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FATFهزینههایرد

جلسات پشت جلســات برگزار می شــود اما نتیجه ای حاصل نمی شود! 
اختالف و بالتکلیفی وجه بارز سیاســت ورزی در ایــران حداقل  طی 

ماه های اخیر است.
 از وقتی که طی موضوع اف ای تی اف واردچرخه قانونگذاری کشــور شد؛ 
روز و هفته نیست که این موضوع در خروجی رسانه ها قرار نگیرد و گمانه 
زنی ها در رابطه بــا عضویت یاعدم عضویت ایران در آن مطرح نشــود. در 
اوایل مهرماه بود که بحث FATF به صورت جدی در کشــور مطرح شد 
و بعد از تصویب ناپلئونی آن، بحث ها در رابطه با کارکرد این ســازمان در 

فضای رسانه ای کشور باال گرفت.
 هم اکنون هم چشم موافقان و مخالفان به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
دوخته شده است. طی ماه های اخیر شــاید نزدیک به ۱۰ جلسه از سوی 
مجمع برای تعیین تکلیف نهایی دو الیجه CFT و پالرمو برگزار شــده اما 
تاکنون برون داد حاصل از نشست های متعدد مجمع امیدوار کننده نبوده 
اســت. به ویژه اینکه فرصت چهارماهه گروه ویژه مالی رو به اتمام است و 
نگرانی ها درباره قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه این سازمان بیش از 
هر زمان دیگری افزایش یافته اســت. آنطور که از شــنیده های موثق 
برمی آید تعداد مخالفان  تصویب کنوانســیون مبــارزه با جرایم فراملی 
)پالرمو( بیش از موافقان است. در این بین پرسشی که مطرح است اینکه 

وضعیت نهایی ایران در گروه ویژه مالی چه خواهد شد؟  
کنوانسیون پالرمو یکی از کنوانســیون های اصلی سازمان ملل است که 
در ســال ۲۰۰۰ با اکثریت آراء مجمع عمومی این ســازمان تصویب شد. 
همان طور که از عنوان این کنوانسیون  پیداست هدف اصلی از تصویب آن  
مبارزه با جرایم فراملی همچون قاچاق انســان، انتقال تسلحیات و از این 
طیف مسائل است. با توجه به اینکه کنوانسیون مربوط به مجمع عمومی 
سازمان ملل است همه کشــورهای دنیا بی قید و شرط به آن پیوسته اند. 
تنها ایران به همراه سودان جنوبی  و چند کشــور آفریقایی هستند که از 
ورود به این کنوانســیون اجتناب ورزیده اند. خود ایــن امر گویای خیلی 
از مسائل اســت. اینکه پالرمو موضوعیت جهانی دارد و برای حفظ صلح و 
امنیت جهانی است و جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشوری صاحب 
مسئولیت در دنیا نباید در کنار سودان به عنوان کشور مخالف پالرمو قرار 

گیرد؛ حائز اهمیت است . 
چنین موضوعی برای پرســتیژ و اعتبار منطقه ای و جهانی کشــورمان 
مناســب نیســت. نکته دیگر اینکه کنوانســیون های FATF اعتبار و 
پشــتوانه ســازمان ملل را در اختیار دارد. از منظری این لوایح مستقیم و 
غیر مستقیم تحت پوشش سازمان ملل اســت و در راستای  رسالت های 

اجرایی این سازمان عمل می کند.
 FATF بازوی اجرایی سازمان ملل در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم 
و جرایم پولشویی است. برای همین رد هر کدام از لوایح FATF به نوعی 
مخالفت با تصمیمات مجمع عمومی ســازمان ملل و اهداف اعالمی این 
سازمان محسوب می شود ، بدین رو باید توجه داشت که FATF با اینکه 
سازمانی مجزا اســت اما به لحاظ کارکردی در خدمت سازمان ملل متحد 
اســت و همکاری نزدیکی با همدیگر در مســائل اقتصادی و تجاری دنیا 
دارند. در این شرایط اگر گروه ویژه مالی کشــوری را در لیست سیاه قرار 
دهد در واقع  کشور مورد نظر از ســوی همه کشورهای عضو سازمان ملل 
نمره منفی دریافت می کند. به همین واسطه  برای تداوم همکاری مالی و 

تجاری با اروپا، چین و روسیه نیاز به تصویب این سازوکار داریم.
   ادامه در صفحه 2

سرمقاله

نیکنام ببری
تحلیلگر اقتصادی

ابهام در قیمت گذاری طرح فروش فوری خودرو

گفتگوی  دبیرخانــه شــورای 
دولــت و بخــش خصوصــی 
تهران، با ارائه گزارشــی به ستاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی، 
با اشــاره به ۱۴ مشــکل حوزه 
ایــران،  اقتصــاد  عمومــی 
پیشــنهادات و راهکارهایی را به 

این ستاد ارائه کرد.
پــس از آنکه ســـتاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتــی، پارلمــان 
بخش خصوصــی را مکلف کرد 
گزارشــی از مســایل فضــای 
راهکارهــای  و  کار  و  کســب 
بخــش  توســط  پیشــنهادی 
خصوصی ارائه کنــد، دبیرخانه 
شورای گفتگوی اســتان تهران 
گزارشی از مشــکالت، راهکارها 
و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران 
در مسائل مرتبط با حوزه عمومی 
اقتصــاد کالن و ۸ حوزه مرتبط با 
صنعت تهیه کرده و در نشســت 

اخیر این ستاد ارائه کرده است.
در ایــن گــزارش ابتدا بــه اهم 
اقدامات اتاق نظیــر میزبانی از 
هیئت های تجــاری و برگزاری 
نشســت هم اندیشــی با حضور 
مســئوالن و فعــاالن اقتصادی 
اشاره شده اســت؛ طوری که تا 
پایان دی مــاه ۱۳۹۷ تعداد ۴۶ 
جلسه هیئت   نمایندگان برگزار 
شده اســت و تا پایان سال طبق 
برنامه مصوب تعداد ۴۸ جلســه 
در  ۴ ســال برگــزار می شــود. 
همچنین در ایــن گزارش آمده 
است که اتاق تهران حدود ۴۰۰ 
نامه رســمی به عنوان خروجی 
هشــت گانه  کمیســیون های 
مشــورتی و هیئت   نمایندگان 
اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران )از ســال 
۱۳۹۴ تا پایــان دی ماه ۱۳۹۷( 
برای مقام معظم رهبری، قوای 
سه گانه، وزرا و معاونان ذی ربط 

ارسال کرده است.
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی سپس با اشاره 
به برخــی سیاســت ها و اهداف 
مندرج در برنامه ششــم توسعه 
و اقتصــاد مقاومتــی و تاکید بر 
لزوم اجرا این موارد، مشــکالت، 

راهکارها و پیشــنهادات اجرایی 
اتاق تهران در مســائل مرتبط با 
حــوزه عمومی اقتصــاد کالن و 
صنایع دارو، پتروشیمی، فوالد، 
آلومینیــم، مس، بــرق، خودرو 
ســازندگان  و  پیمانــکاران  و 
تجهیــزات نفت را بیــان کرده 

است.
در این گزارش به چهارده مشکل 
حوزه عمومی اقتصاد اشاره شده 
است. بر این اساس، افزایش نرخ 
رشد نقدینگی، افزایش بی سابقه 
بدهی بانک هــا به بانک مرکزی، 
رشــد بدهی دولت بــه بانک ها، 
تخصیص ناکارآمد تســهیالت 
بانکی، عدم تعــادل در ترازنامه 
بانک هــا، کاهــش واردات مواد 
اولیــه و واســطه  ای، افزایــش 
هزینه و زمان مرتبــط با فرآیند 
واردات، کاهش میزان صادرات 
کاالی غیرنفتی، افزایش شکاف 
بین نــرخ ارز بازار ثانویــه و بازار 
آزاد، تشدید شــکاف درآمدی 
طبقاتــی، نبــود اطمینــان از 
دسترسی اقشــار آسیب پذیر به 
اقالم اساسی مشــمول دریافت 
یارانه، شکل گیری رانت و فساد، 
تشدید رشد ماهانه تورم و شدت 
گرفتن قاچاق کاالهای اساسی 
و سوخت به کشورهای همسایه 
از جمله مشکالت حوزه عمومی 
اقتصــاد کالن عنــوان شــده و 
راهکاری که اتاق پیشنهاد کرده، 
ســاماندهی نرخ ارز و آزادسازی 
بهــای حامل هــای انــرژی با 
رعایت دهک های پایین درآمد 

و آسیب پذیر است.
در عین حال، حذف سامانه نیما 
و واگذاری مبادله ارز به سیستم 
بانکی و صرافی ها مبتنی بر انجام 
فرآیند ثبت ســفارش، کاهش 
زمان الزم صدور هــر فقره ثبت 
ســفارش بــرای هــر محموله 
وارداتــی به حداکثر ۴ ســاعت 
بدون الزام به تشــخیص و تایید 
نیاز ارزی توســط کارشناسان 
جملــه  از  و...  دســتگاه ها 
پیشــنهادات اجرایی اتاق برای 
عملیاتی شدن راهکار ارائه شده 

بوده است.

۱۴مشکلعمومیاقتصادایران
گزارش



ضریب خسارت به بیش از 100 درصد رسیده است

چراتخفیفبیمهشخصثالثحذفشد؟

چرا آرامش دی ماه بازار مسکن در بهمن ماه بر هم خورد؟

وبرقیمتمسکن اثرمنفیبازارخودر

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rشنبه        4 اسفند 1397    شماره 274

FATFهزینههایرد
   ادامه از صفحه اول

گروه ویژه مالی هر سال تقریبا دو بار دست به انتشار گزارش های بزرگ 
در رابطه با وضعیت کشــورها در مبارزه با تروریسم و میزان پیشرفت شان 
می زند. طبیعی است که این گزارشــها در تصمیمات شورای امنیت به 
عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل بسیار تاثیر می گذارد. بنابراین الزام و 
ضرورت تصویب هر چه سریعتر این کنوانسیون در کشور احساس می 
شــود و اینکه برای بقا و زیست مســالمت آمیز نیاز به احترام و پذیرش 
چارچوب ها و قواعد جهانی عام داریم. شــک نداشته باشیم که نهادهای 
جهانی تعارفی با کشورها و دولت ها ندارند و معیار این سازمان ها، عملکرد و 
اقدام اســت و اگر در این راستا پیشــرفت قابل مالحظه نداشته باشیم، 
وارد لیست سیاه این سازمان شــده و اندک روزنه های موجود تجاری و 

اقتصادی نیز به روی کشورمان بسته خواهد شد. 

دلیلگرانشدنارزازنگاهرئیسکلبانکمرکزی
 رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینســتاگرامی، دالیل رشد نرخ 

ارز رد روزهای اخیر را اعالم کرد.
عبدالناصر همتی در یادداشــت خود درخصوص دالیل رشد نرخ ارز در 
روزهای اخیر اظهار کرد: طی سه روز گذشــته بازار ارز شاهد نوسانات 

همراه با رشد نرخ ارز بود. 
در حالی که از اوایل هفته با مجوز صادره به آن بخش از صادرکنندگانی 
که درخصوص نحوه بــاز گرداندن ارز خود به چرخــه اقتصاد عملکرد 
خوبی داشــته اند، قائدتا باید شاهد عرضه بیشــتر ارز و کاهش نرخ 
آن می بودیم. چرا اینگونه شــد؟ یک دلیل بر میگردد به مصوبه آزادی 
ورود ده ها قلم کاال از طریق مرزنشــینان و ملوانان.در شرایط تحریم و 
محدودیتهای ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیرضرور 
در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعا موجب افزایش تقاضای 

ارز در سلیمانیه، دوبی و هرات ..... و متعاقبا در بازار ایران شده است.
 از هیئت محترم وزیران با فوریت تجدیدنظــر در این مصوبه را خواهم 
خواست. باید روش دیگری برای این کار یافت. امروز ثبات بازار ارز برای 
 FATF کشور امری بسیار ضروری است.البته عامل مهم روانی اجالس
هم مزید بر علت شده است که البته، اطالعات دریافتی حاکی است در 

این مقطع نیز احتمال تعلیق بسیار زیاد است.

تمهیداتنظامبانکیبرایدورزدنتحریمها
 در حالی دولت آمریکا تالش دارد تا تمامــی گلوگاههای مالی اقتصاد 
ایران را بفشــارد کــه نظام بانکــی راهکارهــای خالقانــه ای را برای 
دور زدن تحریــم در نظر گرفته و حتی همچنان از شــبکه ســوئیفت 
اســتفاده می کند.اگرچه ایــاالت متحده آمریکا تــالش دارد تا تحت 
قالب شــبکه بین المللی مراودات مالی خود یعنی ســوئیفت، تمامی 
راههای دسترســی مالی با بانکهای کوچک و بزرگ دنیــا را در مقابل 
ایران مســدود کند، اما جریان نقل و انتقاالت مالی هر چند دشوار، اما 
در حال انجام اســت و شــریان های حیاتی نظام بانکی ایران همچنان 
خون را به زیرمجموعه های خود می رسانند.در این میان، بانکهای ایران 
راهکارهای خالقانه ای را بــرای دور زدن تحریم ها در نظر گرفته اند که 
بتوانند سرویس دهی به تجار و بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیردولتی 
ایران را برای تامین نیازهای کاالیــی و تکنولوژیکی را همچنان صورت 

داده و امور مرتبط با نقل و انتقاالت مالی را همچنان زنده نگاه دارند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اکنون 
حتی دسترســی بانکهای ایرانی به شــبکه ســوئیفت نیز برقرار است 
و اکنون نقــل و انتقاالت در قالــب آن نیز انجام می شــود؛ اما این تمام 
دسترســی بانکهای ایرانی به شــبکه مالی بین المللی نیست و اکنون 
حتی راهکارهایی در نظر گرفته شــده که راههای جذاب تری نسبت به 
اســتفاده از ســوئیفت برای نقل و انتقاالت مالــی ایران در حال 
پیاده ســازی اســت.وی افزود: ما در مورد تحریم نظام بانکی علیرغم 
همه مشکالت و چالش هایی که پیش روی بانکهای ایرانی قرار دارد، اما 
یک گام جلوتر از تحریم کنندگان هستیم و همین امر منجر به این شده 
که تجار و بازرگانان ایرانی در قالب یک شبکه مویرگی بتوانند نیازهای 

مالی خود را تامین کنند.
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: هم اکنون رابطه کارگزاری با 
۴ کشور مهم دنیا همچنان برقرار است و از طریق آن، خدمات رسانی 
به متقاضیان واردات انجام می شــود؛ به نحوی که در کشــورهای 
چین، هند، ترکیه و ایتالیا، کار کامال در حال انجام و روابط کارگزاری 
برقرار اســت و کار با ارزهای یوان، یورو، روپیه و لیر قابلیت اجرایی 
دارد.وی اظهار داشــت: در کنار این، نظام بانکی با تدابیر در نظر گرفته 
شده از ســوی بانک مرکزی، شــرایطی را فراهم کرده تا شریان نقل و 
انتقاالت مالی در ایران همچنان برقرار باشــد و بتوان تحریم های نظام 
بانکی را دور زد، به هر حال هر چقدر که تحریم ها ســخت تر می شــود، 
خبرگان نظام بانکــی راهکارهای خالقانه ای را بــرای دور زدن تحریم 
بانکی دارند که با به کار گرفتن آنها شاید هزینه های مالی باالتر رود، اما 

به هر حال کار متوقف نمی شود.

بستهحمایتی۲۰۰هزارتومانیمیان۱۶میلیون
خانوارتوزیعشد

رئیس ســازمان برنامه و بودجه، گفت: تاکنون بســته های ۲۰۰ هزار 
تومانی جبرانی و حمایتی، میان ۱۶ میلیون خانوار که ۵۰ میلیون نفر از 

جمعیت را شامل می شود، توزیع شده است.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه هر مابه التفاوتی که از بحث تغییر قیمت 
ارز از ابتدای سال حاصل شود، به مردم اختصاص می یابد، گفت: حدود 
۱۴ میلیارد دالر ارز به کاالهای اساســی اختصاص یافته که مبلغ ریالی 
آن، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می شــود؛ ضمن اینکه دولت حاضر 
شــده این مابه التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکننــدگان دریافت 

نکند، به شرط اینکه قیمت کاالها نیز افزایش نیابد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه بــا بیان اینکه اقدام دیگــر دولت برای 
حمایت از سفره مردم و عدم افزایش قیمت کاالهای اساسی، پرداخت 
مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها بود، افزود: تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان از مابه التفاوت، به صورت بســته کمک هــای ۲۰۰ هزار تومانی، 
توزیع شده که به حدود ۱۶ میلیون خانوار و ۵۰ میلیون نفر، بسته های 

۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت گردیده است.

احتمالعرضه۳شرکتجدیددربورستهران
 مدیر پذیرش بورس تهران می گوید احتمال دارد تا پایان ســال جاری 

سه شرکت در بورس عرضه اولیه شوند.
اسماعیل درگاهی در گفت وگو با ایســنا در پاسخ به اینکه کدام صنایع 
احتمال دارد در آینده نزدیک به بورس بیایند، اظهار کرد: صنایع درمان 
و آموزش از جمله صنایع اســت که می تواند وارد بازار ســرمایه شود. از 
طرفی ورود فروشــگاه زنجیره ای به بورس راه را برای حوزه لجستیک 
و زنجیره تأمین باز کرد.وی ادامــه داد: حوزه ماکیان هم می تواند حوزه 

مناسبی باشد که قرار است در این مورد یک شرکت به بورس وارد شود.
مدیر پذیرش بورس تهران در پاســخ به اینکه آیا صنعت هتلداری هم 
به بورس خواهد آمد گفت: باید فضــای قیمت گذاری هتل ها رقابتی تر 
شود البته از آنجایی که هتل در فرابورس پذیرش شده است این صنعت 
را برای بازار ســرمایه جدید نمی بینیم.درگاهی در پاسخ به اینکه آیا تا 
پایان ســال عرضه اولیه دیگری خواهیم داشــت، خاطرنشان کرد: تا 

آخر سال سه شرکت آماده عرضه هستند.

سرمقاله

میزخبر

دبیر اتحادیه طال و جواهر گفــت: هرگونه معامله طال 
و خرید و فروش جواهر و ســکه، در فضای مجازی غیر 
قانونی است.مســعود یزدانی، آگاهــی و اطالع مردم 
از قوانین و مقــررات صنفی، بــرای جلوگیری از ضرر 
احتمالی در معامالت طال و جواهر را بسیار مهم عنوان 
کرد و افزود: حجم گســترده شــاکیان و پرونده های 
اختالفی در این صنف از نبود آگاهی و طمع خریداران 

نشأت گرفته است.
وی با بیان اینکه همه  اقدامات و پیگیری های اتحادیه 
طال و جواهر در جهــت حفظ حقوق مــردم و اعضای 
صنفی این اتحادیه است، گفت: از نظر اتحادیه هرگونه 
معامالت طال اعم از مصنوعات طال، ســکه و جواهر در 

»فضای مجــازی« ممنوع بــوده و از مردم 
درخواســت داریم تا زمان ایجاد بسترهای 
الزم بــرای اینگونــه معامــالت، از خرید و 
فروش این مصنوعات و مسکوکات به صورت 
اینترنتی خودداری و حتما مصنوعات طال را 

فیزیکی خریداری کنند.
یزدانی با اشاره به مشــکالت ایجاد شده در 

رابطه با »طــالی ثامن«  افزود: خریداران ســکه حتما 
از واحدهــای دارای »جواز سکه فروشــی« که دارای 
هلوگرام اتحادیه هستند، خرید و دقت کنند که پلمب 
ســکه با واحد صنفی یکی بوده و از خرید سکه از افراد 
متفرقه یا دیگر رســته های این صنف جدا خودداری 

کنند.وی در ادامــه به مردم اکیــداً توصیه 
کرد کــه از خریــد »طالی دســت دوم« و 
»طالی قســطی« اجتناب کنند که این دو 
مورد تبعــات و پیامدهایی را برای خریداران 
ایجاد می کند که باعث متضرر شــدن آنان 
و کل صنف می شــود   و متأســفانه با توجه 
به شــرایط فعلی اقتصاد، این موارد بیش از 
بقیه مشاهده شده اســت.عضو هیئت مدیره اتحادیه 
طال و جواهر تهران، تقاضای مــردم برای خرید طالی 
آب شــده را یکی دیگر از مشــکالت اخیــر این صنف 
عنوان کرد و افــزود: به مردم توصیــه می کنیم که به 
سمت خرید  طالی آب شده یا شــمش طال نروند، چرا 

که در اکثر موارد با بحث تخصصی و عیار آن آشــنایی 
نداشــته و موجب ضررشان می شــود. از همکاران هم 
درخواســت کرده ایم که فقط به اعضای صنفی طالی 
آب شــده عرضه کنند. در همین راستا مردم می توانند 
از مصنوعات طالی کم اجرت کــه هم مقرون به صرفه 
و هم دارای کد اســتاندارد و کد شناســایی است برای 
خرید طال استفاده کنند.وی در مورد سایت هایی که به 
اسم سایت اتحادیه در صنف طال و جواهر اطالع رسانی 
و تبلیغ می کنند نیز گفت: مردم به هر سایت اینترنتی 
در زمینه طال اعتماد نکنند و  تاکیــد می کنم اتحادیه 
صنف طال و جواهر هیچ مجوزی بــرای خرید و فروش 

طال و جواهر به هیچ سایتی نداده است.

بازار

برهان محمودی  کارشناسان اقتصادی 
معتقدند تا زمانی که شــاخص های اقتصاد 
کالن از بی ثباتی کنونی فاصله نگیرند، بازار 
مســکن نمی تواند به آرامش قیمتی دست 

یابد.
روند بازار مســکن تهران در سال جاری به 
حدی دچار نوســانات و تالطم های شدید 
بود که حتی بــا افزایش و جهــش ناگهانی 
قیمــت ها در ســال ۸۹ هم قابل مقایســه 
نیســت. بســیاری از کارشناســان، نمونه 
رفتاری بازار مسکن در سال یک سال اخیر 
را یک نمونه مطالعاتی مستقل برای اقتصاد 

مسکن در دنیا ارزیابی کرده اند.
بر اســاس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حالی که 
در ماه های ابتدایی امســال، رشد قیمت ها 
در هر ماه تا ۹.۳ درصد هم رســیده بود، اما 
در ماه های پایانی از شــتاب افزایش ماهانه 
قیمت ها کاسته شد؛ به گونه ای که افزایش 
میانگین قیمت مســکن در دی ماه نسبت 
به متوســط آذرماه ۹۷، تنهــا ۱.۵ درصد 
برآورد می شــد؛ ضمن اینکه روند معامالت 
نیز کاهشــی بود و در دی ماه امسال، تعداد 
معامالت مســکن پایتخت در حــد و اندازه 
تعداد معامالت فروردین ماه هر سال، ظاهر 
شد و به رقم ۶ هزار و ۷۰۰ فقره کاهش یافته 

بود.
بر خالف پیش بینی ها که کارشناسان، بازار 
مسکن را متأثر از آرامش نسبی بازار ارز، در 
آرامش نســبی تا پایان سال جاری تخمین 
زده بودند، اما ناگهــان با موج جدید افزایش 
قیمت مســکن در بهمن ماه مواجه شدیم و 
افزایش میانگین قیمت مســکن در بهمن 
ماه نســبت به دی ماه، به حــدود ۳ درصد 
رســید که اگرچه با شــتاب ۷ تا ۹ درصدی 
شش ماهه نخست سال فاصله دارد، اما رشد 
دو برابری میانگین قیمت مسکن در دی ماه 
نسبت به آذرماه در بازار را شاهد هستیم که 
سبب شــده تا آرامِش پیش بینی شده، بار 

دیگر در معرض تهدید قرار گیرد.
اگرچه افزایش حــدودا ۴۰ درصدی تعداد 
معامالت در بهمن ماه نســبت بــه دی ماه 
که منجر بــه افزایش معامالت مســکن به 
حدود ۱۰ هزار فقره شده است، در افزایش 
میانگین قیمتی بهمن بی تأثیر نیســت؛ اما 
همواره در بهمن و تا حدودی ابتدای اسفند 
هر سال، میزان اســتقبال از خرید و فروش 
مسکن افزایش یافته و با موج نسبی افزایش 
معامالت مسکن روبه رو هستیم؛ اما افزایش 
ناگهانی قیمت خودرو در دهه پایانی بهمن 

ماه که تأثیر عجیبی بر قیمت مسکن داشت، 
سبب عقب نشینی مجدد خریداران مسکن 
از بازار ملک در ۱۰ روز پایانی ماه گذشــته 

شده است.

