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سخنیباموافقان
سرکوب نرخ ارز
عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

افزایش نرخ دالر و انبوه واکنشهای مثبت و منفی
به این رخ داد نشــاندهنده نقطهنظرات طیفهای
مختلف است .تولیدکنندگان واقعی و بخش صادرات
اما عموماً با واقعیسازی نرخ ارز موافق هستند .ما اگر
در عالم واقعیت و نه شعار قصد داریم که از اقتصاد
نفتی فاصله بگیریم قطعاً نیاز داریم که صادراتمان
را افزایش دهیم .ما صادرکنندگان خواهان افزایش
نرخ ارز نیستیم ،بلکه خواستار واقعیسازی نرخ ارز
هستیم .اجرای درست قانون در این زمینه میتواند
بسیار راهگشا باشد .قانون صراحت دارد که نرخ ارز
متناســب با نرخ تورم افزایش یابد .اگر این قانون
اجرا نشود و نرخ تولید در اثر تورم افزایش یابد ،اما
نرخ ارز به صورت دستوری سرکوب گردد بیشک
توان رقابتی ما در بازارهای جهانی تضعیف خواهد
شد .ما باید این افزایش را در نرخ ارز داشته باشیم
تا حداقل بازارهــای داخلی خود را حفظ نمایم .با
نرخ ارز ســرکوب شده واردات توجیه پیدا میکند
و در نتیجه تولیدکنندگان بــه بازندگان رقابت با
اجناس کمکیفیت ارزان وارداتی بدل خواهند شد.
البته این تغییر روند نرخ ارز باید به صورت مدیریت
شده باشــد .صادرات طرفدار افزایش جهشی نرخ
ارز نیســت ،بلکه هم آوایی موزون نرخ ارز و تورم
به صورت مدیریت شــده میتواند درســتترین
روش برای اجرا باشد .در این بین برخی منتقدین
مدیریت معقول نرخ ارز گاهاً بر روی فشــار تورمی
بر اقشار آسیبپذیر تکیه میکنند و آن را بهعنوان
اســتدالل مبنایی خود برای توجیه ادامه سرکوب
نرخ ارز بیان میدارند .در جواب آنها باید گفت ادامه
وضع کنونی به هیچ عنوان عادی نیست و اگر تولید
ضرر ببیند در اولین گام این اشتغال است که از بین
خواهــد رفت .نابودی تولید و صادرات و به تبع آن
کاهش اشتغال در وهلهای اول بر اقشار آسیبپذیر
آسیب وارد خواهد کرد.
ادامه در صفحه 5

فروش خودروهای برقی در جهان رکورد زد
فروش خودروهای برقی در سه ماه سوم  2017رکورد زد که دلیل اصلی آن افزایش در
خور توجه تقاضای چین است.براساس گزارش موسسه تحقیقاتی تأمین مالی انرژیهای
نو بلومبرگ* ،فروش خودروهایی با باتری الکتریکی و خودروهای هیبریدی قابل اتصال به
برق در سه ماه سوم امسال از مرز  287هزار واحد گذشت و یک افزایش  63درصدی را در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد.بیش از نیمی از این خودروها تنها در چین به
فروش رفته است ،جایی که با تالش دولت برای مهار آلودگی ،بازار خودرو برقی آن نسبت
به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است .برخی دولتها نیز اهدافی را برای توسعه
حمل و نقل پاک تعیین کرده اند .فرانسه و انگلیس اعالم کردهاند که فروش خودروهای
جدید بنزینی و دیزلی را تا سال  2040ممنوع میکنند .هلند نیز اعالم کرده است که تا سال
 2030تنها خودروهای پاک در این کشور فروخته میشود.

۲

چهارشنبه اول آذر  -1396شماره 632

اقتصاد

دبیرسرویسخبر:اصغرمنصورکاظمی

روزنامه صبح ایران

۸۸۳۲۲۱۶۰

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

دولت یاران ه حاملهای انرژی
تولید سیمان را حذف کند

نگاه

ساختارستادمبارزهباقاچاقکاالوارزتغییرمیکند

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :در جلســه امروز کمیسیون
اقتصادی تغییراتی در ســاختار ستاد مبارزه
بــا قاچاق کاال و وظایف اصلی آن به تصویب
رســید و تغییری در ماموریتهای این ستاد
برای بهبود شرایط مبارزه با قاچاق کاال و ارز
در کشور مورد تایید قرار گرفت .به گزارشایرنا،
محمــد رضــا پورابراهیمــی داورانــی در
گفتوگویی در تشریح نشست روز سه شنبه
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :براســاس مصوبه امروز کمیسیون
اقتصادی مجلس ،اعضای اتاقهای بازرگانی،
تعاون و اصناف و وزارت ارتباطات به مجموعه
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اضافه شدند
تا از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده
شــود و وزارت ارتباطــات بتواند موضوعات
تخصصی خود را برای پشتیبانی ساماندهی
کنــد و در مورد مواردی مثل رجیســتری
کاال پیشگیریهای الزم را انجام دهد .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
افزود :در نشست امروز کمیسیون اقتصادی
مجلس همچنین تعیین تکلیفی برای حضور
رئیسجمهور یا نماینده ویژه ایشان در ستاد
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز انجام شــد.وی
تاکید کــرد :در حال حاضر علیرغم تصریح

قانون که یــا باید رئیسجمهوری یا نماینده
ویژه ایشان تشکیل جلسه دهند ،نه شخص
رئیسجمهوری و نه نماینده ایشان جلسهای
برگــزار نکردند و یکــی از دالیل اصلی روی
زمین ماندن مصوبــات و عدم تمکین اعضا
همین است که عمال وقتی اختیارات قانونی
براســاس اصل 127قانون اساســی به ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تفویض نشده ،انجام
آن هم معلق مانده است .پورابراهیمی یادآور
شد :تقویت همکاری قوه قضائیه ،صداوسیما و
سایر دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز از دیگر مصوبات امروز کمیســیون
اقتصــادی مجلس بود همچنین براســاس
مصوبه کمیسیون ،تخلف از مصوبات ستاد و
زمانبندی ابالغی آن پس از تصویب دو سوم
اعضای ستاد مشمول مجازات شدیدی خواهد
شد که در ماده  576قانون مجازات اسالمی
آمده است.
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سهیلعالمی؛

رونق بازار شاه کلید خروج از رکود و توسعه است

«ســهیل عالمی» مدیرعامل شرکت ایال
نــرم افزارگفت :برای کنســول میباکس
تعریف زمانی صورت گرفته و استفاده ازاین
دســتگاه باعث افزایش تمرکزو همچنین
افزایش کارایی سیستم کنترلی و فیزیکی
بدن ،مانند انگشتها و سرعت حرکت آنها،
تصمیمگیری و سرعت عمل بدن میشود.
وی« .وی تو سی» سرویسی که به کاربران
خانگی ارانه میشــود .خوشبختانه بعد از
به وجــود آمدن فضای برجــام ،در داخل
کشــور امکان تولید این گونه کنسولهای
بــازی به وجود آمد و ما نیــز این بازی را
تولید کردیم .این درحالی اســت که قبل
از برجام عمال شرایط ساخت و توزیع این
گونه بازیها درایران فراهم نبود.مدیرعامل
شــرکت دانش بنیان ایال نــرم افزار ادامه
داد :کنسول میباکس یک محصول چند
منظوره اســت که هدف اصلی از ارائه آن،
ترکیب امکانات ارائه بازیهای تلویزیونی در
کنار سرویسهای ویدیوی درخواستی وای
پی تی وی اســت .با توجه به
گسترش شــبکه اینترنت و
ارزان شدن دسترسی به این
شبکه ،سرویسهای بازیهای
تلویزیونی پیشــرفته،ای پی
تی وی و ویدیوی درخواستی
بیــش از پیــش در حــال
گســترش میباشــد .شرکت
ایال نرم افزار بهعنــوان اولین و
تنها شــرکت دانش بنیان در زمینه تولید
زیرساخت حرفهای آی پی تی وی و ویدیوی
درخواستی با بیش از  ۱۶سال تجربه کاری
تاکنون و تولید سخت افزارهای پیشرفته،
اکنون محصول جدید را ارائه کرده تا همه
نیازهای یک خانواده را یکجا پاســخ دهد.
وی گفت :دربخش بــازی تلویزیونی تنوع

به لحاظ کیفیت و قیمت زیاد است .یعنی
ما دراین بازار بازی ارزانقیمت را در کنار
بازی گران قیمت داریم و دست مخاطب و
کاربردربخش انتخاب بسیار باالاست .کاری
که ما در شرکت ایال نرم افزار درطراحی و
تولید میباکــس انجام دادیم این بوده که
چند محصول جدید در کنار بازیهای به روز
نصب شده اســت .ضمن اینکه یک پکیج
نیز به زودی روی فروشــگاه مجازی ما در
دسترس عموم قرار میگیرد .این پکیج و
بسته شامل تمام بازیهای دوران کودکی
خودمان مانند آتاری وغیره است .که همه
میتوانندازروی سایت وفروشگاه مجازی ما
به آدرس ttps://www.ilasoftware.com
آن را دانلود کنند.عالمی ابرازداشت :دنیای
میباکس عمال یک دنیای سرگرمی برای
مخاطب اســت .چرا که کنسول میباکس
امکانات مختلفی دارد ،اجرای انواع بازیهای
 2Dو  3Dبا کیفیت باال تا  HDو دسترسی
بــه بانک آنالین بازیهــا از طریق اینترنت
نیزفراهم است.
قابلیت اجرای بازیهای تک
نفــره ،دو نفــره و بازیهای
آنالیــن تحــت شــبکه
خصوصــی و اینترنتــی،
ویدیــوی درخواســتی با
آرشیو بزرگ بالغ بر صدها
فیلم ،سریال ،مستند و کارتون،
شــبکههای تلویزیونی بــا امکان
ماشــین زمان تا  ۱۲ساعت گذشته بدون
نیاز به ضبط برنامه ،پخش انواع فرمتهای
فیلم از طریق فلش یا هارددیسک یو اس
بیبا کیفیت  4Kو سیستم رنگ  HDRو
قابلیت پشتیبانی از زیرنویس و دوبلههای
مختلف از جمله کارآییهای این محصول
است.

نمایشگاه

آغاز شمارش معکوس
برای افتتاح دومین نمایشگاه خودرو تهران

شــهر نمایشــگاهی آفتاب تهــران آماده
برگــزاری یکی از مهمتریــن رویدادهای
نمایشــگاهی خود در حوزه خودرو کشور
میشود .نمایشــگاه خودرو تهران از روز
دوشــنبه  6آذر ماه امســال آماده حضور
عالقه منــدان به صنعت و بــازار خودرو
خواهــد بود و این ماراتن  5روزه ،رســما
بــرای دومین بار کلید خواهــد خورد.بنا
بر اعالم برگزار کننــدگان این رویداد ،در
روز یکشــنبه  5آذر ماه امسال نمایشگاه
با حضور مســئوالن دولتی و کارشناسان
و خبرنگاران افتتاح خواهد شــد و بازدید
عموم از این رویداد در روز بعد استارت زده
میشود.حضور گروه صنعتی ایران خودرو،
گروه خودروســازی ســایپا ،شرکتهای
ایرتویــا (تویوتــا و لکســوس) ،نگیــن
خودرو(رنــو) ،کرمــان موتور(هیوندای)،

آرمان موتور کویر(لوکسژن) و جمعی دیگر
از برندهای معتبر خودرویی در نمایشگاه
خودرو  96تهران میتواند دلیل استقبال
خوب مردم از نمایشگاه فوق باشد.در سال
گذشته بازدید بیش از یک میلیون نفر از
نمایشــگاه خودرو تهران خبر ســاز شد و
حــاال با توجه به تغییر زمــان برگزاری از
بهمن به آذر ماه ،پیشبینی میشود تعداد
بازدیدکنندگان از ســال گذشــته بیشتر
شده و از این رو شرکتهای خودروسازی
و نمایندگیهای برندهای معتبر نیز سعی
کردهاند تا با بهترینهای خود در نمایشگاه
حضور یابند .نمایشگاه خودرو تهران از 6
تا  10آذرماه امسال در محل نمایشگاهی
شــهر آفتاب از ســاعت  10صبح تا 18
پذیــرای بازدیدکننــدگان و عالقمندان
خواهد بود.

