
بی پولی در جاده مخصوص

 جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 بنگاه های اقتصادی 
تا پایان سال 98 واگذار می شوند

 در گفت و گو با حمیدرضا عظیمیان
 مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان عنوان شد 

رییس اتاق اصناف ایران توضیح داد

سود عده ای 
در آشفتگی 
بازارهاست

توزیع بسته 
حمایتی کارمندان 

با حقوق آبان

عامل گرانی 
موبایل در بازار 

چيست؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

گروه اقتصــاد  معــاون اول رییس 
جمهوری اشــتغال و رفع موانــع تولید 
را دســتور کار اصلی دولت اعــام کرد و 
گفت: با دستور رییس جمهوری بنگاه های 
اقتصــادی دولتی تــا پایان ســال 98 به 

بخش خصوصی واگذار می شوند.
اسحاق جهانگیری در مراســم تکریم از 
علی ربیعی و معارفه محمد شریعتمداری 
وزیران پیشــین و جدید تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی که در ســالن 17 شهریور 
این وزارتخانه برگزار شــد، افزود: رییس 
جمهوری دستور داده اســت که تا پایان 
ســال آینده بنگاه های اقتصادی واگذار 
شــوند و در حال حاضر نکته منفی اداره 
بنگاه ها این اســت کــه میلیاردها تومان 

منابع کشور با بازده اندک اداره می شوند.
وی یادآور شــد: اگر این بنگاه ها ســالی 
10 درصــد از ســود ایــن منابــع را به 
دولت بازمی گرداندند برای اداره کشور 

نیازمند منابع پولی نبودیم.
معاون اول رییس جمهــوری همچنین 
با بیان این که در هیچ کجــای دنیا برای 
مدیریت حرفه ای - اقتصــادی بنگاه ها 
براساس من بمیرم تو بمیری رییس هیات 
مدیره انتخاب نمی شــود، گفت: مدیران 
حتما براساس دانش حرفه ای و بهره وری 

باال انتخاب شوند.

بنگاه ها بد اداره می شوند
جهانگیــری تصریــح کرد: در شــرایط 
تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش 

قدرت خرید کشور را تهدید می کند.
وی با یادآوری این که در ابتدای دولت این 
دو مقوله در دستور کار قرار گرفت، ادامه 
داد: اگر خوب دقت نکرده و ایســتادگی 
نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته 
باشیم ممکن است ســال آینده بگوییم 
قدرت خرید مردم شــدیدا کاهش یافته 
اســت.فرمانده ســتاد اقتصاد مقاومتی 
با بیان این که بنگاه های کشــور بد اداره 
می شــوند و این در بنیادها، آســتان ها و 
شــرکت های دولتی هم مشــهود است، 
اظهار داشت: با وجود ســرمایه کشور در 
این بنــگاه ها که توقع داریــم از چند 10 
میلیارد دالر سرمایه ای که در آنها وجود 
دارد، دولت از ســود آن بهره ببرد در آخر 
دیده می شــود که کمک دولتی نباشد از 

پرداخت حقوق خود عاجز هستند. 
جهانگیری با یادآوری دوران مســئولیت 
خود در وزارت صنایع گفت: وقتی راهبرد 
توسعه صنعتی کشــور را می نوشتیم دو 
منطقه همزمان توسعه صنعتی را شروع 
کرده بودند که دســتاوردهای بیشتری 
نسبت به ما داشــتند از جمله شرق آسیا 

و آمریــکای التین و مســاله مهم این بود 
که چرا این دو منطقه زودتر توســعه پیدا 

کردند و ما به سرعت پیش نرفتیم.
وی افزود: نکته برجســته آن این اســت 
که سیاســت گذاری های توســعه ای در 
این مناطق براســاس راهبرد بلندمدت 
متناســب با شــرایط و ظرفیت داخلی و 
براســاس سیاســت عالمانه برای توسعه 
خود صورت مــی گرفت ولی در کشــور 
ما به رغم نیروی انســانی، دانشــگاهی و 
توانمندی کــه از ایــن دو منطقه کمتر 
نبودنــد سیاســت گــذاری هــا ثبات و 

استمرار نداشت. 
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشــان 
کرد: در برخی از این دو منطقه دولت ها با 
کودتا عوض شدند و دولت های دیکتاتور 
ســرو کار آمدند و در برخی دموکراســی 
عالی وجود داشــت نقطه مشــترک این 
دولت ها ثبات و اســتمرار سیاست های 
توســعه ای کشــور بود و اصــرار بر این 
سیاســت ها که منابع مــردم را تامین 

می کرد. 
جهانگیری ادامــه داد: آنها تردید نکردند 
و پیشــرفت کردند ولی در کشور ما گاهی 
وقتی دولتی عوض می شــود سیاســت 
دولت قبلی را کنار مــی گذارند یا وزیری 
که عوض می شــود سیاســت های وزیر 
قبلی را تغییــر می دهد و همین ســبب 

شده توسعه در کشور عقب بماند. 
وی ابراز امیدواری کرد که به این درجه از 
بلوغ برسیم که سیاست گذاری هایی که 
بتواند کشور را به پیش ببرد اتخاذ کنیم و 
بر ثبات و استمرار آن تاکید داشته باشیم. 

ایجاد اشتغال به عنوان اصلی ترین 
مساله باید در دستور کار قرار گیرد

معاون اول رییس جمهوری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی را وزارتخانه مهمی 
عنوان کرد و گفت: حوزه اجتماعی امروز 
تعیین کننده است و نمی توان از آن غفلت 
کرد، مســائل اجتماعی مردم چه آنها که 
به مسائل مادی ، آســیب های اجتماعی 
و چه مسائل سیاســی - اجتماعی مربوط 
می شود همه با هزینه کم برای کشور قابل 

اجرا است. 
جهانگیری ادامــه داد: در 
شــرایط قبــل از اتفاقات 
تحریم همــواره می گفتیم 
که کشــور با چالــش ها و 
ابرچالش های جدی روبرو 
است و این مســاله برخی 
اقتصاددانان نیز بارها گفته 
انــد ولی موضــوع بیکاری 
مساله ای جدی ای است که از 

باب سیاســت گذاری در حوزه مسئولیت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف 

می شود. 
وی تصریح کــرد: ایجــاد اشــتغال در 
کشــور به عنوان اصلی ترین مساله باید 
در دســتور کار قرار گیرد و اگر به مساله 
بیــکاری دقت نکنیــم از دســت دادن 
برخی نیروهای فعلی تشــدید می شود و 
از عوارض دوره تحریم این اســت که که 
بنگاه های تولیدی با رکود کار روبرو شوند 
و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه ها و 
مدیران اقتصادی این است که بنگاه های 

اقتصادی وارد دوره رکود شوند. 
معاون اول رییس جمهــوری همچنین 
گفت: پیش از آغاز تحریم ها ســتادهای 
تســهیل رفع موانع تولید در اســتان ها 
تشکیل شد و در این مقطع به این ستادها 
بیشــتر نیازمند و آنها بایــد در کنار نظام 
بانکی جــدی تر بــه صحنه بیاینــد تا از 
اشتغال موجود حفاظت کنند و از طرفی 
ایجــاد اشــتغال جدید هــم باید جزو 

اولویت ها باشد. 
جهانگیری افــزود: دولــت منابع خوبی 
را برای فعاالن اقتصــادی در نظر گرفته 
اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستیم 
ولی باید دقت شــود چرا کــه در این پول 
رانت زیادی نهفته اســت البته اگر رانت 
به قیمت ایجاد شــغل باشــد ما طرفدار 
رانتی هســتیم که موجب توسعه کشور و 

اشتغال شود. 
وی با یادآوری این که موضوع آســیب های 
اجتماعــی از دیگر اولویت هــای دولت 
اســت، تصریح کرد: اگر توســعه مناطق 
صورت گیــرد بخشــی از مهاجــرت ها 
کاهش خواهــد یافــت و کار اصلی و در 
دســتور کار دولت اشــتغال، رفع موانع 
تولید است و معتقدیم شــورای اشتغال 

باید فعال تر به این موضوع بپردازد. 

سود سهام عدالت در ماه های آینده 
افزایش می یابد

معاون اول رییس جمهــوری با بیان این 
که در ابتدای این دولت موضوع مبارزه با 
چهره خشــن فقر مطرح شد، خاطرنشان 

کرد: دولت برای این که چهره خشن فقر 
را دور کند منابع زیــادی در نظر گرفت و 
به همین منظور فقیرترین افراد کســانی 
هســتند که تحت پوشــش کمیته امداد 
و بهزیســتی قرار دارند و از اوایل ســال 
گذشته دولت میزان مستمری این افراد 

را برخی تا چهار برابر افزایش داد. 
جهانگیری تصریح کــرد: این که برخی 
می گویند فانی گفت چهره خشن فقر 
را برطرف می کنیم هیچ اقدامی صورت 
نگرفته این قبیــل اقدامات تصمیماتی 
بود که گرفته شــد و افزایش مستمری ها 
صورت گرفت، حال ممکن است برخی 
بگویند چهار برابر کم است البته درست 
است ولی توان دولت در وضع درآمدی 
حتی امســال که درآمد دولت کاهش 
یافته بــود از ایــن بخش هــا حمایت 

کردیم. 
وی با بیان ایــن که هفت هــزار میلیارد 
تومان برای بخش هایی که تحت پوشش 
کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی نیستند 
در نظر گرفته شد، یادآور شد: آرزو داریم 
کسی در کشور سر گرسنه زمین نگذارد و 
باید این تصمیم استمرار داشته باشد و هر 

سال متناسب با تورم افزایش یابد. 
معاون اول رییس جمهــوری همچنین 
گفــت: تصمیم دیگــر دولــت بیمه 11 
میلیون حاشیه نشین شهرها بود و دولت 
قبول کرد که هر کس بیمه نشــده است، 
بیمه کند و امروز رضایت عمومی از طرح 
بیمه ســامت توســط مردم احساس 

می شود. 
جهانگیــری ادامــه داد: کار دیگر دولت 
ســهام عدالت بود که 60 مورد از بهترین 
بنگاه ها به این ســهام تعلق گرفت و 48 
میلیون نفر از مردم احساس می کنند که 

سهمی در این بنگاه ها دارند. 
وی افزود: بــه رغم فشــارهای برخی که 
مایل نبودند سود ســهام عدالت پرداخت 
شود ما سال گذشته ســود این سهام را به 
مردم پرداخت کردیم و در ماه های آینده 
نیز سود بیشــتری پرداخت خواهیم کرد 
و ســال آتی ســود این بنگاه ها بیشتر 
می شــود.معاون اول رییس جمهوری 
تصریــح کــرد: الیحه ای 
به مجلــس داده شــده تا 
ســهامداران بتوانند سهام 

خود را بفروشند.

ربیعی تالش کرد 
سخنگوی جامعه 

کارگری در دولت باشد
بخــش  در  جهانگیــری 
دیگری از ســخنان خود، 

ربیعی را چهــره شــناخته توصیف کرد 
که در طول دوران پــس از انقاب که در 
مســئولیت های مهم و حساسی حضور 

داشت، کارهای بزرگی انجام داده است.
وی ادامــه داد: ما چه زمانی کــه وی را به 
عباد می شــناختیم و چه وقتی که با نام 
ربیعی شــناختیم، وجه مشــترک این 
بود کــه وی را به عنوان راه حل مســائل 
اجتماعی و سیاسی کشــور می دانستیم 
و در جلســات در رابطه بــا پیچیده ترین 
مسائل کشــور جز با روش های تعامل و 
اجتماعــی روش دیگــری را مطرح نمی 

کرد. 
معاون اول رییس جمهوری یادآور شــد: 
ربیعی در دوره مسئولیتش تاش وسیعی 
کرد که سخنگوی جامعه کارگری کشور 
در دولت باشــد و زندگی وی با این گروه 
آمیخته بود و توانســت نقش خــود را به 

خوبی ایفا کند. 
وی ادامــه داد: در حال حاضــر هم برای 
ایشــان در دولت جا باز اســت و با افتخار 
آمادگی استفاده از ظرفیت و توان ربیعی 
را داریــم و خا حضــورش در بحث های 
سیاســی- اجتماعی دولت احســاس 

می شود. 
معاون اول رییس جمهوری ضمن تقدیر 
از تــاش هــای چندماهه انوشــیروان 
محســنی بندپی بــه عنوان سرپرســت 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
خاطرنشان کرد: شریعتمداری نیز نیاز به 
معرفی ندارد وی از مدیران عالی کشور در 

بخش های مختلف بوده است. 

 شریعتمداری مدیر کارآزموده
 در دوران سخت است 

معــاون اول رییــس جمهــوری افزود: 
شریعتمداری مدیر کارآزموده در دوران 
پیچیده و سخت اســت که حضور وی در 
این وزارتخانه می تواند تحول مناســبی 
ایجاد و کارهای نیمه تمام را تکمیل کند 
و اگر جایی نیاز بــه اصاحات دارد، انجام 

دهد. 
جهانگیری تصریح کــرد: اینکه مدیری 
فکر کند باید گذشته را تخریب کند، کار 
ناموفقی اســت در حالی کــه نقص مدیر 
برطــرف کردن ضعــف های گذشــته و 

پیشرفت در مسئولیت جدید است. 
معاون اول رییس جمهوری در این مراسم 
به نمایندگی از دکتــر روحانی از خدمات 
علی ربیعی و محسنی بندپی با اهدای لوح 
قدردانــی کرد.همچنین در این مراســم 
حکم انتصــاب محمد شــریعتمداری به 
عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

وی تقدیم شد.

وزنامـه اقتصادی ر

سه شنبه      22آبان 1397     شماره 244     8 صفحه    1000 تومان

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

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

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

تلگرام های فارسی؛ مجاز یا غيرمجاز؟

 آینده صندوق های بازنشستگی در ایران 
چه خواهد شد؟

یکی از اساسی ترین مشکات ســاختاری اقتصاد ایران در سال های آتی 
مربوط به صندوق های بازنشســتگی کشــوری و لشــگری خواهد بود، 
به طوری که ســال گذشــته دولت 40 هزار میلیارد تومان به دو صندق 
بازنشستگی لشکری و کشوری کمک کرده و امســال هم این رقم به ۵۳ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
یعنی 1۳ هزار میلیارد تومان کمک به این دو صندوق افزایش یافته است. 
به عبارتی کمک دولت به صندوق های بازنشســتگی امســال ۳۲ درصد 
نسبت به سال گذشته رشد داشــته  و با ادامه این روند تا چند سال دیگر، 
نصف بودجه دولت باید صرف کمک به صندوق های بازنشســتگی شود. 
حال آنکه مرکز پژوهش های مجلس اعام کرده کــه بحران در صندوق 
تامیــن اجتماعی می توانــد در آینده زمینــه ناآرامی هــای اجتماعی و 
اقتصادی را ایجاد کند. صندوق های بازنشســتگی به طــور معمول، با دو 
مشکل مواجه هستند؛ اول اینکه مجموع مستمری هایی که باید بپردازند 
افزایش یافته، در حالی که حق بیمــه دریافتی به همین اندازه باال نرفته یا 
حتی در مواردی پایین آمده اســت.نکته دیگر، کاهش سن بازنشستگی و 
افزایش سنوات مســتمری بگیری بوده که باعث شده تا سن بازنشستگی 
به حدود ۵۲ سال در ایران برســد در حالی که میانگین سن بازنشستگی 
در جهان حدود 6۵ سال اســت. بر کنار از این، درآمد های مورد انتظار از 

سرمایه گذاری های آنان محقق نشده است.
گفته می شــود که به دلیل اوضاع بد و جبران برخی کســری ها، صندوق 
بازنشســتگی فوالد، مجبور به فروش اموال خود شــده است. این شرایط 
تنها مختص صندوق بازنشســتگی فوالد نبــوده و تاحدودی وضعیت در 

صندوق بازنشستگی کشوری هم اینچنین است.
در ســال 1۳8۲ صندوق بازنشستگی کشــوری 78 درصد از مستمری 
بازنشســتگان را از محل حق بیمه های دریافتی پرداخت می کرد، اما این 
نسبت به شدت پایین آمد و در ســال 1۳9۵، به ۲6 درصد رسید. صندوق 
بازنشستگی لشــکری هم شرایطی مشابه دارد.در ســال های اخیر بارها 
پیش آمده که پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح با مشکاتی 
روبه رو شده اســت.بنظر می رســد مهمترین مشــکل صندوق های 
بازنشستگی در کشــور، مربوط به مدیریت و نظارت بر آنها است زیرا  اگر 
نظارت مستقل و روشــمند بر این صندوق ها صورت پذیرد، وضعیت آنها 
روز به روز وخیم تر نمی شــد.بی شــک عدم توجه به مشــکات این 
صندوق ها و فقــدان مدیریت و نظارت ناکارآمد،مــی تواند  در آینده ای 
نزدیک منجر به بروز بحران  اجتماعی شــود و از این رو توجه به این مسأله 

در زمره کلیدی ترین  مسائل نظام اقتصادی ایران است.

ساختار صندوق های بازنشستگی در ایران و نظارت بر آنها
دو صندوق بیمه ای بزرگ شــامل، صندوق تامیــن اجتماعی  و صندو ق 
بازنشســتگی کشــوری به همراه تعدادی صندوق اختصاصی یا صنفی ( 
نیروهای مسلح، مخابرات، صداوســیما، وزارت نفت، حمل و نقل، فوالد، 

بانک مرکزی، بانکها، مس و ...( متولی امور بازنشستگی در کشور هستند.
مهمترین معضات این صندوق ها شامل موارد زیر است: فقدان استقال 
صندوق های بازنشستگی؛صندوق های بازنشستگی صندوق های مالی 

و مستقل نبوده و برای تامین هزینه های خود به دولت وابسته هستند.
  ادامه در صفحه 7

سرمقاله

سیدمحمدجواد میرطاهر
دکتری مدیریت مالی

حتي پیش فروش هم پاسخگوي نیازهاي خودروسازان نیست



وزیر اقتصاد خبر داد

وابط اقتصادی با ایران  آمادگی برزیل برای توسعه ر

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد

تيغ تحریم و سوءمدیریت بر گردن اقتصاد ایران 

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 تاثير رئيس جدید شورای عالی بورس 
بر بازارهای مالی

 با تغییر وزیر اقتصاد که رئیس شــورای عالی بورس نیز است، خیلی ها 
منتظر سیاســت های جدید در بازارهای مالی ایران هســتند اما تاثیر 
نهادهای پولی و دیگر وزرا نیز در سیاســت های بازارهــای مالی ایران 

کم نیست.
در روزهای اخیر با افزایش ریسک های سیســتماتیک بازارهای مالی 
ایران فعاالن بازار ســهام هم با احتیاط بیشتری دست به خرید و فروش 
می زنند. این موضوع در کلیت معامات بورس تاثیرگذار بوده و ســبب 
شده صف های خریدی که طی ماه های گذشته وجود داشت تا حدودی 

تعدیل شود.
از طرفی تغییر وزیر اقتصاد که رئیس شورای عالی بورس هم است سبب 
شده که نگاه افراد به سمت تغییر جایگاه ها و سیاست ها در بازار سرمایه 
بچرخد؛ هر چند تصمیماتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت می گیرد 
در کنار تصمیم های دژپســند می تواند تاثیر مســتقیم و غیر مستقیم 
بر بازارهای مالی ایران بگــذارد؛ به طوری که از تاثیــر این تصمیمات 
نمی توان چشم پوشــی کرد. بــه این موضــوع می تــوان تصمیمات 

مسئوالن بازار پول را نیز افزود.
در این مورد پویان دارابی، یک کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه 
وزیر جدید اقتصاد چــه اقداماتی را می تواند برای بازار ســرمایه انجام 
دهد و انتظارات اهالی بازار از او چیســت؟ به ایســنا گفت : وزیر اقتصاد 
به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهــد. اگر اقدامات وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بیشتر از وزیر اقتصاد نباشــد، کمتر هم نیست. تصمیماتی که 
در وزارت نفت و بانک مرکزی گرفته می شــود خیلی مهم است و وزیر 

اقتصاد به تنهایی نمی تواند روی آنها تاثیر گذارد.
همچنین علی تفرشــی، یکی از اعضای هیئت مدیره شــرکت بورس 
اوراق بهــادار تهــران در این زمینه گفتــه که وزیر اقتصــاد جدید در 
برنامه های خود از نظارت هرچه بیشــتر بر بازار ارز صحبت کرده است. 
مطمئنا ارز یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر صادرات و واردات 
اســت. همچنین در برنامه های خود بر نظام ارزی شناور مدیریت شده، 

تاکید ویژه ای داشتند.
وی به معافیت چند کشور از تحریم های نفتی ایران اشاره کرده و معتقد 
اســت که طی مدت اخیر چند موضوع توانست اثر تحریم های آمریکا را 
تحت الشعاع قرار دهد. معافیت تحریم های نفتی برای چندین کشور از 
یک سو و تصمیم برای ایجاد کانال بانکی مشترک بین ایران و کشور های 
اروپایی از مواردی بود کــه تا حدی اثر اقدامات آمریــکا را خنثی کرد. 
موضوع مهم تری که در این زمینه مطرح اســت بــه عملکرد دولت در 
این شرایط برمی گردد. انســجام بین ســه قوه و اتحاد ملی مهم ترین 
رکن خنثی شــدن این دوره از تحریم هاست. دولت باید بتواند سازوکار 
مشــخصی برای شــرکت ها ایجاد کند تا کمترین گزند را از تحریم ها 

متحمل شوند.

خط دوم طرح آبرسانی غدیر افتتاح شد
در نخستین روز از سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان خوزستان 
خط دوم طرح آبرسانی به 78 روستای شهرستان آبادان و 14 روستای 

خرمشهر به بهره برداری رسید.
اســحاق جهانگیری به همراه رضا اردکانیان وزیر نیرو دیروز در روز اول 
سفر به خوزستان، خط دوم طرح آبرسانی غدیر را افتتاح کرد و از طریق 
این طرح مشــکل آب شــرب 9۲ روســتای آبادان و خرمشهر برطرف 

می شود.
با توجه به اثرات خشکســالی و مشــکاتی مانند کاهش حجم مخازن 
ســدها، کاهش کیفیت آب در پایین دست رودخانه کارون، عدم تامین 
حق آبه الزم برای جلوگیری از پیشــروی آب دریا به رودخانه بهمنشیر 
و عدم امکان مدیریت تامین آب شرب از ســایر منابع )رودخانه کارون 
و بهمنشــیر( EC آب افزایش پیدا کرد و در این زمینه عملیات اجرایی 
پروژه خط ۲000 میلی متری انتقال آب به شهرهای آبادان و خرمشهر 
از باالدســت رودخانه کرخه از تاریخ یکم خرداد مــاه 96 با اتصال لوله 

موجود در سوسنگرد به لوله موجود در سه راه حسینیه آغاز شد.
عملیات اجرایی این خط انتقال که 86 هزار متر طــول دارد، با عبور از 
بیش از 90 مانع طبیعی و غیر طبیعی انجام شــد و در تاریخ  1۵تیرماه 

97 پس از حدود 1۲ ماه از شروع عملیات به بهره برداری اولیه رسید.
اعتبار هزینه شــده برای اجرای این پروژه که شــامل تهیه لوله، مواد 
مورد و اجرای عملیات است، حدود ۵۵۵ میلیارد تومان بوده که از محل 

اعتبارات عمرانی طرح آب رسانی غدیر هزینه شده است.
افزایش ظرفیت تامین آب شرب شهرهای خرمشهر، آبادان و شادگان 
از ۲.۲ متر مکعب بــر ثانیه به حــدود 4 متر مکعب بــر ثانیه و کاهش 
وابســتگی به تامین آب از رودخانه های کارون و بهمنشــیر یکی از 

مزیت های اجرای خط دوم طرح غدیر است.
ایجاد زیرساخت مناســب جهت تامین آب از دو منبع تامین آب شامل 
کانال MC1 و کانال پای پل که در صورت بروز مشکل برای هر کدام از 
منابع از دیگری استفاده شود و همچنین استفاده از خطوط انتقال آن ها از 

دیگر مزایای اجرای این طرح است.

 اجرایی شدن بيش از ۵۰ درصد
 از مصوبات کارگروه رفع موانع توليد

 وزیر صنعت، معدن و تجــارت از اجرایی شــدن ۵9 درصد از مصوبات 
کارگروه رفع موانع تولید خبر داد

رضا رحمانی در نشســت این کارگروه با بیان اینکه ستاد تسهیل امور 
تولید و کارگروه رفع موانع تولید تاکنون هزار و ۵۳۳ جلســه در 6 ماهه 
اول در سطح کشور برگزار کرده است افزود: این میزان نشست و جلسه 
هزار و 796 مصوبه داشته که ۵9 درصد آن اجرایی شده و این در حالی 
اســت که از کل مصوبات پارســال تنها ۵1 درصد اجرایی شده بود.وی 
اضافه کرد: ســرمایه در گردش، سرمایه ثابت و اســتمهال تسهیات 
بانکی در صدر مشکات مطرح شده در این جلســات بوده و پس از آن 
به تدریج مشــکات تأمین اجتماعــی و مالیاتی واحدهــای تولیدی 
مطرح شده اســت.رحمانی با بیان اینکه گزارش جلسات ستاد تسهیل 
و کارگروه رفع موانع تولید برای رئیس جمهور هم ارســال شــده است 
گفت: رئیس جمهور پس از رویت این گزارش دســتور داد که عملکرد 
کارگروه رفع موانع تولید و موارد مطرح شده در آن در دستور کار ستاد 
اقتصادی دولت قرار گیرد و در صورت لزوم موضوعات رفع موانع تولید و 
سرعت در سرمایه گذاری در دستور کار جلسه سران قوا هم قرار گیرد.

وی افزود: امســال با توجه به تهاجم اقتصادی دشمنان، ستاد تسهیل 
و کارگروه رفع موانــع تولید باید قرارگاه عملیاتــی مقابله با این تهاجم 
باشد بنابراین باید نگاه ها را در کمک به واحدهای تولیدی تغییر دهیم 
تا موفق باشــیم.رحمانی با بیان اینکه حمایت ما از واحدهای تولیدی 
مشروط به حفظ تولید و اشتغال اســت گفت: کارگروه رفع موانع تولید 
می تواند کلینیکی برای درمان مشــکات تولید باشد و نسخه درمان 
مشــکات در همین کارگروه، پیچیده شــود.وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت بر اجرایی شــدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید تأکید کرد 
و افــزود: تصمیمی که در این کارگــروه گرفته می شــود باید از طرف 
همکاران من در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا شــود و 
سایر دستگاه ها هم اگر در اجرای مصوبات کارگروه مماشات کنند این 
موضوع قابل پیگیری است.فعاالن اقتصادی هم در حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و معاونین این وزارتخانه و معاون وزیر کشور، دغدغه ها 
و مشکات خود را بیان کردند و راهکارهای حل مشکات و تسهیل در 

روند امور واحدهای تولیدی را خواستار شدند.