 افزایش معامالت، نرخ ارز و قیمت 
خودرو بر بازار مسکن اثر گذاشت

در همین ارتباط نرگــس رزبان در گفتگو با 
خبرنگار مهر، با تأییــد اثرگذاری تالطمات 
بازار خودرو بر برهم خوردن مجدد آرامش 
نسبی بازار مســکن در ۱۰ روز اخیر، اظهار 
داشت: هر گونه نوسان قیمت ها در بازارهای 
موازی، می تواند در بازار مسکن نیز اثرگذار 
باشــد؛ چراکه تغییرات در بازارهای موازی، 
تورم انتظــاری ایجــاد کرده و ایــن تورم 
انتظاری، اثرگذاری خود را در بازار مســکن 

هم نشان می دهد.
وی عامل دیگر برهم خــوردن آرامش بازار 
مســکن را، افزایش تعداد معامالت دانست 
و گفت: پس از آنکه چند مــاه معامالت در 
بازار مسکن متوقف شــده بود که علت آن، 
نااطمینانی از فضای اقتصــادی و بازار بود، 
مردم نمی دانستند قرار اســت چه اتفاقی 
در بازار رخ دهد و همین امر، ســبب کاهش 
معامالت در دی ماه شــد، اما بــار دیگر در 
بهمن ماه، شاهد افزایش تدریجی تقاضای 
خرید مســکن بودیم؛ بنابراین وقتی تقاضا 
افزایش یابد، طبیعتا به دلیــل نبود عرضه 

مناسب، قیمت ها افزایش خواهد یافت.
کارشــناس اقتصاد مســکن، با اشــاره به 

افزایش نســبی قیمت ارز در ۱۰ روز پایانی 
بهمن، افزود: همین موضوع غیر قابل پیش 
بینی بودن بازار، سبب شده تا شاهد افزایش 
تقاضای خرید مســکن در روزهای پایانی 
بهمن شویم که این هم خود یک اثرگذاری 

روانی بر قیمت ها در بازار مسکن داشت.
وی ادامــه داد: بنابراین چند عامل ســبب 
ایجاد شوک در بازار مسکن شد؛ اما پیش بینی 
کردن آینده بازار مســکن حتی برای مدت 

کوتاه نیز بسیار سخت است.

 نقش تولید و فروش نفت خام
 در بازار مسکن

به گفتــه رزبــان، حتی تصویــب برخی از 
بندها و مواد الیحه بودجه هم که بر اقتصاد 
کالن کشــور اثر دارد، می تواند در خصوص 
بازگشــت آرامش یــا بروز تالطــم در بازار 
مســکن مؤثر باشــد؛ به خصوص اینکه در 
الیحه بودجه ســال آتــی، مجلس با مالک 
قرار دادن فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشــکه 
نفت، الیحــه را به مجلس داد کــه در حال 
حاضر فروش نفت ماه به روزانه ۱.۲ میلیون 
بشکه رســیده و احتمال آن وجود دارد که 
طی یکی دو مــاه آینده به زیــر ۱ میلیون 
بشکه برســد؛ این موارد به دلیل آنکه سبب 
اثرگذاری بر بــازار ارز می شــود، می تواند 
بازار مســکن را هم تحت تأثیــر قرار دهد؛ 
چرا که در همه بخــش های اقتصادی دچار 

نااطمینانی هستیم.
وی با بیان اینکه در حال گذار از دوران رونق 

بازار مســکن )افزایش تدریجی قیمت ها( 
به دوران رکود )ســکون قیمتی مســکن( 
هستیم، تصریح کرد: اینکه چنین دوره ای 
چه مدت طول بکشد، مشــخص نیست اما 

دیگر شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.

نحوه محاسبه سود ساخت و ساز
کارشــناس اقتصادی با تأکید بر اینکه سود 
ساخت و ساز بسیار کاهش داشته که سبب 
شده تا انبوه ســازان به ساخت مسکن اقبال 
نشان ندهند، گفت: بر اساس محاسباتی که 
در چند مورد در زمین های مناطق مختلف 
تهران داشــته ایم، سود ســاخت و ساز در 
بهترین حالت با ســود ســپرده های بانکی 
)۱۵ درصد( یا خرید و فروش اســناد خزانه 

اسالمی )۱۶ درصد( برابری داشته است.
رزبــان افزود: به عنــوان نمونــه در یکی از 
محاســباتی که داشــتیم، یک قطعه زمین 
۱۰۰ متــری در منطقه شــرق تهــران در 
ارزانترین حالت ۱.۵ میلیارد تومان اســت. 
در این زمین می تــوان ۲۴۰ متر مربع واحد 
مسکونی ساخت که اگر سازنده، واحدها را 
متری ۱۰ میلیون تومان بــه عنوان قیمت 
میانگین تهران به فروش برساند، ۲ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیــون تومان به دســت می آورد؛ 
یک و نیم میلیارد تومــان آن هزینه زمین 
و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه ســاخت است 
و نهایتا ۴۰۰ میلیون تومان برای ســازنده 
ســود باقی می ماند اگر این رقــم بر کل 
هزینه ها تقسیم شود، ســود نهایی زیر ۱۶ 

درصد خواهد بود. ایــن مطالعه موردی را به 
ســایر مناطق تهران نیز تسری دادیم که به 
جز مناطق شــمالی پایتخت که همچنان از 
سود مناسب ساخت بهره مند است، تقریبا 
در همــه مناطق تهران به همیــن درصد از 

سود ساخت رسیدیم.

ساخت 100 هزار واحد پاسخگو نیست 
وی ادامه داد: با این حال اگر عرضه مســکن 
افزایــش یابد، شــاهد توقف رشــد قیمت 
مســکن خواهیم بــود اما با ســاخت ۵۰ یا 
۱۰۰ هزار واحد مســکونی نمی توان جلوی 
افزایش قیمــت را گرفت بلکــه باید به مرز 

ساخت یک میلیون واحد مسکونی برسیم.
این اقتصــاددان یکی دیگــر از تفاوت های 
بازار مســکن در تهران و دیگر شهرستان ها 
را تفــاوت در قیمت زمین دانســت و گفت: 
این در حالی اســت که نرخ ســاخت و ساز 
در همه کشــور ثابت بــوده و تفاوتی ندارد 
و مثال در حــدود متری ۲ میلیــون تومان 
برآورد می شود. بنابراین سازندگان به دلیل 
باال بودن قمیت ســاخت و کم ارزش بودن 
قیمت زمین، تمایلی به ســاخت مسکن در 
شهرســتان ها ندارند. چون سود ساخت در 
دیگر شهرها به شــدت کاهش می یابد. به 
خصوص که صنعت ساختمان یک صنعت 
با سرمایه گذاری باال و زمان ساخت طوالنی 
است که درنتیجه ســازنده به دنبال کسب 
حاشیه سود مطمئن از سرمایه گذاری خود 
اســت اما در عمل نمی تواند بــه این میزان 

سود دست یابد.

 دولت دیگر در شهرها زمین ندارد
 تا به انبوه ساز بدهد

وی درباره اعطای اراضــی رایگان دولتی به 
ســازندگان برای کاهش هزینه ســاخت و 
ســاز بیان داشــت: دولت جز در شهرهای 
جدید زمین ندارد که در این شــهرها نیز دو 
هفته پیــش مطالعه امکان ســنجی انتقال 
جمعیت به شــهرهای جدید را انجام دادم و 
به این نتیجه رسیدم که ســاخت و ساز در 
هیچ یک از شهرهای جدید توجیه اقتصادی 
برای دولــت نــدارد مگر اینکــه دولت 
زمین هــای خود در شــهرهای جدید را با 
کاربری مسکونیـ  تجاری به سازنده بدهد 
تا سود مناسب واحدهای تجاری بتواند سود 
سازنده )ســرمایه گذار( را تضمین کند. اما 
دولت باید زمین را رایگان بدهد که سرمایه 
گذار راغــب به حضور در شــهرهای جدید 

شود.

خریدار  شــرکت های بیمه توافق کرده 
اند برای مدیریت بخشی از زیان وارد شده، 
از ابتدای اســفندماه ۲.۵ درصد تخفیفی را 
که قانون بیمه شخص ثالث برای خریداران 

در نظر گرفته است اعمال نکنند.
در ماده ۱۸ قانون بیمه شــخص ثالث آمده 
است: »شــرکت های بیمه می توانند تا ۲.۵ 
درصد کمتــر از نرخ های مصوب شــورای  

عالی بیمه را مالک عمل خود قرار دهند.«
بر این اســاس، اعمال تخفیف بیشتر از ۲.۵ 
درصد توسط شــرکت های بیمه، منوط به 
کســب مجوز از بیمه مرکزی اســت و بیمه 
مرکزی در اعطای این مجــوز باید توانگری 
مالی شرکت و شــرایط عمومی بازار و حفظ 
رقابت پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار 
دهد؛ همچنین شرکت های بیمه می توانند 
در صورت ارائه خدمات ویژه به مشــتریان، 
با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیشــتر 
از قیمت های تعیین شــده توســط بیمه 

مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند. 
با این حال زیانده شدن رشته شخص ثالث 
در ســال های اخیــر و بویژه امســال که 
هزینه های ناشــی از خســارت تصادفات 
رانندگی به دلیل نوسان نرخ ارز بیشتر شد، 
شــرکت ها را بر آن داشــت تا از همین ۲.۵ 

درصد تخفیف هم صرف نظر کنند.

در ایــن پیونــد کمیســیون راهبردی 
ســندیکای بیمه گران ایــران به عنوان 
نهاد صنفــی صنعت بیمــه ۲۴ بهمن 
مــاه مصوب کــرد: همه شــرکت های 
بیمه عضو ســندیکا از اول اســفند ماه 
۹۷ اعمال تخفیــف ۲.۵ درصدی بیمه 
شــخص ثالث را متوقــف و نتیجه را به 
ســندیکا گزارش کنند تا در شــورای 

عمومی بررسی شود.
دلیل ایــن تصمیــم، محدودیت های 
عملکردی شــرکت های بیمه در رشته 

شخص ثالث خودرو و باال بودن غیرمتعارف 
ضریب خسارت آنها اعالم شــده که سبب 
شده است بیشــتر شــرکت ها با ضرر و 

زیان های هنگفتی مواجه شوند.
محمد ابراهیم کاردگر که در زمان تصویب 
قانون بیمه شــخص ثالث بــه نمایندگی از 
شرکت های بیمه در جلسات کمیسیون های 
تخصصی مجلس حضور مــی یافت، در این 
باره گفته است: تا پیش از تصویب این قانون، 
شرکت ها تخفیف های باالیی را برای جذب 
حق بیمه نامه های بیشــتر در رشــته های 
مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین 
سقف ۲.۵ درصدی سبب شد این وضعیت 
مدیریت شــود.به گفته ایــن مدیر صنعت 
بیمه، این تبصــره از قانون بیمه شــخص 

ثالث سبب شــد تا در چند سال اخیر حدود 
هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه 

شخص ثالث بهبود یابد.

بیمه ها در اعمال تخفیف مختارند
علــی اصغر عنایــت، رئیــس کارگروه 
بیمه های اتومبیل ســندیکای بیمه گران 
ایران در این باره به ایرنا توضیح داد: در ماده 
۱۸ قانون بیمه شــخص ثالث و تبصره های 
آن، هیچ الزامــی برای اینکــه بیمه ها به 
بیمه گذاران تخفیــف بدهند، وجود ندارد 
بلکه این اختیار را دارند کــه اگر بخواهند، 

حداکثر ۲.۵ درصد تخفیف اعمال کنند.
وی دربــاره نامه دبیر کل ســندیکای بیمه 
گران درباره اینکه شرکت های بیمه به طور 
هماهنگ دیگر این تخفیف ۲.۵ درصدی را 

اعمال نکنند، اظهار داشت: این تصمیم 
جمعی صنعت بیمه بوده اســت و البته 
هنوز هم اجرای آن به شرکت ها بستگی 

دارد.
عنایــت در عیــن حــال تاکیــد کرد: 
واقعیت این اســت که از تیرماه امسال، 
نوســان های ارزی هزینه هــای مالی 
ناشــی از خســارت های اتومبیل را به 
شــدت افزایش داد که میزان آن برای 
خودروهــای خارجــی ۵ برابــر و برای 

خودروهای داخلی ۳.۵ برابر بوده است.
وی افزود: هرچند آمار خســارت های این 
رشــته هنوز نهایــی و تکمیل شــده اما 
می توان گفــت به دلیل همیــن افزایش 
نرخ ها، شــرکت های بیمه امسال با زیان 
باالیی در رشته شخص ثالث مواجه باشند و 

ضروری است این رشته مدیریت شود.

ضریب خسارت به بیش از 100 درصد 
رسیده است

رشــته بیمه شــخص ثالث با اینکه حدود 
۳۷.۴ درصد از سبد بیمه کشور را در اختیار 
دارد و از آن به عنوان »ویترین صنعت بیمه« 
یاد می شــود، در یک دهه اخیر زیان باالی 
۹۰ درصد را تجربه کرده در حالی که از نظر 
بیمه مرکزی ضریب خســارت قابل قبول 

برای این رشــته باید حداکثــر ۱۰ درصد 
باشد.نگاهی به سالنامه آماری بیمه مرکزی 
نشــان می دهد که در بازه زمانی سال های 
۸۷ تا ۹۱ ضریب خســارت در این رشته به 
ترتیــب ۹۴.۴ درصد، ۹۱ درصــد، ۹۱.۹ 
درصد و ۸۹.۸ درصــد و ۹۰.۱ درصد بوده 

است.
در ســال های ۹۲ تا ۹۵ ضریب خسارت در 
این رشــته به بیش از ۱۰۰ درصد رســید؛ 
یعنی بــه ترتیب خســارت هــای ۱۰۳.۷ 
 ۱۰۴.۴ درصــدی،   ۱۰۵.۹ درصــدی، 

درصدی و ۱۰۵.۹ درصدی را تجربه کرد.
بــا تصویب و اجــرای قانون بیمه شــخص 
ثالــث در ســال ۹۵ ، ضریب خســارت در 
سال گذشــته به ۹۳.۱ درصد بهبود یافت 
اما امسال به دلیل نوســان نرخ ارز، فعاالن 
صنعت بیمــه انتظار دارند دوبــاره ضریب 
خسارت در این رشــته به باالی ۱۰۰ درصد 
برسد.از این رو غالمرضا ســلیمانی رئیس 
کل بیمــه مرکزی چندی پیش در پاســخ 
به ایرنا برای حل مشــکل زیانده شدن این 

رشته در شرکت های بیمه اظهار داشت:
با توجه به اینکه ضریب خســارت در رشته 
شــخص ثالث باالی ۱۰۰ درصد است، باید 
این این رشته کنترل شــود تا شرکت ها در 

پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.

ممنوعیتمعاملهطالوجواهردرفضایمجازی
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دلیلدهنکجیبازاربهپیشفروشخودرو
 یک کارشــناس صنعت خودروســازی گفــت: رفتارهــای دولتی و 
خودروســازان مبنی بر اینکه بازار خودرو دارای حاشــیه ســود قابل 
توجهی اســت، در کنار افزایش تقاضا و ورود ســرمایه های سرگردان 
عاملی شــد تا در روزهای اخیر شــاهد رشــد قیمت ها در بازار خودرو 

باشیم و پیش فروش ها هم نتوانند تاثیری بر آن بگذارند.
امیرحســن کاکایی در گفت و گو با ایســنا، در رابطه با دالیل بی تاثیر 
بودن پیش فروش و فروش فوری خودروسازان بر بازار، گفت: وضعیت 
بازار خودرو در یک سال اخیر به واسطه تحریم ها، کاهش حجم تولید، 

افزایش حجم تقاضا و امثال آن بسیار پیچیده است.
این کارشناس صنعت خودروســازی با تاکید براینکه خودروسازان با 
کمبود تولید واقعی مواجه هســتند، خاطرنشان کرد:متأسفانه در یک 
سال اخیر راه حل هایی برای کاهش و رفع مشکالت تولید ارائه نشده و 

این در حالی است که همه به این موضوع اذعان دارند.
وی با بیــان اینکه افزایش قیمــت دالر و نهاده های داخلــی و وارداتی 
تولید و کاهش تیراژ تولید عاملی شد که قیمت خودرو در بازار افزایش 
یابد، خاطرنشــان کرد: به دلیل آنکه کســی موافــق افزایش قیمت از 
سوی خودروسازان نیست، بازار رشــد قیمت خودرو را کلید زد و حتی 

فشارهای دولتی عامل کاهش قیمت خودرو در بازار نشد.
این کارشناس صنعت خودروسازی یادآور شد: دولت در چند ماه اخیر 
مدعی بود که کاهش عرضه دلیل اصلی افزایش قیمت است و به همین 
دلیل دســتور پیش فروش جدید را با توجه به تعهدات سابق صادر کرد 
که آن همتأثیری بر بازار نداشته است. در واقع، بازار و فعاالن آن با محک 
و بررسی آینده عرضه و توان تولید خودروسازان،وقعی به پیش فروش و 

فروش فوری خودروسازان ننهادند.
کاکایی با اشــاره به اینکــه دالالن و برخی افراد از این بازار ســود قابل 
توجهی را بدون پرداخت مالیــات دریافت کرده اند، یادآور شــد: بازار 
خودرو در شرایط فعلی بســیار جذاب اســت و به راحتی سیر نخواهد 
شد و این در حالی اســت که رفتار دولت در قیمت گذاری و حاشیه سود 
قابل توجه، ســودهای خوبی عائد افراد می کند. این کارشناس صنعت 
خودروســازی گفت: اثرات تصمیم های فعلی دولت و خودروســازان 

مبنی بر پیش فروش و فروش فوری حداقل نیاز به دو ماه فرصت دارد.

نرخبلیتقطار،اتوبوسوهواپیمادرنوروز
تغییرنمیکند

 رئیس کمیســیون عمران مجلس از عدم افزایش نــرخ بلیت اتوبوس، 
قطار و هواپیما برای سفرهای نوروزی خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس به 
پرونده نرخ حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای در ایام نوروز ۹۸، گفت: 
از ماه گذشته این کمیسیون، مذاکرات و مکاتبات خود با دستگاه ها در 
حوزه های مختلف حمل و نقل را آغاز کرده و خوشــبختانه این سازمان ها 

همکاری مناسبی را با مجلس داشته اند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شــورای اسالمی، با اشــاره به مکاتبه 
کمیسیون عمران مجلس با ســازمان هواپیمایی، گفت: در این مکاتبه، 
درباره نرخ بلیت هواپیمــا در ایام نوروز مذاکرات جــدی و قابل قبولی 
صورت گرفت، از این رو بر اســاس گــزارش این ســازمان، نرخ بلیت 

هواپیما در ایام نوروز ۹۸ تغییر نخواهد کرد.
وی ادامــه داد: همچنین کمیســیون عمران مجلــس در مذاکرات با 
مســئوالن حمل و نقل ریلی در ارتباط با نرخ بلیت نیــز تأکید کرد که 
قیمت بلیت قطار در نوروز ۹۸ نباید تغییر کند تا مسافران بتوانند بهتر 

از امکانات حمل و نقل ریلی استفاده کنند.

میزخبر

خریدار نوروز کــه نزدیک می شــود، 
تب وتاب خریدهای ســال  نو باال می  گیرد، 
اما برخی سعی می کنند از این حال و هوای 
نوروزی به نفع خودشــان اســتفاده کنند 
و اجناسشــان را با قیمت هــای باالتری به 

فروش برسانند.
همین وقت هاســت که دولت سر می رسد 
و بــا قیمت هــای بــه اصطــالح »تنظیم 
بازاری« ســعی می کند دســت دالل ها و 

گران فروش ها را از جیب مردم کوتاه کند.
تنظیم بازاری که از میوه و آجیل شــب عید در 
سال های گذشته شروع شد و امسال به خودرو 
رسیده است. حاال باید دید با این تصمیم، مردم 
می توانند با خودروهای شــخصی به سفرهای 
نوروزی شــان بروند یــا با دیــدن قیمت های 
جدید، خرید خودرو را به ســال آینده موکول 
خواهند کرد؟شــرایط و قیمت هــای فروش 
فوری تنظیم بــازار ســایپا و ایران خودرو در 
سامانه فروش این دو خودروساز داخلی اعالم 
شده است که بر اســاس آن با هر کد ملی تنها 
می توان یک خودرو از هر شــرکت خریداری 
کرد. البته مشتریانی که از ابتدای سال ۱۳۹۶ 
برای خرید از سایپا و مشــتریانی که در ۱۸ ماه 
گذشــته برای خرید از ایران خــودرو ثبت نام 
کرده اند، نمی توانند از این طرح استفاده کنند.

 طرح تنظیم بازار خودرو از کجا
 آغاز شد؟

اولیــن بار در دی ماه ســال جــاری بود که 
عبــاس تابش، رئیــس ســازمان حمایت 
از  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
تغییراتی درباره نحوه قیمت گذاری و عرضه 
خودروهای تولید داخل خبــر داده بود که 
بر اســاس آن، خودروهای تولید به دو گروه 

پرتیراژ و سایر، تفکیک شدند.
در این دســته بندی، خودروهای پرتیراژ، 
مشمول قوانین قانون گذاری هستند و سه 
وظیفه درباره این گروه از خودرو ها به عهده 
سازندگان گذاشته شده اســت: اول اینکه 
خودروسازان مکلف به افزایش تولید در این 
گروه هستند؛ دوم اینکه ۸۰ درصد تولیدات 
باید به تعهدات معوق سازندگان تخصیص 

پیدا کند و سوم اینکه ۲۰ درصد باقی مانده 
باید در طرح  فروش فوری برای تنظیم بازار، 

عرضه شود.
ســایر خودروهــا نیــز از دایــره شــمول 
قیمت گذاری خارج شدند، اما خودروسازها 
درباره این گروه از تولیداتشان هم وظایفی 
به عهده دارند. یکم اینکــه به تعهدات خود 
در زمینه قراردادهای تا سررسید ۳۱ مرداد 
بــدون افزایش قیمــت عمل کننــد؛ دوم 
اینکه تغییر قیمت قراردادهای سررســید 
۳۱ شــهریور به بعد را با اعمال تغییرات نرخ 
برابری ارز انجام دهند و ســوم اینکه قیمت 
محصــول از درب کارخانــه را پنج درصد 

پایین تر از قیمت بازار اعالم کنند.