با تهدید روبهرو شــدهاند و در زمان وقوع سیل
شــاهد تخریب این ســازهها هستیم .همچنین
باید ساختار اقتصادی پلها اصالح شود .اگرچه
 ۱۷شرکت در ارزیابی اولیه موردقبول واقعشدهاند
و  ۳شرکت موفق به اخذ گواهینامه شدهاند ،اما
پیشنهاد میکنم که اصراری نباید باشد که حتماً
تمام کســانی مشــتاق به فعالیت در این زمینه
هستند از سوی سازمانها و دستگاههای دولتی
مورد کمک واقع شوند.
معاون وزیــر راه و شهرســازی در قالب توصیه
مدیریتی خود به مرکز تحقیقات راه ،مســکن و
شهرسازی گفت :پیشنهاد ارائه خدمات مشاوره از
سوی این مرکز به تولیدکنندگان حفاظهای بتنی
را منتفی کنید .زیرا امکان ایجاد روابط ناسالم در
قالب آن بین مشاور و شرکت تولیدکننده حفاظ
وجود دارد .پس بهتر اســت کــه تمامی روابط
در بیرون و با اســتفاده از شــرکتهای مشــاور
خصوصی شکل بگیرد و در زمان اخذ گواهینامه
فنی امتحان پس دهــد و اصراری هم بر قبولی
۱۰۰درصدی تمام این  ۱۷شرکت نداشته باشیم.
بلکه باید استاندارد بهصورت تدریجی سختتر
شود تا سطح استاندارد تولیدات افزایش یابد.
کشــاورزیان تصریــح کرد :واحدهــای تولیدی
بهاندازه کافی وجــود دارد و تا زمانی که واحدی
نوآوری و کار جدیدی برای ارائه نداشــته باشد
نیازی به حضور واحد تولیدی جدید وجود ندارد.
همچنین با توجه به قیمت حمل باید پراکندگی
قابل قبولی در سطح کشور داشته باشیم تا شاهد
حمل ایــن محصول در فواصــل طوالنی مانند

رئیس سازمان راهداری با پیشنهاد این که دولت
یارانــه حاملهای انرژی برای تولید ســیمان را
حذف کند گفت :واقعی شــدن قیمت سیمان،
واقعی شــدن میزان مصرف و تولیــد را در پی
خواهــد داشــت و کار تحقیقاتی مفهــوم پیدا
میکند .به گــزارش ایلنا ،داود کشــاورزیان در
همایش دوام حفاظهای بتنی ،علت بخش زیادی
از مشکالت را پایین بودن قیمت سوخت عنوان
کرد و گفت :تولید هر تن سیمان در کشور حدود
 ۳۰دالر هزینه در بر دارد و این در حالی است که
تولیدکنندگان برای فروش آن به قیمت ۲۵دالر
تــاش و به آن افتخار میکننــد .از طرفی برای
تخریب محیطزیست هزینهای پرداخت نمیشود
و همچنین ســاختار و بنگاه اقتصادی بهگونهای
اســت که از زمان ورود ساخت حفاظهای بتنی
در داخل کشور روند ساخت بهصورت اوستاکاری
پیش رفته اســت و این روش ســاختاری اجازه
نمیدهد کــه روش دیگری مورداســتفاده قرار
گیرد.وی افزود :در حال حاضر هرکســی به خود
اجــازه میدهد که حفاظ بتنــی تولید کند و با
توجه به کوچک بودن مقیاسهای تولیدی ،انجام
کارهای تحقیقاتی برای آنها توجیه ندارد و همان
یافتههای خود را تولید میکند.
رئیس ســازمان راهداری و حملونقل جادهای
تأکیــد کرد :برای اصالح رفتار موجود باید ســه
مشکل مطرحشــده در ابتدای سخنرانی اصالح
شــود ،بهطوریکه تخریب محیطزیســت باید
هزینه داشته باشد .زیرا به دلیل برداشت بیرویه
ازپاییندســت رودخانهها ،اکثر سازههای بتنی

شــرق به غرب و شمال به جنوب کشور نباشیم.
نیوجرســی محصول قابل صادرات هم نیستند.
بنابراین باید اصالح ســاختاری ایجاد و مقیاس
تولید در بنگاه اقتصادی رعایت و حداقل تولید آن
مشخص شــود .وی با اشاره به سیاست سازمان
راهداری و حملونقــل جادهای در این خصوص
گفت :سیاست ما توجه به کیفیت محصول است و
خوشبختانه گامهای مثبتی در این زمینه طی سه
سال اخیر برداشته و دریکی از موارد بخشنامهای
صادر شده است که براساس آن نیوجرسای باید
از واحد تولیدی دارای مجوز ساخت این محصول
خریداری شــود و پیمانکار پروژه راهسازی دیگر
اجازه ساخت نیوجرسی ندارد و واحد تولیدی باید
دارای آزمایشگاه ویژه برای آزمایش محصول خود
باشد .گامهای زیادی برداشته شده که باید دست
به دست هم بدهیم.
رئیس ســازمان راهداری و حم 
لونقل جادهای با
تاکید بر مســئله کیفیت در ساخت حفاظهای
بتنــی گفــت :شــاهد هســتیم که برخــی از
نیوجرســیها  ۴سال پس از نصب دچار تخریب
یا کچلی شده و سیمای جاده را از زیبایی ساقط
کردهانــد و جابهجایی این احجــام چند تنی با
مشکالتی روبهرو اســت و هزینههای زیادی در
بردارد .همچنین برای جلوگیری از تخریب بر اثر
بارش برف و سرما باید کار مطالعاتی انجام شود
و سازمان راهداری آمادگی خود را برای انجام آن
اعالم میکند تا حفاظهــای تولیدی دارای دوام
طوالنی بیش از ۱۰ها سال برسد زیرا لزومی ندارد
وقتی یک سازه بتنی ۱۰ها سال عمر میکند عمر

یک نیوجرسی به  ۱۵سال معطوف شود.
معاون وزیر اه و شهرسازی با بیان اینکه «سیاست
ســازمان راهداری استفاده از حفاظهای بتنی به
جای حفاظهای فلزی اســت» گفــت ۱۹ :هزار
کیلومتر از راههای کشــور نیازمند حفاظ بتنی
است.کشاورزیان در ادامه پیشنهاد کرد که دولت
یارانــه حاملهای انرژی برای تولید ســیمان را
حذف کند و در این باره گفت :در حالی که قیمت
جهانی حاملهای انرژی گاز و برق حدود ۲۵۰
تا  ۳۰۰تومان اســت ،قیمت آن در داخل کشور
براساس واحد محاسبه آن بین  ۷۰تا  ۸۰تومان
است ،از این رو همواره چندین میلیون تن کلینکر
در سطح کارخناجات تولیدکننده سیمان و جود
دارد و به قیمت پایین تر از قیمت تمام شده صادر
میشود.
وی افــزود :بنابــر این در صورت واقعی شــدن
قیمت سیمان ،قیمت هر تن از  ۱۰۰هزار تومان
با احتســاب قیمت روز دالر به حدود  ۴۰۰هزار
تومان عرضه خواهد شد و مصرف سیمان واقعی
میشود .زیرا تولید بیش از مصرف توجیه ندارد
و قیمــت حمل آن نیز قابل توجه اســت .که بر
این اســاس توزیع سیمان تولید شــده نباید از
 ۲۵۰کیلومتر تجاوز کند.وی در پایان خاطرنشان
کرد :بارهــا به وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
پیشنهاد کردهام که میزان تولید سیمان کاهش
یابد .زیرا هماکنون ظرفیت هیچ یک از واحدهای
تولیــدی به طور کامل  ۱۰۰درصد نیســت .در
صورت واقعی شــدن تولید و مصرف سیمان کار
تحقیقاتی مفهوم پیدا میکند.

رییس سازمان ملی استان دارد اعالم کرد

دپوی۱۰۰۰دستگاهخودرویوارداتیغیراستاندارد

رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران از دپوی
 ۱۰۰۰دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد در
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر
داد.به گزارش ایســنا ،نیره پیروزبخت در حاشیه
چهاردهمین دوره جایــزه ملی کیفیت ایران که
درسالنهمایشهایبینالمللیسازمانصداوسیما
برگزار شد ،در پاسخ به اینکه چه تعداد خودروی
وارداتی که با معیارهای ســازمان ملی استاندارد
ایران انطباق نداشتهاند مرجوع و دپو شدهاند؟
اظهار کــرد :در حال حاضر در گمرکات ما حدود
 ۱۰۰۰دســتگاه خودرو مجوز ترخیص ندارند و
مربوط به خودروهای مختلفی از جمله خودروهای
اروپایی یا آســیای دور میشــوند .تنها در یکی

عضو هیئت رئیسه کمیســیون قضائی و حقوقی
مجلــس از تصویب کلیات طرح اصالح قانون چک
در کمیسیون متبوع خود خبرداد.
به گزارش ایبِنا ،یحیی کمالی پور در تشریح دستور
کار نشســت روز سه شنبه کمیســیون قضائی و
حقوقــی مجلس ،گفت :در نشســت امروز کلیات
طرح اصالح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار
گرفت ،همچنین از جزییات این طرح دو ماده مطرح
و به تصویب شد.وی با اعالم این مطلب ،اظهارداشت:
مهــم ترین موضوع مــورد بررســی در این طرح

از گمــرکات که مربوط به هرمزگان اســت 800
دستگاه خودروی غیراســتاندارد وجود دارد و در
دو گمرک دیگر حــدود  ۲۰۰خودرو نیز چنین
وضعیتی دارند.
وی افزود :این خودروها در حال حاضر در سازمان
امــوال تملیکی قرار دارند کــه اجازه ترخیص یا
فروش به آنها ندادهایــم و از ابتدای امر نیز اعالم
کردیم که باید مرجوع یا صادر شوند .این خودروها
ابتدا در گمرک بودند و ســپس به اموال تملیکی
رفتند و آنجا نیز نتوانستند تاییدیههای الزم را اخذ
کنند.
رییس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این که
بیشترین مغایرت تطبیق استاندارد این خودروها

چه بوده است؟ گفت :این خودروها موفق به اخذ
گواهی تاییدیه نو نشدند و نتوانستند  ۵۲استاندارد
الزم را کسب کنند .برخی از آنها در خصوص میزان
مصرف سوخت تطبیق نداشتند و برخی دیگر با
مسائل دیگری روبرو بودند.
پیروزبخــت همچنین در مــورد کیفیت مصالح
ساختمانی بیان کرد :استاندارد مصالح ساختمانی
به روز شده و تولید در این حوزه مطابق استاندارد
است .اما فرآیند ســاخت از شناخت ساختگاه تا
مرحلهی نهایی باید براساس استانداردهای مربوطه
که شــامل اییننامهها و مقررات ساختمان است
مدنظر قرار گیرد و هر کدام از آنها رعایت نشــود
مشکالتی ایجاد خواهد شد .یکی از مسائل مهم

کلیات طرح اصالح قانون چک تصویب شد

اتصالنظامبانکیبهسامانهصیاد

اعتبارسنجی برای چک است ،یعنی اعتبارسنجی
باید به صورت سیستم متمرکز توسط بانک مرکزی
انجام شــود ،اما نمایندگان مخالف طرح معتقدند
حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است؛
این در حالی است که موافقان طرح تاکید دارند که
این رویه نیز نوعی نظارت محسوب میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان

با این قانون اختیار بانکها در قوانین چک اخذ و به
بانک مرکزی واگذار میشود ،تصریح کرد :اما موافقان
تاکید دارنــد که بانکها میتوانند به انجام وظایف
خود بپردازند ،ولی این سیســتم اعتبارسنجی به
صورت متمرکز ازناحیه بانک مرکزی انجام میشود.
کمالــی پــور با اشــاره بــه اینکه مباحثــی نیز
درخصــوص چک الکترونیکی مطرح شــد ،گفت:

این است که نظام مهندسی نباید تاییدیههای الزم
را صادر کند.
وی در پاسخ به ســوال دیگری مربوط به صنایع
غیراســتاندارد در بازار اعالم کرد :در سال گذشته
حدود  ۱۵۰نشان جعلی استاندارد در همه صنایع
کشف شــده که در بخش لوازم خانگی بیشترین
محصوالت مربوط به اجاق گاز و کولر بود.

مخالفان طرح معتقدند که در حال حاضر ســاز و
کار اجرایی شــدن چک الکترونیکی وجود ندارد،
بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند؛ اما با توجه
به اینکه الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار
بانکها قرار دارد؛ در حال حاضر ســاز و کار اجرایی
شدن آن وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیســیون قضائی و حقوقی
مجلس افزود :برای جلوگیری از ایجاد مشــکل از
زمان الزم االجرا شدن قانون  ۲سال مهلت برای رفع
نواقص در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست WIEFمطرح کرد

ضرورتاستفادهازظرفیتهاومنافعمشترککشورهایاسالمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ســیزدهمین
نشســت ( WIFEمجمع جهانی اقتصاد اسالمی)
بر ضرورت اســتفاده از ظرفیتها و منافع مشترک
کشــورهای اســامی تاکید کرد.به گزارش ایبِنا،
محمد جواد آذری جهرمی درســخنرانی خود در
سیزدهمین نشســت ( ) WIFEمجمع جهانی
اقتصاد اسالمی در ساراواک مالزی با اشاره به اینکه
مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را
تشکیل میدهند ،افزود  :این جمعیت تقریبا %۲۰
از اقتصاد جهانی را در دست دارد.وی تصریح کرد:
به طور کلی کشورهای اسالمی بهعنوان کشورهای
در حال توســعه طبقه بندی میشوند و این بدین
معنی است که کشورهای اسالمی با فروش مواد خام
و نیروی کار ارزان بــه امرار معاش میپردازند که
البته ادامه این روند پایدار نیست و منجر به مشکالت
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی میشود و پیامدهای
وخیمی دارد که همانگونه که تاکنون مشاهده شده
است به منطقه و کشور خاصی محدود نمیشود.
آذری جهرمی افزود :از طرف دیگر هر چند به نظر

میرسد ایجاد موانع تجاری یک راه آسان برای حل
مشــکل عدم توازن تجاری میباشد ولی در عمل
چنین محدودیتهایــی در بلندمدت کاربرد کمی
دارد .وی با تاکید به اینکه باید در چشماندازها تغییر
ایجاد شــود ،گفت  :در مقابل انــدازه بازار ،رقابت و
کارآمدی مفاهیمی است که باید در تغییر چشمانداز
مورد توجه قرار گیرد البته تغییر چشمانداز باعث
ایجاد مشکل برای کشورهای توسعهیافته نمیشود
بلکه این کشــورها را قادر میسازد تا از محصوالت
و خدمــات جدیدی کــه در کشــورهای در حال
توسعه فراهم شده بهرهبرداری کنند.وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه ،اندازه بازار یک
عامل تعیین کننده است ،اظهار داشت :وقتی اندازه
بازار کوچک است هزینههای سربار تولید محصول و
خدمات باالرفته و عرضه آنها گران تمام شده و در
نتیجه به تعطیلی بنگاه اقتصادی ختم میشود.
وی تصریح کرد :در بســیاری از مــوارد وقتی که
هدف بازار در چارچوب مرزهای ملی یک کشــور
محدود میشــود اندازه بازار و قدرت و چابکی آن

