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در ششمین کنگره صنعت حفاری و 
سومین کنگره اکتشاف و تولید مطرح شد

خريدار  رییس جمهور بــا بیان اینکه 
پیشــرفت از آزادی شــروع می شــود 
یادآورشد: پیشرفت علم، دانش و فناوری 

از آزادی و محیط مناسب آغاز می شوند.
حجت االســام و المســلمین حســن 
روحانــی صبح دیــروز طی ســخنانی 
در حاشــیه مراســم بازدید از نمایشگاه 
دستاوردهای شــرکت های دانش بنیان 
و در جمع مدیران این شــرکت ها، اظهار 
کرد: اولین زیربنای آزادی، اندیشه است 
و فناوری یکی از میوه هــای علم و دانش 
اســت که هردو پایه هــای اصلی فناوری 
هستند و برای تســریع پیشرفت فناوری 

باید دانش های پایه رشد پیدا کنند.
وی افزود: اگر ما در زمینه دانش های پایه 
رشد پیدا نکنیم، ســتون های اصلی مان 
برقرار نشده که ســاختمان بر روی آن بنا 
شود و اگر بناســت علم و دانش پیشرفت 
کند پایه اصلی آن آزادی و محیط مناسب 
است.روحانی با بیان اینکه شما اگر استاد 
و دانشجو را برای اندیشیدن، سخن گفتن 
و اظهارنظر آزاد نگذارید امکان پیشرفت 
وجود نخواهد داشــت، گفت: پیشرفت از 
آزادی شروع می شــود و پیشرفت علم، 
دانش و فناوری از آزادی و محیط مناسب 

آغاز می شوند.
رییس جمهــوری در بخــش دیگری از 
ســخنانش با بیان اینکه آزادی که ما ۴۵ 
سال پیش در حوزه علمیه قم داشتیم فکر 
می کنم هنوز در دانشــگاه های ما نباشد، 
یادآور شــد: یک عالم در حــوزه علمیه 
خیلی راحت نظریات همه علمای بزرگ 
را نقد می کند و کنار مــی گذارد یا گاهی 
نظریه ای کــه بــر روی آن ادعای اجماع 
شده اســت یک مدرس در کرسی درس، 
به راحتی تمامــش را رد می کند و خیلی 
راحت می گوید، اشــتباه کــرده اند و در 
نهایت نظر خودش را می گوید و در همان 
جلسه هم شاگرد به اســتاد می گوید تو 
اشتباه کردی. فکر نکنم چنین آزادی در 

دانشگاه های ما باشد.
وی ادامه داد: زمانی که دانشجو بودم این 
آزادی نبود که یک دانشــجو مقابل استاد 

بایستد و با آزادی لسان حرف بزند.
روحانی خطاب به حاضران گفت: منظورم 
این اســت که دولت، حکومت و نظام باید 
این زیر ســاخت ها را برای شــما آماده 
کند. ما فکر می کنیم زیرســاخت یعنی 
ساختمان، وام یا پول و این چیزها اما اینها 
زیر ساخت نیستند. نخستین زیر ساخت 
آزادی است و دولت باید بتواند زیر ساخت 
فیزیکی مهیا کند ولی از این زیرســاخت 

مهمتر زیرساخت حقوقی است.
رییس جمهــوری با بیــان اینکه فکر 

می کنیم زیرســاخت یعنی ساختمان، 
بــرق و جاده ولــی وقتــی متخصصان 
می خواهند فناوری یــا اختراعی را ثبت 
کنند ماه هــا گرفتار می شــوند، اظهار 
کرد: این همان زیر ســاخت های حقوقی 
و مقرراتی است که دولت و مجلس باید به 
وجود آورد. اگر این زیرســاخت ها را از هر 
لحاظ آماده کردیم آن وقت در آن محیط 

مناسب، دانشجو می تواند رشد کند.
روحانی با تاکید بر اینکه رشــد دانشجو، 
تحقیقــات و فنــاوری بر  پیوســتگی و 
وابســتگی متکی اســت، ادامه داد: اگر 
ارتباط شــما با دانشــگاه، تولید، بازار و 
صنعت ضعیف باشد کار پیش نمی رود و 

فعالیت شما کند و محدود می شود.
وی با اشــاره به اینکه باالترین نشــاط را 
کســانی دارند که به امــر خلق کردن 
می رســند، گفــت: از صفــات خداوند، 
خالقیت و علم است اما یکی از صفات دیگر 
خداوند هم مهلت دهنده بودن اســت در 
حالی کــه ما مهلت نمی دهیــم، ولی اگر 
کسی خطا کند می تواند با توبه خطایش 

را پیش خدا جبران کند.
روحانی ادامه داد: بایــد همه فرصت ها را 
به نسل جوان بدهیم. ممکن است در یک 
فناوری به نتیجه ای نرســید و برگردید و 
دوباره شروع کنید این اشکالی ندارد باید 
فرصــت دهیم. همچنیــن از طرف دیگر 
شرایط ما هم شــرایط خوب و هم شرایط 
سختی اســت و یکی از اعتقادات دولت از 
ابتدای کار خود در ســال ۹۲ این بوده که 
علم مثل هنر، فناوری،اخاق و ایمان مرز 

نمی شناسد.
رئیس جمهور تاکید کرد: شما نمی توانید 
بگویید این فرد چون تبعه ایران بوده پس 
مســلمان اســت یا اگر تبعه کشور دیگر 
است پس اســام او ضعیف است. ایمان 
مرز نمی شناسد، شناســنامه این کشور 
و آن کشــور ندارد، هنر مرز نمی شناسد؛ 
یک نقاشــی خوب ،یک مجسمه خوب یا 
فیلم خوب، آهنگ خوب، یک داســتان 
خوب و یک کتاب خــوب و در هر زمینه ای از 
فرهنگ که بگویم، مرزی نیســت و کسی 
مرزی برایش نمی شناسد.روحانی افزود: 
علم، علم است و مرز نمی شناسد، دو -دو 
تا در ایــران هم چهارتاســت در هر جای 
دنیا هم چهارتاســت. پزشــکی هم مرز 
نمی شناســد، آیا اگر کســی تبعه جای 
دیگر باشــد نمی تواند در ایــران جراحی 
کند؟وی تصریح کرد: در فناوری هم مرز 
معنی ندارد، کمتر فناوری ای هســت که 
یک کشور به تولید و ساخت در آن برسد 
و صد در صد ایده و قطعه و همه چیز آن از 
یک نفر یا یک کشور باشــد. ممکن است 

قطعه را شما بسازید اما ممکن است اصا 
به صرفه تان نباشد و بســیاری از قطعات 
آن صنعت و فناوری تــان را از جای دیگر 
بیاورید.رییــس جمهور با بیــان این که 
ارتباط با دنیا باید یک ارتباط سهل و آسان 
باشد، تصریح کرد: بعضی از کشورها امروز 
به فکر دیوار افتادنــد و می خواهند دیوار 
فیزیکی بســازند اما نمــی توانند بودجه 
خود را هم از کنگره بگیرند. آنان هم برای 
ویزا و هم بــرای علم دیوار درســت 
می کننــد، به طوری کــه یک محقق 
می خواهــد از آنجا به ایــران بیاید تا در 
یک سمینار شــرکت کند اما نمی گذارند 
ننــد تمــام  لــی کــه نمی دا در حا
پیشــرفت هایشان در ســایه این بوده 

که سال ها دیوار نداشتند.
روحانی ادامه داد: اگر رشــد و پیشرفتی 
در آمریکا هســت از کشورها و ملیت های 
مختلف اســت، چقدر ایرانی در آنجا کار و 
تاش می کنند؟ آنها زمانــی به مرز علم 
و دانش و پیشــرفت رســیدند که دیوار 
نداشتند. هر کشــوری که دور خود دیوار 
درســت کند، در داخل نابود می شــود و 
پیشــرفت نمی کند.وی همچنین با بیان 
اینکه ما باید بتوانیم با محققان، متفکران 
و اندیشــمندان در کشــورهای مختلف 
اسامی و غیراســامی در ارتباط باشیم، 
گفت: گاهی می بینید در جمع یک نفر از 
همین کشورهای اطراف، فرد با استعداد 
و درس خوانده ای اگر به جمع شما اضافه 

شود تاثیر گذار می شود.
رییس جمهــور خطاب بــه حاضران در 
مراسم ادامه داد: بسیاری از فناوری های 
تولیدی شــما باید از کشــور خارج شود. 
فناوری محبوس نمی ماند. شــما هرچه 
می سازید هم باید در مصرف داخلی از آن 
استفاده شود و هم باید بتوانید آن را صادر 
کنید. این یکی از زیربناها است که دولت 
باید ایجاد کند و فضــا را برای ارتباطات با 

جهان آماده سازد.
روحانی تاکیــد کرد: البته در شــرایطی 
هســتیم که فشــار و تحریم هم روی ما 
است و کشورهایی هستند که می خواهند 
از طریق تحریم، کار خــود را پیش ببرند. 
آنها می فهمند که اگر بخواهند رشد علم 
و فناوری و پیشــرفت را کنــد کنند، راه 
آن تحریم و بســتن راه ها است. البته این 
شرایط برای ما مشــکل درست می کند 

ولی انگیزه جدید هم به ما می دهد.
وی ادامه داد: ما در شــرایطی قرار داریم 
که قطعاتــی را که می خواهیــم و قبا به 
راحتی وارد می کردیم، امروز نمی توانیم 
وارد کنیــم ولــی این شــرایط، فضایی 
ایجاد می کند که سریع تر روی آن بخش 

نیازمان کار کنیم.روحانی تصریح کرد: به 
آقای ستاری هم تاکید کردم در بخشی از 
صنعت ما مشکاتی وجود دارد که امروز 
برخی از شــرکت های فناورانه گله دارند 
که محصول داریم امــا برخی از صنایع ما 

جرات استفاده از این محصول را ندارند.
وی افزود: وقتی به یکــی از وزرا توصیه 
مــی کردیــم دســتگاهی را از داخــل 
خریداری کند پاسخ داد اگر این دستگاه 
خراب شــود چه کسی پاســخگوی آن 
خواهد بود؟ در حالی که ما این ریســک 

را باید بپذیریم.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان 
این که مســؤوالن کشــور در تمام رده ها 
باید بپذیرند اگر می خواهیــم از نوآوری 
بومی خودمان استفاده کنیم ممکن است 
اشــکال هم پیش آید اظهار کــرد: از صد 
مورد اســتفاده از نوآوری هــای خودمان 
ممکن است ده مورد هم ایراد داشته باشد 
اشکالی ندارد همان که بتوانیم از ۹۰ مورد 
دیگر اســتفاده کنیم خوب اســت و باید 

مشکات آن ده تای دیگر را رفع کنیم.
رئیس جمهــور با بیــان خاطــره ای از 
دوران دفــاع مقدس در زمینه ســاخت 
موشــک های هوا به هوا در داخل کشور 
اظهار کرد: در آن زمان هم ما موشــکی را 
برای شــلیک هوا به هوا ساخته بودیم که 
وقتــی روز افتتاح آن رســید، دیدیم که 
اشــکالی از چشــم متخصصان مان دور 
مانده اســت و آن هم این است چون این 
موشــک از ابتدا هوا به هوا نبوده اســت 
وقتی قرار است شــلیک شود گرمایش به 
هواپیما صدمــه می زند که ما متخصصان 
ما این مشــکل را نیز رفع کردند پس آدم 
اشــتباه می کند و اما مــی رود و خطاها را 

رفع می کند.
رئیس جمهور با اشــاره به ایــن که باید 
خطاها و اشــتباه های کــه در فناوری ها 
پیش می آید را اصاح کنیــم اظهار کرد: 
یکــی از کارهای که دولت بایــد به عهده 
گیرد ریســک پذیری اســت، دولت باید 
در موضوع مالیات و بیمــه کمک کند. و 
همین پارک های فنــاوری که می گوید 
باید درست شــود خدمات دولت هم باید 
در کنار آنها تأسیس شــود یعنی ما باید 
همه خدمات دولت را بــه این جا بیاوریم 
تا کارها درست تر انجام شــود و مسیر را 

دقیق تر تعیین کنیم.
روحانی تاکید کرد: به هر حال باید در نظر 
داشــته باشــیم که از همه نمی شود یک 
جور مالیات گرفت. به برخی باید مالیات 
داد و کمکشــان کرد. تا به آن نقطه مورد 
نظر برســند که حال می تــوان این نقطه 
را از نظر زمانی مشــخص کرد که مثًا در 

یک بازه یک ســاله به آن نقطه برسند یا 
محدویتهــای کاری همچــون تعــداد 
شاغان در آن شرکتها را در نظر گرفت و 
گفت که  اگر از فان تعداد کارمندان شما 
بیشــتر شــد آن وقت مالیات دهید البته 
باید در نظر داشته باشیم این گونه قوانین 

آسیبی به اشتغال زایی ندارد.
رئیــس جمهور با بیــان این که مــا باید 
حســاب شــده بــا شــرکت های دانش 
بنیان برخورد کنیم اظهار کــرد: ما باید 
هم در بیمه هــم در مالیــات و هم در وام 
به شــرکتهای خصوصی کمک کنیم تا به 
نتیجه برســند. و اگر بر روی یک موضوع 
خاص مشــکلی داریــم و می توانیم آن 
کاالی را که نیازمندش هستیم در داخل 
تولیــد کنیم حتماً باید آن خــط تولید را 
راه اندازی کنیم.وی ادامــه داد: در حال 
حاضر یکــی از وظایــف پارک های علم و 
فناوری عاوه بر فتــح مرزهای فناوری و 
دانش، کمک به بخشــهای است که ما در 
آن تحریم شــده ایم. از آن تحریم بزرگ 
ما در ارتباط با مســائل پولی و مالی که ما 
می توانیم این ارتباط پولی و مالی را حفظ 
کنیم و امــا باید در حل این مشــکل نیز 

حرکتهای الزم را انجام دهیم.
رئیــس جمهــور در بخش دیگــری از 
ســخنانش با اشــاره به این کــه فناوری 
می تواند راه را باز کند و بسیاری از مواردی 
که دشــمن می خواهد با فشــار و تحریم 
ما را از آن محــروم کند به ما بــاز گرداند 
اظهار کرد: فناوری می تواند جلوی فشار 
دشــمن را بگیرد و آن را ُ کند، کند. که در 

شرایط فعلی همین هم توقع ما است.
وی با تاکید بر این کــه من از بازدید از این 
نمایشــگاه بسیار خرســند هستم اظهار 
کرد: در نظــر داریم که مــوارد مربوط به 
حمایت هــای الزم دولت از شــرکتهای 
دانــش بنیــان را از کمک هــای خاصی 
که می طلبد بــا اعضای دولــت در میان 

بگذاریم و نیازهای آنها را برطرف کنیم.
روحانی ادامه داد: کاری که امروز شما انجام 
می دهید کار بزرگی اســت و صبحت فقط 
بر ســر صرفه جویی ارزی نیست بلکه ما به 
عنوان تولید کننده و صادر کننده محصول 
مطرح شــده ایم. و این کار بزرگی است که 
شــما انجام دادید آن هم در شرایطی که ما 
برای تأمین برخی از کاالها ممکن است به 
خارج نیازمند شویم اما شــما خودتان این 
نیاز را در داخــل برطرف می کنید .روحانی 
با بیان این کــه اســتفاده از محصوالت 
دانش بینان هم کارها را تسهیل می کند 
و هم آنها را تسریع می بخشد اظهار کرد: 
استفاده از این محصوالت باعث می شود 

اشتباهاتمان در انجام کارها کمتر شود.

وزنامـه اقتصادی ر
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وش مسکن زیرقیمت بازار در نمایشگاه امالک فر

اقتصاد مقاومتی؛ کلید عبور از بحران ها

اعام اقتصاد مقاومتی توســط رهبری و تاکید دولت بر اجرای آن، مسیر 
خود اتکایی و استقال اقتصادی که از شــعارهای ۴۰ سال گذشته مردم 
در پیروزی انقاب اســامی بود را مجددا یادآوری نمود.کشور عزیز ایران 
با امتیازات ویژه  اعم از ذخایر زیرزمینی از نفت و گاز گرفته تا معادن غنی، 
جایگاه استراتژیک کشور، نیروی انسانی متخصص و با فرهنگ و باهوش و 
مقاوم و... در دنیا جزو معدود کشورهای منحصر است، لذا بایستی  اقتصاد 
مقاومتی را به منزله استفاده از امتیازات خدادادی درون کشور برای رشد 

و توسعه کشور و رفاه مردم در نظر گرفت. 
در ابتدای اعام تعریف های متفاوتی مطرح شــد تعدادی از مســئولین 
عملکرد روزمره و وظایف ســازمانی خود را به حســاب اقتصاد مقاومتی 
گذاشتند که چنین نبود وتعداد دیگری از مسئولین دولتی و و نهادها نیز 
مسیرهای فکری وسیاســی خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی ابراز کردند 
که چنین نبود و بعضی از سیاســت گذاری ها در قوای ســه گانه و مجمع 
تشــخیص نظام نیز بیش از آنکه راهکارهای عملــی را نمایان کند در حد 

شعار و حرف های کلی زده شد لذا آنچه انتظار بود محقق نشد. 
برای اثبات مدعای خــود چند مثال در حوزه معــدن و صنایع معدنی که 
یکی از مصداق های اقتصاد مقاومتی اســت ذکر می کنــم ، ایران از نظر 
ذخایر معدنی غنی اســت و نزدیک به ١۰۰۰ میلیارد دالر ذخیره کشف 
شده داراست و جزو ١۰ کشــور معدنی دنیا اســت وبا توجه به ذخایر گاز 
فراوان کشــور می تواند رشد و جهش را در توسعه کشــور حاصل کند و از 
طرف دیگر اینکه مواد معدنی تجدید ناپذیر اســت و مــورد نیاز قریب به 
اتفاق کشــور ها می باشــد و نکته مهم این که نیاز بــه واردات مواد اولیه 
خارجی نداشته و لذا درست در جهت استقال کشور است ، در این حوزه 
پیشنهاد شد که جهت اکتشــاف یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع 
وسعت کشور که طی ٨۰ سال گذشــته در عملیات اکتشافی بسیار عقب 
اســت ،با تامین بودجه کافی برای سازمان زمین شناســی این سازمان 
تکمیل  اقدامات دهه های گذشته را نموده و پیش زمینه اطاعات رابرای 

سرمایه گذاری وسیع در کشور فراهم کند. 
مورد دوم افزایش ســرمایه صندوق بیمه معدن ویا وام ۵ ساله از صندوق 
توســعه ملی به میزان ۵۰۰ میلیون دالر طی سه ســال برای حمایت از  
بخش خصوصی  و کاهش ریسک اکتشاف و اســتخراج این بخش بتواند 
تحرک چشــمگیر در عرصه اکتشاف و اســتخراج در میهن داشته باشد. 
مورد سوم پیشــنهاد شــد که طلب چند هزار میلیارد تومانی سازمان 
توسعه ای ایمیدرو داده شود تا با مشارکت  بخش خصوصی و ویا شرکت های 
معتبرخارجی کارهای زمین مانده چند ین دهه را شروع نماید بویژه آنکه 
پس از برجام در حوزه معدن و صنایع معدنی امکان جهش وجودداشــت، 
موارد متعدد دیگر که متاســفانه می تــوان گفت اکثر آن در حد شــعار 
و حرف ماند و اقدام نشــد و فقط ســازمان ایمیدرو از منابع محدود خود 
۵۰۰ میلیارد تومان عملیات اکتشــافی را در پهنه ٧۰۰۰۰ کیلومتر مربع 
با حمایت وزارت صنعت معدن تجارت از سال ١۳۹۳ در ۲١ استان کشور 
شــروع کرد و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع ژئوفیزیک هوایــی نیز انجام داد، 
این آمار نشــان دهنده این است که در مقایســه با٨۰ سال گذشته کاری 
بس عظیم انجام شــد و۵۰۰ میلیون تن به ذخایر قطعی ســنگ آهن و 
۴۵۰ میلیون تن ذغال ســنگ و ۵۰ تــن طا و بویژه ذخایــر عناصر نادر 
خاکی)فلزات نادر( و کشــف ۴۵۰ محدوده امید بخــش که حتما ذخایر 
مناسبی داراســت و تا پایان ســال ١۳۹٨ با تکمیل اکتشافات نوید های 

ارزنده ای برای ملت ایران خواهد بود .            ادامه در صفحه 2

سرمقاله

مهدی کرباسیان
اقتصاددان

نگاه مردم به خودرو سرمایه اي شده است



در نشست صادرکنندگان با فراکسیون صادرات مجلس مطرح شد

کاهش۷۴۰میلیاردی مشوق صادراتی۹۸

دادستان تهران خبر داد

ونده  گوشت قرمز آغاز بازداشت ها در پر
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اقتصاد مقاومتی؛ کلید عبور از بحران ها
   ادامه از صفحه اول 

برای آنکه مثــال بنده تکمیل شــود و اهمیت موضوع معین شــود در 
زنجیره فوالد از ســنگ آهن تنی حدود ۵۰ دالربا احداث کارخانجات 
متعدد از کنســتانتره تا گندله و آهن اسفنجی تا شمش فوالد تا مقاطع 
طولی بــا قیمت های حــدود ۵۰۰ دالری ، ماحظــه می فرمایید بجز 
ارزش افزوده چندین برابری ، اشــتغال باال ایجاد میکند و در ۵ ســاله 
گذشــته تاش ســرمایه گذاران و ایمیدرو وزارت صمت وزارتخانه و 
ایمیدرو برای تکمیل طرح های نیمــه تمام به ویژه زنجیره فوالد جواب 
داد و در ســال ١۳۹۶ صادرات۹ میلیارد دالر درحــوزه معدن و صنایع 
معدنی انجام شــد یعنی ۲۲ درصد از صادرات غیرنفتی کشور باارزبری 
بسیار کم در مقایســه با اکثر قریب صنایع کشور که بعضاً مورد حمایت 

ویژه قرار گرفته ومیگیرند؟. 
سوال اصلی این است که این شــعار درســت چرا به خوبی اجرا نشده 
اســت. دلیل اصلی این اســت که هنوز اتفاق نظر وتعریف مشخص بر 
اینکه اقتصاد مقاومتی چیســت و چه باید کرد و اهمیت عملی ان بین 
تصمیم گیران حاصل نشده ضمناً بایســتی قبول کرد برای اجرای این 
اصل مهم سرمایه گذاری و جذب سرمایه بســیار مهم است و با بودجه 
محدود کشور این امر مهم حاصل نمی شود و بایستی از از منابع ایرانیان 
خارج کشور و بین المللی باتصمیمات جســورانه استفاده کرد و بخش 
خصوصی داخلی را نیز به صورت عملی حمایت کرد و بوروکراسی فعلی 
که متاســفانه موجب شــده حتی بخش خصوصی داخلی هم به طور 

جدی گل مند باشد  اصاح کرد. 
خوشبختانه نکته ای که الزم است تأکید شود این است که زیر ساخت های 
توسعه کشور فراهم شده و شاید بتوان گفت که سیاست جهش توسعه 
در کشور حرفی گزاف نیســت و می تواند با اصرار بر اقتصاد مقاومتی با 
ساز و کاری که گفته شدنهایتاً به استقال کامل اقتصادی کشور ورفاه 

را برای مردم بیش از پیش فراهم کرد . 

مخالفت مجلس با اعطای سهمیه یک لیتر بنزین 
در روز به هر ایرانی

 نمایندگان مجلس با پیشــنهادی مخالفت کردند که بر اساس آن قرار 
بود به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین داده شود.

نمایندگان مجلس در جلســه علنــی نوبت عصر دیــروز مجلس و در 
جریان بررســی جزئیات بودجه ۹٨ در بخش درآمدی وارد بررســی 
تبصــره ١۴ مربوط به یارانه ها شــدند کــه در زمان بررســی این بند، 
امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن 

در روز به هر ایرانی یک لیتر بنزین داده شود.
این پیشــنهاد ۵۳ رأی موافــق، ١۴٧ رأی مخالــف و ۳ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۲٧ نماینده حاضر در مجلس را کسب کرد که این رأی نشان 

دهنده مخالفت مجلس با این پیشنهاد است.
در توضیح این پیشــنهاد، امیرآبادی گفت: اگر به هر ایرانی روزانه یک 
لیتر ســهمیه بنزین داده شــود یعنی در روز ٨۰ میلیون لیتر بنزین به 
قیمت ١,۰۰۰ تومان داده می شــود کــه تورم زا نخواهــد بود و دولت 
می تواند مابــه التفاوت ٨۰ تــا ١۰۵ میلیون لیتر تولیــدی در روز را به 

قیمت آزاد یعنی ۳,۰۰۰ تومان بفروشد.
وی افزود: با زیرساخت هایی که شرکت پخش و پاالیش و بانک ها آماده 
می کنند کسانی که از بنزین خود استفاده نمی کنند قیمت ریالی آن را 
دریافت خواهند کرد. در حال حاضر کسانی هستند که دو یا سه ماشین 
دارند اما در مقابل، افراد تحت پوشش کمیته امداد ماشین ندارند. با این 
طرح این افراد درآمدی را کسب خواهند کرد. دولت هم از مازاد درآمد 
حاصله می تواند برای تاکســی ها، وانت بارهــا و جایگاه های CNG و 
اشتغال هزینه کند. این کار برای شرایط اقتصادی موجود بسیار خوب 
اســت.این عضو هیأت رئیســه مجلس تاکید کرد که این پیشنهاد در 
مرکز پژوهش های مجلس و اندیشکده دانشــگاه شریف مورد بررسی 

قرار گرفته است.
علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیســیون تلفیق به عنوان مخالف 
این پیشــنهاد گفت: این کار یعنی سیاســت گذاری در سال آینده که 
درست نیســت. چون بودجه برای یک سال اســت و اگر سال ۹۹ این 
موضوع تصویــب نشــود پیامدهایی خواهد داشــت. از طــرف دیگر 

زیرساخت ها برای شناسایی افراد درست نشده است.

سربازها از بودجه رفتند
 با تصویب نهایــی مجلس، دیگر فرصتی برای خرید خدمت ســربازان 
مشــمول در بودجه فراهم نیســت و آنها بعد از چهار ســال از بودجه 

می روند.
در حالی دولت الیحه بودجه ســال آینده را به مجلس ارائه کرد که هیچ 
ضابطه ای در آن در خصوص سربازی نبود و این در شرایطی است که اما 
و اگرهای زیادی از ســوی موافقان و مخالفان آن مطرح شد و این امید 
وجود داشت که در جریان بررسی الیحه بودجه در صحن علنی مجلس 

بار دیگر فرصت برای سربازان مشمول فراهم شود.
اما آنچه که دیروز در جریان بررســی الیحه بودجــه ١۳۹٨ در مجلس 
بررسی و تصویب شــد این بود که در سال آینده فروش خدمت سربازی 
لغو شد.بر این اساس دولت مکلف است اقساط جریمه غیبت از خدمت 
وظیفه عمومی افــرادی که تا پایــان ســال ١۳۹٧ متقاضی پرداخت 
اقساطی این جریمه ها بوده اند را تا پایان سال ١۳۹٨ وصول و به حساب 
خزانه واریز کند. همچنین افرادی که تا پایان ســال ١۳۹٨ نســبت به 
تسویه اقســاط خود اقدام نکنند مشــمول غایب محسوب و به خدمت 

وظیفه عمومی اعزام می شوند.
این در حالی است که برای اولین بار در بودجه ١۳۹۴ شرایطی در قانون 
بودجه پیش بینی شــد که طبق آن، کلیه مشــموالن خدمت وظیفه 
عمومی که بیش از هشــت ســال غیبت داشــتند، بتوانند با پرداخت 
جریمه معاف شوند.برای امسال نیز شــرایط خرید خدمت مشموالن 
غایب در بودجه ایجاد شــد، ولی برای ســال آینده توافقی در این مورد 

شکل نگرفت و در نهایت به طور کلی از بودجه حذف شد.