رقابت بر سر قیمت گذاری
ایــن در حالی اســت که بر اســاس مصوبه 
نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
در مردادمــاه، قیمت گــذاری خودروهای 
ســایپا ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۵۱، ســاینا و تیبا از 
گروه ســایپا و خودروهای رانا، سمند، پژو 
۲۰۶، ۴۰۵ و پارس از گروه ایران خودرو که 

پیش از این به عهده شــورای رقابت بود، به 
کارگروه تنظیم بازار محول شــده است، اما 
تغییر در مرجع تصمیم  گیــری درباره این 

خودروها به چه معناست؟
تا پیــش از این، شــورای رقابــت، مرجع 
قیمت گــذاری  خودروهــای کمتــر از ۴۵ 
میلیون تومان بود و با بــرآورد هزینه تمام 
شــده خودروها و اضافه کــردن درصدی 
سود برای شــرکت ســازنده، قیمت نهایی 
را اعمال می کــرد. اکنون به نظر می رســد 
تغییــر مرجعیــت از شــورای رقابــت به 
کارگــروه تنظیم بــازار، به معنــای چراغ 
ســبز تصمیم  گیرندگان به افزایش قیمت 
خودروها باشــد و احتماالً در آینده شــاهد 
قیمت ۴۵ میلیون تومانی به عنوان حداقل 

قیمت این گروه از خودروها باشیم.

مشکل از چندگانگی مراجع 
قیمت گذاری است

این نوع دســته بندی مخالفانــی هم دارد 
که معتقدنــد چنیــن تفکیک هایی مبانی 
قانونی ندارد. جمال انصاری رئیس سازمان 

تعزیرات حکومتی پیش از ایــن با تأکید بر 
اینکه که سازمان متبوعش، به عنوان مرجع 
رســیدگی به اختالفات عمــل می کند، نه 
قیمت گذار، گفته بود مشکل اصلی در زمینه 
خودرو، تعدد و اختالف نظــر در صالحیت 
رســیدگی به تخلفات خودرویی اســت و 
چنین تفکیک هایــی در انتخــاب مرجع 

قیمت گذاری خودرو، مبنای قانونی ندارد.
انصاری البته ایــن را هم اضافه کــرد که با 
افزایش ضابطه مند قیمــت خودرو، موافق 
است و برخوردها صرفاً با افزایش قیمت های 
هیجانــی صــورت می گیرند. بــا این حال 
افزایش قیمت خــودرو، مخالفان و موافقان 
خود را دارد. عده ای طرف مصرف کنندگان 
را می گیرنــد که بــا قیمت هــای قبلی هم 
امکان خریــد نداشــتند و عــده ای دیگر 
با اشــاره به اتمام زودهنگام پیش فروش در 
روز اول و ایــن نتیجه گیری که مشــتریان 
توان خریــد دارند، ســنگ تولیدکنندگان 
خودرو را به سینه می زنند که البته با وجود 
سخت گیری های دو شرکت خودروساز، باز 
هم نمی توان به آسانی درباره مصرف کننده 

نهایی یا دالل بودن خریداران قضاوت کرد.
مشــتریان با وجــود اشــتیاق بــاال برای 
خرید، نســبت به خودروســازها اعتراض 
هم دارند. آمار شــکایت از خودروســازان 
نشــان دهنده ایــن نارضایتی هاســت که 
بخشــی از آن می تواند ناظر بــه قیمت ها 
باشد. شــکایت هایی که به گفته سید یاسر 
رایگانــی، ســخنگوی ســازمان تعزیرات 
حکومتی در ۹ مــاه ابتدایی ســال جاری 
نسبت به پارســال ۶۰۲ درصد بیشتر شده 

است.

اختالل در زنجیره تأمین، قیمت ها را 
صعودی کرده است؟

اما دلیل این حجم باالی تقاضا برای خودرو 
با وجود نارضایتی ها چیســت؟ اصول اولیه 
اقتصادی می گویند هر جا عرضه کم و تقاضا 
باال باشد، قیمت افزایش می یابد؛ اتفاقی که 
به گفته رضا رحمانــی، وزیر صمت، موجب 
آشفتگی بازار خودرو شــده است. رحمانی 
پیش از این گفته بود که برای کاهش قیمت، 
نیازمنــد افزایش تولید هســتیم و افزایش 
تولید، با پرداخت تسهیالت به قطعه سازان، 

امکان پذیر خواهد شد.
قطعه ســازانی که بــه گفتــه محمدرضا 
نجفی منش، رئیس انجمــن صنایع همگن 
قطعه ســازان کشــور بین ۱۲ تــا ۱۳ هزار 
میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند. 
البته نجفی منش این بدهــی را صرفاً عامل 
کاهش تولید می داند و نــه افزایش قیمت. 
به عقیده او با وجود کاهــش تولید، افزایش 
قیمت ها تــا این میزان توجیه نــدارد و این 
حباب قیمتی به واسطه فعالیت های داللی 

ایجاد شده است.
بــه  بدهــی خودروســازها  از  بخشــی 
قطعه ســازان با پرداخت تســهیالت چهار 
هزار میلیــارد تومانــی بانکی به ســایپا و 
ایران خودرو در حال تسویه است و به گفته 
وزیر صمت، بــه هر یک از این دو شــرکت، 
دو هــزار میلیــارد تومان بــرای پرداخت 
بدهی شــان به قطعه ســازان، کمک شده 

است.

سازمان خصوصي سازي به عنوان تنها مجری سیاستهای اقتصادی 

دولت در زمینه خصوصی ســازی توانسته اســت در راستاي انجام 

وظایف مربوط از ابتداي ســال 1380 لغایت 1397/10/30، ارزشي 

معادل  1,491,884 میلیارد ریال از ســهام و دارایي هاي متعلق به 

دولت و شــرکت هاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگذار نماید. این 

گزارش نگاه تفصیلي به آمار واگذاریهاي صــورت گرفته در دولت 

های یازدهم و دوازدهم در مقایســه با دولتهاي پیشــین از ابعاد 

مختلف دارد. واگذاریهاي یاد شده به شرح بندهاي ذیل بیانگر تالش 

مضاعف صورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم جهت تحقق 

اهداف مترتب بر خصوصي سازي است:

1(عملكرد سازمان خصوصي سازي در دولت های يازدهم و 
دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس نوع واگذاري

آمار مقایســه اي ارزش کل واگذاري ها در دولــت های یازدهم و 
دوازدهــم )1392/07/01 لغایت 1397/10/30( نســبت به دوره 
1380 لغایت 1392/06/31 )دولتهاي پیشــین(، به شرح جدول 
شــماره )1(، نشــان مي دهد طي دولت های یازدهم و دوازدهم 
ارزشــي معادل 492،692 میلیارد ریال از ســهام و دارایي هاي 
متعلق به دولت و شــرکتهاي دولتي واگذار شــده است که این 
میزان واگذاري معــادل 33% ارزش کل واگذاریهاي انجام یافته 

مي باشد. 

از مهمترین اقدامــات انجام یافتــه در دولت دوازدهم 
)1396/05/16 لغایت 1397/10/30(، آماده سازی، قیمت 
گذاری و عرضه 224 بنگاه با ارزش بیش از 30 هزار میلیارد 
تومان می باشد، که از این میزان 82 بنگاه به ارزش 56 هزار 
میلیارد ریال واگذار شده اســت )37% عرضه ها از لحاظ 
تعداد بنگاه و %18 آنها از لحــاظ ارزش بنگاه با موفقیت 

همراه بوده است(. 
میزان موفقیــت در تعداد عرضه های انجــام یافته دوره 
فعالیت دولت دوازدهــم، باوجود آنکــه تمامًا به بخش 
خصوصی واقعی واگذار شــده اســت؛ بیش از میانگین 

موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است. 
آماده سازیها، عرضه ها و واگذاریهای انجام یافته طی دوره 

فعالیت دولت دوازدهم، آن هم باوجود کلیه مقاومت های 
موجود بر ســر راه خصوصی سازی نشــاندهنده وجود 
عزمی جدی در دولت دوازدهم جهت دستیابی به اهداف 
سیاســتهای کلی اصل )44( قانون اساسی می باشد. امید 
اســت با واگذاری این بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، 

گامی بزرگ در راه مردمی سازی اقتصاد برداشته شود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، چارچوب و نقشــه اولیه طرح توزیع سهام عدالت واکاوی شد و 
کلیه مشکالت، چالشها و آســیبهای آن یکی پس از دیگری مرتفع گردید، و پس از راه اندازی 
و رونمایی از سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشــانی www.samanese.ir، بستر الزم 
برای تکمیل طرح فراهم گردید. سامانه 100 درصد بومی ســهام عدالت، در سال 1396 با ارائه 
بیش از 150 میلیون خدمت الکترونیکی و با پایداری و امنیت در برابر حمالت فراوان ســایبری 
بزرگ و با ثبت رکورد 320 هزار مراجعه در ثانیــه بدون اختالل و کندی، یکی از موفق ترین و پر 
افتخارترین سامانه های الکترونیکی ملی کشور می باشد؛ که صرفًا با تکیه بر توان متخصصین 
و کارشناسان داخلی، طراحی و راه اندازی گردیده اســت. بنابراین با تالش سازمان خصوصی 
سازی و حمایت های دولت دوازدهم، این طرح در ســال 1396 و با شروع به کار دولت دوازدهم 
به ثمر نشست و با توزیع سود عملکرد سال مالی 1395 مربوط به شرکتهای موجود در پرتفوی 
سهام عدالت میان مشمولین، طعم شیرین سهامداری و برخورداری از منافع سود آن به بخش 

اعظمی از اقشار آسیب پذیر جامعه چشانده شد. 
سازمان خصوصی سازی صرفًا بابت ســال مالی 1395، 3،800 میلیارد تومان سود قابل توزیع 
میان مشمولین محاسبه و از این میزان ســود تخصیصی، تاکنون حدود 3،300 میلیارد تومان 
میان کلیه مشمولینی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت و تأییدیه اخذ نموده 

اند، توزیع شده است. مابقی سود نیز به مرور دریافت و مابین مشمولینی که شماره شبای خود 
را وارد ســامانه و اخذ تأییدیه نمایند، توزیع خواهد گردید و با آنان تسویه حساب خواهد شد. 
همچنین اولین مرحله از توزیع سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 1396 نیز توسط 
سازمان خصوصی سازی در نخستین روز آذر و همزمان در آستانه میالد پربرکت پیامبر اعظم 
)ص( و حضرت امام جعفر صادق )ع( به حساب بیش از 5 میلیون و سیصد هزار نفر از مددجویان 
کمیته امداد و مستمری بگیران سازمان بهزیستی واریز و سود بقیه مشموالن نیز به تناوب و تا 

آخر سال جاری واریز خواهد شد.

راه های ارتباطی با سازمان خصوصی سازی:
      آدرس: تهران، شــهرک قدس)غرب(، فاز یک، بلوار ایران زمین، خیابان مهستان، ساختمان  
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ارزش )میلیارد ریال(تعداد عرضهعنوان 

422435،903عرضه ها در دولت دوازدهم 

28413،65واگذاری ها در دولت دوازدهم 

81%73%میزان موفقیت در دولت دوازدهم

81%92%میانگین میزان موفقیت در دولت یازدهم

تبیین عملكرد سازمان خصوصي سازي در دولت های يازدهم و دوازدهم و مقايسه آن با عملكرد دولت هاي گذشته 

* علت افزایش ارزش واگذاریها به شیوه انتقال مستقیم ســهام به طلبکاران در این دوره، قطعي نمودن قراردادهاي غیرقطعي منعقده 
در دولتهای گذشــته بابت رد دیون دولت )از جمله 115،000 میلیارد ریال مربوط به رد دیون دولت به صندوق بازنشســتگي کارکنان 
فوالد( مي باشد؛ که حســب تکلیف قانون و با هدف خروج شــرکت ها و طلبکاران از بالتکلیفي مربوط به نحوه اداره شرکت ها صورت 

پذیرفته است.  

عملكرد سازمان خصوصي سازي دردولت های يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته
 براساس تعداد بنگاه هاي مشمول واگذاري

 از ســال 1380 لغایت 1397/10/30، مجموعًا 2005 
بنگاه در فهرســت بنگاههاي قابل واگــذاري قرار 
گرفته اســت؛ و همزمان با فعالیت دولتهای یازدهم 
و دوازدهم، 1123 بنــگاه )56 درصد کل بنگاهها( به 
عنوان موارد مشــمول واگذاری مصوب شده اند که 
تعداد 577 بنگاه یا به طور کامل واگذار شــده و یا از 
فهرســت واگذاریها به دالیلي همچون »انحالل«، 
»تحصیل«، »ورشکســتگي« و یــا »انتقال به گروه 
بنگاههاي غیر قابل واگذاري«، خارج شــده اند )51 
درصد( و 546 بنگاه باقیمانده در برنامه واگذاري سال 

1397 قرار گرفته اند )49 درصد( )نمودار شماره )1((.

نمودار شماره )1(: اقدامات انجام يافته درخصوص بنگاههای قرار گرفته در 
فرآيند واگذاری براساس تعداد بنگاه از سال 1380 لغايت 1397/10/30

جدول شماره )2(: عملكرد سازمان خصوصي سازي در دولت دوازدهم براساس ارزش بنگاههای عرضه شده و واگذار شده

نوع واگذاري
قبل از دولت یازدهم

 )1380 لغایت 
 )1392/06/31

دولت های یازدهم و 
دوازدهم )1392/07/1 

لغایت 1397/10/30(
جمع کل

نسبت عملکرد 
دولت های یازدهم 

و دوازدهم به کل

36%909,998 582,655327,344عرضه و فروش سهام یا دارائي به عموم متقاضیان

واگذاري سهام یا دارائي  به شیوه انتقال مستقیم 
به اشخاص حقیقي و حقوقي طلبکار از دولت

156,564*158,959315,523%50

2%259,9736,390266,363انتقال مستقیم  سهام یا دارائي بابت سهام عدالت

33%999,192492,6921,491,884جمع کل

واگذاری به بخش خصوصی واقعی
از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصوصي سازي در سال هاي گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین 
بخش خصوصي واقعي بوده است، به نحوي که ســهم بخش خصوصي واقعي از کل واگذاري ها در خوش بینانه 
ترین حالت طي 12 سال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر 18 درصد مي رسیده است. این موضوع در 
ابتداي استقرار دولت یازدهم در سال1392 مورد آسیب شناسي جدي قرار گفت و اقدامات اصالحي در نیمه دوم 
سال 1392 توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. مطابق آمار موجود، طي فعالیت دولتهای 
یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصي واقعي در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیري بهبود یافته 
است. بر این اساس سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاریها طی ســال1393 تا 1396/05/15)دولت یازدهم(، 
67,5درصد  و در دوره 1396/05/16 تا 1397/10/30 )دولت دوازدهم( 100 درصد حجم کل واگذاري ها بوده است 

که نشانگر دستیابي به هدف کیفي واگذاري ها در دولت های یازدهم و دوازدهم است.

نمودار شماره )2(: سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاريها طی 

سالهای 1380 لغايت 1397/10/30

آماده سازی و واگذاری بنگاهها طی فعالیت دولت دوازدهم

ساماندهی طرح توزيع سهام عدالت در راستای گسترش مالكیت در سطح عموم مردم

جدول شماره )1( :عملكرد سازمان خصوصي سازي دردولت های يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته، براساس 
نوع واگذاري    )ارقام به میلیارد ريال(
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پولفازچهارمپاالیشگاهستارهخلیجفارس
ازکجامیآید؟

 پرونده سه فاز پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با حضور رئیس جمهور، 
هفته گذشــته تکمیل و ایران را در تولید بنزین خودکفا کرد. شــواهد 
حاکی از آن است که نقشه ســاخت فاز چهارم این پاالیشگاه نیز کم کم 
ترسیم می شــود. فازی که معاون وزیر درمورد نحوه تأمین سرمایه آن 

توضیحاتی را به ایسنا اعالم کرده است.
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با هدف پاالیش ۳۶۰ هزار بشکه در روز 
میعانات گازی تولیدی کشور در جهت تبدیل آن به محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر تأسیس شد. قرار شد با تکمیل کلیه فازهای این پاالیشگاه 
)جمعاً ســه فاز(، مجموعاً به میزان ۳۶ میلیون لیتر در روز بنزین و ۱۳ 
میلیون لیتر در روز گازوئیل تولید شــود. تولید بنزین در این پاالیشگاه 
در اســفندماه ۱۳۹۵ آغاز شده و افتتاح رســمی فاز اول این پاالیشگاه 
در اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۶ و فاز دوم در تیرماه سال جاری صورت 

گرفت.
فاز سوم این پاالیشگاه نیز هفته گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح 
و اعالم شــد ظرفیت تولید بنزین در ایران به روزانــه ۱۰۵ میلیون لیتر 
رســیده و نه تنها واردات بنزین به کشــور از مهرماه متوقف شده بلکه 

برنامه ریزی برای صادرات بنزین نیز در دست اقدام است.
شهریورماه سال جاری بود که اعالم شــد با سپری شدن مراحل اجرای 
فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، فاز چهارم این پاالیشگاه با هدف 
فرآورش روزانه ۱۲۰ هزار بشــکه میعانات گازی احــداث و راه اندازی 
می شــود. فازی که با اجرای آن، روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی 
برای تولید بنزین و نفت گاز با استاندارد یورو ۵ به حجم خوراک و تولید 

این پاالیشگاه افزوده خواهد شد.
محمدعلی دادور - مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس - در این 
باره اعالم کرد: خاک برداری ها و اقدامات اولیه برای احداث فاز ۴ ستاره 
خلیج فارس آغاز شــده اســت و ما هم زمان با تکمیل فاز ۳، از فاز ۴ نیز 

غافل نشده ایم.
دادور درحالی ایــن خبر را اعالم کرده بود که طبــق آخرین گفته های 
علیرضا صــادق آبــادی - مدیرعامل شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی - در آخرین نشســت خبری خود اعالم کرد زمانی 

این پروژه آغاز خواهد شد که منابع مالی آن تثبیت شود.
فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، مشابه فاز سوم این پاالیشگاه 
اســت. یعنی راه اندازی آن، ۱۲۰ هزار بشــکه به ظرفیت پاالیشــگاه 
اضافه خواهد کرد و با توجه به این که دقیقاً مشــابه فاز سوم است، همه 

تجهیزات آماده است.
به گفته صادق آبادی، زمانی می توان با قطعیت درباره پروژه ای صحبت 
کرد که منابع مالی تثبیت شده ای برای پروژه وجود داشته باشد. امکان 
این که بخش قابل توجهی از تجهیزات فاز چهارم پاالیشــگاه ستاره در 
داخل تأمین شــود، وجود دارد. فاز چهارم بعــد از تعیین تکلیف منابع 

مالی به ۲۴ تا ۳۶ ماه زمان برای تکمیل نیاز دارد.
با این حال بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراســم افتتاح فاز چهارم ســتاره 
خلیج فارس اعالم کرد” می توانستیم از رئیس جمهور بخواهیم کلنگ 

فاز چهارم را امروز بزند اما به دنبال کارهای نمایشی نیستیم.
در این راستا، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآروده های نفتی 
در گفت وگو با ایسنا، درمورد سرمایه مورد نیاز برای ساخت فاز چهارم 
ســتاره خلیج فارس توضیح داد: این فاز به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون 

یورو سرمایه نیاز دارد.
صادق آبادی درمورد نحوه تأمین سرمایه مورد نیاز گفت: سرمایه مورد 
نیاز از منابع داخلی و باقی مانده منابعی که مصرف نشــده است تأمین 
خواهد شــد، اما این یــک بروکراســی اداری دارد. از وام ۲۶۰ میلیون 
یورویی که برای فاز سوم اخذ شــده بود حدود ۲۰۰ میلیون یورو باقی 

مانده است و باید بتوانیم آن را  به فاز چهارم منتقل کنیم.

عربستانسراغمشتریاننفتیبزرگایرانرفت
 رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد که شــرکت آرامکوی سعودی قصد 
دارد در ســفر ولیعهد عربســتان به چین، در دو مجتمع پاالیش نفت و 

پتروشیمی در این کشور سرمایه گذاری کند.
هیأت سعودی که مدیران ارشد آرامکودر آن حضور دارند روز پنجشنبه 
در راستای تور آسیایی محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
وارد پکن شــدند. وی در جریان این ســفرها تاکنون متعهد شده است 
۲۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در پاکســتان انجام دهــد و به دنبال 

سرمایه گذاری بیشتر در صنعت پاالیش هند است.
محمد بن سلمان در سفر به چین با شــیء جین پینگ، رئیس جمهور 
چین دیدار کرد که حضور پررنگ در خاورمیانــه یکی از اهداف اصلی 
سیاست خارجی وی را تشکیل می دهد با این حال چین در رابطه با این 

سفر جزئیات چندانی را منتشر نکرد.
ســه منبع آگاه به رویترز اظهار کردند آرامکوی سعودی که بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان اســت در جوینت ونچری با شرکت نورینکوی 
چین، تفاهمنامه ای برای ساخت یک پروژه پاالیشگاه و پتروشیمی در 
اســتان لیااونینگ امضا می کند.همچنین انتظار می رود آرامکو طرح 
کسب ســهم حداقلی در شــرکت ژیجیانگ پتروکمیکال را که تحت 
کنترل گروههلدینگ ژیجیانگ رونگ شــنگ قــرار دارد، نهایی کند. 
شرکت ژیجیانگ پتروکمیکال ســرگرم ساخت یک مجتمع پاالیشگاه 

و پتروشیمی در استان شرقی ژیجیانگ است.
این سرمایه گذاری ها کمک خواهد کرد عربستان سعودی جایگاه خود 
به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به چین را بازیابد. این کشــور در 
سه سال گذشته جایگاه مذکور را به روســیه واگذار کرده است. آرامکو 
درصدد است از طریق امضای توافق تأمین نفت با پاالیشگاه های چینی 

غیردولتی، سهم بازار خود را تقویت کند.
این توافق پــس از تفاهمنامه ای صورت می گیرد کــه آرامکو در اکتبر 
برای ســرمایه گذاری در پــروژه ژیجیانــگ امضا کــرد. در این پروژه 
پاالیشگاهی برای فرآوری ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام و تأسیسات 

پتروشیمی مرتبط در شهرژوشان برنامه ریزی کرده است.
بر اســاس گزارش رویترز، چین به دلیل روابط نزدیکی که با ایران دارد، 
باید در روابطش با ریــاض محتاطانه گام بــردارد. رئیس جمهور چین 
چهارشنبه در دیدار با یک مقام ایرانی تاکید کرده بود تمایل چین برای 

روابط نزدیک تر با ایران فارغ از اوضاع بین المللی، تغییری نکرده است.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان ســعودی نیز چهارشنبه هفته جاری 
اعالم کرد عربستان ســعودی به دنبال تحکیم روابط نفتی خود با هند 
است که به اولویت شماره یک سرمایه گذاری خارج از این کشور تبدیل 
شــده اســت.امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی ســعودی نیز اظهارات 
مشابهی داشــت و عنوان کرد این شرکت در جست و جوی فرصت های 
بیشتر در بخش نفت هند اســت که انتظار می رود رشد آن در سال های 
آینده قوی بماند. فالح و ناصر در هیأت همراهی کننده بن ســلمان در 

سفر هفته جاری وی به دهلی نو حضور داشتند.
یکــی از بزرگترین پروژه های باالدســتی که در هند ســرمایه گذاری 
شده، پاالیشگاه راتناگیری است که یک مجتمع پاالیش و پتروشیمی 
با ظرفیــت ۶۰ میلیون تن در ســال در غرب هند اســت.این مجتمع 
مشترکا توسط شرکت های ایندین اویل، هندوستان پترولیوم و بهارات 
پترولیوم ساخته می شود وشــرکتهای آرامکو و ادنوک مشترکا توافق 

مقدماتی را برای داشتن سهم در این پروژه امضا کرده  اند.
با این حال برخــی از تحلیلگران اظهار کرده اند که ایــن پروژه به دلیل 

تکمیل نشدن فرآیند خرید زمین، ممکن است دچار تأخیر شود.
عربستان سعودی با حضور قوی در بخش پایین دستی هند می تواند از 
موقعیت خود در این کشور که سریع ترین نرخ رشد اقتصادی را در آسیا 

دارد دفاع کند. 