به اندازه کافی نبوده و این به این معنی اســت که
سرمایهگذاری حتی در میان مدت نیز پایدار نخواهد
بود و وجود موافقت نامههای چند جانبه که باعث
بزرگ تر شدن اندازه بازار میشود مورد نیاز است.
ی رقابت را عامل مهم دیگری در این
آذری جهرمــ 
حوزه عنوان کرد و خاطر نشان کرد  :بدون رقابت،
هیــچ گونه انگیزه واقعی برای نوآوری جهت بهبود
کیفیت خدمات،کاهش هزینهها و ساخت محصول
بهتر وجــود ندارد و این بدین معنی اســت که ما
باید برای بقای اقتصــادی ،خودمان را آماده رقابت
در مقیاس جهانی کنیم .وی ،ایجاد مکانیسم برای
بهبود مستمر بهره وری را بسیار حیاتی بیان کرد و
گفت  :به طور کلی وقتی که یک نوع تمرکز و تجمع
بین نظرات خبرگان و کارشناســان صورت گرفته
و ابزار مناســب مانند منابع مالی و زیر ساختهای
مورد نیاز به راحتی در دسترس باشد میتوان به این
هدف نائل آمد .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
ادامه سخنان خود تصریح کرد :یکی از رویکردهای
احتمالی که الزامات و محدودیتهای فوق را در نظر

میگیرد ایجاد قطبهای مختلف در کشــورهای
گوناگون اسالمی است ،به طوری که هر کدام از این
قطبها بر روی یک فعالیت متمرکز شوند.
وی افزود  :بهعنوان مثال کشــورهای اسالمی هر
کدام بــر روی یک قطب ماننــد قطبهای مالی،
فناوری اطالعات ،فناوری بانکی ،خدمات پزشــکی
و سالمت متمرکز شــده و هر قطب محصوالت و
خدمات خویش را برای جمعیت بیشتر در سراسر
کشورهای اسالمی به فروش برسانند و بجای بازار
کوچک ملی برای بازار بزرگ اسالمی عرضه کنند.
آذری جهرمی در پایان ســخنرانی خود پیشنهاد
کرد  :که سازمان همکاریهای اسالمی با مشارکت
بانک توسعه اسالمی به انجام مطالعه امکان سنجی
با هدف آمادهســازی نقشــه راه ایجاد قطبهای
خاص در کشــورهای اسالمی بر مبنای دسترسی
به تخصص و منابع یکدیگر مبادرت ورزد.وی تاکید
کرد  :کشــورهای اسالمی باید دست به دست هم
دهیم تا بتوانیم از منابع و ظرفیتهای یکدیگر به
طور مشترک بهرهمند شویم.
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نگاهی به پیچیده ترین قرارداد تاریخ انرژی کشور

قمار پاکستان با پول ایران

بیتکوینترمزبرید
قیمت بیتکوین ،محبوب ترین ارز رمزنگار جهان طی هشت روز اخیر با  ۳۷درصد افزایش
روبهرو شده و در پایان ساعات معامالت روز دوشنبه به هشت هزار و  ۲۴۱دالر در هر واحد
رسید که رکوردی جدید محسوب میشود .همچنین ارزش بیتکوین در اولین روز بازار
معامالت جهانی  ۲.۶درصد رشد پیدا کرد؛ ضمن اینکه ارزش سرمایه بازار این ارز مجازی به
طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده است .بر همین اساس ،سرمایه بازار تمام ارزهای مجازی به
تقریبا  ۲۴۳میلیارد دالر رسیده که بیشترین رقم در تاریخ پا به عرصه وجود گذاشتن ارزهای
رمزنگار است .البته  ۹روز پیش یعنی دوازدهم نوامبر ماه جاری میالدی قیمت بیتکوین پنج
هزار و  ۸۵۷دالر بود که اکنون با  ۳۷درصد افزایش روبهرو شده است.

میز خبر

انجمنبانکداریاروپابهفرانسهانتقالیافت

قرارداد خط لولۀ صلح یا خط لولۀ ایران -پاکستان-
هند که بعدها به خط لولۀ ایران -پاکستان تبدیل
شد ،یکی از پیچیدهترین و مناقشهبرانگیزترین
قراردادهای تاریخ انرژی ایران اســت .با گذشت
نزدیک به یک ربع قرن از آغاز مذاکرات بر ســر
این قراردادها و صــرف هزینههای فراوان ،هنوز
حتی یک سانتیمتر مکعب گاز هم از این مسیر
صادر نشده است .اما این مهمترین پروندۀ منافع
ملی در حوزۀ انرژی که قرار بود همزمان بیانیهای
سیاسی و مرغ تخم طالی ایران باشد از کجا آغاز
شد؟ چگونه به اینجا رسید و در وضعیت فعلی چه
گزینههایی برای ایــران در مورد آن وجود دارد؟
به باور حامد عســگری ،ایدۀ صادرات گاز ایران
به اواخر دهۀ هشــتاد میــادی و پس از 1988
بازمیگــردد .در آن زمان ،میــدان گازی عظیم
پارس جنوبی ،مشــترک بین ایران و قطر ،برای
نخستین بار شناسایی شد و ظرفیتهای بیسابقۀ
آن ،امکان تولید مازاد قابل توجهی از گاز طبیعی
را برای ایران فراهم آورد .در همان اوان ،ســاخت
یک خط لوله که گاز ایران را از ســواحل خلیج
فارس به هند و ســپس به پاکستان انتقال دهد
وسوسهبرانگیز میکرد و صحبتهایی هم راجع
به آن صورت گرفته بــود .اما به همان اندازه که
برای صحبت راجع به مزایای این ایدۀ دیرپا زمان
نیاز بود ،به همان اندازه هم زمان صرف شــد که
همۀ طرفین را به این نتیجه برساند که در شرایط
موجود امکان تحقق آن وجود ندارد .دشمنی هند
با پاکستان بیشتر از آن بود که برای تأمین انرژی
خود به مسیر عبوریِ از این کشور اعتماد کند و
مشکل بین ایران و ایاالت متحده نیز پیچیدهتر از
هژمون یکهتاز پس از جنگ ســرد به
آن بود که
ِ
ایران اجازۀ نشســتن بر سر این خوان پرمنفعت
بدهد.
پیشینه پروژۀ خط لولۀ ایران -هند -پاکستان
در دهۀ نــود آمریکا طرح جایگزیــن  TAPIرا
به جای  IPIپیشــنهاد کرد؛ طرحی که در دهۀ
نود بــه دنبال انفجارهای مرتبط بــا طالبان در
سفارتخانههای ایاالت متحده در آفریقا ،عم ً
ال تا
چند سال اخیر متوقف شد .اما حتی آن ناکامی
هم کمکی به پیشبرد پروژۀ خط لولۀ ایران هند
پاکســتان  IPIنکرد .در نهایت در سالهای پس
از قــرارداد اتمی هند با آمریکا ،ایران حضور هند
در پروژه را منتفی دانســته و تالش کرد حداقل
بخش کوچکــی از اهداف جاهطلبانۀ آن پروژه را
حفظ کند؛ تالشی که در نهایت در سال 2010
به قرارداد بین دولتهــای احمدینژاد و آصف
علــی زرداری برای انتقال گاز از طریق خط لوله
به پاکستان انجامید.
در آن زمــان در ایران انتقادهــای زیادی به این
قرارداد صورت گرفت .مصرف پاکستان به اندازهای
نبود که ســرمایهگذاری اقتصادی مــورد نیاز را
توجیه کند .در واقع منطق اقتصادیِ پروژۀ ،IPI
اقتصاد رو به رشــ ِد  1.3میلیاردنفریِ هند بود و

نه اقتصا ِد ضعیف پاکســتان .میــزان انتقال گاز
پیشبینیشــده در این پروژه روزانه حدود 20
میلیون متر مکعب ،یعنی کمتــر از یک هفتم
مقدا ِر پیشبینیشده در قرارداد اولیه  IPIو حتی
یک سو ِم میزان پیشبینیشــده برای صدور به
پاکســتان در توافقنامههای اولیه بود .همچنین
نوع ســرمایهگذاریِ پروژه نیز مــورد انتقاد بود؛
چرا که ایران باید از پول خود برای رساندن خط
لوله به مرز پاکستان هزینه میکرد و تازه پس از
آن ،به پاکســتان هم کمک میکرد تا خط لوله
را در داخل خاک خود ادامــه دهد .در آن زمان
این فرضیه در داخل و خارج از ایران مطرح شــد
که با توجه به اینکــه این پروژه از نظر اقتصادی
توجیهپذیر نیست ،دولت ایران این قرارداد را تنها
بهعنوان ژست سیاسی در داخل و خارج از کشور
امضا کرده است تا سر خود را از زیر سیل تحریمها
بیرون نگاه دارد و از آن بهعنوان سندی برای اثبات
ناکامی تحریمها استفاده کند.
توان مالی پاکستان
نکتۀ جالبتر اما تحلیلهای مطرح شده در داخل
پاکستان بود .در همان زمان هم کمتر کسی در
پاکســتان به اجرایی شدن این پروژه باور داشت.
ایاالت متحده به پاکســتان هشــدارهای جدی
در مــورد این قــرارداد داده بود .همچنین همه
میدانستند که پاکستان پولی برای سرمایهگذاری
در این پروژه ندارد .دیگر اینکه پاکستان این گاز
را برای تولید برق که کمبود عرضۀ قابل توجهی
در آن حوزه داشــت میخواســت؛ در پاکستان
حدود  18هزار مگاوات تقاضای برق وجود دارد،
در صورتــی که تولید آن حدود  12هزار مگاوات
است .با این حال براساس برآوردهای تحلیلگران،
تولیــد برق با گاز وارداتی از ایران به دلیل قیمت
باالتر ،بیش از سه برابر گرانتر از تولید آن با گاز
استخراجی از داخل پاکستان تمام میشد و این
مسئله ،باعث میشد منطق اقتصادیِ این پروژه،
حتی با نادیده گرفتن نیاز به سرمایهگذاریهای
کالن اولیه ،باز هم پرسشبرانگیز باقی بماند.
داخلی پاکستان بر این
به همین دلیل تحلیلهای
ِ
مدار میگشت که زرداری ،به دالیل غیراقتصادی
قرارداد این پروژه را امضا کرده اســت .برخی این
مســئله را به خاطر ریشــههای شیعه مذهب او
میدانســتند و برخی دیگر این امر را در راستای
مخالفت با عربســتان سعودی تفسیر میکردند.
هرچند زرداری ،حداقل به دالیل داخلی و برای
ایجاد موازنه در برابر حزبِ مسلم لیگ نواز شریف
که بسیار به عربستان نزدیک است ،بیمیل نبود
که برای محدود کردن دامنۀ نفوذ عربستان ،ایران
اصلی این
را وارد موازنــه کند ،با این حال انگیزۀ
ِ
قرارداد در مدار منافع ملی این کشــور بهتر قابل
درک است.
زرداری با امضای قرارداد خط لوله با ایران در واقع
دســت به ریســکی زده بود که در صورت برنده
شــدن ،منافع زیادی را نصیبش میکرد ،ولی در

صورت ناکامی مشکل زیادی را متوجه او نمیکرد.
او از این پــروژه برای تبلیغات انتخاباتی خود در
سال  2013استفاده میکرد .همزمان میدانست
کــه تا ســال  2014که زمان خــروج نیروهای
آمریکایی از افغانستان است ،آمریکائیها به علت
نیاز به پاکســتان برای لجستیک نیروهای خود،
ی نسبت به پاکستان نشان نخواهند
واکنشی جد 
داد :اگر تا آن زمان ،تحریمهای بینالملی کماکان
باقی مانده بود و ایران به توافق اتمی با قدرتهای
اتمی نرسیده بود ،پاکستان توافق گازی با ایران را
رها خواهد کرد و با توجه به اینکه سرمایهگذاری
مالی در این پروژه نکرده است ،چیزی را از دست
نخواهد داد.
اما در صورتی که توافقی صورت بپذیرد و تحریمها
لغو شود ،پاکستان چند گام از کشورهای دیگری
که بــرای قراردادهای تجاری بــا ایران پا پیش
خواهند گذاشــت ،جلو خواهــد بود .همچنین
زرداری بــا این قــرارداد پیامی مبنی بر جدیت
پاکســتان در خرید گاز از ایران به ایاالت متحده
نیز ارســال میکرد و با اســتفاده از این کارت،
میتوانست امتیازهای بیشتری از این کشور در
قبال انصراف از پــروژه دریافت کند؛ امری که با
پیشــنهاد آمریکا برای ساخت یک پایانۀ LNG
در بندر کراچی پاکستان برای خرید گاز از قطر
محقق هم شد .در حقیقت ،زرداری بهعنوان یک
سیاستمدار کارکشته صحنه را به گونهای چید
که هم منافع سیاسی و حزبی او و هم منافع ملی
پاکستان بیشترین بهرهمندی را از این قرارداد با
ایران ببرند .او به قماری دست زد که با پول خود
در آن شــرکت نکرده بود؛ این پول ایران بود که
روی میز قرار داشت.
واقعیت این اســت که حتی تــا اینجای کار هم
مشکل خاصی وجود نداشــت .مشکل از جایی
آغاز شد که ایران این بازی را جدی گرفتِ .
دولت
وقت خیلی سریع و با هزینۀ حدود یک میلیارد
دالر ،خط لولۀ اتصال عسلویه به مرز پاکستان را
تکمیل کرد و از آن زمان ،ایران منتظر اســت تا
پاکســتان ادامۀ خط لوله را در خاک خود انجام
دهد و مســیر صادرات گاز باز شود .انتظاری که
البته از همان ابتدا هم مشخص بود راه به جایی
اصلی آن سیاسی
نخواهد برد .قراردادی که انگیزۀ ِ
بود ،در پاکستان در همان سطح هم باقی ماند اما
طــرف ایرانی بیش از حد ضروری در نقش خود
فرو رفت .حاصل اینکه پس از نزدیک به سه دهه
مذاکره و کشمکش ،وضعیت پروژه در حال حاضر
از این قرار است:
 vایران در حالی در مرزهای غربی خود منتظر
خریدار برای گاز خود است که اساساً مسئلهای که
پاکســتان برای آن وارد مذاکره با ایران شده بود
دیگر موضوعیت ندارد .پاکستان کمبود عرضۀ برق
خود را در قالب مگا پروژۀ  CPECکه چند سال
بعد از  IPبا چین منعقد کرد ،تأمین خواهد کرد و
عمدۀ تأسیسات تولید برقی هم که در این پروژۀ