 وزرات اقتصاد مجاز به فروش اموال دولت 
تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال شد

نمایندگان وزارت اقتصــاد را مجاز به فروش اموال دولت تا ســقف ١۰ 
هزار میلیارد از طریق مزایده عمومی کردند.

در جلســه علنی دیــروز مجلس شــورای اســامی در نوبــت عصر، 
نمایندگان در جریان بررســی کلیات بودجه ۹٨ در بررسی تبصره ١۲ 

بند)و( مواد )١( و )۲(  را تصویب کردند.
١- در اجرای بند )پ( ماده )١۰( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان 
ثبت اسناد و اماک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطاعات اموال 
غیرمنقول دولتی اقدام کند و نســبت به مولدسازی دارایی های دولت 
تا سقف بیســت هزار میلیارد ریال با اســتفاده از ابزارهای مالی ) اعم از 
اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق( اموال غیرمنقول مازاد 
بر نیاز دستگاههای اجرائی به اســتثنای انفال و موارد مندرج در اصل 
هشتاد و ســوم )٨۳( قانون اساســی به  صورت کلی یا جزئی )بخشی از 
ســاختمان ها، فضاها و اراضی و ســایر اموال(  بدون رعایت تشریفات 
مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده)١١۵( قانون محاسبات 
عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و 

وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲١۰۲۲۰ واریز کند.

سرمقاله

میز خبر

وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعات بابیــان اینکه حل 
مشکل »فلج اقتصادی سخت تر از فلج اطفال نیست« 
گفت: همان طور که به همت بســیج ایــن بیماری در 
کشور ریشــه کن شــد امروز هم می توانیم برای بهبود 
شرایط اقتصادی ظرفیت بسیج را فعال و فلج اقتصادی 

را هم ریشه کن کنیم.
محمدجــواد آذری جهرمــی در دومین جشــنواره و 
نمایشگاه تخصصی بسیج مهندســین صنعتی کشور 
ذیل عنــوان »ســرآمدان فنــاوری و صنعت« ضمن 
تشکر از تاش های بســیجیان در عرصه های مختلف 
گفت: به یاد دارم، وقتی جوان تربــودم در »جهرم« به 
پایگاه بسیج منتظر المهدی می رفتیم. آن زمان کشور 
با پدیده ای در حوزه ســامت مواجه بود به نام بیماری 
فلج اطفــال. تصمیم بر این بود در کل کشــور و در بازه 

زمانی کوتاه، بین کودکان کشــور قطره فلج 
اطفال توزیع شود. آن موقع ما در بسیج گریه 
می کردیم تــا بتوانیم عضو ایــن گروه های 

توزیع کننده قطره های فلج اطفال باشیم.
وی افــزود: این ظرفیت بســیج اســت که 
امــام )ره( پایه گذاری کردنــد و می تواند در 
عرصه های مختلف حتی سامت به خدمت 

گرفته شود و این بیماری را ریشه کن کند.
وزیر جوان کابینه ادامه داد: فلج اقتصادی ســخت تر از 
فلج اطفال نیســت و همان طور که به همت بسیج این 
بیماری در کشــور ریشه کن شــد امروز هم می توانیم 
برای بهبود شــرایط اقتصادی ظرفیت بسیج را فعال و 

فلج اقتصادی را هم ریشه کن کنیم.
آذری جهرمی تصریح کرد: امــروز هم مهم ترین جهاد 

در کشــور جهاد ایجــاد رونــق اقتصادی و 
بهبود وضعیت معیشــتی مردم اســت که 
اشــتغال زایی یکی از راهکارها دراین ارتباط 

است.
وزیر ارتباطات بابیان اینکه اطاع داریم طی 
یک سال گذشــته مجموعه بسیج در حوزه 
فضای مجــازی کارهای خوبــی انجام  داده 
است گفت: بهتر است این اقدامات از طریق هم افزایی 
با مجموعه دولت انجام گیرد. البته سردار غیب پرور در 
این رابطه اعام آمادگی هــم کرده اند و ما هم به عنوان 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطاعــات اعام می کنیم 

آماده همکاری با بسیج هستیم.
آذری جهرمی ادامه داد: فکــر می کنم با این هم افزایی 
چه در حوزه تحول دیجیتال که گام های مؤثری دراین 

ارتباط برداشــته  شــده )و البته کافی نیست( و چه در 
حوزه حضور جریان ســاز در فضای مجــازی که مورد 
تأکید مقام معظم رهبری اســت می توانیم بسیاری از 
مشــکات را حل کنیم.وزیر جوان دولت تدبیر و امید 
تأکید کرد: درهرحال استفاده از ظرفیت بسیج مردمی 
برای حل مشــکات بزرگ ترین راهکاری بود که امام 
راحل پیشــنهاد  کردند. امروز هم این ظرفیت بهترین 
راهکار و کلید حل بسیاری از مشــکات است که باید 

موردتوجه قرار گیرد.
آذری جهرمــی ادامه داد: امیدواریــم با همکاری های 
فزاینــده »آینده روشــن« را هر چه ســریع تر نمایان 
کنیم تا تودهنی محکمی باشــد به کسانی که به خیال 
خودشــان جمهوری اســامی نمی توانــد چهلمین 

سالگرد خود را جشن بگیرد.

ارتباطات

خريــدار  چهارمیــن نشســت کمیته 
مقابلــه بــا گران فروشــی در دادســتانی 
تهران، با حضور برخی معاونان دادســتان، 
نمایندگان وزراتخانه های جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان ســایر 
دســتگاه های متولی به ریاســت دادستان 
تهران برگزار شد.دادســتان تهران با انتقاد 
از افزایــش دوبــاره قیمت خــودرو اظهار 
داشت: پس از حماسه آفرینی مردم در روز 
۲۲ بهمن ماه انتظار می رفت دســتگاه های 
دولتی هوشمندی به خرج دهند و در صدد 
گران کردن کاال ها نباشند، ولی شوک هایی 
در بازار خــودرو رخ داد و قیمت هایی اعام 
شــد که زیبنده ملتی که در راهپیمایی ۲۲ 

بهمن این گونه باشکوه شرکت کردند، نبود.
جعفری دولت آبادی با تجلیل از مردمی که 
سراپای وجودشان عشــق به انقاب و نظام 
اسامی اســت، افزود: اقتضا داشت که این 
اقدامات با تدبیر و هوشــمندی انجام شود 
نه این که یک هفته از راهپیمایی نگذشته، 
نرخ خودرو به این شــکل اعام شود و ما از 
این گونــه رفتار ها گایه داریــم.وی افزود: 
ممکن است نرخ های خودرو واقعی نباشد، 
اما زمان شناسی هنری است که توجه به آن 

برای حکمرانان ضروری است.

انتقاد از ارائه آمار های متضاد از سوی 
مسؤوالن

دادستان تهران خاطر نشان کرد: اگر اخبار 
منتشره در کشــور از جمله خبر ها پیرامون 
گوشت قرمز مدیریت نشود، موجب نگرانی 
مردم خواهد شد. این که فرضا اعام می شود 
دو هزار دام زنده وارد کشــور شده و مسؤول 
دیگری رقم دیگری را اعــام کرد و این که 
برخی سایت ها مدعی شــدند که چندصد 
گوســفند در این میان گم شده است، قابل 
توجیه نیســت؛ چرا که به نوعــی تضعیف 
مدیریت اجرایی کشور اســت و نباید اجازه 
داد آمار هــای متضاد توســط مســؤولین 
دســتگاه ها اعام شــود. در مورد اخیر نیز 
عده ای روی این موج سوار شــدند و از این 
ماجرا برای تشویش اذهان عمومی و شبهه 

افکنی استفاده کردند.

صادرات دام تا آذر ماه سال جاری به 
رغم مشکالت در توزيع گوشت

دادستان تهران در واکنش به خبر صادرات 

دام گفت: در سومین جلســه کمیته مقابله 
با گران فروشی اعام شد که صادرات گوشت 
قرمز و مرغ ادامه دارد و مطابق پیگیری های 
صــورت گرفته و اســتعام انجام شــده از 
ســازمان گمرک کشــور، تایید شــد که تا 
آذرماه ســال جاری صادرات دام از کشــور 
ادامه داشته است که این امر علیرغم تاکید 
در جلسه قبلی، وجود مشــکات در توزیع 
گوشت و افزایش قیمت آن در داخل، حتی 
با وجود توجیه اقتصــادی نوعی بی توجهی 
محســوب می شــود. وی با ذکر این که این 
وضعیت در رابطه با ســایر اقــام نیزصدق 
می کند و بــا توجه به نزدیک شــدن به ایام 

نوروز، این گونه امور باید مدیریت شود.
او افزود: مردم نمی پذیرند که دام داخلی را 
صادر و از خارج گوشــت وارد شود و انتشار 
این گونه اخبار موجب کاهش اعتماد مردم به 
مسؤوالن خواهد شد.جعفری دولت آبادی 
تاکید کرد: فضای کشــور باید آرام شــود تا 
مردم بداننــد دولت بــرای تامین کاال های 
اساســی ارز تخصیص داده و کاال ها در حال 
ورود به کشور است، ولی با انتشار این قبیل 

اخبار، اعتماد مردم کاهش می یابد.

 ضرورت استفاده از ظرفیت اصناف
 در توزيع اقالم اساسی

وی با اشــاره به توقف توزیع گوشت منجمد 

و پیگیری دادســتانی در ایــن رابطه، گفت: 
وزیر کشــاورزی اعام کرد که قرار است این 
گوشــت ها به جامعه هدف برســد که ما نیز 
استقبال می کنیم به شرطی که اجرایی شود.

دادســتان تهران با تاکید مجدد بر ضرورت 
اســتفاده از ظرفیت اصنــاف در توزیع اقام 
اساسی، صرف توزیع اقام اساسی در مراکز 
و فروشــگاه های بزرگ را کافی ندانســت و 
افزود: الزم اســت با مدیریــت اصناف مورد 
وثوق، بخشــی از کار ها به عهده اصناف قرار 
گیرد و پیشنهاد می شود دستگاه های اجرایی 
صنف های مرتبط با مواد پروتئینی را بیشتر 

درگیر توزیع اقام اساسی کنند.

تعقیب کیفری احتکار گوشت
دادستان تهران تاکید کرد: انبار کردن عمدی 
گوشــت احتکار تلقی می شــود و مستوجب 
تعقیب کیفری اســت.جعفری دولت آبادی 
تنوع قیمت های گوشت های توزیع شده، انحصار 
در توزیع، عادالنه نبودن ســهمیه ها نسبت 
به جمعیت مناطق، نگه داری گوشــت ها در 
مبادی اصلــی و داللی در بازار گوشــت را از 

جمله مشکات موجود دانست.

نمايندگان دستگاه ها در امرتوزيع 
گوشت نظارت کنند

وی با اشاره به اظهارات برخی دادستان های 

شهرســتان های تابعه مبنی بر این که توزیع 
گوشــت بدون اطاع فرماندار و مسؤوالن 
شهرستان ها صورت می گیرد، از نمایندگان 
دستگاه ها خواست که در این زمینه نظارت 
الزم را اعمال نموده و برای مسؤوالن محلی 
نقش قائل شوند.جعفری دولت آبادی اعام 
کرد: ورود کامیون های حمل گوشت بدون 
پلمب به محل عرضه، امکان سوء استفاده و 
خروج گوشــت از آن ها را در سایر مسیر ها 

افزایش می دهد.
دادســتان تهران با تاکید بر این که باید به 
مردم اعتماد کرد، اظهار کــرد: نباید برای 

توزیع گوشت صف های طوالنی ایجاد شود.

ورود 137 هزار تن گوشت به کشور 
طی سال جاری

در ادامه جلسه میراشرفی رییس گمرکات 
کشور با ارائه گزارشی درباره نحوه عملکرد 
این دستگاه، بیان کرد: در سال جاری ١۳٧ 
هزار تن گوشت گرم و سرد وارد کشور شده 
اســت و به صورت میانگین ماهی ١۲/۵ تن 
گوشــت وارد کشــور می شــود، و لذا خبر 
منتشــر شــده طی روز های گذشته مبنی 
بر وجــود ۶۰۰ تا ٧۰۰ کانتینر گوشــت در 
گمــرک غیر عادی نیســت بلکــه همواره 
همین مقدار گوشــت در گمرک وجود دارد 
که بتدریج ترخیص خواهد شد.میراشرفی 

افزود: از تاریخ ۹٧/۳/٧  صادرات دام از کشور 
ممنوع شده است و اگر دامی در حال حاضر 
از کشور خارج می شود، گوشتی نیست بلکه 

شیری است و یا برای تکثیر نژاد می باشد.

دولت به سمت توزيع هدفمند گوشت 
حرکت کند

جعفری دولت آبادی با اســتناد به اظهارات 
برخی نماینــدگان دســتگاه های اجرایی 
مبنی بر کمبــود چهل تا پنجــاه درصدی 
گوشــت در بــازار، تاکید کرد کــه دولت 
در این شــرایط به ســمت توزیع هدفمند 
گوشــت قرمز برود.وی از تشــکیل اولین 
پرونده در رابطه با گوشــت قرمز در شــعب 
ویژه خبر داد و گفت: در ایــن رابطه دو نفر 
از ستاد تنظیم بازار استان تهران، و دو نفر از 
سایر دســتگاه های مرتبط با تأمین و توزیع 
گوشت بازداشت شده و پرونده آنان در حال 

تکمیل تحقیقات است.
جعفــری دولت آبادی از مســؤوالن صدا و 
سیما خواســت که اخبار امیدبخش منتشر 
کنند و در انتشار اخبار و برنامه  های مرتبط 
با اقام اساسی، توجه و حساسیت بیشتری 
اعمــال شــود.وی تاکید کرد: مســؤوالن 
دستگاه ها در خصوص توزیع اقام اساسی 
با مردم صحبت کنند و در اطاع رســانی با 
مردم صادقانه ســخن گویند چراکه ملت ما 
بصیرت دارند.دادســتان تهران در واکنش 
به اظهارات رییس گمرکات کشور مبنی بر 
ممنوعیت صادرات دام از خرداد ماه ســال 
جاری، گفت: این اظهار بــا واقعیت موجود 
یعنی اگر از خرداد ممنوع شــده؛ چرا تا آذر 

ماه صادرات دام ادامه داشته است؟
جعفــری دولت آبادی بــا تاکید بــر لزوم 
ضرورت تشــویق به واردات از سوی بخش 
خصوصــی، تک نرخــی شــدن قیمت 
گوشــت های گرم وارداتی را ضروری دانست 
و با بیان این که الزم است در خصوص میزان و 
زمان توزیع اطاع رسانی شود، بر هماهنگی 
دســتگاه ها تاکید کرد و گفت: دســتگاه ها 
نبایــد اقدامــات یکدیگر را خنثــی کنند.
دادســتان تهران با توجه به لــزوم مدیریت 
جهادی در اداره کشــور، خاطرنشان کرد: 
کشور در دوره ای درگیر جنگ بود ولی این 
گونه اتفاقات رخ نداد؛ لذا امروز هم ضرورت 
دارد مدیران دســتگاه های اجرایی بیشتر 

پای کار بیایند.

خريدار   عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی 
گفــت: در بودجه ســال ۹٨، ۴۶۰ میلیارد 
تومان ردیــف بودجــه به عنوان مشــوق 
صادراتــی دیده شــده در حالی که ســال 
گذشــته ١۲۰۰ میلیارد تومــان برای این 

موضوع مصوب شده بود.
محمــد الهوتــی در جلســه رؤســای 
تشــکل های صادراتی با رئیس فراکسیون 
صادرات مجلس شورای اسامی، در جریان 
بررسی الیحه بودجه سال ۹٨ کل کشور در 
صحن علنی مجلس اظهار داشــت: موضوع 
الزامی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات 
با روش های اعامی بانک مرکزی، از مدت ها 
قبل مورد انتقاد فعاالن اقتصادی قرار داشت 
که در نهایت پس از برگزاری جلســاتی که 
میان اتــاق بازرگانی ایــران و بانک مرکزی 
برگزار شــده، دولت از مجلس درخواســت 
کرد که اگر ارز حاصــل از صادرات به چرخه 
اقتصادی برنگردد، موضوع به عنوان خیانت 
در امانت مطرح شــده و در یکی از بندهای 
الیحه بودجه ســال ۹٨ کل کشور گنجانده 

شود.
عضو کمیته ارزی اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس 
دولت بنا بر دالیلی ترجیح داد که این مسئله 

از سوی مجلس مصوب شود تا از این طریق 
به خواسته خود رسیده و صادرکنندگان را 
متعهد به بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
کند، درحالی که صادرکنندگان بارها و بارها 
اعام کرده انــد که به هیچ عنــوان مخالف 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور 
نیســتند و آن را یکی از الزامات ادامه حیات 

خود می دانند.
وی تصریح کرد: خوشــبختانه در مراحل 
بررســی الیحــه بودجــه ۹٨ در مجلس، 
این بند حذف شــده اســت و تاش شده 
تا همکاری بیشــتری بــا صادرکنندگان 
صورت گیرد. این در حالی است که با کمک 
معاونت امور مجلس اتــاق بازرگانی ایران، 
این بند با مصوبه کمیســیون تلفیق حذف 

شده است.
به گفته الهوتی، امروز برگشــت ارز حاصل 
از صادرات در قانون بودجه مصوب شــده و 
اگر صادرکننده ای ارز را بــه چرخه اقتصاد 
برنگرداند، از مشوق های صادراتی نیز اجازه 
اســتفاده ندارد اما نکته حائــز اهمیت این 
است که تعهدات ســال ۹٧ صادرکنندگان 
در بودجه ســال ۹٨ دیده شــده و درواقع 
برنامه امسال را در ســال آینده عطف به ما 

سبق می کند.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران ادامه 
داد: اگرچه بانک مرکزی معتقد اســت که 
از ۲١ اردیبهشت ماه ســال جاری، الزام به 
برگشــت ارز حاصل از صادرات اباغ شده و 
همه موظف به برگشت ارز بوده اند اما اصرار 
دارد که در بودجه ســال ۹٨ کل کشور نیز 

این موضوع گنجانده شود.
وی گفت: یکــی از موضوعاتی که در بودجه 
لحاظ شــده، آن اســت کــه معافیت های 
صادراتــی که بــه قانــون برنامه ششــم 
برمی گــردد، چطــور مورد تصویــب واقع 
می شــود؟ این در حالی اســت که اگر یکی 
از احکام قوانین باالدســتی قرار باشد مورد 
تغییر واقع شود، باید دو ســوم نمایندگان 

درخواســت تغییر و یا اصــاح آن را دهند 
بنابرایــن اینکه در بودجه ســال ۹٨ دولت 
این پیشــنهاد را ارائه کرده و در کمیسیون 
تلفیق نیز تصویب شــده، باید مورد بررسی 

قرار گیرد که آیا مبنای قانونی دارد یا خیر؟
الهوتی تصریح کرد: در بودجه ســال ۹٨، 
۴۶۰ میلیارد تومان ردیف بودجه به عنوان 
مشوق صادراتی دیده شــده در حالی که در 
سال گذشته نیز ١۲۰۰ میلیارد تومان برای 
این موضوع مصوب شــده بود اما پرداخت 

نشد.
عضــو کمیته ارزی اتــاق بازرگانــی ایران 
خاطرنشــان کرد: در حوزه تصمیمات اخیر 
ارزی، گزارشــات نشــان می دهد که چهار 
روش بازگشــت ارز حاصل از صــادرات با 
دستورالعمل بانک مرکزی، قابلیت اجرایی 
ضعیفی دارد که البتــه دو هفته قبل بانک 
مرکزی برخی روزنه ها را بــرای اجرای این 
بخشــنامه فراهم آورد؛ به نحــوی که افراد 
می توانستند با شرایط ســهل تری ارز را به 

کشور برگردانند.
الهوتی ادامه داد: رئیس اتاق بازرگانی ایران 
در نامه نگاری با معــاون اول رئیس جمهور، 
خواستار برگزاری جلسات مشترک با بانک 
مرکزی برای حل و فصل این موضوع داشته 

است که خوشــبختانه جلســات در حال 
برگزاری است.

وی افــزود: واگذاری اظهارنامــه صادراتی 
به واردکننــدگان برای برخــی ردیف های 
کاالیی اجرایی شده و ارز حاصل از صادرات 
در مقابل اظهارنامه می تواند این موضوع را 

عملیاتی کند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی خاطرنشان 
کرد: چنانچه تا پایان ســال ۹٧ شیوه های 
رفــع تعهــد ارزی اجرایــی نشــود، همه 
صادرکننــدگان با مســائل و مشــکات 

مالیاتی مواجه خواهند شد.
همچنین در ادامه این نشســت سید رضی 
حاجــی آقامیری عضو هیئــت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران نیــز گفــت: دالر ۹۰۰۰ تومانی هم 
در ســامانه نیما متقاضی نــدارد که به نظر 
می رســد یا واردکنندگان صبــر می کنند 
که قیمت دالر پایین بیاید یــا اینکه دولت 
محدودیت هایــی را بر روی ثبت ســفارش 

واردات اعمال کرده است.
وی افزود: به نظر می رسد مکانیسم سامانه 
نیما هم به بن بســت خــورده و دولت باید 
فکری برای اصــاح آن و البته جلوگیری از 

کاهش بیشتر صادرات داشته باشد.

وشن« را رقم خواهند زد آذری جهرمی: مردم »آینده ر
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واکنش بانک مرکزی به تمدید تعلیق اقدام 
تقابلی علیه ایران

روابط عمومــی بانک مرکزی ضمــن تقدیر از نهادهــای تصمیم گیر 
کشــورمان که با تصویب دو الیحه اصاح قوانین مربــوط به مبارزه با 
پولشوئی ومبارزه با تأمین مالی تروریســم، زمینه تمدید مجدد تعلیق 
اقدام تقابلی علیه ایران را موجب شدند، از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF ( اســتقبال کرد. روابط عمومی بانک مرکزی ابراز امیدواری 

کرد دو الیحه باقی مانده نیز هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
 روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعام کرد با اینکه ابزار اعام شده 
از طرف سه کشور اروپایی برای تجارت و کانال مالی با ایران بسیار کمتر 
از تعهد اروپایی ها برای جلوگیری از شکســت برجام می باشــد، لیکن 
برای نشــان دادن تعامل بزودی شــرکت متناظر با آن را که در جریان 

تأسیس می باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می کند.

پیشنهادهای بانک ملی ایران برای روزهای 
پایانی سال

نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال، همواره با ازدحام جمعیت در 
شعب بانک ها همراه بوده، اما خوشبختانه بانک ملی ایران راهکارهای 

متعددی برای کاهش مشکات این دوره زمانی اندیشیده است.
 به گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران، همــکاران بانک مراجعات 
فــراوان مردم به شــعب در ایــن روزهــا را به فــال نیک گرفتــه و با 
خوشرفتاری، خوشرویی، سرعت و دقت همیشگی، خدمات مورد نیاز 

را به آنها ارائه می کنند.
با این حال به مشتریان محترم نیز پیشنهاد می شود ضمن این که امور 
بانکی خود را به روزهای پایانی سال موکول نکرده و از مدت باقی مانده 
به خوبی استفاده کنند، سامانه های غیرحضوری بانک ملی ایران را نیز 

به کار بگیرند.
سامانه بام، ده ها خدمت بانکی را به صورت غیر حضوری از طریق رایانه 
و یا تلفن همراه به کاربــران ارائه می کند. پیام رســان بله نیز می تواند 
عاوه بر خدمات معمول همه پیام رســان ها، برخــی نیازهای بانکی 

کاربران را برطرف کند.
همچنین صدها دستگاه خودپرداز، CRS، Cashless، اپلیکیشن ۶۰ 
و ... نیز توسط بانک ملی ایران در هر ساعت از شبانه روز در حال خدمت 

رسانی به مشتریان نظام بانکی به ویژه بانک ملی ایران است.
همان گونه که اعتماد به بانک ملی ایران باعث شــده روزانه بیش از ۶۰ 
میلیون تراکنش در این بانک ثبت شود، این اطمینان به مشتریان داده 
می شــود که ســامانه های خدمات غیر حضوری به بهترین شکل، در 
ســریع ترین زمان ممکن و با دقت تمام، خدمات بانکی مورد نظر آنها را 

عملیاتی کند.
در چنین شرایطی، طبیعی اســت که حضور در شعب فقط به خدماتی 
که به صورت غیر حضوری قابل انجام نیست، محدود می شود که نتیجه 

آن کاهش شلوغی شعب و افزایش رضایت دیگر مشتریان خواهد بود.

کاالهای ایرانی را با کارت اعتباری »همیاران 
سپهر« اقساطی بخرید

بانک صادرات ایران در راســتای تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان 
و به منظــور حمایت از تولید ملــی و کاالی ایرانــی، از کارت اعتباری 

»همیاران سپهر« رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در قالب طرح یادشــده، 
این بانک با عقد قرارداد با شــرکت های تولیدکننده ملی، به مشتریان 
واجد شــرایط آن ها در قالب عقد مرابحه )اقســاطی(، کارت اعتباری 
تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تخصیص می دهد.شــرکت های تولیدی و 
عرضه کنندگانی در این طرح امکان مشــارکت دارند که دارای چرخه 
توزیع متمرکز شامل فروشــگاه ها و مراکز فروش متعدد باشند. اعتبار 
کارت های اعتباری »همیاران ســپهر« ســه ماه بوده و تسهیات آن 
حداکثر ۳۶ ماهه با نرخ ســود اباغی بانک مرکزی مورد محاسبه قرار 
می گیرد. بنابراین گزارش، متقاضیان می تواننــد جهت بهره مندی از 
شرایط اســتفاده از این طرح با مراجعه به نمایندگی های شرکت طرف 
قرارداد، مراجعه مســتقیم به شــعب یا ســایت بانک و شرکت، ضمن 
اطاع از شــرایط برخورداری از مزایای کارت اعتباری همیاران سپهر، 

درخواست خود را به بانک ارائه کنند.

تشریح ویژگی های طرح یکم پیوند مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای تســهیل امر ازدواج جوانان، 

اقدام به ارائه طرح یکم پیوند مهر ایران کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در این طرح 
متقاضیان می توانند، با مراجعه به شــعب بانک و یا از طریق پرتال بانک 
به آدرس www.QMB.Ir ضمن افتتاح حســاب و انجام فعالیت های 
بانکی خود، عاوه بر اجر اخروی از تســهیات قرض الحســنه تا سقف 

۴۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۴ در صد بهره مند شوند. 
جامعه هدف این طرح افرادی هستند که نزدیک به سن ازدواج بوده و یا 

قصد ازدواج در آینده ای نزدیک را دارند. 
این افراد می توانند با افتتاح حســاب قرض الحســنه پس انداز- طرح 
یکم پیوند مهر ایران از تسهیات قرض الحســنه کمک هزینه ازدواج 
تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال برخوردار شوند. شایان ذکر است تسهیات 
پرداختی در قالب طرح پیوند مهر ایران هیچگونه منافاتی با تسهیات 
ازدواج پرداختی در ســایر بانکها نداشــته و متقاضیان می توانند از این 

تسهیات به صورت همزمان استفاده نمایند. 

قدردانی استاندار تهران از عملکرد بانک کشاورزی
انوشیروان محسنی بندپی اســتاندار تهران از عملکرد بانک کشاورزی 
، به دلیل همکاری و مســاعدت با واحدهای تولیدی و پیشــروبودن در 

اعطای تسهیات اشتغال پایدار روستایی قدردانی کرد.
به گزارش روابــط عمومی مدیریت بانک کشــاورزی اســتان تهران، 
استاندار تهران در نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان 
که روز اول اســفند درسالن جلســات اســتانداری برگزار شد، ضمن 
تحلیل عملکرد سیستم بانکی استان طی سخنانی از زحمات مدیریت 
وکارکنان بانک کشاورزی به دلیل تاش بی وقفه در امر ایجاد اشتغال و 
تسهیل در ادامه روند پرداخت تسهیات اشتغال پایدار روستایی تشکر 

و قدردانی کرد .

بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط 
تسهیالت مشتریان بانک مسکن

بانک مســکن دســتورالعمل بخشــودگی جرایم دیرکرد در پرداخت 
اقساط تسهیات را اباغ کرد.

 به گزارش روابط عمومی بانک مسکن به منظور  تسریع در روند وصول 
و کاهش مطالبات و تشویق تسهیات گیرندگان در بازپرداخت اقساط 
معوق مقرر شده است شــعب این بانک  تا پایان ســال جاری نسبت به 
بخشــودگی جرایم افرادی که به هردلیلی موفق بــه پرداخت به موقع 
اقساط خود نشــده اند؛ با شــرایط خاص اقدام کنند.بر این اساس در 
صورت واریز نقدی و تســویه باقیمانده مطالبــات، جرایم تاخیر تادیه 
بازپرداخت اقساط تسهیات مشتریان بخشیده می شود.همچنین در 
خصوص تسهیات اقشار خاص شــامل زلزله زدگان، روستایی، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، بهزیســتی و طرح مسکن مهر در صورت واریز 

مطالبات غیرجاری به نسبت پرداختی ها، جرایم بخشیده می شود.

میز خبر

بانک مرکزی رقم کل سپرده های بخش غیردولتی نزد 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیر بانکــی را در ۹ ماهه 
ســال جاری ١,٧١۹ هزار میلیارد تومــان اعام کرد.بر 
اســاس آمار بانک مرکزی از ۹ ماهه نخست بخش پولی 
و بانکی کشور، میزان مانده سپرده های بخش غیردولتی 
در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در ماه مذکور 

در مجموع ١,٧١۹ هزار میلیارد تومان اســت که نسبت 
به ماه مشابه ســال گذشــته حدود ۲۲ درصد افزایش 
داشته اســت.میزان ســپرده های بخش غیردولتی در 
این بانک ها و مؤسسات در آذرماه سال گذشته ۴١۰,١ 
هزار میلیــارد تومان و در اســفند ســال پیش ۴٨۵,١ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. از مجموع سپرده های 

بخــش غیردولتی نــزد بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به 
سپرده های دیداری اســت که رقم این سپرده ها نسبت 
به سال گذشته رشد ۴۳.٧ درصدی داشته است.میزان 
ســپرده های دیداری بانک ها در آذرماه ســال گذشته 
١۳٨ هزار میلیارد تومان و در اسفندماه همان سال ١۵۰ 

هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک ها همچنین ١,۴۰۴ هزار میلیارد تومان ســپرده 
مدت دار از بخــش غیردولتی جذب کرده انــد که این 
رقم در مقایسه با آذرماه سال گذشــته که ١,١٨۰ هزار 
میلیارد تومان بوده، رشــد حدود ١۹ درصدی و نسبت 

به اسفند سال گذشته رشد ١۳.٨ درصدی داشته است.

سرمایه

خريدار  مشــکات صنعت خــود رو و 
کمبود عرضــه از یک طــرف و تقاضای باال 
از ســوی دیگر بازار مناســبی برای جوالن 
دالالن در این عرصه فراهم کرده اســت تا با 
افزایــش قیمت ها دوباره بــه التهابات بازار 

دامن بزنند.
صنعت خودرو کشــور همواره با مســائل و 
چالش های متعددی چــه در حوزه تولید و 
چه در شیوه توزیع و قیمت گذاری و...روبه 
رو بوده اســت. به ویژه کیفیت و قیمت آن 
در مقایســه با خودروهای خارجی همیشه 
مورد انتقاد قرار داشته است. بعاوه در چند 
ماه اخیر و با نوســانات بــازار ارز خودرو نیز 
دست کم در بازار آزاد افزایش قیمت چشم 
گیری را تجربه کرده و اختاف آن با قیمت 
کارخانه گاهی تا چندین میلیون تومان هم 

می رسد.
طبق نظر کارشناســان هرســاله با نزدیک 
شدن به آخر ســال و به اصطاح بازار شب 
عید قیمت خود رو به دلیــل افزایش تقاضا 
با افزایش رو بــه رو می شــود. درواقع این 
افزایش شب عید به ســنتی در بازار خودرو 
تبدیل شده است. با این حال افزایش قیمت 
خود رو در ســال جاری و به ویژه در روزهای 
اخیر و با نزدیک شدن به آخر سال شباهت 
زیادی به سنت یاد شــده ندارد. زیرا میزان 
افزایش قیمت در مقایســه با سال های قبل 

غیر منطقی به نظر می رسد.
به همیــن خاطــر متخصصــان اقتصادی 
معتقدند کــه قیمت خــودرو بــه یکی از 
موضوعات و چالش های این روزهای اقتصاد 
کشور بدل شده اســت. طوری که نوسانات 
و افزایش شــدید قیمــت ارز از یک طرف و 
کاهش عرضه خــودرو، از طرف دیگر باعث 
افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار شد 
و بدین ترتیب فاصله معناداری بین قیمت 
کارخانه و بازار به وجود آمد. به همین خاطر 
مسئولین ذی ربط ســعی کردند با نزدیک 
کردن قیمــت کارخانه به قیمــت بازار، 
واســطه گری و داللی را حذف و ثباتی در 
بازار ایجاد کننــد، اما به نظر می رســد که 
نتیجه مثبتی به دســت نیامده است. حال 
ســؤالی که مثل قبل ذهن همــه را به خود 
مشغول ساخته، چرایی این افزایش سرسام 

آور است.

اهمیت صنعت خودرو
به گفتــه کارشناســان، صنعــت خودرو 
صنعِت صنعت ها اســت. ایران جزو معدود 
کشورهایی اســت که خودرو تولید می کند 
و این صنعت علیرغم همه انتقادهایی که به 

آن وارد است ســهم قابل توجهی در اقتصاد 
کشور چه از نظر اشــتغال و چه از نظر حجم 
ســرمایه و... دارد. طبق آمار در کشور بالغ 
بر ۲١ میلیون خودرو وجــود دارد که از این 
میزان ١,۲ میلیون آن خودروهای سنگین 
مانند اتوبوس، کامیونت، کامیون و.. است. و 
چیزی در حدود ۲۰ میلیون خودرو سواری 
و وانــت داریم.همچنین حجــم زیادی از 
گردش مالی در این صنعــت وجود دارد که 
قابل چشم پوشی نیســت.در این مورد وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اخیراً در گفت وگو 
با رسانه ها به این موضوع اشاره کرد و گفت: 
گردش مالــی تنها کارخانه ایــران خودرو 
حدود ١۲۰تــا١۳۰ هزار میلیــارد تومان 
است که با ارز نیمایی ١۳تا١۴ میلیارد دالر 
می شود. یعنی اگر همین صنعت نبود،  باید 
این همه دالر از کشــور خارج می شــد. در 
حالی که اکنون ۳تا۴ میلیارد دالر در حوزه 

خودرو خروج ارز داریم.
اگر تعــداد کارگــران و کارمندانــی که به 
صورت مســتقیم و غیــر مســتقیم با این 
صنعت درگیر هستند را نیز در نظر بگیریم 
اهمیت آن روشــن تر خواهد شد.بررسی ها 
نشــان می دهد صنعت خودرو نقشی قابل 
توجه در اشــتغال زایی در ایــران دارد. به 
گفته کارشناســان اگر صنعت خودرو ایران 
به طور کامل تعطیل شــود، احتماال نزدیک 
به ۹۰۰ هزار نفر به صورت مســتقیم شغل 
خود را از دست می دهند. به گزارش رسانه ها 
مشــاور خودرویی وزیر صنعت این عدد را 
باالتر دانســته و تعداد کســانی که با توقف 

کامل تولید خودرو از کار بیکار می شــوند را 
در بخش خودروسازان ١۲۲ هزار نفر اعام 

کرده بود.

 مشکالت قطعه سازان 
و افزايش قیمت ها

هر خودرو داخلی به طور تقریبی از ده هزار 
قطعه تشکیل شده اســت. بخش اعظم این 
قطعات را قطعه ســازان داخلی می سازند 
و در اختیــار خودرو ســاز قرار مــی دهند. 
کارشناســان حوزه خودرو بر این باورند که 
مشــکات و چالش هایی کــه صنف قطعه 
ســازان خودرو بــا آن روبه رو هســتند از 
مهمترین عوامل این افزایش سرســام آور 
قیمت ها اســت. موضوع قطعه سازان یکی 
از اصلی ترین چالش های صنعت خودرو در 

روزها و ماه های اخیر بوده است. 
درواقع یکی از مشــکات خودروسازان به 
بحران نقدینگی و بدهــی های آنها به قطعه 
ســا زان باز می گردد. با این حال آمار و ارقام 
دقیقی در این مــورد وجود نــدارد. برخی 
می گویند، بدهی حال حاضر خودروسازان 
به قطعه ســازان، حول و حــوش ١۰هزار 
میلیارد تومان اســت و برخی دیگر عنوان 
می کنند رقم بدهی از مرز ١۵ هزار میلیارد 
تومان گذشــته و آخرین روایت موجود نیز 
صحبــت از رقم ۲۰ هــزار میلیــارد تومان 
می کند. هرچند بین آمارهای منتشر شده 
از مراجع مختلــف تفاوت وجــود دارد اما 
کارشناسان بر ســر اصل موضوع بدهی ها و 

اهمیت آن در مشکات اخیر توافق دارند.

مشکل در میزان عرضه است
طبق نظر کارشناسن خودرو همچون سایر 
کاالهــا تابع قانــون عرضه و تقاضا اســت. 
چنانچه عرضه به اندازه کافی صورت نگیرد 
و پاســخگوی تقاضای موجود نباشــت با 
افزایش قیمت رو به رو می شود. افزایش روز 
به روز خودرو ســبب گرایش مصرف کننده 
به سمت خرید خودرو شــده و این افزایش 
تقاضا ســبب ادامه روند افزایش قیمت این 
کاال شده اســت. اگر کاال به اندازه کافی در 
بازار باشــد هیچ زمانی این افزایش قیمت 
اتفاق نمی افتد. به باور کارشناســان خودرو 
سازان کشــور همیشــه کمتر از ظرفیت و 
تواناییشان تولید می کنند. از دالیل این امر، 
در کنار مشــکات متعدد خودروسازان به 
تمایل آنها به کنترل بازار نیز اشاره می شود. 
درواقع خودرو ســازان جهــت جلوگیری 
از کاهش قیمــت ناشــی از افزایش عرضه 
معموالً خــودرو به اندازه نیــاز بازار تولید 

نمی کنند. 
به همیــن خاطــر کارشناســان و فعاالن 
بازار محدودیت در عرضه خودرو از ســوی 
شرکت های خودروساز را عمده ترین دلیل 
مرتبط با افزایش قیمت ها عنوان می شود. با 
افت تولید شرکت های خودروساز از خرداد 
ماه سال جاری، روند عرضه این شرکت ها به 

بازار دچار اختال شده است.

نگاه سرمايه ای مردم به خودرو
یکی دیگر از دالیل افزایــش خودرو به نگاه 
ســرمایه ای مردم بــاز می گــردد. در این 

مورد دبیــر اتحادیه فروشــندگان خودرو 
در گفت وگو با رســانه ها گفت: هم اکنون 
مردم خودرو را خریداری و بــرای افزایش 
قیمت نگهداری می کنند تا پس از باال رفتن 
قیمت، آن را به فروش برسانند. درحالی که 
با افزایش عرضه به بازار از خودروهای تولید 
شــده فعلی، می توان این روند را شکست و 

مانع از افزایش قیمت خودرو شد.
در واقع مــردم بــرای حفــظ ارزش پول 
خود بــه بازار خــودرو همجــوم آورده اند. 
به گفتــه اقتصاددانان این گــروه از مردم 
کســانی هســتند که با افزایش قیمت ارز 
و طا نتوانســته اند به موقع پول خود را به 
طا و ارز تبدیل کنند و بــه اصطاح از این 
بازارها جا ماندند و اکنون رو به ســوی بازار 
خودرو آورده اند. طبیعی اســت که افزایش 
قیمت مســکن نیز در حدی بوده است که 
کسانی که ســرمایه ای در حد خرید یک یا 
حتی چند خود رو دارنــد نمی توانند از بازار 
مســکن اقدام به خرید بکنند چون سرمایه 
اندکشــان جوابگوی قیمت هــای این بازار 
نیســت. در نبود ســه بازار اصلی، طا، ارز و 
مسکن طبیعی است که بخش قابل توجهی 
از نقدینگی به ســمت بازار خودرو سرازیر 

شود.

بازار خودرو جوالن گاه دالالن 
در نهایت بایــد از دالالن به عنــوان حلقه 
اصلی بازار خودرو که از همه مشکات فوق 
سود می برند یاد کرد. به گفته کارشناسان، 
ناتوانی خودروســازان در تامیــن نیاز بازار 
سبب شده تا قیمت ها روند صعودی به خود 
بگیرد. این مســاله خود عاملی شده است تا 
واســطه ها و دالالن حضور پررنگی در بازار 
داشته باشــند. بازگشــت دالالن به بازار با 
توجه به ناتوانــی ادامه دار خودروســازان 
در عرضه خودرو یکــی از مهمترین دالیل 
اســت که فعاالن به آن اشــاره می کنند و 
حضور پررنگ واسطه ها را در چند روز اخیر 
عامل بی ثباتی بازار می دانند. این مســئله 
آنقدر اهمیت دارد که برخی از کارشناسان 
اقتصادی بــر این باور هســتند که افزایش 
اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و 
این مسئله تنها جوسازی دالالن است. آنها 
بر ایــن باورند که هم اکنون خودروســازان 
باید خودرو هایی که در گذشته پیش فروش 
کرده اند را به مشتریان شــان تحویل دهند 
و با توجه بــه اینکه عمده این مشــتریان را 
دالالن تشــکیل داده اند، جوسازی هایی در 
بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی 

قیمت خودرو شده است.

مردم در بانک ها چقدر پول دارند؟

رییس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگــی فلزی 
و آشــپزخانه با انتقاد از نوســانات لحظــه ای قیمت 
مواد اولیه از بهتر شــدن وضعیت تولیدکنندگان این 

محصوالت خبر داد.
فریدون نصیری در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با بازار 
شب عید لوازم خانه و آشــپزخانه گفت: در سال جاری 
به واســطه سیاســت های حمایتی، تبلیغاتی و عدم 
واردات کاالهای خارجی وضعیت تولیدکنندگان این 
محصوالت نســبت به سال گذشته شــرایط بهتری را 

تجربه کرده است.

وی ادامه داد: در بازار ســال جــاری فروش 
تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش یافته و 
این موضوع می تواند منجر به افزایش حجم 
سرمایه گذاری، کیفیت و تحقیق و توسعه در 

تولید شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
فلزی و آشپزخانه یادآور شد: شرایط در بازار 

به گونه ای اســت که واردکنندگان به نــام برای تأمین 
نیاز بازار و گردش کســب وکار خود به تولیدکنندگان 
داخلی ســفارش تولید محصوالت باکیفیــت را ارائه 

می کنند که این عامل، ارتقا کیفیت تولیدات 
داخلی را به همراه دارد.

وی با گایه از نوسان قیمت مواد اولیه تاکید 
کرد: قیمت مواد اولیــه داخلی که در بورس 
تعیین قیمت می شود با نوسان لحظه ای ارز 
به ویــژه دالر تغییر می کنــد و در کنار آن با 
رشــد قیمت ها، برخی افراد بــا خریدهای 
غیرمنطقــی و بیش از حد نیــاز به گرانی بــازار دامن 
می زنند.رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
فلزی و آشپزخانه خاطرنشان کرد: می توان با همکاری 

و همیاری یکدیگر از افزایش قیمت بی رویه مواد اولیه 
و محصول نهایی جلوگیری کرد.

نصیری بازار شــب عید این صنف را مناســب ارزیابی 
کرد و گفت: متقاضیــان این صنف تا بــه امروز حجم 
قابــل توجهی از نیــاز خود را تأمیــن کرده اند و 
ســفارش گذاری های آینده نیز انجام شده است و با 
وجود آنکه قیمت برخی از مواد اولیه به طور میانگین تا 
سه برابر رشد کرده است، تولیدکنندگان سعی کردند 
برای تناســب میان قدرت خرید جامعــه و قیمت ها 

تعادل ایجاد کنند.

لوازم خانگی

وضعیت تولیدکنندگان لوازم خانگی بهتر شده است

سود خرده فروشی به کمتر از 3 درصد رسیده است

رکود در بازار کامپیوتر
خريدار  یک فعال بــازار کامپیوتر ایران 
در تشــریح وضعیت کنونی این بازار، گفت: 
جدای از این که خریــد و فروش کاال در بازار 
کامپیوتر به شــدت کاهش یافته و هرچه به 
شب عید نزدیک می شویم، رکود بیش تری 
بر بازار کامپیوتر حاکم می شود، سازمان ها و 
ارگان های دولتی نیز تمایلی به خرید ندارند 
و اســتعام های دولتی بــرای خرید کاال به 

حداقل رسیده است.
محمدعلی هاشــمی بــا بیــان این که در 
ماه هــای پایانی ســال، کامپیوتــر اولویت 
خرید مردم نیست و کاهش قدرت خرید به 
ویژه در بازار کامپیوتــر بیش تر از هر صنفی 
چشمگیر اســت، افزود: طبق روال معمول 
بازار کامپیوتر از اواخر بهمن ماه دچار رکود 

می شود و خرید و فروش ها به شدت کاهش 
می یابد. با وجود این، ســال های گذشــته 
حداقل شــاهد خریدهای دولتی بودیم که 
متأســفانه به دلیل کمبود بودجه و شرایط 
بد اقتصادی خریدهای دولتی نیز امســال 

کاهش یافته است.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: بســیاری از 
ســازمان ها و ارگان های دولتی برای این که 
بتوانند ســال بعد بودجه بگیرند، به خرید 
PC و به خصوص آل این وان )کامپیوترهای 
بدون کیس( اقــدام می کردنــد اما اکنون 
خریدهــای دولتی نیــز کاهــش یافته و 

استعامی در این رابطه وجود ندارد.
این فعال بــازار کامپیوتر ایــران هم چنین 
دربــاره وضعیت بــازار تبلــت و نوت بوک 

گفت: بازار برخی کاالها مانند تبلت نیز افت 
بسیاری پیدا کرده اســت، زیرا گوشی های 
هوشمند جایگزین آن شــده اند و کاربری 
که گوشــی هوشــمند با کارایی باال دست 

می گیرد، دیگر نیــازی به تبلت نــدارد. از 
طرفی قیمت نوت بوک نیــز مانند کاالهای 
دیگر بین دو تا ســه برابر رشد پیدا کرده که 
موجب شــده مصرف کنندگان کمتر سراغ 

این کاال بیایند.
هاشمی درباره میزان عرضه و تقاضای کاال 
در بازار کامپیوتر نیــز گفت: هرچند کاال در 
بازار کامپیوتر نسبت به سال قبل به مراتب 
کمتر است، اما نیاز مصرف کنندگان تأمین 
می شــود؛ در واقع می توان گفت تعداد کاال 
در انبارها کاهش یافته و خرید و فروش بین 

همکاران مانند قبل نیست.
بر اســاس اعام اتحادیه فناوران، وی افزود: 
به طــور مثــال واردکننــدگان نوت بوک 
در ســال های گذشــته، هفتــه ای ۵۰۰۰ 

نوت بوک از گمــرک ترخیص می کردند که 
با رسیدن به ماهیانه ۲۰ هزار نوت بوک، در 
سطح کشور توزیع می شد، اما اکنون به طور 
متوســط ماهانه ۲۰۰۰ نوت بوک وارد بازار 

می شود.
او در ادامه با بیان این که حاشیه سود در بازار 
کامپیوتر بســیار پایین اســت، گفت: سود 
خرده فروشــی در بازار کامپیوتر سه درصد 
است، در حالی که فروشــندگان مجبورند 
مالیات های بسیار سنگینی پرداخت کنند. 
از طرفــی تکنولوژی مرتــب در حال تغییر 
است و فروشندگان باید کاال را با سود پایین 
هرچه سریع تر بفروشــند که بتوانند کاالی 
جدید با تکنولوژی به روزتری جایگزین آن 

کنند.



کارشناسان پیش بینی کردند

سه سناریو برای آینده  نفت ایران

در ششمین کنگره صنعت حفاری و سومین کنگره اکتشاف و تولید مطرح شد

پیش بینی رتبه اول ذخائر نفتی برای ایران

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rیکشنبه    5 اسفند 1397    شماره 275

مذاکرات آمریکا با کره جنوبی درباره نفت ایران
 یک مقــام بلندپایه آمریکایی هفته جاری دربــاره واردات نفت ایران با 
مقامات کره جنوبی گفت وگو کرد و از ســئول خواســت منابع واردات 

نفت خود را متنوع کند.
فرانســیس فانون یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا هفته جاری به 
یک ســفر آســیایی رفت و در فاصله ١۹ تا ۲۶ فوریه، از سئول و توکیو 

دیدار کرد.
وزارت خارجه آمریکا اعام کرد فانون با مقامــات دولتی و نمایندگان 
بخــش خصوصی برای گفــت و گو دربــاره امنیت انــرژی و همکاری 
منطقه ای در مســائل انرژی دیدار کرده اســت و این مقام همچنین بر 

اهمیت متنوع سازی انرژی در منطقه تاکید کرده است.
کره جنوبی و ژاپن در میان هشــت مشــتری نفت ایران هستند که از 
آمریکا برای ادامه واردات نفــت ایران تا ماه مه ســال ۲۰١۹ معافیت 

گرفته  اند.
وزارت امور خارجه کــره جنوبی اعام کرد یون کانــگ هیون، معاون 
امور اقتصادی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه بافانون دیدار و درباره 

راه های افزایش همکاری در بخش انرژی گفت و گو کرد.
منابع آگاه به پاتس گفتنــد: یون و فانون درباره مســئله نفت ایران و 
تاش های کــره جنوبی بــرای متنوع کردن منابــع واردات نفت 

گفت و گو کرده اند.
به گفته تاکایوکی ناگامی، اقتصاددان ارشــد شــرکت ملی نفت، گاز و 
فلزات ژاپن اظهار کرد: به نظر می رسد هدف از دیدار فانون، درخواست 
آمریکا برای متنوع ســازی تأمین انرژی و تقویت امنیت انرژی باشد که 
شــامل افزایش واردات نفت آمریکا از سوی ژاپن و کره جنوبی و واردات 

کمتر نفت از ایران خواهد بود.
کره جنوبی واردات نفت ایران را در ژانویه پس از چهار ماه وقفه از ســر 
گرفت، اما آمار گمرکی نشــان داد واردات این کشور ٧۶ درصد نسبت 
به ژانویه سال ۲۰١٨ کاهش داشت. این کشور که پنجمین واردکننده 
بزرگ نفت در جهان اســت در نوامبر از آمریکا یک معافیت شش ماهه 
برای ادامه واردات از ایران دریافت کرد، اما به دلیل مســائل پرداخت و 

بیمه، نتوانست فوراً وارداتش را از سر بگیرد.
آمار گمرکی کره جنوبی نشــان داد: این کشــور که یکی از بزرگترین 
مشتریان آسیایی نفت ایران اســت، ۲۲٧ هزار و ۹۴١ تن یا معادل ۵۳ 
هزار و ۶٧۶ بشــکه در روز نفت ایران را در ژانویه وارد کرد که در مقایسه 
با ۹۵۰ هزار و ١۳ تن در ژانویه سال ۲۰١٨، به میزان ٧۶ درصد کاهش 

داشت.

 ژاپنی ها خواستار شفافیت برای خرید نفت
 ایران شدند

 پاالیشگاه های ژاپنی خواستار شــفافیت درباره تمدید معافیت ١٨۰ 
روزه از سوی واشنگتن در ماه مارس هستند که بتوانند به واردات نفت 

ایران ادامه دهند.
تاکاشی تســوکیوکا، رئیس انجمن نفت ژاپن در کنفرانس مطبوعاتی 
در توکیو اظهار کرد که پاالیشگاه های ژاپنی سرگرم برنامه ریزی برای 
بارگیری نفت ایران تا ماه مارس هستند و هم چنین گزینه هایشان پس 
از ماه مه را که مهلت نخستین دور معافیت از تحریم های ایران به پایان 
می رسد، بررســی می کنند. تســوکیوکا گفت: در نبود شفافیت درباره 
تمدید معافیت از تحریم هــای آمریکا در مارس، خریــد نفت ایران از 

سوی پاالیشگاه های ژاپنی در آوریل متوقف خواهد شد.
وی اظهار کرد: بهتر اســت درباره معافیت از تحریم های آمریکا تا پایان 
مارس شفافیت وجود داشــته باشــد و اگر درباره این مسئله در مارس 

تصمیم گیری شود، ما می توانیم به بارگیری نفت ایران ادامه دهیم.
رئیس انجمن نفت ژاپن خاطرنشان کرد که پاالیشگاه های ژاپنی خواه 
قراردادهای بلندمدت شان تمدید شود یا نشود، به خرید محموله های 

تک نفت ایران ادامه خواهند داد.
شــرکت های شــوآ شــل، فوجی اویــل و کاســمو اویل، نخســتین 
پاالیشــگاه هایی بودند که بارگیــری نفت ایران به میــزان حدود ۴.۹ 
میلیون بشــکه را پس از چهار ماه وقفه در ژانویه آغاز کردند و پس از آن 
شرکت »JXTG نیپون اویل اندانرژی« در فوریه بارگیری نفت ایران را 
از سرگرفت. شرکت ایدمیتســو نیز اعام کرده قصد دارد در طول مدت 

معافیت فعلی خرید نفت ایران را از سربگیرد.
تســوکیوکا درباره دورنمای مذاکرات با یک مقام ارشد وزارت خارجه 
آمریکا در توکیو، این دیدار را تأیید و ابراز امیدواری کرد که پیشــرفتی 
درباره تضمین تمدید معافیت از تحریم های نفتی ایران حاصل شــود. 
وی گفت: دریافــت معافیت از تحریم ها به نفع ژاپــن خواهد بود و ما به 

دولت امیدوار هستیم.
فرانســیس فیلون، یکــی از مقامــات وزارت خارجه آمریــکا پس از 
دیدار هفته گذشــته خود از کره جنوبی، تا ۲۶ فوریــه در ژاپن خواهد 
بــود و وزارت خارجه آمریکا اعــام کرده که دیدار وی از دو کشــور به 
امنیت انرژی، همــکاری منطقه ای درباره انــرژی و هم چنین اهمیت 

متنوع سازی واردات انرژی در این منطقه متمرکز خواهد شد.
بر اســاس گزارش پاتــس، این دیــدار در حالی انجــام می گیرد که 
مصرف کنندگان نفت آسیای شرقی، خواســتار تمدید معافیت ١٨۰ 

روزه برای واردات نفت ایران هستند.
یک منبع دیپلماتیک، پنج شــنبه گذشــته به پاتس گفته بود: یون 
کانگ هیون - معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه - با فانون دیدار 
و درباره مســئله نفت ایران و تاش های کره جنوبی برای متنوع کردن 

منابع واردات نفت گفت وگو کرده اند.

 پروژه های بزرگ نفت و گاز امسال 
سه برابر می شوند

 طبق پیش بینــی محققان، تأیید پــروژه برای پروژه هــای نفت و گاز 
مرسوم ممکن است امسال از نظر حجمی سه برابر شود.