میزخبر

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: پروژه 
پتروشیمی کیمیا اندیمشــک در اوج نقص کشور در 
بحث سرمایه گذاری در حال اجرا است و همه تالش را 
انجام خواهیم داد تا ســرمایه گذاری انجام شده در این 

حوزه به ثمر بنشیند.
محمد شــریعتمداری در مراســم کلنــگ زنی پروژه 
پتروشــیمی کیمیا اندیمشــک اظهار کرد: در برنامه 
ششــم توســعه قرار بود ۷۷۰ هزار میلیــارد تومان 
ســرمایه گذاری انجام شــود تــا به رشــد اقتصادی 
متوسط هشت درصدی برســیم و با توجه به این آمار، 
ســاالنه میزان نرخ بیکاری را ۰.۸ درصد کاهش دهیم. 

در این زمینه با توجه به اعمال فشارها، رشد 
اقتصادی به میزانی که مد نظــر بود محقق 
نشــد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه 
داد: امروز جمعیت کشور یک جمعیت جوان 
اســت و بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از 
جوانان در دانشــگاه های کشــور تحصیل 
می کنند و ایــن افراد نیازمند شــغل و کار 

هستند.شــریعتمداری تصریح کرد: مهــارت افزایی 
در میان جوانان کامل نیســت و عمده بیکاران کشور 
مهارت های فنی کافی ندارند و مســوالن باید مشکل 

مهارت جوانان را با همراهی یکدیگر حل کنند.

وی با بیــان اینکه از اجرای پــروژه هایی که 
منجر به ایجاد اشــتغال جدید در کشــور 
می شــود حمایت می کنیم، اظهــار کرد: با 
توجه به اینکه در گذشــته پرداخت وام های 
خود اشتغالی منجر به اشتغالی واقعی نشده 
است، اکنون کنترلی را اعمال خواهیم کرد تا 

شاهد ایجاد اشتغال واقعی در کشور باشیم.
شریعتمداری با اشاره به سهمیه وام یک و نیم میلیون 
دالری که برای مشاغل روســتایی در نظر گرفته شده 
اســت، گفت: ۷۵۰ میلیون دالر از این وام تا کنون در 
کشور توزیع شده است و از شب گذشته نیز مرحله دوم 

تخصیص این وام ها در کشــور آغاز شده است تا زمینه 
برای ایجاد اشتغال مولد در کشور فراهم شود.

ظرفیت تولید ســاالنه پتروشــیمی کیمیا اندیمشک 
۲۰۰ هزار تــن MEG  و ۲۵ هزار تــن مخلوط EG  و 
میزان گاز مورد نیاز آن معــادل ۵۵۰ هزار متر مکعب 

در روز است. 
در حال حاضــر برای اجرای فاز یک این پتروشــیمی، 
۴۰ هزار هکتار زمین تخصیص یافته است و مقدار آب 
مورد نیاز این شرکت ۲۷۰ متر مکعب است که از منابع 
رودخانه دز تامین خواهد شد. میزان برق مورد نیاز این 

پتروشیمی ۱۶ مگاوات برآورد شده است. 

پتروشیمی

خریدار  جنوب ایران چنــان با نام نفت 
عجین شــده بود کــه کم تر کســی گمان 
می کــرد روزی خزر هم به لیســت مناطق 
نفت خیز ایران اضافه شود. نفتی که به دلیل 
ســخت بودن دسترســی به آن و باال بودن 
هزینــه بهره برداری از آن همچنان چشــم 
انتظار توسعه نشسته است و برای توسعه آن 
کمیته های مشترکی بین ایران و آذربایجان 

تشکیل شده که درحال فعالیت هستند.
۲۰ اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۱ در عمق 
حدود ۲۵۰۰ متری دریاچــه خزر، میدان 
نفتی “ســردار جنــگل” با برخــورداری از 
نفتی سبک و مرغوب کشــف شد. نفتی که 
دسترســی به آن مانند نفت جنوب آســان 
نیســت و برخی کارشناســان بر این باورند 
که اســتخراج آن چندان اقتصادی به نظر 
نمی رســد. این درحالی اســت که ایران در 
یکــی از الیه های میــدان ســردارجنگل 
حداقــل ۲ میلیارد بشــکه نفــت ذخیره 
درجا دارد که ۵۰۰ میلیون بشــکه آن قابل 

استحصال است.
با وجــود اینکه دریاچــه خزر بــه عنوان 
بزرگترین دریاچــه جهان و بــا در اختیار 
داشتن حجم وسیعی از ذخایر هیدروکربنی 
دنیــا، از مناطق بکــر نفت و گاز به شــمار 
می رود، امــا تقریباً هیچ شــرکتی به طور 
رســمی برای ورود به توســعه خــزر اعالم 
آمادگی نکرده بود تــا اینکه در فروردین ماه 
ســال جاری ایران و جمهــوری آذربایجان 
به منظــور انجام فعالیت های مشــترک در 
بلوک های اکتشــافی خزر، سند همکاری 
امضا کردنــد. امضای قــرارداد مذکور امید 
به باز شــدن دریچه های توسعه روی منابع 
نفتــی و گازی خزر را گشــود؛ به طوری که 
محسن دالویز، مدیرعامل وقت شرکت نفت 
خزر اعالم کرد شــرکت نفت خزر به زودی 
شاهد فصل تازه ای از فعالیت های توسعه ای 

خواهد بود.

خزر با چه مشکالتی دست به گریبان 
است؟

با این حال نمی توان مشــکالت موجود در 
این حوزه را نادیده گرفــت. عمق زیاد آب، 
بســته بودن دریای خزر و ارتباط نداشتن 

با آب هــای آزاد، محدودیت های عملیاتی 
در ارتباط با حمل ونقل تجهیزات، شــرایط 
جوی و اقلیمی متغیر، پشــتیبانی بســیار 
ســخت و پیچیده ناشــی از فاصلــه زیاد از 
ســاحل، هزینه و ریســک باالی عملیات 
اکتشاف، نبود زمینه مناســب برای انجام 
فعالیت هــای تعمیراتی و ســرویس های 
دوره ای نــاوگان دریایــی و تحریم هــای 
فناورانــه از چالش های اصلــی کار در خزر 
بوده اســت. البته ایران دارای تجربه زیادی 
در زمینــه توســعه و تولیــد از میدان های 
هیدروکربنی در بخش فراســاحل است، اما 
این تجارب مربوط بــه بخش های کم عمق 
جنوبی کشــور )خلیج فارس( است. دریای 
خزر )به علت عمق زیاد( شــرایط ویژه ای را 
در همه مراحل مربوط به حفاری، توســعه، 

تولید و انتقال ایجاب می کند.

سهم هر کدام از کشورها از نفت خزر 
چقدر است؟

البتــه یکــی از مهم تریــن موضوعات در 
توســعه حوزه انرژی در خزر مشترک بودن 
منابع با دیگر کشــورها اســت. برآوردهای 
 )EIA( اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا

درمورد آمــار ذخایــر اثبات شــده نفت و 
گاز کشــورهای خزر حاکی از آن است که 
ترکمنســتان با یک میلیارد بشکه ذخیره 
نفت و ۱۹ تریلیون فوت مکعب گاز، روسیه 
با ۱.۶ میلیارد بشــکه ذخیــره نفت و ۱۰۹ 
تریلیون فوت مکعــب گاز، آذربایجان با ۵.۸ 
میلیارد بشــکه ذخیره نفت و ۵۱ تریلیون 
فوت مکعب گاز، قزاقســتان با ۳۲ میلیارد 
بشــکه ذخیره نفــت و ۱۰۴ تریلیون فوت 
مکعــب گاز و ایران با ۵۰۰ میلیون بشــکه 
نفــت و ۲ تریلیون فوت مکعــب گاز ذخایر 

متفاوتی در دریای خزر دارا هستند.
بــر این اســاس، ایــران در ســواحل خود 
کمتریــن ذخیره انــرژی )نفــت و گاز( را 
دارد. در سال های گذشــته طبق آمارهای 
مختلف کشــورهای یادشده از مخازن خود 
بهره برداری کرده اند. آمارها نشــان از رشد 
روزافزون تولید نفت و گاز داشــته اســت. 
خطوط لوله در خزر طراحی و ســاخته شد 
و به مقصد اروپا منتقل شــد. البته روســیه 
به علــت تولید باالی نفت خــود که بیش از 
۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه در روز است 

خیلی به نفت و گاز خزر نیاز ندارد.
کارشناســان درمــورد وضعیت ایــران در 

دریای خزر می گویند که ســواحل ایران در 
خزر عمیق بوده و بیشــترین عمق را دارد؛ 
از این رو برای حفاری و اکتشــاف مقرون به 
صرفه اقتصادی نیست و به فناوری هزینه بر 
دریایی نیاز دارد و شــکل ســاحل ایران در 
خزر بــه صورت صاف اســت. بــرای نمونه 
اگر در مخازن و میدان هــای جنوبی ایران 
و در خشکی هزینه یک بشــکه نفت ۹ دالر 
محاسبه شــود، در خزر این هزینه به چند 
برابر می رسد و اکتشــاف و حفاری نفت در 
این منطقه مطلوبیت اقتصادی ندارد. نکته 
دیگر این که ذخایر ایــران طبق برآوردهای 
 ،)EIA( اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا
کمترین مقدار اســت کــه پرداخت هزینه 

برای چنین مقداری شاید اقتصادی نباشد.

بررسی توسعه خزر در چه مرحله ای 
قرار دارد؟

آخرین اخبار حاکی از آن اســت که با توجه 
به توافق رؤســای جمهور پنج کشور حوزه 
دریای خزر و همچنیــن امضای تفاهم نامه 
رؤســای جمهــوری ایــران و آذربایجان، 
هم اکنون در کنار ســایر مذاکرات، ایران در 
حال پیگیری تفاهم نامه همکاری های نفتی 

و گازی با کشــور آذربایجان اســت و به این 
منظور جلسه مشــترکی نیز در همین ماه 

برگزار خواهد شد.
علی اصولی، مدیرعامل شــرکت نفت خزر 
درباره روند پیشــروی مذاکرات دو طرف به 
وزارت نفت گفته است: به هر حال نخستین 
باری اســت که دو کشــور می خواهند در 
بلوکی که صددرصد متعلق بــه هیچ کدام 
نیست، فعالیت کنند و کار با پیچیدگی های 
زیادی همراه اســت، ضمن اینکه شــرایط 
جهانی بــازار نفت هــم به طــور طبیعی، 
فعالیت های توســعه ای در آب های عمیق 
را تحت تأثیر قــرار داده، به ویژه دریای خزر 
که حوزه ای خاص و محصور اســت. با توجه 
به وجود ذخایــر هیدروکربوری در خزر، در 
صورت تغییر مطلــوب جهانی قیمت نفت و 
امکان پذیر شدن مشارکت با سرمایه گذاران 
خارجی، تولید نفت در خزر نه تنها از حیث 
سیاســی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت است، 

بلکه توجیه اقتصادی هم خواهد داشت.
وی با اشــاره به اثرپذیری فعالیت های این 
شــرکت از تحریم ها توضیــح داد: طبیعی 
اســت در چنین شــرایطی شــرکت نفت 
خزر هم همچون ســایر بخش هــا با کندی 
فعالیت ها روبه رو شــده و توسعه میدان ها 
فعاًل در اولویت نیســت، البتــه این تصمیم 
لزومــاً ناشــی از کم رنــگ شــدن حضور 
شــرکت های خارجی یا موانــع پیش روی 
برجام نیست؛ سیاســت فعلی شرکت ملی 
نفت ایران در شرایط کنونی بر این مبناست 
و ما نیز تابــع سیاســت های کالن صنعت 
نفت هستیم. با توجه به ویژگی های دریای 
خزر از جمله عمیق و بســته بودن این دریا 
و همچنین نداشتن ســابقه همکاری ایران 
در فعالیت های اکتشــافی و توســعه ای در 
آب های عمیق، ضرورت حضور شرکت های 
بین المللی با فناوری بــاال به منظور کاهش 
ریسک عملیات در این دریا ضروری به نظر 
می رســد و ما نیز به دنبال اســتفاده از این 
فرصت هســتیم، اما فعالیت خود را محدود 
به حضور شــرکت های خارجــی نکرده ایم 
و موازی بــا مذاکره بــا این شــرکت ها، با 
شــرکت های داخلی نیز در حــال مذاکره 

هستیم.

خریدار  مدیرعامل شــرکت نفت خزر از 
تداوم مذاکرات ایران و آذربایجان در زمینه 
اســتفاده از ظرفیت هــای هیدروکربوری 
دریای خزر خبر داد و گفــت: به این منظور 
کمیته های مشــترکی مشــغول فعالیت 

هستند.
علی اصولی با بیان این مطلب افزود: با توجه 
به توافق روســای جمهور پنج کشور حوزه 
دریای خزر و همچنیــن امضای تفاهم نامه 
روســای جمهــوری ایــران و آذربایجان، 
هم اکنون در کنار ســایر مذاکرات، در حال 
پیگیری تفاهم نامــه همکاری های نفتی و 
گازی با کشــور آذربایجان هستیم و به این 
منظور جلسه  مشــترکی نیز در همین ماه 

برگزار خواهد شد.
وی درباره روند پیشروی مذاکرات دو طرف 
گفت: به هر حال نخستین باری است که دو 
کشــور می خواهند در بلوکی که صددرصد 
متعلق به هیچ کدام نیســت، فعالیت کنند 
و کار با پیچیدگی های زیادی همراه اســت، 
ضمن اینکه شــرایط جهانی بازار نفت هم 
به طور طبیعــی، فعالیت های توســعه ای 
در آب های عمیق را تحت تاثیــر قرار داده، 
به ویژه دریــای خزر که حــوزه ای خاص و 

محصور است.
اصولی بــا بیان اینکه ایــران در مذاکرات از 
مزیت هایــی برخوردار اســت، توضیح داد: 
یک مزیــت، نیروی متخصص ایران اســت 
که به اعتقاد کارشناســان شرکت سوکار، از 
نقاط قابل اتکای کشورمان در فعالیت های 
نفتی دریــای خزر اســت. کارشناســان 

شرکت سوکار گمان می کردند متخصصان 
ایرانی به دلیــل تحریم هــای بین المللی، 
در بخــش آب های عمیــق از تجربه باالیی 
برخوردار نیستند، اما پس از جلساتی که با 
کارشناسان و متخصصان شرکت نفت خزر 

داشتند روی این مزیت ایران تاکید کردند.

نفت خزر؛ تابع سیاست های کالن 
وزارت نفت

وی به شــانا گفت: با توجه بــه وجود ذخایر 
هیدروکربــوری در خزر، در صــورت تغییر 
مطلــوب قیمت جهانی نفــت و امکان پذیر 
شدن مشارکت با ســرمایه گذاران خارجی، 
تولید نفت در خزر نه تنها از حیث سیاسی و 
ژئوپلیتیکی حائز اهمیت است، بلکه توجیه 

اقتصادی هم خواهد داشت.
مدیرعامــل شــرکت نفــت خــزر درباره 
اثرپذیــری فعالیت هــای این شــرکت از 
تحریم ها عنوان کرد: طبیعی است در چنین 
شرایطی شرکت نفت خزر هم همچون سایر 
بخش ها با کندی فعالیت ها روبه رو شــده و 
توسعه میدان ها فعال در اولویت نیست، البته 
این تصمیم لزوما ناشــی از کم رنگ شــدن 
حضور شــرکت های خارجی یا موانع پیش 
روی برجام نیســت؛ سیاست فعلی شرکت 
ملی نفت ایران در شــرایط کنونــی بر این 
مبناســت و ما نیز تابع سیاست های کالن 

صنعت نفت هستیم.

مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی
اصولی این سیاست را در شــرایط کنونی، 

سیاست درستی خواند و افزود: صنعت نفت 
ما با وجود برخــورداری از ذخایر فراوان در 
جنوب کشور که سبقه صدساله در برداشت 
از آن دارد و بــا توجــه به هزینه و ریســک 
حداقلی کار در این بخش، بدیهی اســت بر 
میدان های جنوبی اعم از خشکی و دریایی 
تمرکز کند. توسعه ساختارهای میدان های 
نفتی در خزر با توجه به ضرورت اســتفاده 
از تکنولوژی هــای پیشــرفته، در صورت 
مشارکت و جذب سرمایه و فناوری خارجی 
مقرون به صرفه خواهد بــود، اما با این حال 
ما به اقدامــات، مذاکرات و برنامه ریزی های 
خود ادامه می دهیم تا هر زمانی که سیاست 
توسعه در دســتور کار قرار گرفت، مقدمات 

کار برای شروع فعالیت ها فراهم باشد.
وی در توضیــح بیشــتر گفت: بــا توجه به 
ویژگی های دریــای خــزر از جمله عمیق 
و بســته بودن این دریا و همچنین نداشتن 
ســابقه همــکاری ایــران در فعالیت های 
اکتشــافی و توســعه ای در آب های عمیق، 

ضرورت حضــور شــرکت های بین المللی 
با فناوری باال بــه منظور کاهش ریســک 
عملیات در این دریا ضروری به نظر می رسد 
و ما نیز به دنبــال اســتفاده از این فرصت 
هستیم، اما فعالیت خود را محدود به حضور 
شــرکت های خارجی نکرده ایــم و موازی 
با مذاکره با این شــرکت ها، با شرکت های 

داخلی نیز در حال مذاکره هستیم.

 کار در آب های عمیق خزر، سرمایه 
و فناوری می خواهد

اصولی بر صحبت اخیــر خود مبنی بر اینکه 
»نفت خــزر معطل خارجی هــا نمی ماند« 
تاکید و تصریح کرد: در صورتی که تصمیم 
برای توسعه ساختارهای نفتی دریای خزر 
قطعی شــود، معطل خارجی ها نمی مانیم. 
اگر در زمان تحریم هــای قبلی، در مدت دو 
ســال توانستیم به کشــف نفت در آب های 
عمیق خزر برســیم، هم اکنون بــا توجه به 
تجربه قبلی و دانش به دســت آمده از سوی 
متخصصان داخلی می توانیم با هزینه های 
پایین تــر و در مدت زمان خیلــی کمتر در 
خصوص ساختارهای نفتی خزر اقدام های 

عملیاتی انجام دهیم.
 البته منظور من این نیســت کــه با اتکای 
صرف به شــرکت های داخلــی می توان به 
هــدف تکمیل زنجیــره اکتشــاف، تولید، 
فرآورش و انتقال نفت از خزر دســت یافت. 
همه می دانیم کار در آب هــای عمیق خزر 
به ســرمایه و فناوری های پیشــرفته نیاز 
دارد. در هر حال همکاری با شــرکت های 

خارجی هزینــه فعالیت و زمــان را برای ما 
کاهش می دهــد، ضمن اینکــه بهره وری 
را هم باال می برد، اما در دنیــای امروز هیچ 
چیز منحصر نیست و سطح تعامالت در دنیا 
به قدری گسترده شــده که می توان حتی با 
وجود تحریم ها کار را بــه روش هایی دنبال 
کنیم.مدیرعامل شرکت نفت خزر در عین 
حال یادآور شــد: فعالیت هــای نفت خزر 
به قراردادهای سیاســی و بین المللی گره 
نخورده اســت، اما هنر مدیریت این اســت 
که بتواند از مولفه های سیاســی، امنیتی، 
بین المللی و فرصت هــای دیپلماتیکی که 
مقامات سیاسی برای کشور ایجاد می کنند 

حداکثر استفاده را ببرد.

شرکت های ایرانی توانمندتر شده اند
اصولی ادامه داد: ایران در ســال ۱۳۹۱ و در 
اوج تحریــم و محدودیت هــای بین المللی 
و صرفا با اتــکا به توانمندی هــای داخلی و 
بهره گیری از ظرفیت های نیروی انســانی 
و لجســتیکی، موفق شــد برای نخستین 
بار بدون حضــور شــرکت های خارجی، با 
اکتشــاف در دریای خزر به نفت برسد. این 
اتفاق دوباره در ســال ۱۳۹۳ یعنی قبل از 
اجرای برجام نیز تکرار شــد، به این صورت 
که با حفاری موفق دومین چاه اکتشــافی، 
اکتشاف قبلی نفت در خزر تایید شد. ما تنها 
در یکــی از الیه های میدان ســردارجنگل 
حداقل ۲ میلیارد بشــکه نفت ذخیره درجا 
داریــم کــه ۵۰۰ میلیون بشــکه آن قابل 

استحصال است.

پتروشیمیکیمیااندیمشککلنگزنیشد
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ارزشتولیداتمعدنی۲۰میلیارددالراست
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که یکــی از اولویت های دولت 
توجه به معادن و صنایع مربوطه است، گفت: ایران از ظرفیت باالیی در 
تولید و صادرات مواد معدنی برخوردار بوده و ارزش تولیدات کشور ۲۰ 

میلیارد دالر است.
رضا رحمانی در مراســم احداث واحد ۴۰ هزار تنی تولید کنســانتره 
نفلین سینیت شهرســتانکلیبر، اظهار کرد: سال گذشــته به ارزش ۹ 
میلیارد دالر تولیدات معدنی به کشورهای خارجی صادر شد و از ابتدای 
امســال تاکنون نیز این رقم به بیش از هفت میلیارد دالر رسیده است.
وی از آغاز نهضت معدنی در کشــور از سال آینده خبر داد و افزود: الزمه 

این نهضت اکتشاف، بهره برداری و ایجاد صنایع مربوطه است.
او با بیان این که بازســازی معادن کوچک نیز در قالب این نهضت انجام 
می شــود، گفت: در این زمینه از ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی و 

فناوری های جدید استقبال می شود.
رحمانی اعالم کرد: ظرفیت ساالنه مواد معدنی در کشور ۷۰۰ میلیون 

تن است که از این میزان پارسال بیش از ۴۰۰ میلیون تن برداشت شد.
وی ادامه داد: تولیدات مواد معدنی هم مصرف داخلی داشــته و هم به 
کشورهای مختلف صادر می شود و کنســانتره معادن بازسازی شده از 
ســوی کارخانه های تولید مس، آهن و آلومینیوم به صورت تضمینی 
خریداری می شود.رحمانی اضافه کرد: هم اکنون ۴۰۰ پهنه امیدبخش 
معدنی در کشــور وجود دارد که پیش بینی می شود از این پهنه ها چند 

معادن مگا سایز )ذخایر عظیم( کشف شود.
وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت به ظرفیت هــای بــاالی معدنی در 
آذربایجان شرقی اشــاره کرد و گفت: این اســتان در تولید و کنسانتره 

معادن ظرفیت های مناسبی دارد که نیاز به سرمایه گذاران دارد.