 52میلیارد دالری تعریف شده ،بر مبنای استفاده
از ذغالسنگ بهعنوان سوخت طراحی شده است.
در نتیجه دیگر پاکستان نیازی به خرید گا ِز گران
برق گران ندارد.
ایران برای تولید ِ
 vدر قالب قرارداد میان ایران و پاکستان ،اگر
پس از سال  2014هر کدام از طرفها تأسیسات
مربوط به انتقال گاز در خاک خود را تکمیل نکرده
باشد ،باید بهعنوان غرامت روزانه یک میلیون دالر
به طرف مقابل پرداخت کند .این بند که در حال
طلب حدودا ً یک و نیم میلیارد
حاضر به معنای ِ
دالری ایران از پاکستان هست هم نه تنها اجرایی
نشده ،بلکه امکان مشــخصی هم برای اجرایی
شدن آن وجود ندارد.
 vپاکستان تأسیسات گازی خود را به سمتی
حرکت داده است که بتواند از  LNGاستفاده کند
و در نتیجه ،هرچه میگذرد امکان استفادۀ آن از
 CNGایران کــه قابل انتقال از طریق خط لوله
باشد ،کمتر خواهد شد.
 vگزینههای ایران در مقابل پاکستان به علت
نقش این کشور در روابط میان ایران و عربستان
و نقش عربستان در بحرانهای جاری خاورمیانه،
محدود است.
بنابرایــن ایران در حال حاضــر درگیر معمایی
پیچیده اســت .حدود دو و نیــم میلیارد دالر از
سرمایههای ملی کشور به اضافۀ منافع حاصل از
فروش گاز طی بیســت و پنج سال قراردا ِد مورد
بحث و مهمتــر از آن ،هزینۀ حیثیتی ایران که
با آیندۀ قراردادهای صدور انرژی نیز گره خورده
اســت ،به سرنوشت این قرارداد بستگی دارد و از
این رو ،احیای آن بسیار ضروری است .البته شکل
کنونی این قرارداد منطق اقتصادی ندارد و به نظر
ِ
میرسد با وضعیت موجو ِد پاکستان ،تنها گزینۀ
موجود برای احیای این قرارداد ،وارد کردن چین
باشد .چین ،هم سرمایۀ الزم برای تکمیل خط لوله
را در اختیار دارد و هم گزینههای بسیار متنوعتری
برای استفاده از گاز ایران نسبت به پاکستان دارد.
یک گزینه میتواند تغییر مسیر خط لولۀ موجود
در داخل خاک پاکستان و اتصال آن به بندر گوادر
باشــد تا از این مسیر ،از ترمینالهای  LNGاین
بندر که قلب پروژۀ  CPECاست استفاده کرده
و محصول وارداتی را یا در صنایع پتروشیمی و یا
برای صدور مجدد مورد استفاده قرار داد.
به گزارش اینترنشنال ،اقتصاد نحیف ایران پس
از برجام به پروژههایی نیاز داشت که خون دوباره
را در رگهــای آن به جریان بیندازد .عمدۀ این
پروژهها به دالیل سیاسی کماکان بر روی زمین
باقی ماند و عم ً
ال از آن مسیرها چیزی نصیب این
تن بیمار نشــد .آسیا بر خالف اروپا ،خاورمیانه و
ایــاالت متحده ،جایگاه تاجرانی اســت که گویا
منطق معاملۀ اقتصادی را بهتر درک میکنند و
کمتر آن را با سیاست مخلوط میکنند .احیای
پروژۀ  ،IPشــروع زیبایی برای ورود به این دنیا
خواهد بود.

امکانعضویتشرکتهایایرانیدربزرگترینپایگاهاطالعاتمحصوالتجهان
مدیرعامل مرکــز ملی شــمارهگذاری کاال و
خدمات ایران (  GS1ایران) وابسته به موسسه
مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،از امکان ثبت اطالعات
کاالهــای ایرانی در بزرگترین پایگاه اطالعات
معتبــر و مطمئن محصــوالت در دنیا (GS1
 )Cloudخبر داد« .بهزاد عمرانی» گفت :بیش
از یک میلیون شــرکت ،محصوالت خود را با
کد  GTINبهعنوان فراگیرترین کد شناسایی
محصوالت در جهان پذیرفته شــدند و روزانه
بیش از شش میلیارد تراکنش تجاری براساس
این کد در عمده فروشــیها ،خردهفروشیها و
فروشگاههای زنجیرهای دنیا انجام میشود.
وی با بیان اینکه با اســتفاده از همین شناسه
میتوان سیســتمهای ارزشافزوده دیگری در
حوزههای خردهفروشی ،عمده فروشی ،تامین،
پخش و توزیــع کاال و نیز تجارت الکترونیکی
ایجاد کند ،افزود Cloud GS1 :یک ســامانه
بینالمللی استاندارد و قابل اطمینان محصوالت
اســت که براســاس اطالعات صحیح ،موثق و
اصیلی که در خــود دارد ،جعل اطالعات را به

حداقل رسانده و خدمات متعددی را در بستر
 B2Bو  B2Cبه کلیــه ذینفعان زنجیرههای
عرضه ،تأمین و تقاضا ارائه میدهد.
وی با تاکید بــر اینکه  Cloud GS1از ابتدای
ســال  2018میالدی شــروع به ارائه خدمات
میکند و در فاز نخست ،هفت مشخصه اصلی
و مورد نیاز متقاضیان برای بیش از  50میلیون
کــد کاال را ارائــه خواهد کرد ،افزود :شــماره
جهانی قلم کاالی تجاری( ،)GTINنام شرکت
تولیدکننده یــا مرجع عرضهکننده ،ب ِرند یا نام
تجاری محصول ،شرح کا ال (توضیحات نوشته
شده روی سطح یا بســته بندی کاال) ،تصویر
محصول با وضوح متوسط ،بازارهای هدفی که
محصول در آنها توزیع میشود و گروه کاالیی یا
طبقهبندی محصول براساس ساختار استاندارد
و بینالمللی ،هفت مشخصه اصلی ارائه شده در
این بانک است.
وی در توضیــح مزایــای این ســامانه گفت:
شناســایی کدهــای  GTINاصیــل و معتبر
و حذف کدهــای غیرمعتبــر و جعلی امکان
جســتوجوی اطالعات کاال بــرای خریداران

عمــده و جزئی در سراســر جهــان و ایجاد
ســرویسهای ارزشافزوده و اپلیکیشــنهای
کاربــردی برای تســهیل فرآیندهای تأمین و
فروش محصول در شــرکتها از جمله مزایای
این سامانه است .مدیرعامل مرکز  GS1ایران
با بیان اینکه عضویت در  Cloud GS1رایگان
است ،تاکید کرد :عرضه کنندگان کاال که برای
محصــوالت خود از مرکز ملی شــمارهگذاری
کاال و خدمات ایران ،کــد گرفتهاند میتوانند
با مراجعه به پرتال مرکز و ورود به داشــبورد
مدیریتی فقط با چند کلیک ساده محصوالت
خود را در ســامانه فوق جهت رویت در سراسر
جهان بارگذاری کنند.
عمرانی افزود :اکنون نزدیک به  80هزار شرکت
عضو  GS1ایران بوده و تاکنون  450هزار کد
برای محصــوالت خود اخــذ کردهاند که این
امکان به تازگــی برای همه اعضای مرکز مهیا
شــده و بهرهگیری آنها از سرویس فوق رایگان
اســت .وی با بیان اینکه حضور شــرکتهای
ایرانی در این پروژه عظیم بینالمللی ،به نوعی
منجر به بازاریابی و تبلیغ محصوالت ایرانی در

جهان میشود ،گفت :به تعبیری Cloud GS1
یــک ویترین مجــازی عظیــم و بزرگترین
نمایشگاه محصوالت در جهان است که روزانه
میلیونهــا نفر در آن ،اطالعات مورد نظر خود
را جســتوجو میکنند و فرصتی مغتنم برای
شــرکتهای ایرانی اســت که به نوعی برای
محصوالت خود بازاریابی و تبلیغات رایگان در
سطح جهانی انجام دهند و میتوان از این ابزار
برای توسعه بازارهای هدف بینالمللی و اقتصاد
ملی کمک گرفت.
به گزارش ایرنا ،وی از مرکز ملی شمارهگذاری
کاال و خدمات ایران بهعنوان یکی از فعالترین
و پیشروترین نمایندگان سازمان جهانی GS1
در منطقه نام برد و افــزود :این مرکز با ایجاد
ســامانههای نرمافزاری ،زیرساخت الزم برای
حضور موفق شــرکتهای ایرانی در بازارهای
جهانی از طریق  Cloud GS1را فراهم کرده
تا تولیدکنندگان ایرانی با استفاده این فرصت
طالیــی ،بتوانند محصوالت خــود را به کلیه
مصرفکنندگان عمده و خرد در داخل و خارج
از کشور عرضه کنند.

پاریس بهعنوان انجمن بانکداری اتحادیه اروپا
و آمســتردام هم مقر آژانس دارویی اروپا در
پســابرگزیت معرفی شدند .به نقل از اسکای
نیوز ،به دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
یا همان برگزیت ،دو نهاد مهم اروپایی از لندن
به دو شهر دیگر قاره سبز منتقل خواهند شد.
در همین حال قرار است پاریس بهعنوان مرکز
جدید بانکداری اتحادیــه اروپا جای لندن را
بگیرد؛ ضمن اینکه شهر آمستردام هلند هم
میزبان آژانس دارویی اروپا خواهد شــد .این
در حالی است که جابهجایی این دو نهاد مهم
اروپایی منجر به خروج بیش از یکهزار شغل
از لندن به پاریس و آمستردام خواهد شد .به
عالوه ،دهها هزار محقق و کارمندان شاغل در
انجمن بانکداری اتحادیه اروپا و آژانس دارویی
اروپا از لندن به جای دیگری منتقل میشوند.
بر همین اساس ،شب گذشته فرانسه و هلند
بهعنــوان دو مکان در برگه رأی بســیاری از
نمایندگان  ۲۷عضو اتحادیه اروپا جای گرفتند.
همچنین رقابت شــدیدی بین ایتالیا و هلند

برای انتخاب آژانس دارویی اروپا وجود داشت
که در نهایت با انجام قرعه کشی این شانس به
آمستردام رسید و نماینده عالی رتبه ایتالیا در
اتحادیه اروپا گفت :این نتیجه ،یک مزه تلخی
را برای ایتالیا به جای گذاشــت؛ در حالی که
نخست وزیر هلند گفت :این پیروزی را نتیجه
موفقت دیپلماسی هلند دانست.
به گزارش ایبِنا ،از ســویی دیگر رقابت بسیار
فشــردهای بین پاریــس و دوبلین پایتخت
ایرلند در دور نهایی انتخاب انجمن بانکداری
اروپا وجود داشت که هر کدام دارای  ۱۳رأی
مثبت و یــک رأی ممتنع بودند که بار دیگر
قرعه کشی انجام گرفت و فرانسه انتخاب شد.
بر پایه این گزارش ،آژانس دارویی اروپا به مدت
 ۲۲سال در لندن مسقر بود و به  ۵۰۰میلیون
اروپایی دارو میفروشــد که این صنعت ۲۰۰
میلیارد پوند ارزش دارد؛ اما انجمن بانکداری
اروپا که بــر روی اعضــای بانکهای دولتی
نظارت میکند از سال  ۲۰۱۱میالدی یعنی
همزمان با تاسیس آن در لندن بوده است.