محققان شرکت ریســتاد انرژی اعام کردند بدون لحاظ کردن هزینه 
در صنعت شــیل و چشــم انداز محدود نفت و گاز، انتظار می رود 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی معادل بیش از ۴۶ میلیارد بشکه 
نفت را در ســال ۲۰١۹ آزاد کند که باالتر از معادل ١۶ میلیارد بشــکه 

نفت در سال ۲۰١٨ خواهد بود.
سال ها مقررات ســخت گیرانه در خصوص هزینه از ســوی اپراتورها، 
هزینه های پایین تــر و قیمت های باالتر به اوج گیــری هزینه در بخش 
باالدستی کمک کرده اســت در حالی که پس از ریزش قیمت نفت در 

سال ۲۰١۴، میلیاردها دالر پروژه مسکوت شده بود.
اکثر پروژه هــای جدیدی کــه برنامه ریزی شــده اند، کارخانه های ال 
ان جی با ظرفیــت معادل چند میلیارد بشــکه نفــت مانندال ان جی 

موزامبیک و پروژه آرکتیک روسیه هستند.
توســعه ال ان جی در قطر و پاپــوا گینه نو نیز منتظر ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی اســت در حالی که پروژه های نفتی آب های عمیق در 

برزیل، گویان و نروژ نیز وجود دارند.
انتظار می رود عربســتان ســعودی نیز سه پروژه فراســاحلی بزرگ را 
تصویب کند که مجموعاً حــدود یک پنجم از حجم ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی جهانی در ســال ۲۰١۹ را به خود اختصاص خواهند 
داد. بر اساس گزارش پاتس، با وجود پیش بینی رشد چشمگیر سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در ســال ۲۰١۹، ریستادهشــدار داد ممکن است 

فرصت های رشد برای بخش خدمات میدان نفتی محدود بماند.
 تقریباً تمام ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی که برای امسال پیش 
بینی شــده اســت برای میادین نفتی به ظرفیت معادل ۲۵ میلیون 

بشکه نفت هستند.

میز خبر

خريدار  رییس سیاست گذاری ششمین 
کنگره صنعت حفــاری پیش بینی کرد: اگر 
کشــفیات جدیدی در الیه های ماسه ای و 
هیدرات های گازی صــورت بگیرد، ممکن 
است ایران از نظر ذخائر نفتی هم در دنیا در 

رتبه نخست باشد.
رکن الدین جــوادی در ششــمین کنگره 
صنعت حفاری و ســومین کنگره اکتشاف 
و تولید کــه در مرکز همایش هــای صدا و 
سیما برگزار شــد، گفت: به دلیل فشارهای 
اقتصــادی و تحریم هــای تحمیلــی، این 
باور روز به روز بین دســت اندرکاران بخش 
خصوصــی و دولتی شــکل می گیــرد که 

می توانند روی پای خود بایستند.
وی با اشــاره به جایگاه ایران از نظر داشتن 
ذخایر نفتی بــه گازی در جهان، اظهار کرد: 
ایران دارای نخســتین ذخیــره گاز و ۴.۵ 
ذخیره نفت در دنیاســت. البته این آمار بر 
اســاس توســعه صنعتی میادین در طول 
١۰۰ سال گذشته بوده است. اگر کشفیات 
جدید در الیه های ماسه ای برای نفت و گاز 
و هیدرات های گازی را بــه آن اضافه کنیم، 
شاید در ذخایر نفتی هم در جایگاه نخست 
قرار بگیریم.رئیس سیاست گذاری ششمین 
کنگره صنعت حفاری تاکید کرد: این ذخایر 
و موقعیت ژئوپلتیکی کشــور، این زمینه را 
ایجاد می کنــد که هرچــه می توانید برای 
توسعه ســرمایه گذاری کنیم، زیرا افق های 

بلندی پیش روی ما قرار دارد.
جوادی با اشــاره به تولید نفــت در آمریکا، 
اظهار کــرد: تولید نفت شــیل در آمریکا به 
هشت میلیون بشکه در روز رسید، در حالی 
که در سال گذشته، این پتانسیل در آمریکا 
وجود نداشــت. ما با این همــه ذخایر باید 
هدف را برای توســعه منابع در نظر بگیریم 
و فرصت زیــادی برای اثبــات جایگاه خود 
نداریم.رئیس سیاســت گذاری ششــمین 
کنگره صنعت حفاری با اشاره به حکمرانی 
در صنایع نفــت و گاز، ادامــه داد: آنچه در 
حکمرانی در طول ســنوات گذشته شاهد 
بودیم، نقش تعیین کننده دولت در توسعه 
و عمران از جمله در صنعت نفت ایران بوده 
است. امروز نیاز داریم این نگاه را موشکافی 
کنیــم. فرصت هایی که اصــاح حکمرانی 
ایجاد می کند، شــتاب الزم را برای توسعه 

این صنعت فراهم خواهد کرد.

 جزئیات اجرای بسته های نگه داشت
 و تولید در فالت قاره

در ادامه مراســم، حمید بــورد، مدیر عامل 
شــرکت نفت فات قاره ایران بــا تاکید بر 
این که بخــش خصوصی در شــرایط فعلی 
باید نقش خود را به درستی ایفا کند و حضور 
پررنگی در اجــرای پروژه های صنعت نفت 
داشــته باشــد، افزود: در نخســتین دوره 
برگزاری کنگره حفاری که در ســال ١۳٨٧ 
برگزار شد، هیچ شرکتی از بخش خصوصی 
در بخــش حفاری فعــال نبــود. در حالی 
که امروز پنج شــرکت خوب در این زمینه 

فعالیت می کنند.
به گفته وی، بخــش خصوصی می تواند ۶۰ 
تا ٧۰ درصد مســئولیت دولت را در شرایط 

کنونی کشور برعهده بگیرد.
مدیر عامل شــرکت نفت فات قــاره ایران 
ادامــه داد: برای نخســتین بــار کارگروه 
اســتارت آپ شــکل گرفتــه اســت که به 
شــکل گیری ١۵ استارت آپ شــده منجر 
شده است که در نوع خود بی نظیر است؛ ١۵ 
اســتارت آپ فناورانه در این کنگره معرفی 
خواهد شــد.بورد با بیان این که در روزهای 
ســخت باید کنار هم باشــیم، اظهار کرد: 
خوشــبختانه پروژه های EPC و EPD که 
شکل گرفته و با ســرمایه گذاری ۶ میلیارد 
دالری که بــرای پروژه های نگهداشــت و 
تولید در نظر گرفته شــده، روح تازه ای در 

کالبد صنعت دمیده می شود.
وی با بیــان این که چهــار پروژه از بســته 
نگهداشــت و تولید از سوی شــرکت نفت 
فات قاره ایران اجرا می شود، افزود: قرارداد 
دو طرح امضا شده و یک طرح نیز به احتمال 

زیاد تا پایان امسال نهایی می شود.

بررسی قراردادهای نفتی که امضا 
نشدند

معاون سابق توسعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت به بررسی قراردادهای نهایی شده پس 
از برجام که به دلیل مشکات پیش آمده به 
ثمر ننشســتند، پرداخت و گفت که امضای 
این قراردادها ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه به 

صنعت نفت کشور تزریق می کرد.
غامرضــا منوچهری در ششــمین کنگره 
صنعت حفاری و سومین کنگره اکتشاف و 
تولید که در مرکز همایش های صدا و سیما 
برگزار شد، با اشاره به مذاکرات نفتی که در 
فضای پســابرجام صورت گرفته بود، اظهار 
کرد: قرارداد توســعه میــدان بندکرخه با 
OMV اتریش، چنگوله با DNV نروژ، آذر 
با اویک و گازپروم نفت، کیش با شل و فرزاد 

با ONGC بعد از برجام از نهایی شدند.
وی افزود: مذاکرات توســعه آزادگان با سه 
کنسرسیوم پیش می رفت و حضور توتال و 
سی ان پی سی با همکاری شریک ایرانی در 
این میدان قوت گرفته بود که متوقف شــد. 
مذاکرات یادآوران هم با شــل و ساینوپک 

جلو می رفت. برای توســعه الیه نفتی و آب 
تیمور هم با مرسک مذاکراتی داشتیم.

به گفته معاون ســابق توســعه و مهندسی 
شــرکت ملــی نفــت، بــه ثمر نشســتن 
قراردادهای توسعه ای بعد از برجام، حدود 
۲۰۰ میلیارد دالر ســرمایه به صنعت نفت 
کشــور تزریق می کرد.منوچهــری با بیان 
این که برخــی میادیــن ١۰ درصد کاهش 
تولید دارند که طبیعی است، تاکید کرد: اگر 
در این بخش سرمایه گذاری نکنیم، میزان 
تولید نفت به شــدت کاهش خواهد یافت. 
در این راســتا وزارت نفت برنامه هایی را در 

پیش گرفته است که کافی نیست.
وی افــزود: بهتریــن برنامــه وزارت نفت، 
تعریف بســته های EPC و EPD است که 

تأمین مالی آن ها نیز پیش بینی شده است.
معاون ســابق توســعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت، در ادامه با اشــاره بــه همکاری با 
شرکت های خارجی اظهار کرد: شاید مانند 
ســابق نتوانیم با شــرکت های ساینوپک یا 
CNPC همــکاری کنیم اما شــرکت های 
دیگری هســتند که بــا ایــران همکاری 
می کنند و ما باید به دنبال بخش خصوصی 

چین برویم.
منوچهری بــا تاکید بر این کــه این دوران، 
دوران گذر اســت، گفــت: باید بــه دنبال 
منابع مالی، بازار سرمایه و انتخاب شرکای 
خارجی باشــیم. منابــع مالی در کشــور 
است و با کاهش بروکراســی باید اقدامات 

مطلوب تری انجام دهیم.

 افزايش 50 درصدی تقاضای گاز 
در جهان طی 23 سال آينده

دبیرکل مجمــع کشــورهای صادرکننده 
گاز از افزایــش ۵۰ درصــدی تقاضا برای 
گاز طبیعی طی ۲۳ ســال آینده در جهان 
خبر داد و گفــت: طبق برآوردهــای انجام 
شــده آمریکا، روســیه، چین و ایران، چهار 

عرضه کننده اصلی گاز خواهند بود.
محمدحسین عادلی در ششــمین کنگره 
صنعت حفاری و ســومین کنگره اکتشاف 
کــه در مرکــز همایش های صدا و ســیما 

برگزار شــد، دربــاره آخرین چشــم انداز 
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز که در 
دسامبر ۲۰١٨ منتشر شــده است، گفت: 
در چشم انداز ســال ۲۰۴۰، جمعیت جهان 
١.٧ میلیارد افزایــش پیدا می کند که از این 
میزان ١.۶ جمعیت شهری است. زمانی که 
جمعیت شــهری باال مــی رود، تقاضا برای 
انــرژی افزایش پیدا می کنــد. این افزایش 
جمعیت بیش تر در کشــورهایی اســت که 
انرژی ندارند.وی بــا تاکید بر این که صنعت 
نفت و گاز، تجارت بزرگی در ۲۰ سال آینده 
خواهد بود، اظهار کرد: کسانی امتیاز دارند 
که از مســیر تجارت انرژی حرکت کنند و 

جلو بروند.
دبیرکل مجمــع کشــورهای صادرکننده 
گاز با بیان این که رشد اقتصاد جهانی طبق 
گزارش مذکور ۳.۴ درصد در ســال خواهد 
بود، ادامــه داد: این میزان در کشــورهای 
توسعه یافته پایین تر است. در کشورهای در 
حال توسعه در آسیا که هند و چین را شامل 
می شود، باالتر بوده و ۴.۳ درصد است. رشد 
اقتصادی هند ۵.۹ و رشــد اقتصادی چین 

۴.٧ درصد خواهد بود.

افزايش تقاضای 50 درصدی برای گاز
عادلی در ادامــه از افزایــش ۵۰ درصدی 
تقاضا برای گاز خبر داد و گفــت: به میزان 
تقاضا بــرای گاز ١٧١٨ میلیارد مترمکعب 
اضافه می شود که بیش تر این نیاز در آسیا، 
آمریکای شمالی، اوراســیا، اروپا و درنهایت 
در خاورمیانه اســت.وی با تاکید بر این که 
موقعیت گاز در ســبد انرژی در آینده ممتاز 
خواهد بــود، اظهار کــرد: ۲۲ درصد انرژی 
جهانی از گاز تأمین می شــود که این میزان 
در سال ۲۰۴۰ به ۲۶ درصد می رسد. این در 
حالی است که تقاضا برای نفت از ۳۲ درصد 

به ۲۹ درصد کاهش خواهد یافت.

بررسی تقاضا برای انرژی های 
تجديدپذير

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
درباره تقاضا بــرای انرژی های تجدیدپذیر 

در آینده نیز توضیح داد: در سال ۲۰١٧، ٨١ 
درصد انرژی مورد نیــاز جهان از انرژی های 
فســیلی تأمین شده اســت و این میزان در 
۲۳ سال آینده به ٧۶ درصد می رسد. طبق 
برآوردهای انجامی، ایــن میزان در بدترین 

حالت به ۵۶ درصد خواهد رسید.
به گفته عادلی برآوردها حاکی از آن اســت 
که چهار کشور آمریکا، روسیه، چین و ایران 

عرضه کننده های اصلی گاز در دنیا هستند.

ال ان جی در تجارت بین المللی گاز 
مسلط می شود

دبیرکل مجمــع کشــورهای صادرکننده 
گاز در ادامــه با بیــان این که ســهم ال ان 
جی در حال حاضر ۳۳ درصد اســت، گفت: 
این میزان در خال ۲۳ ســال آینده تغییر 
می کند و ال ان جی مســلط خواهد شــد و 
ســهم آن در تجارت بین المللی گاز به ۴۵ 
درصد می رسد، زیرا ال ان جی توانسته همه 

محدودیت های سیاسی را دور بزند.

 تا 2 سال ديگر واردکننده بنزين
 می شويم

معاون برنامه ریــزی وزیر نفت گفت: اکنون 
امکان صادرات بنزیــن را داریم اما اگر برای 
مصرف ســوخت و بنزین تدبیری اندیشــه 
نشود، تا ۲ سال آینده با توجه به رشد ساالنه 
هفت درصدی مصرف، بار دیگر واردکننده 

بنزین خواهیم شد.
هوشــنگ فاحتیان در نشست تخصصی 
چشــم انداز صنعت نفــت و گاز ایــران در 
ســومین کنگره اکتشــاف و تولید در مرکز 
همایش های صدا و ســیما افزود: میانگین 
مصرف بنزین در سال جاری به ٨٨ میلیون 
لیتر در روز رســید در حالی که میزان تولید 
به بیش از ١۰۰ میلیون در روز افزایش یافته 
اســت.معاون برنامه ریزی وزیر نفت یادآور 
شد: در شرایط کنونی امکان صادرات بنزین 
نیز فراهم شده است.د وی با هشدار نسبت 
به افرایش مصرف بنزین گفــت: برای رفع 
این مشــکل باید اقدام به افزایش عرضه و یا 

کاهش مدیریت مصرف کرد.
فاحتیان افزود: برای افزایش عرضه و تولید 
بنزین بایــد اقدام به ســرمایه گذاری برای 
ســاخت پاالیشــگاه کرد که منابع مالی ما 
محدود است. وی اضافه کرد: برای مدیریت 
مصرف سوخت باید اقدام به افزایش قیمت 
حامل های انــرژی کرد.معاون برنامه ریزی 
وزیر نفت با تاکیــد بر لزوم تولید محصوالت 
با ارزش افزوده بیشــتر گفــت: باید از خام 

فردشی فاصله گرفت.
وی ادامــه داد: از مهم ترین طــرح های در 
دست احرا در بخش باالدستی صنعت نفت 
می توان به توسعه میدان های غرب کارون، 
توســعه میادین خشــکی ماننــد آذر و 
میدان های دریایی همانند پارس جنوبی 

اشاره کرد.
معــاون برنامه ریــزی وزیر نفــت به بومی 
ســازی تجهیرات پرمصــرف صنعت نفت 
اشــاره کرد و افزود: تاکنــون ۵١ قرارداد به 
ارزش ۵۹٧ میلیــون یــورو و ۴۳۳ میلیارد 

تومان با بخش خصوصی امضا شده است.

خريدار  کارشناســان برای صنعت نفت 
ایران که هــدف نوک پیــکان تحریم های 
آمریکا قرار گرفته، آینده هــای متفاوتی را 
پیش بینی می کنند؛ یکی از صدمه خوردن 
این صنعت می گویــد و دیگری این صنعت 
را حتی در شــرایط تحریم ســرپا و مقتدر 
می خواند. در این میان، یک تحلیل گر ارشد 
حوزه انرژی، سه سناریو را برای آینده نفت 

ایران پیش بینی می کند.
اردیبهشــت ماه که آمریــکا از برجام خارج 
شــد، نه تنها صنعت نفت ایــران را تحریم 
کرد بلکه مشتریان نفتی ایران را تهدید کرد 
که اگر به واردات نفــت از ایران ادامه دهند، 
آن ها را هم تحریم خواهد کرد. هدف آمریکا 
به صفر رساندن نفت ایران بود که درنهایت 
موفق نشد و به هشت مشــتری نفت ایران 
معافیت داد امــا از آن ها خواســت به مرور 
واردات نفــت از ایران را کاهــش دهند و به 
صفر برســانند. زمان تعیین شده برای این 

کشورها اردیبهشت ماه سال جاری است.
در ایــن راســتا، ســیدمهدی حســینی، 
کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت وگو با 
ایسنا، سه سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و 
بینابین را برای صنعت نفت ایران در شرایط 
تحریم تبییــن کرد. در خوشــبینانه ترین 
حالت، اس پــی وی به صورت گســترده و 
قانع کننده فعال شــده و همــکاری خوبی 
با بانک هــای اروپایــی، چینــی و هندی 
برقرار می شــود. معافیت های هشت کشور 

واردکننــده نفت ایــران از یکســو و روند 
کاهشــی تولید نفت اوپک از ســوی دیگر 
ادامه خواهد یافــت و تهاتر نفت با تجهیزات 
و کاالهای مــورد نیاز به ویــژه در همکاری 
با همســایگان دنبال می شــود که در این 
شرایط روزانه ١.۵ میلیون بشکه نفت ایران 

صادر خواهد شد.
وی اما درباره بدبینانه ترین ســناریو، اظهار 
کرد: در بدبینانه ترین ســناریوها، صادرات 
نفت ایران بین ۶۰۰ تا ٨۰۰ هزار بشکه خواهد 
بــود و در ســناریوی مابین ایــن دو حالت، 
صادرات روزانه یک تا ١.۲ میلیون بشکه نفت 
پیش بینی شــده اســت.این تحلیلگر حوزه 
انرژی، درباره مهم ترین اولویت های صنعت 
نفت در شــرایط فعلی توضیــح داد: ادامه ی 
صادرات نفت و حفظ نسبی بازار بازگرداندن 
وجوه صادراتی، پرداختن به نوسازی صنعت، 
بهبود بازدهی کاری و کاهش هزینه ها و حفظ 
نگهداری از مخــازن، مهم ترین اولویت های 

صنعت نفت در این شرایط است.

راهکارهايی برای مقابله با تحريم
حســینی، همچنین درباره راهکارهایی که 
صنعت نفت ایران می تواند در شرایط تحریم 
به کار بگیــرد، ادامه داد: برخــورد حقوقی 
فعال با اصل تحریم در ســطح بین المللی، 
فعال ســازی بیش تر دیپلماسی اقتصادی و 
سیاسی، پیگیری جدی برای گسترش اس 
پی وی و اســتفاده از تضاد پیش آمده بین 

آمریکا و دیگر کشورها، از جمله راهکارهای 
مقابله با شرایط کنونی صنعت نفت است.

ایــن تحلیلگر حــوزه انرژی بــرای مقابله با 
تحریم ها راهکارهایی را پیشــنهاد کرد که 
ادامه صــادرات نفــت، بازگردانــدن وجوه 
صادراتی در شرایط قفل بودن سیستم انتقال 
پول بانک ها و سوئیفت، پرداختن به نوسازی 
صنعت در ســطح توان فنی، مالــی و ملی، 
بهبود راندمان و کاهش هزینه ها در عملیات 
اکتشاف و تولید، حفظ و نگهداری از مخازن 
و تــاش جهــت جلوگیــری از هدررفــت 

ظرفیت های تولیدی بخشی از آن است.

بررسی وضعیت نفت ايران در سه شرايط
وی در ادامــه در باره وضعیــت نفت ایران 
در شــرایطی که ایــن صنعــت در حالت 
خوشــبینانه قرار داشته باشــد، گفت: در 
این شــرایط اس پی وی به صورت گسترده 

و قانع کننــده فعال می شــود. بــا برخی از 
بانک های اروپــا ماننــد EIH و بانک های 
چینی مثل کن لــون و بعضــی بانک های 
هندی همکاری بهتری صــورت می گیرد. 
معافیت های هشــت کشور واردکننده نفت 
ادامه می یابد و تولید اوپــک کاهش یافته و 

رشد قیمت ها بهتر می شود.
به گفته او، در این شرایط، تهاتر نفت با کاال 
و تجهیزات مخصوصاً با همســایگان انجام 
می شود و کشــورهای نیازمند مانند ژاپن، 
ایتالیا، هنــد، یونان، چین، کــره جنوبی و 
آفریقای جنوبی در ســطح بخش خصوصی 
و بــورس می توانند مورد مذاکره باشــند و 
نفت بیش تری بگیرند. هم چنین بانک های 
ســوئیس، آلمــان، چین، عمان و روســیه 
می توانند در رونــد انتقال پول مورد مذاکره 
قرار بگیرند. در این حالت شاید بتوان سهم 
نفت در بودجه ســال ١۳۹٨ یعنی صادرات 

١.۵ میلیون بشکه را تحقق بخشید.
این تحلیلگر حوزه انــرژی در ادامه درباره 
سناریوی متوسط یا همان بینابین توضیح 
داد: در این شــرایط، اس پی وی به صورت 
بســیار محدود و در حد نگهــداری وجوه 
صادراتی در بانکی ویژه، صرفــاً برای موارد 
بشردوســتانه و نیز بعضی کاالها و خدمات 
همان کشــورها با محدودیت هــای فراوان 
نظیر عدم صدور فناوری های پیشــرفته و یا 
مصرف دوگانه خواهد بــود. در این صورت، 
مشتریان نفتی اروپایی یا با گرفتن معافیت 

و یا با حمایت اتحادیه اروپا و قبول ریســک 
سطحی از خرید را انجام می دهند. حمایت 
اروپا از شــرکت های اروپایی در این شرایط 
در ســطح محدود اعمال خواهد شد و شاید 
بتوان ســطح صادرات را تا حــد یک تا ۲.١ 

میلیون بشکه در روز نگه داشت.
وی در ادامــه، ســناریوی کامــًا منفی را 
نیز اینگونــه توضیح داد: در این شــرایط، 
اس پــی وی، در حد محــدود و صرفاً برای 
موارد بشردوســتانه به کار گرفته می شود. 
معافیت های کشــورهای خریدار لغو شده و 
عربستان سعودی، روسیه و عراق جایگزین 
ایران در بازار می شــوند. در ایــن صورت، 
صادرات تا حد موارد محــدودی نظیر دور 
زدن تحریم ها با سختی و هزینه های فراوان 
کوچک خواهد شــد و به ۶۰۰ تا ٨۰۰ هزار 
بشــکه خواهد رســید.این تحلیلگر حوزه 
انرژی، درباره پیشــنهادهایی برای مقابله با 
شرایط تحریم در هر سه حالت، اظهار کرد: 
در سطح بین المللی، باید به برخورد حقوقی 
فعال با اصــل تحریم در ســطح بین المللی 
وارد شویم و با مراجعه به شــورای امنیت، 
آن ها را لغو کنیم. هم چنین باید دیپلماسی 
سیاســی - اقتصادی - سیاســی - نفتی در 
ســطح بین المللی جهت یارگیــری برای 
تحقق مورد قبلی را فعــال کنیم. هم چنین 
باید گــروه اقدام جهــت مدیریت مجموعه 
اقدامات سیاســی، اقتصــادی، بازرگانی، 

مذاکراتی و حقوقی را تشکیل دهیم.
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 دومین جشنواره سرآمدان فناوری و صنعت
 آغاز به کار کرد

دومین جشنواره ســرآمدان فناوری و صنعت با مشارکت مراکز بسیج 
دســتگاه های تابعه وزارتخانه هــای نفت، نیرو، ارتباطــات و فناوری 
اطاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و سازمان انرژی اتمی در سالن 

خلیج فارس مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
ترویج فرهنگ و تفکر ناب بسیجی و ایجاد خودباوری در عرصه فناوری 
و صنعت، معرفی و الگوســازی شــرکت های برتر دانش بنیان با تفکر 
و روحیه بســیجی، ترویج فرهنگ تحقیق و نوآوری در حوزه توسعه و 
احیای صنعت، الگوســازی در بین جامعه مخاطب در عرصه فناوری و 
صنعت، معرفی کانون های تخصصی و گروه های جهادی برتر در حوزه 

صنعت از جمله اهداف این صنعت است. 
سازمان بسیج مهندسین صنعت متولی این جشنواره است که تا ششم 

اسفند ماه در مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران برپاست.
قرار است در افتتاحیه این جشنواره از مهندس ســرآمد، کانون برتر و 
گروه جهادی برتر در سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان ها و مرکز 

بسیج مهندسین صنعتی وزارتخانه ها قدردانی شود. 
همچنین بخش نمایشگاهی که به مدت ســه روز در بخش حرفه ای و 
آماتور )دانش آموزان استعداد درخشــان( در ۳٧ غرفه برگزار می شود. 
در بخش حرفه ای نمایشــگاه از میان ۲ هزار طرح ارســال شده به این 

جشنواره ۲٨۰ طرح انتخاب شده است. 
در طرح های بخش آماتور نمایشــگاه از میان ۵۳ طرح ارسال شده ۲۰ 
طرح منتخب در پنج غرفه نمایشــگاهی در معــرض دید عاقه مندان 
قرار دارد. در آیین افتتاحیه این جشــنواره، محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات، امیر ســرتیپ امیــر حاتمی، وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، علی اکبر صالحی رییس سازمان 
انرژی اتمی، جعفر ســرقینی معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت، 
سردار غامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این 

جشنواره حضور دارند. 
در دومین جشــنواره ســرآمدان فناوری و صنعت از سه طرح اعتای 
هادی روشنایی، پایش و عارضه یابی صنایع کوچک و متوسط و شبکه 
اجتماعی و تخصصی به ترتیب با مشــارکت وزارتخانــه های صنعت، 
نیرو و ارتباطات رونمایی شــد. همچنین در این همایش از هفت مدیر 

جهادی و چهر گروه جهادی تجلیل شد.

سهم ایران در صادرات جهانی کمتر از سه دهم 
درصد است

سرپرست سازمان توســعه تجارت گفت: جمهوری اســامی ایران با 
وجود دارا بودن ١,۲ درصد جمعیت، تولید ناخالص داخلی و جغرافیای 
جهان ســهمی کمتر از ســه دهم درصد در صادرات نفتی و غیرنفتی 

جهان دارد.
محمدرضا مودودی در دومین نمایشگاه و همایش بین المللی صنعت 
نمایشــگاهی در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران افزود: این 
مسئله نشان می دهد تاکنون نتوانسته ایم به خوبی از ظرفیت برندهای 

خود در سطح جهان استفاده کنیم.
به گفته این مقام مسئول، امروز در شرایطی به سر می بریم که دشمنان 
تصویری نامناســب از کشــورمان در عرصه های بین المللی به تصویر 
می کشــند و باید با بازتعریف برند ملی، صنعتــی و تجاری خود تصویر 

دیگری به جهانیان نشان دهیم.
وی یادآور شد: شرکت در اکسپوی ۲۰۲۰ یکی از آن فرصت ها و ابزاری 

است که می تواند برند ایران را به خوبی معرفی کند.
مودودی ادامه داد: اســتراتژی سازمان توســعه تجارت در این راستا 
توســعه مدرســه صادرات برای تخصصی کردن دانــش فنی تجارت، 
همچنیــن تعریــف مگاپروژه هــای صادراتــی، توســعه پایانه ها 
و فروشــگاه های زنجیره ای اســت تــا ظرفیت خــود را در بازارهای 

بین المللی ارتقا دهیم.
مودودی تاکید کرد: امروز و در شــرایط تحریم بیــش از موضوع نقل و 
انتقاالت ارزی و ارتقای تولید، به امید و اعتماد نیازمندیم، زیرا دشمنان 
با تحریم ها به دنبال ناامید کردن مردم هســتند و در این راستا صنعت 

نمایشگاهی نقش خطیری دارد.
وی گفت: برخاف آنچه اظهار می شود تحریم ها مردم را هدف قرار داده 
است، زیرا شاهدیم حتی برای حرکت کشــتی های حامل غذا و دارو به 
سمت ایران اختال ایجاد می کنند.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 
برای خروج از شرایط کنونی هیچ گاه نمی توان به نیروهای خارجی دل 

بست، بلکه باید تغییر را از درون خودمان آغاز کنیم.
به گفته مــودودی، صنعت نمایشــگاهی ویترین صنایــع و خدمات 
نمایشگاهی کشور اســت که باید بهای بیشتری به آن داده شود؛ در این 
راستا سازمان توســعه تجارت نگاه رویدادی و نه نمایشگاهی را مبنای 

کار خود قرار داده است.
وی توضیح داد: برگزارکنندگان نمایشــگاه ها باید در طول ســال 
رویداد های مختلفی را تعریف کنند تا صنایع کشور بهتر شناخته شده 

و به بلوغ برسند و بتوانند مرزهای جغرافیایی را در نوردند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: رفت و آمد هیات های 
تجاری، برگزاری جلســات رو در رو با خارجی هــا، برپایی همایش ها و 

کارگاه ها تخصصی از سوی برگزارکنندگان باید مدیریت شود.
در این آییــن از برترین های جشــنواره پوســترهای نمایشــگاهی، 
همچنین برترین های جشنواره وب و اپلیکیشــن های نمایشگاهی با 

اهدای تندیس و لوح، قدردانی شد.