ميز خبر

عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانک مرکــزی به 
همراه وزیر صمــت دیروز در جلســه ای دو ســاعته 
بــا صادرکننــدگان، راهکارهای بازنگری و تســهیل 
بازگشت ارز صادراتی را بررسی و مقرر کردند اصاحیه 
تا امروز ابــاغ شــود.عبدالناصر همتــی، رئیس کل 
بانک مرکزی به همــراه رضا رحمانــی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت صبح دیروز در جلســه ای دو ساعته با 
نمایندگان تشــکل های صادراتی، عــاوه بر دریافت 
نقطه نظرات فعــاالن اقتصــادی در رابطه با شــیوه 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخــه اقتصادی 
کشور که در قالب بخشــنامه بانک مرکزی، اباغ شده 
اســت، وعده دادند که دســتورالعمل جدید با لحاظ 

کــردن نظــرات بخش خصوصی، تــا امروز 
)سه شــنبه ۲۲ آبان ماه( اباغ شــود.در این 
جلسه، حســین ســاح ورزی، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران، مظفر علیخانی، معاون 
فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، 
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات 
ایران و عدنان موســی پور، رئیس کمیسیون 

صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشــتند که به 
بیان نقطه نظرات صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی در 
رابطه با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند.

عدنان موســی پور، رئیس کمیســیون صادرات اتاق 
بازرگانــی ایران در گفتگــو با مهر با تشــریح جزئیات 

جلســه صادرکنندگان با رئیــس کل بانک 
مرکزی گفت: صحبت صادرکنندگان در این 
جلسه، لغو پیمان سپاری ارزی بود که کلیت 
این موضوع از سوی رئیس کل بانک مرکزی 
مورد پذیرش واقع نشــد، اما مقرر گردید تا 
اصاحیه دستورالعمل شــیوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات بــا نظر صادرکنندگان که 
در این جلســه مطرح شد، فردا اباغ شــود.وی افزود: 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت در این مســیر کاما با 
صادرکنندگان هم نظر بود، اما با توجه به شرایط خاص 
ارزی کشــور، رئیس کل بانک مرکزی اصرار بر اجرای 
پیمان ســپاری ارزی دارد؛ اما به نظر می رسد با توجه 

به مجموعه مذاکــرات صورت گرفته در این جلســه، 
بخشــنامه اصاح شــده و فردا خبر خوب ارزی برای 
صادرکنندگان در راه باشد.موســی پور گفت: تغییرات 
مناســبی در قالب این اصاحیه برای صادرکنندگان 
کوچک و متوسط لحاظ خواهد شــد که امر تسهیل و 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات و نیــز رفع تعهد ارزی 
را به دنبال خواهد داشــت، این در حالی اســت که در 
این جلســه، میزان صادرات ایــن صادرکنندگان 6 تا 
7 میلیارد دالر تخمین زده شــد که با توجه به شرایط 
کنونی کشور و نقش آفرینی این گروه از صادرکنندگان 
در تامین منابع ارزی کشــور، مقرر گردید تا تســهیل 

بیشتری برای این گروه از صادرکنندگان ایجاد شود.

تجارت

گروه اقتصاد نایب رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه ملجس شــورای اســامی 
گفت: این کشــور بدون اصاح طلبان اداره 
نمی شود، البته آقایان اصاح طلب هم نباید 
از واژه های اصاحات انقابی استفاده کنند 

تا لقب تجزیه طلب بر آنها گذاشته نشود.
جهانبخــش محبی نیــا، نایــب رئیــس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسامی در جلسه پرسش و پاسخ با موضوع 
بحران اقتصادی؛ تحریم یا ســوء مدیریت 
که توسط انجمن اســامی دانشگاه عامه 
طباطبایی برگزار شــد ، اظهار کرد: بحران 
اقتصادی تحریم یا مدیریت یک چارچوبی 
را برای ما روشــن می کنــد و از واژه بحران 
باید یک برداشــت واحد داشــته باشیم. در 
طرح هایی که به مجلس شــورای اسامی 
می آید بحث اصولگــرا و اصاح طلب مطرح 
می شود و نگرانی ها از برهم خوردن یا در چاه 

افتادن توسط عده ای شکل می گیرد.
وی افــزود: وجــوه رفتــاری طرفیــن در 
کمپین ها باعث این دیدگاه ها شــده است. 
من برای جامعه ایران متاســفم که ادعای 
دین می کنیــم اما در عمل هیچ نشــانی از 
دین نداریم. جامعه در حــوزه اقتصاد دچار 
بحران اســت و شــاخص های اقتصادی آن 
را نمایان می کند. رشــد اقتصادی کشــور 
بسیار دچار نوســان اســت. آمار بیکاری، 
تورم و رکود باال اســت و ما در بحث مسکن 
در بخش بافت های فرســوده با یک لرزش 
دچار مصیبت می شــویم و کشور به مشکل 

برمی خورد.
محبی نیا در ادامه تصریح کــرد: نقدینگی 
در جامعه 170 میلیارد تومان اســت و اگر 
اقدامی انجام ندهیم به ۲هزار، هزار میلیارد 
تومــان خواهد رســید. باید بــرای کنترل 

نقدینگی برنامه ای داشته باشیم.
وی در رابطــه با نظر دولت و دانشــگاهیان 
در زمینه مشــکات اقتصادی عنوان کرد: 
چکیده ذهن دانشــگاه و دولت این است که 
مازاد دارایی ها و مســتقات دولت را در حد 
۵0 هزار میلیارد تومان بفروشیم و این مبلغ 
را از دســت بازاریان و مردم بیرون بکشیم تا 
جلوی این روند وحشتناک را بگیریم اما بعد 
از آن می گویند می توانیم در خصوص سهم 
سهام هم فکری کنیم. برخی می گویند 70 
درصد از نقدینگی دست یک درصد از مردم 
است که اگر چنین باشــد باید فاتحه کشور 

اسامی را بخوانیم.
محبی نیا افزود: برخی وام های میلیاردی از 
واحدهای دولتــی می گیرند و در بانک های 
خصوصی ســرمایه گذاری می کننــد. اما 
بدهی به بانک های دولتی را پس نمی دهند. 
ما چهل سال است همه چیز را نابود کردیم 
و یکی از دالیل اصلــی آن بانک های ایرانی 
است. ســوء مدیریت بیش از تحریم خود را 
نشان می دهد. اگر تحریم ها نبود با این نوع 
مدیریت ما باز هم به برخی اجازه می دادیم 
با پول های مردم هــر کاری که می خواهند 

انجام دهند.وی در رابطه با تعدد تحریم های 
ایران در این چهل ســال اخیر خاطرنشان 
کرد: ما چندین نوع تحریم را پشــت ســر 
گذاشــتیم و تمام تحریم های دنیا را تجربه 
کرده ایم. ارتباط دنیا با ما قطع بوده اســت، 
اقتصاد دنیا بر پایه شیوه ای از دگرگونی های 
آی تی اســت اما ایران در اقتصاد بانک محور 
تاکید دارد. نگاه به شــاخص های اقتصادی 
ما در وضعیت بیمه، بانک، رشــد اقتصادی، 
نگاه هزینه و فایده، نــگاه بودجه محور بوده 
است.وی با مقایسه دوران جنگ و سال 97 
تشریح کرد: در ســال ۵9 و در دوران جنگ 
که بحــران اصلی را تجربــه کردیم نزدیک 
به 80 درصــد بودجه کشــور عمرانی بود و 
به منظور جاده ســازی و بیمارستان سازی 
صرف می شــد و تنها ۲0 درصد جاری بود. 
امســال کمتر از ۲0 درصد از بودجه کشور 
عمرانی اســت که از این ۲0 درصد هم 60 
درصد از بودجه به صــورت اعتبارات ریالی 
تزریــق نمی شــود و اوراق به اســتانداران 
تحویــل می دهند کــه سررســید آن دو 
ساله اســت. اســتانداران مجبورند با نرخ 
تنزیل ۲0 درصد به بــازار عرضه کنند البته 
من شــنیده ام که تا 40 درصــد هم تنزیل 

کرده اند.
وی افزود: اساتید چه میزان در دولت حضور 
پیدا کرده اند و به دولت راهکار داده اند. چرا 
به دولت کمک نمی کنید؟ در تمام رشته ها 
دولت بــه کمک دانشــگاهیان نیــاز دارد. 
مشــکل اقتصاد ایران در درجه اول سیاسی 
است و این مشــکل با اعدام تعدادی مفسد 

حل نمی شود.
وی در ادامــه تصریح کرد:  در ســال 97 و 
در این شــرایط 80 درصد بودجه ما جاری 
است که بســیار نگران کننده است. ما نباید 
کاسب کارانه صحبت کنیم و باید متد داشته 
باشیم. اگر پیشــنهادی برای رفع مشکات 

داریم در اختیار دولت بگذاریم.

نایب رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس شورای اسامی با اشــاره به شروع 
تحریم هــا علیه ایــران خاطرنشــان کرد: 
تحریم ها از فردای اشــغال النه جاسوسی 
شروع شده اســت. تا به حال از دانشجویان 
آن زمــان پرســیده اید برای چــه و در چه 
شــرایطی به آنجا رفتند؟ آیا برای این نبود 
که پیــش از آنها طرفداران کمونیســت به 
آنجا نرســند؟ آیا نیتی که برای خدا نباشد 
جواب می دهد؟وی افزود: چند ســال است 
می گوینــد زوایای اجتماعــی، اقتصادی و 
سیاســی که باعث جنگ شــد بیان کنید. 
چرا راجع به اســناد و دالیــل حمله به النه 
جاسوســی اصراری ندارید؟ تحریم ها از آن 
روز شروع شده اســت و همیشه هم بر روی 
نفــت، بانــک و صــادرات و واردات تمرکز 
داشتند اما در این چهل ســال چرا اقتصاد 
کشــور را از نفت جــدا نکردیــم؟ در حال 
حاضر وابستگی به نفت بیشــتر شده که به 
خاطر دخالت تحریم نیســت بلکه نشان از 
ســوءمدیریت اســت.وی در ادامه تصریح 
کرد: ما بعد از انقاب دو پیک تحریم را پشت 
سر گذاشــته ایم؛ که یکی را مرهون اشغال 
النه جاسوســی داریم و دومی هم استفاده 
از انرژی هســته ای اســت. هنوز در جامعه 
نسبت به بحث النه جاسوســی و اینکه چرا 
با ایــن فرمت در سیاســت خارجی ما نمود 
کرد توجیهی نداریم و باید یک بازشناســی 
مجددی انجام دهیم و این بازشناســی در 
خدمت انقاب، ایران و جمهوری اســامی 
اســت تا جوابی برای نســل جدید داشته 
باشــیم.وی افزود: ما هم لجبازی هایی را با 
طرف غربی و آمریکایی داشته ایم و همیشه 
هم حق را به خودمان داده ایم اما این را کدام 

ایدئولوژی می پذیرد؟
محبی نیا ادامه داد: مــا تا جایی پیش رفتیم 
که  در فصل هفت منشــور سازمان ملل هم 
نام ایران آمده است. درســت است که  نگاه 

جهان به ما سلطه طلبان اســت اما ما باید با 
هوشــمندی اوضاع را پیــش ببریم. پیامبر 
اکرم هم می فرمایند جنــگ یعنی خدعه و 

نیرنگ و جنگ چیزی جز این نیست.
وی در رابطــه بــا تحریم علمــی گفت: در 
تحریم های علمی ابررایانه ها تحریم شــد. 
190 میلیارد عملیات در ثانیــه با این ابزار 
انجام می شــود که اگر آن را داشتیم اوضاع 
کشــور در مســائلی ماننــد بیمــه، بانک، 
بهداشت، درمان و آموزش به شکل دیگری 

بود اما این به مفهوم تسلیم ایران نیست.
محبی نیا با اشــاره به مقاله نیویورک تایمز 
در خصــوص بی تاثیر بودن تحریــم ایران 
تشــریح کرد: نیویــورک تایمــز مقاله ای 
نوشــته که در آن شــاخص های اقتصادی 
ایران را اینگونه انعکاس داده اســت؛ در این 
مقاله آمده انعکاس شاخص های اقتصادی 
ایران را در خیابان های تهران می توان دید. 
نه خبــری از صف بنزین اســت، نه بانک ها 
دســت از ارائه تسهیات برداشــته اند و نه 
قفسه ســوپرمارکت ها خالی شده است. در 
این مقاله خطاب به ترامپ آمده اســت در 

حوزه تحریم موفق نبوده ایم.
وی افزود: ترامپ نیامده بــود با تحریم ما را 
به خیابان بکشــاند بلکه آمده بــود فاتحه 
جمهــوری اســامی را بخوانــد. برخــی 
می گویند برجام خیانت به کشور بود و هیچ 
سودی نداشت اما این حرف خیانت به کشور 
است. اگر برجام سودی نداشت آمریکا از آن 
خارج نمی شد. اینها می خواستند نفت ما را 
به صفر برسانند اما موفق نشده اند. با ورود به 

برجام رشد اقتصادی 1۵ درصد مثبت شد.
نایب رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلــس شــورای اســامی در رابطــه با 
بحران اقتصادی تشــریح کــرد: در اقتصاد 
ایران بحران هویدا اســت. ما در بســیاری 
از شــاخص های اقتصادی دچــار اختال 
هســتیم اما با این وجود تمــام درآمدهای 

نفتی ما در نیمه ســال 97 جذب شــده و ۵ 
درصد در صادرات افزایش داشــته ایم. من 
نرخ تســهیل ارز را پول کثیفی می دانم و به 

آن اعتقادی ندارم.
محبی نیا در رابطه با اشــاره به این نکته که 
تحریم و سوءمدیریت هر دو به اقتصاد کشور 
ضربه زده اند تصریح کــرد: اما اینکه بحران 
اقتصادی نتیجه سوءمدیریت است و یا دلیل 
آن تحریم اســت باید گفت نگاه یک جانبه 
عدالت نیست. برای خروج از این مهلکه باید 
یک بازشناسی و بازبینی داشته باشیم و در 
روابط بین الملل باید با توجه به مصالح ایران 
و نظام پیش برویم. تحریم و ســوءمدیریت 
دو لبه تیز پیکان بر علیه اقتصاد کشور است.

نایب رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس شورای اسامی با اشاره به این نکته 
که حضــور اصاح طلبان در کشــور الزم و 
ضروری است اذعان داشــت: راست گرایان 
باید در کشور کمی عقب نشینی کنند. این 
کشــور بدون اصاح طلبان اداره نمی شود 
البتــه آقایــان اصاح طلــب هــم نباید از 
واژه های اصاحات انقابی اســتفاده کنند 
تا اســم تجزیه طلب بر آنها گذاشته نشود. 
باید مصالح جمهوری اسامی مورد نظر قرار 
گیرد. مصالح فرد وحــدت را از بین می برد. 

باید به آزادی بیان و دموکراسی توجه شود.
محبی نیا خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد 
مهم ترین ماموریت ما اصــاح نظام بانکی، 
کنتــرل نقدینگی و تامین معیشــت مردم 
اســت که تاکنون مبــارزه جــدی در این 
زمینه ها نداشــته ایم. اینکه افــرادی را به 
سرعت بگیرند و اعدام کنند چه بسا افرادی 

بی گناه باشند روند صحیحی نیست.
محبی نیــا در پاســخ بــه ســوال یکی از 
دانشجویان در زمینه اسناد النه جاسوسی 
و دالیل اشغال آن تشــریح کرد: در رابطه با 
النه جاسوســی من فکر می کنــم ما فریب 
خورده ایم بــه این دلیل کــه درگیری بین 
مذهبیون و کمونیســت ها باال گرفته بود و 
فشار زیادی بر مذهبی ها حاکم بود. مسئله 
النه جاسوســی آنقدر دارای حرمت نیست 
که نتوانیم موضوع آن را بررســی کنیم اما 

تایید امام بر این تسخیر صحه گذاشت.
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: 
قطعاً تحریم سخت نیســت اما مسئوالن ما 
که نمی توانند بگویند تحریم ها ما را از نفس 
انداختــه و از جهان کمــک بگیرند. تحریم 
بدون شــک در جامعه ما نقــش بازدارنده 
داشته است. مدتی است ما دوباره به روندی 
بازگشته ایم با تحریم مدارا کنیم تا ماندگار 

بمانیم.
وی با اشــاره به بودجه تخصیــص یافته به 
برخی دانشگاه های شــخصی عنوان کرد: 
بخشــی دانشــگاه های شــخصی بودجه 
فرهنگی گرفته اند و نســبت بــه هزینه آن 
جوابگو نیستند. در این دو سال مقداری این 
دانشگاه ها را در تنگنا قرار داده ایم و بخشی 

از بودجه آنها را حذف کرده ایم. 

گروه اقتصــاد  وزیر اقتصــاد در دیدار 
رییس کمیســیون روابط خارجــی و دفاع 
ملی سنای برزیل گفت: باید سرمایه گذاری 
مشترک را عمق ببخشــیم. امیدوارم نماد 
تعمیق روابط اقتصادی گســترش تجارت 
خارجی باشــد و ما به عینــه آن را در آمار و 

ارقام مشاهده کنیم.
فرهاد دژپســند وزیر اقتصــاد در دیدار با 
سناتور فرناندو  کالور دی ملو، رییس جمهور 
سابق و  رییس کمیســیون روابط خارجی و 
دفاع ملی سنای برزیل گفت: انتخابات نماد 
حضور مردم در انتخابات اســت که بهترین 
شــکل آن در پارلمان هر کشــوری است. 
بنابراین پارلمان در  روابــط دولت ها بویژه 
دولتهای برخواســته از مردم  نقش مهمی 
دارد. بویژه بــرای این دو کشــور که رابطه 

تاریخی خوبی داشته اند.
وی ادامــه داد: امیدواریــم از ایــن فرصت 
برای ایجــاد بســترهای جدید اســتفاده 
شــده و به یک الگوی مناســب برای سایر 
کشورها تبدیل شــود. در این شــرایط ما 
روابط اقتصادی را مــورد توجه قرار داده ایم 
و به عنــوان وزیر اقتصاد اعــام می کنم که 
در تاش برای عمق بخشــیدن به روابط دو 

کشور هستیم.
دژپســند تصریح کرد: باید سرمایه گذاری 
مشــترک را عمق ببخشــیم و این روش را 
ریشــه دارتر کرده تا روابط دو کشور پایدار 

شود.
وی افزود: امیــدوارم نمــاد تعمیق روابط 
اقتصادی گســترش تجارت خارجی باشد 
و ما به عینــه آن را در آمار و ارقام مشــاهده 

کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکــه در روابط تجاری 
باید الگوی برد-بــرد برقرار شــود، گفت: 
وقتی من از عبارت تجارت خارجی استفاده 
می کنم تنها نمی توانم بعــد صادراتی را مد 

نظر قرار دهم و اگر مــاک  رابطه برد- برد 
باشد بهتر می توان از آن استفاده کرد.

وی افزود: ما باید تعامات دوجانبه بویژه در 
حوزه های خودرو، صنایع و محیط زیست و 
حمل ونقل را تعمیق ببخشیم و تعامات را 

گسترش دهیم.
دژ پســند در مورد این مذاکرات گفت: این 
مذاکرات نشــان داد که طــرف مقابل اراده 
جدی برای گســترش روابط دارد و ما سعی 
می کنیم عاوه بر حوزه های مذکور روابط 
بانکی را مد نظر قرار دهیم بر همین اســاس 
برای همــکاری دو بانــک تخصصی توافق 

شده است.
وی ادامــه داد: ما برنامه هــای جدی برای 
گسترش روابط داریم. در حال حاضر حجم 
مبادالت ما زیر یک میلیارد دالر اســت که 

رقم قابل ماحظه ای نیست و برای افزایش 
این رقــم نیازمند تعامــل بخش خصوصی 
دو طرف هســتیم و همانطور که ذکر کردم 

تاکید ما بر رابطه برد-برد است.
رییس کمیســیون روابط خارجی در دفاع 
ملی سنای برزیل هم در این مراسم با اشاره 
به مذاکرات امروز با وزیر اقتصاد ایران گفت: 
من خیلی خوشحالم که امروز با وزیر اقتصاد 
ایران ماقات داشتم و برای گسترش روابط 
پیشنهادهای خوبی از ســوی وزیر اقتصاد 
ایران داده شــده که حتما مورد قبول برزیل 
اســت.ما در نظــر داریم دو گروه از ســوی 
برزیل و ایران برای کمیســیون مشــترک 
تشــکیل دهیــم تــا روابط شــرکت های 
خصوصی را گســترش دهند و اولین جلسه 

آن اواخر ماه مارچ خواهد بود.

جزئيات جلسه همتی با صادرکنندگان
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نقدینگی به ۱۶۷۲ هزار ميليارد تومان رسيد
 بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی تا شهریور ماه سال جاری را 167۲ 

هزار میلیارد تومان اعام کرد.
بانک مرکزی ایران تازه ترین گزارش آمــاری بخش پولی و بانکی ایران 
را منتشر کرده است که بر اســاس این گزارش، حجم نقدینگی کشور تا 
شهریور ماه سال جاری به 167۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 

به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته 9.۳ درصد افزایش یافته است.
حجم نقدینگی کشــور تا اسفندماه سال گذشــته 1۵۲9 هزار میلیارد 
تومان بوده که تا شهریور امسال 14۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 

است.
براساس این گزارش نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور 
سال گذشــته که 1۳89 هزار میلیارد تومان بوده، ۲0.۳ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
نقدینگی کشور از دو بخش پول و شــبه پول تشکیل می شود که میزان 
پول تا شــهریور ســال جاری، ۲4۳ هزار میلیارد تومان و رقم شبه پول 

14۲8 هزار میلیارد تومان است.

کاهش ۵درصدی قيمت ارز و 9 درصدی سکه و طال
عضو هیات مدیره طاوجواهر تهران گفــت: در یک هفته اخیر به دلیل 
اقدامات مناسب بانک مرکزی، نرخ ارز با کاهش روبه رو بوده و به زیر 14 
هزار تومان رسیده اســت. کاهش ۵ درصدی نرخ ارز در یک هفته اخیر 

موجب کاهش 9 درصدی قیمت طا و سکه نیز شده است.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه در هفته اخیر شاهد 
کاهش 9 درصدی قیمت طا و ســکه بوده ایم، گفت: در یک هفته اخیر 
به دلیل اقدامات مناســب بانک مرکزی، نرخ ارز با کاهش روبه رو بوده و 
به زیر 14 هزار تومان رسیده اســت. کاهش ۵ درصدی نرخ ارز در یک 

هفته اخیر موجب کاهش 9 درصدی قیمت طا و سکه نیز شده است.
وی ادامه داد: تصور بر این بود که با آغاز دور دوم تحریم ها و دشواری در 
دسترسی به ارز،  نرخ ارز و سکه افزایش یابد که با اقدامات بانک مرکزی 

این تاثیر کاهش یافته است و حتی در تثبیت نرخ ارز موثر بوده است.
عضو هیات مدیره طا و جواهر تهران با اشــاره به حراج شــمش طا از 
سوی بانک کارگشایی گفت:  شرکت ها یا موسساتی که نقدینگی خود 
را به شمش طا تبدیل کرده بودند در صورت نیاز می توانند دوباره  آن را 
به نقدینگی باز گردانند که بهترین راه که جنبه قانونی نیز دارد حراج از 

طریق بانک کارگشایی است.
وی در مورد تاثیر حراج شمش بر بازار گفـــت: شاید این مقدار تاثیری 

در بازار نداشته باشد اما در تنظیم بازار موثر است.
کشتی آرای با اشــاره به آخرین نرخ انواع ســکه در بازار گفت: در حال 
حاضر قیمت ســکه تمام با طرح قدیم چهار میلیون و 1۵0 هزار تومان، 
هر قطعه سکه تمام طرح جدید چهار میلیون و ۲۵0 هزار تومان، قیمت 
نیم ســکه دو میلیون و 190 هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۲00 
هزار تومان است. همچنین قیمت هر سکه یک گرمی 680 هزار تومان 

و طای 18 عیار نیز 401 هزار تومان است.

برنامه دولت برای ترانزیت و حمل ونقل 
بين المللی

 معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: اگر می خواهیــم حمل ونقل را 
اقتصادی کنیم و با دنیای بیرون ارتباط داشته باشیم، باید راه حلی برای 

روان سازی ترانزیت در کشور بیابیم.
عبدالهشام حسن نیا در گفت وگو با ایســنا، عنوان کرد: ایران با داشتن 
حدود ۳40 هزار ناوگان و همســایگان مختلف در اطراف کشور، وجود 
کریدور شرق به غرب و دسترســی به آبهای گرم از موقعیت ذاتی خوبی 

برای ترانزیت برخوردار است.
 معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه فاصله معناداری بین 
ریل و جاده وجــود دارد، عنوان کرد: ما نمی توانیم 1۵0 هزار وســایل 
نقیله را درکوتاه مدت طی ســه چهار ســال آینده از رده خارج کنیم. 
نوسازی ناوگان با توجه به قیمت تمام شــده خودرو قبل از افزایش ارز 
برای هر خودرو حدود  600 تا 700  میلیون تومان بود و متاســفانه بعد 
از نوسانات اخیر ارز قیمت آن به باالی یک میلیارد تومان رسیده است.  