رئیس فدرال رزرو آمریکا استعفا داد
رئیس فعلی فدرال رزرو اســتعفای خود را از
عضویت در هیئت بانک مرکزی آمریکا تسلیم
«دونالد ترامپ» کرد و اکنون آینده سیاست
مالی آمریکا بیش از بیش در دست «ترامپ»
قرار دارد .به نقل از خبرگزاری فرانسه« ،جانت
یل ِن» رئیس فعلی فدرال رزرو آمریکا استغفای
خود را از عضویت در هیئت فدرال رزرو تسلیم
«دونالــد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا کرد و
اعالم داشــت :زمانیکه «جِ روم پاول» سکان
بانک مرکزی فدرال رزرو را در دســت بگیرد،
این نهاد مهم بانکی را ترک خواهد کرد.
وی در نامه خود به «دونالد ترامپ» نوشــته
است که نهایت تالش خود را برای انتقال روان
قدرت به «جِ روم پاول» که در دوم نوامبر ماه
جاری بهعنوان رئیس آتی فدرال رزرو منصوب
شــد را میکند .در همین حــال فدرال رزرو
دارای هفــت عضو در هیئت خــود بوده که
اکنون یکی از اعضای کلیدی آن در حال ترک
کردن آن اســت .همچنین اکنون «ترامپ»

میتواند یک عضو دیگر از بانک مرکزی آمریکا
را خود انتخاب کند و این به این معنی است
که انتصابات «ترامپ» تاثیر بســزایی بر روی
سیاســت آینده پولی آمریکا دارد .به گزارش
ایبِنا ،همچنین جلسه تایید و به اصطالح رأی
اعتماد کمیته بانکدارای سنا آمریکا به «پاول»
در هفته آینده میالدی برگزار خواهد شــد و
«پاول» بهعنوان تنها عضــو جمهوری خواه
هیئت فدرال رزرو اســت که از ســال ۲۰۱۲
میــادی عضو هیئت بانک مرکــزی ایاالت
متحده اســت و انتظار میرود که مانع جدی
برای گرفتن تایید از سوی کمیته بانکداری سنا
آمریکا نداشته باشد .دوره تصدی «جانت یلن»
در ســوم فوریه سال  ۲۰۱۸میالدی به پایان
خواهد رســید؛ اما میتوانست تا سال ۲۰۲۴
میالدی بهعنوان یکی از اعضای هیئت فدرال
رزرو باقی بماند .در حال حاضر هیئت فدرال
رزرو دارای سه پســت خالی از جمله معاون
رئیس فدرال رزرو و دو عضو دیگر است.

جزییاتفرآیندانتخاب
صادرکنندگان نمونه استان تهران تشریح شد

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران جزییات
فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه اســتان
تهران را تشــریح کرد و این استان را از جمله
اســتانهای مهم در بخش صادرات غیرنفتی
معرفی کرد .محمد الهوتی در جلسه هیئت
نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به
انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری و معرفی
آنهــا در روز  ۲۹مهرمــاه (روز ملی صادرات)
گفت :سالهای قبل پیشــنهاد شده بود که
فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان به
اتاق بازرگانی تهران سپرده شود ،ولی این اتفاق
تاکنون محقق نشــده بود .واگذاری دبیرخانه
برگزاری انتخاب صادرکنندگان نمونه از سوی
اتاق تهران ،الزامی شدن عضویت در تشکلهای
صادراتی و ســطحبندی میزان صادرات برای
شــرکتهای صادراتی از جمله پیشنهادات
مطرح شده در جلسات کارشناسی به سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران بود .عضو
هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد :در
گذشته کف صادرات یک میلیون دالری برای
انتخاب شرکتها بهعنوان صادرکننده نمونه در
نظر گرفته شده بود ،اما در این دوره از انتخاب
صادرکنندگان نمونه ،مقرر شد تا در سه سطح،
کف صادرات در نظر گرفته شود .به این معنا
که برای صادرکنندگان کاالهایی همچون میوه
و تره بار ،گل و گیاه ،صنایع دســتی و فرش
دســتباف ،کف صادرات  ۵۰۰هزار دالری و
برای فرآوردههای نفتی ،خودرو و پتروشیمی،
کف صادرات ســه میلیــون دالری و مابقی
کاالها کف صادرات یــک میلیون دالری در
نظر گرفته شده است .رئیس کارگروه انتخاب
صادرکنندگان نمونه استان تهران تصریح کرد:
این سه پیشنهاد در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران مورد تصویب واقع شد و
بر این اساس بالغ بر  ۵۰پرونده ( ۵۴پرونده) به
اتاق تهران ارجاع داده شد و کار رسیدگی به
پروندهها در دبیرخانه آغاز شده است .الهوتی
با بیان اینکه کارشناسی پروندهها در سه نوبت
صورت گرفت تا از هرگونه خطایی جلوگیری
شود ،اظهارداشــت :مجموع امتیازی که در
شاخصهای عمومی در ارزیابی صادرکنندگان
نمونه اشاره شده ۹۵۰ ،امتیاز است که با توجه
به مشکالتی که برای صادرکنندگان طی سال
 ۹۵به وجود آمده بود ۲۰ ،امتیاز بیشــتر به
صادرکنندگانی که افزایش صادرات داشتهاند،

اختصاص مییابد که بر این اســاس ،مجموع
کل امتیازات این بخش به  ۹۷۰رسیده است.
وی ادامه داد :در حوزه صنایع دســتی ،مواد
غذایی ،آرایشــی و بهداشــتی ،لوازم خانگی
انرژی بر ،تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی
و بازرگانی عمومی شــاخصهای تخصصی
دیده شــده که بین  ۵۰تا  ۱۵۰امتیاز در این
گروه کاالیی به آن امتیاز پایه ،اضافه میشود.
انتخاب صادرکنندگان نمونه براســاس تعداد
شرکتکنندگان در بخشهای مختلف تعیین
میشود که بر این اساس ،در گروه کشاورزی
تا  ۹شــرکت در فرآیند اولیه ،مــدارک ارائه
داده بودنــد اما در برخی از گروه کاالیی فقط
یک شرکت را داشــتیم؛ بنابراین برای گروه
کاالیی که بیش از پنج شــرکت ارائه مدارک
کرده بودند ،ســه نامزد و در گروههای کاالیی
که کمتر از پنج شــرکت مدارک داده بودند،
دو و یک نامــزد را مطرح کردیم که احتمال
رســیدن صادرکنندگان نمونه استان تهران
در این حوزه  ۱۵تا  ۱۷شــرکت را تشــکیل
دهند.نماینده تام االختیار اتاق بازرگانی تهران
در کارگــروه انتخاب صادرکننــدگان نمونه
خاطرنشان کرد :برخی شرکتها امتیاز خوبی
را کسب کردند ولی نسبت به شرکتهای دیگر
موفق به کسب امتیاز الزم نشده و نتوانستند
بهعنوان صادرکننده نمونه انتخاب شوند که بر
این اساس ،پیشبینی شد که صادرکنندگان
شایســته تقدیر نیز معرفی شوند که بر این
اساس ،پیشبینی میشود چهار تا پنج شرکت
شایسته تقدیر داشته باشیم.به گزارش ایبِنا،
وی با بیان اینکه برگزاری جلســه با کارگروه
انتخــاب صادرکنندگان نمونــه را در هفته
جاری خواهیم داشــت و در هفته آینده نیز
جلسهای با تشکلهای مربوطه داریم ،افزود:
براساس آییننامه اجرایی موظف هستیم که
استعالم گمرک را در خصوص راستی آزمایی
میزان اظهار شده صادرات صورت داده و عدم
بدهی معوق صادرکنندگان را نیز اســتعالم
کنیم که این کار انجام شــده است .الهوتی
ضمــن قدردانی از حســن اعتماد ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ،اظهار
امیدواری کرد سازمان توسعه تجارت ایران نیز،
درخواســت اتاق بازرگانی را اجابت کرده و با
واگذاری دبیرخانــه روز ملی صادرات به اتاق
بازرگانی موافقت کند.

۴

اقتصاد کالن
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ســفارش بــه معنــای رعایت
نکردن قانون و مسئولیت ورود
بدون ثبت ســفارش خودرو یا
هــر کاالی دیگری به گمرکات
و بنادر کشور ،برعهده واردکننده
اســت».گمرک ایران نیر تاکید
کــرد« :تشــریفات ترخیــص
خــودرو در گمرک هوشــمند
شده و واردات خودرو بدون ثبت سیده فاطمه مقیمی
ســفارش امکان پذیر نیست ».عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی
گزارشها نشان میدهد که طی  ۷ماه نخست سالجاری۲۴ ،
هزار و  ۳۶۱خودرو سواری با حجم سیلندر هزار و  ۵۰۰سی
ســی تا  ۲هزار سی سی وارد کشور شد .ارزش این خودروها
 ۶۲۷میلیون و  ۵۱۹هزار و  ۸۱۴دالر است که در مقایسه با
مدت مشابه پارسال  ۵۳.۲۸درصد رشد نشان میدهد .سال
گذشته در همین مدت  ۱۵هزار و  ۸۹۳خودرو به ارزش ۴۱۱
میلیون و  ۷۰هزار و  ۲۹۴دالر وارد شده بود.

آفتاب اقتصادی  :در ابتدای سال جاری وزیر صنعت در اقدامی
عاجل اقدام به متوقف کردن امکان ثبت ســفارش خودرو کرد.
هزاران دســتگاه خودرو وارداتی در انبارهــای گمرک و بنادر
کشورهای حاشیه خلیج فارس ماندند و شرکتهای وارد کننده
خودرو در نوعی بال تکلیفی قرار گرفتند .وزارت صنعت بیضابطه
بودن واردات را دلیل این مسئله عنوان کرد اما مدافعان واردات
خودرو حمایت بیحد و حصر از تولیدکنندگان داخلی را دلیل
این مســئله میدانند .در این بین البته بــه واردات خودرو نیز
نقدهای جدی وارد آمده اســت ،منتقدین خروج ارز از کشــور
به خاطر واردات خودروهای لوکس را در شــرایط فعلی کشور
فاقد وجاهــت منطقی میدانند .موافقــان و مدافعان هر کدام
استداللهای خود را دارند ،ضمن بررسی این موضوع با دو عضو
اتاق بازرگانی از جمله فاطمه مقیمی در اینباره گفتوگو کردیم.
توقف ثبت سفارش

حدود  5ماه از بســته ماندن ســایت ثبتســفارش خودرو
میگــذرد؛ این اتفاق یک ماه مانــده به پایان کار محمدرضا
نعمتزاده ،وزیر سابق صنعت ،معدن و تجارت افتاد و او دستور
بسته شدن سایت ثبتسفارش خودرو را داد .اگرچه هدف از
این اقدام ،جلوگیری از ازدیاد خودروهای وارداتی به کشــور
دانسته شد .رئیس سازمان توسعه تجارت در مردادماه امسال
درباره مدت زمان توقف ســایت ثبتسفارش خودرو عنوان
کرد تا زمان ابالغ «دســتورالعمل و ضوابط واردات خودرو و
نحوه همکاری با شــرکتهای خودروســاز خارجی» سایت
ثبتســفارش واردات خودرو متوقف خواهند ماند.به گزارش
خبر «:طرح پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اواخر
پاییز ســال گذشته به هیئت دولت ارسال شد؛ این طرح که
واردات خــودرو را منوط به تولید خودروســازان خارجی در
ایران میکند ،بهدلیل برخی ابهامات از سوی هیئت دولت به
بخشهای تخصصی چون شورای اقتصاد ،ستاد تنظیم بازار و
کمیســیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن
براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد .».طرح پیشنهادی
وزارت صنعت همچنین با عنوان «دســتورالعمل و ضوابط
واردات خودرو و نحوه همکاری با شــرکتهای خودروســاز
خارجی» دارای چهار بند بود که ضمن منوط کردن واردات
به تولید ،صــادرات را نیز در دســتور کار واردکنندگان قرار
میداد؛ با وجــود این در اصالحات صورت گرفته از ســوی
کمیسیون امور زیربنایی بند صادراتی از دستورالعمل حذف
شــد .در بند اول این دســتورالعمل آمده اســت که «کلیه
واردکنندگان خودرو ســواری ضمن رعایت آییننامه ضوابط
فنی واردات خودرو مصوب  1382و اصالحات بعدی ،موظف
به داشتن امکانات و تاسیســات ارائه خدمات پس از فروش
هستند .همچنین کلیه واردکنندگان موظف به دریافت گواهی
فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان
منطقهای و رعایت مفاد آییننامــه اجرایی قانون حمایت از
حقوق مصرفکنندگان خــودرو ( /7415ت51681هـ مورخ
 1395 /1 /28مصوب هیئت محترم وزیران) هســتند ».اما
در بند دوم این دســتورالعمل آمده اســت که «شرکتهای
خارجی در هر گروه خودرویی فقط میتوانند با یک شرکت
داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند ».در بند سوم
نیز تاکید شده که «ثبتسفارش خودروهای سواری بهصورت
کامل ( )CBUصرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد
بود .در این دستورالعمل آمده است؛ درصورتی که واردکننده
دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از
طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نســبت
به تولید خودرو (با حداقل  20درصد ســاخت داخل از زمان

روزنامه صبح ایران

فهم واردات

بررسی روند ثبت سفارش خودرو در گفتوگو با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی

نبرد پنهان وزیر صنعت و واردکنندگان خودرو

شروع) اقدام کند ،میتواند معادل  50درصد ارزش تولیدات
داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند ».منوط شدن
واردات به تولید موضوعی اســت که بارها از سوی مسئوالن
صنعتی بر آن تاکید شده؛ این در شرایطی است که بسیاری از
واردکنندگان خودرو معتقدند این بند با نفس واردات خودرو
در تضاد است.
واکنش اتاق تهران

اما در شهریورماه ،مسعود خوانســاری ،رئیس اتاق بازرگانی
تهــران در نامهای ،به موضوع تصمیم اخیر وزارت صنعت در
ممنوعیت ثبت ســفارش خودرو اشاره کرده و این عمل را از
مصادیق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه
دولــت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده اســت.
به گفته رئیس اتاق تهــران« ،تغییرات بدون برنامه قبلی در
روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی
برای انجام تصمیمگیریهای بلندمدت میشود» .خوانسای
متذکر شد« :دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان
بخــش خصوصی و دولت در جهت تســهیل و بهبود فضای
کسبوکار استوار است و در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز
تاکید کرد که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل
بیشتر باید هم راســتا با نیازهای توسعهای کشور پیش رود.
متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت
اقدامی صورت گرفته که میتواند مخل فضای کســب و کار
و منشــأ تالطم در بازار شــود که به معنای دقیق در خالف
جهــت این دیدگاه قــرار دارد .به همین جهــت در نامهای
درخواست شــد در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد».وی
تاکید کرد« :بخش خصوصــی از دولت انتظار دارد که پیش
از انجام اقدامات اینگونه طی جلسات کارشناسی ،از صاحبان
کسبوکار نیز نظرخواهی صورت گیرد .این خواسته دقیقا در
چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار هم قرار دارد و
خواستهای غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم که

دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد».