آماراستانداردگواهمحکمرونقتولید
درکشوراست

رییس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: آمار موجود این سازمان گواه 
محکمی بر این اســت که نه تنها اقتصاد کشور دچار رکود نشده بلکه به 

دنبال رونق تولید و ارتقای کیفیت است.
نیره پیروزبخت در شــورای اســتاندارد همدان با تاکید بــر اینکه در 
فضاسازی های منفی کشور قرار نگیریم افزود: باید واقعیت های بخش 

صنایع و تولید را ببینیم و برای دیگران هم بازگو و تبیین کنیم. 
وی اضافه کرد: ۲۰ هــزار و ۱۵۰ پروانه اســتاندارد تا ســال ۹۲ برای 
محصوالت تولیدی کشور صادر شــده بود که در پنج سال اخیر به ۲۸ 
هزار افزایش یافت و این مهم بیانگر تالش دولت تدبیر و امید و توجه به 

واحدهای تولیدی است. 
پیروزبخت تاکید کرد: در پنج ســاله اخیر ۱۵ هزار استاندارد ملی برای 
کمک به واحدهای تولیدی و خدماتی تدوین شــده اســت که این امر 

نشان از توجه دولت تدبیر و امید به توسعه تولید دارد.
رییس سازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه از مرحله ترویج استاندارد 
عبور کرده و اهداف توســعه پایدار را با قدرت دنبــال می کنیم گفت: 
تقویت و توســعه قانون اســتاندارد با حمایت دولت و مجلس شورای 
اسالمی کمک بســیاری به ارتقا جایگاه این سازمان در سطح کشوری 
کرده است. پیروزبخت ادامه داد: با توجه به پیشرفت کشاورزی استان 
همدان، توسعه بخش های صنعت و گردشگری نیز در این منطقه باید 

ترقی و رشد کند تا مردم به توسعه همه جانبه دست پیدا کنند. 
وی افزود: اســتان همدان جایــگاه بســیار ویــژه ای دارد و از منظر 
گردشگری، کشاورزی، علم و فلسفه سرآمد اســتان های کشور است 

و حرف برای گفتن دارد.

سامانهتاپ،صنعتودانشگاهراپیوندمیدهد
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیــر صنعت، معدن و تجارت ضمن 
اعالم خبر رونمایی ســامانه توانمندســازی، تولید و توسعه و اشتغال 
پایدار )تاپ( در هفته آینده گفت: این سامانه به برقراری و تقویت رابطه 

صنعت و دانشگاه کمک می کند.
 برات قبادیــان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: با اجــرای این طرح 
حدود ۹۸ هزار بنگاه بزرگ و کوچک با ورود و ثبت نام در این ســامانه 
می توانند نیازهای خود را از طریق دانشگاه و شرکت های دانش بنیان 
تامین کنند.وی افزود: هدف این سامانه برقراری ارتباط میان صنعت و 
دانشگاه اســت. به این مفهوم که پژوهش دانشجویان و اساتید به سوی 
حل معضــالت و چالش های صنعتی، معدنی و تجاری کشــور ســوق 
می یابد.قبادیان با بیان اینکه در دو ســه ماه آینده، نخست بنگاه های 
اقتصادی، صنعتی، معدنی و تجاری ثبت نام می کنند، اظهار کرد: پس 
از ثبت نام بنگاه ها، معضالت و مشــکالت آن ها نیز ثبت شده و سپس 

گروه دانشگاهیان ثبت نام می کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن تجارت افزود: این ســامانه به دانشــگاهیان 
کمک می کند تا پیش از انتخاب موضوعات پژوهش و رساله های خود، 
از طریق ســامانه تاپ از چالش و نیازمندی هــای حوزه صنعت آگاهی 
یافته و تحقیقــات خود را بر مبنای این موضوعــات پایه گذاری کرده و 

به پیش ببرند.
وی با بیان اینکه سامانه تاپ کمک حال دانشجویانی است که به دنبال 
مســاله جدید برای پژوهش های خود هســتند، گفت: دانشجویان از 
طریق تاپ به صورت تخصصی وارد بخش های مختلف می شــوند و بر 
اساس تخصص خود نیازهای اعالم شــده از سوی صنعت را انتخاب و به 
عنوان پایان نامه ها، موضوعات را بررسی می کنند. در این صورت پایان 

نامه و رساله ها مساله محور شده و به یاری مسائل کشور می آیند. 
قبادیان با تاکید بر اینکه راه اندازی و بهره برداری از سامانه تاپ ظرفیت 
خوبی برای ورود بدنه دانشگاهی کشــور به چالش های صنعتی و حل 
مسائل این حوزه اســت، عنوان کرد: انتظار می رود ارتباط خوبی میان 

جامعه صنعت و دانشگاه برقرار شود.
معاون آموزشی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در باره توصیه های 
رهبر انقالب اسالمی برای قرار گرفتن در مسیر گام دوم انقالب، گفت: 
رهبری بارها در باره لزوم نــوآوری و خالقیت در صنعت تاکید کرده اند 
و صنعت ایران را صنعتی مونتاژکار اعالم کــرده اند. وزارت صنعت نیز 

توصیه های ایشان را در بخش هایی مربوط در طرح تاپ اجرا می کند.

مجوزوارداتهواپیماصادرشد
 رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری از صدور مجوز واردات تعدادی 
هواپیما به کشور از سوی این سازمان خبر داد و گفت: کانال مالی برای 

خرید این هواپیماها تعیین شده است.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اخیرا از تالش برای خرید تعدادی 

هواپیمای جدید و توسعه ناوگان هوایی کشور خبر داده بود.
وی درمورد نو یا دســت دوم بودن این هواپیماها  تنها به ذکر این نکته 

بسنده کرد که هواپیماهای مذکور  »هواپیماهای خوب«ی هستند. 
در همین ارتباط علی عابدزاده، رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری 
در گفت وگو با مهر، درباره جزئیات خرید این هواپیماها اظهار داشــت: 
قرار اســت به زودی تعدادی هواپیما از سوی شــرکت های واردکننده 
هواپیما که همان شرکت های هواپیمایی هستند، وارد ناوگان حمل و 
نقل هوایی کشور شوند و سازمان هواپیمایی کشوری مجوز واردات این 

هواپیماها را صادر کرده است.
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت: ما به عنوان نهاد حاکمیت 
واردکننــده نیســتیم و دخالتــی در کار نداریم ؛خود شــرکت های 

هواپیمایی واردکننده این هواپیماها هستند.
وی درباره کانال مالی واردات ایــن هواپیماها نیز گفت: خود ایرالین ها 

کانال مالی برای واردات این هواپیماها را ایجاد کرده اند.

میزخبر

نایب رئیــس انجمن انبــوه ســازان تهــران درباره 
طرح دوبــاره برنامه »زنجیــره تامین« یــا » بازارگاه 
الکترونیکی مســکن« برای رونق بخش ســاختمان 
اعالم کرد: انبوه ســازان از کارت هــای اعتباری خرید 
مصالح ساختمانی اســتقبال می کنند؛ البته به شرط 

آنکه بدون بهره باشد.
ایرج رهبــر در گفت و گو با ایرنا افــزود: اگر کارت های 
اعتباری خرید مصالح ساختمانی بانک مسکن با بهره 
در اختیــار انبوه ســازان قرار گیرد قیمت تمام شــده 

ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه باید کارت هــای اعتباری بدون بهره 

با تعامل بین بانک عامــل و تولید کننده در 
اختیار انبوه سازان مسکن قرار گیرد، گفت: 
در این صــورت انبوه ســازان مــی توانند با 
اســتفاده از حواله، مصالح مورد نیاز خود را 
برای آغــاز پروژه های ســاختمانی دریافت 
کنند.عضو هیات  مدیره کانون انبوه ســازان 
یادآوری کرد: ممکن اســت افزایش ســقف 

تسهیالت بانکی قیمت مســکن را باال ببرد اما همزمان 
با اجــرای این طــرح، می تــوان مانع گرانــی مصالح 
ساختمانی شــد و با اســتفاده از این کارت ها مصالح 
ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار 

داد.نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با 
بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
در افزایش قیمت مسکن بســیار تاثیرگذار 
است، گفت: بخشی از رکورد در حوزه ساخت 
و ساز کشور ناشی از گرانی مصالح ساختمانی 
اســت و با افزایش قیمت مصالح در ماه های 
اخیر، شــاهد رشــد بی رویه قیمت مسکن 
در تهــران بودیم.چنــدی پیش مدیر طــرح و برنامه 
بانک مســکن اعالم کرد: برای حمایت از ســازندگان، 
انبوه سازان و نظام ساخت و ســاز بویژه متقاضیان بازار 
مســکن، طرح فروش تعهدی مصالح ســاختمانی در 

مرحله تحقیق و بررسی این بانک قرار دارد.
محمدحسن مرادی افزود: طرح فروش تعهدی مصالح 
ســاختمانی تحت عنوان برنامه »زنجیــره تامین« یا 
»بازارگاه الکترونیکی مســکن« در سال های گذشته 
نیز مورد توجه و در فهرســت برنامه های بانک مسکن 
قرار داشــت اما بتازگی این طرح به دنبال درخواست 
مکرر انبوه ســازان برای اجرا به منظور تامین مصالح با 
شرایط غیرنقد یا با شــرایط خرید تعهدی و همچنین 
تاکید وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است و به دنبال 
طراحی مدل جامع، بهینه و بــدون ابهام و پس از طی 

مراحل اداری آن هستیم.

ویکتور کالدوف، مدیــر سیاســت گذاری منطقه ای 
و بین المللی ســازمان فناوری های پیشــرفته روسیه 
»روســتک« روز چهارشــنبه در حاشــیه نمایشگاه 
AERO INDIA - ۲۰۱۹ اعالم کرد که این شــرکت 
برای تولید و مونتاژ خودروهای خــود در بازار برخی از 
کشورها نظیر ایران آماده بوده و بدین منظور مذاکراتی 
را نیز با مقامــات ایرانی مربوطه در این زمینه داشــته 

است.

با انتشار این خبر، بسیاری از تحلیلگران احتمال ورود 
خودروهای روسی به ایران را بســیار باال عنوان کردند 
و ضمن اشــاره به احتمال تداوم تحریم های اقتصادی 
و تجاری خصمانه دولت آمریکا علیــه ایران و خروج و 
عدم همکاری برخی از شرکت های اروپایی فعال در این 
کشــور بعد از اعمال و بازگشت های تحریم ها، احتمال 
ورود و موفقیت شــرکت های خودروسازی جایگزین 
که معموالً از دو کشــور چین و روسیه اســت، به بازار 

ایران قوت گرفته است.
با توجــه بــه اینکــه بــازار ایــران دارای ظرفیت و 
پتانســیل های بســیار خوبی بــرای خودروســازان 
خارجی و بین المللی اســت، بســیاری از شرکت های 
خودروســازی در جهان همواره درصدد ورود، تسلط 
و موفقیــت در آن بوده تــا بتوانند عالوه بــر افزایش 
محبوبیت و رده جهانی خود، درآمدزایی و ســودآوری 
باالیی را نیز برای خــود و کارخانه های میزبان خود به 

ارمغان بیاورند.
الزم به ذکر است که شرکت خودروسازی آوتوواز )الدا( 
در کشــورهای دیگری همچون مصر نیز فعالیت های 
گسترده ای داشته و دارای خط مونتاژ در کارخانه های 
این کشور است و حاال به نظر می رسد که در مدت های 
اخیر به منظور توسعه فعالیت و افزایش همکاری های 
تجاری خود با سایر کشــورها نظیر ایران نیز مذاکراتی 

داشته است.

ساختوساز

خودرو

خریدار  آغاز پرداخــت مطالبات قطعه 
ســازان بارقه های امید را در دل این صنعت 
قدیمی روشــن کــرد و بســیاری واحدها 
نیروهای تعلیق شده در ماه های گذشته را 

به کار فراخوانده اند.
در ماه های گذشــته بهای مواد اولیه مورد 
نیاز قطعه سازان و ارز افزایش چند برابری را 
تجربه کرد اما از سه سال پیش خودروسازان 
بدهی خود بــه قطعه ســازان را به روز 
نکــرده اند. قطعه ســازان مدعــی بودند 
قطعه تولیدی را با یک سوم قیمت به دست 
خودروســاز می رســانند اما آنها مطالبات 
قطعه سازان را پس از هشت ماه می پردازند.

از آغاز امســال ۳۷ درصد جمعیت شاغالن 
در عرصه قطعه سازی مشمول تعدیل نیرو 
شــدند و کارشناسان هشــدار دادند تداوم 
وضعیــت موجــود نتیجــه ای جز افت 
بهــره وری، کاهش کیفیــت تولید، توقف 

نوگرایی و استهالک فناوری های جدید ندارد.
پس از اینکــه چهاردهم بهمــن ماه معاون 
امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در نشســت تخصصــی کمیته خــودرو از 
تخصیــص چهار هــزار میلیــارد تومان به 
۲ شــرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر 
داد، عملیات اجرایی تخصیــص این مبلغ 
به قطعه سازان در شــرکت های خودروساز 
آغاز شد.مقرر شــد بانک ها طبق فهرستی 
که خودروســازان در اختیارشــان قرار 
می دهند، مبالــغ را به طور مســتقیم به 
قطعــه ســازان بپردازند.کنسرســیومی 
متشکل از حدود ۱۲ بانک بزرگ کشور که 
ریاست آن بر عهده بانک ملت است، به این 
منظور تشکیل شــد و ایران خودرو و سایپا 
فهرست قطعه ســازان را به این کنسرسیوم 
ارائــه کردند.در ایــن زمینه دبیــر انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
به ایرنا گفــت: مطالبات ایــن انجمن برای 
قطعه سازان و زنجیره تامین خودروسازان 
حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اســت که در 

نهایت ۱۱ هزار میلیــارد تومان آن مصوب 
شــد.»مازیار بیگلو« افزود: مقرر شــد ۱۱ 
هزار میلیــارد تومان در ۲ بخــش ریالی و 
ارزی پرداخت شــود که شــامل چهار هزار 
میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو می شود 
اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز تعیین نشده 
است.وی اضافه کرد: ۱۰۰ درصد این چهار 
هزار میلیارد تومان به دســت ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
قطعه ساز می رســد و برای ۲ تا سه ماه آنها 
کافی اســت؛ این مبلغ صرف تامین سرمایه 

در گردش این صنعتگران می شود.
بیگلو یــادآوری کرد: در روزهای گذشــته 
مســئوالن ایران خــودرو از دســتیابی به 
شــمارگان تولید هــزار و ۸۰۰ دســتگاه 
در روز و مســئوالن ســایپا از تیراژ بیش از 
۲ هزار دســتگاه در روز خبــر دادند و امید 
می رود تداوم داشــته باشــد.هدف تعریف 
شده خودروســازان و انجمن قطعه سازان، 
دستیابی به شــمارگان تولید دستکم پنج 

هزار دســتگاه در روز اســت.وی در مورد 
تعدیل قیمت قطعات نیز گفت: روند اصالح 
قیمت ها آغاز شــده و خودروسازان در حال 
دریافت مدارک قطعه سازان هستند؛ با این 
حال قیمت برخی اقالم اصالح شده است و 
برای بقیه آنها نیز امیــد می رود حداکثر در 
چند هفته آینده اقــدام هایی صورت گیرد.

بیگلو تاکید کرد دغدغه اصلی قطعه سازان، 
در مرحله نخســت افزایش تیــراژ خودرو و 
پس از آن تثبیت شمارگان تولید است.این 
مقام صنفی پیش بینی کرد با شرایط جدید، 
نیروهایی که از محل کاهش روزهای کاری 
شرکت ها تعلیق شــده بودند به سرعت سر 
کار برگردند و نیروهای تعدیل شــده نیز با 
اعالم فراخوان شــرکت ها بتدریج در محل 

کار حضور یابند.

لزوم تامین نقدینگی برای افزایش تولید
آرش محبــی نــژاد، دبیر انجمــن صنایع 

همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان کشور 
نیز در مــورد پرداخــت مبلغ چهــار هزار 
میلیارد تومان به ایرنا گفــت: این مبلغ ۵۰ 
تا ۷۰ درصد مطالبات معوق قطعه ســازان 
را پوشــش می دهد؛ به عبارتــی همه نیاز 

قطعه سازان به نقدینگی تامین نمی شود.
به گفته این مقام صنفی، خودروسازان باید 
به فکــر پرداخــت باقیمانــده مطالبات 
قطعه ســازان و تامین نقدینگی آنها برای 

افزایش تولید باشند.
وی اضافــه کــرد: موضوع اصــالح قیمت 
قطعات نیز بسیار مهم است تا قطعه سازان 
بتوانند به مــدار رونق تولیــد بازگردند اما 
هنوز این طرح درگیر بررســی و کاغذبازی 
است.محبی نژاد به افزایش شمارگان تولید 
خودروســازان در روزهای گذشــته اشاره 
کرد و گفت: اگر ما خواهــان افزایش تولید 
مســتمر و با دوام هســتیم، باید مشکالت 
قطعه ســازان را حــل کنیــم؛ در غیر این 

صورت صنعت قطعه ســازی پس از مدتی 
دوباره با مشــکل مواجه می شــود.چندی 
پیش معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو 
اعالم کرد، میــزان تعهدهــای معوق این 
شــرکت با تحویل روزانه بیش از یک هزار و 
۵۰۰ دســتگاه خودرو تا پایان سال کاهش 
می یابد.همچنین گروه خودروسازی سایپا 
اعالم کرد: هفته گذشته به صورت میانگین 
روزانه ۲ هزار و ۶۲ دســتگاه خودرو تولید و 

به بازار عرضه شد و این روند ادامه دارد.
دبیر انجمن صنایع همگــن نیرو محرکه و 
قطعه سازان کشــور تصریح کرد: با تامین 
خواسته های بحق قطعه ســازان، آنان نیز 
قادر به بازگرداندن نیروهای تعدیل شده در 

ماه های گذشته بر سر کار خواهند بود.
بیســت و هشــتم بهمــن ماه همســو با 
سیاســت های دولت برای حفظ اشتغال و 
حمایت از تولید ملی، بانک صنعت و معدن 
با هدف تســهیل تامین مالی قطعه سازان 
گروه سایپا قراردادی را به ارزش چهار هزار 

میلیارد ریال امضا کرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حاشیه 
امضای ایــن قرارداد با گروه خودروســازی 
سایپا اعالم کرد: با اجرای قرارداد همکاری 
بین این بانک و شرکت ســایپا ۱۵۰ قطعه 
ساز که با این خودروساز همکاری می کنند، 
می توانند بــا معرفی ســایپا و تایید وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت از چهــار هزار 
میلیارد ریال تســهیالت بانکی اســتفاده 
کنند.حســین مهری افــزود: مطابق این 
توافق قطعه سازانی که از طرف گروه سایپا 
به بانک صنعت و معدن معرفی می شــوند، 
می توانند برای تامین ســرمایه در گردش 
خــود و افزایش تــوان تولید، تســهیالت 
دریافت کنند.هدف این اســت که شرکت 
های خودروسازی همچون سایپا که بخش 
بزرگی از نیاز کشــور را مرتفــع می کنند، 
بتوانند ســطح تولیــدات خــود را در حد 

مطلوب حفظ کنند.

استقبالانبوهسازانازکارتاعتباریبدونبهرهخریدمصالح

احتمالتولیدالدادرایران

فعاالن بخش خصوصی ساماندهی نظام توزیع را خواستار شدند

لزوماحیایوزارتبازرگانی
خریدار  شــرکت کنندگان درنشســت 
مشترک کمیســیون های تسهیل تجارت 
و صنعــت اتــاق بازرگانــی تهران،موضوع 
ســاماندهی نظام توزیــع را درگرو دخالت 
نکردن دولــت در اقتصاد به شــکل توزیع 

رانت و قیمت گذاری دانستند.
در نشســت مشــترک کمیســیون های 
»تســهیل تجارت و توســعه صــادرات« و 
»صنعت و معــدن« این اتــاق چالش های 
نظام توزیع در ایران مورد بحث و بررســی 
قرار گرفــت و شــرکت کننــدگان تاکید 
کردند،نظام توزیــع نیاز به وضــع قوانین 
تازه برای ســامان یافتن ندارد و آزادسازی 
و رقابت چاره کار اســت.برپایه این گزارش، 
اغلب فعاالن حاضر در این کمیســیون ها بر 
این نکته تاکید کردند که مســاله سیستم 
توزیع، دخالت دولت در همه شئون آن است 
و دولــت باید به مداخله های خــود در بازار 
انواع کاالها از خودرو تا گوشــت و یونجه و 

پرتقال شب عید پایان دهد.

کمک اتاق بازرگانی به دولت کمک 
محســن بهرامــی ارض اقــدس، رئیــس 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 

اتاق تهران در این جلسه با اشــاره به اینکه 
امروز مساله توزیع گوشــت به یک چالش 
تبدیل شده، گفت: شنیده شده توزیع برخی 
کاالها از جمله محصوالت پتروشــیمی در 
بورس نیز با مشکل روبروســت. وی افزود: 
اصالح نظــام توزیع یک ضرورت اســت و 
ســاماندهی این شــبکه عالوه بــر کاهش 
قیمت به افزایش میزان دسترســی منجر 

می شود.
بهرامــی اضافه کرد: فاصلــه فاحش قیمت 
از مرحله تولید تا مصــرف را نظام توزیع به 
بازار تحمیل  می کند و در این ارتباط ســهم 

فروشگاه های زنجیره ای اندک است.
وی یادآور شــد: دهه های گذشــته کوپنی 
شدن کاالها، آزادسازی و سپس بازگشت به 
سیاست های دستوری و تاسیس نهادهایی 
همچون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت 
شــکل گرفت، اکنون اتاق آمادگی دارد که 

در اصالح نظام توزیع به دولت کمک کند.
رئیس کمیسیون تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهــران اعتقاد دارد: پاشــنه 
آشــیل اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است 
که این مساله نیز از قانون اساسی سرچشمه 
گرفته؛ اما اصالح اصل ۴۴ قانون اساســی، 

قرار بود، ریل اقتصاد را تغییر دهد. 
بهرامی افزود: دولت اعالم کرده ۴۰ میلیارد 
دالر ارز دولتــی توزیع کــرده و باید کنترل 
کند که این ارز به چه مصارفی رسیده است. 

به گفته وی، نتیجه این سیاســت ها، قیمت 
گوشــت از ۴۵ به ۱۰۰ هزار تومان رسید و 
دولت باید به سمت آزادسازی حرکت کند 

و ساختار پرداخت یارانه ها را اصالح نماید.

رعایت اصول اقتصاد آزاد
مهــدی پورقاضــی، رئیــس کمیســیون 
صنعت و معدن اتاق تهــران هم نظام توزیع 
را از ســه منظــر حاکمیت، نظــام توزیع و 
مصرف کنندگان مورد بررســی قــرار داد و 
گفت: نگرش حاکمیت این است که در همه 
امور از قیمت گذاری تا نظــارت و تعزیرات 
دخالت کند.وی افــزود: یکــی از عوارض 

این نوع نگــرش، اخباری اســت که هر روز 
از احتکار کاالها در سراســر کشور شنیده 
 می شــود و انواع سلطان ها از ســلطان قیر 
تا سکه بازتولید  می شــوند، در حالی که در 
سایر کشور ها چنین نیســت و سال هاست 
که این شیوه مدیریت بازار ناکارایی خود را 
نشان داده است.پورقاضی اضافه کرد: اکنون 
دولت تحریم ها و بخــش خصوصی را عامل 
این وضعیــت  می داند، درحالی کــه باید از 
دخالت منع شــود و بخواهیم اصول اقتصاد 

آزاد را رعایت نماید. 
به گفته وی، بازار نیز در این سیستم سنتی 
منافعی دارد که با اصالحات مقابله  می کند 
و در واقع این سیستم ســنتی، از رانتی که 
توزیع  می شــود، بهره  می بــرد و به همین 
دلیل اســت که بخش عمده ای از این بازار 
تن به شــفافیت و مالیات نداده و به استفاده 
از صندوق الکترونیکی فروش عالقه نشــان 
 نمی دهد.رئیس کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهران گفــت: مصرف کننــدگان نیز 
در مظلومیت کامل به ســر  می برند و هیچ 
نوع حمایتی از آنها صــورت  نمی گیرد، زیرا 

دستگاه حمایتی نیز دولتی است. 
وی یــادآوری کــرد: یکــی از مصادیق آن 

وضعیت حمایــت از مصرف کننــدگان در 
ارتباط با خودروسازان است، راهکار حل این 
مسایل ایجاد سیستم دیجیتالی توزیع است 

و اینکه دولت دست از دخالت بردارد.