حســن نیا اضافه کرد: اگر می خواهیم حمل ونقــل را اقتصادی کنیم و 
با دنیای بیرون ارتباط داشــته باشــیم، باید راه حلی برای روان سازی 
ترانزیت در کشــور بیاندیشــیم، شــاید این امر در کوتاه مدت به نفع 

رفتارهای سازمانی ما نباشد ولی به نفع اقتصاد ملی و اشتغال است.
وی خاطرنشــان کرد: از این جهت ما دنبال این هستیم که اقداماتی را 
درجهت بهبود در آمد حمل ونقل انجام دهیــم تا درنهایت باعث تولید 

ثروت و سرمایه ملی شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی درخصوص برنامه دولت برای ترانزیت و 
حمل ونقل بین المللی، تصریح کرد: باید نگاهی به دســتورالعمل های 
مربوط به عبور از مزر بیاندازیم و در صورت نیــاز آن ها را اصاح کنیم و 
از شــرکت های حمل ونقل بین المللی داخلی در  مقایسه با شرکت های 
حمل و نقل کشــور های دیگر حمایت کنیم و برای محقق ساختن این 
هدف بایــد در مرحله اول برای شــرکت های حمل ونقــل بین المللی 
مزیت هایی ایجاد کنیم، قوانین و دستورالعمل ها را اصاح کنیم و برای 
رقابت با شــرکت های حمل ونقل کشــورهای دیگر روش هایی اتخاذ 

کنیم که اقتصادی بشمار آید.
حســن نیا افزود: همچنین برای اینکه شــرکت ها بتواننــد در بخش 
ترانزیت بیشتر از گذشته فعال باشــند باید ناوگان باری را توسعه دهیم 
تا ترانزیت دو برابر شــود و راهکار اصلی این افزایش این است که برای 
نوسازی ناوگان باید برنامه ششم توســعه، ماده ۳0 را پیگیری کنیم تا 
بتوانیم ناوگان داخل کشــور و ناوگان برون مرزی که وظیفه ترانزیت را 

برعهده دارند تقویت کنیم.

طال در مسير کاهش بيشتر قيمت
 قیمت طا در معامات روز دوشــنبه بازار آســیا ثابت بود اما به دلیل 
دورنمای افزایــش نرخهای بهره آمریکا و رشــد ارزش دالر، در معرض 

فشارهای کاهشی ماند.
هر اونس طا برای تحویل فوری در معامات روز جاری بازار ســنگاپور 
ثابت بود و در 1۲09.۵7 دالر ایســتاد. در بازار آمریــکا، هر اونس طا 
برای تحویل در دسامبر 0.۳ درصد افزایش پیدا کرد و در 1۲11.7 دالر 

معامله شد.
به گفته اســتفن اینس، مدیر معامات شــرکت OANDA، نرخهای 
بهره باالتر آمریکا و رشد ارزش دالر، زنگ خطری برای سرمایه گذاران 
طا اســت. تقاضای چندانی برای خرید طا به عنوان دارایی مطمئن 
وجود نــدارد و شــاخصهای اقتصادی آمریــکا از ادامه رونــد افزایش 

نرخهای بهره این کشور حکایت دارند.
شاخص دالر آمریکا در برابر سبدی از شــش ارز بزرگ 0.1 درصد رشد 
کرد. دالر آمریکا رشد هفته گذشته را دنبال کرد و به باالترین رکورد در 

16 ماه گذشته صعود کرد.
نرخ های بهره باالتر آمریــکا، ارزش دالر را تقویت کــرده و تقاضا برای 
طا که بازدهی ندارد را کم تر می کند. بانک مرکزی آمریکا امســال سه 
دور نرخ های بهره را افزایش داده و با توجه به رشــد تورم و رشد مطلوب 
اشتغالزایی، انتظار می رود در نشست دســامبر خود، بار دیگر نرخ های 

بهره را افزایش دهد.
طا پس از این که ســرمایه گذاران در واکنش به جنگ تجاری آمریکا و 
چین، متقاضی خرید دالر شدند، از باالترین رکورد امسال که در آوریل 

به ثبت رسانده بود، حدود 11 درصد کاهش پیدا کرد.

ميز خبر

 هیات وزیران بــا خارج شــدن صندوق های حمایتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از بنگاههای مشــمول 

واگذاری های اصل 44 قانون اساسی موافقت کرد.
هیات وزیران در جلســه 97/8/1۳ به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی صندوق هــای موضوع تبصره 
)1(  بند )ب( ماده )۳(  قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل چهل و چهــارم )44( قانون اساســی که کمتر از 
بیست درصد )۲0%( سهم بازار را دارند، شامل صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری صنایع کوچــک و صندوق 

ضمانت صادرات ایران دانسته است.
مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گــذاری صنایع 
کوچک در ایــن ارتباط گفــت: نزدیک به ۳ ســال از 
قرار گرفتن نام صنــدوق در لیســت بنگاههای قابل 
واگذاری می گذرد، که در این مــدت آقایان مهندس 
نعمت زاده و دکتر شــریعتمداری تاش های فراوانی 
برای خارج شــدن صندوق از لیســت واگذاری انجام 

دادند.محمدحســین مقیسه افزود: جلسات 
و مکاتبات متعددی انجام شــد و در نهایت 
با همراهی وزارت اموراقتصــادی و دارایی و 
موافقت کمیســیون فرعــی و اصلی اقتصاد 
ودر نهایت با تصویــت هیات دولت ، این مهم 
اتفاق افتاد.وی گفت: متاسفانه در این مدت، 
صندوق دچار مشکاتی با ذینفعان مختلف 

از جمله سیستم بانکی شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گــذاری صنایع 
کوچک افزود:این گونه صندوق ها در اکثر کشــورهای 
دنیا، تحت نظر دولت ها اداره می شوند چراکه ماهیت 
آن حمایتی و وظیفه آنها تقبل ریســک هایی است که 
بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد، لذا از اســاس 

قابل واگذاری نیستند.
مقیســه در ادامه گفت:اساســنامه صنــدوق نیاز به 
اصاحاتی در جهت تسهیل حمایت از صنایع کوچک 
دارد که در این سالها به دلیل این که صندوق در لیست 

بنگاههای قابل واگذاری بوده ، امکان قانونی 
برای ایــن اصاحات فراهم نگردیده اســت 
اما با رفع این مشــکل، امیدواریــم بتوانیم ، 

اصاحات اساسنامه را انجام دهیم.
وی در ادامــه مهمتریــن چالــش کنونی 
صندوق را کمبود ســرمایه اعام کرد و گفت 
: ســرمایه این صندوق 110 میلیارد تومان 
اســت که ما حداکثر تا 6 برابر آن را می توانیم ضمانت 
نامه صادر کنیم و این در حالی است که ارزش تعهدات 
باز صندوق از بابت ضمانت های صادر شــده به بیش از 

600 میلیارد تومان رسیده است.
مقیســه تاکید کرد: برای ادامه فعالیــت، نیاز فوری به 

افزایش سرمایه داریم.
وی گفــت: در صــورت عــدم افزایــش ســرمایه ، 
محدودیت های جدی برای صدور ضمانت نامه وجود 
دارد و این در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی 
کشور ،سمت و ســوی ســرمایه گذاری های صنعتی 

بیشتر به طرف صنایع کوچک سوق پیدا می کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گــذاری صنایع 
کوچک تصریــح کرد: مشــکل تامین وثیقــه صنایع 
کوچک برای دریافت تســهیات بانکــی از مهمترین 
مسائل فعاالن بخش صنعت است که این صندوق برای 

رفع همین موضوع ایجاد شده است.
وی به جایگاه صندوق های ســرمایه گــذاری صنایع 
کوچک در سایر کشورها اشاره کرد و افزود: در بسیاری 
از کشورها ،حتی کشــورهای درحال توسعه و توسعه 
یافته این صندوق ها بواســطه حجم باالی ســرمایه 
فعالیت گســترده ای دارنــد و از این طریــق صنایع 
کوچک خود را تقویت و فعایت های آنها را گســترش 

داده اند.
مقیســه تصریح کرد: اگر بخواهیــم صنایع کوچک ما 
که سهم قابل توجهی در اشــتغال، ایجاد ارزش افزوده 
و... درکشور دارند ، تقویت و گســترش یابند، باید این 

صندوق مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

صنعت

گروه اقتصاد  ایجاد فضای مثبت، شفاف 
و به دور از حاشــیه برای انجــام معامات 
اقتصادی همواره یکــی از نیازهای اصلی در 
تمام صنایع اعم از صنایــع معدنی و ... بوده 
اســت؛ چرا که از این طریق، امکان تجارت 
و داد و ســتدهای شــفاف و واقعی به وجود 
می آید و صنایــع به راحتــی می توانند در 
زمینه توزیع و تخصیص بهینــه مواد اولیه 
فعالیت کنند. در این میان، بورس کاال یکی 
از نهادهایی اســت که به عقیده بسیاری از 
بزرگان صنایع توانســته در این راه به کشور 
کمــک کند و با شــفاف ســازی قیمت ها، 

معامات را بهبود بخشد.
حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامــل فوالد 
مبارکه اصفهان می گویــد که بورس کاال در 
طول 11سال گذشته همواره تاش کرده تا 
با ایجاد فضایی مثبت برای انجام معامات به 
صورت شفاف، زمینه توزیع و تخصیص بهینه 
مواد اولیه تولید را فراهم کند و ســود خوبی 
را نیز از طریق حذف واســطه ها و استفاده از 

ابزارهای مالی به تولیدکنندگان برساند.
عظیمیــان در گفت و گو با ایلنا با اشــاره به 
اینکه بورس کاال راه حلی شــفاف و روشن 
برای کشــف قیمت هــا اســت، می گوید: 
حمایــت از تولیــد در فضای غیرشــفاف 
امکان پذیر نیست و بورس کاالی ایران یکی 
از بهترین مسیر ها به منظور ایجاد شفافیت 

و تقویت بازار های رسمی در کشور است.

 سال گذشته شــاهد شکسته شدن 
رکوردهای 10 ساله بورس کاال در حجم 
و ارزش معامالت بودیم. به نظر شــما 

دلیل ثبت این رکوردها چیست؟
ســال گذشــته بر اســاس آمار و داده ها، 
بــورس کاال توانســت بیــش از 100هزار 
میلیارد تومان یا نیمــی از ارزش معامات 
بازارسرمایه را به خود اختصاص دهد که این 
امر نشــان دهنده اعتماد صنایع به این بازار 
اســت. بورس کاال در طول 11سال گذشته 
همواره تاش کرده تا با ایجاد فضایی مثبت 
جهت انجــام معامات به صورت شــفاف، 
زمینه توزیع و تخصیص بهینــه مواد اولیه 
تولید را فراهم کند و ســود خوبــی را نیز از 
طریق حذف واسطه ها و استفاده از ابزارهای 
مالی به تولیدکنندگان برساند. با این اقدام، 
هزینه های تولیدکننده تا حد زیادی کاهش 
یافته و بهای تمام شــده کاالی معامله شده 
در بورس نیز به مراتب کمتر می شود؛ چون 
فرآیند عرضــه در بورس مانع از دســت به 

دست شدن کاال میان چند واسطه می شود 
و محصوالت به صورت مســتقیم در اختیار 
مصرف کننده قرار می گیــرد که این نتیجه 

از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

 اکنون 11 ســال از فعالیت بورس کاال 
می گذرد؛ آیا امروز نگاه صنایع به بورس، 

به عنوان حامی و تکیه گاه بوده است؟
حمایــت از تولیــد در فضای غیرشــفاف 
امکان پذیر نیســت؛ یکی از بهترین مسیر ها 
به منظور ایجاد شــفافیت، تقویت بازار های 
رسمی در کشــور اســت. فعاالن اقتصادی 
و ســرمایه گذاران می دانند کــه حضور در 
بازار هایی که براساس قانون ایجاد شده اند، 
براســاس قواعد اقتصادی و شفافیت است 
برهمین اساس از طریق بورس کاال می توان 
توازن میان عرضه و تقاضا و حمایت از تولید 
را مهیا کــرد. بورس عاوه بر نقشــی که در 
تنظیــم بــازار دارد، می تواند بــا در اختیار 
داشــتن ابزار های نوین در راســتای تامین 
مالی شــرکت ها نیز گام بردارد تا به حمایت 
از تولیــد و کاالی ایرانــی نزدیک تر شــود.
معامات سنتی همواره مشکات زیادی در 
نحوه انجام معامات و نظارت بر آنها، کسب 
تضامیــن الزم، اطمینــان از کیفیت کاال، 
کشــف قیمت عادالنه و واسطه گری داشته 
و همین دالیل موجب شــده تا ساز وکاری 
نظام مند بــرای انجام معامــات کاالیی در 
دنیا به نــام بورس های کاالیی ایجاد شــود. 

بورس کاالی ایران نیز بر اســاس همین الگو 
از سال 86 با ادغام بورس فلزات و کشاورزی، 
مســئولیت تبدیل بازار ســنتی کشــور به 

بازاری مدرن و شفاف را برعهده گرفت.
پیش از تاســیس بورس کاالی ایران، بازار 
محصوالت صنعتــی و فوالدی در کشــور 
همواره با محدودیت ها و نواقص ساختاری 
بسیار زیادی مواجه بود. یکی از این مسائل 
به نوســانات قیمتی، وجود افراد واســطه و 
نبود نظام قیمت گذاری شفاف برای کشف 
مناسب قیمت براساس تقابل عرضه و تقاضا 
بازمی گردد؛ از این رو، بیــن عرضه و تقاضا 
هیچ تعادلی وجود نداشت و افراد واسطه به 
راحتی این فرصت را در اختیار داشــتند که 
عرضه را در دســت بگیرند و با تشنه کردن 
بازار، قیمت ها را تا میزان نامعقولی افزایش 
دهند، اما بــا راه انــدازی بــورس، قیمت 
کاال ها واقعی شــد و ســود اصلی به جیب 

تولیدکننده و مصرف کننده رفت.

 نقش بورس کاال در حذف زمینه های 
سوء اســتفاده در بازارهای کاالیی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ســود عده ای در آشــفتگی بازارهاست که 
اتخاذ تصمیمات منطقی و براســاس اصول 
اقتصادی بــه منظور تنظیم بــازار، تنها راه 
جلوگیــری از آشــفتگی ها اســت. به این 
ترتیب کشــف واقعی قیمت ها و براســاس 
میزان واقعی عرضــه و تقاضا ها در بورس از 

اصلی تریــن کانال های ایجاد شــفافیت و 
تعادل در معامات به شــمار می رود. تجربه 
چندماه اخیر و نوســانات نرخ ارز به وضوح 
نشان داد که اگر در بازار های مختلف دارای 
شفافیت مناســب بودیم، برخی سودجو ها 
اجازه ایجاد التهاب را پیدا نمی کردند.تمام 
مسئوالن و فعاالن بازار فلزات بر این موضوع 
تاکید دارند که به کمک بورس کاالی ایران، 
کشور از نظام حواله ای و غیرشفاف که برای 
محصوالت فوالدی وجود داشــت، رها شده 
است. پیش از تاســیس بورس کاالی ایران، 
توزیع کاالهای اساسی به بهانه کنترل قیمت 
و تحویل کاالی ارزان به دست مصرف کننده، 
به صورت حواله ای و کوپنی انجام می شــد و 
در آن ســال ها، افرادی که به کاالهایی مانند 
فوالد نیاز داشــتند، باید مواد مورد نیاز خود 
را از بــازار آزاد می خریدنــد؛ ایــن در حالی 
بود که بســیاری از افــراد حواله فــوالد را با 
رانت به دســت می آوردنــد و بافاصله پس 
از خروج بــار از کارخانه فوالدســازی، آن را 
به فــروش می رســاندند.بورس کاال با این 
فلسفه تاسیس شــد که اگر حاشیه سودی 
در بازار وجود دارد به کارخانه و ســهامداران 
آن واحد تولیدی برســد، نه به جیب دالالنی 
که ســرمایه گذاری نکرده اند و زحمتی نیز 
برای تولیــد متحمل نمی شــوند. بنابراین، 
با راه اندازی بورس فلزات، نقش واســطه ها 
روز به روز کمتر شد و ســود به تولیدکننده 
و ســرمایه گذار واقعی رســید. این شفافیت 

همچنین باعث شده اســت تا امکان نظارت 
نهاد های نظارتی و تنظیم گر وجود داشــته 

باشد.

 تا چه میــزان امکان بهــره گیری 
صنایع از ابزارهای مالی بازار سرمایه 

وجود دارد؟
از یک نظر، اصلی تریــن کارکرد های بورس، 
ایجاد شفافیت در روند دادوستد کاال ها است 
و این مزیت در دوران تحریم ها می تواند نقش 
تعیین کننده در ایجاد تعــادل در بازار های 
مختلف داشته باشد. همچنین ظرفیت های 
بــورس کاالی ایــران آنقدر باال اســت که 
این بورس پس از گذشــت یک دهــه از آغاز 
فعالیت خود، در ابتدای مســیر قرار دارد. اما 
از منظر دیگر به ابزارهای مالی بازار ســرمایه 
می رسیم به طوریکه توسعه ابزارهای مالی، 
ارائه خدمــات متنوع به فعــاالن اقتصادی 
و ســرمایه گذاران از جمله پتانســیل های 
بورس کاال است. البته استفاده از این ابزار ها 
نیازمند آشنایی بیشــتر صنایع است و باید 
در این راستا فرهنگســازی الزم انجام شود 
تا تعداد فعــاالن اقتصادی این بازار بیشــتر 
شود که در این صورت شاهد استفاده فراگیر 

صنایع از ابزارهای مالی خواهیم بود.

 در پایــان در خصــوص برنامه های 
فوالد مبارکه برای 6ماهه دوم امسال 

توضیح دهید.
مهم ترین کاری که قرار اســت انجام شود، 
ادامــه اجرای طرح هــای مطالعه شــده و 
فنی اســت که فوالدمبارکه در حال اجرای 
آنها اســت. چراکه طرح های در دست اجرا 
هزینه های بسیاری را به همراه داشته است 
و بنابراین، قرار بر ادامه و به نتیجه رســاندن 
این طرح هــا و همچنین تکمیــل زنجیره 
فوالد از ســنگ آهن اســت. حال با توجه به 
اینکه تکمیل زنجیره فوالد در هیات مدیره 
فوالد مبارکــه اصفهان مورد بررســی قرار 
گرفته، رســالت این اســت که همان مسیر 
ادامه پیدا کند. زیرا طرح های تعریف شــده 
هزینه های ســنگینی را برای فوالد مبارکه 
به همراه داشته و باید آنها به نتیجه برسند؛ 
اگر قرار باشد طرح جدیدی ارائه و پیشنهاد 
شــود، ادامه تکمیل زنجیره فوالد و افزایش 
ظرفیت اســت. یکی دیگــر از برنامه های 
فوالدمبارکه اصفهــان پیدا کردن بازارهای 
جدید برای توسعه صادرات محصوالت این 

شرکت به دیگر نقاط است.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک قابل واگذاری نبود

رییس اتاق اصناف ایران توضیح داد

عامل گرانی موبایل در بازار چيست؟
گروه اقتصاد بازار تلفن همراه از ابتدای 
امســال پرنوســان بود و در مقطعی حتی با 
وجود اختصــاص ارز دولتی 4۲00 تومانی، 
قیمت ها در این بازار همچنان رو به افزایش 
بود. البتــه بعد از چند ماه از تصویب بســته 
نخســت ارزی و تعیین دالر 4۲00 تومانی، 
بسته جدیدی معرفی شــد و ارز اختصاص 
یافته به واردات موبایل به بازار ثانویه منتقل 
شــد و برخــی از شــرکت های واردکننده 
متخلف توســط دســتگاه قضایــی مورد 
مواخذه قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت 
و تلفن های همــراه آنها ضبط شــد. در آن 
شــرایط محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطاعات اعام کرد که 
به زودی شــاهد کاهش ۲0 درصدی قیمت 
گوشــی تلفن همراه در بازار خواهیم بود و 
قرار اســت 700 هزار دستگاه گوشی ضبط 
شده در دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و به 
بازار تزریق شود که البته این اتفاق تاکنون 

نیافتاده است.در چنین شرایطی اگرچه در 
مهر ماه شــاهد کاهش قیمت تلفن همراه 
بودیم اما همچنان وضعیت این بازار مناسب 
نیســت چرا که بــا وجود افزایــش واردات 
تلفن همراه در هفت ماهه امســال، به گفته 
فروشــندگان موبایل و کارشناسان، کمبود 
در این بازار احســاس می شــود. براساس 
جدیدترین آمار منتشــر شــده گمرک در 
هفت ماهه نخســت امســال بیــش از یک 
میلیون و 700 هزار دســتگاه تلفن همراه 
به ارزشــی بالغ بر ۲6۵ میلیون و 96۳ هزار 
دالر به کشور وارد شده که نسبت به همین 
بازه زمانی در ســال گذشــته، ۲8 درصد از 
نظر تعداد و 4۳ درصد از نظر ارزش افزایش 
یافته اســت اما همچنان حــال و هوای این 
بازار خوب نیســت و به گفتــه علی فاضلی، 
رییس اتــاق اصناف ایــران، کمبود موبایل 
در بازار و برخی ســودجویی ها عامل گرانی 
این کاالست و مسئوالن باید نظارت و دقت 

بیشتری در این زمینه انجام دهند.
وی درباره وضعیت کنونی بــازار موبایل به 
ایسنا گفت: این که گفته می شود 600 هزار 
دستگاه گوشــی تلفن همراِه ضبط شده به 
بازار تزریق می شــود تاکنون محقق نشده 
است، اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتا نیاز 
یک ماه بازار تلفن همــراه را تامین می کند 
چرا که در ســال های گذشــته حدود 1۲ 

میلیون دســتگاه تلفن همراه هم در ســال 
خرید و فــروش شــده و این آمــار به ثبت 
رســیده اســت که البته می توان با توجه به 
باال رفتن قیمت ها و نوسانات ارزی و کاهش 
معامات بازار گفت که 600 هزار دســتگاه 

نیاز یک ماه را تامین می کند.
فاضلی افزود: به نظر می رسد عوامل بسیاری 
در بهم خــوردن تعادل بازار گوشــی تلفن 
همراه نقش دارد و در این زمینه باید پرسید 
که آیا نیاز بود که از ابتدا ارز رسمی کشور را 
با توجه به محدودیت هــای ارزی به واردات 
تلفن همراه اختصــاص می دادیم و اگر این 
اتفاق می افتاد که افتــاد چگونه باید نظارت 
می کردیم که ســودجویی و سوء اســتفاده 

اتفاق نیفتد.
رییس اتاق اصناف ایــران ادامه داد: این در 
حالی بــود کــه تخلفات بســیاری صورت 
گرفت و البته برای صاحبان شــرکت های 
متخلف جرائمی در نظر گرفته شــد و آنها 

دستگیر شــدند. در پی این اتفاقات واردات 
گوشــی تلفن همراه به خوبی انجام نشده و 
امروز شاهد بازاری هســتیم که نیاز بازار در 
قالب کاالی همراه مســافر تامین می شود و 
بسیاری از آنها استانداردها و شرایط الزم را 

هم رعایت نکرده اند.
وی با بیان این که وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطاعات بــه عنوان مســئول در این زمینه 
باید پاسخگو باشد که اشکال کار کجاست، 
اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود گوشــی 
تلفن همراه در بازار مواجه هســتیم و بازار 
تقریبا با رکود دســت و پنجه نرم می کند و 
نتوانســته ایم آن طور که باید عمل کنیم و 
در بازار موبایل با کم کاری و بیکاری مواجه 
هســتیم. امیدواریم تمهیــدات الزم برای 
این بازار اندیشیده شــود و برای کاالیی که 
مزیت تولید داخلی آن وجود ندارد راهکار و 
پلت فرم مناسبی برای واردات آن و نظارت 

بر بازار اندیشیده شود.



مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران: 

عرضه نفت خام در بورس انرژی ادامه می یابد

موافقت اعضا با کاهش میزان تولید برای به تعادل رساندن بازار نفت

چه آینده ای در انتظار اوپک است؟

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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ماجرای توزیع کارت انرژی چيست؟
 مدتی است که موضوع توزیع کارت انرژی با هدف مدیریت مصرف برق 
مطرح شده، اما در این بین تضادهایی بین صحبت های مسووالن وجود 

دارد که آینده این طرح را مبهم کرده است.
چندی پیش برای اولین بار موضوع توزیع کارت انرژی از ســوی داوود 
فرخزاد، رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت شــبکه برق ایران  مطرح 
شــد و وی صراحتا اعام کرد که ایــده توزیع کارت انــرژی به منظور 
مدیریت مصرف در بین مشترکان داده شده که اگر مورد تایید مجلس 

قرار گیرد، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی در خصوص جزئیات طرح توزیع کارت انرژی گفت: بی شــک این 
مســئله ابعاد مختلفی دارد که باید از جنبه های گوناگون مورد ارزیابی 
قرار گیرد، اما همانطور که کارت ســوخت در بین شــهروندان توزیع و 
موجب شد که میزان مصرف کنترل شــده باشد قصد داریم که با توزیع 
کارت انرژی نیز میزان مصرف برق را مدیریت کنیم.ایده ای که شــاید 
اجرا و عملی کردن آن کمی دور از ذهن باشــد اما محمودرضا حقی فام 
- سخنگوی صنعت برق کشور - نیز روی آن صحه گذاشت و اعام کرد 
که ســه الگوی »اصاح تعرفه ها«، »صدور کارت انرژی« و »تغییرات 
پله های مصرفی« پیشــنهادهای وزارت نیرو برای اصاح مصرف برق 
است و یکی از این ســه روش برای مدیریت مصرف سال آینده انتخاب 
و اعمال خواهد شد.این در شرایطی اســت که به تازگی محسن بختیار 
- معاون وزیر نیرو در امــور برنامه ریزی و اقتصادی - به ایســنا گفت: 
در وزارت نیرو موضوعی تحت عنوان کارت انرژی مطرح نشــده و بنده 

گمان نمی کنم که این مساله در وزارت نیرو عنوان شده باشد.

 دست یابی ایران 
به بازار منطقه از طریق شرکت های اروپایی

 بعد از خروج ترامپ از برجــام و تحریم های نفتی علیــه ایران انجمن 
سازندگان تجهیزان صنعت نفت پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه 
شــرکت های کوچک ایرانی با شــرکت های کوچک اروپایی جوینت 
شوند که یکی از اهداف این پیشــنهاد دست یابی ایران به بازار منطقه از 

طریق شرکت های اروپایی است.
در این راستا، رضا پدیدار، رئیس انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفت که پیش از این از آمادگی 110 شــرکت کوچک و متوسط اروپایی 
برای همکاری با شرکت های ایرانی خبر داده و اعام کرده بود انجمن با 
همکاری اتاق تهران در تاش است از تعدادی از شرکت های کوچک و 
متوسط اروپایی دعوت کند به تهران بیایند و سمیناری تشکیل دهیم 
که این شــرکت ها با شــرکت های ایرانی مذاکره کنند و همکاری بین 
شرکت ها آغاز شود با اشاره به اینکه برنامه ریزی های الزم درحال انجام 
است، به ایسنا گفت: با شرکت های اروپایی تماس گرفته شده و از آن ها 

برای حضور دعوت شده است.
 این شــرکت ها نیز اعام آمادگی کرده اند و زمانی که جزئیات برگزاری 
آن اعام شد، به صورت کامل اطاع رســانی خواهد شد.وی با تاکید بر 
اینکه 110 شــرکت اروپایی برای حضور اعام آمادگی کرده اند، افزود: 
از همه 110 شــرکت دعوت به عمل آمده و در انتظار پاســخگویی این 

شرکت ها هستیم. 
فکر می کنم ظرف دو هفته آینده جزئیات دقیق مشــخص شود. یکی 
از اهداف این است که شــرکت های ایرانی برای ساخت تجهیزات نفتی 
که در داخل کشــور به تکنولوژی نیاز دارند، با شــرکت های کوچک و 

متوسط جوینت شوند. 
این اقدام باعث می شود شرکت های ایرانی  در سطح بین المللی فعالیت 
کننــد و از آنجایی که تولید آنــان با برند شــرکت های اروپایی صورت 
می گیرد می توانند به بازار این شرکت ها دســت پیدا کرده و به منطقه 

صادرات داشته باشند.