هدفمندسازی واردات خودرو

اما در مهرماه ،مجتبی خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت
در یک نشســت خبری عنوان کرد« :در اواخر سال گذشته
براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم که در
حوزه هدفمنــدی واردات ،بحث خودرو را نیز مدنظر بگیریم
و تغییراتی حاصل کنیم .در چنین شــرایطی در مواجهه با
کاالهایــی مانند خودروهای خارجی کــه کاالی لوکس هم
محســوب میشــوند ،دولت باید راهی برای هدفمندسازی
واردات پیدا کند .آیا این منطقی است که یک شرکت صاحب
برند هر چه بخواهد ،با هر شرایطی به بازار ایران وارد کند و به
مواردی مانند تأمین قطعات و ...کاری نداشته باشد؟» به گفته
وی« ،در سال گذشته قرار بر این شد که آییننامه جدید که
در دوره وزارت آقای نعمتزاده طراحی شده بود ،بازنگری این
بخش را مدنظر قرار دهد؛ چراکه گاه برخی از نمایندگیهای
خودروســازان دنیا رقمهایی حدود  ۱۰تا  ۲۰هزار خودرو به
کشور ما صادر میکنند و بر همین اساس این رقم ارزش دارد
کــه ما برای ایجاد خط تولید یا حداقل قطعهســازی آنها در
ایران مذاکراتی را انجام دهیم .بر همین اساس چارچوبهای
خاصی برای شــرکتهای صاحب برند در این عرصه مدنظر
گرفته شــد تا اگر امکان ساخت خودرو در ایران وجود ندارد،
حداقل در حوزه قطعهسازی در ایران وارد مذاکره شوند البته
این موضوع در برخی گروهها نیز جواب داد و اکنون شاهدیم
که شرکتهای کرهای یا اروپایی قراردادهایی در این حوزه به
امضا رساندهاند ».خسروتاج متذکر شد« :با توجه به تمام این
موارد ،تصمیماتی در حوزه توقف ثبتسفارش صورت گرفت،
اما باید توجه داشت که ثبتسفارشهای ما 6ماه اعتبار دارد و
با توجه به اینکه آخرین ثبتسفارشها در تیرماه سالجاری
صورت گرفته تا دیماه فرصــت واردات وجود دارد ».معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید هدفمندی

واردات مورد توجه قرار گیرد ،عنوان کرد« :گاه اینگونه مطرح
میشــود که این تصمیم برمبنای حمایت از خودروســازان
داخلی گرفته شــده است ،اما بیخود برچسب نزنید و متهم
نکنید .در بخش خودرو حمایتهای خوبی از خودروســازان
صورت میگیرد و نیاز به حمایتهای اینگونه وجود ندارد».
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبتهای خود با بیان
اینکه این تصمیم در دوره وزارت نعمتزاده گرفته شده بود،
تصریح کــرد« :آییننامه مربوط به این بخش در دوره وزارت
قبلی نهایی شده بود ،اما برای مشورت با وزیر جدید همچنان
زمان در نظر گرفته شــده و اکنون اینکه گاه برخی سایتها
گمانهزنیهایی را منتشر میکنند ،موضوعی کامال بیاساس
است».
طرح جدید دولت برای واردات خودرو

در این میان ،محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دولت دوازدهم در تازهترین اظهارنظر در اواسط آبانماه امسال،
از بررســی طرح جدیدی در دولت برای واردات خودرو خبر
داد .وی با اشاره به مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات
خودرو ،تصریح کرد« :این طرح برای دولت قبل بوده است».
عضــو کابینه دولت دوازدهم عنــوان کرد« :به همین جهت
پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشــخصی برای واردات خودرو
تقدیم هیئت وزیران شده است .هر زمان که طرح پیشنهادی
بــه تایید هیئت وزیران برســد ،ابالغ و اجرایی میشــود».
شریعتمداری در خصوص زمان ابالغ طرح پیشنهادی جدید
در زمینه واردات خودرو ،تاکید کرد« :نمیتوان از طرف دولت
زمانی را برای این امر بیان کرد ،هر زمان در دستور قرار گیرد
مراحل قانونی طرح طی خواهد شد».

مسئولیت واردات خودرو بدون ثبت سفارش ،با واردکننده است

در این فضا ،دفتر مقررات صادرات و واردات ســازمان توسعه
تجارت اعالم کــرد« :ورود خودرو به گمــرکات بدون ثبت

سیده فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی در
اینباره به آفتاب اقتصادی گفت :به شخصه معتقدم اگر واردات
در فضایی انجام گیرد که در آن تعرفهگذاری درســت لحاظ
گردد و همچنین قیمتگذاری مدیریت شده صورت گیرد و
براساس نیاز انجام شود ،میتواند بهعنوان یک راهکار مدیریتی
در نظر گرفته شود.
تولید داخلی که در انحصار کامل و براســاس رانت تعرفهای
شکل گرفته است نمیتواند رضایت مصرفکننده را برآورده
کند ،این واردات کنترل شده است که میتواند تحرک الزم را
در تولید داخلی ایجاد کند .ما باید یاد بگیریم که برای ورود به
بازار بینالمللی نیاز به فهم بازار است و در محیطهای جزیرهای
نمیتوان تولید مطلوب و بازار پسند انجام داد.
رئیــس انجمن بانوان کارآفرین ایــران در ادامه افزود  :تولید
داخلــی زمانی نمــره قبولی خواهد گرفت کــه به صادرات
بینجامد ،در ارتباط با خودرو به نظرم باید یک تغییر سیاست
در نظام تعرفهگذاری شکل گیرد .تا بتوان از خمودی حاکم بر
این صنعت خارج شد.
سیاستهایناگهانی

علی محرابی کارشــناس خودرو و عضو اتاق بازرگانی نیز در
اینبــاره به آفتاب اقتصادی گفت :در ابتدای ســال جاری و
به ویژه پس از اســتقرار وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت
ایشان به صورت تلویحی مخالفت خود را با ادامه روند فعلی
ثبت ســفارش خودرو اعالم کردند و در نهایت نیز با دستور
ایشان سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد ،آنچه که مخالفت
بســیاری از فعاالن این عرصه تجاری را موجب شد چند امر
بود؛ در وهلهای اول شرکتهای وارد کننده خودرو نیز مانند
هر زمینهای کاری برای کار خود برنامهریزیهای بلندمدت
داشتهاند و بر این اساس نیز سرمایهگذاری انجام دادهاند .قطع
ناگهانی و یکباره واردات خودرو نشان از عدم امکان برنامهریزی
در فضای کسب و کار در کشور ما دارد.
وی در ادامه افزود ســالها است که وزارت صنعت به خاطر
حمایت بدون بازدهی از خودرو سازان دولتی گلخانهای انحصار
در تولید خودرو را به وجود آورده است و این مصرفکنندگان
هستند که از این سیاستها آسیب اصلی را دیدهاند ،واردات
منطقی خودرو میتواند برای خودروسازی داخلی نیز نوعی
رقیب تراشــی کند و آنها را ملزم کنــد تا کمی برای ارتقاء
کیفیت و کاهش قیمت تالش کنند.

جلساتعصرانهکمیسیونارزیدروزارتاقتصاد

جلســات عصرانه وزرا با عرضهکنندگان خرد ارز دوباره
رونــق گرفته اســت ،گویا هــر جا دولت کــم میآورد،
میخواهد تقصیر را به گردن دیگری بیندازد و این طور
واکرد کند که برخی ارزشــان را در بازار توزیع نمیکنند
و به این ترتیب ،میخواهند که جو بازار را به هم بریزند؛
در حالیکه این طور نیســت و به نظر میرسد ریشههای
کاهــش عرضه ارز در بازار را باید در همان شــرکتهای
دولتی و شبهدولتی دنبال کرد که توزیع ارزشان در بازار،
اثرگذار است.به گزارش مهر چند روزی هست که قیمت
ارز باز هــم رو به افزایش نهاده و گویا قرار اســت که با
همین روند آرام ،ماه پیش رو را سپری کرده و افزایش را
هر چند جزئی تجربه کند؛ اما این روند آهسته و پیوسته
افزایش نرخ ارز در بازار ســبب شــده تــا جذابیت برای
سوداگری هم افزایش یابد و برخی با سودای اینکه قیمت
ارز گران میشود ،از عرضه آن خودداری کنند.
رونق جلسات ارزی عصرانه دولتمردان

تمام اینها در شرایطی است که عرضهکنندگان ارز در بازار
را بانک مرکزی و صادرکنندگان تشکیل میدهند؛ بخش
عمدهای از منابع ارزی صادراتی را هم شرکتهای دولتی
و شــبهدولتی تشکیل میدهند که اصوال عرضه ارز را به

در طی یک ماه گذشــته قیمت اوراق تسهیالت مسکن
چندان نوسانی نداشته ،ولی در مجموع قیمت این اوراق
نسبت به هفتههای گذشته مقداری کاهش داشته است.
در این روزهــا برای وام  ۱۱۰میلیون تومانی باید حدود
 ۱۷میلیون تومان اوراق خرید.به گزارش ایســنا ،قیمت
اوراق تســهیالت مســکن در هفتههای گذشته نوسان
چندان زیادی را نداشــته به طوری که بیشترین قیمت
این اوراق مربوط به امتیاز تســهیالت مســکن مهر ماه
 ،۱۳۹۶معادل  ۷۶هزار و  ۸۰۰تومان اســت و کمترین
قیمت نیز مربوط به اوراق آذر ماه ســال  ۱۳۹۴اســت
که حدودا  ۷۵هزار و  ۸۰۰تومان میشــود .در طی یک
ماه گذشــته نیز قیمت تسهیالت مسکن نوسان چندان
زیادی نداشــته و در حدود  ۷۶الی  ۷۸هزار تومان بوده

روال تعیین شده از سوی دولت ،هیچ وقت انجام ندادهاند
و به نظر هم نمیرسد که بنا داشته باشند ،آن را به روال
تعیین شــده ادامه دهند؛ در حالیکه دولت به دنبال آن
اســت که ارز مورد نیاز خود در روزهای پرتقاضای پیش
رو را که تســویه شرکتهای خارجی به دلیل اتمام سال
میالدی رونق میگیرد و سفرهای خارجی نیز از جذابیت
خاص خود برخوردار میشود ،از بخش غیردولتی تأمین
کرده و به این ترتیب ،بازار را کنترل کند .یک منبع آگاه
در نظام بانکی به خبرنــگار مهر میگوید :وزارت اقتصاد
و بانک مرکزی جلســات عصرانهای را بــرای تأمین ارز
مــورد نیاز بازار در هفتههای پیــش رو برگزار کرده و از
عرضهکننــدگان ارز میخواهند که ارز خــود را به بازار
بیاورنــد و عرضه کنند؛ غافل از اینکه پتروشــیمیها و
صادرکنندگان عمده مواد معدنی که ارزآوری مناسبی هم
دارند ،بیشــتر دولتی هستند و دولت باید برای آنها یک
فکر اساسی بکند .وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسات
عصرانــهای را برای تأمین ارز مورد نیاز بازار برگزار کرده
و از عرضهکنندگان ارز خواستهاند که ارز خود را در بازار
عرضه کنند؛ غافل از اینکه پتروشیمیها و صادرکنندگان
عمده مواد معدنی که ارزآوری مناسبی هم دارند ،بیشتر
دولتی هســتند.وی میافزاید :در مقابــل به جای اینکه
دولتمردان به دنبال این باشــند کــه ارزهای حاصل از
فروش کاالها در شــرکتهای دولتی و شــبه دولتی را
به اقتصاد ایــران بیاورند ،در حال رایزنی برای آوردن ارز
صادرکنندگان کاال هستند که اتفاقا رقم عمدهای را هم

اولتیماتوم دولت به دارندگان ارز

در برنمیگیرد؛ بنابراین دولت تــاش بیهودهای را آغاز
کرده که به نظر نمیرســد راه بــه جایی ببرد .این مدیر
بانکی خاطرنشــان میکند :صادرکنندگان خرد ممکن
اســت در نهایت ده میلیارد دالر ارز در اختیار داشــته
باشــند ،بنابر این آنها به دلیل خرید مواد اولیه و نیاز به
تأمیــن نقدینگی که دارند ،تمام ارزهای دریافتی خود از
بازارهای صادراتی را هزینه میکنند و به نوعی به کشور
برمیگردانند ،در حالیکه این پتروشیمیها و شرکتهای
بزرگ هستند که با سودای گرانی ارز در هفتههای پیش
رو ،ارز را نگاه داشــته ،عرضه نکرده و یا به صورت کامل
عرضه نمیکنند.
صادرکنندگان :ارز را میآوریم ،شبهدولتیها نمیآورند

در ایــن میان ،صادرکنندگان هــم معتقدند که ارز خود
را به بازار میآورند و این پتروشــیمیها هستند که باید
نســبت به عرضه ارز حاصل از فروش محصوالت خام یا
مواد پتروشــیمی ،اقدام کرده و این نشان بد را از دوش
جامعه صادراتی کشور بردارند که صادرکنندگان ارز خود
را به درستی یا به صورت کامل به بازار عرضه کنند.
در واقع ،فعاالن اقتصادی به کارنامه عملکردی خود نسبت
بــه آوردن و عرضه ارز حاصل از صادرات در اقتصاد ایران
اطمینان دارند و انگشت اتهام دولت را متوجه شرکتهای
دولتی و شــبه دولتی میدانند که عالوه بر اینکه میزان
ارز زیادی در اختیار دارند ،همیشــه سودای گرانی ارز را
در سر میپرورانند و گاهی از عرضه خودداری میکنند؛