سهم 2۱ درصدی معدن و صنایع معدنی از صادرات 
غیرنفتی در ۱۰ ماه

بخش معدن و صنایع معدنی کشــور بر اســاس آمــار تجارت خارجی 
مبتنی بر داده های گمرک جمهوری اسامی ایران، ۲١ درصد از ارزش 
و ۴٨ درصد وزن کل صادرات غیر نفتی را در ١۰ ماهه امســال به خود 

اختصاص داد.
صادرات ٧,۴٨ میلیارد دالری بخش معدن و صنایع معدنی در ١۰ ماهه 
امسال نشاندهنده ســهم ۲١ درصدی از ارزش کل صادرات غیرنفتی 
است.همچنین بر پایه این داده ها، ارزش ســه میلیارد دالری واردات 
بخش معدن و صنایع معدنی در این مدت ســهم ۹ درصدی از واردات 

کل را نشان می دهد.
برابر آمار مورد بررســی، زنجیره فوالد بیشــترین ســهم را از صادرات 
بخش معــدن و صنایع معدنــی را در ١۰ ماهه ۹٧ داشــت که با ارزش 
۳,۴۶ میلیارد دالر، رشــد ۲۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال 
ثبت کرد.میزان وزنی صادرات زنجیره فوالد در مدت یاد شــده، حاکی 
از عبور از سد ٧,۵ میلیون تن است و برآورد شده است تا پایان سال از ۹ 

میلیون تن هم فراتر رویم.
آمارهای گمرک نشــان می دهد پس از زنجیره فوالد، مس با رشد سه 
درصدی در دوره مورد بررســی و دســتیابی به رقم ۶۵۴ میلیون دالر، 
کنسانتره سنگ آهن با رقم ۳۹٨ میلیون دالر و سیمان با ۳٧۳ میلیون 
دالر بیشترین ســهم از ارز از صادرات معدن و صنایع معدنی را در مدت 

١۰ ماهه امسال به خود اختصاص دادند.
مجموع صادرات وزنــی معدن و صنایع معدنی در ١۰ ماهه ۹٧ نشــان 
دهنده گذر از رقم ۴۵ میلیون و ۹۵۲ هزار تن است. این رقم در مقایسه 

با دوره مشابه پارسال حاکی از کاهش هفت درصدی دارد.
مجموع صادرات وزنی این بخش گویای آن است که ۴٨ درصد از سهم 

کل صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.

میز خبر

پیمان پاکزاد  صنعت قطعه ســازی در 
آذربایجان شــرقی به عنوان یکی از صنایع 
پایین دســتی خودروســازی، تحت تاثیر 
وضعیت خــاص و پیچیده بــازار خودروی 
کشــور و نیــز تحریــم هــای ظالمانــه و 
غیرقانونی آمریکا علیه کشــورمان، حال و 

روز خوشی ندارد.
گفته می شــود آذربایجان شرقی قطب اول 
قطعه ســازی و قطب ســوم خودروسازی 
در کشــور از نظر کیفیت اســت به طوری 
که حــدود ۲۵ هزار نفر در ایــن ۲ بخش در 
استان اشتغال دارند. اما صنعت قطعه سازی 
آذربایجان شــرقی متاثر از مشکات پیش 
آمده اقتصادی و مالی در یکســال گذشته با 
مشکات اساسی مواجه شده که زنگ خطر 

را برای بقای آن به صدا درآورده است. 
کارشناســان و فعاالن صنعت قطعه سازی 
آذربایجان شــرقی مــی گویند انباشــت 
مطالبــات، کهنــه و از رده خــارج بــودن 
ماشین آالت به دلیل دشواری واردات آنها، 
مشکات صادرات و عدم وصول ارز حاصل 
از آن از جملــه چالش هــای بنیادین پیش 

روی این صنعت است. 

مطالبات قطعه سازان توسط 
خودروسازان پرداخت نمی شود 

قطعه ساز و سیبک ســاز خودرو در گفت و 
گو با ایرنا با بیان اینکه پیش تر یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار خودرو توســط ایــران خودرو 
و ســایپا به بازار عرضه می شــد که اکنون 
به حدود یــک چهارم کاهش یافته اســت، 
اظهار داشــت: صنعت خودروسازی با رکود 
مواجهه شــده و در نتیجه صنعتگران قطعه 
ســاز خودرو در آذربایجان شــرقی نیز در 
حال ورشکستگی هستند و اگر تغییر روش 
و راهبرد ندهند به ورطــه تعطیلی خواهند 
افتاد. احد کمالی افزود: توافق بر سر قیمت 
جدید قطعــات خودرو و وصــول مطالبات 
قطعــه ســازان از خودروســازان از جمله 
راهکارهای برون رفت صنعت قطعه سازی 

از مشکات پیش آمده است. 
کمالی ادامه داد: قطعه ســازانی که بتوانند 
نیاز بازار قطعات یدکی خودروی کشــور را 
برآورده کنند کمتر به مشــکات یاد شده 
دچار می شــوند البته برخی در این بخش 
نیز دچار مشکل هســتند. وی با بیان اینکه 
از حدود ١۰۰ واحد ســیبک سازی خودرو 
در آذربایجان شــرقی حدود ۵ درصد وضع 
اقتصادی مناسبی دارند، گفت: برخی از این 
قطعه سازان مجبور شــده اند به تعمیرات 
نیز روی آورنــد تا بتواننــد واحدهای خود 
را ســرپا نگهدارند. وی با بیان اینکه بیشتر 
قطعات خــودرو در داخل کشــور تولید 
می شود، افزود: البته هنوز در تامین برخی 
از قطعات اساسی به خارج وابسته هستیم و 
این موضوع نیز با وجود تحریم های ظالمانه 
مشــکاتی را برای صنعت خودرو به وجود 
آورده اســت. کمالی گفت: خوشــبختانه 
برخی از قطعه ســازان تحریم ها را دور می 

زنند و دستی بر آتش صادرات دارند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر محدود شــدن 
واردات نیــز در برخــی مواقع دســت این 
بخش از صنعت را باز کرده و فرصتی شــده 
تا بتوانند با تامین قطعــات مورد نیاز داخل 
وضع نابسامان اقتصادی خود را ترمیم و نیاز 

خودروسازان داخل را تامین کنند. 
این قطعه ســاز ادامــه داد: البتــه کیفیت 
تولیدات قطعه سازی آذربایجان شرقی در 
ایران بی مانند اســت؛ به طــور مثال قطعه 
سازان اســتان در جلوبندی خودرو حرف 
اول را می زنند اما چون تولید خودرو کاهش 
یافته فروش قطعه سازان نیز تحت تاثیر قرار 
گرفته اســت؛ بر این اساس اشتغال چندین 
هزار نفری این بخش نیز دچار تهدید شــده 

است. 
قطعه ســاز تبریزی بــا بیان اینکــه برای 
صادرات قطعات خودرو توسط قطعه سازان 
ایرانــی عاوه بر مشــکات ارزی مشــکل 
بازار هدف نیز وجــود دارد، افزود: صادرات 
خودروهای ایرانی محدود به کشــورهایی 
مثل عراق، ســوریه و ارمنســتان اســت و 
همین امر محدودیت فعالیت قطعه سازان را 
سبب می شود. وی تاکید کرد: قطعه سازان 
تبریزی ظرفیت صادرات بــه علت کیفیت 
باالی تولیــدات در صورت دسترســی به 
بازارهای جهانی را دارند اما باید این فرصت 

و میدان وجود داشته باشد. 
وی مشــکل ســرمایه در گردش، کاهش 
قدرت خرید مــردم، نبود ثبــات در قیمت 
مواد اولیــه، تامین نشــدن مــواد اولیه و 
مشــکات مربوط به تســهیات بانکی را 
از عمده چالش های قطعه ســازان کشور 
و آذربایجان شرقی برشــمرد و افزود: بانک 
ها برای پرداخت تســهیات به صنعتگران 
وثیقــه ١۲۰ درصدی مــی خواهند؛ یعنی 
برای اخذ وام ١۰۰ میلیارد ریالی باید وثیقه 
١۲۰ میلیــارد ریالی ارایه کنیــم که امکان 
آن وجود ندارد. وی با بیان اینکه مســووالن 
باید کارآمد، دلسوز و آشنا به مسائل صنفی 
باشــند تا بتوانند این بخش را از مشکات 
برهانند، ادامه داد: مدیران بخش خصوصی 
به راحتی می توانند واحدهای صنعتی خود 
را مدیریت و هدایت کنند چون مشــکات 
غیرقابل پیش بینی و مســائلی مثل دغدغه 
تامین انرژی )قطــع برق یا تامیــن گاز( را 

نخواهند داشت. 
کمالی ادامه داد: تامین مواد اولیه، مســائل 
گمرکی، بیمه و مشکات فرهنگی پرسنل 
از جمله دیگر مشکات بخش قطعه سازی 

در آذربایجان شرقی است.

ايجاد تشکیالت برای بازاريابی 
خارجی قطعه سازان الزم است

دیگر خودرو ساز کشور نیز که اکسل خودرو 
تولید می کند، به خبرنگار ایرنا گفت: قطعه 
سازی کاما وابسته به خودروسازی است و 
تحت تاثیر کاهش تولیــد آن در داخل قرار 

گرفته است. 
اسماعیل پایدار با بیان اینکه نبود نقدینگی 
در قطعــه ســازی و تــوان مالــی محدود 
تولیدکننده موجب مشکات فراوانی شده 
است، افزود: پرداخت مطالبات قطعه سازان 
از خودروســازان می تواند بخش مهمی از 
این مشــکات را رفع کند و موجب استمرار 

تولید قطعه سازان شود. 
وی گفت: قطعه ســازان از ۲ طرف زیر فشار 
خودروسازان قرار دارند؛ نخست اینکه ابتدا 
٧۰ درصد مطالبــات را پرداخت می کنند 
و هر بار ۳۰ درصد آن انباشــته می شود؛ از 
طرف دیگر با عدم تامیــن قطعات خودرو و 
تحویل آن به خودروســازان با تهدید عدم 

پرداخت مطالبات گذشته روبرو می شوند. 
پایدار ادامــه داد: البته مشــکل دیگر هم 
با بانک هاســت؛ قطعه ســازان به بانک ها 
مقروض هســتند و باید مطالبات آنها را نیز 
پرداخت کنند، اما با این شــرایط بد مالی، 
صنعت قطعه ســازی آذربایجان شرقی در 

حال تعطیلی است. 
این اکسل ســاز خودرو افزود: از نمایندگان 
مجلس و مســووالن اســتانی انتظار داریم 
مشکات قطعه سازان را بررسی و پیگیری 
کنند تا یکی از موتورهای محرک اقتصادی 

کشور و آذربایجان شرقی از حرکت نیفتد. 
وی تاکید کرد: قطعه سازان و اکسل سازان 
آذربایجان شــرقی به لحــاظ کیفیت مقام 
اول کشوری را دارند اما در صادرات و تولید 
دچار مشکل اساسی هستند که یکی از این 

مشکات بازاریابی خارجی است. 
پایدار بیان کــرد: کارگاه هــا و واحدهای 
کوچک صنعتی و قطعه ساز به علت مشغله 
کاری و نبود تشکیات تخصصی بازاریابی، 
با بازارهای جهانــی کمتر ارتبــاط دارند؛ 
بر این اســاس ایجاد تشــکیات بازاریابی 
خارجی برای صادرات قطعه سازان و ایجاد 
حلقه ارتباطی بــا بازارهای بین المللی الزم 

است. 

وی با تاکیــد بر اینکــه وجــود تحریم ها 
ضرورت ایجاد این تشــکیات را مضاعف 
می کند، گفــت: مســووالن و نمایندگان 
مجلس مــی توانند بــا ورود به مســایل و 
مشکات قطعه سازان نه فقط آنها را از رکود 

خارج، بلکه روزنه صادرات نیز ایجاد کنند. 
این قطعه ســاز، عدم برگشــت مطالبات، 
تامین نشدن قطعات و مواد اولیه، مشکات 
اقتصادی کشــور، مالیات های بــاال و نبود 
هماهنگی بین ادارات اســتانی برای دفاع 
از حقوق قطعه ســازان را از جمله مشکات 
موجود این بخش عنوان کــرد و افزود: نامه 
نگاری صــرف، راهکار رفع مشــکات این 
صنف نیســت و مســووالن باید با جدیت 
پیگیر مســایل قطعه ســازان باشــند. وی 
هشدار داد: در صورت ادامه روند فعلی آینده 
روشنی برای قطعه سازان آذربایجان شرقی 
وجود ندارد و تعداد واحدهای تعطیل شده 

افزایش چشمگیری خواهد یافت.

تولیدات قطعه سازان خودرو در 
آذربايجان شرقی قابل رقابت در 

بازارهای جهانی است
صادرکننــده و ریخته گر قطعــات چدنی 
خودرو نیــز در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا 
گفــت: نقدینگــی تولیدکننــدگان صفر 
شــده و بانک هــا و اداره مالیاتی درک الزم 
را از شــرایط حاکــم و وضع قطعه ســازان 

آذربایجان شرقی ندارند. 
داود نیکبختــان اظهار داشــت: بــا وجود 
ضرر باز هم تولیدکنندگان و قطعه ســازان 
باید مالیــات پرداخت کنند که ناشــی از 
سیاست های کان نادرســت مسووالن و 

بانک ها می باشد. 
وی یادآوری کرد: به رغم مشکات مختلف، 
صادرات را به کشورهایی مثل ترکیه و ایتالیا 
انجام می دهیم اما واریز و تبادل ارز حاصل 
از این صادرات ضمانت نــدارد یعنی حتی 
اگر هم به حســاب واریز شــود بیش از ۲۰ 
روز طول می کشــد تا به دست صادر کننده 

برسد. 
این قطعه ساز ٧۲ ســاله که خودروساز نیز 
بوده و ۴٧ سال ســابقه کار دارد، اضافه کرد: 
تولیدات قطعه ســازی آذربایجان شرقی به 
علت کیفیت و قیمت مناسب قابلیت رقابت 

پذیری در بازارهای بین المللــی را دارد به 
طوری که اروپا قطعات ریخته گری شــده 

خودرو در تبریز را قبول دارد. 
خودروســاز تبریزی اظهار داشــت: رفتار، 
قوانین و وضــع بانک ها، دارایی، مشــکل 
نقدینگــی و قانون کار از عمده مشــکات 
پیش روی قطعه ســازان کشور برای تولید، 

صادرات و ادامه فعالیت است. 
نیکبختان همچنین با اشاره به اینکه قانون 
کار بایــد طوری باشــد کــه حمایت کافی 
از تولیدکننــده و کارفرما را بــرای تولید و 
اشــتغال داشته باشــد، گفت: قطعه سازان 
آذربایجان شــرقی بــا احســاس وظیفه و 
مســوولیت خود به خاطر مردم و توســعه 
صنعتی و اقتصادی کشور بدون توقع تاش 
می کنند، بر این اساس مســووالن نیز باید 
بیشتر به فکر مردم و تولیدکنندگان باشند. 

حمايت از تولیدات قطعه سازان شرط 
استمرار صادرات است

رییس انجمن قطعــه ســازان آذربایجان 
شرقی نیز با تشریح مشکات این صنف در 
گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: حدود ٧۰۰ 
واحد قطعه ساز در این استان مجوز فعالیت 
دارند که حــدود ۶۰ درصد آنهــا تولید 

می کنند. 
یونــس پایــدار گفــت: امســال قطعــه 
ســازان به خاطر تفاوت قیمــت ارز دچار 
مشــکات عدیده ای شــده اند به طوری 
که با خودروســازان به قیمت سال ١۳۹۶ 
همکاری انجام می شود اما تامین مواد اولیه 
به قیمت سال جاری است و صرفه اقتصادی 
ندارد. وی اضافه کرد: به رغم گران شــدن 
قیمت خودرو، به درخواست افزایش قیمت 
قطعه ســازان خودرو توجهی نمی شــود و 

خودروسازان زیر بار نمی روند. 
پایدار یادآوری کرد: این در صورتی است که 
قطعه سازان با ظرفیت ۳۰ درصدی کار می 
کنند و اگر این مشکات تداوم یابد و قیمت 
های تولیدی قطعه سازان تعدیل نشود این 
ظرفیت تولید نیز دچار مشکل خواهد شد و 

در واقع این تیرخاص به این صنف است. 
وی ادامــه داد: اگر این صنف در ســالی که 
حمایــت از کاالی ایرانــی و تولیــد کننده 
ایرانی نامگذاری شــده، تعطیل شود، تمام 
قطعات خودرو باید از خارج وارد شود که به 

صرفه نخواهد بود. 
وی تاکیــد کرد: بانــک ها و ســازمان امور 
مالیاتی کشــور باید این وضعیــت را درک 
کنند، قطعه سازان تمام مواد مورد نیاز خود 
را نقد تهیه می کنند اما مطالبات شان همه 
نسیه است؛ البته این مشکات به مسووالن 

منعکس شده است. 
رییس انجمن قطعــه ســازان آذربایجان 
شــرقی با بیان اینکه قطعه سازی صنعتی 
پایه اســت که با رشد آن ســایر بخش های 
صنعت نیز توســعه مــی یابد، گفــت: اما 
تعدد بخشــنامه هــا و متغیر بــودن آنها 
تولیدکنندگان را سردرگم کرده و صادرات 

را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 
پایدار اضافه کرد: به رغم این که برای انتقال 
ارز مشــکل داریم اما صــادرات همچنان 
به کشــورهایی مثل عــراق، ایتالیا، ترکیه 
و روســیه ادامــه دارد و برای اســتمرار آن 

نیازمند حمایت جدی مسووالن هستیم. 

اولویت های ایمیدرو در سال آینده مشخص شد

بازسازی پنج هزار واحد اقتصادی با سرمایه 100 هزار میلیارد ریالی
خريدار  ســازمان توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( 
اعام کرد: برنامه بازســازی و نوسازی پنج 
هزار واحــد اقتصادی به میــزان ١۰۰ هزار 
میلیــارد ریال ســرمایه در دســتور کار و 
اولویــت این بخــش در ســال ١۳۹٨ قرار 

گرفته است.
فعال سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره 
ارزش فلزات اساسی، توســعه فعالیت های 
اولویت هــای  مهم تریــن  از  اکتشــافی 
پانزده گانه وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
در حوزه معدن و صنایع معدنی برای ســال 

۹٨ اعام شده است. 
برپایــه ایــن گــزارش، برنامه نویســان و 
متولیان بخش صنعت، تدوین راهبرد های 
پانزده گانــه را بــر مبنــای مزیت هــا و 
فرصت هــای کشــور و با توجه به شــرایط 
جدید اقتصادی و تحریم ها مدون ساخته اند 
و رویکــرد و خط  مشــی در ایــن پروژه ها، 
درون زایــی و برون نگــری اســت و نگاه به 
آینده آنها هم، نوآوری در اجرای طرح های 

پانزده گانه است.
طبق نقشه راه ترســیم شده، تقاضای فوالد 
در ایران در ســال ١۴۰۴ به سطح ۳۰ تا ۳۵ 
میلیون تن می رســد. بــرای همین منظور 
طراحی دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن 

فوالد آغاز شــده که بیش از ۲۰ میلیون تن 
آن برای صادرات اختصاص خواهد یافت.

ایمیــدرو  ســازمان   اینکــه  واقعیــت 
ســرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالری را برای 
نیازهای توسعه ای زنجیره فوالد پیش بینی 
کرده که اهداف زنجیره و امــور زیربناها را 

محقق کند.

تسهیل فرآيندهای تجارت خارجی 
و داخلی

»اجرای طرح های نوین تسهیل فرآیندهای 
تجارت خارجــی و داخلی« نیــز دهمین 
برنامه راهبردی به شمار می رود. »تقویت، 
توانمندســازی و توســعه بنگاه های خرد، 
کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات 
غیرنفتی«، »اصاح شــبکه های توزیع در 
جهت کاهش هزینه هــای مبادله و قیمت 
نهایی مصرف کننده« و »حمایت از توسعه 
و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست 
نفــت و گاز« از جمله مســیرهای طراحی 

شده در برنامه ها مورد تاکید است.

توسعه تجارت بین الملل
وزارت صنعت، معدن و تجــارت با توجه به 
اهداف چشــم انداز و با الهام از سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و با توجــه به بهره  برداری 

از تمــام توانایی های داخلــی در چارچوب 
زایش درونی و توســعه تعامات و تجارت 
بین المللی بــا رویکرد برون نگــری، با ارائه 
برخی برنامه ها برای هموارسازی راه فعاالن 
اقتصادی و روان ســازی فعالیت هایشــان، 
راهبردها، رویکردها و سیاســت های خود 
با  عنوان »پروژه های ویژه اقتصاد مقاومتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت« در سال ۹٨ 

اعام کرد.
این تصویر بــه بخش خصوصــی که عامل 
اصلی پویایی اقتصاد کشــور اســت، کمک 
می کند تــا بهتر و آســان تر بتوانــد درباره 
توســعه فعالیت های خــود تصمیم بگیرد 
و تــوان و خاقیت خــود را بــرای رونق و 

شکوفایی کسب وکار به کار گیرد.

تصویری که در صورت محقق شــدن، رونق 
اشتغال، توسعه ســرمایه گذاری، گسترش 
تجارت خارجی و کاهش هزینه  های مبادله 

را به ارمغان خواهد آورد.
برپایه بررســی های صورت گرفته توســط 
خبرنــگار ما، چشــم انداز ظرفیت ســازی 
آلومینیوم و مس )تقاضــا و صادرات در افق 
١۴۰۴( به ترتیب ١,۵ میلیــون تن و ۴۵۰ 
هزار تن اســت که تحقق این برنامه به ١۰ 

میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.
همچنین بــرای تولید دیگــر محصوالت 
معدنی مانند تیتانیــوم، کک نفتی و تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال، زغال سنگ 
و محصوالت راهبردی همچون عناصر نادر 
خاکی، برنامه های مجزایــی تدارک دیده 

شده است.

توسعه رقابت پذيری
به منظــور توســعه رقابت پذیــری بخش 
صنعــت، معــدن و تجارت در ســطح ملی 
و جهانــی در جهــت تحقق اهداف ســند 
چشم انداز کشــور در افق ســال ١۴۰۴، بر 
اصول توســعه پایدار، تولید صادرات محور، 
افزایش ارزش افزوده بخش و رشد و اشتغال 

پایدار تاکید شده است.
همچنیــن در برنامــه جدید تدوین شــده 

از ســوی وزارتخانــه یاد شــده، رشــته 
فعالیت های صنعتی که بیشترین نقش را در 
شــاخص های منتخب از جمله سهم ارزش 
 افزوده، اشتغال زایی، صادرات، سهم از بازار، 
مزیت نسبی و زنجیره تامین )به  عنوان مواد 
اولیه یــا کاالهای نهایی( و ســطح دانش و 
فناوری دارند، شناسایی و به عنوان اولویت 

اعام شدند.

تنوع محصوالت صادراتی
یکی دیگر از ماموریت های صنعتی سال آتی 
ایمیدرو، »افزایش حجم و تنوع محصوالت 
صادراتی به کشــورهای همســایه است و 
تصمیم سازان و متولیان در برنامه راهبردی 
جدید، کانون صادرات محصوالت صنعتی 
ایرانــی را کشــورهایی همچــون ترکیه، 
افغانســتان، امارات متحــده عربی، عراق، 
پاکســتان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، 
ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان 

و سوریه اعام کرده اند.
اولویــت چهاردهم، »تقویت تشــکل های 
صادراتی تخصصــی، حمایت از تشــکیل 
و توســعه شــرکت های بزرگ صادراتی و 
شــرکت های مدیریت صادرات و تشــکیل 
کنسرســیوم های بین المللــی بــه منظور 

شکل دهی به بازارهای جدید« است.



در گفتت و گو با دکترابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار مطرح شد
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رونمایی از خدمت جدید بیمه  ایران با عنوان 
بیمه تأمین رویه های گمرکی

در مراســمی ضمن رونمایی از خدمــت جدید بیمه ایــران با عنوان 
بیمه »تأمین رویه های گمرکی«، نخســتین قرارداد بیمه تأمین رویه 
های گمرکی در دو بخــش ترانزیت داخلــی و بین المللی میان کانون 
سراسری انجمن های موسســات حمل و نقل بین المللی و  بیمه ایران 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومــی بیمه ایران، مدیرکل بیمه های مســؤولیت 
و حمل و نقــل بیمه ایران با اعــام این خبر افزود: با ایــن قرارداد همه 
شرکت های حمل و نقل بین المللی کشورمان از طریق کانون سراسری 
انجمن های موسسات حمل و نقل بین المللی، تحت پوشش بیمه ایران 

قرار می گیرند.
مجید رحمتی تاثیر این قرارداد را در توسعه صنعت ترانزیت کاال و حتی 
صنعت توریســم حائز اهمیت دانســته و تصریح کرد: به همراه بیمه 
رویه های گمرکی سایر پوشــش های بیمه ای مرتبط مانند بیمه حمل 
و نقل کاال، انواع بیمه مسئولیت برای متصدیان حمل و نقل بین المللی 
اعم از CMR ، فیاتــا و ... و طرحهای خاص بیمه ای نیز از ســوی بیمه 

ایران ارائه می شود.
مدیر کل بیمه های مســئولیت و حمــل و نقل بیمه ایران، اســتقبال 
جامعه بیمه گــزاران از خدمات بیمــه ایران را حاصل اجــرای الگوی 
مشــتری مداری و نوآوری و خاقیت بیمه ایران دانست و از شرکتهای 
حمل و نقل بیــن المللی دعوت کــرد زیر چتر حمایتــی بزرگترین و 

توانمندترین شرکت بیمه کشور قرار گیرند.
رونمایی و عملیاتی شــدن طرح بیمه رویه های گمرکی بمناسبت ایام 

فرخنده دهه فجر، در محل شعبه شمیران بیمه ایران صورت گرفت.