لزوم احیای وزارت بازرگانی 
همچنیــن صادق نجفــی، دســتیار وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به اینکه 
در پنج تا ۶ سال گذشــته حوزه بازرگانی از 
ادغام ۲ وزارتخانه آسیب دیده گفت: تغییر 
ساختار، وزارت بازرگانی در وزارت صنعت، 
تجمیع شــده و مدیریت حــوزه بازرگانی 

اکنون نیازمند یک تشکیالت قوی است. 
به گفتــه وی، اکنــون صادرکننــدگان و 
واردکننــدگان متولی مشــخصی ندارند، 
در چنین شــرایطی باید این ۲ مجموعه به 
درستی ادغام شوند یا وزارت بازرگانی احیا 

شود. 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، 
رئیس جمهوری در روز دفاع از سعید نمکی 
وزیــر پیشــنهادی بهداشــت و درمان در 
مجلس اظهار داشــت: »اصرار من این است 
که مجلس وزارت تجــارت و بازرگانی را از 

صنعت جدا کند«.
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خطمشیهاواولویتهاینظامبانکی
درچهلسالگیانقالب

مرور کارنامــه بلند نظام بانکی ایران طی ۴۰ ســال اخیر نشــانگر این 
حقیقت اســت که این نظام در عرصه های مختلفی همچون گسترش 
زیرســاخت های فنی بانکداری، رشد و توســعه بانکداری خصوصی، 
بانکداری تجاری، بانکداری اختصاصی، بانکداری تخصصی، بانکداری 
توسعه ای و بانکداری شرکتی، توســعه ابزارهای بانکداری الکترونیک، 
ارتقای ســطح مشــتری مداری و اخالق بانکی، افزایش رقابت سازنده 
بین بانکــی، تحقق زمینه هــای بانکداری یکپارچه، اســتفاده مؤثر از 
ابزارهای سیاســت پولی، نظارت بر شــبکه بانکی و همچنین توجه به 
تأمین مالی خرد در ایجاد کارآفرینی، تأمین مالی ســاخت و نوسازی 
صنایع کشــور و همچنین بخش های کشــاورزی، معادن، بازرگانی، 
خدمات، صادرات، راه ســازی و مســکن شهری و روســتایی و اعطای 
تســهیالت ازدواج جوانان، پیشــرفت های قابل مالحظه ای نسبت به 

دوران پیش از انقالب داشته است. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری، از مهم ترین تحوالت مثبت نظام پولی و 
بانکی کشور در این دوران، هجرت از بانکداری ربوی به سوی بانکداری 

اسالمی بوده است.
به گواه تاریخ، بانکداری اســالمی و به طور خــاص ربازدایی از عملیات 
بانکداری ایران، نــه تنها بعد از پیروزی انقالب اســالمی که حتی قبل 
از آن نیز مورد تقاضا و دغدغه جامعه ایرانی بوده اســت. به عنوان نمونه 
می توان از شــکل گیری صندوق های قرض الحسنه در دوران پیش از 
انقالب یاد کرد که تالشی در همین راستا بوده است. اما اوج تحوالت در 
این زمینه به دوران پس از اســتقرار جمهوری اسالمی ایران و در فراز و 
نشــیب های ســال های ابتدایی انقالب برمی گردد که ایده بانکداری 
بدون ربا با الهام از دیدگاه شــهید بزرگوار محمد باقر صدر، بر پایه عقود 
شرعی فقه شیعه، در قالب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا جامه 
عمل پوشید.با تصویب این قانون بود که اراده نظام بر این استوار گردید که 
تمام بانک ها و موسسات مالی غیربانکی ملزم به رعایت اصول شرعی در 

ساختارها و فعالیت های خود باشند.
البته بانک مرکزی به عنوان باالترین مقام نظــام پولی و بانکی، در طی 
این سال ها همواره تالش داشــته است. به نحو مســتمر از اقدامات و 
نوآوری های شــبکه بانکــی در جهت اســتقرار هر چه قــوی تر نظام 

ارزشمند اقتصاد اسالمی حمایت کند.
 همچنین، راه اندازی بازار بین بانکی ریالی، مدیریت نقدینگی، انضباط 
پولی بانک ها در کوتاه مدت، سیاستگذاری در راستای اقتصاد مقاومتی، 
اصالح و روزآمدســازی قوانین پولی کشــور، هدایت منابع به ســمت 
فعالیت های تولیدی و حمایت از اشــتغال، ســاماندهی بازار متشکل 
غیرپولی، توســعه مدل پیش بینی تورم، انتشــار آمارهای اقتصادی و 
تولیدی و ... از دیگر دســتاوردهای این نهاد مهم اقتصادی بوده اســت. 
سیاستگذاری و تنظیم گری ارزی منعطف، اجرای طرح حساب ذخیره 
ارزی برای تأمین طرح های تولیدی، ســرمایه گذاری، تســهیل تأمین 
مالی خارجی، تشکیل بازار بین بانکی ارزی، انتشــار اوراق قرضه ارزی 
بین المللی، ارتقای سیستم معامالتی بین المللی بانک، ارتقای مدیریت 
ذخایر ارزی، مدیریت روابط کارگزاری متناســب با شرایط تحریم و ... از 
اهم دستاوردهای ۴۰ ساله با لحاظ شــرایط جنگی و تحریمی می باشد. 
توسعه فناوری های بانکی از جمله ثمرات درخشان جمهوری اسالمی در 
عرصه بانکداری بوده است. سطح باالی فناوری در ارایه خدمات متنوع 
و در دسترس به عموم مشتریان شــبکه بانکی، رخداد بزرگی است که 
نمونه آن نه تنها در کشورهای منطقه بلکه در برخی از کشورهای همتراز 

ایران در سطح جهانی کمتر قابل مشاهده است.

گزارش

مدیرعامل بانک صنعت و معدن حسین مهری با تاکید 
بر اهمیت و جایگاه این بانک در عرصه اقتصاد کشــور 
گفت: در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم باید 
با توجه به تاکتیک های مقابله با این مقوله، فعالیت های بانک 
را به پیش ببریم. حســین مهری ادامه داد: واحدهای 
تولیدی در چنین وضعیتی با مشکالت مواجه هستند؛ 
بنابراین تامین ســرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 

در اولویت بانک صنعت ومعدن است.

وی با تاکید بر اینکه اولویــت دیگر، طرح های 
نیمه تمام است که باید هرچه ســریع تر به 
ری برســند، اظهــار کرد:  بهره بــردا
طرح های توســعه ای باید مورد توجه ویژه 
قرار گیرد زیرا اگر واحد ها با پیشرفت های روز 
و آخرین تکنولوژی ها همگام نباشند، قادر به 

تولید محصوالت با کیفیت نخواهند بود.
مهری تصریح کــرد: حمایت از طرح هــای صادرات 

محور در شرایط کنونی، بسیار حائز اهمیت 
اســت.وی با بیان اینکه تجهیــز منابع بانک 
بســیار مهم اســت، افزود: روش های جذب 
منابع بایــد مــورد بازنگری قــرار گرفته و 
تشویق مشتریان به افزایش سپرده ها مورد 

توجه بیشتری قرار گیرد.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: 
ما برای وصول مطالبات که از راههای تامین منابع مالی 

بانک است، جلسات اســتانی را آغاز کردیم، عالوه بر آن 
باید از مکانیزم های موثر و ظرفیتهای قانون نیز استفاده 
کنیم. فــروش دارایی های غیر مولد و مــازاد بانک ابزار 
دیگری برای افزایش منابع مالی است و اقدامات موثری 
در این زمینه صــورت گرفته اســت.کاهش هزینه ها و 
مدیریت مصارف باید با جدیت دنبال شــود و همچنین 
مصرف منابع باید هدفمند باشــد و الزم است اهلیت و 

صالحیت متقاضیان تسهیالت با دقت بررسی شود. 

بانک

  خریــدار  مدیرعامــل بانک توســعه 
صادرات ایــران بــر اهمیت هزینــه برای 
تقویت فناوری های نویــن مالی تاکید کرد 
و گفت: هزینه هــای فناوری نویــن مالی، 

سرمایه گذاری برای آینده است.
دکتــر علــی صالح آبــادی دربــاره ورود 
فناوری های نوین مالی بــه عرصه اقتصاد و 
نظام بانکی کشــور، اظهار داشت: هر چه در 
عرصه فناوری های نوین مالی به سمت جلو 
حرکت می کنیم، اهمیت ایــن موضوع در 
اقتصاد کشور و نقش موثر آن بیش از پیش 
نمایان می شود. در حال حاضر، بدون توجه 
به مباحث فناورانه، تکنولوژی و استفاده از 
روش های سنتی گذشــته، امکان فعالیت و 

نظارت دقیق بر روند فعالیت ها وجود ندارد.
وی افــزود: اخیرا بــا اســتفاده از فناوری و 
تکنولوژی های روز دنیــا و امکاناتی که در 
دســترس اســت، پیشــرفت ها و گام های 
خوبی در جهت جلوگیری از ســو استفاده 
و بروز مشکل برداشته شده است. به عنوان 
مثال همانطور که همه مطلع هستیم، بازار 
ارز طی ماه های اخیــر با تالطم هایی مواجه 
بود اما با اعمال برخی محدودیت ها و تغییر 
در نحوه استفاده از دستگاه های کارتخوان 
از سوی بانک مرکزی شاهد تغییر شرایط و 

بروز اتفاق های خوبی در این زمینه بودیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، ادامه 
داد: به نظر من یکی از مباحث مهم در کشور 

که باید ایجاد شــود، رصد جریان وجوه در 
کشور است. با انجام اینگونه اقدامات به طور 
حتم از هرگونه فساد و پولشویی در اقتصاد 
کشور جلوگیری خواهد شد، زیرا با استفاده 
از فناوری های نوین امکان بررســی و رصد 

این پول ها در کشور وجود خواهد داشت.
صالح آبادی با اشــاره به اینکــه یکی دیگر 
از اقداماتی کــه اگر عملیاتی شــود به طور 

حتم به بهبود شــرایط بیش از پیش کمک 
خواهــد کرد، ایجــاد رتبه اعتبــاری برای 
مشتریان سیســتم بانکی اســت، گفت: با 
تعیین رتبه برای مشــتریان بــرای بانک ها 
از A تا C، خوش حســابی یا بدحسابی این 
مشتری سنجیده می شود و امکان سنجش 
مشــتریان حقیقی و حقوقی وجود خواهد 

داشت.

به گفته وی، این رتبــه می تواند به مانند کد 
ملی افراد، برای دریافت تســهیالت امری 
ضروری باشــد و مبنایی برای رصد سابقه 
مشتری در سیســتم بانکی خواهد بود. این 
عضو شــورای فقهی بانک مرکزی در ادامه 
توضیح داد: اقدام دیگری که باید با استفاده 
از فناوری های نوین در کشــور ایجاد شود، 
ارتباط سامانه سازمان های مختلف از جمله 

مالیات، بانک، بورس، بیمــه و... با یکدیگر 
اســت. با ارتباط سامانه این ســازمان ها با 
یگدیگر، ســابقه مشــتری در تمامی این 
بخش ها مشخص می شــود و اگر کاربر در 
یکی از این سازمان ها و سامانه ها با مشکلی 
مواجه باشــد ســازمان های دیگــر مطلع 

خواهند بود.

تاثیر فناوری های نوین مالی بر اقتصاد 
و نظام بانکی کشور

مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران 
در پاســخ به اینکه به نظر شما فناوری های 
نوین مالی چــه تاثیری بر اقتصــاد و نظام 
بانکی کشور داشته است؟ گفت: مهم ترین 
تاثیری که فناوری های نوین مالی در اقتصاد 
و کشــور دارد، جریان اقتصادی ســالم تر، 
شــفافیت، ســالمت و کاهش زمینه بروز 
تخلفات است. با اســتفاده از این فناوری ها، 
کارایی و نظارت در کشــور افزایش خواهد 
یافــت و حجم پرونده هایی که به سیســتم 
قضایی می رود به شــدت کاهــش خواهد 
یافت، زیرا بــا روش های فناورانــه از بروز 

بسیاری از مشکالت جلوگیری می شود.
وی افــزود: همچنین بــا اســتفاده از این 
فناوری هــا، کاهش چشــمگیر هزینه ها را 
خواهیم داشت و از ســویی با جریان سالم 
اقتصاد، زمینه بروز بســیاری از مفاســد و 

مشکالت کمتر خواهد شد. 

جذبمنابعووصولمطالبات؛محوریترینسیاستبانکصنعتومعدن

 خالصه اقدامات انجام شدۀ مربوط به موارد 
و طرحهای مورد نظر : 

 الف ( احداث و بهره برداری از معدن جدید 
: )D19 طرح آنومالی(

مهندس نوریان در ادامه افزود: شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو یکی از شــرکت های بزرگ سنگ آهنی کشور 
است که طی چند ســال گذشته در راســتای تکمیل 
زنجیرۀ ارزش افــزوده در زمینۀ فرآوری ســنگ آهن، 

ســرمایه گذاری های ســنگینی انجام داده اســت در 
ســال 1396 حدود 9 میلیون و 400 هزار تن کنســانتره 
ســنگ آهن تولید و به مجتمع صنعتی چادرملو، فوالد 
مبارکه و فوالد خوزســتان عرضه کرده اســت. در حال 
حاضر نیز تقریبًا 22 درصد از کنسانتره مورد نیاز صنایع 
فوالد کشور ، توسط چادرملو تأمین می شود. از طرفی بر 
اساس برآوردهای صورت گرفته، حدود 65 میلیون تن از 
ذخیره معدن فعلی باقیمانده و پیش بینی ها حاکی از آن 
است که طی 4 تا 5 سال آینده  این ذخیرۀ با حفظ تولید به 

میزان وضعیت فعلی ، به پایان می رسد. 
وی با یادآوری اینکه، در چند ســال اخیر بارها ، نسبت 
به رو به اتمام بودن ذخایر معدن این شــرکت تأکید شده 
اســت گفت : چادرملو برای دســتیابی به هدف تولید 
55 میلیون تن فــوالد در افق  1404 کشــور، نیازمند 
بهره بــرداری از ذخایر جدید ســنگ آهن اســت. در 
صورتی که شــرکت قادر به تأمین منابع اولیه در داخل 
نباشــد به ناچار مجبور به واردات می گــردد که این امر 
مغایر با سیاست های داخلی شــرکت و همچنین اهداف 

استراتژیک طرح جامع فوالد میباشد. 
نوریان افزود: آنومالی D19 یکــی از پهنه های معدنی 
شناسایی شده برای استخراج ســنگ  آهن است که در 
اســتان یزد و کویر مرکزی ایران و در فاصله هوایی 30 
کیلومتری معدن کنونی چادرملو واقع شــده که از نظر 
فاصله نیز دربهترین نقطه ازمعدن کنونی ماشین آالت و 
تجهیزات موجود شرکت چادرملو قراردارد که مشکالت 
حمل  و نقل ســنگ آهن را برای کارخانــه های تولید 

کنسانتره مرتفع می کند . 
وی گفت : پس از 12 ســال پیگیری های مستمر ، مجوز 
اولیۀ استفاده از ذخیرۀ سنگ آهن آنومالی D19 با ذخیرۀ 
تقریبی70 تا 100 میلیون تن، برای شــرکت های معدنی و 
صنعتی چادرملو و ســنگ  آهن مرکزی ایران صادر شده 
و در همین راســتا ، شــرکت معدنی و  اکتشافی )دشت 
یوز درۀ انجیر( در ســال 1395 جهت تسهیل در راهبری 
موضوع ، تأسیس گردید. کار بر روی آنومالی D19، برای 
اکتشاف به میزان 2 ســال و برای باطله برداری بین 3 تا 4 

سال ، زمان می برد. 

ب ( جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده :
مدیر عامل چادرملو اظهار داشــت : با توجه به مصارف 
برنامه ریزی شــده بابت جبران هزینه های  سرمایه ای 
طرحهای توســعه، از جمله اصالحات سخت افزاری در 

طرحهای فوالد و احیاء از قبیل شارژ آهن اسفنجی داغ، 
سیستم پیشرفتۀ بـازیـــافت آب مصرفی ، افـزایش 
نوسانات نرخ ارز ، افزایش سطح عمومی قیمت ها و سایر 
هزینه های مســتقیم و غیر مســتقیم ، موجب افزوده 
شــدن مبلغ 549 میلیارد تومان گردیــده که به عنوان 
مخارج باقیمانده جهت تکمیل طرحهای توسعه شرکت 
در افزایش ســرمایه فعلی منظور شده اســت. با توجه 
به اصالحات انجام شــده موجب افزایش تولید فوالد از 1 

میلیون تن به 1 میلیون و 300 هزار تن در سال خواهد شد.
همچنین این شــرکت از بابت جبران مخارج تجهیزات و 
ماشین آالت )اقالم سرمایه ای( مبلغ 96 میلیارد تومان 

در افزایش سرمایه فعلی منظور نموده است. 

ج( جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش 
 سرمایه و سرمایه گذاری در سهام شرکت های

 سرمایه پذیر:
نوریان، کـل مخـــارج جبـران ســـرمایه گـذاری 
های انجام شــده را مبلغ 920 میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود :  از این رقم ، مبلغ 837 میلیارد تومان آن مجموع 
مشــارکت های نقدی و یا تبدیل مطالبات حال شده به 
افزایش ســرمایه و با هدف حفظ درصد مالکیت خود در 
شرکت های سرمایه پذیر بوده و مبلغ 83 میلیارد تومان 
نیز بابت ایجاد ســرمایه گذاری در ســهام شرکتهای 

سرمایه پذیر پرداخت شده است.
بر اساس همین گزارش در پایان ســخنرانی مدیر عامل 
چادرملو، سهامداران  حاضر در مجمع، با عنایت به مفاد 
گزارش توجیهی افزایش ســرمایه -  گــزارش بازرس 
قانونی و اطالعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه به شمارۀ 
096-974/489894 مــورخ 1397/11/17 ادارۀ نظارت 
بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و 
اوراق بهادار ، پیشنهاد ارائه شده در مورد مراحل افزایش 

سرمایه ، به شرح ذیل را تصویب کردند : 

مرحلۀ اّول : 
افزایش ســرمایه از مبلغ 33 هزارو 500 میلیارد ریال به 
مبلغ 44 هزار میلیارد ریال در سال جاری و از محل آوردۀ 

نقدی و تبدیل مطالبات حال شدۀ سهامداران.
تعداد سهام قابل انتشار : 10  میلیون 500 هزار  سهم 

ارزش اسمی هر سهم : 1  هزار ریال 
مبلغ افزایش سرمایه : 10 هزارو500  میلیارد ریال 

مرحلۀ دّوم : 
تفویض اختیار از سوی مجمع عمومی فوق العاده به هیأت 
مدیرۀ شرکت ، جهت افزایش ســرمایه از مبلغ 44 هزار 
میلیارد ریال به مبلغ 67  هزار میلیــارد ریال ، حداکثر 
ظرف مدت دو سال پس از تحقق افزایش سرمایۀ مرحلۀ 
اّول و ازمحل آوردۀ نقدی و تبدیل مطالبات حال شــدۀ 
سهامداران) از محل سود ســال مالی 1397 و سال مالی 

 .) 1398
اصالح اساسنامه : 

همچنین اصالح اساسنامه چادرملو ، به شرح مندرج در بند 
»الف« ماده »2« اساسنامه به شرح زیر به تصویب رسید  :

» اکتشاف ، استخراج ، مهندســی ، تکنولوژی ، طراحی ، 
احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابســته 
، پائین دســتی ، جنبــی و تکمیلــی و همچنین تولید 
کنسانتره ، سنگ آهن دانه بندی ، گندله ، آهن اسفنجی و 
فوالد « که پس از تائید و دریافت مجوز از سازمان بورس، 
اصالح و به بند )ب( ماده 2 اساســنامه، موضوع زیر نیز 

اضافه گردید. 
احداث و بهره بــرداری از کلیه واحدها و تاسیســات 

نیروگاهی و تولید و فروش انرژی برق .
در پایان مهندس نوریان بــه نمایندگی از طرف اعضای 
هیأت مدیره، از مساعدتها و رهنمودهای سهـــامداران 
حقیقی و حقوقی که همواره در راســتای انجام وظائف 
محوله از سوی مجامع عمومی، از این شرکت حمایت الزم 

را مبذول داشته اند تقدیر و تشکر به عمل می آورد.