بازتاب دور دوم عرضه نفت ایران در بورس انرژی
یک رســانه ســنگاپوری دور دوم عرضه نفت در بورس انرژی ایران را 
مورد توجه قرار داد و نوشــت ایران نفت بیشــتری را به صادرکنندگان 

خصوصی می فروشد تا از محدودیت های ایاالت متحده دور بماند.
سایت چنل نیوز آسیا در واکنش به دور دوم عرضه نفت در بورس انرژی 
ایران، نوشت: ایران  روز یکشنبه 700 هزار بشــکه نفت خام را با هدف 
مقابله با تحریم های ایاالت متحده، به شرکت های خصوصی به فروش 
رساند.بر اســاس گزارش وزارت نفت ایران سه شــرکت نامعلوم، مبلغ 
64.97 دالر به ازای هر بشکه برای محموله دو کشتی  ۲4۵ هزار و ۲10 

هزار بشکه ای  پرداخت کرده اند.
ایران در اواخر ماه اکتبر، فروش نفت خام به شــرکت های خصوصی از 
طریق بورس انرژی را آغاز کرد، این اقدام درســت پیش از تحریم های 

نفتی ایاالت متحده در تاریخ ۵ نوامبر اجرا شد، انجام گرفت.
تجارت نفــت خام در ایــران تنهــا تحت کنتــرل دولت بــود و قبا 
شرکت های پاالیشگاهی خصوصی تنها می توانستند نفت خام را برای 

صادرات محصوالت نفتی خریداری کنند.
تهران در ماه جوالی اعام کرد که فروش نفت به شرکت های خصوصی 
از طریق بورس انرژی به عنوان بخشــی از تاش های ایران برای ادامه 

صادرات نفت در جهت مقابله با تحریم های آمریکا صورت می گیرد.

 کاهش روزانه یک ميليون بشکه  
در توليد جهانی نفت

رویکرد جدید عربســتان پس از یک دوره پمپاژ شدید نفت در پاسخ به 
درخواســت رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با پادشاه سعودی 
در ماه جوالی گذشته در راســتای جبران کاهش صادرات ایران تحت 

تاثیر تحریم ها اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانســه، خالــد الفالح وزیر انرژی 
عربستان روز -دوشنبه- خواســتار کاهش روزانه یک میلیون بشکه  در 
تولید نفت در جهان شد.رویکرد جدید عربستان پس از یک دوره پمپاژ 
شــدید نفت در پاسخ به درخواســت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا در تماس تلفنی با ســلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در ماه 
جوالی گذشــته در راســتای جبران کاهش صادرات ایران تحت تاثیر 

تحریم ها اتخاذ شده است.
ترامپ آن زمان در توئیتر نوشــته بود: »با پادشــاه ســعودی صحبت 
کردم و برای او توضیــح دادم که به دلیل اختال هــا در ایران و ونزوئا 
می خواهم که ریاض ســطح تولیــد نفت خود را برای جبران کســری 
موجود حدود دو میلیون بشــکه در روز افزایش دهد، قیمت ها به شدت 

افزایش یافته است،  او نیز موافقت کرد«.
روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از برخی مســئوالن بخش نفتی  
نوشت:  »جای تردید است که عربستان ســعودی قادر به افزایش تولید 
خود تا سطح پیشنهادی ترامپ باشد«. یک مقام مسئول نفتی برجسته 
در عربستان به این روزنامه گفت: »این موضوع خیلی ساده است، چنین 
چیزی امــکان ندارد«. به نظر می رســد که ریاض در حــال حاضر این 

موضوع را درک کرده است.
صادرات نفتی عربســتان سعودی در سپتامبر گذشــته  تا سطح شش 
میلیون و ۵49 هزار بشــکه در روز در مقایســه با تولید شش میلیون و 

700 هزار بشکه در آگوست گذشته کاهش یافت. 
محمد بن حمد الرمحی وزیر نفت عمان در نشست کمیته کنترل بازار 
در ابوظبی گفت: »بیشــتر اعضای اوپک و صادرکنندگان نفت متحد با 
این ســازمان از کاهش عرضه جهانی نفت خام حمایت می کنند و این 
موضوع ریاض را با توجه به گرایش های بین المللی مخالف نســبت به 

مواضع ترامپ وادار به همکاری خواهد کرد«. 

ميز خبر

یک تحلیل گر ارشــد امنیت و سیاســت گذاری انرژی 
اظهار کرد: شــاید در کوتاه مدت ایران بتواند بخشی از 
سهم خود در بازار را حفظ کند اما مسئله اصلی مربوط 
به میان مدت و بلندمدت اســت که اگر ایــران نتواند 
سرمایه و تکنولوژی الزم برای افزایش بازدهی میادین 

را به کاربرد قطعاً با مشکل مواجه می شود.
امید شکری کله سر در گفت وگو با ایلنا در مورد اعطای 
معافیت خرید نفت ایران برای هشــت کشور از سوی 
آمریکا گفت: این معافیت برای هشــت کشــور پس از 
دور دوم تحریم هــا این امکان را به ایــران می دهد که 
بخشی از ســهم خود از بازار های منطقه ای و جهانی را 
حفظ کند. اما مســئله اصلی در این موضوع سازوکار و 
مکانیسم دریافت پول این نفت است و اینکه پول نفت 

از چه کانالی تحویل ایران خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین این امکان وجود خواهد داشت 
که صادرات نفت ایران در ماه نوامبر افزایش یابد چون 
کره جنوبی و ژاپن قبــل از معافیت ها، خرید نفت ایران 
را به شــدت کاهــش داده بودند و حتی کــره جنوبی 

واردات میعانات گازی از ایران را به صفر رسانده بود.
این تحلیل گر ارشــد امنیت و سیاست گذاری انرژی با 
تاکید بر نقــش تکنولوژی در بخش نفــت ایران گفت: 

شــاید در کوتاه مدت ایران بتواند بخشــی 
از ســهم خود در بازار را حفظ کند اما مسئله 
اصلی مربوط به میان مدت و بلندمدت است 
که اگر ایران نتواند سرمایه و تکنولوژی الزم 
برای افزایش بازدهی میادیــن را به کار ببرد 

قطعاً به مشکل برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که تولید نفت 

ایران، سالیانه هشــت درصد به طور اتوماتیک کاهش 
می یابد و اگر نتواند از کاربســت ســرمایه و تکنولوژی 
برای افزایش بهره وری اســتفاده کند در میان مدت و 
بلندمدت تولید نفت ایران کاهش و موجب از دســت 

رفتن سهم بازار ایران خواهد شد.
وی افزود: در این صورت رقبای ایران ســهم این کشور 
را تصاحب کرده و ایران برای باز پس گیری ســهم خود 
باید سیاست خارجی فعال تری به کار ببرد تا سهم خود 

را احیا کند.
شــکری با اشــاره به تاثیر رابطــه ایــران و آمریکا بر 
واردکننــدگان نفت ایــران گفت: عمده کشــورهای 
واردکننده نفت ایران در پی حل نشــدن مشکل ایران 
با آمریکا، واردات نفت خــود را کاهش داده اند. هرچند 
ایران با استفاده از مشــوق های خاص مانند پرداخت 

بیمه تانکرهــا به دنبال حفظ ســهم خود از 
این بازارها است که البته این تا حدی جوابگو 
اســت.وی ادامه داد: این کشورها چون فاقد 
منابع نفتی هســتند، به دنبال واردات نفت 
از کشــورهایی هســتند که حداقل تنش با 
قدرت های بزرگ را داشــته باشند و تا زمانی 
که رابطه ایران با آمریکا بهبود نیابد، کاهش 

سهم ایران از این بازارها دور از ذهن نیست.
این کارشناس امنیت انرژی با اشاره به میزان صادرات 
گاز ایران گفت: درست اســت که تحریم ها بخش نفت 
را نشانه گرفته اســت اما نباید از بخش گاز ایران غافل 
شــویم. با توجه به اینکه ایران کمتــر از یک درصد از 
تجارت گاز جهان را در اختیــار دارد، برای افزایش این 
میزان باید شدت مصرف انرژی کاهش یابد تا مازاد آن 

صرف صادرات شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر عمــده صادرات گاز ایران 
به ترکیه است که تا ســال ۲0۲6 این قرارداد به پایان 
می رسد و تا امروز مذاکرات تمدید آن به نتیجه نرسیده 
اســت. اگر ایران نتواند ایــن قــرارداد را تمدید کند 
احتمال از دست رفتن بازار ترکیه به عنوان بزرگترین 

بازار گاز ایران دور از ذهن نیست.

وی تصریح کــرد: ترکیه ســرمایه گذاری باالیی روی 
واردات LNG از قطــر و آمریکا کرده اســت و در میان 
 LNG کشــورهای اروپایــی دومین واردکننــده گاز
از آمریکا اســت. همچنین فــاز اول پــروژه تاناپ به 
بهره برداری رســیده و پروژه ترک استریم نیز در سال 
۲019 بــه بهره برداری می رســد که مجمــوع این ها 

نشانه های خوبی برای ایران نیست.
وی احتمال حضور شرکت های اروپایی در صنعت نفت 
ایران را کم دانست و افزود: احتمال حضور شرکت های 
چینی و روسی به صنعت نفت ایران وجود دارد. هرچند 
که شرکت های چینی پیش از این پژوهش های زیادی 
 LNG برای توسعه میدان آزادگان جنوبی یا پروژه های
کرده بودند که در زمان اوباما صنعــت LNG  را ترک 
کرده و ایران نتوانســت این پروژه ها را تکمیل کند و در 

میان مدت و بلندمدت نیز احتمال آن نمی رود.
وی ادامه داد: شــرکت های روســی نیــز در میادینی 
ســرمایه گذاری می کنند که تولیــدات آن تداخلی با 
بازارهای روسیه نداشته باشــد. البته باید توجه داشت 
که آیا تکنولــوژی و هزینه صرف شــده توســط این 
شرکت ها می تواند تولید و بهره وری آن را افزایش دهد 

یا نه؟

تحليل

گروه انرژي یازدهمین نشســت کمیته 
نظارتی اوپــک و غیراوپک کــه در ابوظبی 
برگزار شد، پایبندی تولیدکنندگان حاضر 
در توافقنامــه کاهش عرضه نفــت را 104 
درصد اعام کرد و اکثر اعضای این سازمان 
موافقت خود را با کاهش میزان تولید برای 
به تعادل رساندن بازار و قیمت های جهانی 

اعام کردند.
اعضــای اوپــک در نشســت 171 خود در 
دسامبر ۲016 تصمیم گرفتند برای کمک 
به ثبات بازار و بهبود قیمت نفت روزانه یک 
میلیــون و ۲00 هزار بشــکه از تولید خود 
بکاهند و در کنار آن ها کشورهای غیرعضو 
به رهبری روســیه متعهد شدند درمجموع 
روزانه 600 هزار بشکه کاهش تولید دهند. 
این تصمیــم که بــه تعهد کاهــش تولید 
معروف است، طی سه ســال گذشته فراز و 
نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته اما 
در اکثر مواقع اکثر اعضا به آن پایبند بودند. 
البته میزان پایبندی آن ها در ماه های اخیر 
بــه 1۵0 درصد هم رســید که باعث شــد 
اعضای اوپــک و غیراوپک گــرد هم جمع 
شــوند و میزان تعهد خود را با افزایش تولید 
یک میلیون بشکه ای از 1۵0 درصد به 100 

درصد برسانند.
در این راستا، کشــورهای حاضر در توافق 
تصمیم گرفتند به منظور نظارت بر حســن 
اجــرای مصوبه های نشســت های اوپک و 
نشست های مشــترک اوپک و غیراوپک و 
بررســی میزان پایبندی تولیدکنندگان به 
ســهمیه ها و تعهدها، کمیته ای متشکل از 
چند کشــور عضو و غیرعضو اوپک تشکیل 
دهند که هرچند وقت یک بار نشســت های 
فنی با حضور کارشناســان و نشســت های 
وزارتی بــا حضور وزیران کشــورهای عضو 

کمیته برگزار می شود.
یازدهمیــن نشســت کمیته مذکــور نیز 
یکشنبه شب به پایان رسید و عمده تمرکز 

آن بررسی چشم انداز عرضه و تقاضا در سال 
۲019 بود. کمیتــه وزارتی نظارت بر توافق 
اوپــک و غیراوپک بر اقدام هــا و تاش های 
مســتمر تولیدکنندگان حاضــر در بیانیه 
Declaration of Coop�  همــکاری  )
eration( با هدف ایجاد بــازار نفت متوازن 
و پایدار به نفــع هر دو قشــر تولیدکننده و 
مصرف کننــده، صنایــع و  اقتصــاد جهان 

تاکید کرد.

  نتیجه بررســی یازدهمین نشست 
کمیته چه بود؟

بررســی این کمیته حاکی از آن اســت که 
اوپکی ها و غیراوپکی هــا در بیانیه همکاری  
در اکتبر ۲018 بــه توافقنامه کاهش تولید 
روزانه یــک میلیون و 800 هزار بشــکه ای 
)مصوبه نشســت 171 اوپک و نخســتین 
نشســت مشــترک اوپــک و غیراوپک در 

وین( 104 درصد پایبنــد بوده اند. کمیته 
هم چنین شــرایط کنونی عرضه و تقاضا در 
بازارهای جهانی نفت خام را بررسی و اشاره 
کرد که در ســال ۲019 رشد عرضه بیش از 
تقاضای جهانی سبب ایجاد تردیدهایی در 

بازار می شود.
این کمیته تاکید کرد که تعدیل چشم انداز 
رشد اقتصادی جهان در کنار این تردیدها، 
می تواند سبب کاهش تقاضا برای نفت خام 
در سال ۲019 میادی شــود و سرانجام به 

افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا بینجامد.

  اعضا در حاشیه کمیته چه گفتند؟
در حاشــیه یازدهمین نشســت مشترک 
وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک 
و غیراوپک )JMMC( از ســوی اعضا اعام 
شد که شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو 
عربســتان به دلیل کاهش تقاضای فصلی، 

در ماه دسامبر روزانه ۵00 هزار بشکه نفت 
خام کمتر نسبت به ماه نوامبر به مشتریانش 
عرضه می کند. عربســتان امســال در پی 
فشــارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، روزانه حدود یک میلیون بشــکه به 

تولید خود افزوده است.
هم چنیــن از حمایت کشــورهای عضو و 
غیرعضو اوپــک از کاهش عرضــه نفت در 
بازارهــای جهانی خبــر داده و اعام شــد 
که بیش تر اعضای ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و تولیدکنندگان 
غیرعضو این سازمان که در بیانیه همکاری 
Declaration of Coopera�(  مشــترک
tion(  حضور داشتند، از کاهش تولید نفت 

حمایت می کنند.
از ســوی دیگر ونزوئــا امیدوار اســت که 
ســال آینده تولید نفت خام خود را افزایش 
دهد، اما اگر اعضای ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفــت )اوپک( دربــاره توافق 

کاهش عرضــه به اجمــاع برســند، به آن 
احترام خواهد گذاشــت. ونزوئــا اکنون 
روزانه یک میلیون و ۵00 هزار بشــکه نفت 
خام تولید می کند و به دنبال آن است که این 
رقم را تا یک میلیون بشــکه در روز افزایش 

دهد.

  چه آینده ای در انتظار اوپک است؟
 قرار اســت صدوهفتاد و پنجمین نشست 
عادی وزیران نفت و انرژی اوپک  1۵ آذرماه 
و پنجمین نشست مشــترک وزیران نفت و 
انرژی اوپک و غیراوپــک 16 آذرماه در وین 
برگزار شود. ریاض و مسکو در حال بررسی 
گزینــه کاهش عرضــه نفــت در بازارهای 
جهانی در ســال ۲019 میادی هســتند. 
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت 
)اوپک( و کشــورهای غیرعضو این سازمان 
به رهبری روســیه، در حال بررســی مقدار 
کاهش تولید نفت خام به منظور جلوگیری 
از کاهش شــدید قیمت نفــت در بازارهای 
جهانی در نشســت کمیته مشترک وزارتی 
نظــارت بر توافــق کاهش عرضــه اوپک و 

غیراوپک در ابوظبی هستند.
کارشناســان بر این باورند کــه از آنجا که 
آمریکا بــرای جبران خــاء احتمالی نفت 
ایــران از برخی اعضــا از جمله عربســتان 
خواســت تولید خــود را افزایــش دهند و 
این افزایــش تولید باعث کاهــش ناگهانی 
قیمت هــای جهانی شــد، تولیدکنندگان 
بزرگ با کاهش تولید با هدف افزایش قیمت 
موافق هستند. از سوی دیگر اخباری مبنی 
بر خروج عربستان از اوپک مطرح شد که به 
باور تحلیل گران این موضــوع که اوپک به 
آخر عمر خود رســیده، همواره مطرح بوده 
اســت اما هیچگاه در عمل خــروج اعضا از 
اوپک و انحال این ســازمان اتفاق نیوفتاده 
اســت. کارشناســان همچنیــن خــروج 

عربستان از اوپک را بعید دانستند.

گروه انرژي مدیر امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران با اشــاره به عرضه آزمایشی 
موفق حدود یک میلیون بشکه نفت خام در 
بورس انرژی ایران، اعام کرد: فرایند عرضه 
نفت خام در بــورس انرژی ادامــه خواهد 

یافت.
یکشــنبه، ۲0 آبان ماه مرحلــه دوم عرضه 
نفت خام در بورس انرژی با موفقیت انجام و 
تمام 700 هزار بشکه نفت خام عرضه شده، 
با قیمت 64 دالر و 97 ســنت معامله شــد. 
پیش از ایــن نیز در مرحله نخســت عرضه 
)ششــم آبان ماه(، از مجمــوع یک میلیون 
بشــکه نفت عرضه شــده، ۲80 هزار بشکه 
نفت با قیمت 74 دالر و 8۵ ســنت معامله 

شده بود.
سعید خوشــرو در این باره به خبرنگار شانا 
می گوید: »فروش هشــت محموله ۳۵ هزار 
بشــکه  ای در عرضه نخســت و فروش ۲0 
محموله ۳۵ هزار بشــکه ای در مرحله دوم، 
در مجمــوع عرضه آزمایشــی موفقی را در 
بورس انرژی رقــم زد. در جریان این عرضه 
آزمایشی، بازخوردهایی را دریافت کرده ایم 
و همچنان منتظر پیشــنهادها و نظرهای 
ســازنده بخش خصوصی هستیم تا با لحاظ 
کردن آنها، نقاط قــوت کار را افزایش دهیم 
و فضا را برای عرضه ای موفق تر و مطمئن تر 

فراهم کنیم.«
 700 هزار بشــکه نفت خام عرضه شده در 
رینــگ بین الملل بــورس انــرژی ایران، 
دیروز در قالب سه ســفارش خرید شامل ۲ 
ســفارش خرید ۲4۵ هزار بشــکه ای و یک 
ســفارش خرید ۲10 هزار بشــکه ای، در 
مجموع با ارزشــی نزدیک به 6 هزار و ۵00 
میلیارد ریال معامله شــد. در این مرحله از 
عرضه، مهلت تســویه بخــش ارزی مبلغ 
صورت حساب نهایی )نســبت به اطاعیه 
عرضه پیشــین( از ۵0 روز به 60 روز پس از 

تاریخ بارگیری محموله افزایش یافت.
خوشــرو با اشــاره به تصمیم گیری درباره 
افزایش مهلت تســویه ارزی بــه 60 روز و 
همین طور انعطاف قیمتی در عرضه، یادآور 
می شــود: »همانطور که پیــش از این هم 
گفته بودم، شــرکت ملی نفت ایران شرایط 
مســاعدی را برای خرید نفت خام از طریق 
بورس انرژی برای بخــش خصوصی فراهم 
کــرده اســت و معتقدیم هیــچ خریداری 
نمی توانــد به طــور مســتقیم راحت تر از 
فرآیندی که در بورس انرژی شــکل گرفته، 

نفت خریداری کند.«
بر اســاس این گزارش، در مرحله نخســت 
عرضه نفت خــام در بورس انــرژی، نفت با 
قیمت پایه 79 دالر و 1۵ ســنت عرضه و با 

قیمت 74 دالر و 8۵ ســنت برای هر بشکه 
معامله شد. در مرحله دوم نیز نفت با قیمت 
پایــه 71 دالر و ۵9 ســنت روی تابلــوی 
معامات رفت و سرانجام با قیمت 64 دالر و 
97 سنت معامله شــد که خوشرو این تغییر 
قیمت را ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت 
عنوان می کند: »قیمت کنونی نفت نسبت 
به زمانی که اطاعیه نخســت عرضه نفت 
خام در بورس انرژی منتشــر شــد، تقریبا 
حدود 1۵ دالر کاهش یافتــه و این کاهش 
قیمت به طور طبیعی در قیمت فروش نفت 
در بــورس انرژی هم اثرگذار اســت، همان 
گونه که قیمت نهایی نیــز با توجه به قیمت 
روز نفــت در زمان تحویــل تعدیل خواهد 

شد.«

وی ادامه می دهد: »بدون تعارف بگویم، در 
مرحله نخست عرضه، بخش خصوصی کار را 
جدی نگرفته بود، اما پس از مشاهده فرآیند 
عرضه در مرحله نخست و انعطاف های نفت 
در فروش، باور کرد نفت بــه معنای واقعی 

فروشنده است.«
خوشــرو در عین حال به نکته مهمی اشاره 
می کنــد: »فرآینــد عرضه نفت خــام در 
بورس، دو بخــش دارد که یــک بخش آن 
به عرضه کننــده، یعنی شــرکت ملی نفت 
ایران مربوط می شــود و بخش دوم کار، به 
آمادگی کافی خریداران بســتگی دارد که 
بخش عمده آن به موفقیــت خریداران در 
یافتن مقصد نهایی و ارائــه ضمانتامه های 
معتبر بانکی منوط اســت. بنابراین بخش 
خصوصی در ادامه این روند، باید توان خود 
را در شناســایی بازارهای نهایی و شناخت 
جزئیات عملیاتی تقویت و نســبت به اخذ 
ضمانتنامه بانکی نیز اقــدام کند که بدیهی 
است رقم این ضمانتنامه در صورت تجمیع 

محموله ها، قابل  توجه خواهد بود.« 
بر اســاس این گــزارش، همانطــور که در 
اطاعیه عرضه نفت خــام در بورس انرژی 
آمده اســت: فروش نفت در بورس انرژی به 
صورت ۲0 درصد ریالــی و 80 درصد ارزی 
خواهد بود که تسویه بخش ریالی )براساس 

نرخ تســعیر ســنا( به صورت نقدی قبل از 
تحویل محموله و تســویه بخــش ارزی به 
صورت اعتباری، بــا ارائه ضمانت نامه بانکی 
تعهد پرداخــت ریالی معتبــر از بانک های 
مورد قبول شــرکت ملی نفت ایران، پس از 
تحویل محموله صورت می گیرد. همچنین 
متقاضیان خرید برای شــرکت در معامله، 
باید 10 درصد ارزش ســفارش را به صورت 
ریالی به میزان پیش پرداخت پیش از عرضه 
به حساب اعامی شرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهادار و تســویه وجوه واریز 
کنند که در صورت انجام معامله بخشــی از 

۲0 درصد ریالی محسوب خواهد شد.
با دو مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی 
ایران و معامله 980 هزار بشــکه نفت خام، 
شــرکت ملی نفت ایران آمادگی، تمایل و 
عزم خود را برای عرضه نفت در بورس ثابت 
کرد و بــا پایان عرضه آزمایشــی، در پی آن 
اســت که با دریافت بازخوردها، استفاده از 
 نظرات بخش خصوصی و دریافت مجوزهای 
الزم، شــرایط را برای عرضه مجدد نفت در 
بــورس فراهم کنــد؛ رویکردی کــه اگر با 
افزایش سطح توانمندی و مشارکت بخش 
خصوصی نیز همراه شــود، می تواند عرضه 
پایدار نفت خام در بــورس انرژی را به دنبال 

داشته باشد.

معافيت های نفتی در کوتاه مدت مشکالت را حل می کند
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پویش سفرهای سبز در فریدونکنار
زهره اسماعیلی   رئیس محیط زیست شهرستان فریدونکنار اعام 
کرد: محیط زیست بیشتر بحث نظارتی دارد، بعضی مواقع محیط بانان 
مورد هجمه هایــی در عین بی عدالتی قــرار می گیرند امــا از جامعه 
ومخصوصا مردم عزیز انتظار می رود که از محیط بانان حمایت کنند و 
این امر را پذیرا باشند که محیط زیست واقعاً جایگاه ویژه ای در زندگی 

یکایک ما  دارد. 
یاسر ساالر اظهار کرد: در خصوص فرهنگ ســازی هم اقداماتی انجام 
داده ایم و برنامه ای بنام »یک ســاعت با محیط بــان« که با همکاری 
آموزش و پــرورش صورت گرفته و هفته یک بار در ســطح مدارس این 

شهرستان آموزش داده میشود.
 وی افزود: همچنین ایجاد پاکاردهــا و بیلبوردهای تبلیغاتی، با کمک 
شهرداری که در بخش نهاد انسانی پاکسازی مسیر ها جاده ها و سواحل  
صورت گرفته است و این برنامه ها نقش مهمی  در افکار عمومی مردم و 

دانش آموزانی که در سن رشد هستند  دارد.
 ساالر بیان داشت: همچنین طی جلســاتی که دو روز پیش در استان 
برگزار شد یکی از برنامه ها، به عنوان »پویش سفرهای سبز« است و این 
برنامه در خصوص مســافران محترم که از دیگر شهرها وارد شهرستان 
فریدونکنار می شــوند بتوانند عکس ها و فیلم های کوتاهی  که مربوط 
به محیط زیست باشــد  جمع آوری کنند  به عنوان یک مستند بسازند 
وبه سایت مربوط ارسال کنند و در آخر به بهترین عکس ها و مستندات 

زیبا جوایزی اعطا کنیم 
 ساالر اظهار  کرد:  به خاطر تازه تاسیس شدن این اداره به کمک بیشتر 
دیگر ادارات احتیاج داشــته و همچنین باید اعتماد مردم و دولت را هم 

برخوردار باشیم. 