 نقش ارزنده بانک صنعت و معدن در عرصه 
تولید کشور

عباس معمارنــژاد در گردهمایی مدیران و سرپرســتان شــعب بانک 
صنعت و معدن بــا تأکید بر نقش ارزنده این بانــک تخصصی در عرصه 
تولید کشــور بیان داشــت: روند همگام سازی با سیســتم های به روز 

بانکداری توسعه ای در بانک صنعت و معدن چشمگیر است.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی بانک صنعت و معدن، عباس معمارن ژاد 
معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتــی وزارت اقتصاد در این 
Core Bank� )گردهمایی با اشاره به اجرای سیستم بانکداری متمرکز 
ing( در بانک صنعت و معدن اظهار داشــت: این بانک یک بانک توسعه 
ای- تخصصی اســت و ضرورت دارد همزمان با اجرای سیستم متمرکز 
بحث چابک سازی و بازمهندســی فرآیندها، اصاح مدل کسب و کار و 
اجرای مدل بانکداری توسعه ای- شرکتی اجرایی شود که خوشبختانه 
در این بانک به اهتمام مدیر عامل و مدیران ارشد بانک با جدیت دنبال 

می شود.
وی افزود: امروزه بانک ها با عوامل مختلفی از جمله انتظارات مشتریان، 
توقعات ســپرده گزاران، روند قانونگذاری، پیشرفت سریع تکنولوژی و 
افزایش جمعیت متقاضی خدمات متنوع بانکی مواجه هستند که باید 
همگام با تمامی بانک ها در سراســر جهان فضایی ایجاد کنند تا هر فرد 

بتواند از خدمت مورد نیاز خود استفاده کند.
وی همچنین از ســه ناترازی موجود در نظام بانکی یاد کرده و افزود: در 
سیستم بانکی کنونی شاهد ناترازی دارایی-بدهی هستیم به طوریکه 
بانک ها دارای بدهی مشخص اما دارایی های خارج از دسترس هستند 

و فقط ۶۰ تا ٧۰ درصد دارایی آنها درآمدزا می باشد.
ناتــرازی درآمد-هزینه و ناتــرازی نقدینگی و وجــوه بانکی معضات 
دیگری است که بانک ها با آن روبرو هستند و الزم است هر چه سریع تر 

برای رفع آن چاره اندیشی شود.
همچنین در حاشیه این برنامه، از خط مشی کیفیت، منشور اخاقی و 

وب سایت جدید بانک صنعت و معدن رونمایی شد.

معرفي برندگان یازدهمین دوره جشنواره کارت 
هدیه بانک اقتصادنوین 

با برگزاری مراســم قرعه کشــی، برندگان یازدهمیــن و آخرین دوره 
جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین )پاییز ۹٧( مشخص شدند. 

به گزارش روابــط عمومی بانک اقتصادنوین، در قرعه کشــی برندگان 
یازدهمیــن دوره جشــنواره کارت هدیه، تمامی کارت هــای هدیه با 
حداقل مانده ۲۵۰ هزار ریال که از ابتدای اسفند ماه ۹۴ تا پایان آذر ماه 
۹٧ در این بانک صادر شــده اند، به طور خودکار در قرعه کشی شرکت 

داده شدند.
جوایز این مرحله از جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین شامل یک 
عدد کمک هزینه خرید خودرو بــه ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰ عدد 
کارت هدیه ۵۰ میلیون ریالی می باشــد که به قیــد قرعه به دارندگان 

کارت های هدیه برنده اعطا می شود.
بر اســاس این گزارش، دارندگان کارت های هدیــه بانک اقتصادنوین 
می توانند برای اطاع از شــرایط قرعه کشی و مشــاهده برندگان این 
www.micard.enbank. دوره و دوره های قبل بــه آدرس اینترنتی
ir و یا بخش جشــنواره کارت هدیه در تارگاه اصلی این بانک به آدرس 
اینترنتی www.enbank.ir مراجعه و با ثبت شماره ١۶ رقمی کارت 
هدیه در قسمت محاســبه امتیاز این ســایت، در صورت برنده بودن، 
نوع جایزه و در غیر اینصورت، امتیاز کارت هدیه مورد نظر را مشــاهده 

نمایند. 
برندگان آخرین دوره جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین حداکثر 
تا پایان خرداد مــاه ۹٨ فرصت دارند، ضمن تماس با مرکز ۲۴ ســاعته 
ارتباط با مشــتریان بانک اقتصادنوین به شــماره ۴٨۰۳١۰۰۰ -۰۲١ 
اطاعات تکمیلی خــود را ثبت و با همراه داشــتن فیزیک کارت هدیه 

برنده به شعبه اعام شده مراجعه نمایند.

 بیمه دانا بیش از 253 میلیارد ریال خسارت
 به شرکت دارو سازی سها پرداخت کرد

شــرکت بیمه دانا باقیمانده خسارت شرکت داروســازی سها به مبلغ 
۳٧۲/۵۲۰/۳۳٧/۲۵ ریال را به این بیمه گذار پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، چک پرداخت خســارت شــرکت 
داروسازی سها در مراســمی که روز ١۵ بهمن ماه امسال در محل این 
شرکت برگزارشد، توسط رئیس شعبه غدیر کرج و سرپرست منطقه ۹ 

بیمه دانا به بیمه گذار پرداخت شد.
بدین ترتیب رقم نهایی خســارت به مبلغ ۵۳٧/۲۶۹/۹۶۴/۲۵۳ ریال 
به شرکت داروسازی ســها پرداخت و پرونده  مورد اشــاره مختومه و 
بایگانی شد.شرکت داروســازی سها، زیرمجموعه ســازمان جمعیت 
هال احمر جمهوری اســامی ایران در تاریخ ۹۳/١۰/١۰ دچار آتش 
سوزی شد که بافاصله شعبه غدیر کرج با هماهنگی مدیریت بیمه های 
آتش سوزی نســبت به اعزام تیم ویژه ارزیابی خســارت اقدام کرد که 
پس از بررســی های اولیه و ارزیابی میزان خســارات وارده و بر اساس 
اصل حســن نیت، مبلغ  ١۰۰ میلیارد ریال بصورت علی الحساب به این 

بیمه گذار پرداخت شد.
پس از پرداخت چک خســارت اولیه، با توجه به میزان خسارات وارده و 
به مرور بر حسب برآورد خســارت آن بیمه گذار، بخش های دیگری از 
این خسارت طی ســه مرحله به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال،در سال ۹۴، ۵۰ 
میلیارد ریال دیگر در ۹۵/۲/۲٨ و بیش از ۲٨ میلیارد ریال نیز در تاریخ 

۹۵/۹/۳ به شرکت سها پرداخت شد.

میز خبر

مســعود ایــزدی از پرداخــت ۳۶ هــزار و ۲۹۶ فقره 
تسهیات قرض الحســنه ازدواج طی ده ماهه نخست 

امسال به متقاضیان سراسر کشور خبر داد. 
مســعود ایزدی مدیر امور ارتباطــات و حوزه مدیریت 
بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن تسهیات قرض 
الحسنه ازدواج را در راســتای حمایت از زوجین جوان 
با ســرعت و به صورت مرتب ارایه می دهد، اظهار کرد: 
بانک مسکن در راســتای حمایت از زوجین جوان در 
آســتانه ازدواج، تسهیات قرض الســحنه ازدواج را از 
دی ماه ســال ٨١ تا کنون به صــورت دوره ای و منظم 

پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: گــزارش عملکرد پرداخت تســهیات 

قرض الحسنه ازدواج از ابتدای دی ماه سال 
٨١ تا پایان دی ماه ســال جاری)١٧ سال( 
حاکی از آن اســت که طی این دوره ١٧ ساله 
بانک مســکن مجموعا ۶۶٨ هزار و ۴۹ فقره 
تسهیات قرض الحســنه ازدواج به زوجین 

اعطا کرده است.
مدیــر امــور ارتباطــات و حــوزه مدیریت 

بانک مســکن در تشــریح عملکرد دوره ١٧ ساله ارایه 
تسهیات قرض الحسنه زوجین به متقاضیان سراسر 
کشــور اظهار کرد: این گزارش نشــان می دهد از دی 
ماه ســال ٨١ تا پایان ســال ٨۲ مجموعا ١۲۰ هزار و 
۶۴۳ فقره تسهیات قرض السحنه ازدواج به ارزش ۳١ 

میلیارد و ۳٧۶ میلیــون و ٧۰۰ هزار تومان 
به زوجین متقاضی اخذ این نوع تســهیات 
ارایه شده است.وی به ســال های ٨۳ تا ۹۶ 
نیز اشاره کرد و افزود: بانک مسکن از ابتدای 
سال ٨۳ تا پایان سال گذشــته نیز مجموعا 
۵١١ هــزار و ١١۰ فقره تســهیات قرض 
الحســنه ازدواج به زوجیــن پرداخت کرده 
اســت. مطابق با گزارش اعام کرده ارزش تسهیات 
پرداخت شده طی این ســال ها معادل یک هزار و ٨٨۶ 

میلیارد و ۴٨٧ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.
ایزدی با بیــان اینکه طی ســال های اخیر ســرعت 
پرداخت تســهیات قرض الســحنه ازدواج از سوی 

بانک مسکن به موازات سایر تسهیات مرتبط با بخش 
مسکن و ســاختمان افزایش پیدا کرده است، تصریح 
کرد: براســاس گزارش عملکــرد ١۰ ماهه امســال، 
بانک مسکن از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه ۹٧ 
مجموعا ۳۶ هزار و ۲۹۶ فقره تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج به زوجین سراسر کشور اعطا کرده است. ارزش 
ریالی تسهیات پرداخت شــده معادل ۵۶۹ میلیارد و 

۴۶۳ میلیون تومان بوده است.
به گفته وی بانک مسکن در راستای حمایت از زوجین 
در آســتانه ازدواج، از تیرماه ســال گذشته توجه 
ویژه تری را برای ســهولت پرداخت تسهیات قرض 

الحسنه ازدواج در نظر گرفته است. 

تسهیالت

خريدار  یــک خصیصــه تغییرناپذیر 
انقاب اســامی، مبارزه با استکبارجهانی 
و بسترســازی ظهــور حضــرت مهــدی 
موعود)عج( است و پیامد چنین مبارزه ای، 
تاش همه جانبه شــیطان بــزرگ و نظام 
ســلطه وصهیونیسم در دشــمنی و مقابله 
با اهــداف وآرمان های جمهوری اســامی 
درعرصه ها وگونه های مختلف است. جبهه 
دشمن در چهل سال گذشته عاوه بر جنگ 
تحمیلی هشت ساله و دیگرنقشه های ضد 
اســامی، ضد ایرانی، با ناکامی تهدیدهای 
مســتمر نظامی خود، دامنه کینه ورزی ها 
را به عرصه هــای دیگر و ازجملــه اقتصاد 
کشور نیز کشانده اســت که تحریم و جنگ 
اقتصادی فراگیــر، تبلور آن به شــمار می 
رود و در نقطه مقابل، انقاب اســامی برای 
مقابله با توطئــه جدید آنــان، الگوی نبرد 
اقتصادی و اقتصادمقاومتــی را برای تداوم 
خط استکبارســتیزی خود برگزیده است. 
از آنجا که اقتصاد ایــران بانک محورو نقش 
آن ها در موفقیــت اقتصادمقاومتی تعیین 
کننده است، برآن شــده ایم تا در گفتگویی 
با دکترابراهیمی مدیرعامل بانک ارزشــی 
و مقاوم انصار کــه همواره مــورد تحریم و 
فشارهای مضاعف جهان اســتکباری بوده 
است، با تجربیات و دستاوردهای این مقابله 

بیشتر آشنا شویم.

 محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی 
چیست؟

اقتصادمقاومتی مفهومــی مبتنی بر مقاوم 
سازی و بهبود ساختارها و نهادهای جامعه 
اســت که با باورقلبــی، وجــدان جمعی، 
ســابقه همکاری، اعتماد و عائق اجتماعی 
ریشه دار و توانمندســازی و تقویت وجدان 
جمعی مردم و مسئولین متکی به مدیریت 
راهبردی، میسر می شــود. رشد روحیات 
تولیدگــری، خاقیــت ونوآوری، فشــار 
رقابتــی و اجبارهای جامعه نیز شــرایط را 
بــرای موفقیت اقتصــاد مقاومتــی فراهم 
می کننــد. یک ویژگی الزامــی این اقتصاد 
تثبیــت روندهــای کاهش وابســتگی به 
اقتصادهای دیگر به ویژه کشورهای ناهمسو 
است. البته وابســتگی با همبستگی تفاوت 
دارد و اقتصادها در دنیــای امروز با یکدیگر 
همبستگی دارند. در اقتصادمقاومتی تاکید 
بر مزیت های تولید داخلی و رقابتی مبتنی 
بــر اســتانداردهای جهانی اســت. یکی از 
محورهای اســتراتژیک و منحصر به فرد در 
اقتصادمقاومتی حمایت ازتولید ملی است 
که عملکرد درخشــان و پیشــتازی بانک 
انصار، آن را از دیگر بانک ها متمایز می کند. 
اجرای طرح حاتم)حمایــت ازتولیدملی(، 
نمادی ملــی برای عمل بــه تأکیدات مکرر 
مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد کشور 
اســت. معظم له محور حمایت از تولید ملی 
با کار و ســرمایه ایرانی را مطرح فرموده اند 
که وظایفی را برای دست اندرکاران اقتصاد 
کشور به همراه دارد که تشویق حضور مردم 
در اقتصاد، ترغیب مصــرف کننده ایرانی به 
خرید کاالی ایرانی با حفظ کیفیت جهانی و 
رقابتی، تأمین و تجهیز مالی بانکها و حضور 
همه نهادهای فرهنگی برای فرهنگ سازی 
این تحول عظیم و ملی که شرایط به صورت 
واقعی ومســتمر برای تحقق مبانی فراهم 
شــود، ازجمله آن ها محســوب می شود. 
مدیریت منابع ارزی و رســیدگی وتمرکز 
به اقتصاد دانش بنیــان از دیگر محورهای 

اساسی نیل به اقتصادمقاومتی است.

  مهم تريــن الــزام بــرای تحقق 
اقتصادمقاومتی چیست؟

تجربه نشــان داده اســت که هیچ اقتصاد 
دولتی ای بدون اصالــت دادن به رقابت های 
داخلــی و مردمــی و پذیــرش قاعده های 
بــازی رقابتــی موفق بــه تحکیــم مبانی 
اقتصادمقاومتی نمی شــود. محدودسازی 
حوزه هــای اقتصــاد دولتی و آزادســازی 
اقتصاد به شــکلی سیســتمی، حرفه ای، 
غیررانتــی و زیرســاختی از پیامدهــای 

مهم اصل ۴۴ قانون اساســی است. اقتصاد 
مقاومتی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک، 
مردمی کــردن اقتصــاد، درون زایــی و 
برونگرایی از طریق تشــویق فعاالن بخش 
خصوصی و رفــع موانع و مشــکات پیش 
روی توسعه وپیشــرفت کشور است. بخش 
خصوصی موتــور محرک رشــد اقتصادی 
و صنعتی کشــور است و دســتمایه اصلی 
این بخش، ســرمایه های انســانی است که 
درصــورت اعمــال مدیریــت کار آمد، 
می تواند اهداف اقتصادی کشــور را محقق 
ســازد. اســتفاده از تمامــی ظرفیت های 
معطل مانده مردمــی و دولتی وفعال کردن 
واحدهای کوچــک ومتوســط اقتصادی 
وتــاش مجدانه بــرای قطع وابســتگی 
به نفــت از دیگــر الزامات کلیــدی تحقق 

اقتصادمقاومتی است.

 چرا سرمايه های انسانی مهم ترين 
بــه  اقتصادمقاومتــی  دســتمايه 

شمارمی آيند؟
با مطالعــه ای مختصر در دســتاوردهای 
پژوهشــی و تجربی کشــورهای جهان به 
خوبی می توان دریافت که ســرمایه و منابع 
انســانی مهم تریــن و پایه ای تریــن عنصر 
پیشــرفت و توســعه جامعــه در همــه 
عرصــه ها و به ویــژه، اقتصادی هســتند. 
مورخان زیادی وجود دارند که تاریخ توسعه 
و تحول عصرکنونی را بامحوریت نخبگان، 
کارآفرینــان و صاحبان کســب و کارهای 
نوین نوشته اند و نقش برجســته آنان را در 
بهــره وری، کارآمدی، خاقیــت ونوآوری 
و تولید علم و فناوری تشــریح کــرده اند. 
هوش، خاقیت ونوآوری، کارآفرینی و نبوغ 
نســل های دهه های هزاره دوم و ادامه آن 
در هزاره سوم، هم اکنون جهان را به شکلی 
شــگفت آور دگرگون کرده اند. باکمی دقت 
به واقعیــات موجــود، به خوبــی می توان 
دریافت که دشــمنان جمهوری اســامی 
درحال حاضر بر دو محور به شــدت تأکید 
وتمرکز دارند، اول تحریم فناوری های نوین 
و دوم ناامیــد کردن نخبــگان، کارآفرینان 
و نــوآوران و فراری دادن آن هــا به خارج از 
کشور. بنابراین، میدان دادن به نخبگان در 
عرصه صنعت، تجارت، کشاورزی، فناوری 
و مقولــه های دانشــی از الزامــات اقتصاد 
مقاومتی اســت که بانک انصار بادستور کار 
قراردادن آن با قدرت تمام درپی آن اســت 
و با نگاهی بــه آمارهای موجود به آســانی 
متوجه خواهید شــد که این بانک از تمامی 
کوشــش های متمرکز بر این قشــر با تمام 
وجود حمایت کرده اســت. اشــاره به نکته 
دیگر بازهم می تواند به فهم این گزاره مبنی 
بر اصالت ســرمایه های انســانی در عرصه 
اقتصادی بهتر یاری رســاند و آن دیجیتالی 
ســازی و دانش بنیان کــردن عرصه های 
تولیدی اســت. در واقع، دیجیتالیزه کردن 
حوزه های اقتصادی، تجاری و مالی چیزی 
فراتر از راهبردهای کســب و کار و اقتصاد  
وتجارت اســت و این امر نیازمنــد تغییر و 

تحول در پارادایم ها و مناسبات با مشتریان 
و طرف هــای تقاضــا در حــوزه اقتصادی 
اســت. عاوه براین باید تأکیــد کرد تحقق 
اقتصادمقاومتــی بــدون مدیریت جهادی 
و اســتفاده از منابع الیزال فقهی اســام و 
به ویــژه اقتصاداســامی و بانکداری بدون 
ربا موفقیتی حاصل نمی شــود. امروز بنابر 
تدبیر مقام معظم رهبــری ما نیازمند جهاد 
اقتصادی هستیم و ســرمایه های انسانی ما 
باید بــرای عبور از پیچ هــای خطرناکی که 
دشمنان انقاب اسامی برای رویارویی در آنها 
کمین کرده اند، تربیت شــوند. از سوی دیگر، 
قطعاً سرمایه های انسانی هستند که نیروی 
محرکــه »کارآفرینی« و »کســب وکارهای 
دانش بنیان«خواهنــد بود واز ایــن نظر در 
اقتصادمقاومتی توجه خاص به سرمایه های 

انسانی ومشارکت مردمی شده است.  

  اولويت های اقتصادمقاومتی در بازه 
زمانی فعلی چه هستند؟

وابســتگی به نفــت و صنایــع معدنی یک 
معضل تاریخــی در ایران اســت. بنابراین، 
کاهش وابســتگی بــه درآمد نفــت، گاز و 
موادمعدنی دیگر که ما را دچار عارضه خام 
فروشــی می کند، یک الزام انقابی است. از 
سوی دیگر نیل به اقتصادمقاومتی نیازمند 
اصاح بنیــادی شــبکه بانکی، اســتقرار 
نظام رقابتی در حوزه اقتصــاد و رعایت 
اولویــت های دیگــری از جملــه مبارزه 
بافســادهای ســاختاری، اولویــت بندی 
شــرکای تجاری ایران و تحکیم مناسبات با 
کشورهای همسو، توجه جدی به حوزه های 
انرژی و صنایــع نظامی، گفتمان ســازی، 
مبارزه با فرهنگ تجمل پرستی، نفی تکاثر، 
مقابله زیرســاختی با تحریم ها، جلوگیری 
از خروج ســرمایه ها و جذب سرمایه های 
خارجی، اصاح و تغییر نقش دولت و مردم 
در تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت نرخ ارز، 
اشــتغال زائی، ثبات قیمت هــا و مهارتورم 
اســت. اصاح ســاختار دولتی و مدیریت 
مصرف که باعث تعــادل درمصرف جامعه 
باشد یک حرکت جهادی است و همه دستگاه 
های دولتی و غیر دولتــی و مردم باید موضوع 
پرهیز ازاسراف و استفاده ازتولیدات داخلی را 

به عنوان یک تکلیف ملی درنظر بگیرند.

  لطفا چالشــهای پیش روی اقتصاد 
مقاومتی را بیان فرمايید.

اقتصاد مقاومتی تنها یــک نظام اقتصادی 
با مختصات ویژه نیســت. ایــن اقتصاد یک 
گفتمان سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی و 
اجتماعی اســت. یعنی نیازمند تحوالتی در 
همه عرصه های جامعه با مشــارکت آحاد 
مردم و مســئوالن دولتی وحکومتی است 
تا به موفقیت برســد. بنابراین، چالشــهای 
این اقتصــاد تنها در عرصــه اقتصادی قابل 
شناسایی نیستند. حتی کیفیت و اولویت های ما 
در عرصه های گوناگــون بر این عرصه تأثیر 
دارند. وجــود موانع حقوقی، ســاختاری، 
سیاســی و فرهنگی متعدد بر سر راه تولید 

ملی و وجود عوامل متعــدد در ایجاد فضای 
کنونی برای جذب ســرمایه گــذاری های 
داخلی و خارجی را باید بــه عنوان موانعی 
بنیادی بر سر راه شــکل گیری این اقتصاد 
به شــمار آورد.ضعف های اساسی در حوزه 
مدیریــت کان و میانــی شــامل فقدان 
سیاســتگذاری و به فرمایــش رهبرمعظم 
انقاب اسامی)مدظله العالی( تصمیمات 
خلق الســاعه، نبود راهبردهای اثربخش، 
ضعف هــای نظارتی و پایین بودن ســطح 
بهره وری سیستم ها و ناکافی بودن کارایی 
نیروی انسانی همچنین، عادات اجتماعی و 
اقتصادی نادرست مردم و مصرف کنندگان، 
حاکمیت فرهنگ مصرف گرایــی مغایر با 
آموزه های دینی هم باید بــه این چالش ها 
اضافه شــوند. ضعف در حوزه بانکی و مالی، 
به عنوان مثال مشــکل بازارغیرمتشــکل 
پولــی، افزایش نقدینگی، اختــاالت بازار 
ارزی و مطالبــات معوق را نباید دســت کم 

گرفت.  
تورم، رکود، فساد، رانت و بیکاری چالش های 
جدی ای برای پیشــرفت اقتصاد کشــور 
هســتند. افزایش بی رویه تــورم و کاهش 
ارزش پول ملی، وابســتگی بــه درآمدهای 
فــروش نفــت خــام، اجــرای ناقــص 
سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساســی و 
خصوصی ســازی معیوب، نظــام مالیاتی 
ناکارآمد، ضعف های زیرساختی و گمرکی، 
فقدان الگوهای مصــرف بهینه، واردات بی 
رویــه، بوروکراســی اداری غیرحرفه ای و 
چالش هایی از این دســت مانع پیشــرفت 

اقتصادی می شوند. 

 راه کارهــای تســهیل در اهداف 
اقتصاد مقاومتی کدامند؟

سیاســت گذاری های علمــی و پژوهش 
محور، اصاح ساختارهای تولیدی، اصاح 
نظام بانکی و بهبــود الگوهــای مصرف را 

پیشنهاد می کنم. 
ســرمایه گذاری های کارآمد و اثربخش و 
اصاح های بهره ورانه روندهای کار وتولید 
می تواند به بهبود اقتصاد کشــور بینجامد. 
رونق مستمر تولید داخلی و کاهش واردات 
هم می تواند موجبات اســتقال اقتصادی 
و قطــع وابســتگی را فراهم کنــد. ارتقای 
سرمایه های انســانی و توسعه فناوری های 
اطاعات و دانش بنیان راه حل سودمندی 
است. اشــتغالزایی و رفع بیکاری، مبارزه با 
فقر، حل معضل تورم و رکــود، اصاح نظام 
حقوق و دســتمزد،  تامین کاالهای اساسی 
با اختصاص به موقع ارز،  گسترش ارتباطات 
اقتصادی با کشورها و بلوک های منطقه ای 
و جهانی قابل اعتماد، اســتفاده از مدیریت 
جهادی و اتکا به روحیه جهــاد اقتصادی را 
باید ســرلوحه فعالیت هایمــان قراردهیم.  
خــودداری از اســراف، مبارزه بــا تجمل 
پرستی، ذخیره ســازی کاالهای اساسی، 
هوشمندسازی مردم نســبت به دشمنان 
و بســیج آنان برای ایفای نقش در بحران ها 
و افزایش اقتدار دفاعــی و امنیتی به عنوان 

بســتر ضروی برای بحران زدایــی از نظام 
اقتصادی را هم باید بــه این راهکارها افزود. 
البته بدیهی است که هریک از این راهکارها 
به ده ها شــرط و الزام و زمینه نیازمنداست 
که باید برای تحقق هرکدام، پیوســت های 
فرهنگی، آموزشــی و گفتمان سازی های 

مازم با آن ها را تدوین کرد.

  دســتاوردهای بانــک انصار در 
اقتصادمقاومتی چه هستند؟

دستاوردهای بانک انصار در راستای تحقق 
اقتصادمقاومتــی در حوزه پولــی و بانکی 

بسیار زیاد است. 
ازجمله آن هــا می توان به ایجادهســته ای 
متخصصــان  از  متشــکل  علمــی 
نظری واجرایی تحت عنوان شــورای عالی 
راهبــری اقتصادمقاومتی اشــاره کرد که 
دارای چندیــن کمیته تخصصی بــا افراد 
متعهــد، متخصــص و با روحیــه جهادی 
آمــاده همــکاری با نظــام بانکی اســت. 
متمرکزکــردن کلیه نیروهــای بانک اعم 
از معاونت هــا و مدیریت هــا و ادارات حول  
محور اقتصادمقاومتی بــه گونه ای صورت 
گرفته که دغدغه فکری همــه آن ها نیل به 
اهداف این سیاســتها در حوزه بانکی است. 
تهیه مدل ریل گذاری بانــک ها برای ایفای 
نقش در اقتصادمقاومتی یک دســتاورد بی 
نظیراســت. این الگو مشــتمل بر چگونگی 
اقــدام بانکها و اســتخراج مضامین اجرایی 
سیاســتهای ۲۴ گانه اســت که در بانکها 
تفســیرعملیاتی دارنــد و مصادیــق اقدام 
بانکها در هریک از مضامین اســتخراج شده 
هستند و توســط رییس کل بانک مرکزی 
رونمایی شــده اســت. بانک انصار حتی با 
شرکت های استارت آپ مثل توسن و فناپ 
هماهنگی کرد و آن ها هم آماده مســاعدت 
به پیشــرفت ملی ایــن الگو هســتند. این 
بانک در راســتای اجرایی کردن مدل بیش 
از گذشته با اشــراف اطاعاتی و عملیاتی بر 
تســهیات پرداختی خود، مسیر انطباق با 
سیاستهای اقتصادمقاومتی را هموار کرده 
است. دســتاورد دیگر تجربه عملی و عبور 
از تئوری  و ایجــاد زمینه آموزش این الگو به 

دیگران است. 
همزمان با پیاده سازی مدل، بانک توانست 
نیروهــای انســانی را در بانک بــا موضوع 
اقتصادمقاومتــی بــه صورت سیســتمی 
آشــنا کند تا بتوانند تجربه اجرایی آن را به 
دیگران منتقل کنند. برگزاری نخســتین 
نشســت قاعــده گــذاری نظــام ارزی در 
راســتای اقتصادمقاومتی گام دیگری است 
که براســاس آن، تحقــق اقتصادمقاومتی 
براســاس یک نظام ارزی کارآمد تســهیل 
می شود. دیدار با مدیران عامل شرکت های 
تولیدی، کارآفرینان و صاحبان کارخانجات 
مختلف بــا تأکید بر توســعه ظرفیت های 
صنعتی کشــور به اتــکای ســرمایه های 
داخلی در راســتای توســعه ظرفیت های 
صنعتی کشــور ره آورد شایسته دیگر بانک 
انصار اســت. ساخت نخســتین سرود ملی 
اقتصاد مقاومتی در راستای فرهنگ سازی 
و استفاده از ابزارهای فرهنگی را باید کاری 
فاخر و مباهات آمیز از سوی بانک انصار تلقی 
کرد که نتیجه خاقیت های ســرمایه های 

انسانی این بانک است.
 افتتاح شــعب نمونه بانکداری اسامی در 
مناطق دارای ساکنین اهل سنت را هم باید 
به این ها اضافه کرد کــه پیامدهای مثبت 
گوناگونی بــرای کشــور دارد. همچنین، 
دستاورد دیگر همراه سازی سایر نهادهای 
مالی دخیل در اجــرای اقتصادمقاومتی و 
گفتمان ســازی این موضوع در ســطح 
بانک ها و ســطح ملــی از طریق رســانه 
هاســت که نتیجه کار حوزه روابط عمومی 
بانک انصار بوده اســت. درسال گذشته هم 
بیش از ٧۰ درصد منابــع بانک به حمایت 
از شــرکت های کوچک ومتوسط و ارتقای 
قــدرت خرید مــردم در قالب طــرح های 
مختلف، ازجملــه »حاتم« یــا حمایت از 

تولیدملی اختصاص داده شده است. 