در مجمع عمومی فــوق العاده چادرملــو که بمنظور 
افزایش سرمایۀ این شرکت ساعت 9 صبح روز دوشنبه 
29 بهمن ماه در محل سال تالش برگزار شد،  با افزایش 
سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو) سهامی عام( 
از مبلغ  33 هزارو 500 میلیــارد ریال فعلی به 67  هزار 

میلیارد ریال در 2 مرحله موافقت شد .
به گزارش خبرنگار ما،  در این جلسه که با حضور اعضای 
هیات مدیره و بیش از 91 درصد از ســهامداران برگزار 
گردید  . پس از انتخاب آقاي دکتر شیری نماینده شرکت 
سرمایه گذاری امید بعنوان رئیس مجمع ، آقایان قائمی 
راد و رضا یزد خواســتی بعنوان  ناظرین و نمایندگان 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و موسسه حسابرسي 
رایمند و همکاران و رسمیت یافتن این جلسه، مهندس 
نوریان  مدیر عامل چادرملــوو دبیر مجمع ، در گزارش 
هیأت مدیره ، با اشاره به میزان سرمایۀ شرکت در زمان 
تأسیس، که 10 میلیون ریال بوده و آخرین سرمایۀ ثبت 
شــده که 33 هزارو 500 میلیارد ریال می باشد اظهار 
داشت  : براساس اطالعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه 
مورخ 1397/11/17 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام( در نظر 
دارد سرمایۀ خود را از مبلغ 33 هزارو 500 میلیارد ریال 
به 67  هزار میلیارد ریال )معادل 100 درصد ســرمایۀ 
فعلی( و طــی دو مرحله از محل مطالبات حال شــدۀ 

سهامداران و آوردۀ نقدی افزایش دهد.
نوریان افزود :  ایــن افزایش ســرمایه در مرحله اول 
31 درصد ســرمایه فعلی یعنی از مبلغ 33 هزارو 500 
میلیارد ریال به 44 هزار میلیارد ریال  از محل مطالبات 
حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی. و در مرحلۀ دّوم از 
مبلغ 44 هزار میلیارد ریال  بــه 67 هزار میلیارد ریال 
)معادل 69 درصد سرمایۀ فعلی( ، از محل مطالبات حال 
شدۀ ســهامداران و آوردۀ نقدی است .وی در خصوص 
منابع تأمین افزایش ســرمایه ، از ابتدا تاکنون گفت  : 
آوردۀ نقدی سهامداران در آخرین سرمایه به میزان 1 
هزارو 134  میلیارد ریال ، و تبدیل مطالبات حال شــدۀ 
سهامداران به میزان 32 هزارو 366 میلیارد ریال بوده 
است. و با توجه به ثبت آخرین مرحلۀ افزایش سرمایۀ 
شرکت در تاریخ  1396/11/07 به میزان 33 هزارو 500 
میلیارد ریال ، از مجموع 77 هــزارو402  میلیارد ریال 
سود سنوات 1379 لغایت 1395 ، مبلغ32 هزارو 366 
میلیارد ریــال ، معادل 42 درصد کّل ســود ، به عنوان 
مطالبات حال شده سهامداران ، به سرمایه تبدیل شده 
اســت. مدیر عامل چادرملو همچنین گفت : به موجب 
رهنمود دریافتی از ســهامداران عمده و تصمیم هیأت 
مدیره، این افزایش ســرمایه بمنظور اجرای طرحها و 
سایر سرمایه گذاری های شرکت می باشد  و هزینه های 

اجرایی آن به شرح ذیل  برآورد گردیده است :

مبلغ – میلیارد تومان نـام و مـوضـوع طـرح

1,923  )D19 احداث و بهره برداری از معدن جدید )طرح آنومالی

029 جبران مخارج بابت مشارکت نقدی در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر 

823 جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده دراجرای طرح کارخانه احیاء مستقیم
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شکاف میان دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران باید جبران شود
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خیرینبازوانتوانمندمسئوالندرراستای
تقویتبسترهایرفاهمردمهستند

 نماینده عالی دولت در اســتان البرز با اشــاره به اینکه همه ما مدیون 
آموزش و پرورش هســتیم گفت: همه این صدا را شنیده و درک کرده 
ایم که مجموعــه آموزش و پرورش مصرف کننده نیســتند بلکه تولید 

کننده محسوب می شوند.
دکتر شهبازی در مراسم کلنگ زنی مجتمع آموزشی خیرساز حضرت 
زهرا)س( و افتتاح مجموعه فرهنگی و تربیتی محمد امین )ص( ناحیه 
۳ کرج که پیش از ظهر چهارشنبه در ماهدشــت برگزار شد، با اشاره به 
اینکه نام خیرین گرانقدر مدرسه ساز در البرز بلند آوازه است، افزود: این 
مجتمع آموزشــی که امروز کلنگ آن بر زمین خورد مورد نیاز مدرسه 
منطقه است.وی ادامه داد: زمین این مجتمع آموزشی از سوی آموزش 
و پرورش اســتان اختصاص یافته و خیر بزرگواری نیز برای این امر ۱۲ 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته اند.
دکتر شهبازی با بیان اینکه ماهدشت فرزندان بســیاری را از دل خود 
برای حفاظت و حراست از کیان کشــور تقدیم نظام کرده است، گفت: 
رنگین کمانــی از اقوام کــه در نهایت صلــح و هم گرایــی در البرز 

زندگی می کنند و این فرصت بزرگی برای رشد و توسعه استان است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت کمی و کیفی زیرســاخت های آموزش و 
پرورش البرز، افزود: باید گام های موثری در راستای سرعت بخشی به 

هوشمند سازی مدارس برداشته شود.
اســتاندار البرز با اشــاره به اینکه خیرین بازوان توانمند مسئوالن در 
راستای تقویت بســترهای رفاه مردم هســتند، اضافه کرد: اقدامات و 
پروژه های اخیر حــوزه آموزش و پرورش در نظام جمهوری اســالمی 
مرهون حضور پویای خیرین اســت.وی با آرزوی ســرفرازی و فزونی 
خیرین، گفت: خیرین مدرســه البرز در کشــور به لحاظ مشارکت در 

اجرای پروژه های آموزشی و فرهنگی رتبه اول را دارند.
دکتر شــهبازی افزود: با توجه به ارتباط نزدیکی که بــا بدنه آموزش و 
پرورش البــرز دارم از موانع و دغدغه ها آگاه هســتم از این رو در رابطه 

با تقویت زیرساخت های این بخش با اهتمام ویژه ای وارد میدان شده اند.
وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید نیز با عنایت ویژه به قشــر فرهنگی، 
در بودجه سال ۹۸ نیز برای پاسداشــت مقام این عزیزان تدابیر خاصی 

اندیشیده است.

جمعآوریپسماندهایعفونیوظیفه
شهردارینیست

 عضو شورای شهر کرج گفت: دانشــگاه علوم پزشکی به وظیفه خود در 
خصوص ساماندهی زباله های عفونی عمل نمی کند.

 فریده بزنــی بیرانوند گفت: جمــع آوری و بی خطر ســازی زباله های 
عفونی به عهده شــهرداری نیســت و طبــق قانــون از وظایف وزارت 

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هر استان است.
وی ادامه داد: متاســفانه دانشگاه علوم پزشــکی به وظیفه خود در این 
خصوص عمل نمی کند و علی رغم مکاتبات صورت گرفته؛ در جلسات 

مرتبط با این موضوع هم شرکت نمی کند.
این عضو شــورا ابراز کرد: در حال حاضر شــهرداری به حسب وظیفه 
قانونی و ذاتی خود مبنی بر جمع اوری پسماندهای شهری؛ این زباله ها را 

جمع آوری و دفن می کند ولی امکان بی خطرسازی آنها را ندارد.
بزنی خاطر نشان کرد: بی خطرسازی پسماندهای عفونی با دستگاه های 
خاصی انجام می شــود و این کار باید توســط دانشــگاه علوم پزشکی 
صورت بگیرد.رییس کمیســیون خدمات شهری و ایمنی  شورای شهر 
کرج خاطر نشــان کرد: شورای شهر صرفا شــورای شهرداری نیست و 
وظیفه نظارتی به تمامی اموری دارد که به شهر و شهروندان مربوط 
می شود.وی ادامه داد: وجود پسماندهای عفونی در شهر سالمت مردم 
را به خطر انداخته و آســیب جــدی به محیط زیســت وارد می کند به 
همین دلیل دانشگاه علوم پزشکی باید برای ساماندهی وضعیت موجود 
به طور جدی وارد عمل شود.وی گفت: شــورای پنجم شورایی مطالبه 
گر است و مصلحت شهر و شــهروندان را اولویت خود قرار داده و در این 

زمینه با هیچ کسی تعارف ندارد.  

۲۰۰۰زندانیدرالبرزمشمولعفورهبرانقالب
شدند

ســیدعبداله مرتضوی مدیرکل زندان های اســتان البرز با بیان اینکه 
تاکنون ۸۶۲ نفر از زندانیان اســتان به مناسبت ۲۲ بهمن مشمول عفو 
رهبر انقالب شــده اند، گفت: ۵۶۸ نفر از این زندانیان آزاد شده و ۲۹۴ 

نفر هم تخفیف مجازات گرفته اند.
مدیرکل زندان های اســتان البرز گفت: عفو مقام معظم رهبری امسال 
که در چند دهه اخیر بی ســابقه بوده است باعث کاهش قابل توجهی از 

جمعیت کیفری در سطح زندان های استان البرز خواهد شد.
مرتضوی افزود: بر این اســاس در ندامتگاه مرکزی کــرج تا ۳۰ بهمن، 
تعداد ۶۰۷ نفر مشــمول این عفو قرار گرفتند که از این تعداد ۴۵۷ نفر 
آزاد شــدند و تعداد ۱۵۰ نفر دیگر نیز در حبس یا جــزای نقدی آنان 

تخفیف داده شد.
وی ادامه داد: در ندامتگاه فردیــس از کل تعداد محکومین تا ۳۰ بهمن 
ماه، ۱۲۲ نفر مشــمول عفو قرار گرفته اند که از این تعــداد ۶۱ نفر آزاد 
و ۶۱ نفر باقیمانده هــم از تخفیف و تقلیل مجازات بهره مند شــده اند 
و پیش بینی ما تا روزهای آخر اجرای این عفــو، آزادی تعداد ۱۰۰ نفر 
و تخفیف مجازات ۷۰ نفر اســت. این مقام مســؤول با تشریح عملکرد 
امور زندان های استان البرز اظهار کرد: ما مرکزی به نام اشتغال و حرفه 
آموزی داریم که زندانیان رأی کار در آن محل نگهداری می شــوند، در 
این مرکز بیــش از ۵۰۰ نفر زندانی در حال اشــتغال هســتند که تا به 
این زمان ۸۳ نفر آنان آزاد شــده اند و ۵۰ نفر مشمول تخفیف مجازات 
قرار گرفته اند.مرتضوی بیان کرد: بر اســاس مطالعه پرونده ها توســط 
همــکاران در اجرای احــکام زندان ها، پیش بینی می شــود تا آخرین 
روزهای اجرای بخشــنامه عفو ۲۲ بهمن، بیش از ۲۰۰۰ نفر مشــمول 

این عفو قرار گیرند و تعداد آزادی ها به ۱۲۰۰ نفر برسد.

سرمربی شهدای رزکان البرز:
توانصعودبهلیگدوکشورراداریم

 مجید دودانگه گفت: شــهدای رزکان البرز این ظرفیت و توان را دارد 
تا به عنوان یکی از تیم های صعود کننده به لیگ دو فوتبال کشــور لقب 
بگیرد.مجید دودانگه ســرمربی تیم فوتبال شهدای رزکان البرز اظهار 
کرد: روند نتیجه گیری تیم سیر صعودی داشته و خود را به عنوان یکی 

از مدعیان صعود به لیگ دو مطرح کرده ایم.
وی افزود: شروع خوبی در لیگ ۳ کشور نداشــتیم اما هر چه به جلوتر 
آمدیم تیم شــکل بهتری پیدا کرد و به لطف خداوند و تالش بازیکنان 
در حال حاضر در رده دوم جدول هستیم.دودانگه با اشاره به بازی های 
سخت پیش روی تیمش تا پایان مســابقات گفت: امروز به مصاف تیم 
خوب پاراگ تهران می رویم و در ادامه دو بازی خانگی داریم وامیدوارم 
بتوانیم با کســب نتایج الزم جایگاه خودمان را در جدول بازی ها حفظ 

کرده و همچنان یکی از مدعیان صعود باشیم.
سرمربی شــهدای رزکان البرز با بیان اینکه تجربه فصل گذشته کمک 
شایانی به آماده ســازی تیم و حضور در مســابقات داشته است گفت: 
تالش کرده ایم در امر یارگیری بهتر از فصل قبل عمل کنیم ضمن آنکه 

ظرفیت های بومی استان برایمان در اولویت بوده است.
وی در پایــان بــا قدردانــی از حمایت البرزی هــا از ایــن تیم گفت: 
خوشبختانه شــهدای رزکان جز معدود تیم هایی اســت که توانسته 

پایگاهی مردمی برای خود داشته باشد.

البرز

ملیحه خورده پا  هزینه معیشــت یک 
خانوار ســه تا چهار نفری )به طور متوسط 
۳.۳ نفری( در ســال آینده ســه میلیون و 
۷۵۰ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ از این رو 
نمایندگان کارگــران معتقدند برای جبران 
فاصله دســتمزد بــا هزینه معیشــت باید 
حقوق سال ۹۸ این قشر بیش از ۹۷ درصد 
افزایــش پیــدا کند.بحث میــزان افزایش 
حقوق و دســتمزد کارگران و کارمندان هر 
ساله در سه ماه پایانی سال به یکی از جدی 
ترین و جــذاب ترین خبرهــای اقتصادی 
تبدیل می شــود؛ زیــرا آنان مــی خواهند 
بدانند افزایش حقوق تا چه میزان می تواند 
هزینه های ناشی از رشد نرخ تورم در هزینه 

معیشت خانوار را پوشش دهد. 
امســال با توجه به جهش های چندین باره 
قیمت کاالهای اساســی و سرمایه ای بدون 
شک هزینه های معیشــت خانوار نسبت به 
سال های قبل افزایش معناداری پیدا کرده 

است که نیاز به جبران دارد. 
بــا توجه بــه شــرایط اقتصادی کشــور و 
ضرورت تامین هزینه های معیشــت مردم 
مهمترین ســوال کارگران این اســت که 
نحوه افزایش حقوق و دســتمزد آنان به چه 
نحوی محاسبه شود تا آثار تورمی یا رکودی 

اقتصاد را تشدید نکند. 
از ســوی دیگر این ابهام مطرح می شود که 
آیا به واقع افزایش حقوق کارگران می تواند 

به تشدید تورم منجر شود. 

تشدید رکود تورمی با حمایت 
غیرنقدی از کارگران 

نماینــده کارگــری در شــورای عالی 
کار مــی گوید: براســاس برآوردهایی که 
در کمیته حقوق و دســتمزد به تایید ســه 
جانبه گرایی رســیده فاصله دستمزد فعلی 
کارگران با هزینه سبد معیشت بیش از یک 

میلیون و ۸۹ هزار تومان است. 
علی خدایی در گفت و گو با ایرنا اضافه می کند: 
شکاف میان دستمزد و هزینه سبد معیشت 
کارگران باید در قالب افزایش نقدی حقوق 

کارگران جبران شود. 

وی می افزاید: کارفرمایان با افزایش نقدی 
حقوق و دســتمزد با این استدالل مخالفت 
می کنند که این امر تورم زاست اما نباید به 
مجموع اقتصاد کشور نگاه تک بعدی داشت. 
نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح 
می کند: اگر حمایــت غیرنقدی از کارگران 
انجام شود بدون شک شاهد مرگ تدریجی 
واحدهای تولیدی خواهیم بود؛ زیرا تزریق 
غیرمنطقــی نقدینگی به بازار به تشــدید 

رکود اقتصادی منجر می شود. 
خدایی اضافــه می کند: تزریــق نقدینگی 
کالن کــه در اختیار رانت خواران اســت به 
افزایش تورم منجر می شــود؛ نه نقدینگی 
جزیی که برای خرید کاالهای اساســی در 

اختیار کارگران قرار می گیرد. 

مخالفت کارفرمایان با افزایش نقدی 
حقوق کارگران 

نماینده کارفرمایی در شــورای عالی کار بر 
این باور اســت که نباید حقوق کارگران به 

شکل نقدی افزایش پیدا کند. 
اصغر آهنی ها در گفت و گــو با ایرنا تاکید 

می کنــد: فاصله حقوق کارگــران با هزینه 
سبد معیشت به واسطه توزیع کاالی کوپنی 
و یارانه ای جبران شــود. وی ادامه می دهد: 
افزایش نقدی حقوق کارگران به رشــد نرخ 
تورم منجر می شــود؛ به همیــن دلیل باید 
همانند سایر کشــورها از شــیوه حمایت 

غیرنقدی از کارگران استفاده کنیم. 
این فعال صنعتی می افزاید: افزایش نقدی 
حقوق کارگــران به باالرفتــن هزینه های 
تولید و در نتیجه گرانی مجدد کاالها منجر 

خواهد شد. 

سهم هشت درصدی حقوق کارگران 
از هزینه های تولید 

یک فعــال اقتصادی بــا دیــدگاه نماینده 
کارفرمایی در شــورای عالــی کار مخالف 
است؛ زیرا باور دارد ســهم حقوق کارگران 
در هزینه های تولید هفت تا هشــت درصد 
اســت؛ بنابراین نبایــد با ایــن ترفند مانع 

افزایش نقدی حقوق کارگران شد. 
مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایرنا اعالم 
می کند: اگر به حقوق ۱۰ میلیون نفر کارگر 

ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اضافه شود در پایان 
ســال ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به 
کشور تزریق می شود که این امر اثر تورمی 
دارد اما با این بهانه نمی توان سفره معیشت 

مردم را هر روز کوچک تر کرد. 
وی با بیان این مطلب که هیچ گاه ســه ضلع 
جلسات سه جانبه گرایانه از نتیجه جلسات 
شورای عالی کار رضایت ندارند، می افزاید: 
تشــکل های کارگری در ایران قدرت کافی 
نــدارد. کارفرمایــان نیز مســئول تامین 
معیشــت مردم نیســتند؛ زیرا در بروز نرخ 
تورم هیچ نقشــی ندارند؛ بنابراین تحمیل 
بار افزایش حقوق بردوش آنها به نارضایتی 
کارفرمایان از نتیجه جلســات شورای عالی 
کار منجر می شــود. ایــن کارفرما ادامه 
می دهد: دولت نیز به عنــوان بزرگ ترین 
کارفرما باید بخش عمده ای از هزینه تامین 
ریال برای افزایش حقوق را متحمل شود اما 
اغلب برای خروج از تبعات ناشــی از این امر 
ترجیح می دهد به کارگران ســختی های 

بیشتری را تحمیل کند. 
حریری سیاســت های اقتصــادی دولت را 

مهمترین عامل برای افزایــش نرخ تورم 
می داند و می افزاید: در کالن اقتصاد دچار 
مشکالت زیرســاختی هســتیم به همین 
دلیل در همه ابعاد اقتصــادی به قفل های 
بزرگ برمی خوریــم. وی تصریح می کند: 
طی ســالهای اخیر حقوق کارگران همواره 
افزایش یافتــه اما ســطح رفاه آنهــا ارتقا 
نیافته اســت؛ بنابراین نباید افزایش حقوق 
کارگران را تنها راه حل مشــکالت این قشر 

دانست. 

سهم پذیری دولت در حمایت نقدی و 
غیرنقدی از کارگران 

یک کارفرمای دیگر نیز بر این باور است که 
باید حقوق ســال ۹۸ کارگران باید افزایش 
پیدا کند تا بتوانند از حداقل های معیشتی 
استفاده کنند اما نمی توان تمامی بار مالی 
ضرورت حمایــت از کارگــران را بردوش 
کارفرما قرارداد. محمدرضا بهرامن در گفت 
و گو با ایرنا می گوید: با توجه به افزایش سه 
برابری قیمت دالر نســبت به سال گذشته 
بدون شک قیمت ســایر اقالم نیز به همین 
میزان افزایــش پیدا کرده اســت؛ بنابراین 
باید دســتمزد کارگران به نحــوی ترمیم 
شود تا بتوانند از عهده هزینه های معیشت 
بربیایند. وی می افزاید: نوسانات قیمت دالر 
به افزایش قیمت مواداولیه برای کارفرمایان 
نیز منجر شده اســت؛ به همین دلیل نباید 
انتظار داشت کارفرمایان به تنهایی بتوانند 
شــکاف میان هزینــه معیشــت و درآمد 

کارگران را پر کنند. 
کارفرمایان در شــرایط فعلــی باید تمامی 
تالش خود را به کار بگیرند تا مشاغل موجود 
را حفظ کنند اما تحمیل بار مالی ناشــی از 
افزایش حقوق کارگران می تواند به شکل از 
میان رفتن مشاغل موجود خودنمایی کند. 

این کارفرمــا اضافه می کنــد: کارفرمایان 
عامل افزایش رشــد نرخ تورم نبــوده اند؛ 
بنابرایــن دولت باید تبعات سیاســت های 
اقتصادی کالن را پذیرفته و در قالب حمایت های 
نقــدی و غیرنقدی بــرای بهبود شــرایط 

معیشت و درآمد کارگران اقدام کند. 

وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
سقف تســهیالت مســکن با 
هدف جلوگیری از رشد قیمت 
مســکن و باال بردن توان خرید 

مردم افزایش ندارد.
محمد اســالمی در آیین بهره 
برداری از طــرح ۵۲۸ واحدی 
کــوی کوثــر اراک در جمــع 
اصحاب رســانه، افــزود: هدف 
از اتخاذ این سیاســت کنترل 
تمام شــده قیمت مسکن است 
تا اقشــار کم درآمد توان خرید 
مسکن به عنوان نیاز ضروری را 

داشته باشند. 
وی اظهــار داشــت: ۶۰ هزار 
واحــد از مســکن مهــر بــه 
متقاضیان کمیته امــداد امام 
خمینی )ره( داده شــده است 
و این نهاد حمایتــی ۱۰ هزار 
واحد مسکونی را انتخاب کرده 
تا با تکمیل ایــن واحدها را در 
اختیار مددجویــان خود قرار 

دهد. 
وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
قــراردادی بین کمیتــه امداد 
امام خمینی )ره( با بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی بــرای کمک 
به اقشــار کم درآمد در تامین 
واحد مسکونی منعقد شده که 
ســازمان برنامه و بودجه آن را 
مورد حمایت قــرار می دهد تا 
این طیف جامعــه نیز صاحب 

خانه شوند. 
اســالمی افــزود: نهادهــای 
حمایتی دهک هــای یک و ۲ را 
برای تامین مســکن حمایت 
می کننــد و دهک های ســه 
و هفت جامعــه نیز بــا تامین 
مسکن توســط راه وشهرسازی 
و با مشــارکت انبوه ســازان 

خانه دار می شوند. 
وی اظهــار داشــت: جریــان 
بخشــی به تولید مســکن از 
برنامــه های محــوری دولت 
دوازدهم اســت و طرح مسکن 
کوی کوثر اراک از مجموعه این 
طرح های مــورد نظر دولت در 

قالب ۴۰۰ هزار واحدی است. 
وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
موقعیت کوی کوثــر اراک در 

منطقــه مطلوبــی اســت که 
جاذبه های زندگــی و کیفیت 
مورد نظر ساکنان در آن رعایت 

شده است. 
اســالمی افزود: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استانداردهای 
شهرســازی و معمــاری را به 
خوبی در کــوی کوثــر اراک 
لحاظ کــرده و تناســب فضا، 
چیدمــان و نــرخ پراکندگی 
بلوک ها در کنار مشرف نبودن 
واحدها به یکدیگــر و معماری 
اسالمی از نقاط قوت این طرح 

است. 
اســالمی افزود: بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی نیازهای جانبی 
کوی کوثر اراک مانند مسجد و 
مدرســه را ایجاد کرده و فضای 
سبز نیز با همکاری استانداری 
و خیــران و با مشــارکت مردم 

ساخته می شود. 
طرح ۵۲۸ مســکن کوی کوثر 
اراک در ۶۵ هکتــار با زیربنای 
۴۷۱ هزار مترمربع با ۲۲۰ هزار 
مترمربع فضای ســبز توســط 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی 

ساخته شده است. 
بهره بــرداری از طــرح ۵۲۸ 
واحــدی مســکن اقشــار کم 
درآمد کــوی کوثــر اراک، 
از تقاطــع  بــرداری  بهــره 
غیرهمسطح شــهید هاشمی 
فراهــان، بهــره بــرداری ۱۰ 
کیلومتــراز بزرگــراه اراک - 
فرمهین، افتتاح هشــت و نیم 
کیلومتــر از ســاخت باند دوم 
محور دلیجان - نراق، بازدید از 
طرح ۳۳۶ واحدی مسکن امید 
در کوی سجادیه اراک، بازدید 
از روند اجرایی آزاده راه اراک - 
خرم آباد، بازدید از محور اراک 
- خنداب - کمیجــان و بازدید 
از محور کمیجــان - آهنگران 
از برنامــه های ســفر یک روزه 
وزیر راه و شهرسازی به استان 

مرکزی است. 
اســتان مرکزی با یک میلیون 
و ۴۱۴ هزار نفــر جمعیت و ۱۲ 
شهرســتان در قلب کشور قرار 

دارد.

سقفتسهیالتمسکنافزایشندارد
مسکن
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چقازردی خبرداد

اقداماتبانکسپهبرایخروجازبنگاهداری

خریدار  بانک سپه تمام سهام خود در شرکت 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید را به مزایده 
گذاشت. مدیرعامل بانک ســپه گفت: این بانک 
در راســتای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری 
و سیاستهای دولت مبنی بر خروج از بنگاه داری 
تمامی ســهام خود در شــرکت گــروه مدیریت 
ســرمایه گذاری امید را از طریق مزایده در بورس 

اوراق بهادار تهران واگذار می کند.
محمد کاظــم چقازردی ضمن اعــالم خبر فوق، 
افزود: تمامی ســهام )بیش از ۲۱ میلیارد سهم( 
بانک سپه در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید با قیمت پایه هر سهم ۹۳۲۰ ریال در بورس 

اوراق بهادار تهران عرضه شده است.
رئیس هیئت مدیره بانک ســپه خاطرنشان کرد: 
متقاضیان سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
می توانند با شــرایط یکجا نقد و یا نقد و شرایطی 
۴۳/۷۰ درصد از سهم بانک سپه در این شرکت را 

خریداری کنند.
 