صادرات درچهارمحال و بختياری افزایش یافت
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 

صادرات در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت.
نعیم امامی با اشاره به اینکه صادرات در چهارمحال و بختیاری افزایش 
یافت، اظهار داشــت: صادرات در این اســتان بیــش از 11۳ درصد به 
صورت وزنی افزایش یافته اســت.وی عنوان کرد: بیش از 49 هزار تن 

کاال در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه توســعه صادرات زمینه ســاز ارتقای بخش تولید است، اظهار 

داشت: توسعه صادرات موجب ارتقای بخش تولید می شود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه ارتقای بخــش تولید موجب رونق بخش 
صنعت می شود، عنوان کرد:  ایجاد اشتغال با رونق بخش صنعت در این 

استان فراهم می شود.

نياز ۲۰۰ ميليارد ریالی ناوگان سنگين راهداری 
گيالن برای نوسازی 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیان طی ســخنانی گفت: 
راهداری استان گیان جهت نوسازی ماشین آالت سنگین راهداری به 
تخصیص ۲00 میلیارد ریال اعتبار ساالنه در یک بازه زمانی ۵  ساله نیاز 
دارد.مهندس نازک کار با اشاره به میانگین سنی ناوگان راهداری خاطر 
نشان کرد: متوسط عمر ماشــین آالت سنگین راهداری استان در حال 
حاضر ۲4 سال اســت که طبق برآوردهای کارشناسی صورت پذیرفته 
برای تحقق کاهش میانگین ســنی ماشــین آالت ســنگین راهداری 
استان از ۲4 سال به 1۵سال در یک بازه زمانی ۵ ساله، نیاز به تخصیص 

بالغ بر ۲00 میلیارد اعتبار ساالنه است.
مدیر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای گیــان در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به خرید ۵ دستگاه ماشین آالت سنگین راهداری 
استان خاطر نشان کرد: بی تردید نوسازی ماشین آالت راهداری تاثیر 
مســتقیم بر اجرای مطلوب و بهینه عملیات راهــداری بویژه در مواقع 

اضطراری نظیر بارشهای باران و برف شدید شدید دارد.

ميز خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نگرانی مردم بابت 
تحویل خودروهای ثبت نامی و قیمت تمام شــده آنها 
گفت: خودروســازان موظفند تعهدات خــود را اجرا 

کنند و باید به قرارداد خود با مشتری پایبند بمانند.
رضا رحمانی در گفت و گو با ایرنا افزود: خودروســازان 
به هر قیمتی که تعهــد کرده اند باید پایبند باشــند و 

طبق قراردادی که با مردم بسته اند عمل کنند.
وی افزود: به طور حتم، در این قراردادها باید خواســت 
مردم لحاظ شود و خودروسازان به تعهدات خود عمل 
کنند. وزیر صنعت، معدن و تجــارت تاکید کرد »این 

وزارتخانه بر قیمت خودروها نظارت می کند«.

رحمانی گفــت: در این چارچــوب، وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت پیگیری های خود 

را ادامه می دهد.
در پی کمبود برخــی قطعه های خودروهای 
خارجی مانند رنو، شــرکت های خودروساز 
پیشــنهاد کرده اند مشــتریان یا پول خود 
را با ســود پیش بینی شــده دریافت کنند یا 

خودروهای جایگزین به آنها تحویل شود.
روز یکشنبه شرکت پارس خودرو اعام کرد مشتریانی 
که قصد تبدیل خودروهای ثبــت نامی خود را دارند از 
اول آذرماه می توانند برای جایگزینــی تعهدات انواع 

ساندرو با ۲ دســتگاه خودرو- یک دستگاه 
از گروه پراید )1۵1/1۳1( و یک دســتگاه از 

گروه تیبا )تیبا/ تیبا۲/ ساینا(- اقدام کنند.
موعد تحویل یک دســتگاه، بهمن 1۳97 به 
بعد با قیمت زمــان تحویل محصــول رنو و 

دستگاه دیگر، آذر 1۳98 با قیمت روز است.
همچنین به مشتریان پیشــنهاد شده است 
خودروهــای ال 90 و پــارس تندر را با یک دســتگاه 
خودرو از گروه پراید یا تیبا با موعد تحویل بهمن 1۳97 

به بعد تعویض کنند.
با این همه، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 

قطعه سازان کشور به ایرنا اعام کرد: با توجه به تعلیق 
فعالیــت های رنو در ایــران، این انجمن بــرای تامین 
قطعات مورد نیاز خودروهای ســاندرو، ال 90 و غیره 

آمادگی دارد.
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی »قطعات، لوازم و 
مجموعه های خودرو« با حضور 7۵0 شــرکت داخلی 
و خارجی در محل دایمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران گشــایش می یابد. در این دوره، نزدیک به ۲00 
شرکت خارجی از فرانســه، ایتالیا، یونان، ژاپن، ترکیه، 
لهستان، چین، تایوان، کره جنوبی و هند دستاوردهای 

خود را به نمایش گذاشته اند.

و خودر

محمد ملک دار  کارشناســان صنعت 
خودرو، به روز رسانی منطقی نرخ خودروها 
را راهــکار اصلــی خــروج ایــن صنعت از 
شــرایط کنونی آن و رفع مشــکات میان 
خودروسازان و فعاالن صنعت قطعه سازی 
می دانند؛ شــرایطی که به سبب آشفتگی 
بازار ســودهای کان را بــه جیب دالالن 

سرازیر می کند.
آشــفته بازار خودرویــی که از مــاه های 
گذشته آغاز شــده اســت همچنان ادامه 
دارد.  این شــرایط هر ۲ صنعت بزرگ خودرو و 
قطعه سازی با هزاران نفر کارگر را با مخاطره 
روبرو کرده است؛ به طوری که قطعه سازان 
از تعدیل نیرو یا تعطیلی برخی واحدها خبر 
می دهند و خودروســازان نیز حــال و روز 

خوشی را تجربه نمی کنند.
برخی کارشناسان می گویند خودروسازان 
نزدیک به ســه ماه اســت به بهانه افزایش 
قیمــت، خودرویی به بازار عرضــه نکرده یا 
عرضه قطره چکانی داشــته اند و با اجرای 
برنامه های پیش فروش، از آالم خود کاسته اند 
و نباید توقع حمایت از ســوی دولت داشته 
باشــند. در این پیوند، رییس انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان کشور 
در گفت و گو با ایرنا دربــاره پول های جمع 
آوری شــده در پیــش فروش هــای اخیر 
خودروســازان اعام کرد: بازار خودرو ایران 
یک بازار یکصد هزار میلیارد تومانی اســت، 
در حالی که در پیش فروش های اخیر پیش 
بینی می شــود حداکثر 10 هــزار میلیارد 

تومان جمع آوری شده باشد.
به گفته محمدرضا نجفی منش، این رقم در 
برابر نیازهای صنعت خودرو بســیار ناچیز 
بوده و تولیدات فعلی خودروســازان با زیان 
همراه است.این مقام صنفی یادآوری کرد: 
خودروسازان بزرگ کشور در 6 ماه نخست 
امسال پنج هزار و ۵00 میلیارد تومان زیان 
داشتند؛ این شرکت ها رسمی و بورسی اند 
و به همین دلیل حســاب و کتاب هایشان 
شفاف است.از آغاز امســال تاکنون، سایپا 
۲70 هزار دســتگاه خودرو و ایران خودرو 
در ۲ نوبت 77 هزار و 100 دســتگاه خودرو 

پیش فروش کردند.

قطعه سازان؛ نخستین قربانیان 
نابسامانی بازار خودرو

نجفی منش هشــدار داد: اگر بــه داد این 

صنعت نرسیم و بخواهیم با روال پیشین به 
تولید ادامه دهیم، نتیجــه قطعی آن زمین 
خوردن خودروسازان و قطعه سازان خواهد 

بود.
وی تاکیــد کرد وقتــی قیمت انــواع مواد 
اولیه از جمله مــس، آلومینیوم، محصوالت 
پتروشــیمی، فوالد و غیره بیش از سه برابر 
شــده اســت، چه اصرار عجیبی است که 

خودرو را با قیمت پایین عرضه کنیم؟
اگر بر همین قیمت ها اصــرار داریم، دولت 
می توانــد بابت هــر خودرو پنــج میلیون 
تا 10 میلیــون تومان یارانــه بدهد.رییس 
انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
کشــور ادامه داد: در شــرایط کنونی، توان 
مالی خودروســازان به شــدت افت کرده 
اســت و حاضر نیســتند بدهی هــای خود به 
قطعه ســازان را پرداخت کنند.وی تصریح کرد: 
نخســتین قربانی این موضوع قطعه سازان اند، 
به طوری که شــاهد تعطیلی یا تعدیل نیرو 
برخی از این واحدها هستیم که آمار آنها هر 

روز در حال افزایش است.

نیروی انسانی؛ هفت تا هشت درصد 
هزینه خودروسازان

نجفی منش در پاسخ به پرسش ایرنا درباره 
گزینه های خودروســازان بــرای کاهش 
هزینه هــا ماننــد تعدیل نیروی انســانی 

گفت: اینکه هزینه های نیروی انســانی در 
خودروســازان متورم اســت بحث درستی 
اســت اما فرامــوش نکنیم دولــت چنین 
تکلیفی را بر دوش خودروساز گذاشته است 

و مدیران نیز تابع دستورات دولتند.
این مقــام صنفی ادعــا کرد: بســیاری از 
این افــراد بــا توصیــه هــای نمایندگان 
مجلس و سایر مســئوالن به خودروسازان 
تحمیل شــده اند و جالب این اســت که به 
خودروســازان اجازه تعدیل نیــرو نیز داده 
نمی شــود.وی بیان داشــت: بــا این همه، 
هزینه یاد شده فقط هفت تا هشت درصد از 
مجموع هزینه های خودروسازان را تشکیل 
می دهد امــا ضرر و زیان خودروســازان در 
شرایط کنونی ۵0 تا 60 درصد است.مطرح 
کردن این موضوع در شرایط کنونی، دادن 
آدرس غلط اســت و باید توجه داشت آنچه 
اکنون بیش از هر چیز بایــد در نظر گرفت 
افزایش قیمت مــواد اولیــه و ثبات قیمت 
خودرو اســت که زیان یاد شــده را رقم زده 

است.
وی تاکید کرد: مشــکل جای دیگر است و 
باید به بهبود دائمی شــرایط بیندیشیم که 
چرا در حالی کــه قیمــت خودرویی مثل 
پراید در بازار به 40 میلیون تومان رســیده 
است، همچنان بر قیمت ۲۲ میلیون تومان 
کارخانه اصرار داریم؟ این شــرایط فقط به 

سود دالالن است.
نجفی منــش اعام کرد: باید بــه هر راهی، 
قطعه سازان را ســرپا نگه داشت که کاهش 
تاخیر پرداخــت مطالبــات آنهــا به یک 
مــاه، افزایش قیمت قطعــات و تعدیل نرخ 
خودروهــا از جملــه این راه هاســت.وی 
تصریح کرد: شرایط کنونی فقط اجحاف در 
حق تولید است، زیرا مشتریان خودروها را 
با قیمت هــای باال از بازار مــی خرند و همه 

سود آن نصیب دالالن می شود.

پیش فروش ها در حد هزینه های 
جاری خودروسازان نیز نیست

امیرحسن کاکایی، اســتاد دانشگاه، نیز در 
این زمینه به ایرنا گفت: به دلیل افزایش نرخ 
ارز، قیمت همه نهاده ها و مواد اولیه افزایش 
چشــمگیری یافته اما تا این لحظه شورای 
رقابت بر مبنای معادالت و فرمول های خود 
با افزایش نرخ خودروها موافقت نکرده است.

وی ادامه داد: از یک ماه پیش نیز شــورای 
رقابت از بحــث قیمتگذاری خــودرو کنار 
گذاشته شده و ســازمان حمایت از حقوق 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان به 
عنوان جایگزین آن مطرح شده است که به 
نظر می رســد به این زودی به نتیجه نرسد.

این کارشــناس صنعت خودرو تاکید کرد 
قیمتگذاری کنونــی خودروها زیان هزاران 

میلیــاردی به صنعت خــودرو وارد کرد، به 
طوری که در نیمه نخســت امسال مطابق 
آمارها ۲ خودروســاز بزرگ کشور بیش از 
پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند؛ آماری 
که رســمی اســت و نهادهای متولی بر آن 

نظارت دارند.
وی یادآوری کــرد: این آمارها بــرای 6 ماه 
نخست امسال اســت که وعده دالر 4۲00 
تومانــی به خودروســازان داده شــده بود 
و در نهایــت محقــق نشــد؛ بنابراین برای 
نیمه دوم سال با تداوم شــرایط فعلی زیان 
بیشتری پیش بینی می شــود.عضو هیات 
علمی گروه مهندســی خودرو در دانشگاه 
علم و صنعت ایــران دربــاره پیش فروش 
خودروســازان در ماه های گذشــته گفت: با 
لحاظ قیمت هــای کارخانــه ای، تولید هر 
خودرو به طور متوســط با زیان 10 میلیون 
تا ۲0 میلیون تومانی همراه اســت اما آنچه 
پیش فروش شــده در حد هزینه های جاری 
شرکت های خودروساز نیز نیست.وی ادامه 
داد: در پیش فروش های انجام شده به طور 
متوسط معادل ۳0 درصد قیمت خودروها 
دریافت شــده و تولید خودرو نیز با زیان ۵0 
درصدی همراه است؛ بنابراین پول دریافت 
شده از مشــتریان معادل زیان وارد شده به 
خودروسازان نیست.کاکایی اضافه کرد: 70 
درصد قیمت خودروها را نیز مــواد اولیه و 
قطعات آنها تشــکیل می دهد که باید پول 
آن را به قطعه ســازان، آلومینیوم ســازان، 

فوالد فروشان و غیره پرداخت کرد.
وی پیش بینی کرد با شرایط به وجود آمده 
به زودی حتی مشکل نقدینگی در شرکت های 

بزرگ خودروسازی شکل بگیرد.

لزوم به روز رسانی قیمت خودروها
این استاد دانشــگاه بدهی خودروسازان به 
قطعه سازان را ۲0 هزار میلیارد تومان اعام 
کرد که تداوم این وضعیت 10 هزار میلیارد 
تا ۲0 هزار میلیارد تومان زیان تا پایان سال 
به صنعت خــودرو تحمیل مــی کند.وی 
تصریح کرد: به روز رســانی منطقی قیمت 
خودروها یا آزادســازی تولید بــه عنوان ۲ 
راهکار در این زمینه پیشــنهاد می شود که 
البته راه حل دوم توصیه نمی شود؛ زیرا به از 
بین رفتــن صنایع تولیدکننــده منجر 
می شود که بیشــتر آنها به دلیل خصوصی 

بودن، دستور دولت را اجرا نمی کنند.

وسازان باید تعهدات خود را اجرا کنند خودر

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت: 

پورسانت و منافع برخی کارشناسان در واردات است
گروه صنعــت عضــو هیئــت مدیره 
ســندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت 
گفت: امروز صنعتگران ما خســته شده اند 
و دیگر توان ســروکله زدن با کارشناســان 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت را ندارند 
وقتی ۳0 بخشنامه در طول شش ماه صادر 
می شــود که برخی مغایر با یکدیگر اســت 
معنای واقعی تحریم هــای داخلی را درک 
می کنیــم. وقتی بــه دلیل سیاســت های 
ارزی و نگاه ســیلقه ای کارشناسان هزینه 
انبارداری از چین تا ایران در عرض شش ماه 
صد میلیون تومان می شود تحریم داخلی را 

بیشتر درک می کنیم.
ابوالفضــل حجــازی در گفت وگو بــا ایلنا 
در خصــوص آخریــن وضعیــت تولیــد 
موتورسیکلت و رعایت استاندارهای زیست 
محیطی در کشــور گفــت: بنا بــر مصوبه 
مجلس شــورای اســامی از ابتدای سال 
96 تمام موتورهای تولید شــده انژکتوری 
هستند و از ابتدای سال 98 استاندارد یورو 4 

الزامی می شود.
ســندیکای  مدیــره  هیئــت  عضــو 
تولیدکنندگان موتورســیکلت در خصوص 
وضعیــت بازار گفــت: در چند ســال اخیر 
تولید و بالطبع فروش ما ســیر نزولی داشته 
اســت. به طوری که سال گذشته ۳0 درصد 
ســال 9۵ تولید داشــته ایم و امســال نیز 

نســبت به همین ســال 10 درصــد تولید 
کرده ایم که علت اصلــی این کاهش تولید، 
سخت گیری ها و مقررات سازمان استاندارد 
بوده اســت آن هــم درســت در زمانی که 
تحریم ها باعث شــده هزینه های ما افزایش 
پیدا کند. اگر بخواهیم به تفکیک بیان کنیم 
تحریم های اعمال شــده از ابتدای امســال 
باعث افزایش ۲0 درصدی هزینه ها شــده و 

۲0 درصد هم به دلیل گران شدن ارز است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه 
موتورســیکلت وســیله نقلیه عموما اقشار 
متوسط و ضعیف است افزایش 40 درصدی 

هزینه ها رقم باالیی است.
حجازی اظهار داشت: موتورسیکلت مانند 
خودرو نیســت که بازار داللی داشته باشد 
و کاالیی برای حفظ سرمایه باشد. موتوری 
که در ســال 9۵ قیمت آن دو میلیون تومان 
بوده امروز شش میلیون شده است در حالی 
که هیچ کسب و کار قانونی در کشور اینقدر 
سود نداشته اســت که بتواند قدرت خرید 

خود را حفظ کند.
وی افــزود: بــا توجــه به کاهــش فروش، 
کارخانه ها مجبور شدند تولید خود را پایین 
بیاورند که نتیجه آن افزایش هزینه ها است 
ما در ســال 9۵ ، 4۵ کارخانه فعال در حوزه 
تولید موتورسیکلت داشــتیم که امسال به 
۲۲ کارخانه رسیده که آنها هم با 1۵ درصد 

ظرفیت خود کار می کنند.
عضو خانه صنعــت و معدن ایــران افزود: 
تولیدکننــدگان این صنف مجبور شــدند 
سال گذشته 1۵00 نفر را تعدیل نیرو کنند 
این در حالی است که دو هزار نفر هم که در 
بخش های قطعه سازی مشــغول بودند نیز 
بیکار شدند ما این موضوع را به صورت کتبی 
به وزیر وقت صنعت اطاع دادیم اما ایشان 

هیچ توجهی به مکاتبات ما نداشتند.
وی ادامــه داد: ما طرفــدار اســتفاده از 
استانداردهای اروپا هســتیم اما بایستی 
هزینه های آن را نیز پرداخت کنیم هنوز در 
چین موتورسیکلت ها انژکتوری نشدند اما 
ما اینجا تولیدکنندگان را مجبور به رعایت 
این اســتاندارد ها کرده ایم. بــدون آنکه 
ریالی از ســوی دولت بــه تولیدکنندگان 

کمک شود.
حجازی در خصوص قراردادهای مشترک با 
تولیدکنندگان خارجی گفت: پس از برجام 
فضای خوبی برای همکاری های بین المللی 
به وجود آ مد مــا حتــی تفاهم نامه هایی با 
کمپانی هــای یاماهــا، کاوازاکــی و برخی 
شرکت های ایتالیایی منعقد کردیم و حتی 
در تولید برخی قطعات قرارداد قطعی برای 
تولید مشــترک امضا کردیــم اما به محض 
اینکــه زمزمه هــای تحریم بلند شــد این 

شرکت ها همکاری خود را قطع کردند.
وی بــا انتقاد از روند قانون گــذاری و صدور 
بخشــنامه در این حوزه گفت: اتفاقات چند 
ســال اخیر باعث شــده که به ایــن نتیجه 
برســیم برخی از ســازمان ها هدایت شده 
نظرات برخی از کارشناســان را که از جای 
دیگر خــط می گیرنــد بر خــاف مصالح 
کشــور اجرا می کنند. ما پنج ســال پیش 
توانســتیم میزان ارزبری برای هر دستگاه 
موتورســیکلت را به صد دالر برسانیم یعنی 
یک کاهش ارز بری 70 درصدی داشته ایم 
اما امروز این رقم به ۵00 دالر رســیده است 
و احتماال تا دو ســال دیگر بــه دو هزار دالر 
خواهد رسید زیرا یک سری افراد منافعشان 
و پورســانتی که می خواهند بگیرند در گرو 

واردات قطعات است.
حجازی ادامه داد: وقتــی دولت کارخانه ها 

را موظف نمی کند که قطعه تولید شــده در 
کشور را استفاده کنند و وقتی تولیدکننده 
می خواهد ماشین آالت جدید را وارد کند به 
آن تسهیات نمی دهند و یا اینقدر کارها را 
سخت می کنند ما مجبور هستیم به سمت 

واردات برویم.
وی در مورد تولید ســال 97 موتورسیکلت 
گفت: از ابتدای امســال تاکنــون 60 هزار 
موتورسیکلت تولید شده که فقط ۲0 هزار 
به فروش رفته اســت این در حالی اســت 
که االن هفتــه ای یک موتورســیکلت هم 

فروخته نمی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز جامعه 
ما از مسئولین گله مند هستند چون چیزی 
را که مســئوالن بلندمرتبــه می گویند نه 
خودشان و نه فرزندانشــان اجرا نمی کنند 
امروز اگر قتصاد مقاومتی را اجرا می کردند 

قیمت دالر پنج هزار تومان بود.
حجــازی در خصوص وظایــف وزیر جدید 
صنعت گفت: مهمتریــن کار آقای رحمانی 
دادن امید به صنعت اســت امروز مشــکل 
اصلی تولیدکنندگان ســرمایه در گردش 
است زیرا سرمایه آنها یک شبه تبدیل به یک 
چهارم شده اســت. تولیدکنندگان هر چه 
سند و ملک داشتند در رهن بانک گذاشتند 
امروز دیگــر چیزی ندارند کــه جبران این 

کاهش یک شبه سرمایه در گردش را بکند.
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افتتاح 34 طرح صنعتی در 4 ماهه نخست 
امسال با تسهيالت بانک صنعت و معدن

 در 4 ماه نخست امســال ۳4 طرح صنعتي با استفاده از تسهیات بانک 
صنعت و معدن در استان هاي مختلف کشورمان به بهره برداري رسید.

به گزارش پایگاه اطاع رساني بانک صنعت و معدن، براي بهره برداري 
از طرح هاي یاد شــده مبلغ ۲0۵ میلیون و ۵00 هزار یورو تســهیات 
ارزي و ۲۳0 میلیارد تومان تســهیات ریالي توسط این بانک پرداخت 

شده و در نتیجه براي ۳۲04 نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.
شرکت سپهر پلیمر ســپاهان با ۵۵ میلیون و 40۲ هزار یورو تسهیات 
ارزي در اســتان اصفهان ، مجتمع سیمان غرب آســیا با 44 میلیون و 
۲60 هزار یورو تســهیات ارزي و 100 میلیارد تومان تسهیات ریالي 
در خراسان رضوي و متانول کاوه با ۲6 میلیون یورو تسهیات ارزي در 
استان بوشهر به ترتیب بیشــترین حجم تسهیات را از میان طرح هاي 
به بهره برداري رسیده با تسهیات بانک صنعت و معدن در 4 ماه امسال 

به خود اختصاص دادند.

 اعالم برندگان دومين جشنواره کارت هدیه
 بانک دی 

طی مراســم قرعه کشی، برندگان دومین دوره جشــنواره کارت هدیه 
بانک دی معرفی شــدند.به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک 
دی، مراسم قرعه کشی دومین دوره جشــنواره کارت هدیه بانک دی 
با حضور جواد افتخاری، رئیس اداره بازاریابــی و نمایندگان اداره های 
حقوقی، حراست، بازرسی، مبارزه با پولشــویی، طرح و توسعه و روابط 
عمومی و تبلیغات برگزار شد.بر اساس این گزارش، در مراسم قرعه کشی 
این جشنواره که در دو بخش خریداران و دارندگان کارت هدیه برگزار 
شــد، ۲6 نفر  نفر از خریداران و دارندگان کارت های هدیه بانک دی به 

عنوان برندگان این جشنواره معرفی شدند.

پرداخت ۲۷۷ هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه 
در بانک کارگشایی

بانک کارگشــایی در هفت ماه ابتدای ســال جاری تعــداد ۲77 هزار 
فقره تســهیات قرض الحســنه و بیــش از ۳9 هزار فقره تســهیات 
جعاله پرداخت کرده اســت. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
در پایان مهرماه ســال جاری تعداد ۲77 هزار و ۲06 فقره تســهیات 
قرض الحسنه به ارزش بیش از دو هزار و 764 میلیارد ریال توسط بانک 

کارگشایی پرداخت شده است.
همچنین ارزش تســهیات پرداختــی جعاله این بانــک نیز در مدت 
مذکور به حدود ســه هزار و 1۳۵ میلیارد ریــال در ۳9 هزار و 94 فقره 
می رسد.همچنین این بانک در راستای حمایت از تولیدکنندگان طا 
و جواهر و همچنین کمــک به تنظیم بازار طا از ابتدای ســال تا پایان 

مهرماه تعداد ۲۳ مزایده و جراج عمومی برگزار کرده است.
بانک کارگشــایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران اســت که در ازای 
ترهین طاآالت به پرداخت تســهیات قرض الحسنه جهت نیازهای 

ضروری متقاضیان اقدام می کند.

به روز رسانی نسخه IOS همراه بانک تجارت
نسخه IOS همراه بانک تجارت با قابلیت های جدید به روز رسانی شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، نسخه IOS همراه بانک تجارت 
با قابلیت های جدید مانند اســکن کارت مقصد، بسته های اینترنتی، 
پرداخت های سازمانی، نمایش مبلغ به همراه مالیات ارزش افزوده در 
هنگام خرید بسته های اینترنتی، امکان اشتراک پرداخت ها و رسید ها 
به صورت عکس و متن و استعام وضعیت کارت به کارت تجارت شتاب 

به روز رسانی شد.
از کاربران این اپلیکیشن دعوت می شود تا با مراجعه به سایت اینترنتی 
بانک تجارت به آدرسwww.tejaratbank.ir ، نســخه IOS همراه 

بانک تجارت را مجددا از پایگاه اینترنتی این بانک دریافت کنند.