وج از تسهیالت قرض الحسنه بانک مسکن بهره مند شدند؟ چه تعداد ز
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نیاز کشور به سالی ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکن
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به اینکه 
سیاست های انقباضی در ساخـت وساز در سال های گذشته باعث شده 
عرضه مســکن کاهش یابد، گفت: میزان ساخت وساز مسکن در حال 

حاضر ساالنه کمتر از تقاضا استت.
مازیار حســینی  در همایش روز مهندس در سالن همایش های وزارت 
کشور در پاسخ به این سؤال که آیا ساخت وساز و عرضه مسکن متناسب 
با تقاضا پیش رفته است یا خیر، گفت: مســکن یک کاالیی است که از 
روابط و ضوابط حاکم براقتصاد کان کشــور تأثیــر می گیرد. بنابراین 

اصل بدیهی در مسکن نظام عرضه و تقاضا است.
وی افزود: سیاست های انقباضی در سال های گذشته در بخش مسکن 
باعث شد که حاکم شدن این سیاست عرضه مســکن را کاهش دهد و 

طرف تقاضا بیش از عرضه خودنمایی کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: ساالنه باید 
حداقل ۶۰۰ تا ٨۰۰ واحد مســکونی برای پاسخگویی به تقاضا احداث 
شــود، اما در حال حاضر میزان ساخت و ســاز کمتر از ۳۰۰ هزار واحد 

مسکونی در سال است.

 ساخت ۱2هزار مسکن محرومان
 سیستان و بلوچستان آغاز شد

ســاخت ١۲ هزار مســکن ویژه محرومان سیســتان و بلوچستان روز 
جمعه با حضور معاون رئیس جمهوری، استاندار و شماری از مسئوالن 

این استان در روستای قاسم آباد خاش به صورت نمادین آغاز شد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در این مراسم 
گفت: برای اجرای این پروژه ها افــزون بر ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه 

می شود.
محمد باقر نوبخت تصریح کرد: این منازل مسکونی با همکاری کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، بنیاد مسکن و ســازمان برنامه و بودجه در بازه 

زمانی یکساله ساخته می شود.
وی ادامه داد: افزون بــر پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومــان با ۵۲ طرح در 
هفت حوزه برای شــتاب بخشــی به توسعه سیســتان و بلوچستان به 

تصویب هیات دولت رسیده است.
معاون رئیس جمهوری گفت: این ســفر به سیســتان و بلوچستان با ۲ 
هدیه ساخت منزل مســکونی برای محرومان و طرح های توسعه ای از 

سوی هیات وزیران و رئیس جمهوری انجام می شود. 
نوبخت افزود: بعد از ســفری که معاون اول رئیــس جمهوری در چند 
هفته قبل به سیستان و بلوچستان داشــتند مقرر شد که ما یک برنامه 
کوتاه مدت حداکثر ۲ و نیم ســاله تا پایان دولت دوازدهم برای شتاب 

بخشی به توسعه این استان طراحی کنیم.
وی با اشاره به درآمدهای ناشــی از تفاوت قیمت ارز گفت: بدون تردید 
ما از بابت تفاوت قیمت ناشــی از نرخ ارز هر ریالی که کسب کنیم جزء 

سیاست های دولت است که آن را دقیقا به خود مردم برگرداند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان در چند ماه گذشته مابه تفاوت ارزی که برای خوراک پتروشیمی 
و پاالیشگاه ها و فوالد داشتیم به خود مردم در قالب بسته های جبرانی 

و حمایتی برگرداندیم.
نوبخت تصریح کــرد: اگر این به هر رقم دیگری بــه جای ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان برسد مثا به ارز نیمایی برســد ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع به 

دست می آید که تصمیم داریم همه ی آنها را به خود مردم برگردانیم.
علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: نگاه دولت توجه به اقشار 
نیازمند و کمک به رفع محرومیت ها بوده لذا ما تاش می کنیم بهترین 

خدمات را برای مردم این منطقه و کشور انجام دهیم.
احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچســتان بیان کرد: با توجه 
به وســعت باال و پراکندگی جمعیت و عمق باالی محرومیت ها در این 
استان با برنامه ریزی های کارشناسی شــده و تدبیر و نگاه بلند دولت و 
شــناخت از منطقه بودجه های ویژه ای برای توسعه استان پیش بینی 
شــده که با محقق شــدن برنامه ها و اجرای موفق پروژه بتوانیم شاهد 

ارتقای شاخص های خدماتی و توسعه ای باشیم.
حمیدالدین یوســفی فرماندار خاش با اشــاره به ظرفیت های مختلف 
این شهرســتان بر اهمیت توجه به پروژه های زیرســاختی و دوبانده 
کردن جاده خاش به زاهدان و تامین آب آشــامیدنی، ســاخت جاده و 

بازارچه مرزی تاکید کرد.
علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسامی با گرامیداشت 
یاد و نام شهدای پاسدار و تجلیل از خدمات پاسداران وطن در سخنانی 
از نگاه دولــت به منطقــه قدردانی کرد و بــر تامین آب آشــامیدنی، 
گازرسانی، ایجاد راه های مناسب و جاده های مرزی، توجه به نیازهای 

معیشتی و اشتغالزایی تاکید کرد.
امامان جمعه شیعه و سنی شهرستان خاش هم ضمن تجلیل از خدمات 
نظام اســامی ضرورت توجه به مباحث اشــتغالزایی، تامین معیشت 

مردم، رفع مشکات حوزه راهها و تامین آب آشامیدنی تاکید کردند.

مسکن در 5 سال اخیر چقدر گران شد؟
 بررسی آمار رســمی حاکی از آن است که در ۵ ســال اخیر منتهی به 
بهمن ۹٧ قیمت مســکن در تهران بالغ بر ١۶۰.۵ درصد افزایش یافته 

است.
مطابق آمار رســمی وزارت راه و شهرســازی در بهمن ماه ســال ۹۲ 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مســکنی در تهران ۳ میلیون و ٨۶۲ 
هزار تومان بود. در ماه مورد اشــاره منطقه یک با ۹ میلیون و ١۶٧ هزار 

تومان رکورددار قیمت در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بود.
در بهمن ۹۲ بالغ بر ١۲ هزار و ۳٨۶ فقره معامله انجام شــد که مناطق 
۴ و ۵ بــه ترتیب بــا ١١٧٨ و ١۵۴۹ فقره بیشــترین ســهم را به خود 
اختصاص داده بود. از سوی دیگر چند روز پیش وزارت راه و شهرسازی 
جدیدترین جدول مربوط به قیمت مســکن در شــهر تهران را منتشر 
کرد. بر این اساس متوسط قیمت مسکن از مرز ١۰ میلیون تومان عبور 
و برای اولین بار رقم ١۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان را ثبت کرده است. این 
قیمت حکایت از افزایش بیش از ١۶۰ درصدی قیمت ها از بهمن ســال 

۹۲ تا بهمن سال ۹٧ دارد.
منطقه یک همچنان رکوردار متوسط قیمت است و در دومین ماه سرد 
سال قیمت هر مترمربع واحد مســکونی بالغ بر ۲١ میلیون و ۶۲۴ هزار 
تومان بوده است. طی بهمن امســال ٨۰۹۹ فقره معامله در سامانه کد 
رهگیری ثبت شده که در مقایسه با  بهمن سال ۹۲ حدود ۳۴,۶ درصد 

کاهش یافته است.

صدور مجوز واگذاری اصل زمین های مسکن مهر
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسامی در جریان بررسی 
جزئیات بخش درآمدی الیحه بودجه ســال ۹٨ کل کشــور، با بند ۳ 

تبصره ٨ ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
در بند مذکــور آمده اســت؛ در صورت درخواســت مالــکان اعیانی 
واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و 
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای 

نود و نه)۹۹( ساله متعلق به خود می باشند.  
 پیش از این محمدمهدی مفتح ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
در نشســت خبری خود در خصوص مصوبات این کمیسیون گفته بود: 
وزارت راه مکلف شده است اصل زمین مســکن مهر که زمین های آن 
اجاره ۹۹ ساله اســت را در صورت تقاضای مالکین و ساکنین به آن ها 

بفروشد.

میز خبر

وزیر راه و شهرســازی گفت: در حوزه نظام مهندسی، 
عدالت در توسعه کار در سراســر کشور و تنظیم تعرفه 
متناســب با شــرایط هر منطقه بــه زودی پیگیری و 

تعرفه ها در هر استان جداگانه تنظیم می شود.
محمد اسامی در مراسم گرامیداشــت روز مهندس 
که دیروز در وزارت کشــور برگزار شــد، اظهار داشت: 
مهمتریــن اولویت بزرگ امــروز جامعه مهندســی 
گشایش و رونق بخشیدن به ســاخت و ساز ساختمان 
اســت.وی با توجه به اینکه میزان پروانه ســاختمان 
صادره به تعداد مهندســان کشــور یک نسبت بسیار 
ضعیف اســت، تاکیــد کرد: اصــاح و روان ســازی 
سیاست ها و خلق فضاهای مناسب باید در کشور ایجاد 
شود و ما مهندسان نســبت به هر زمان دیگری اهتمام 

نشــان دهیم و اطمینان داشــته باشیم که 
ساخت و ساز توسط مهندسین انجام  شود.

وزیــر راه و شهرســازی بر دو محــور روان 
سازی و گسترش ساخت و ســاز از یک سو و 
نظارت دقیق بر جلوگیــری از ورود افراد غیر 
مهندس به عرصه ساخت و ساز از سوی دیگر 
تاکید کرد و گفت: این دو محور در دســتور 

کار معاونت مســکن و ســاختمان قــرار دارد و باید با 
جدیت تمام دنبال شود.اســامی یادآور شد: مشاغل 
و حرفه های مشغول در حوزه ساخت و ساز ساختمان 
نیز باید ساماندهی شــوند تا افراد غیرمتخصص، بدون 
مهارت و اســتفاده از مصالــح غیر اســتاندارد و انجام 
کارهای نادرست برای این حوزه بدنامی ایجاد نکنند؛ 

لذا بررســی پروانه فعالیت آنهــا با همکاری 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی یکی از 
مواردی اســت که در این دوره با اهتمام ویژه 
بدان می پردازیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه »در خانواده نظام مهندسی نیاز داریم 
از عدالــت در توســعه کار اطمینان حاصل 
کنیم« گفت: عدالت در توسعه کار در سراسر 
کشور و تنظیم تعرفه متناســب با شرایط هر منطقه به 
زودی پیگیری خواهد شد. بر اساس ضوابط و مقررات 
در هر اســتان و ظرفیت هر استان برای تنظیم بازار کار 

مهندسان، تعرفه ها تنظیم می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: ما نیازمنــد دگرگونی در دانش 
و مهارت مهندسی و یک جریان رشــد پایدار همراه با 

مستندسازی و ارزش گذاری هستیم تا دانش مهندسی 
روزافزون گســترش یابــد و تجارب نســل مهندس 
ارتقــا یابد.اســامی در ادامه بیان داشــت: وزارت راه 
و شهرسازی مســئولیت قانونی در قبال نظامات فنی 
دارد و بــه دنبال ایجــاد یک تحول در عرضــه و تقاضا 
اســت. در بخش دیگر تقدیر از مهندســی به صورت 
اثربخش در دســتور کار قرار دارد تا انتظــارات ما در 
ساخت و ســاز را با بهینه ســازی مصرف انرژی و دوام 
ساختمان و تاسیسات محقق کند.ما نیازمند متناسب 
ســازی هزینه ها و جلوگیری از هزینه های بی رویه در 
احداث بناها هســتیم، زیرا تلفیقی از مهندسی سنتی 
و صنعتی موجب بروز تخلفات زیادی شــده است که 

خسارت های آن را مردم می پردازند.

ساخت و ساز

خريدار  سیاست دولت در بخش مسکن 
با تغییر وزیر راه و شهرسازی از تقویت طرف 
تقاضا به سمت تقویت عرضه و تولید مسکن 
تغییر کرده و پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی با تایید رئیس جمهوری آغاز شده 
اســت. با این حال، عده ای از کارشناســان 
معتقدند اگر همزمان بــا حمایت از عرضه، 
بخش تقاضــا تقویت نشــود، بــا توجه به 
کاهش تــوان خرید، رکود در بــازار باقی 

می ماند.
یکی از دالیلی کنــار رفتن عباس آخوندی، 
وزیر سابق راه و شهرســازی از کابینه دولت 
دوازدهم، اختاف نظرها و نیــز نارضایتی 
رئیس جمهــوری از وضعیت مســکن در 
کشــور بود؛ وضعیتی که آخوندی عامل آن 
را تحوالت اقتصادی اخیر در ســطح کان 
کشور می دانست که گریبان بخش مسکن 
را هم گرفته و افزایش قیمــت ارز منجر به 

گرانی کم سابقه در بازار مسکن شده است. 
در این میان، برخی از کارشناسان و فعاالن 
بازار مسکن معتقدند که بی برنامگی های دولت 
در چند ســال اخیر در بخش مسکن باعث 
شد تا در این شــرایط حتی اقشار متوسط 
هم نتوانند مســکن مورد نیــاز حداقلی را 
تامین کنند. به طور قطع بازار مســکن تابع 
شرایط اقتصادی کان کشوراست و هجوم 
نقدینگی به ســمت بازار مسکن باعث رونق 
ناگهانی این بازار شد. در حالی که مسووالن 
مدعی بودند بازار مســکن کشش افزایش 
قیمت ها را نــدارد شــاهد افزایش قیمت 

مسکن تا ٧۰ درصد در شهر تهران بودیم. 
از ایــن رو یکی از خواســته هــای رئیس 
جمهوری از محمد اســامی، وزیر فعلی راه 
و شهرسازی ســاماندهی به بخش مسکن 
اســت، البته اســامی هم در اینکه دولت 
نباید به صورت مستقیم وارد تولید مسکن 
شود با وزیر ســابق هم عقیده است و بارها 
اعام کرده که ساخت مسکن وظیفه دولت 
نیست اما باید شرایط خانه دار کردن مردم و 
سرمایه گذاری در بخش مسکن را تسهیل 

کند. 
دو برنامه مهم وزیر راه وشهرســازی جدید 
برای ساماندهی بازار مسکن و تامین مسکن 
مورد نیاز اقشار متوســط و اقشار کم درآمد 
به رئیس جمهوری ارایه شده که با موافقت 
حســن روحانی ایــن دو برنامه بــه مرحله 
اجرا رسیده است؛ ســاخت ۴۰۰ هزار واحد 

مسکونی و تحویل تا ســال ١۴۰۰ و کارت 
اعتباری مصالح برای عرضــه انبوه مصالح 
ساختمانی به ســازندگان مسکن با قیمت 
کمتر، از جمله طرح های اســامی است که 
اجرای آن ها آغاز شــده است. البته برخی از 
کارشناسان بر این باورند که این طرح ها هم 
نمی تواند مشــکل بازار مســکن را برطرف 
ســازد و اگر قدرت خرید مردم افزایش پیدا 
نکند همچنان شاهد مشکل تامین مسکن 
در کشور هستیم و این بار را باید بازار اجاره 
مســکن بر دوش بکشــد که افزایش تقاضا 
برای اجاره هم منجر به افزایش اجاره بها در 

بازار شده است. 

افزايش عرضه مسکن در سه سال آينده 
امیر امینی، معاون برنامه  ریزی و منابع مالی 
وزارت راه و شهرســازی در گفت وگو با ایرنا 
درباره تامیــن منابع مالــی دو طرح جدید 
دولت برای ســاماندهی بازار مسکن، گفت: 
دو طرح پیشــنهادی وزیر راه و شهرسازی 
برای ایجــاد آرامــش در بازار مســکن در 
بخش تقویت عرضه اســت. ســاخت ۴۰۰ 
هزارواحد مسکونی و کارت اعتباری مصالح 
ســاختمانی دو طرحی اســت که مراحل 

اجرایی آن از آغاز شده است. 
وی با اشاره به جزییات طرح کارت اعتباری 
مصالح ســاختمانی و اثرگذاری آن در بازار 

مسکن اظهار داشــت: هدف از اجرای این 
طرح اتصال بازار مســکن بــه کارگاه ها و 
کارخانه های تولید مصالح ساختمانی است 
در این صورت عرضه مصالح به انبوه سازان 
ارزان تر انجام می شود که این کاهش قیمت 
منجر به کاهش هزینه های تمام شده برای 

تولید مسکن می شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبق 
برآورد های انجام شده این پروسه می تواند 
تا ۳۰ درصد از قیمت های تمام شــده تولید 

مسکن را کاهش دهد. 
بنابراین اگر بهای تولید مسکن در یک متر 
مربع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشــد 
برآوردهای اولیه نشان می  دهد که با اجرای 
این طرح ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از قیمت 
تولید کاهش می یابد. امینــی با بیان اینکه 
یکی از شیوه های اجرای پروژه های مسکن 
ســازی اســتفاده از ظرفیت های تهاتری 
اســت، بیان داشــت:  دولت در این پروسه 
دخالت نمی کنــد و مســوولیت نظارت بر 

اجرای درست این طرح را برعهده دارد. 
وی با بیان اینکــه برای اجــرای این طرح 
در مرحلــه اول به اعتبــارات ٧ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومانــی نیاز داریــم، گفت: محل 
تامین منابع این پروژ مشــخص شده است 
و از ظرفیت های موجود در تبصره هشــت 
الیحه بودجــه بــرای تامین منابــع مالی 

اســتفاده خواهیم کرد که اجازه می دهد از 
ظرفیت های موجود ماننــد فروش اراضی 

تامین درآمد کنیم. 
معــاون وزیــر راه وشهرســازی همچنین 
دربــاره آغــاز ســاخت ۴۰۰ هــزار واحد 
مسکونی در سطح کشور اظهار داشت: ۲۰۰ 
هزار واحد از این پروژه در شــهرهای جدید 
و ١۰۰ هزار واحد در قالــب طرح بازآفرینی 
شهری ساخته خواهد شد و ١۰۰ هزار واحد 
مسکونی هم از ســوی بنیاد مسکن انقاب 
اسامی ساخته می شود. مخاطب این پروژه 
اقشار متوســط کشور هســتند که توانایی 
دریافت تســهیات و پرداخت اقساط آن را 
دارند . وی با تاکید بر اینکه دولت قصد ورود 
به بازار مســکن را ندارد و اجرای این پروژه 
از سوی ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
انجام می شــود، گفت:  بــرای اجرای پروژه 
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که بخشی 
از آن با مشــارکت بخــش خصوصی انجام 
می شود،  ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی 

مورد نیاز است. 
امینی با بیان اینکه تا سه سال دیگر چیزی 
حدود ۹۰۰ هــزار واحد مســکونی به بازار 
عرضه می شــود، ادامه داد: ۴۰۰ هزار واحد 
با مشــارکت بخش خصوصی تولید و عرضه 
می شــود و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر هم 
به مردم تحویل داده می شــود. این میزان 

عرضه بــه طور قطع می تواند بازار مســکن 
کشــور را متحــول ســازد و به بخشــی از 

نیازهای بازار پاسخ دهد. 

برنامه دولت حريف مشکل بازار 
مسکن می شود؟ 

ســاالنه چیزی حدود ۶۰۰ تــا ٨۰۰ هزار 
ازدواج ثبت می شــود که به دلیــل تغییر 
شرایط اقتصادی و نســلی برخی می گویند 
این آمار در سال جاری و ســال های آینده 
ممکن است روند کاهشی داشــته باشد. از 
ســوی دیگر روند طاق رو به افزایش است 
و هر چهار طــاق یک نیاز به بازار مســکن 

اضافه می کند. 
بنابراین نیاز به مســکن با توجه به انباشت 
تقاضا رو به افزایش اســت. ایــن در حالی 
اســت که در ســال های گذشــته به دلیل 
رکود مسکن میزان تولید به حداقل رسیده 
هر چند که در ســال ۹٧ آمار بانک مرکزی 
نشــان از افزایش صدور پروانه ساختمانی را 
می دهد اما انباشــت تقاضا بــا توجه به 
ورودی های جدید صــف طوالنی را ایجاد 
کرده اســت که عرضــه ۹۰۰ هــزار واحد 
مســکونی پاســخ حداقلی به این حجم از 

تقاضا محسوب می شود. 
در حال حاضر با تغییر مدیریت در وزارت راه 
و شهرسازی سیاست دولت به سمت تقویت 
عرضه تغییر کرده و به دنبال افزایش تولید 
مسکن و ایجاد رونق در کسب و کار مرتبط 

با صنعت ساختمان است. 
از سال ۹۲ تا ســال ۹٧ سیاست وزیر سابق 
راه و شهرسازی تقویت طرف تقاضا بوده که 
برای تحقق این سیاست وام مسکن را به ٨۰ 
میلیون تومان افزایش داد. هر چند تا پیش 
از تحوالت اخیر اقتصادی این تسهیات در 
افزایش توان خرید مســکن حتی در کان 
شــهری مانند تهران موثر بود امــا پس از 
جهش قیمت ها این اثرگذاری خنثی شد و 
عده ای از سپرده گذاران در صندوق پس انداز یکم 
در اوسط دوره خواب سرمایه برای دریافت 
وام،  قید آن را زدند. چندی پیش »ابوالقاسم 
رحیمی انارکی« مدیرعامل بانک مسکن از 
انصراف ۶۰ هزار نفر از دریافت این وام خبر 
داد که اکثر آنها تهرانــی بودند. وزیر جدید 
هم با اعام خبر منتفی شدن افزایش سقف 
وام مســکن آب پاکی را بر روی متقاضیان 

تسهیات ریخت. 

تعرفه  نظام مهندسی بر ساخت وساز، استانی می شود

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران خبر داد

وش مسکن ۱۰ درصد زیرقیمت بازار در نمایشگاه امالک فر
خريدار  رئیس اتحادیه مشاوران اماک 
گفت: قرار اســت در نمایشــگاه اماک که 
در ماه جــاری برگزار می شــود، واحدهای 
مسکونی ٨ تا ١۰ درصد زیر قیمت میانگین 
بازار به فروش برسد.مصطفی قلی خسروی 
در نشســتی خبری گفت: دهم تا سیزدهم 
اســفندماه نمایشــگاه اماک و مستغات 
با حضور چهل شــرکت داخلــی و خارجی 
شــامل پنج شــرکت ترکیــه ای در محل 
دائمی نمایشــگاه های تهران برگزار شده 
و قرار اســت در این نمایشــگاه مسکن  ٨ تا 
١۰ درصد زیر قیمت میانگین بازار به فروش 
برسد.وی درباره خرید ملک در کشورهای 
دیگر گفت: طی ١۰ ماهه سال جاری ٨ هزار 
واحد مسکونی از ســوی ایرانی ها در شهر 
ازمیر ترکیه خریداری شده و دیگر ساکنان 
کشــورهای غرب آســیا نیز مایل به خرید 
مسکن در این کشور هستند. به گفته برخی 
دالالن، قیمت ملک مســکونی در ازمیر از 

متری ۶ میلیون تومان شروع می شود.
وی ادامه داد: برای آنکه در بحث خرید ملک 
در ترکیه، ایرانی ها دچار مشکل نشوند الزم 
است دو سند دریافت کنند که سند اول در 
زمان خرید ملک واگذار شــده، ولی امکان 
نقل و انتقال و خرید و فروش ندارد و ســند 
دوم که سند اصلی محســوب می شود تنها 
پس از پنج ســال ســکونت در همان واحد 

خریداری شده به خریدار اعطا خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشــاوران اماک اســتان 
تهران درباره خرید ملک در دیگر کشــورها 
هشدار داد و گفت: گرجســتان دیگر اجازه 
خرید ملک به ایرانــی ها نمی دهد و در حال 
حاضر آن دســته از ایرانی هایی که در این 
کشور واحد مسکونی خریداری کرده اند با 
مشکل مواجه شــده اند. همین اتفاق چند 
سال پیش برای ایرانی هایی که در دبی اقدام 
به خرید و فروش امــاک می کردند رخ داد 
و بســیاری از آنها مالباخته  شدند، از همین 
رو دارندگان اماک مسکونی در گرجستان 
مجبور هســتند واحدهای خریداری شده 
را تنها به اتباع این کشــور آن هم با قیمتی 
بســیار پایین تر از قیمت خریــد به فروش 

برسانند.

داللی مسکن ترکیه وگرجستان در 
ايران ممنوع است

وی تأکید کرد: به طــور کلی معامله اماک 
خارجی در تمام مشاوران اماکی این کشور 
ممنوع اســت، آنهایی که در ایران اقدام به 
داللی مســکن ترکیه یا دیگر کشــورها 
مــی کننــد، واحدهای صنفــی غیرمجاز 
و بدون پروانــه از اتحادیه مشــاور اماک 
محســوب می شــوند، ضمن اینکه خرید 
و فروشــی که در این زمینه در سایت های 

فروش آناین ملک انجام می شــود، تحت 
نظارت اتحادیه مشاوران اماک نیست.

رئیــس کمیســیون تخصصی مشــاوران 
اماک اتاق اصنــاف ایران دربــاره میزان 
خرید و فروش اماک مسکونی در ١١ ماهه 
سال گذشته اظهارداشت: از اول فروردین تا 
۳۰ بهمن ۹۶ تعــداد کل قراردادهای ثبت 
شده در سامانه اماک کشــور اعم از خرید، 
فروش و اجاره، یک میلیــون و ۲۲۹ هزار و 
١١۵ فقره بود؛ در بازه زمانی مشابه در سال 
جاری این شاخص یک میلیون و ١٨۳ هزار 
و ۹١۶ فقره بود که ۶۴۵ هــزار و ۵۵۵ فقره 
آن مبایعه نامــه و ۵۲۵ هــزار و ۲۶۰ فقره 
آن اجاره نامه بوده اســت. از این نظر در کل 
کشور تعداد قراردادهای ثبت شده ۴ درصد 
کاهش داشــته که در بخش مبایعه نامه ٧ و 

در بخش اجاره نامه ١۴ درصد کاهش ثبت 
معامات داشته ایم.