شرکت امید چگونه تأسیس شد؟
وی در مورد نحــوه آغاز بــه کار شــرکت گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید گفت: بانک سپه 
پس از اخــذ مجــوز از بانک مرکــزی جمهوری 
اسالمی ایران و به منظور ساماندهی شرکت های 
تابعه و وابســته و اســتفاده از ظرفیت های بازار 
سرمایه، شــرکت مدیریت ســرمایه گذاری امید 
را در ســال ۱۳۸۰ با ســرمایه اولیه ۶۵۰ میلیارد 
ریال )سهامی خاص( تأســیس و در سال ۱۳۸۱ 
کلیه ســهام تحت مالکیــت خود را شــامل ۳۹ 

شــرکت به ارزش ۱.۱۵۷ میلیارد ریال به شرکت 
مذکور واگذار کرد.چقــازردی یکی از معیارهای 
اصلی توســعه و کارآمــدی شــرکت مدیریت 
ســرمایه گذاری امید را اســتفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه اعالم کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجمع 
عمومــی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت از 
سهامی خاص به ســهامی عام تبدیل و در آذرماه 
۱۳۸۶ با ســرمایه ۴۰۰۰ میلیارد ریــال و با نماد 
به عنــوان چهارصدوسی وهشــتمین  »وامید« 
شــرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته و تا قبل 
از پایان ســال ۱۳۹۴ قریب ۳۰ درصد از ســهام 

شرکت مذکور به عموم عرضه شد.
وی یادآور شــد: ارزش بازار این شــرکت در بدو 
ورود بــه بــورس اوراق بهادار معــادل ۱۴.۸۰۰ 
میلیارد ریال بود کــه به منظور تکمیل طرح های 
زیربنایــی و ملــی و رشــد پایدار شــرکت طی 
سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳، ســرمایه آن به مبلغ 
۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و ارزش بازار 

شرکت معادل ۱۳۰.۶۲۰ میلیارد ریال شد.
 

شرکت امید برای ممانعت از خام فروشی 
راه اندازی شد

مدیرعامل بانک ســپه اظهارداشت: شرکت گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید با سرمایه گذاری 
در صنایع اســتراتژیک کشور از قبیل سنگ آهن، 
فــوالد، ذخایر اســتراتژیک نفتی، مخــازن گاز 
طبیعــی، ســیمان و ... در کاهش وابســتگی به 
محصــوالت خارجــی، ایجــاد اشــتغال مولد و 
نیز ایجــاد ارزش افــزوده به منظــور ممانعت از 

خام فروشــی، نقش بــارزی در اقتصاد کشــور 
داشته اســت.وی ادامه داد: بانک سپه به واسطه 
ســرمایه گذاری )مســتقیم یا مشــارکتی( در 
مناطق محروم اســتان های کرمان، یزد، بوشهر، 
هرمزگان، کردســتان، سیســتان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و ... توانســته است برای بیش از 

۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی کند.
 

عرضه سهام امید گامی در جهت خروج از 
به بنگاهداری

مدیر عامل بانک ســپه ضمن تأکیــد بر ضرورت 
اجرای سیاســت های اقتصادی دولت با حمایت 
بانک هــا، تصریــح کرد: بــا توجه بــه تغییرات 
اقتصادی کشــور و ایجاد رونق در بازار سرمایه و 
رشد چشــم گیر شــاخص بورس اوراق بهادار در 
سه ماهه دوم ســال جاری، ارزش پرتفوی شرکت 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امیــد و به تبع آن 
بهای خود شــرکت افزایش یافــت.وی افزود: بر 
اســاس ارزش گذاری صورت گرفته در ششــم 
آبان ماه ســال جاری بهای هر سهم شرکت گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید برابر ۹،۳۱۳ ریال 
)ارزش کل ۱۹۶،۷۸۶ میلیارد ریال( برآورد شد. 
با توجه به اهداف تعیین شده و نیز در پی اقدامات 
صورت گرفته در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع 
تولید و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر واگذاری 
بنگاه های فاقد فعالیت بانکی، بانک سپه نسبت به 
انتشار آگهی عرضه تمامی سهام خود در شرکت 
گــروه مدیریت ســرمایه گذاری امیــد از طریق 

بورس اوراق بهادار تهران اقدام کرد.

هشدار

بانک رفاه به مشتریان خود هشدار 
داد مراقب رمــز کارت های بانکی 
خود باشــند.به گــزارش روابط 
عمومی بانک رفاه کارگران، اخیراً 
مشــاهده شــده، کالهبرداران با 
در دســت داشــتن رمز ورود به 
حساب بانکی اشخاص اقدام به 
برداشت های غیرمجاز می کنند. از 
این رو این بانک به منظور افزایش 
ضریب امنیتی تراکنش های مالی 
و باال بردن ســطح آگاهی عمومی 
مشتریان از شیوه ها و شگردهای 
نوین کالهبرداری بر رعایت نکات 

امنیتی زیر تأکید کرد:
۱. مشــتریان گرامــی در حفظ 

رمز کارت های بانکی، 
نهایت دقت را معمول 
و بــه هیچ وجــه رمز 
کارت بانکــی خــود را 
در اختیار دیگران قرار 
ندهنــد. همچنین در 
هنگام خرید و استفاده 

از پایانــه هــای فروشــگاهی، 
شخصاً نســبت به انجام عملیات 

پرداخت، اقدام کنند.
۲. تغییر رمز به صــورت دوره ای 
و بنا به ضــرورت، در جلوگیری از 

اهداف مجرمانه، اثربخش است.
۳. برای انتقال وجه به حســاب و 
کارت شخصی توســط دیگران، 

دســتگاه  پای  حضور 
خودپــرداز ضــرورت 
نداشــته و صرفــاً ارائه 
بــه  کارت،  شــماره 
واریزکننده،  شــخص 

کفایت می کند.
۴. مشــتریان تــا حد 
امــکان در هنــگام اســتفاده از 
دســتگاه های خودپرداز و پایانه 
های فروشــگاهی، از عدم نصب 
تجهیزات اضافی بــر روی آنها و 
عدم تعبیه دوربین های غیرمجاز 
در اطراف، اطمینان حاصل کنند. 
۵. در صورت ســرقت و مفقودی 
کارت در اســرع وقت و از طریق 

روش های زیر نسبت به غیرفعال 
سازی آن، اقدام کنند: 

• تماس با مرکز اطالع رســانی و 
پاسخگویی بانک )فراد( ۸۵۲۵-

۰۲۱
• دستگاه خودپرداز 

• موبایل بانک 
• اینترنت بانک 

• مراجعه حضوری به شعبه 
مشــتریان محترم برای کســب 
اطالعات بیشــتر مــی توانند به 
قســمت توصیه هــای امنیتی 
پورتــال بانک رفــاه کارگران به 
  www.refah-bank.ir نشانی 

مراجعه کنند. 

مشتریانمراقبرمزکارتهایبانکیخودباشند

امضایقرارداد۴۰۰۰میلیاردریالیبینبانک
صنعتومعدنوسایپا

مدیر عامل بانک صنعت و معدن اظهار داشــت: با اجرایی شدن قرارداد 
همکاری بین این بانک و شــرکت ســایپا ۱۵۰ قطعه ســاز کــه با این 
خودروساز همکاری می کنند، می توانند با معرفی سایپا و تأیید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ۴ هزار میلیارد تســهیالت بانکی اســتفاده 

کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانــک صنعت و معدن، در راســتای 
سیاســتهای دولت بــرای حفــظ اشــتغال و حمایت از تولیــد ملی، 
مدیرعامل این بانک و مدیران گروه سایپا ۲۸ بهمن ماه قراردادی برای 

تأمین مالی قطعه سازان این شرکت به امضا رساندند.
حســین مهری مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن 
در حاشــیه امضاء این قرارداد اظهار داشــت: مطابق این توافق قطعه 
سازانی که از طرف گروه سایپا به بانک صنعت و معدن معرفی می شوند، 
می توانند بــه منظور تأمین ســرمایه در گردش خــود و افزایش توان 
تولید، تســهیالت دریافت کنند و هدف ما این اســت که شرکت های 
خودروسازی همچون ســایپا که بخش بزرگی از نیاز کشور را مرتفع 

می کنند، بتوانند سطح تولیدات خود را در حد مطلوب حفظ کنند.
وی افزود: با اجرایی شــدن این قرارداد ۱۵۰ قطعه ســاز که با ســایپا 
همکاری می کنند ۴ هزار میلیارد ریال تسهیالت دریافت خواهند کرد. 
مهری عنوان داشت: کل تسهیالت اختصاص یافته توسط این بانک به 

شرکت سایپا بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا نیز ضمن تقدیر از بانک صنعت و 
معدن برای این اقدام ســازنده و مؤثر، تصریح کرد: خرید قطعات مورد 
نیاز گروه سایپا از طریق این شرکت ها اقدامی در جهت مدیریت زنجیره 
تأمین است و مساعدت این بانک برای ســرمایه در گردش این شرکت ها 
گام مهمی در جهت حفظ منافع قطعه ســازان بوده که منافع ســایپا و 

مشتریان آن در گرو تأمین منافع آنها است.

تقدیررییسستاداجراییفرمانامام
ازبانکپارسیان 

 رئیس ســتاد اجرایی فرمــان امام خمینــی )ره( در »آیین شــکرانه 
بهره برداری از ۴۱  هزار اشــتغال مســتقیم« که در محل نمایشــگاه 
دستاوردهای ســتاد اجرایی برگزار شد، از بانک پارسیان به عنوان یکی 
از بانک های »پشــتیبان مالی برتر در طرح های اشــتغال زای برکت« 

تقدیر کرد.
محمد مخبر در این نشســت بــا اعالم اینکــه در ســال ۱۳۹۷، طی 
۷ ماه بیش از ۴۱ هزار فرصت شــغلی ایجاد شده اســت، اذعان داشت: 
خوشــبختانه بانک های پارســیان و قرض الحســنه مهر ایران حامی 
حرکت بنیاد برکت هســتند و امیدوارم که ایــن دو بانک، الگویی برای 

ورود سایر بانک ها به این حوزه باشند.
پیش از این نیز، دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( در آذر ماه ۹۷ در مراســم افتتاح و بهره برداری از یک 
هزارمین مدرســه بنیاد برکت و امضــای تفاهم نامــه ای که با حضور 
رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس ستاد فرمان حضرت امام )ره(، 
مدیرعامل بنیاد برکت، رییس ســازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور 
و دیگر شخصیت های سیاسی برگزار شــد،  از همکاری بانک پارسیان 
در حمایت از طرح های اشــتغال زا، عمرانی و حوزه مســئولیت های 

اجتماعی کشور تقدیر کرد.
وی ضمن تقدیر از مشارکت فعال بانک پارســیان در حمایت از طرح های 
اشــتغال زا و عمرانی دولت و به خصــوص در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی کشــور، با اشــاره به تالش هــای مدیــران و کارکنان بانک 
پارســیان از تالش های دکتر کورش پرویزیــان، مدیرعامل این بانک 

تشکر کرد.
همکاری با موسســات خیریه از جمله سازمان بهزیستی کشور، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، انجمــن بیماران کلیوی و ام اس ایران، حمایت 
از بیماران ســرطانی، پرداخت تســهیالت ازدواج، خود اشــتغالی و 
کارآفرینی، ساماندهی و جانمایی کسبه ساختمان پالسکو و ... بخشی 

از فعالیت های فرهنگی و عام المنفعه بانک پارسیان بوده است.

ساعاتکاریشعبکشیکبانکآیندهدرروزهای
پایانیسالوایامنوروز

در راســتای ارزش آفرینی هر چــه بیش تر و ارائه خدمــات مطلوب به 
مشــتریان محترم، شــعب بانک آینده در روزهای پایانی سال  جاری و 
تعطیالت ابتدای ســال ۱۳۹۸، با حضوری فعال تــر، در خدمت مردم 

عزیزمان می باشند.
ضمناً، با توجه به افزایش مراجعات، از اول اسفندماه تا پایان سال  جاری، 
در تمام روزهای هفته، یک ساعت به زمان فعالیت باجه عصر ۲۷۵ شعبه 
فعلی بانک آینده، افزوده شده اســت.هم چنین »شعب منتخب« بانک 
آینده نیز به عنوان »شــعب کشــیک«، طی روزهای جمعه ۱۷ و ۲۴  و 
چهارشنبه ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۷ و نیز روزهای شنبه ۳ و  یک شنبه 
۴  فروردین ماه سال ۱۳۹۸ از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰، آماده ارائه 

خدمات به مردم و مشتریان محترم بانک آینده خواهند بود.

بانکصادراتهمچناندرکنارمردمسرپلذهاب
خواهدایستاد

حجت اله صیدی در آیین افتتاح و بهره برداری از ۷۶ واحد مسکونی در 
شهرستان ســرپل ذهاب، تاکید کرد: بانک صادرات ایران در بازسازی 
مناطق زلزله زده، تکمیل پروژه ها و زمینه  ســازی برای استفاده بهتر از 
ثروت های طبیعی، ظرفیت های کشاورزی و جاذبه های گردشگری در 

کنار مردم و مسئوالن دلسوز این شهر خواهد ایستاد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایــران، حجت اله صیدی 
در آیین بهره بــرداری از ۷۶ واحد مســکونی دیگر توســط خیرین 
مدرسه ســاز این بانک با بیان اینکه تاریخ نشان می دهد سرپل ذهاب 
به عنوان یکی از شــهرهای فداکار و ایثارگر و مقاوم کشور در جریان 
ســال های دفاع مقدس حق بزرگی بــر گردن کشــور دارد، گفت: به 
نمایندگی از همکاران بانک صادرات ایران خدا را شاکرم که این توفیق 
حاصل شــده تا بتوانیم کمکی کنیم و این بانک برای خدمت به مردم 
منطقه و همکاری با مردم و مسئوالن دلسوز این شهر همچنان آماده 

است.
وی در این مراســم که با حضور مقامات محلی این شــهر، از جمله امام 
جمعه، فرماندار و فرماندهــان نظامی و انتظامی منطقه برگزار شــد، 
افزود: با اقدامات انجام شده در جریان بازســازی این شهر پس از زلزله 
سال گذشته، خوشــبختانه زندگی جریان عادی خود را از سر گرفته و 
امید و نشــاط در  بین مردم و به ویژه جوانان افزایش یافته که امید است 

در کاهش آالم و درد های مردم رنج دیده این منطقه مؤثر باشد.
او همچنین با اشــاره به اینکه بانک صادرات ایران بــه عنوان یک بانک 
اجتماعی همواره در انجام مسئولیت های اجتماعی پیشتاز بوده، تأکید 
کرد: مایه افتخار است که همیاری کارکنان این بانک موجب شده تا در 

این عرصه نیز نقش ماندگاری از خود برجای بگذارد. 
صیدی تصریح کرد: خدمت رســانی همکاران بانک صادرات ایران در 
تکمیل طرح های مختلف پس از زلزله سال گذشته این شهرستان ادامه 

خواهد داشت.
با افتتاح ۷۶ واحد مســکونی دیگر توســط خیرین مدرسه ســاز بانک 
صادرات ایران در این شهر، تعداد واحدهای مسکونی تحویل داده شده 

به مردم به ۱۰۸ واحد رسید.

میزخبر
دریافتجایزهملیتحولدیجیتالتوسط

صندوقبیمهکشاورزی
درآئین برگزاری سومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال ، صندوق بیمه 
کشــاورزی به ســبب اجرای جامع، برخط و نظام مند امور جاری نظام 

بیمه کشاورزی ،  تندیس نوآوری دیجیتال را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، صندوق بیمه کشــاورزی 
موفق شد در شــب تحول دیجیتال ایران که با حضور مقامات کشوری 
و فعاالن حرفه ای و دانشــگاهی حوزه تحول دیجیتال کشــور روز ۳۰ 
بهمن ماه ۱۳۹۷ در ســالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار 

شد، جایزه ملی تحول دیجیتال را کسب کند .
بر اساس این گزارش، در این شــب که با قدردانی از برگزیدگان سومین 
دوره جایزه ملی تحــول دیجیتال همراه بود، نخبگان کشــور از رویای 

ایران دیجیتال و چالش های عمده تحقق آن آگاه شدند.
در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال که ده ها شرکت و شخصیت 
حقوقی صاحب نام در عرصه فناوری های نوین شرکت داشتند، پس از 
ممیزی و بررســی های فنی، صندوق بیمه کشاورزی با شعار »به سوی 
ایران دیجیتال« به عنوان دستگاه شایسته، معرفی و تندیس قدردانی 
توسط دانشــگاه تهران- به عنوان قطب علمی کشــور- به دکتر حسن 

نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور اهداء شد.

بازدیدرییسهیأتمدیرهبانکتوسعهتعاون
ازچندطرحاقتصادیاستانکرمانشاه

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک توســعه تعاون به همراه معاون 
امور تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از طرح های اقتصادی 

بخش تعاون در استان کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.
حجت اله مهدیــان رییس هیأت مدیــره و مدیر عامل بانک توســعه 
تعاون به همــراه محمد کبیری معاون امور تعــاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و مســعود کسانی مدیر امور شــعب بانک توسعه تعاون 
استان کرمانشــاه از برخی طرح های اقتصادی و اشــتغال زایی بخش 
تعاون استان کرمانشــاه بازدید نمودند. بر این  اســاس شرکت تعاونی 
۶۰۱۶ پرورش ماهی سد زاگرس شهرستان گیالنغرب، شرکت تعاونی 
مرزنشینان شهرستان سرپل ذهاب، شــرکت تعاونی ۱۲۱ بهار داالهو 
)مانیزان( اسالم آباد  غرب، شــرکت تعاونی ۳۳۵ بیمارستان بیستون 
شهرستان کرمانشــاه مورد بازدید قرار گرفته و فعالیت های اقتصادی 

و اشتغال زایی این واحدها مورد بررسی قرار گرفت.
مهدیان نشســت هایی نیز با کارکنان حوزه تعاون و تعاونگران اســتان 

کرمانشاه برگزار نموده است.

افتتاحچندطرحتعاونیباتسهیالتبانکتوسعه
تعاوندراستانایالم

حجت الــه مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون بــه همراه کبیری 
معاونت تعاون مقام عالی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 

بازدید و کلنگ زنی چند طرح تعاونی وارد استان ایالم شدند.
مهدیان در این ســفر ضمــن بازدیــد از مجتمع خدماتــی رفاهی و 
گردشگری ســیوان ایالم، که با پرداخت تســهیالت ۲۵ میلیارد ریالی 
بانک توسعه تعاون و با ایجاد اشتغال زایی جهت ۲۵ نفر کلنگ زنی شد، 

پیش بینی کرد که این طرح پس از ۱۸ ماه به بهره برداری خواهد رسید.
در ادامه این سفر، مدیران ستادی امور منابع انسانی و امور بین الملل در 
بازدید از شرکت های ایالم سرنگ که درزمینه تولید سرنگ از تسهیالت 
بانک توســعه تعاون به میزان ۱۱ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال استفاده 
نموده اند، بازدید کردند و ســپس در ادامه این بازدیدها از شرکت ایالم 
آســا نیز که درزمینه تولید کیک و کلوچه فعالیت می نماید و با دریافت 
تسهیالت از بانک توسعه تعاون به میزان ۱۰ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال 

زمینه اشتغال ۸ نفر را فراهم نموده است بازدید شد.
از دیگر طرح های بازدید شــده، می تــوان به طرح دهکــده آبی کیان 
ایوان اشــاره کرد که با دریافت تســهیالت به میزان ۶ میلیارد ریال و 
اشــتغال زایی ۷ نفر از محل تســهیالت اشــتغال زایی روســتایی به 

بهره برداری رسیده است.

باجهبانکسینادرگرمیاردبیل
بهبهرهبرداریرسید

در مراســمی با حضور رئیــس بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی، 
مدیرعامل بانک ســینا، استاندار اردبیل و مقامات اســتان، باجه بانک 

سینا در گرمی اردبیل به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این باجه با هدف حمایت از طرح های 
اشتغالزا و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی در زمینه کمک به 

ایجاد اشتغال در مناطق روستایی صورت گرفت. 
در این مراســم مهندس ســعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی گفت: از اعتبارات اشتغالزای امســال و سال آینده ۵۰ میلیارد 
تومان به اســتان اردبیل اختصاص یافته که برای شهرستان گرمی ۱۵ 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی در دیدار با اهالی روســتای نصــراهلل بیگلو از توابــع بخش انگوت 
شهرســتان گرمی گفت: اجرای طــرح آبادانی و پیشــرفت منطقه ای 
بنیاد مســتضعفان در هشــتمین شهرســتان کم برخوردار کشــور 
یعنی شهرستان گرمی آغاز شده اســت.میرزاده نماینده مردم گرمی 
در مجلس شــورای اســالمی هم از حمایت قاطع مجلس از طرح های 

توسعه ای و اشتغالزایی بنیاد مستضعفان خبرداد.
بانک ســینا مدیرعامل بانک سینا هم در این مراســم، با بیان آنکه این 
بانک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و کمک به توسعه اشتغال 
در مناطق روســتایی، اقدامات موثری را به انجام رسانده است، گفت: 
بانک ســینا از طریق انعقاد تفاهم نامــه همکاری با معاونت توســعه 
روستایی و مناطق محروم ریاســت جمهوری و بنیاد علوی، تسهیالت 
یارانه دار را در اختیار متقاضیان ایجاد طرح های اشــتغال زا در مناطق 
روستایی قرار می دهد تاکنون بیش از ۱۰۰۰ طرح با امکان اشتغالزایی 

برای ده ها هزار نفر به بهره برداری رسیده است. 
وی از آمادگی بانک ســینا جهت ارائه خدمات بهینه بــه هموطنان به 
ویژه در مناطق روســتایی و حمایت از طرح های اشــتغالزایی خبر داد. 
شمسایی مدیر شــعب منطقه آذربایجان شــرقی، زنجان واردبیل هم 
گفت: در این منطقه تاکنون ۱۴۳ فقره  طــرح به میزان ۱.۱۳۶ میلیارد 
ریال مصوب شده که از این تعداد ۱۲۷ طرح به میزان ۹۶۸ میلیارد ریال 

به عقد قرارداد منجر شده و ۵۹ طرح نیز به بهره برداری رسیده است.

7۲۴بهتریناپلیکیشنموبایلیکشورشد
در یازدهمین جشــنواره وب و موبایل ایران، اپلیکیشــن ۷۲۴ عنوان 
بهترین اپلیکیشن موبایل را در میان بیش از ۶۰۰۰ اپلیکیشن شرکت 

کننده در این رویداد کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پرداخت الکترونیک سامان )سپ(، 
در یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران که ۲۵ و ۲۶ دی ماه در سالن 
همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار گردید، تندیس بهترین اپلیکیشن 
موبایلی، توسط سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به 
شــرکت پرداخت الکترونیک سامان بابت توســعه و انتشار اپلیکیشن 
۷۲۴ اهدا شــد. ۷۲۴ در حال حاضر با بیش از ۴ میلیــون کاربر، یکی 
از پرتراکنش ترین اپلیکیشن های پرداختی کشــور است که خدمات 
متنوعی همچون خرید شــارژ و بســته اینترنت، پرداخت انواع قبوض 
خدماتی و جریمه راهنمایی و رانندگی، کارت به کارت، خرید بیمه و... 

را در اختیار کاربران قرار می دهد. 

میزخبر