دفتر حقوقی بيمه دانا از پرداخت۵۰ ميليارد ریال 
خسارت غير واقع جلوگيری کرد 

با همت و تاش مدیریت دفتر حقوقی، قراردادها و ممیزی خســارات 
جانی، از پرداخت مبالغ غیر واقع خســارت در بیمــه دانا جلوگیری به 
عمل آمد.به گزارش روابط عمومی بیمــه دانا، عباس لطفی مقدم مدیر 
دفتر حقوقی، قراردادها و ممیزی خسارات جانی این شرکت با اشاره به 
اقدامات و عملکرد این مدیریت در طول چند ماه اخیر گفت: با ممیزی 
16۵0 پرونده خســارت جانی بیمه نامه شــخص ثالث و مسوولیت در 
چند ماه اخیــر، از پرداخت مبلــغ بیش از ۵0 میلیارد ریال خســارت 
غیرواقعی جلوگیری شده اســت.وی افزود: همچنین در چند ماه اخیر 
علیه 1۲0 نفر از متهمــان ۳4 پرونده صحنه ســازی و ایجاد تصادفات 
ســاختگی رانندگی، نزد مراجع قضایی طرح شکایت شده که منجر به 
صدور حکم جلب برای 60 نفر از متهمان و دســتگیری و زندانی شدن 
1۲ نفر شده که بدین ترتیب از پرداخت مبلغ پیش از ۳۵ میلیارد ریال 

خسارت غیر واقعی ممانعت به عمل آمده است.

 بيمه البرز ۱33 ميليارد ریال خسارت 
پرداخت کرد

 بیمه البرز ســال جاري تا کنون در خســارت هاي بیش از یک میلیارد 
ریالي در رشته هاي بیمه آتش ســوزي و مهندسي مبلغ 1۳۲ میلیارد و 
76۲ میلیون ریال به بیمه  گزاران خسارت دیده خود خسارت  پرداخت 
کرد.به گــزارش روابط عمومي و بیــن الملل بیمه البرز،  این شــرکت 
امسال در رشته بیمه  آتش ســوزي تا پایان مهرماه در پي وقوع ۲1 فقره 
حادثه آتش سوزي که خســارت آنها بیش از یک میلیارد ریال بوده در 
مجموع مبلغ 78 میلیارد و 7۲۳ میلیون ریال خســارت به بیمه گزاران 

زیان دیده خود پرداخت کرد.

ميز خبر

 رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
گفت: شــرکتهاي گروه بانک صنعت و معــدن باید با 
رویکرد دانش محور با چالش هاي موجود روبرو شده و 

سطح فعالیت هاي خود را ارتقاء بخشند.
به گزارش پایگاه اطاع رســاني بانک صنعت و معدن، 
حســین مهري که در مراســم معارفه امیــر رحیمي 
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاري صنایع شیمیایي 
ایران سخن مي گفت ضمن بیان این مطلب افزود: امید 
است این شــرکت بیش از پیش بتواند با بهینه سازي 

سطح تولیدات خود نمونه اي از یک شرکت 
موفق بزرگ صنعتي باشد .وي خروج از بنگاه 
داري را از الزامات انجام ماموریت توسعه اي 
بانک صنعت و معدن برشــمرد و گفت : این 
بانک در واگذاري شــرکت هاي زیرمجموعه 
خود پیشــگام بوده و به عنوان یکی از اولین 
بانکها در راســتای اجرایی شدن سیاستهای 

دولت اقدامــات الزم را جهت فروش شــرکتهای زیر 
مجموعه انجام داد و این روند همچنــان ادامه خواهد 

داشــت .مدیرعامل بانک صنعــت و معدن 
تصریح کرد: تکیه بر مدیریت دانش و انطباق 
با پیشــرفت ها و تجربه هاي نوین بانکداري 
و نظــام تامین مالــي در جهان همــواره در 

مدیریت این بانک مورد توجه قرار دارد.
این مدیر ارشــد بانکي در ادامه بیان داشت: 
آثار خدمات بانک صنعــت و معدن در تمام 
نقاط کشورمان گسترده است ، این بانک با تامین مالي 
طرح هاي کوچــک و بزرگ صنعتي نقــش موثري در 

ایجاد اشتغال در کشور داشته است.
در این مراســم وي ضمن قدرداني از خدمات داریوش 
حمیدي مدیرعامل ســابق شرکت ســرمایه گذاري 
صنایع شیمیایي ایران ، انتخاب رحیمي را که پیشینه 
معاون پژوهشي دانشگاه اصفهان و مدیریت تحقیق و 
توسعه صنایع شــیمیایي ایران را در سابقه خود دارد ، 
به عنوان مدیرعامل جدید این شــرکت، نشان دهنده 
رویکرد بانک دراســتفاده از مدیران باتجربه ، کارآمد و 

دانش محور توصیف کرد.

رئیس هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان 
داشت: با توجه به اقدامات مطلوب و گامهاي موثر بانک 
قرض الحسنه مهر ایران براي توانمندسازي نیازمندان 
و کمک به بهبود وضعیت اقتصادي کشور، توقع مردم 
و مسئولین از خدمات و محصوالت این بانک به مراتب 
نســبت به قبل بیشتر شــده اســت.به گزارش روابط 

عمومــی بانک قرض الحســنه مهــر ایران، 
محسن پدرام اظهارداشت: شــاید تا 4 سال 
پیش دیدگاه ویژه اي در رابطــه با این بانک 
 در جامعه وجود نداشــت؛ اما امروز با تاش هاي 
صورت گرفتــه جایگاه بانک قرض الحســنه 

مهر ایران بــه مراتب ارتقــاء یافته بــه نحوي که در 

تمامي پروژه هاي اشتغالزایي، کارآفریني و 
توانمندســازي مناطق محروم به عنوان پاي 
ثابت فعالیــت ها بر آن تکیه مــي کنند.وی 
افزود: امروز بانک قرض الحســنه مهر ایران 
بیش از پیش بزرگ شده اســت و به طبع، به 
منابع بیشتري براي ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان 

واجد شــرایط نیاز دارد.رئیس هیــات مدیره بانک 
قرض الحســنه مهر ایران ادامه داد: وضعیت اقتصادي 
کشور بنحوي است که تحقق کامل اهداف ترسیمي را 
با مشکاتي روبرو کرده، اما همکاران ما در فرصت باقي 
مانده از سال تاش مي کنند تا بهترین خدمات بانکي را 

به جامعه هدف مدنظر بانک ارائه دهند.

بانك

قرض الحسنه

گروه بانک و بیمه  19 بانک  و موسســه 
مالی ایرانی در فهرســت تحریم های ثانویه 
آمریکا قرار ندارند و به احتمال بســیار زیاد 

دسترسی شان به سوئیفت قطع نمی شود.
سامانه خدمات پیام رسان سوئیفت از هفته 
گذشته اعام کرده بود که دسترسی برخی 
بانک های ایرانی را در پی تحریم های آمریکا 
علیه ایران قطع خواهد کرد؛ هرچند که این 

اقدام را »قابل تاسف« خوانده بود.
ســوئیفت در بیانیه ای مختصر با اشــاره به 
این که تعلیق بانک های ایرانی از دسترسی 
به این سیســتم مالی »قابل تاسف« است، 
اعام کرد که ایــن اقدام را جهــت ثبات و 
تمامیت سیســتم مالی جهانی انجام داده 

است.
نکته  مهم این است که سوئیفت تاکید کرده 
که این تعلیق مربوط به همه بانک ها نیست 
و تنها برای برخــی از بانک های ایرانی انجام 
خواهد شــد؛ در عین حال از ذکــر نام این 

بانک ها خودداری کرده است.
در ادامه ایــن ماجرا، کمیســیون اروپا این 
اقدام ســوئیفت را تا تاســف بار اعام کرد 
و رویترز نیــز دو روز پیش به نقــل از مدیر 
اجرایــی این ســامانه اعام کــرد که قطع 
دسترسی این بانک های ایرانی به سوئیفت 
اواخر هفتــه جاری میــادی انجام خواهد 
شــد.با این حال برخی خبرها حاکی از این 
است که دسترســی برخی بانک های ایرانی 
از حدود ساعت 1۵ امروز به سامانه سوئیفت 
قطع خواهد شد و این سامانه این موضوع را 
در قالب اطاعیه ای بــه بانک های موردنظر 
اعام کرده؛ موضوعی که به صورت رسمی 

تایید نشده است.
هرچنــد که هنــوز هیچ منبع رســمی نام 
بانک هایی که دسترسی شــان به سیستم 
سوئیفت قطع می شود را اعام و تایید نکرده 
اســت، اما باتوجه به فهرســت تحریم های 
بانکی اولیه و ثانویه آمریــکا می توان گفت 
که کدام بانک ها به احتمال بســیار قوی به 

ارتباط خود با سوئیفت ادامه خواهند داد.
بر اســاس گزارش دفتر کنترل دارایی های 
خارجی آمریکا )اوفــک(، تمامی بانک های 
ایرانی تحت تحریم آمریــکا قرار گرفته اند، 
اما برخی از این بانک هــا تحت تحریم های 
اولیه هســتند که هیــچ فرد، شــرکت یا 

شــهروند آمریکایی اجازه مبادالت تجاری 
با آن هــا را ندارد و برخی دیگر در فهرســت 
تحریم های ثانویه آمریــکا نیز قرار دارند که 
به این ترتیب هیچ شخص یا شرکتی در کل 
دنیا نمی تواند با این بانک ها مبادالت تجاری 
و مالی داشــته باشــد که درغیر اینصورت 

مشمول جریمه های سنگین خواهد شد.
به ایــن ترتیــب پیش بینی می شــود که 
دسترســی بانک هایــی که صرفــا تحت 
تحریم های اولیه آمریکا هســتند، کماکان 
باقی بماند و احتمال قطع دسترســی سایر 

بانک ها به سوئیفت وجود دارد.
بر اســاس این گــزارش، در حــال حاضر 
حــدود 19 بانک ایرانی، فقط در فهرســت 
تحریم های اولیــه آمریکا قــرار دارند و به 
احتمال بســیار قــوی دسترسی شــان به 
سامانه سوئیفت قطع نخواهد شد.بانک های 
ســرمایه، ســامان، کارآفرین ایران، کیش 
اینترنشنال، اقتصاد نوین، شهر، کشاورزی، 
خاورمیانه، مسکن، پاسارگاد، توسعه تعاون، 
کفالت، قرض الحسنه رسالت، ایران زمین، 
اســامی،  منطقــه ای  همکاری هــای 
گردشــگری، مهر ایران، حکمت ایرانیان و 
موسسه مالی توســعه بانک ها و موسساتی 
هستند که به نظر می رسد براساس آخرین 

تغییرات فهرســت تحریم هــای آمریکا در 
لیســت تحریم های ثانویه این کشــور قرار 
ندارند و دسترسی شان به ســوئیفت ادامه 

خواهد داشت.

اما و اگرهای سوئیفت، از پیام رسان 
داخلی تا شبه سوئیفت

مسئولین کشور در راســتای کاهش تاثیر 
قطع همکاری ســوئیفت با سیستم بانکی 
کشور، استفاده از جایگزین های دیگر مانند 
پیام رسان داخلی و یا توافق با اتحادیه اروپا 
برای راه اندازی ســوئیفت اروپایی یا شــبه 

سوئیفت را اعام کرده اند.
یکی از مباحث مهــم اقتصادی با شــروع 
دور دوم تحریم هــای اقتصــادی آمریــکا  
مطرح شده اســت قطع همکاری سوئیفت 
با سیستم بانکی کشور اســت. سوئیفت یا 
جامعه جهانی ارتباطات مالــی بین بانکی 
اســت که مرکــز آن در بلژیک اســت و از 
روش هــای اســتاندارد در ارتباطات بین 

بانکی استفاده می کند.
نقطه اتصال ســوئیفت با سیستم بانکی هر 
کشــوری از طریق SAP است که این نقطه 
دسترسی در بانک مرکزی هر کشوری قرار 
دارد. تقریبا تمام کشــورهای در مبادالت 

مالی و پولی که تســهیل کننــده تجارت 
خارجی اســت از این مکانیزیم اســتفاده 
می کنند. کشــور ما نیز از سال 1۳69 عضو 
آن شده و پیام های ارزی بین بانکی داخلی و 

خارجی را انتقال می دهد.
اســتفاده از این سیســتم نقش مهمی در 
تجــارت بین المللــی دارد بنابراین یکی از 
اهداف تحریمی کشورهای بزرگ علیه یک 
کشور دیگر قطع ارتباط سوئیفتی سیستم 
بانکی آن کشــور با بانک هاجهانی است. از 
همیــن روی با آغاز تحریم هــای اقتصادی 
از ســال 1۳90 در راســتای تحریم هــای 
اقتصادی علیه ایران در اســفند همان سال 
ارتباط سوئیفت با سیستم بانکی ایران قطع 
شد.اما پس از تاش های دیپلماتیک دولت 
جدید برای ایجاد ارتباط اقتصادی با ســایر 
کشــورها و کاهش تنش ها در این راســتا، 
دوباره اتصال سیستم بانکی به سوئیفت در 
دوران پسابرجام امکان پذیر شد و این روند 
تا خــروج یکجانبه آمریــکا از برجام تداوم 

داشت.
پس از اعام خروج آمریــکا از توافق برجام 
و اعمــال تحریم های جدیــد ، قطع ارتباط 
سیســتم ســوئیفت همزمــان با شــروع 
تحریم های نفتی و بانکی از 1۳ آبان دوباره 

مطرح شــد و حتی ارتباط برخی  بانک ها با 
این سیستم قطع شد.

اما مسئولین کشــور در راســتای کاهش 
تاثیرات این هــدف تحریمی اســتفاده از 
جایگزین هــای دیگــر مانند پیام رســان 
داخلی و یا توافق با اتحادیــه اروپا برای راه 
اندازی ســوئیفت اروپایی یا شبه سوئیفت 
را اعــام کردند.احمد حاتم یــزدی، مدیر 
عامل ســابق بانک صادرات و کارشــناس 
بانکی در گفت وگو با ایلنا درباره اســتفاده از 
پیام رســان داخلی گفت: سیستم سوئیفت 
امنیت ســایبری باالیــی دارد که اطاعات 
مربوط بــه میلیاردها دالر مبادلــه در آن 
وجود دارد بنابراین بایــد از ظریب اعتماد 
باالیی برخوردار باشــد تا قابل هک شدن یا 
امکان بروز اشتباه نداشــته باشد.وی ادامه 
داد: بنابراین در این سیســتم از تکنولوژی 
باالیی نیز اســتفاده شده اســت تا اعتماد و 
اطمینان به آن باال باشد. سوال این است که 
کدام پیام رسان داخلی این امکانات را دارد؟ 
اصا طرف های دیگر از آن استفاده می کنند 
یا نه؟همانطور که ذکر شــد دیگر جایگزین 
ســوئیفت اســتفاده از همتای اروپایی آن 
در راســتای مخالفت اروپا بــا تحریم های 
یکجانبه گرایانه آمریکا است که در ماه های 
اخیر مطرح شــده بود اما علیرغم شــروع 
تحریم های بانکــی از 4 نوامبر هنوز خبری 

از راه اندازی آن نیست.
حیدر مستخدمین حســینی، معاون سابق 
بانک مرکزی در گفت وگو بــا ایلنا در مورد 
راه اندازی شبه ســوئیفت گفت: اینکه این 
شــبه ســوئیفت راه اندازی نشــده است با 
اینکه اروپا می خواسته اما نتواسته موضوع 
متفاوتی اســت کــه بهترین مرجــع برای 
پاسخگویی در مورد آن وزارت امور خارجه 
اســت که باید دید که آیا اروپا بدقولی کرده 
یا زمان خاصی را برای راه اندازی آن در نظر 
گرفته است.براساس اخبار منتشره ارتباط 
ســوئیفت با چهار بانک ایران از جمله بانک 
ملی قطع خواهد شــد. بنابرایــن ضروری 
است مســئولین اقتصادی و حتی سیاسی 
در مورد سرنوشــت جایگزین این مکانیزم 
شفاف ســازی کنند تــا جریــان مبادالت 
اقتصادی بویــژه بخش خصوصــی تداوم 

داشته باشد.

وه بانک صنعت و معدن سطح فعاليت خود را ارتقاء بخشند شرکت های گر

افزایش انتظار مردم در پی عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم کرد

پيشرفت 75 درصدی بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه
گروه بانک و بیمه  رییس بنیاد مســکن 
انقاب اســامی از پیشــرفت فیزیکی 7۵ 
درصدی فرآیند بازسازی مناطق زلزله زده 

غرب کشور طی یکسال گذشته خبر داد.
به گــزارش پایــگاه خبری بانک مســکن، 
علیرضا تابش رییس بنیاد مســکن انقاب 
اسامی در نشست خبری صبح امروز که به 
مناسب سالروز زلزله ۲1 آبان 96 کرمانشاه، 
برگزار شــد،اعام کرد:تاکنون بازســازی 
بیــش از 90 درصد واحدهــای تعمیری و 
تخریبی مســکونی در مناطق روســتایی و 
همچنین بازسازی بیش از ۵0 درصد از این 
واحدها در مناطق شهری غرب کشور که در 
جریان زلزله سال قبل کرمانشاه تخریب و یا 
دچار آسیب شدند به اتمام رسیده است و به 
طور کلی پیشرفت فیزیکی بازسازی مناطق 
آســیب دیده غرب کشــور بر اثر زلزله سال 

گذشته،حدود 7۵درصد برآورد می شود.
وی بــا اشــاره بــه جریــان روان پرداخت 
تسهیات به افراد آســیب دیده بر اثر زلزله 

سال گذشته مناطق غرب کشور گفت:طی 
یکســال گذشــته تاکنون، مجموعا بیش 
از ۲ هزار و ۲۲0 میلیارد تومان تســهیات 
ساخت وســاز و همچنین مبالغ باعوض به 
منظور کمک به آســیب دیدگان پرداخت 
شده است که جریان پرداخت تسهیات به 
متقاضیان واجد شرایط و مردم آسیب دیده 
همچنان ادامه دارد و هــر روز بر این میزان 
افزوده می شــود.از این میزان هزار و 900 
میلیارد تومان مربوط به تســهیات بانکی 
ساخت مسکن و۳۲0 میلیارد تومان مربوط 
به مبالغ باعوض پرداختــی به خانوارهای 

آسیب دیده بوده است.
تابش با تاکید بــر اینکه برنامه بازســازی 
مناطق آسیب دیده صرفا با هدف بازسازی 
فیزیکی انجام نشده وتوانمندی ساکنان این 
مناطق به منظور بازگشــت به جریان عادی 
زندگی و بهبود وضعیت معیشتی آنان جزو 
اولویت ها و برنامه ها محســوب می شــود 
خاطرنشــان کــرد:در جریان زلزله ســال 

گذشته غرب کشــور،مجموعا حدود 100 
هزار واحد مسکونی آســیب دید که با انجام 
کارشناســی های فنی و دقیق تــر برخی از 
آن ها به عنوان واحدهای تعمیری و برخی به 
عنوان واحدهــای نیازمند تخریب و احداث 
مجدد در دســتور کار دولت وبنیاد مسکن 
قرار گرفتند.این 100 هــزار واحد مجموعا 
در 10 شهر و 16۲۳ روستا قرار داشتند که 
به منظور تســریع در فرآیند بازسازی آنها 

4۵0 اکیــپ ارزیاب برای بازدیــد واحد به 
واحد به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: از مجموع ایــن واحدها در حدود 
۳7 هزار واحد به عنوان واحدهای تخریبی 
و نیازمند احداث مجــدد و 6۳ هزار واحد به 
عنوان واحدهای تعمیــری و نیازمند مقاوم 
سازی شناسایی شــدند که از این تعداد 10 
هزار واحد احداثی در مناطق شــهری،۲7 
هزار واحد احداثی در مناطق روستایی،۲0 
هزار واحد تعمیری در مناطق روســتایی و 
4۳ هزار واحد تعمیری در مناطق شــهری 

شناسایی شدند.
تابش همچنیــن در خصوص تســهیات 
پرداختی به هــر واحد آســیب دیده اعام 
کرد:برای واحدهای شــهری تخریب شده 
ونیازمند احداث مجدد مجموعا عاوه بر ۵0 
میلیون تومان تسهیات بانکی،11 میلیون 
تومــان وام باعوض به همــراه 10 میلیون 
تومان تسهیات معیشــتی و همچنین دو 
میلیــون تومان دیگر تســهیات باعوض 

جمعا به مبلــغ 7۳ میلیون تومــان در نظر 
گرفته و پرداخت شد که روند پرداخت این 
تسهیات همچنان ادامه دارد؛این در حالی 
اســت که با توجه به اعطای مجوز ســاخت 
واحدهــای دو طبقه و الزام بــه احداث یک 
پیلوت در هر ساختمان،به آسیب دیدگانی 
که بــا این الگــو اقــدام به ســاخت واحد 
مســکونی می کنند مجموعا ۲۵0 میلیون 
تومان تسهیات)شــامل تســهیات برای 
ســاخت دو واحد و یک پیلــوت( پرداخت 
می شود که بخشی از آن در قالب تسهیات 
باعوض و بخشــی دیگر در قالب تسهیات 
بانکی ســاخت مســکن بــه آن هــا تعلق 

می گیرد.
وی افزود:تســهیات روســتایی بازسازی 
واحدهای تخریب شده ونیازمند احداث نیز 
شــامل ۳۵ میلیون تومان تسهیات بانکی 
به عاوه 10 میلیون تومان مبلغ باعوض به 
همراه 10 میلیون تومان وام معیشــتی و ۲ 

میلیون تومان مبلغ باعوض است.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

توزیع بسته حمایتی کارمندان با حقوق آبان

تعاون
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 آینده صندوق های بازنشستگی در ایران 
چه خواهد شد؟

  ادامه از صفحه یک
نبــود هیچ نهــاد مالی متمرکزبــه عنوان مقــام ناظرصنــدوق های 
بازنشســتگی؛با وجود افزایش تعــداد صندوق های بازنشســتگی در 
سالهای اخیر، مقام ناظر یکپارچه ای برای آنها وجود ندارد که به صورت 
متمرکز به نظارت بر روی آنها بپردازد و با توجه به ریســک های موجود 
در بازار سرمایه و فضای کســب وکاردر ایران ضرورت بازنگری و تدوین 

قوانین نظارتی جدی تر برای صندوق ها اجتناب ناپذیر است.
چرا که اکنون با توجه به فقدان نهــاد ناظر، صندوق ها ملزم به هیچیک 
از معیارهای شفافیت در گزارش دهی نیســتند. باید صندوق ها به ذی 

نفعان خود گزارش داده و اطاعات آن ها برای عموم منتشر شود.
کمبود منابع صندوق های بازنشســتگی در کشور؛ یعنی، جریان های 
نقدی ورودی وخروجی آنها متعادل نیســت. صنــدوق ها برای تامین 
مالی پرداختی های خود به طور گســترده به بودجــه دولتی نیازمند 

هستند.
فقدان اکچوئری مناســب؛ آکچوئرها افراد حرفه ای هستند که تبعات 
ریســک های مالی را تجزیه و تحلیل می کننــد. آکچوئری یک حرفه 
اســت که توســط نهادهای حرفه ای )مانند انجمن هــای آکچوئری( 
معتبر نظارت می شــوند.اولین گام در برخورد با معضات صندوق های 
بازنشستگی، اندازه گیری شدت بحران و افشــای منابع آن است که از 

وظایف آکچوئر ها به شمار می آید.
ارزیابی های آکچوئری، دورنمای امید بخشــی از وضعیت صندوق ها را 
نوید نمی دهد، هرچند که به دلیل عدم افشــای ارزش روز دارایی های 

صندوق ها، این گزارش ها از شفافیت الزم هم برخوردار نیستند.
شــواهد امر نشــان می دهدکه دولت بــا چالش جدی بــرای جبران 
کسری های صندوق ها مواجه است و این چالش ها جدی تر هم خواهد 

شد.
شوک های مقرراتی و اقتصاد کان که بر روی عملکرد صندوق ها اثرات 
مستقیم دارد؛ برخی شوک ها ناشــی از قوانین و مقررات بازنشستگی 
که وابسته به دولت ها و افراد عوض می شــود از عوامل موثر در عمکرد 

صندوق ها در ایران به شمارمی آید.
بررســی آثار و پیامدهای ناشــی از شــوک های مقرراتــی و مصوبات 
حوزه سیاســت همچون موارد زیر بی شــک عامل اصلی و کلیدی در 
شکل گیری و تشدید شرایط کنونی به شــمار می رود که به طور نمونه 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد
افزایش های ناگهانی حقوق و دســتمزد و اعمال آن در حقوق دو سال 

آخر شاغان که مبنای محاسبه مستمری است.
افزایش دامنــه تعهــدات و مصارف صندوق هــا یا تعدیــل همگانی 

مستمری آنها با عنوان همسان سازی در ادوار سیاسی خاص.
مصوبات ورود گســترده و جمعی اعضای جدید )غالبا در ســنین باال و 
نزدیک به بازنشســتگی( بدون توجه به سن ورود یا جبران و تامین حق 

بیمه سنوات پیش از عضویت.
قطع جریان ورودی اعضای جدید و شــاغان به چند صندوق )ازجمله 

بازنشستگی کشوری و فوالد.
عدم پرداخت حق بیمه ســهم دولت یــا کارفرما )در مــورد صندوق 
بازنشســتگی که دولت هم باید ســهم دولــت و هم ســهم کارفرما را 
می پرداخت.همچنین شــوک های اقتصادی مانند سه برابر شدن نرخ 
ارز، تحریم ها، تورم افسارگســیخته، تصمیمات مقطعی سیاسی که در 
حوزه اقتصاد آثار نامطلوب دارد و عدم مدیریت نقدینگی درکشور همه 
و همه بر اوضاع اقتصاد کان و بالتبع صندوق های بازنشســتگی موثر 
بوده و منجر به بروز مشــکات متعدد در مدیریت سرمایه گذاری این 

صندوق ها شده.