بنابرایــن میگویند که به دولت آدرس غلــط داده اند.
محســن بهرامی ارض اقدس ،رئیس کمیسیون صادرات
اتاق بازرگانی تهران معتقد اســت که قیمت فعلی دالر
باتوجه به قوانین و احکام باالدستی و هم شرایط اقتصادی
کشور ،غیرواقعی است و عمدتا به دلیل دخالت دولت در
بازار ناشی از عرضه دالرهای نفتی ،پایین نگهداشته شده
است و بنابراین اساسا قیمت دالر میل به افزایش و واقعی
شــدن دارد و در این شــرایط یک میل ذاتی و طبیعی
است که بســته به میزان دخالت دولت کنترل میشود.
او میگوید :وقتی که بانک مرکزی بهعنوان بازیگر اصلی
ورود به بازار میکند ،متناسب با ارزی که عرضه میشود،
میتواند هیجانــات را کنترل کند و کاهش دهد و چون
این مداخله نامحدود نیســت و طبیعتا بستگی به توان
مداخله و سیاستهای مداخلهگر و بازارگردان دارد ،این
میتواند از جهاتی از نوســان جلوگیری کند و زمانی که
این دخالتها کاهش یابد قیمتها افزایش پیدا میکند.
افزایش قیمت ارز مبادلهای از ســوی دولت در ماههای
گذشته و هم سیاستهای کالن اقتصادی نشان میدهد
که دولت به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است.
بهرامــی ارض اقــدس میگویــد :هم افزایــش قیمت
ارز مبادلهای از ســوی دولت در ماههای گذشــته و هم
سیاســتهای کالن اقتصادی این را نشــان میدهد که
دولت به دنبال واقعی شــدن نرخ ارز اســت ،البته باید
توجه داشــت که نقــش ارز در اقتصــاد ملی یک نقش
لنگری است و تاثیرات جدی در تولید دارد ،به خصوص

وام ۱۱۰میلیونی مسکن ۱۷میلیون تومان آب میخورد

است .برای مشخص شــدن هزینه انواع وامهای مسکن
قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن را تقریبا حدود
 ۷۷هــزار تومان در نظر میگیریم و بــا توجه به اینکه
زوجهای تهرانی بــرای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی
مسکن باید  ۲۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند،
آنها باید  ۱۵میلیــون و  ۴۰۰هزار تومان صرف خرید
این  ۲۰۰برگ کنند .این مبلغ با احتســاب  ۱۰میلیون
تومان وام جعاله که بابتش باید  ۲۰برگ بهادار به قیمت
یک میلیون و  ۵۴۰هزار تومان از اوراق تسهیالت مسکن
را خریــداری کنند ،در مجموع بــرای دریافت وام ۱۱۰
میلیون تومانی مســکن حدود  ۱۶میلیون و  ۹۴۰هزار
توما 
ن میشــود .همچنین زوجهای غیــر تهرانی که در
شهرهایی با جمعیت بیشــتر از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت

زندگی میکنند ،میتوانند تا ســقف  ۸۰میلیون تومان
وام بگیرنــد که برای گرفتن این مبلــغ باید  ۱۶۰ورق
بهادار خریداری کنند که با این حساب باید  ۱۲میلیون
و  ۳۲۰هــزار تومان بابت خرید ایــن اوراق بپردازند که
با احتســاب یک میلیون و  ۵۴۰هــزار تومان اوراق وام
جعالــه ،در مجموع برای دریافت وام  ۹۰میلیون تومانی
باید  ۱۳میلیون و  ۸۶۰هزار تومان پرداخت کنند .عالوه
بر این زوجهای ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر
 ۲۰۰هزار نفر میتوانند برای گرفتن  ۶۰میلیون تومان
وام مســکن  ۱۲۰برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹
میلیون و  ۲۴۰هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که
برای دریافت  ۱۰میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید
یک میلیــون و  ۵۴۰هزار تومان بپردازند .این زوجها در

مجمــوع برای دریافــت وام  ۷۰میلیون تومانی باید ۱۰
میلیون و  ۷۸۰هــزار تومان بپردازند .مجردهای تهرانی
نیز میتوانند تا سقف  ۶۰میلیون تومان و غیر زوجهایی
که در مراکز اســتانهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
دارند تا سقف  ۵۰میلیون تومان و در نهایت غیر زوجهای
ساکن در سایر مناطق تا ســقف  ۴۰میلیون تومان وام
دریافــت کنند که به ترتیب هر کــدام باید ۱۰۰ ،۱۲۰
و  ۸۰برگ بهادار اوراق تســهیالت مسکن را از فرابورس
ایران خریداری کنند .با این حســاب مجردهای تهرانی
باید برای خرید این اوراق  ۹میلیون و  ۲۴۰هزار تومان،
افراد ساکن در مراکز استان باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
مبلــغ  ۷میلیون و  ۷۰۰تومان و افراد گروه ســوم مبلغ
شــش میلیون و  ۱۶۰هزار تومان پرداخت کنند .البته

تولیدات صادرات محور و درآمدهای ارزی صادر کنندگان
ما؛ کشــور با تمام تالشهای صورت گرفته در سالهای
گذشته همچنان از تورم  ۱۰درصد رنج میبرد ولی تورم
در بازارهــای جهانی نزدیک صفر اســت و در بعضی از
بازارها هدف ما تورم منفی اســت بنابراین ما نمیتوانیم
به اندازهای که هزینه تمام شــده محصوالتمان در داخل
کشور (حداقل به اندازه تورمی که افزایش پیدا میکند)
در بازارهای جهانی هم جنســمان را گران تر بفروشیم،
بنابراین الزمه این است که بیاییم حداقل بخشی از قدرت
رقابت و حاشیه رقابتی صادرکنندگانمان را با اصالح نرخ
ارز و واقعی کردن نرخ ارز پوشش دهیم.
وی با اشــاره به اینکه این تکلیف قانونی دولت است که
نرخ ارز را واقعی و تک نرخی کند ،میگوید :در احکام باال
دستی داریم که هر ســاله باید نرخ ارز به اندازه تفاضل
تورم داخلی و خارجی اصالح شــود ،اشــاره کردم ما در
کشــور امروز تورم حدود  ۱۰درصدی را حداقل داریم و
تورم بینالمللی نزدیک صفر است و معنای آن ،این است
که نرخ ارز ما ســاالنه باید حدود  ۱۰درصد افزایش پیدا
کنــد .اگر نرخ پایه را در ابتدای ســال  ۹۲که این دولت
روی کار آمده اســت مثال حــدود  ۳۶۰۰- ۳۵۰۰تومان
در نظر بگیریم باید قیمت ارز سالی حداقل به این اندازه
رشد پیدا میکرد و در آن شرایط طبیعتا با قیمت کنونی
رو بــه رو نبودیم و اگر دولت به این تکلیف عمل میکرد
امروز شــاهد جهشهای ناگهانی گاه و بیگاه و نوسانات
در بازار نبودیم.

در صورت تمایل برای دریافــت وام  ۱۰میلیون تومانی
جعاله باید مبلغ یک میلیــون و  ۵۴۰هزار تومان دیگر
هم بپردازند .اوراق تســهیالت مســکن (تســه) توسط
بانک مسکن منتشر میشــود .این اوراق قابلیت معامله
در فرابورس ایران را دارد و ارزش اســمی هر برگ پنج
میلیون ریال است .مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو
دوره شش ماهه قابل تمدید است .این اوراق با توجه به
اینکــه چقدر تا زمان اعتبارش زمــان باقی مانده دارای
قیمت متفاوتی اســت .در صورتی کــه مدت اعتبار این
اوراق به اتمام رســیده و دارنده اوراق از تســهیالت آن
اســتفاده نکند ،نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و
وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد
شد.

روزنامه صبح ایران

نفت و انرژی

۵
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بررسی برداشت از دو میدان نفتی مشترک

رقابت میادین آزادگان ایران و مجنون عراق

رشد ۸درصدی مصرف بنزین نسبت به پارسال
میانگین مصرف بنزین ایران از ابتدای سال جاری تا  ۲۸آبان ماه  ۸۱میلیون لیتر بوده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد داشته است .به گزارش ایسنا ،میانگین مصرف
بنزین ایران تا یکشنبه  ۲۸آبان ماه (۲۴۴روز)  ۸۱میلیون لیتر بوده و با رشد هشت درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است .براساس این گزارش ،میانگین مصرف
بنزین از ابتدا تا  ۲۸آبان ماه  ۷۸.۲میلیون لیتر بوده است.طبق آمارهای شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ،میانگین مصرف بنزین کشور در شش ماهه نخست سال ۸۱.۷
میلیون لیتر بوده است که نسبت به آمار شش ماهه سال گذشته  ۸.۳درصد رشد داشته است.
از نظر حجمی بیش از  ۱۵میلیارد و  ۱۹۶میلیون لیتر بنزین در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶
مصرف شده است .باالترین میزان مصرف بنزین در سال جاری در  ۱۶شهریورماه با ۱۰۴.۷
میلیون لیتر و کمترین میزان مصرف در  ۲۵فروردینماه با  ۶۲.۷میلیون لیتر بوده است.

میز خبر
بادورنمایافزایشتولیدآمریکا

تنفتآهستهشد
قیمکه 
روندرشد
قیمت نفت روز چهارشــنبه در شرایطی

دو میدان آزادگان در ایران و مجنون در
عراق ،علیرغم مشترک بودن ،غولهایی
هستند که توسعه زیادی نیافتهاند و اخیرا ً
توسعه هر دو نیز با مشکالتی مواجه شده
اســت .میدان نفتی مجنون عراق که در
 ۶۰کیلومتری بصره قــرار دارد ،میدان
نفتی مشــترک با میدان عظیم آزادگان
در ایران است .شرکت انگلیسی-هلندی
شــل در حال حاضر اپراتور یا بهر هّبردار
میدان نفتی مجنون عراق اســت و ۴۵
درصد سهام این میدان را نیز در اختیار
دارد .با این حال ،توسعه میدان مجنون
هم ،همچون توســعه میدان آزادگان در
ایران ،به مشکل برخورده است و شرکت
شل در ژوئن سال آینده میالدی (سال
 )۲۰۱۸ســهام خود در این میدان را به
شــرکتهای نفتی دولتی عراق واگذار
میکند و از این میدان خارج میشود.

شل هم از میدان مجنون خارج میشود
و از هماکنون رقابتهای شــرکتهای
بزرگ نفتی بــرای حضور در این میدان
آغاز شده است.
شرکتهای توتال فرانسه ،شورون آمریکا،
انی ایتالیا و بیپی انگلیس تمایل خود را
برای توســعه میدان نفتی مجنون ابراز
کردهاند .تمایل توتال به توسعه مجنون
تاریخی طوالنی دارد و از قضا توتال برای
توسعه میدان نفتی آزادگان نیز با ایران
تفاهمنامه امضا کرده است! توتال از دهه
 ۹۰میالدی و از همــان زمان حکومت
صدام عالقهمند به توسعه میدان مجنون
بود؛ چیزی که تاکنون به آن نرســیده
اســت و در ســال  ۲۰۰۹کــه مناقصه
مجنون با حضور  ۴۴شرکت نفتی برگزار
شد ،توتال و شریک چینیاش (سی ان
پی سی) در رقابتی نفسگیر ،مناقصه را
به شل و پتروناس باختند.

به گزارش نکونیوز ،میدان نفتی مجنون
عراق که در سال  ۱۹۷۵کشف شد۳۸ ،
میلیارد بشکه نفت درجا دارد و در حاضر
 ۲۱۰هزار بشــکه نفــت در روز از این
میدان تولید میشــود .کنسرسیومی به
رهبری شل مسئولیت توسعه این میدان
را برعهده دارد و شرکت پتروناس مالزی
نیز دیگر شــریک خارجی شرکت شل
اســت .از قضا هر دو این شرکتها برای
توسعه رقیب ایرانی مجنون ،یعنی میدان
نفتی آزادگان ،با شرکت ملی نفت ایران
تفاهمنامه امضا کردهاند .مناقصه میدان
آزادگان در ایــران بارها به تعویق افتاده
اســت و دقیقاً مشخص نیست که برنده
این مناقصه چه زمانی مشخص میشود.
از سوی دیگر حدود  ۸ماه دیگر ،شرکت

سه میدان بزرگ عراق

تولید  210هزار بشکه

بی پــی انگلیس که تمایــل خود برای
توسعه میدان نفتی مجنون را ابراز کرده
است ،در بزرگترین میدان نفتی عراق
یعنی میدان رمیله نیز حضور دارد .این
میدان  ۱.۴۵میلیون بشکه در روز نفت
تولیــد میکند .انی ایتالیا هم شــرکت
بهرهبــردار در میدان نفتــی زبیر عراق
اســت ،میدانی که تولید نفتاش ۴۳۰
هزار بشــکه در روز اســت .شــل که از
میدان مجنون خارج شود ،شرکتهای
نفت دولتی عراق زیــر نظر وزارت نفت
این کشــور ،مســئولیت بهرهبرداری از
این میدان را بر عهده خواهند داشت تا
خللــی در تولید نفت این میدان صورت
نگیرد .شــرکتهای نفتــی خارجی در

کســب تندیس برنزین  ۶ستاره سومین جایزه
ملی مدیریت داراییهای فیزیکی (نت) بهعنوان
اولین و تنها شــرکت در مجموعه شرکت ملی
گاز ایران
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان
ســمنان ،در ســومین جایزه ملــی مدیریت
داراییهای فیزیکی (نگهداری و تعمیرات) که
بیست و سوم آبان ماه و همزمان با دوازدهمین
همایش بینالمللــی مدیران فنی و نگهداری و
تعمیــرات در مرکز همایشهــای بینالمللی
پژوهشــگاه صنعت نفت برگزار شد شرکت گاز