خســروی با اشــاره به اهمیت الزامی شدن 
ثبت کــد رهگیری در معامات مســکن با 
هدف شفاف ســازی افزود: برخی ارگان ها 
مانند بانک ها، ادارات ثبت، شــهرداری ها و 
دارایی با ســامانه اماک و مستقات لینک 
نشده اند و تنها به شــرکت پست برای ارائه 

کد پستی با این سامانه همکاری دارند.
وی درباره تعداد معامات مسکن در تهران 
یادآور شد: در بازه زمانی اول فروردین تا ۳۰ 
بهمن ۹٧، ۳۰۲ هــزار و ١٨٨ فقره معامله 
مسکن به ثبت رسیده که ١۴۴ هزار و ۶۵۰ 
فقره آن مبایعه نامه و ١۵۵ هزار و ١۹٧ فقره 
آن اجاره نامه بوده اســت؛ در این بازه زمانی 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۲۴ 
درصد معامات مســکن در تهران کاهش 
داشته اســت که در بخش مبایعه نامه ۳١ 
و در بخش اجــاره نامــه ١۶ درصد کاهش 
نشــان می دهد.رئیس اتحادیه مشــاوران 
اماک استان تهران درباره پیش بینی بازار 
مسکن در ســال آینده گفت: در چهار دهه 
اخیر چهار بار جهش قیمت مســکن داشته 
ایم که در ســال های ۶٨، ٨۶، ۹١ و ۹٧ رخ 
داد. چهار عامــل افزایش قیمت حامل های 
انرژی، نوســانات ارز، افزایــش قیمت طا 
و بازار ســرمایه در افزایش قیمت مســکن 

موثر بوده اند. وقتی در ســال ۹١، دالر سه 
برابر شد قیمت مســکن در تهران نیز تا سه 
برابر افزایش یافت. با این حال ســال آینده 
جهش قیمتی نخواهیم داشــت و وزارت راه 
و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس به 
دنبال ســاماندهی قیمت ها هســتند. نگاه 
جدیــد وزارت راه و شهرســازی مبنــی بر 
افزایش ساخت و سازها نیز به تثبیت قیمت 

مسکن کمک خواهد کرد.

سقف تسهیالت مسکن بايد به 80 
درصد قیمت ملک برسد

وی بــا تأکید بر اینکه ســقف تســهیات 
مســکن باید افزایش یابد و بــه ٨۰ درصد 
ارزش ملک برســد، گفت: اگر این فعالیت 
به یک رویه تبدیل شــود، دیگــر اثر تورمی 

نخواهد داشت.
این فعــال صنفــی بخش مســکن درباره 
ارقام مندرج در ســایت های خرید و فروش 
مســکن گفت: قیمــت های موجــود در 
این ســایت ها واقعی نیســت و باالتر از نرخ 
حقیقی منطقــه برای فروش اعام شــده 
اســت، از همین رو اتحادیــه اماک از 
ســایت هایی که در این خصوص فعالیت 
می کنند و ســبب برهم خــوردن تعادل 
در قیمــت گذاری مســکن شــده اند به 

دستگاه های ذیربط شکایت کرده است.
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توصیه هایي براي در امان ماندن از هکرها

ایمیل های مشکوک را دریابید

فائزه طاهــری  یکــی از روش های انتشــار 
ویروس های رایانه ای، باز کردن ایمیل هایی است 
که صرفاً جهت انتشار ویروس های مخرب و بعضاً 

سرقت اطاعات شخصی افراد ارسال می شود.
یکی از شــگردهای مجرمانــه در فضای مجازی، 
فیشینگ اســت که شــامل تاش برای به دست 
آوردن اطاعاتــی مانند نام کاربــری، گذرواژه، 
اطاعــات حســاب بانکــی و … از طریق جعل 
یــک وب ســایت، آدرس ایمیل و… می شــود. 
شبکه های اجتماعی و وب ســایت های پرداخت 
آناین از جمله اهداف حمات فیشینگ هستند. 
ایمیل هایی که با این هدف ارســال می شــوند و 
حاوی پیوندی به یک وب سایت هستند، در اکثر 
موارد حاوی بدافزارند که برای مقابله با این روش 

کاهبرداری باید نکاتی را رعایت کرد.
اخیراً ویروس های رایانه ای در قالب ارسال ایمیل 
از جانــب افراد ناشــناس جابه جا شــده و گاهی 
دارای عناوین جذابی اســت که کاربــران را برای 
باز کردن آن ها، ترغیــب می کند. در برخی موارد 
نیز درخواستی مبنی بر کلیک کردن بررویلینک 
اینگونه ایمیل ها در قالــب ایمیل های تبلیغاتی 
فرســتاده می شــود و گیرنده را بــرای باز کردن 

ایمیل ها تشویق می کند.
در این راســتا، امیر صفری فروشانی، کارشناس 
نرم افزارهــای امنیتــی در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان این کــه ایمیل یکــی از راه هایی اســت که 

خافکارهای ســایبری می توانند بــا آن کاربران 
را در معــرض تهدیدات و حمات ســایبری قرار 
دهند، گفت: از انواع این حمات سایبری می توان 
به فیشــینگ، ارســال بدافزار در قالب فایل های 
ضمیمــه آلــوده، ارساالســکریپت های آلوده و 
ارسال لینک های آلوده، و ارسال اسپم )هرزنامه(، 

اشاره کرد.
وی با تاکیــد بر لــزوم اســتفاده از آنتی ویروس 
توسط کاربران اظهار کرد: برای حفاظت در برابر 
هرزنامه ها و فیشینگ، حتماً باید از سرویس های 
آنتی فیشــینگ و آنتی اســپم اســتفاده کــرد، 
مخصوصاً اگر از ســرویس های ایمیل شــرکتی 
خود اســتفاده می کننــد؛ البتــه نرم افزارهای 
آنتی ویروس اکثراً چنین ویژگی هایی دارند و در 
صورتی که ایمیل آلوده ای ارسال شود، شناسایی 

می کنند.
این کارشــناس در ادامه با بیــان این که کاربران 
نباید هر ایمیلی که برایشــان ارســال می شــود 
را باز کنند، گفــت: مخصوصاً اگر ایــن ایمیل از 
فرســتنده ی ناشــناس ارسال شده باشــد و اگر 
موضوع و متــن ایمیل جذاب بود، باید با شــک و 
تردید بیش تری به آن نــگاه کنند. اما در مواردی 
که خیلی ترغیب شــدند یا حتماً باید آن ایمیل را 
باز کنند، الزم است یک سری موارد را چک کنند 

و تحت شرایط خاص آن را باز کنند.
صفــری خاطرنشــان کــرد: اینکــه سیســتم 

حفاظت شــده باشــد و مواردی از جمله آپدیت 
سیستم عامل، آپدیت مرورگر اینترنتی و داشتن 
آنتی ویروس اصلی و معتبــر و ترجیحاً با کیفیت، 
روال هایی اســت که همه باید رعایت کنند. اما در 
صورتی که باید یک ایمیل ناشناس و مشکوک را 
باز کنند، می توانند فایل ضمیمه را دانلود کرده، تا 
هم آنتی ویروس فایل ضمیمه را اســکن کند ولی 
هم فایل ضمیمه را بدون اجرا و باز کردن آن، فایل 
را در سرویس های اســکنر آناین مانند ویروس 
توتال اســکن کنند، یا این که بــا یک متخصص 
تماس بگیرند و موضــوع را مطرح کنند تا او تحت 

تدابیری که صاح می داند، فایل را باز کند.
این کارشــناس هم چنین توصیه کــرد: کاربران 
تحت هیچ شــرایطی نباید به خاموش یا غیرفعال 
کردن آنتی ویروس خود اقدام کنند، زیرا این کار 
باعث می شــود ویروس ها و خافکاران سایبری 
به راحتی سیســتم ها و اطاعات کاربران را آلوده 

کرده و این موضوع خطرات بسیار جدی دارد.
هم چنین به توصیه  پلیس فتا، الزم اســت هنگام 
دریافــت ایمیل، منبــع ارســال کننده ی آن را 
بررســی کنید و هرگز روی لینک های موجود در 
ایمیل های مشــکوک کلیک نکنید، امنیت رایانه 
خود را باال ببرید، به صــورت دوره ای اکانت های 
بانکی خود را چــک کنید و اطاعــات خود را در 
خصوص جرایم ســایبری و حمــات جدید باال 

ببرید.

ارتباطات

مدیرعامــل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت از خروج ســرویس 
مکالمات بین الملل از انحصار این 
شــرکت و واگذاری ارائه خدمات 
مکالمــات تلفنــی بین الملل به 
شــرکت های خصوصی در سال 

۹٨ خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در گفتگو 
با مهر، با بیــان اینکه برنامه ریزی 
برای آزادسازی تلفن بین الملل و 
واگذاری آن بــه بخش خصوصی 
از شهریورماه سال ۹۶ در دستور 
کار قــرار گرفتــه اســت، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه خدمات 
تلفن بین الملل تاکنون در اختیار 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت 

بــوده، واگــذاری آن 
بــه اپراتورهای بخش 
خصوصی بــا توجه به 
ضوابط و شــرایطی که 
باید بــرای آن تعریف 
شود، اقدام ســاده ای 

نیست.
وی با اشــاره بــه نوســانات نرخ 
ارز گفــت: ترافیک بیــن الملل 
ارتباط مســتقیم با نــرخ ارز دارد 
و هزینــه اصلــی آن نیــز هزینه 
ارزی اســت؛ این موضــوع باعث 
شــد در تعریــف مدلهــای اولیه 
شرایط و ضوابط واگذاری ترافیک 
بیــن الملل به بخــش خصوصی، 
زمان بیشــتری اختصاص دهیم.

شــرکت  مدیرعامــل 
ارتباطات زیرســاخت، 
با بیــان اینکــه تدوین 
مقررات واگذاری تلفن 
بیــن الملــل مجــددا 
در دســتور کار قــرار 
گرفته و به کمیســیون 
تنظیم مقررات ارتباطات ارســال 
شده اســت، افزود: در این زمینه 
پیشنهاد شده اســت که موضوع 
از اپراتورها نیز نظرخواهی شود و 
در نهایت پس از اعمال نظرات این 
بخش، پروانه فعالیت اپراتورهای 
تلفن بین الملل نهایی شــده و در 

سال ۹٨ واگذار شود.
وی هــدف از اجــرای این طرح 

را خــروج شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت از بخش هایــی از 
ارائه خدمات تلفــن بین الملل و 
واگذاری آن بــه بخش خصوصی 
اعــام کــرد و گفــت: البتــه 
درهرصورت همچنان بخشــی از 
کار، در اختیار شرکت ارتباطات 
زیرساخت باقی می ماند چرا که 
طبق قانون، ترافیــک ارتباطات 
باید تحویل زیرســاخت شود و از 
شبکه زیرســاخت خارج و به بین 

الملل تحویل داده شود.
عباسی شاهکوه گفت: با انجام این 
طرح، دخالت زیرساخت در پروژه های 
مربوط به ارتباطات صوتی ایران 

و خارج، کاهش می یابد.

آزادسازی تلفن بین الملل درسال ۹۸

سامسونگ در اوج؛ اپل در قعر!
 آمارهای مربوط به فروش گوشــی های هوشــمند در سه ماهه چهارم 
سال ۲۰١٨ میادی نشان می دهد که سامسونگ همچنان جایگاه خود 

به عنوان پرفروش ترین برند موبایل در جهان را حفظ کرده است.
بعد از آنکه آمار و گزارش هــای مربوط به میزان فروش شــرکت های 
تولیدکننده موبایل در جهان در بازه زمانی ســه ماهــه چهارم و پایانی 
سال ۲۰١٨ میادی منتشر شد، بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
از ادامه روند ســلطه شــرکت سامســونگ به عنوان پرفروش ترین و 
محبوب ترین برند گوشــی هوشمند جهان ســخن گفته و بر آن تاکید 

کردند.
با نگاه مختصری به میزان فروش گوشــی های هوشمند در فصل پایانی 
سال گذشته به وضوح می توان دریافت که سامســونگ از بزرگترین و 
قدرتمندترین رقبایــش یعنی اپل و هواوی ســبقت گرفته و همچنان 

جایگاه نخست خود را در این رده بندی حفظ کرده است.
یکی دیگر از نکات قابل توجهی که در این فهرســت به چشم می خورد، 

کاهش چشمگیر میزان فروش گوشی های آیفون اپل است.
 cnbc بر اســاس گزارش مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشــی گارتنر که در
آمده اســت، در این مدت زمان ســه ماهه بالغ بر ۴۰٨ میلیون دستگاه 
گوشی هوشمند در بازارهای جهانی به فروش رفته است که در مقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل از آن تنها شــاهد یک پیشرفت ۰.١ درصدی 

بوده است.
در این بــازه زمانی، همچنین گزارش شــده اســت که سامســونگ 
با فروش بالغ بر ٧١ میلیون دســتگاه گوشی هوشــمند توانسته است 
ســهم ١٧.۳ درصدی را به خود اختصاص دهد. البته الزم به ذکر است 
که این شرکت نســبت به مدت مشابه ســال قبل از آن، با یک کاهش 
۰.۹ درصدی مواجه شــده اســت که این امر آن در برابر یکی از رقبای 
بزرگ چینی خود یعنی هواوی آسیب پذیر تر کرده است و ممکن است 
این غول تکنولوژی چینی بتواند در آینده ای نزدیک جایگاه نخســت 

سامسونگ را از آن خود کند و از آن سبقت بگیرد.
سهم هواوی با فروش ١٧ میلیون دستگاه گوشی بیشتر نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته موفق شده است ســهم خود را از بازار گوشی های 

هوشمند از ۴ به ١۴.٨ درصد برساند.
اپل نیز با اینکه همچنان ســهم بیشــتری از بازارهای جهانی موبایل 
نسبت به هواوی در اختیار دارد و ســهم آن معادل ١۵.٨ درصد گزارش 
شده است، اما باز هم در این بازه زمانی سه ماهه دچار کاهش ۹ میلیون 
دستگاهی میزان فروش نسبت به سال گذشته شده است که این اعداد 
و ارقام نشــان دهنده ضعیف ترین عملکرد اپل از سه ماهه نخست سال 

۲۰١۶ میادی است.

 فروش 2 میلیارد دستگاه گوشی سامسونگ 
در دهه اخیر

 مدیرعامل سامسونگ به تازگی اعام کرده است که در یک دهه گذشته 
این شرکت موفق شده است بالغ بر دو میلیارد دستگاه گوشی هوشمند 

از سری گلگسی را در بازارهای جهانی به فروش برساند.
با توجه به رکــود کم ســابقه در بازارهای جهانی موبایل، بســیاری از 
شرکت های تولیدکننده گوشی هوشــمند این روزها به تولید و عرضه 
محصوالت دیگــری روی آورده اند تا ضرر و زیان های ناشــی از کاهش 
میزان فروش خود را به حداقل برســانند. در این میــان، برخی از این 
شرکت ها نیز همچون سامسونگ که رتبه نخست در فروش گوشی های 
هوشمند در جهان را به خود اختصاص داده است، از آمار و ارقام مربوط 
به میزان فروش خود خبر داده و ســخن گفته اســت تا بدین ترتیب به 
عملکرد موفقیت آمیز خود در این حوزه افتخار کرده و جایگاه برتر خود 
در میزان فروش گوشی های هوشــمند را به سایر رقبای قدرتمند خود 

اثبات کند.
 the حاال تازه ترین اخبار و گزارش های منتشــر شــده در وب ســایت
verge نشــان می دهد که دی جی کوه، مدیر بخش موبایل سامسونگ 
در مراسم رونمایی از محصوالت جدید این شــرکت خاطرنشان کرده 
است که سامسونگ در طول ١۰ ســال اخیر، بالغ بر دو میلیارد دستگاه 
گوشی هوشمند از سری گلکســی را در بازارهای جهانی عرضه کرده و 
به فروش رسانده اســت که این خود رقم افتخارآمیز و دستاورد بزرگی 

برای این غول تکنولوژی به شمار می آید.
به نظر می رســد که در واکنش به گفته های تیم کوک، مدیرعامل اپل 
بوده است که در ماه سپتامبر اعام کرد بالغ بر دو میلیارد دستگاه گجت 
هوشمند مبتنی بر سیســتم عامل آی او اس در جهان عرضه و فروخته 
شده است که از این میان، عاوه بر گوشی های آیفون، تبلت های آی پد 
نیز محســوب می شــوند بنابراین با یک حســاب سرانگشتی می توان 
دریافت که سامسونگ در اینجا نیز جایگاه نخست و برتر خود را نسبت 

به اپل ثابت کرده است.

 محصوالت پوشیدنی جدید سامسونگ
 رونمایی شدند

شرکت سامسونگ از دستگاه های پوشیدنی جدید خود رونمایی کرد. 
همه این دستگاه ها با محصوالت سامسونگ کار می کنند.

Un�  به گزارش دیلی میل، شــرکت سامسونگ طی مراســم آنپکد )
packed(  که در سان فرانسیســکو برگزار شد، از محصوالت پوشیدنی 

جدید خود رونمایی کرد.
ســاعت هوشــمند گلکســی اکتیو، هندزفری بیســیم سامسونگ و 
دســتبند ســامتی گلکســی فیت محصوالتی بودند که بــه نمایش 

درآمدند.
Gal� )هندزفری بی سیم جدید سامسونگ که موسوم به گلکسی بادز 

axy Buds(  اســت، مانند یک میکروفون هوشــمند است که با سطح 
صدای محیط اطراف تنظیم می شــود و در طی یک تمــاس تلفنی با 

صدای کاربر منطبق می شود.
زمانی که محیط اطراف کاربر ساکت باشــد، گلکسی بادز صدای کاربر 
را شناســایی می کند. ولی اگر محیط پر از سر و صدا باشد، هندزفری به 
میکروفون داخلی تغییر حالت می دهد تا بتواند صدای کاربر را از میان 

صداهای دیگر تفکیک و تشخیص دهد.
ایــن هندزفری های جدید نســبت بــه نمونه های ســابق ۳۰ درصد 
کوچک تر هستند، اما دارای چیپســت هایی با کارایی باال هستند که به 
گلکسی بادز اجازه می دهند با یک بار شارژ تا ۶ ساعت فعال باشد.این در 
حالی است که این مدت زمان طی یک تماس تلفنی و با یک مرتبه شارژ 
به ۵ ســاعت می رسد. این محصول در ســه رنگ زرد، مشکی و سفید با 

قیمت ١۲۹ دالر به فروش خواهد رسید.
 ساعت هوشمند گلکســی اکتیو با قیمت ١۹۹ دالر و دستبند سامتی 
گلکســی فیت نیز ۹۹ دالر عرضه خواهد شــد. این دو محصول هر دو 

ضدآب بوده و گلکسی فیت بسیار سبک وزن است.
هم گلکسی فیت و هم گلکسی اکتیو در نســخه بروزرسانی شده خود 
می توانند به طرز بهتــری کیفیت خواب کاربــران را ردیابی کنند. هر 
دو می توانند اطاعاتی ضروری راجع به سامتی کاربر ارائه دهند که از 
میان آنها می توان به شمردن ضربان قلب اشاره کرد. باتری مقاوم آن ها 
نیز سبب شــده که با یک مرتبه شــارژ به مدت یک هفته قابل استفاده 

باشند.
 از دیگر ویژگی های جالب ســاعت گلکسی اکتیو، امکان شارژ شدن آن 
 Galaxy ( ١۰ توسط گوشی های جدید سامسونگ یعنی گلکسی اس
S10( است. عاوه بر این، ساعت هوشمند جدید سامسونگ از دستیار 
صوتی این شرکت، یعنی بیکســبی )Bixby(  هم پشتیبانی می کند تا 

کاربران بتوانند با کمک آن به ارسال پیام و برقراری تماس بپردازند.

گوشی
کشف یک باگ در ویژگی جدید واتس اپ 

 در ویژگی جدیــد واتس اپ که با کمــک احراز هویــت بیومتریک از 
اطاعات اپلیکیشن در آیفون محافظت می کرد، یک باگ جدید کشف 

شده است.
یک باگ نگــران کننده واتــس اپ به تازگــی در ویژگــی جدید این 
اپلیکیشن کشف شده اســت. جالب آنکه این ویژگی در ماه جاری برای 

حفظ حریم شخصی کاربران در آیفون ارائه شده است.
در این اواخر واتس اپ قابلیت احراز هویــت بیومتریک را ارائه کرد که 
به کاربران اجــازه می دهد با اســتفاده از Face ID یا Touch ID قفل 
اپلیکیشن مذکور را باز کنند. هدف از عرضه این ویژگی حفظ اطاعات 
دستگاه از دسترس دوستانی اســت که هنگام باز بودن قفل موبایل 

پیام های فرد را جستجو می کنند.
اما یکی از کاربران وب ســایت Reddit شــکاف امنیتی را کشف کرده 
که هر فردی با کمــک آن می تواند مرحله احراز هویــت با Face ID یا 
Touch ID را میانبر بزند.به طور کلــی کاربران می توانند فرایند احراز 
هویت برای ورود به اپلیکیشــن را طوری تنظیم کنند که فرد برای هر 
 Touch یا Face ID بار باز کردن واتــس اپ باید بافاصله اطاعــات
ID خود را ارائه کند. روش دیگر فراهم کــردن این اطاعات در فواصل 

زمانی یک ساعت یکبار است.
اما هنگامیکــه کاربران هرگونه گزینه دیگری غیــر احراز هویت آنی را 

انتخاب کنند، سیستم امنیتی دچار اختال می شود.
به هرحال خبرگزاری رویترز نیز این باگ را تایید کرده است. سخنگوی 
واتس اپ در ایمیلی اعام کرده اســت: ما از این مشــکل آگاه هستیم و 
درمدت زمانی کوتاه آن را حل می کنیم. امــا تا آن زمان به افراد توصیه 
می کنند در تنظیمات قفل نمایشــگر، گزینــه »بافاصله« را انتخاب 

 کنند.
چطور از iGTV اینستاگرام بهتر استفاده کنیم؟

 یکی از قابلیت های نســبتاً جدیــدی که به پلتفرم شــبکه اجتماعی 
اینستاگرام اضافه شده است، iGTV است.

بدون شک از وقتی که این قابلیت تلویزیون مانند به اینستاگرام اضافه 
شد، بســیاری از کاربران و تولیدکنندگان محتوا بخصوص آنهایی که 
به تولید و انتشــار ویدیوهای آموزشــی می پرداختند، از امکان آپلود و 
ارائه ویدیوهایی طوالنی تر و بــدون محدودیت زمانی یک دقیقه ای که 
برای پست و استوری های اینســتاگرام وجود داشت، ابراز خوشحالی و 

خرسندی بسیاری کردند.
این قابلیت که به صورت یک اپلیکیشــن جداگانه نیز در فروشگاههای 
آناین و اینترنتی گوگل پلی استور و اپ اســتور اپل وجود دارد، در نام 
خود کلمه TV را گنجانده و کاربــران نیز به هنگام باز کردن ویدیوهای 
آن ، در ابتدا برای چندلحظه بسیار کوتاه تصاویر برفکی مشاهده و رویت 

می کنند که یادآور تلویزیون های قدیمی است.
مســلم اســت که یکی از بزرگترین تفاوت های عمده ایــن قابلیت با 
ویدیوهای کوتاه در پســت های اینســتاگرام، زمان بســیار بیشتر و 
طوالنی تــر برای انتشــار و آپلود ویدیو اســت.در این قســمت، 
الگوریتــم های مختلفی بــرای نمایش ویدیوهــای گوناگونی که در 
پلتفرم iGTV آپلود شــده اســت، وجود دارد کــه از جمله مهم ترین 

دسته بندی های آن می توان به For You و Popular اشاره کرد.
بر اســاس گزارش وب ســایت tomsguide، یکی دیگر از ویژگی های 
متمایز این پلتفرم، امکان به اشــتراک گــذاری ویدیوهای مخصوص 
verti� )صفحه نمایش گوشــی یعنی به صورت تمام صفحه و عمودی 

cal( اســت و کاربران قادر خواهند بود با مراجعه به قســمت مربوطه، 
ویدیوهای مختلف در دســته بندی های مختلف را مشــاهده و تماشا 
کرده و در صورت تمایل به ســایر افراد و مخاطبان اینســتاگرامی خود 

ارسال و پیشنهاد کنند.
کاربران همچنیــن قــادر خواهند بــود در این قســمت، ویدئوهای 
موردعاقه خود را الیک کــرده و برای تولیدکننــده آن نظر و کامنت 
بگذارند. همچنین در صورتی که آنها وســط یک ویدیو مشــاهده آن 
را متوقف کنند، IGTV قســمت هایی که مشــاهده نکرده اند به شما 
یادآوری خواهد کرد. بنابراین شما می توانید ویدیوی موردنظر را دوباره 

در زیر تب ادامه مشاهده )Continue Watching( پیدا کنید.

بدافزاری که بسته  اینترنتی کاربران را می خورد!
 محققان به تازگــی دریافته و اعام کرده اند در صورتــی که کاربران با 
اتمام زودهنگام و غیرقابل توجیه بسته های اینترنت همراه گوشی خود 

مواجه شده اند، احتماالً گرفتار یک بدافزار جدید شده اند.
این روزها اخبار متعددی درباره انتشــار بدافزار و باج افزارهای مختلف 
در فضای مجازی، محیط اینترنت و گوشــی های هوشمند که منجر به 
سرقت اطاعات کاربران و نفوذ هکرها و سو استفاده از حریم خصوصی 

کاربران می شود، به گوش می رسد.
محققان و پژوهشــگران فعال در حــوزه امنیت ســایبری نیز با تحت 
بررســی قرار دادن ســخت افزار و نرم افزارهای گوناگون در تاشند تا 
عاوه بر هشدار دادن و آگاهی رساندن به کاربران در فضای مجازی، به 
شرکت های توســعه دهنده مربوطه نیز اطاع و هشدار دهند که هرچه 
ســریع تر با اقدامات الزم همچون ارائه و انتشار نسخه های به روزرسانی 
امنیتی، آســیب پذیری و ضعف های امنیتی مذکــور را برطرف کرده 
و از ادامه نفوذ هکرها و مجرمان ســایبری به حریم شــخصی کاربران 

جلوگیری به عمل بیاورند.
حاال تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر شــده حاکی از آن است که 
محققان و پژوهشــگران امنیتی دریافته و اعام کرده اند که تمام شدن 
زودهنگام و مصرف غیرقابل توجیه بســته های اینترنت همراه )دیتا( 
Drain� »در گوشی های هوشمند کاربران، توسط بدافزار جدیدی که 

erBot« نــام دارد، صورت می گیــرد و کاربران باید مراقب باشــند تا 
دســتگاه های الکترونیکی و گوشی های هوشــمند متصل به اینترنت 

همراه آنها گرفتار چنین بدافزار جدیدی نشود.
آنها در ادامه این گزارش به کاربران توصیه کرده اند که با بررسی کردن 
دقیق میزان مصرف اینترنت همراه و در نظر گرفتن حجم بســته های 
اینترنت دیتای خود در مدت زمــان موردنظر، از هرگونه احتمال آلوده 
شدن دســتگاه خود به چنین بدافزاری جلوگیری کنند و یا در صورت 
مشاهده هرگونه مصرف غیرعادی و نامعمول، موضوع را با کارشناسان 
امنیتی مطــرح کرده، در میــان بگذارند و از آنها بــرای برطرف کردن 

مشکل کمک بخواهند.
به گفته این پژوهشــگران، بدافزار مذکور بالغ بر ١۰ میلیون دســتگاه 
اندرویدی را آلوده کرده و بدون اطاع کاربــران، این امکان را به هکرها 
و مجرمان ســایبری می دهد تا از حجــم بســته های اینترنت دیتای 

خریداری شده توسط آنها استفاده کنند.
آنها همچنین خاطرنشــان کرده اند اپلیکیشن های میزبان این بدافزار 
به هکرها کمک کرده اند ماهانه تا ســقف ١۰ گیگابایت از بســته های 

اینترنتی کاربران را مصرف و سو استفاده کنند.
در این گزارش که در وب سایت هکرنیوز آمده است، بدافزار مربوطه در 
بسیاری از اپلیکیشن های موجود در فروشــگاه های آناین و اینترنت 
همچون گوگل پلی استور و اپ اســتور اپل وجود داشته و اپلیکیشن های 
به ظاهر بی خطری از این بدافــزار میزبانی کــرده و آن نیز پس از قرار 
گرفتن بر روی حافظه گوشی هوشمند، به دانلود ویدئوهای تبلیغاتی تا 
حجم ١۰ گیگابایت در ماه آغاز کرده است. الزم به ذکر است که تمامی 
فعالیت های مذکور توسط کاربران قابل مشاهده و ردیابی نبوده و پس 
از دانلود از حافظه گوشــی پاک می شــدند اما فرایند دانلود ویدئوهای 
تبلیغاتــی منبع درآمد اصلی توســعه دهندگان این بدافزار به شــمار 

می رفته و موجب درآمدزایی کانی برای آنها می شده است.

آنالین