هدف از نظارت بر صندوق های بازنشستگی چیست؟
ازآنجایی کــه درهمه کشــورها بخش زیادی ازپــول درصندوق های 
بازنشستگی تجمیع شده، قدرت سرمایه گذاری و راهبری این صندوق ها 

در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است.
هدف از نظارت بازنشســتگی خصوصــی تأکید بر حفاظــت از منافع 
اعضای صندوق بازنشستگی و ذینفان، از طریق افزایش ثبات، امنیت و 

اداره خوب صندوق های بازنشستگی است.
نظارت بر بازنشستگی شامل نظارت بر نهادهای بازنشستگی ، چگونگی 
و پایبندی به مقررات مربوط به ســاختار و عملکرد طرح ها و صندوق های 

بازنشستگی، با هدف ارتقاء عملکرد بخش بازنشستگی است.
عاوه بر این، دســتیابی به ثبات در بخش بازنشستگی نقش مهمی در 
حفظ ثبات نظام مالی هر کشــور بر عهده دارد  چرا که سرمایه گذاری های 
انجام شده توسط صندوق های بازنشســتگی تأثیر عمده ای بر اقتصاد 

واقعی بسیاری از کشورها دارد.

چالش های عدم نظارت برصندوق های بازنشستگی
از آنجایی که سرمایه گذاران صندوق های بازنشستگی افرادی ریسک 
گریز بوده، نظارت بر عملکرد صندوق های بازنشســتگی برای کســب 
بازدهی حداقلی متناسب با نرخ بدون ریسک)نرخ سود بانکی در ایران( 
دارای چالش های مختلف خواهد بود.زیراسرمایه گذاری های مختلف 
بورسی و غیر بورسی این صندوق ها باید پاسخگوی این قشر بازنشسته 

ریسک گریز که حداقل توقع کسب نرخ سود بانکی را داشته اند، باشد.
اما بدلیل عدم محاسبات فنی اکچوئری مناسب و تنوع سازی ناکارآمد، 
دارایی های صندوق ها درحوزه هایی سرمایه گذاری شده اند که  سالیانه 
متناسب با نرخ ســود بانکی هم رشد نداشــته واین موضوع معضات 
فراوانی را بــرای این صندوق ها رقم زده،بطوری کــه دارایی های راکد 
با نقدشــوندگی پایین و ســرمایه گذاری های اشــتباه بای جان این 
صندوق ها شــده و در ایفای تعهدات خود، آنها را با مشکل روبرو کرده 

است.
عدم وجود چارچوب های نظارتی و مدیریتی استاندارد به عنوان ریشه 
این خطاهای راهبردی در ســرمایه گذاری منجر بــه بروز چالش های 

مختلف شده که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
عدم توازن در ســرمایه گذاری در بخش های مختلف بسته به ریسک 

متحمل شده.
سرمایه گذاری در دارایی های منجمد و نقدشونده نبودن.

ضعف مدیریتی ســاختاری و تعویض راهبردهای کان با عوض شدن 
مدیر.

بخشی نگری به همراه عدم یکپارچگی و تمرکز در سرمایه گذاری
پاسخگو نبودن مدیران به عملکرد فعلی وگذشته خود.

عدم کســب بازدهی متناســب با ریســک متحمل شــده در سبد 
سرمایه گذاری های مختلف.

جمع بندی
نقش صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نقش کلیدی و تعیین 
کننده بوده زیرا از طرفی با قشــر عظیمی از جامعه ســر وکار دارند و از 

طرف دیگر نقش کلیدی آنها در بازار سرمایه کشور انکار ناپذیر است.
بنابراین بروز هرگونه مشــکلی در این صندوق ها می تواند به معضات 

اجتماعی تبدیل شده و گریبان همه جامعه را بگیرد.
بررسی اجمالی عملکرد سرمایه گذاری بزرگ ترین صندوق های کشور 
نشان می دهد که بازده ســرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی 
در مقایســه با بازده بازار سرمایه هم در شــاخص کل و هم در شاخص 

اجزای بازار )گروه های صنایع( کمتر بوده است.

سرمقاله

سرپرســت ســابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: در مدت دو ماه و نیم موفق شدیم 400 هزار نفر از 
افراد دارای معلولیت را تحت پوشش دریافت مستمری 

قرار دهیم.
انوشیروان محســنی بندپی در مراسم تودیع و معارفه 
وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعــی که با حضور معاون 
اول رئیس جمهــور در محل ایــن وزارتخانه در حال 
برگزاری اســت، گفت: ابتدا وظیفه دارم از تاش های 
دکتر ربیعی کــه طی ۵ ســال وزارت اقدامات ماندگار 
و اثربخشــی را به ارمغان گذاشــته اند، تشــکر کنم؛ 
برخورداری 11 میلیون نفر از جمعیت کشــور از بیمه 
سامت، افزایش مســتمری مددجویان دو نهاد بزرگ 

حمایتــی یعنی کمیتــه امداد امــام )ره( و 
سازمان بهزیســتی به رغم تنگناهای مالی، 
پیگیری برای اجرای قانــون جامع حمایت 
از معلــوالن، تاش برای افزایش دســتمزد 
کارگــران و تقویت ســه جانبــه گرایی از 
اقدامات ماندگار و موثر آقای ربیعی در طول 

۵ سال وزارت است.
سرپرســت ســابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: بنده افتخار پیــدا کردم در مــدت دو ماه و نیم 
سرپرستی این وزارتخانه، اقداماتی را در حد توان انجام 
دهم که در این زمینه از معاونان و مســئوالن و مدیران 

این وزارتخانه تشکر می کنم.

وی یادآور شــد: سفر به 8 اســتان، پیگیری 
برای تحت پوشــش قراردادن افــرادی که 
ســالها در دولت هــای گذشــته از دریافت 
مســتمری محروم بودند و همچنین دستور 
جلســات متعــدد در جهت اجــرای دقیق 
قانون اشتغال روســتایی و عشایری از جمله 
اقداماتی اســت کــه در مدت دو مــاه و نیم 
گذشته در دســتور کار قرار گرفت و در این مدت کوتاه 
موفق شــدیم 400 هزار نفر از افراد دارای معلولیت را 

تحت پوشش دریافت مستمری قرار دهیم.
محســنی بندپی در بخش دیگــری از اظهارات خود، 
ضمن تبریک به شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی برای کســب رأی اعتماد از مجلس شورای 
اســامی گفت: آقای شــریعتمداری در دوران سخت 
و حســاس پذیرفت مســئولیت این وزارتخانه بزرگ 
را برعهده بگیــرد. وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشــور و کلیدی ترین 

وزارتخانه برای عبور از دوران تحریم است.
وی با تأکید بر گستره وسیع فعالیت وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز ادامه داد: این وزارتخانه از کودکان 
کار تا سالمندان و همچنین افرادی که دچار آسیب های 
اجتماعی هســتند و به خدمات این وزارتخانه چشــم 
دوخته انــد در دامنه فعالیت های ایــن وزارتخانه قرار 

می گیرند.

رفاه

گروه تعاون  وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: دنبال کاریابی برای بزرگان 
کشور نیســتیم چون مدیران باید براساس 

مهارت و شایسته ساالری انتخاب شوند.
محمد شــریعتمداری در مراســم تودیع 
و معارفــه وزیران ســابق و جدیــد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضوراسحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری در 
محل ایــن وزارتخانه افزود: اگــر موفقیتی 
در آینده داشــته باشــیم نتیجه همراهی 
شــرکای اجتماعی با دولت و شکســت ها 
نتیجه ناهمراهی دولت با شرکای اجتماعی 
خواهــد بــود.وی افــزود: هیــچ ترفندی 
نتوانست مشــکلی در روابط نظام با جامعه 
کارگری ایجاد کنــد همچنین دولت تاش 
کرده تا ســه جانبه گرایی)دولت، کارفرما و 

کارگر( رعایت شود.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ادامه داد: 
این وزارتخانــه بزرگترین نهــاد اجتماعی 
کشــور اســت که بار مســولیت اجتماعی 

بزرگی به دوش دارد.

 نتوانستیم دیوار حمایتی
 به دور فقرا بکشیم

شریعتمداري گفت: سازمان های حمایتی 
از جملــه بهزیســتی زیرمجموعــه ایــن 
وزارتخانه اســت؛ البته در ســال های اخیر 
تــاش کردیم اما نتوانســتیم دیــوار بلند 
حمایتی به دور فقــرا که بار عظیم انقاب به 

دوش آنها بود، بکشیم.
شــریعتمداری افــزود: باید تــاش کنیم 
در چهلمیــن ســالگرد انقاب بخشــی از 
مشــکات این افــراد جبران شــود؛ البته 
دریافتی خانوارهای تحت پوشش با یارانه ها به 
7۵0 هزارتومان رســیده اما همه می دانیم 
با این پــول نمی توان زندگــی را اداره کرد.

این عضو کابینه دولــت دوازدهم ادامه داد: 
»با دو روش پول پاشی و افزایش مهارت این 
افراد می توان از فقــرا حمایت کرد که البته 
دولت به تنهایی نمی تواند بار این مسولیت 
را بــه دوش بکشد.«شــریعتمداری، یکی 
از ماموریت های ایــن وزارتخانه را »تبدیل 
ارائه خدمات اجتماعی دولــت به خدمات 
اجتماعی مردم محور« بیان کــرد و افزود: 
بار تکفل ما در دوران تحریم بیشتر می شود 

زیرا فشار نظام سلطه در حال افزایش است 
اما بایــد بدانیم تحریم خلــق فرصت هایی 

برای ما داشته است.

بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت 
به صندوق تامین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری 
مشــکات صندوق ها، اظهار داشت: برای 
پرداخت بدهــی دولت به صنــدوق تامین 
اجتماعی، قرار بــود ۵0 هزار میلیارد تومان 
در قالب تهاتر پرداخت شــود امــا تاکنون 
یک دهم این رقم در اختیــار ما قرار گرفته؛ 
هرچند مجمــوع بدهی دولــت 1۵0 هزار 
میلیارد تومان اســت.وی افزود: می دانیم 
امــکان پرداخت نقــدی بدهــی دولت به 
صندوقها وجود ندارد اما راهکارهایی برای 
آن در نظر گرفته ایم.شــریعتمداری گفت: 
اگر با پول پرداختی مردم بــه صندوقها در 
زمینه های دیگری اســتفاده شود، خیانت 
در امانت اســت؛ اکنــون زیان هــای این 

صندوق ها به مردم تحمیل می شود.

زیان 1200 میلیارد تومانی ساالنه 
صندوق ها

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان 

ســاخت: برای جلوگیری از 1۲00 میلیارد 
تومان زیان ســالیانه صندوق ها نمی توان 
به واگذاری آنها اندیشــید؛ همچنین برای 
واگذاری بنگاه های زیانده باید راهکارهای 
خاصی اندیشیده شــود در غیر این صورت 

فقر را بین فقرا توزیع کرده ایم. 
برای حل این مشــکات حاضــرم به دولت 
و مجلــس التمــاس کنــم و شــما آقای 
جهانگیری در این مســیر باید به ما کمک 

کنید.
شــریعتمداری افزود: تکریم بازنشستگان 
نباید در حد یک جشــن و دادن لوح تقدیر 
باشد بلکه باید با تامین آینده و معیشت آنها، 

روحیه کار را در افراد شاغل تقویت کرد. 
وی ادامه داد: »کارفرمایان باید بگویند زنده 
باد کارگر زیرا عناصر اصلی کار همین افراد 
هســتند.« »اگر فعالیت تولیدی با عشق و 
رضایتمندی همراه باشــد بدون شــک 

بهره وری ما باال می رود.«
وزیر تعاون خاطرنشــان ســاخت: »تولید 
نیروی انســانی بدون مهارت جزو تخصص 
های ماســت که باید با مهارت آموزی این 
معضل را برطــرف کنیم؛ اما پیــش از آن 
بایــد به افزایــش رضایتمنــدی کارکنان 

بیندیشیم.«

انتشار اقالم خرید وفروش، قدم دوم 
شفاف سازی در شرکت های تابعه

وی بر ضرورت شفاف ســازی تاکید کرد و 
گفت: در کدال بورس اســامی هیات مدیره 
شرکت های تابعه بود اما انتشار آن از سوی 
وزارتخانه یک مطالبــه اجتماعی و قدم اول 
است.شــریعتمداری افزود: قدم بعدی این 
اســت که هر کاالیی در ایــن مجموعه ها 
خریدوفروش می شود منتشــر شود؛ البته 
ممکن است برای کاالهایی که جنبه امنیتی 

دارد ماحظاتی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه شایسته ساالری و بومی 
گزینی می تواند بهــره وری را افزایش دهد، 
گفت: دولت باید به دنبــال افزایش روابط با 
نهادهای اجتماعی باشد؛ تاش می کنم این 
اتفاق در وزارتخانه رخ دهد تا مورد حمایت 
قلم ها قــرار گیریم.این عضــو هیات دولت 
افزود: افتخار می کنیم اولین گوش شــنوا 

برای سخنان محرومان باشیم.

 جزئیات جدیدی
 از توزیع بسته های حمایتی

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی جزئیات 
جدیدی از توزیع بسته های حمایتی را اعام 
کرد.محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم 

معارفــه اش در وزارت رفاه با بیــان اینکه 
کارگران بخش وســیعی از جامعه هستند 
که باید مــورد توجــه قرار بگیرنــد گفت: 
طیف عظیمــی از بانوان خوب و ارزشــمند 
کشــور تحت عنوان زنان سرپرست خانوار 
شناخته می شــوند که قریب به سه میلیون 
نفر هستند.وی افزود: در شرایطی که امروز 
اداره زندگی در طبقات متوســط با درآمد 
ثابت کار دشواری اســت، این زنان بار تکفل 
جامعه را بــه دوش می کشــند و حتما باید 

برنامه ریزی هایی برای آنها داشته باشیم.
وزیر رفاه بــا بیان اینکه در شــرایط تحریم 
باید اشــتغال موجود را صیانت کنیم گفت: 
اگر سیاســت گذاری های اقتصادی اصاح 
و تولید فقر متوقف نشــود با مشکل مواجه 
می شویم. سیاســت اقتصادی حامی تولید 
باید در شــرایط تحریم محکمتر و با شدت 

بیشتری دنبال شود.
وی به ارائه توضیحاتی درباره بسته حمایتی 
پرداخت و گفت: کار مشــترکی با سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت رفاه است که شامل 
حمایت مالی از اقشــار با درآمد ثابت است و 
همچنیــن حمایت کاالیی بــا حداقل های 
ممکن از مجموعه این اقشــار در چند نوبت 
صورت می گیرد.شــریعتمداری ادامه داد: 
در گام اول ظرف این هفته تمام افراد تحت 
پوشش  نهادهای حمایتی در دستور کارند 
که از این امکان مطابــق 14 نوبتی که قبا 
اســتفاده کرده بودند با جدول جدیدی که 
رقمی بین 100 تا ۳00 هــزار تومان برای 
خانوار یک تا پنج نفــره را فراهم کرده، بهره 
مند می شــوند.وی با بیان اینکه این بسته 
حمایتی، کاالیی اســت اظهار کرد: لیست 
کاالها متنوع است که دست خانواده ها را در 
انتخاب باز می گذارد.وزیر رفاه افزود: در قدم 
دوم یک برنامه داریم که بــه زودی همراه با 
حقوق این ماه یا زودتر توسط دولت یا وزارت 
اقتصاد اجرایی می شــود. این برنامه شامل 
پرداخت به کارمنــدان دولت در بخش های 
مختلف اســت که به صورت نقدی پرداخت 
می شود.شــریعتمداری ادامه داد: ســایر 
گروه های بــا درآمد کمتر که جزو اقشــار 
حمایت شده تحت پوشش نهادها نیستند، 
گروه سوم اند که طرح مربوط به آنها دو هفته 
بعد از اجرای طرح در دور اول، اجرا می شود.

برقراری مستمری 4۰۰ هزار معلول در دو ماه و نيم گذشته

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بحران صندوق های بازنشستگی، کشور را دچار مشکل می کند
گروه تعاون وزیر ســابق تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعــی گفت: حل نشــدن بحران 
صندوق هــای بازنشســتگی زیرمجموعه 
این وزارتخانه، کشور را دچار مشکل خواهد 

کرد.
علی ربیعــی در مراســم معارفــه و تودیع 
وزیران جدیــد و ســابق وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: ایــن وزارتخانه 17 
صندوق دارد که دچار بحــران های جدی 
هســتند و باید برای حل آنها اقــدام های 

جدی انجام شود.
وی بــه تحــوالت رخ داده در نهادهــای 
اجتماعی اشــاره کرد و ادامه داد: تحوالت 
اجتماعی به گونه ای اســت کــه گویا مردم 
جایی دیگر زندگی مــی کنند و ارزش های 

اجتماعی دولتی، به شکلی دیگر است.
ربیعی خاطرنشــان کرد: تحوالت جمعیتی 
به تنهایی می تواند یــک جامعه را متحول 
کند که ایران اکنــون با این مســاله روبرو 
است.وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید بر ضرورت حمایت از فقرا و اقشــار 
ضعیف گفــت: این وزارتخانه، ســخنگوی 
دهک های پایین و بی پناهی اســت که نیاز 

به مراقبت های ویژه دارند.
به گفته وی پیامدهای عناد و دشمنی سایر 
کشــورها، در زندگی مردم خود را نشان 
می دهــد، بنابرایــن باید با اشــتغال زایی 

برخی از این معضات را از بین برد.

ربیعی افــزود: دهک های پاییــن نیازمند 
حمایت هستند و اگر کسی بخواهد تئوری 
اقتصاد آزاد را در این شــرایط اجرایی کند 
بدون شــک می خواهــد نظــام را به خطر 
بیندازد.وی با یــادآوری این کــه مخالف 
واگذاری شرکت های تابعه نیست، تصریح 
کرد: من با چوب حراج زدن به اموال مخالف 
هســتم، اگر واگــذاری ها منطقــی انجام 
شود هیچ اشــکالی ندارد.وزیر سابق تعاون 
کار و رفــاه اجتماعی با بیــان این که کتاب 
مصائب یک وزیر را خواهم نوشــت، اظهار 
داشت:»امان از ذی نفعانی که حقی ندارند 

و بر این وزارتخانه می تازند.«
وی تصریح کرد: اینجــا وزارتخانه متعلق به 
بازنشســتگان با حقوق یک میلیون و ۵00 
هزارتومان و کارگران با حقــوق کمتر از ۲ 
میلیون تومان و یتیمان و زنان سرپرســت 
خانوار است که باید برای حل معضات آنها 

تمهیداتی جدی اندیشید.
ربیعی به سختی های اجرای بیمه سامت 
اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح توانست 
11 میلیون فقیر و نیازمند حاشیه نشین را 

مشمول بیمه درمانی کند.

 خوشحالم که با جهانگیری آمدم
 و با جهانگیری هم می روم

وزیر ســابق رفاه با بیــان اینکــه این پنج 
ســال زود گذشــت گفت: خوشــحالم که 

بــا جهانگیری آمــدم و بــا جهانگیری هم 
مــی روم. او ســنگ زیرین اســت و دوران 
تلخی می گذراند و با ســختی کار می کند و 
ســرمایه اجتماعی اش را به میــدان آورده 
است. در اوضاع پر از شــایعه، تهمت ، افترا، 
زدن و له کردن و هول دادن آنها که بمانند و 

بایستند، بسیار ارزشمند است.
علی ربیعی در مراســم تودیعــش از وزارت 
رفاه ادامه داد: یکی پرسید آقای خاتمی چه 
کرده که او را دوســت داری؟ گفتم به خاطر 
کارهایی که نکرده او را دوســت دارم. گاهی 
اوقات فقــدان برخی آدم ها انــدازه گیری 
نمی شود. شهیدان بهشتی و مطهری رفتند 

و قابل اندازه گیری نبودند.
وزیر ســابق رفاه با بیان اینکه اگر امروز باز 
صحنه انتخابات سال 9۲ باشد باز به روحانی 
رای می دهــم، گفت: بخشــی از این دولت 

بودم و اشکاالت زیاد در کارمان بود و هست، 
گاهی اوقــات تصمیمات خوبــی نگرفتیم، 
ولی قصد و نیــت بدی نداشــتیم و دلمان 
می خواســت وضع زندگی مردم بهتر شود و 

هرچه در چنته داشتیم گذاشتیم.
وی با بیــان اینکــه معتقدم حتمــا از این 
شــرایط عبور می کنیم افــزود: حتما این 

کشتی به ساحل آرامش خواهد رسید.
ربیعی ادامه داد: از آمدن شریعتمداری که 
رفیق 40 ساله ام است خوشحالم. در دوران 
جنگ مــا در صــف بودیم و وی در ســتاد. 
دوستی ما 40 ساله اســت و خوشحالم که 
او آمد و نمی تواند بگوید وزیــر قبلی کار را 

خراب کرده است.
ربیعــی خطاب بــه شــریعتمداری افزود: 
معموال مدیــران جدیــد چند پاکــت باز 
می کنند، پاکت اول اینکه می گوید شــش 
ماه باید بررســی کنم، پاکت دوم آنکه مدیر 
قبلی گند زده و بایــد آن را پاک کنم و پاکت 
سوم اینکه می گویند مدتی بمان و برو. خب 
آقای شریعتمداری هیچ کدام را نمی تواند 
باز کند و آش کشک خاله اش است. من هم 

آش کشک خاله ات هستم.
وی خطــاب به همــکاران گذشــته اش و 
وزیر جدید رفاه گفت: ســه مسئله اساسی 
داریم یکی صندوق هاســت؛ شما مدیر 17 
صندوق هستی. اگر نتوانیم اصاح دردناک 
در آن صورت دهیم نظــام را تحت مخاطره 

قرار می دهد. دوم تحوالت اجتماعی عظیم 
اســت. وزارتخانه مسئول اســت. اتفاقات 
عظیم در نهادهای اجتماعــی رخ داده و بار 
آن بر عهده بهزیســتی و معاونت رفاه است. 
بخواهید یا نخواهید ایــن وزارتخانه نقش 

گسترده در تحوالت اجتماعی دارد.
وزیر ســابق رفاه با بیــان اینکه مســئول 
سیاســت گذاری اشتغال هســتیم افزود: 
بیــکاری مســئله مهمی اســت. لجاجت 
دیکتاتــور آمریکایی شــاید مســتقیم به 
وزارت ما مرتبط نباشــد ولی از آثارش تاثیر 
می گیریم.ربیعــی افزود: ایــن وزارتخانه 
ســخنگوی فقرا و صداهای خاموش است. 
اینجا پنــاه 1.۵ میلیونی بازنشســتگان و 
کارگــران دو میلیونــی و خروجی ســالی 
ســه هزار یتیمی اســت که پناه ندارند. در 
گونه های فقــر ،اینجــا دارای فقر حمایتی 
بوده است. آقای میدری )معاون وزیر رفاه(  
80 هــزار بازمانده از تحصیل را به مدرســه 
برگرداند و ایــده بازگردانــدن بازمانده از 
تحصیل ها به مدرسه مربوط به وزارت رفاه 
بود.وی به فقر درمانی و طرح تحول اشــاره 
کرد و گفت: هرچند به ما تاختند و روزهای 
تلخــی از زندگی مــن با طرح تحــول گره 
خورد، اما مهمتریــن کار ، بیمه 11 میلیون 
حاشیه نشــین بود که باید از آنها محافظت 
کــرد. معتقدم اینجــا پناهــگاه صداهای 

خاموش است.
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هاتگرام و تلگرام طالیی همچنان به حیات خود ادامه مي دهند

تلگرام های فارسی؛ مجاز یا غيرمجاز؟

گروه فناوري  نسخه های فارســی تلگرام در 
حالی به فعالیت خــود ادامــه می دهند که پس 
از مهلت داده شــده به آن ها برای بومی ســازی 
کامل، تا امروز اظهارنظر رســمی دربــاره ادامه  

فعالیت شان یا ممنوعیت آن  نشده است.
پــس از فیلترینگ مقطعــی تلگــرام در دی ماه 
سال گذشــته و ســپس فیلتر دوباره آن در  10 
اردیبهشت امسال که تا امروز ادامه یافته، در کنار 
پیام رسان های داخلی که مجال حضور بیش تری 
یافتند، نسخه های داخلی تلگرام که فیلتر نشده 
بودند، برخی از کاربران تلگرام را در این پیام رسان 
حفظ کردند؛ با این تفــاوت که در تلگرام طایی و 
هاتگرام، برخی از کانال هایی که در تلگرام اصلی 

وجود داشت نیز فیلتر می شوند.
درواقــع به دلیــل متن باز بــودن تلگــرام، این 
اپلیکیشــن قابلیتی دارد که می تــوان به راحتی 
برنامه ای جدید روی آن نوشــت و به نظر می رسد 
در این نسخه های فارسی که با استفاده از APIهای 
تلگرام نوشته شــده اند، هم  چنین قابلیتی وجود 
دارد و این اپلیکیشــن ها ابتدا کپی پیام های شما 
را نگه  می دارند و با انجام پردازش، آن را به تلگرام 
 می فرستند و دلیل اعمال مســدودیت برخی از 
کانال ها در این پیام رســان ها هم همین است.در 
حالی که تا پیش از فیلتر تلگرام، این پیام رســان 
حدودا 40 میلیون کاربر داشــت، با گذشت چند 
ماه از فیلتر آن، کاربران بین تلگرام با فیلترشکن، 

پیام رســان های داخلی و نسخه های فارسی شده  
تلگرام تقســیم شــدند. هاتگرام و تلگرام طایی 
اگرچه تفاوت هایی با نسخه  اصلی تلگرام داشتند 
و در برخی مــوارد، مطالبشــان از برخی فیلترها 
عبور می کرد، اما شــاید مهم تریــن تفاوتی که با 
پیام رسان های کاما بومی داشتند، حفظ ارتباط 

با تلگرام اصلی بود.
البتــه ایــن موضوع موجــب واکنــش برخی از 
مسووالن شد؛ تا جایی که عبدالصمد خرم آبادی 
- معاون سابق دادستان کل کشور در امور فضای 
مجازی- نســخه های فارســی تلگرام را به جای 
پیام رسان، فیلترشکن هایی دانســت که مانع از 
مهاجرت کامل کاربران به پیام رســان های بومی 

شده اند.
وی در ایــن بــاره اظهار کــرده بــود: »اعطای 
اینترنت بدون فیلتر به هاتگــرام و تگرام طایی 
به منظور دور زدن فیلتر تلگرام ضربه ســختی به 

پیام رسان های داخلی وارد کرده است.«
این اظهارات موجب شــد ابوالحسن فیروزآبادی 
- رییــس مرکز ملی فضــای مجــازی - از بومی 
شدن این نســخه ها خبر دهد. او در مرداد امسال 
درباره حمایت از هاتگــرام و طاگرام گفته بود: از 
همان ابتدا که سیاســت خروج از انحصار تلگرام 
را داشــتیم، بــرای دوران گــذار، پذیرفتیم که 
تلگرام های نسخه فارسی چند ماهی فعال باشد. 
با آخرین مهلتی که به آن ها دادیم، تا 1۵ شهریور 

باید به یک پیام رســان 100 درصد بومی تبدیل 
شوند.

بــا وجــود ایــن، عاالدیــن بروجــردی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دو روز مانده به موعــد مقرر، اظهار کــرد: آقای 
فیروزآبادی، تلگرام طایی و هاتگرام را جایگزین 
تلگرام کردند که ۲0 میلیون عضو دارد و مسووالن 
اعام کردند تلگرام طایــی و هاتگرام بدون مانع 
اســت. فیلتر تلگرام تصمیم ملی بود. البته زمانی 
که تلگرام چهار میلیون کاربر در ایران داشت، قوه 
قضاییه بر فیلتر تلگرام مصر بود و هشــدار داد که 
روزی  می رســد که نمی توان جلوی این ســیر را 
گرفت؛ این که سرنوشــت و مقدرات کشــور را به 

دست بیگانه بدهیم، قطعا نادرست است.
اگرچه هاتگــرام و تلگــرام طایی ایــن مزیت 
را نســبت به پیام رســان های داخلــی دارند که 
ارتباط کاربر را با مخاطبــان خود در تلگرام حفظ 
می کنند، اما برخــی هم از این اپلیکیشــن ها به 
فیلترشکن تعبیر می کنند و از طرف دیگر، شاید 
هدفی که برای فیلتر تلگرام متصور شــده بودند و 
آن هم مهاجرت به پیام رســان های داخلی بود، با 
این نسخه های فارسی محقق نشود، اما درنهایت 
باید تصمیمی که برای ادامه  فعالیت آن ها گرفته 
شده اعام شود؛ اتفاقی که تاکنون از طرف شورای 
عالی فضای مجازی یا هیچ یک از این نسخه های 

داخلی رخ نداده است.

گروه فناوري  معــاون علمی رئیس جمهور در 
خصوص حمایت از شــرکت های دانش بنیان در 
زمان تحریم گفت: شرکت ها مشکاتی در زمینه 
نقل و انتقــال پول دارند اما مــا در معاونت علمی 

برنامه هایی برای رفع این مشکل داریم.
دکتر سورنا ستاری در حاشیه بازدید از چهارمین 
نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی و فراورده های 
طبیعی و طب ایرانی گفت: قطعاً مشکات زیادی 
را این روزهــا تجربه می کنیم اما این مشــکات 
را می توان با همدلی پشــت ســر گذاشــت زیرا 
هیچ کسی نمی تواند جلوی جوانان ما را که دارای 
اعتماد به نفس هســتند، بگیرد. نــه تحریم و نه 
هیچ کس دیگری جلودار نیروهای انسانی جوان 
ما در کشور نیستند. این اعتماد به نفس می تواند 
برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و این فرهنگ 

در حال جا افتادن است.
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم شــرکت های 
بیشــتر و خاق تری به مرحله تولیــد محصول و 
تجاری سازی شــدن آنها برســند و کارآفرینان 
جوان با نسل های جدیدی در قالب این شرکت ها 

به وجود بیاید.
وی افزود: ما باید از خام فروشــی گیاهان دارویی 

هم همانند نفت جلوگیری کنیــم. زیرا اگر مانع 
خام فروشی گیاهان دارویی نشویم مانند صنعت 
نفت متضرر خواهیم شــد.به گفته معاون علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، تاش داریم با تولید 
داروهای گیاهی، سموم گیاهی، کودهای زیستی 
و ... به ایجــاد ارزش افزوده در ایــن حوزه کمک  
کنیم.ستاری افزود: در حال حاضر فرهنگ دانش 
بنیان درکشــور جا افتاده ولی فاصلــه زیادی تا 

رسیدن به نقطه اوج داریم.
وی تاکید کرد: پتانسیل های خوبی در این حوزه 

وجود دارد که امیدواریم به آن برسیم.
وی با تأکیــد بــر اینکه بــرای تحقــق اقتصاد 
دانش بنیان، نحوه تزریق دانش بــه اقتصاد مهم 
اســت، افزود: ما رتبه خوبی در تعــداد نیروهای 
انسانی جوان در کشــور داریم که این را می توان 
در تعداد دانشجویان و فارغ التحصیان مشاهده 
کرد.معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
گفت: ضروری است که پتانسیل نیروهای انسانی 
در اقتصاد، فرهنگ، صنعت و ...  تزریق شــود اما 

نحوه تزریق آن هم مهم است.
ســتاری با بیان اینکــه ما طی چهار، پنج ســال 
گذشــته به مدل های موفقی در راســتای تزریق 

پتانسیل نیروهای انســانی به اقتصاد دانش بنیان 
رســیده ایم، افزود: همواره در ایــن دولت مدل 
اجرایی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان مهم بوده 
اســت.وی تأکید کرد: در حوزه گیاهان دارویی، 
شــرکت های دانش بنیان زیادی متولد شــده  و 
پیشــرفت کرده اند به طوری که می توان اکنون 
محصوالت دانش بنیان در این حوزه را مشــاهده 

کرد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید 
بر اینکه با تولید محصوالت دانش بنیان در حوزه 
گیاهان دارویی، فرهنگ جدیدی در کشــاورزی 
توســعه پیدا کرده اســت، گفت: باید برنامه های 
اجرایی برای توسعه شــرکت های دانش بنیان در 
بستر خصوصی شکل بگیرد زیرا به واسطه  پول و 

رانت دولت، نمی توان به پیشرفت رسید.
وی با بیــان اینکه یکــی از بخش هــای مهم ما 
در اقتصــاد دانش بنیــان این اســت کــه نباید 
خام فروشی داشــته باشــیم، افزود: به طور مثال 
9۳ درصد تولید زعفران مربوط به ایران است ولی 
کمتر از 10 درصد آن فرآوری می شود؛ این نشان 
می دهد که به خوبی از دانش استفاده نکرده ایم و 

مشکاتی در موضوع تجاری سازی داریم.

ارتباطات

معاون وزیــر ارتباطــات از عدم 
حضــور نماینــدگان مجلــس 
در کارگــروه تعییــن مصادیق 
فیلترینــگ انتقــاد کرد.امیــر 
نوشــت:  توئیتــر  در  ناظمــی 
متاســفانه ذهن سیاســتگذاران 
ما روی کســب و کارهای سنتی 
قفل شــده و نمــی توانــد مدل 
جدید کسب و کارهای مبتنی بر 
فناوری اطاعــات را بپذیرد.وی 
با بیان اینکه با کســب و کارهای 
فنــاوری اطاعــات نمــی توان 
مانند واحدهای سنتی رفتار کرد 
افزود: مقررات ناشــی از این تفکر 

مانع ورود و سدی برای 
خاقیــت می شــود.
رئیس سازمان فناوری 
اطاعــات بــا تاکید بر 
اینکه قانــون تجارت ما 
وضعیت  پاســخگوی 
فعلی اســتارت آپ ها 

نیســت ادامه داد: برخی کشورها 
مانند ایتالیا برای حل چالش های 
استارت آپی، قانون تجارت شان 
را تغییــر داده اند.معــاون وزیر 
ارتباطات با اشاره به راهکار طرح 
نوآفرین برای حمایت از استارت 
آپ های حــوزه فناوری اطاعات 

گفــت: منظور مــا از 
طرح نوآفرین مجموعه ای 
فعالیــت هاســت که 
برخی از آنهــا در حال 
انجام و برخــی نیاز به 
تغییر قانون د ارند.وی 
یک  متاســفانه  گفت: 
طرز تفکر قدیمی و پیرســاالرانه 
در کشور وجود دارد که می خواهد 
به همه چیز مجــوز بدهد و دولت 
ین  محل اعطای این مجوز است؛ ا
د پاک  فــرا ز ذهــن ا تفکــر ا
ناظمی تاکید کرد: در  نمی شــود.
حال حاضر حــدود 1۵80 مجوز 

وجود دارد که دولت آن را ارائه می کند.
معاون وزیر ارتباطــات با انتقاد از 
عدم حضور نماینــدگان مجلس 
در کارگــروه تعییــن مصادیــق 
فیلترینــگ گفــت: در کارگروه 
مصادیــق محتــوای مجرمانه دو 
نماینده مجلــس عضویت دارند 
که متاســفانه حتــی کدکاربری 
و پســوورد خود را از دادســتانی 
نگرفته اند.وی تاکید کرد: مجلس 
درباره فیلترینگ کاری که نمی کند 
حداقل در جلسات شرکت کنند. 
گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی 

ندارد.

وه فيلترینگ انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگر

 سامسونگ از موبایل تاشوی ۲۷۰۰ دالری 
رونمایی کرد

 سامســونگ موبایلی تاشــو با قیمت ۲700 دالر در چین عرضه کرده 
است. این دستگاه دو نمایشگر »فول اچ دی« دارد.

شرکت سامســونگ از موبایل W ۲019رونمایی کرده که دستگاهی 
تاشــو با ویژگی های خاص، مانند 6 گیگابایت RAM و تراشه کوالکام 

اسنپ دراگون 84۵ است.
 W۲۰1۹ در حقیقت جانشــین W ۲018 اســت که ســال گذشته 

رونمایی شد و مجهز به تراشه اسنپ دراگون 8۳۵ بود.
  به هرحال موبایل جدید عاوه بر یک تراشه ارتقا یافته مجهز به ویژگی های 
تازه مانند ۲ دوربین پشــتی و یک اسکنر اثر انگشــت در کنار دستگاه 

است.
همچنین این موبایل مجهز به ۲ نمایشــگر است. نمایشگر های داخلی 

و خارجی دستگاه  4.۲و S-AMOLED با وضوح Full HD هستند.
 این موبایل تاشــو در ۲ رنگ رز گلد و پاتینیوم عرضه می شــود. طبق 
اعام سامسونگ باتری موبایل ۳070 میلی آمپری و سیستم عامل آن 
اندروید8.1 اوریو اســت. در W۲۰1۹ جک هدفون ۳.۵ میلیمتری نیز 

حذف شده است.
RAM  شش گیگابایتی دستگاه نسبت به نسخه سال قبل تغییر نکرده 

و حافظه داخلی دستگاه نیز با دو گزینه 1۲8 و ۲۵6 گیگابایتی است.
 همچنین پشت دستگاه دو دوربین 1۲ مگاپیکسلی قرار دارند. دوربین 

پشتی دستگاه می تواند با سرعت 60 فریم برثانیه  ویدئو4K ثبت کند.
این موبایل فقط درچیــن باقیمت ۲700 دالر )18999یوان(عرضه 

می شود.

امکان تعویض حافظه رم مک مينی جدید
نســخه جدیدی از کامپیوترهای مــک مینی پــس از انتظار طوالنی 

هواداران اپل پا به عرصه رقابت کامپیوترهای کوچک گذاشت.
 اپل در جریان برگــزاری کنفرانس پاییزی خود از جدیدترین نســخه 
کامپیوتر مــک مینی رونمایی کــرد. البته مک مینــی جدید با وجود 
تغییرات ظاهری محدود در مقایســه با نسل گذشته، از نظر ماژول های 
سخت افزاری دچار تحول زیادی شده اســت. با زومیت همراه باشید تا 

نگاهی به این محصول جذاب و تازه وارد کوپرتینویی ها داشته باشیم.
اولین خبر خوب این است که بسیاری از ســنت های خوب مک مینی 
پیشین در نسخه جدید هم حفظ شده اســت که یکی از مهمترین آنها، 
امکان بازکردن بخش زیرین دســتگاه و بیرون کشیدن کل مادربرد آن 
اســت که این مســأله تعمیرپذیری باالیی را برای یک دستگاه جمع و 

جور به همراه خواهد داشت.
همچنیــن برخاف نســخه پیشــین که تولیــد آن به ســال ۲014 
برمی گردد، در نســخه پیش رو با امکان افزایش رم مواجه هســتیم که 
بعد از بازکردن دســتگاه می توانید رم موجود را برداشــته و به راحتی 
رم مــورد نظر خــود را جایگزین آن کنیــد؛ هرچند ایــن امکان فقط 
مربوط به رم بوده و برای دخالت کاربر در ســایر بخش های دســتگاه 
مانعی در نظر گرفته شــده اســت.اما از امکان تغییر و تعمیرپذیری و 
البته عــدم تغییر ظاهری کــه بگذریم، نوبت بــه خودنمایی تغییرات 
سخت افزاری گســترده مک مینی ۲018 می رســد؛ جایی که شاهد 
حضور پردازنده های دسکتاپی و قدرتمند نسل هشتم اینتل و پردازنده 

کمکی T۲ اپل هستیم که با حافظه SSD  همراهی می شود.
در مک مینی ۲018 هرچند خبری از پردازنده گرافیکی مجزا نیست، 
اما حضور پردازنده قدرتمند و نســل هشــتمی i5، i3  یا i7 اینتل که 
پردازنده گرافیکی کوچکی نیز با خود به همراه دارند، باعث می شــود 
تا انتظاراتی حتی به اندازه مک بوک پرو از آن داشــته باشــیم؛ هرچند 
اگر انتظارات شما از این نیز فراتر باشــد، وجود چهار پورت تاندربولت 
۳ باعث می شــود تا نگرانی بابت امکان اتصال تجهیزات جانبی  دیگری 

همچون یک پرادزنده گرافیکی مجزای قدرتمند نداشته باشید.
مک مینی ۲018 حاصل همان فرمول موفق پیشــین اســت؛ تعادل 
موزونی که با قیمت 799 تا 1099 دالری، قدرت پردازشی باال، رم قابل 
تعویض، زیبایی غیرقابل انکار و حجم بســیار کوچک و دلنشین، توجه 

هر عاقمند به دنیای کامپیوتر را به سمت خود جلب می کند. 

آمازون محصوالت اپل را به صورت مستقيم 
عرضه خواهد کرد

 با انعقاد قراردادی میان اپل و آمازون، مشــتریان از این پس محصوالت 
اپل را به صورت مستقیم از وب سایت آمازون خریداری خواهند کرد.

 آمازون و اپل ســابقه جالبی در همکاری با یکدیگــر دارند. بزرگترین 
خرده فروشــی آناین دنیا در ابتــدا برای مدتی فــروش اپل تی وی را 
Prime Vid� رمتوقف کرده بود و در ماه دسامبر گذشته و پس از انتشا
eo tvOS، دوباره این محصول را برای فروش در وب ســایت خود قرار 
داد. حال باتوجه به اخبار منتشر شــده در رسانه ها، این دو غول فناوری 
با انعقاد قراردادی، شرایط را برای عرضه مستقیم محصوالت اپل فراهم 

کردند.
قرارداد همکاری میان اپل و غول خرده فروشــی آنایــن پس از آن به 
امضاء رســید که مدیران ارشــد آمازون تصمیم به افزایش کاالهای در 

دسترس مشتریان خود گرفتند.
در همین راستا ســخنگوی شــرکت آمازون در بیانیه ای رسمی اعام 
کرد: آمازون به صورت پیوســته به دنبال بهبود شرایط خرید مشتریان 
بوده و افزایش تنــوع کاالهای مورد نظر آنان یکــی از راه های باال بردن 
میزان رضایت مشتریان به شمار می رود. درحال حاضر به دنبال افزایش 

مدل های محصوالت اپل و بیتس در سراسر جهان هستیم. 
تا امروز خرید محصوالت اپل از وب ســایت آمازون با دشــواری هایی 
همراه بود. با اینکه نام این برند پرطرفدار همواره در صدر دسته بندی ها 
به چشــم می خورد، اما خریداران باید فروشــندگان متفرقه و نامعتبر 
 XS را برای خرید انتخــاب می کردند. برای مثال یک دســتگاه آیفون
مکس را می توانید از فروشگاهی خریداری کنید که میزان اعتبارآن 94 
درصد عنوان شده اســت، درحالی که برای خرید یک کابل USB تایپ 
C اپل ناچار به خرید از فروشــگاهی دیگر خواهید بود که میزان اعتبار 
درج شده برای آن عدد 8۵ درصد را نشــان می دهد. نکته مهم دیگر به 
هنگام خرید این کاالها از فروشندگان دیگر، تعداد نقدهای نوشته شده 

توسط خریداران و مطالعه آن ها است.
در این میــان برخی محصوالت اپــل نظیر ایرپاد و اپــل تی وی 4K  به 
صورت رسمی و مستقیم از ســوی آمازون به فروش می رسند. اما این 
قرارداد جدید میان اپل و آمازون به این معنا اســت که بعد از این شاهد 
افزایش تنوع لیســت محصوالت اپل مانند آیفــون و آیپد خواهیم بود 
که به صورت مســتقیم توسط آمازون عرضه می شــود. این موضوع به 
قطعا منجر به کاهش درآمد خرده فروش های کوچکی که با استفاده از 
پلتفرم آمازون محصوالت اپل و بیتس را به فروش می گذاشتند، خواهد 
شــد.درحال حاضر تنها خرده فروشــی های مورد تأیید اپل می توانند 

محصوالت این برند و همچنین برند بیتس را به فروش برسانند.
طبق داده های موجــود، تغییرات صــورت گرفتــه در زمینه فروش 
کاالهای اپل و بیتس در کشــورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، 
ایتالیا، اســپانیا، ژاپن و هند اعمال شده و براســاس زمانبندی صورت 
گرفته محصوالت جدید طــی هفته های آینده در وب ســایت آمازون 
عرضه خواهند شد.کارشناسان براین باورند که قرارداد اخیر میان اپل 
و آمازون با توجه به نزدیک شــدن به تعطیات سال نوی میادی که به 
فصل خرید مشهور است، برای هر دو طرف سودآور خواهد بود، هر چند 
که برخی کاالهای رقابتی نظیر هوم پاد اپل در لیســت رسمی آمازون 

حضور نخواهند داشت.

گوشی
رشد ۲ برابری استفاده از خدمات رومينگ دیتای 

ایرانسل در اربعين حسينی)ع(
زائران اربعین حسینی )ع( امســال ۲ برابر بیشتر از سال قبل از خدمات 

رومینگ دیتای ایرانسل استفاده کردند.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، امســال عاوه  بر ارائه 10 مگابایت 
دیتای رایگان روزانه به زائران اربعین حســینی )ع(، بسته های ویژه ای 
نیز ارائه شــد که مشــترکان در مدت ارائه این خدمات ۲ برابر بیشتر از 

خدمات ارائه شده در اربعین حسینی )ع( سال 96 استفاده کرده اند.
ایرانسل به مناســبت ایام سوگواری در اربعین حســینی )ع( سال 97 
با ارائه بســته های ویژه برای ایام تا 9۵ درصد تعرفه اینترنت را نســبت 
به تعرفه آزاد کاهــش داد و 1 میلیون و 100 هزار مشــترک از خدمات 

ایرانسل بهره بردند.
براســاس آمارهای به دســت آمده برای ارزیابی میزان تهیه بسته های 
دیتای ارائه شده ایرانسل در کشور عراق، امســال بسته های مقرون به 
صرفه رومینگ دیتای ارائه شده با استقبال چشم گیرتری روبرو شدند 

و زائران ۳ برابر بیشتر از سال قبل اقدام به تهیه  آن ها کردند.
عاوه بر ارائه بسته های ویژه اربعین حســینی )ع(، ایرانسل امسال نیز 
خدماتی نظیر بررســی و ایجاد پوشــش و ظرفیت مناسب شبکه های 
4G/WiFi/3G/۲G  در مســیرها و پایانه های مواصاتی را با توجه به 
پیش بینی حضور تعداد بسیار زیاد زائران در این نقاط در نظر گرفته بود 
تا مشترکان همواره ارتباطی پایدار داشته باشند. بر این اساس ایرانسل 
1۵8 ســایت دائمی و موقت مخصوص پوشــش دهی این پایانه ها را به 
آخرین تکنولوژی ها مجهز کرد که این تاش ها منجر به استفاده بیشتر 
و پایدارتر مشــترکان از خدمات WiFi  رایگان ایرانســل در مرزهای 

مهران، شلمچه و چذابه شد.
از دیگر اقدامات ایرانســل می توان به توسعه ظرفیت ارتباطی رومینگ 
بین الملل برای خدمــات مکالمه و دیتا با اپراتورهــای عراقی از طریق 
پشتیبانی شرکت ارتباطات زیرساخت، ایجاد بستر ارتباطی برخط بین 
کارشناسان فنی ایرانســل و اپراتورهای عراقی به منظور پایش لحظه 
به لحظه پایداری و کیفیت حداکثــری خدمات رومینگ بین الملل نیز 

اشاره کرد.
ایرانســل با پایش شــبانه روزی خدمات رومینگ بین الملل خود در 
ایام اربعین حسینی )ع( همواره ســعی در ایجاد باالترین سطح تجربه 

کیفیت رومینگ بین الملل را برای زائران اربعین حسینی )ع( داشت.
عاوه بر این نمایندگان ایرانسل با استقرار در 11 نقطه از شهرهای نجف 
اشــرف، کربای معلی و جاده نجف به کربا، به صورت شبانه روزی به 
ارائه خدمت به زائران پرداختند. حضور گسترده و شبانه روزی تیم های 
پشتیبانی در پایانه های مرزی، شــهرهای نجف اشرف، کربای معلی و 
طول مسیر راهپیمایی جهت راهنمایی و ارائه خدمات مورد نیاز زائران، 

از 10 روز قبل از اربعین آغاز شد و به مدت ۲ هفته ادامه داشت.

استقرار نظام قيمت تمام شده سرویس ها و 
خدمات در شرکت پست

اعضای مجمع شرکت ملی پســت ایران با تاکید بر استقرار نظام قیمت 
تمام شده سرویس ها و خدمات در پســت، کلیات برنامه و بودجه سال 

98 این شرکت را تصویب کردند.
به گــزارش مرکز روابــط عمومی و اطــاع رســانی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات، مجمع عمومی صاحبان ســهام شــرکت پســت 
جمهوری اسامی ایران با حضور ســیروس موثقی معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبــردی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات و نمایندگان 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز یکشنبه 
برای بررســی بودجه پیشنهادی سال 1۳98 شــرکت پست با حضور 

تمامی اعضای مجمع این شرکت تشکیل شد.
 در ابتدای جلســه معــاون برنامه ریــزی و نظارت راهبــردی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات به عنوان رییس مجمع تاکید کرد: مدیران 
شرکت پســت جمهوری اســامی ایران باید نســبت به تحلیل بازار و 
ظرفیت موجود شرکت اقدام کنند و بر اساس آن برنامه بهبود یا توسعه 
برای سرویس های تکلیفی و غیرتکلیفی خود با رعایت مفاد اساسنامه 
پیشنهاد دهد. در ادامه این جلســه برنامه و بودجه پیشنهادی توسط 
نماینده هیات مدیره شرکت ملی پست ایران ارائه شد و با  تاکید اعضای 
مجمع بر استقرار نظام قیمت تمام شده سرویســها و خدمات، کلیات 

برنامه و بودجه به تصویب اعضای مجمع پست رسید.

استفاده از اینترنت در بيش از نصف جمعيت جهان
 در کنفرانس جهانــی اینترنت در Wuzhen چین اعام شــد بیش از 

نیمی از جمعیت جهان آناین هستند و از اینترنت استفاده می کنند.
این آمار نتیجه گــزارش ۲۳1 صفحــه ای آکادمــی مطالعات فضای 
سایبری اســت که دیدگاه کاملی از کاربران اینترنت در سال ۲018 را 

مشخص کرده است.
در ایــن کنفرانس، کتاب آبــی 168 صفحه ای در مــورد چین معرفی 
شده که دستاوردهای زیرســاختی، حکومتی و امنیتی چین در زمینه 
اینترنــت را ارائه کرده اســت.نتایج کلی این دو گزارش ارائه شــده در 

کنفرانس اینترنت شامل موارد زیر است:
- سرعت سریع تر: کاربران اینترنت در جستجوی سرعت باالتر هستند 

و در استفاده از اینترنت 4G، فیبرهای نوری رایج هستند.
- درآمدزایی: چین و آمریکا دو موتور اصلی اقتصاد دیجیتال هســتند. 
نیمه رساناها، ســرویس های کلود و ســرویس های بزرگ داده ها نرخ 

رشد دو رقمی داشته اند.
-فناوری باک چین و واقعیت مجازی: دنیای جدیدی در رســانه های 

جهانی است، اما اخبار جعلی نیز در این زمینه وجود دارد.
- تهدیدات بیشــتر: حمله به شــبکه ها و انتشــار داده ها نیز روز به  روز 

افزایش می یابد و دولت ها تاش زیادی برای مقابله با آنها می کنند.
- نیاز به همکاری و اتحاد: حکومت داری اینترنت از »مشکات سیاست 
فنی« به »مشکات سیاست های تکنولوژیک« تبدیل می شود و موارد 

اشتراکی در این مورد در حال افزایش است.

ضعف امنيتی بلوتوث ابزاری برای نفوذ هکرها
 محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امینت سایبری به تازگی از کشف 
یک آسیب پذیری موجود در بلوتوث گوشــی و دستگاه های هوشمند 

خبر داده اند که به هکرها امکان نفوذ به حریم خصوصی آنها را می دهد.
این روزها که بازار آســیب پذیری های رایانــه ای و روزنه های امنیتی 
موجود سخت افزارها داغ شــده و جنجال های پر تب و تابی را به وجود 
آورده اســت، نگرانی های بســیاری نیز درباره نقض حریم شــخصی 
کاربران در سراســر جهان ایجاد شــده و تعداد کثیری از پژوهشگران 
فعال در حوزه امنیت ســایبری نیز به دنبال کشــف آسیب پذیری 
و حفره هــای امنیتــی در دســتگاههای الکترونیکی هســتند تا به 
شرکت های توســعه دهنده مختلف خبر و هشــدار دهند که با ارائه به 
روزرســانی های جدید، این مشــکات و ضعف های امنیتی را برطرف 

کنند و از افشای اطاعات شخصی کاربران جلوگیری بعمل بیاورند.
حاال تازه ترین گزارش های منتشر شــده در وب سایت هکرنیوز نشان 
می دهد که دو آسیب پذیری جدید در بلوتوث دستگاه های الکترونیکی 
نظیر گوشی های هوشمند و تبلت ها وجود دارد که به هکرها و مجرمان 
ســایبری این امکان را می دهــد از راه دور کنترل اطاعــات ذخیره و 
مبادله شده توسط کاربران را در دســت بگیرند و به حریم خصوصی و 

اطاعات شخصی آنها دسترسی و نفوذ پیدا کنند.

آنالین

معاون علمی رئیس جمهور خبر داد

رفع مشکل دانش بنيان ها برای نقل و انتقال پول در زمان تحریم