آرژانتین مکررا بهعنوان مکانی توصیف شده
که انقالب شیل بعدی در آن به وقوع خواهد
پیوست .به گزارش ایسنا ،اکنون مدتی از آغاز
وقوع این انقالب میگذرد اما پیشرفت تولید
شیل در این کشــور آمریکای التین در حال
اوج گرفتن اســت .شــرکت دولتی  YPFدر
اکتبر اعــام کرد که به منظور افزایش تولید
نفت و گاز از شیل واکا موئرتا ،قصد دارد ۳۰
میلیارد دالر بر روی ســرمایهگذاری شــیل
در پنج ســال آینده هزینه کند .این شرکت
امیدوار است طی مدت مذکور تولید شیل را
 ۱۵۰درصد افزایش دهد.آنچه که در پیشبرد
این هدف کلیدی محســوب میشود کاهش
هزینههای توسعه است .شرکت  YPFاعالم
کرده که میتواند معادل یک بشــکه نفت را
با هزینــه  ۱۳دالر تولید کنــد و قصد دارد
تا ســال  ،۲۰۲۰هزینه تولیــد را به  ۱۰دالر
کاهش دهد که به گفته این شــرکت ،تولید
را با تولید شــیل پرمیان یا ایگل فورد آمریکا
رقابتی خواهد کرد .بنا بر باور این شــرکت و
دولت آرژانتین ،بخشــی از کاهش هزین ه با

ســالهای اخیر به مدلهای قراردادی
عراق انتقاد داشتهاند و در نهایت همین
انتقادها ،شــل را بر این داشته تا پس از
مذاکراتی بینتیجه بر ســر ادامه کار در
این میدان ،سهام خود را واگذار کرده و
از این میدان خارج شــود .میدان نفتی
آزادگان ،سومین میدان نفتی بزرگ در
دنیا اســت .این میدان در سال ۱۹۹۸
کشف شد و ذخایر نفت درجای آن ۳۳.۲
میلیارد بشکه تخمین زده میشود .این
میدان بزرگترین میدان کشــف شده
در ایــران از دهه  ۸۰میــادی تاکنون
اســت و در جنوب غربی ایران در استان
خوزســتان قرار گرفته است .تولید نفت
از میدان آزادگان در حال حاضر بســیار
کمتر از میدان مجنون عراق و در حدود
 ۱۲۰هزار بشــکه در روز است .شرکت
اینپکــس ژاپــن عم ً
ال از ســال ۲۰۰۴
شرکت توســعهدهنده میدان آزادگان
بود و در کنسرسیوم توسعه این میدان
دارای ســهم  ۷۵درصد بود .با این حال،
این شرکت ژاپنی به دلیل اختالفات بر
سر قیمت قرارداد و همچنین فشارهای
آمریکا در سال  ،۲۰۰۶بخش عظیمی از
ســهام خود را به شرکت نفتیران (یکی
از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی
نفــت ایــران) واگذار کرد و ســهم این
شــرکت در کنسرســیوم به  ۱۰درصد
کاهش یافت .در سال  ۲۰۱۰پس از این
که دولت ژاپن ،تحت فشارهای آمریکا،
تصمیم گرفت که تحریمهای بیشتری
علیه ایــران وضع کند ،اینپکس به کلی
از پروژه توســعه میــدان نفتی آزادگان
خارج شــد .با این حال اینپکس یکی از
چند شرکت خارجی است که در دولت
یازدهم برای مطالعه میدان نفتی آزادگان

با شرکت ملی نفت ایران ،تفاهمنامه امضا
کرد .شل ،توتال و پتروناس شرکتهای
مهم دیگری هستند که برای مطالعه این
میدان ،تفاهمنامه امضا کردهاند .میدان
نفتــی آزادگان تا مدتهــا به دو بخش
شمالی و جنوبی تقسیم میشد اما از این
به بعد قرار است توسعه میدان آزادگان
به صورت یکپارچه انجام شــود و دیگر
این میدان به دو بخش شمالی و جنوبی
تقسیم نشود .از قضا سرنوشت چینیها
در صنعــت نفت ایران نیز بــه نوعی با
این میدان گره خورده اســت .چینیها
پس از خروج اینپکس ژاپن ،مسئولیت
توسعه میدان نفتی آزادگان را بر عهده
گرفتنــد .در دولــت دوم احمدینژاد و
درســت در زمانی که به دلیل آغاز دور
جدیدی از تحریمها ،شرکتهای خارجی
مشــغول ترک ایران بودند ،شرکت ملی
نفت چین (سی ان پی سی) در مهرماه
ســال  ۸۹قراردادی با شرکت ملی نفت
برای توسعه همه مخازن میدان آزادگان
امضا کرد .قرارداد توسعه میدان آزادگان
جنوبی بــه ارزش  ۲.۵میلیارد دالر در
قالب بیع متقابل بین چینیها و شرکت
ملی نفت امضا شد و توسعه فاز نخست
میدان آزادگان شــمالی نیز به شرکت
ملی نفت چین واگذار شــد .اما شرکت
ملــی نفت چین در اردیبهشــت  ۹۳به
دلیل تعلل در اجرای قرارداد ،خلعید شد
و از طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی
کنار گذاشته شد .اخراج چینیها از این
میــدان پس از یک دوره تهدید و اخطار
صورت گرفت .حاال باید سرنوشت میدان
آزادگان در ایران و میدان مشترک با آن،
یعنی میــدان نفتی مجنون در عراق ،به
کجا ختم میشود.

افتخاری دیگر برای شرکت گاز استان سمنان

اســتان ســمنان بهعنوان اولین و تنها شرکت
واجد شرایط احرازتندیس در مجموعه شرکت
ملی گاز ایران موفق به کسب تندیس برنزین ۶
ستاره این جایزه شد.
در ابتدای این مراســم دکتر علی زواشکیانی،
مأموریــت ایــن جایــزه را ترویــج فرهنگ
مدیریت سیســتماتیک داراییهــای فیزیکی،
معرفــی ســازمانهای برتــر بهعنــوان الگو
()Benchmarkهای داخلی ،شناخت سازمانها
از جایــگاه و وضعیــت مدیریت نگهــداری و
تعمیرات خود نســبت به سایر ســازمانهای

مشــابه ،مشخص شدن نقاط ضعف سازمان در
زمینه مدیریت داراییهــای فیزیکی و تدوین
هدفمندانه اســتراتژیها برای همســو کردن
تالشهای ســازمان و ایجاد بســتر الزم برای
رقابــت در کالس جهانــی در زمینه مدیریت
داراییهای فیزیکی دانست.
مدل ارزیابی جایزه ملی براســاس مدل آپتایم،
آزموده شده ترین و فراگیرترین مدل مدیریت
داراییهای فیزیکی (نگهــداری و تعمیرات) با
بیش از  ۱۰۰۰پیاده ســازی در جهان اســت.
این مدل  ۱۰جنبهی مدیریت دارایی فیزیکی

میدان نفتی
مجنون عراق
که در سال
 ۱۹۷۵کشف
شد ۳۸ ،میلیارد
بشکه نفت درجا
دارد و در حاضر
 ۲۱۰هزار بشکه
نفت در روز
از این میدان
تولید میشود.
کنسرسیومی
به رهبری شل
مسئولیت
توسعه این
میدان را
برعهده دارد
و شرکت
پتروناس مالزی
نیز دیگر شریک
خارجی شرکت
شل است

(استراتژی – کارکنان – مدیریت مواد – مدیریت
عملکرد – مدیریت کار – سیستمهای کامپیوتری
– مراقبتهــای پایه – کارتیمی – فرآیند – رویکرد
مبتنــی بر تجهیز) را در نظــر گرفته و پس از
ارزیابی نشــان خواهد داد که سرمایهگذاری بر
روی کدام یک از این جنبهها ،بازگشت سرمایه
ی باالتری را برای سازمانها به ارمغان خواهد
آورد .الزم به ذکر است سال گذشته و در دومین
دوره جایزه ملی مدیریت داراییهای فیزیکی؛
شرکت گاز اســتان ســمنان موفق به کسب
تقدیرنامه این جایزه شده بود.

آیاآرژانتینموفقیتشیلآمریکاراتکرارمیکند؟

کاهش هزینههای نیروی کار حاصل خواهد
شد .اتحادیههای تجاری اوایل سال میالدی
جاری در قبال تعهــد برای هزینه ،امتیازاتی
را در زمینه قراردادهای کاری واگذار کردند.
به گفته وزیــر انرژی آرژانتیــن ،این توافق
میتوانــد هزینههای توســعه را حداکثر ۲۰
درصد کاهش دهد .هــر چه بازار نیروی کار
انعطافپذیری بیشتری داشته باشد به جذب
دالرهای بیشــتر از شــرکتهای بینالمللی
کمک خواهد کرد .با پیروزی قاطع مائوریسیو
ماکری ،رئیسجمهور آرژانتین ،در انتخابات
میــان دورهای اکتبــر ،نیروی کار ســازمان
یافته ممکن اســت هدف اصالحات بیشتری
قــرار گیرد .بــه گفته خیمنا بالنکــو ،مدیر
مســائل آمریکای التین در شــرکت مشاوره
ریسک "وریســک ماپل کرافت" ،اصالحات
مالیاتــی و کارگری در صــدر برنامه مقننه
دولت آرژانیتــن خواهد بود که بهبود فضای
کســب و کار را هدف گرفته است .همزمان
دولت ماکری کاهــش یارانههای گاز طبیعی
را پیشنهاد کرده اســت .قیمت گاز طبیعی

در آرژانتیــن در  ۷.۵۰دالر  MMBtuمعین
شــده کــه در مقایســه با قیمت ســه دالر
 MMBtuمعامــات روز بازار گاز در آمریکا،
قیمت بادآوردهای محســوب میشود .دولت
آرژانتین مدتها اســتدالل داشته که قیمت
باالتر ســرمایهگذاری را تشــویق کرده و به
افزایــش تولید کمک خواهد کرد .اما این امر
به قیمت هزینه چشمگیری برای خزانه تمام
شده است .اکنون دولت قصد دارد یارانهها را
کاهش دهد و قیمت ثابت تا ســال  ۲۰۲۱به
شــش دالر  MMBtuکاهش خواهد یافت و
یارانهها برای تولید باالی یک ســطح خاص
از پیش تعیین شــده در پایان سال میالدی
جاری قطع خواهد شــد .شرکت  YPFاعالم
کرده از این اقدام مایوس شــده و در واکنش
بــه این اقــدام ،هزینــه را از گاز طبیعی به
نفت متمرکز خواهد کــرد .دانیل گونزالس،
مدیر مالی شــرکت  YPFبــه رویترز گفت:
با مقررات گازی جدید این شــرکت احتماال
برخالف آنچــه در برنامه خود در نظر گرفته
بود ،شــاهد رشد بیشــتری در نفت خام به

جای گاز طبیعی خواهد بــود .بعالوه YPF
امیدوار اســت تالشهای خــود را بر تولید
مرســوم متمرکز کند که در سالهای اخیر و
تا زمانی که ماکری مدیریت این شــرکت را
تحت اصالحات قرار داد ،محبوبیت نداشــت.
تولید مرســوم همچنان بزرگترین ســهم
را از تولید این شــرکت دارد .با اینهمه اگر
آرژانتین بخواهد مرکز شــیل بعدی باشد ،به
ســطح باالیی از ســرمایه به همراه تخصص
حفاری نیاز دارد که بایســتی از خارج تأمین
کند .میگل گوتیرز ،رئیس هیئتمدیره YPF
در مصاحبــه بــا بلومبرگ اظهــار کرد این
شــرکت به دنبال تجربه از آمریکا و تجربه از
شرکتهایی اســت که چرخه مشابه را طی
کردند و میتوانند فناوریهایی را عرضه کنند
که ما در اختیار نداریم .شرکت  YPFو دولت
آرژانتین سالها به دنبال جذب شرکتهایی
مانند اکسون موبیل ،توتال ،شل و شورون با
امید جذب آنها برای سرمایهگذاری میلیاردی
در واکا موئرتا بوده است .بیش از  ۱۵شرکت
در حال اکتشاف در این منطقه هستند.

تاثیر انتظارات بــرای تمدید توافق کاهش
تولید اوپک با رشــد تولیــد آمریکا جبران
شــد ،تغییر چندانی نداشــت .بــه گزارش
ایســنا ،نفت برنت که قیمت پایه برای بازار
بینالمللی اســت ،با هشــت سنت افزایش
نســبت به قیمت نهایی معامالت دوشنبه،
 ۶۲.۲۰دالر در هر بشــکه معامله شد .بهای
معامالت نفت وســت تگــزاس اینترمدیت
آمریکا با هشــت ســنت افزایش نسبت به
روز گذشــته ،به  ۵۶.۵۰دالر در هر بشــکه
رســید .معاملهگران میگویند آنها از انجام
معامالت جدید بزرگ به دلیل ابهامی که در
بازارها وجود دارد ،اجتناب میکند .سازمان
کشــورهای صادرکننده نفــت (اوپک) به
همراه گروهی از تولیدکنندگان خارج از این
ســازمان که در راس آنها روسیه قرار دارد،
از ابتدای سال میالدی جاری با هدف پایان
دادن به اشــباع عرضه جهانی و حمایت از
قیمتها تولیدشان را محدود کردهاند .توافق
کاهش تولید در مارس سال  ۲۰۱۸به پایان
میرسد ،اما اوپک  ۳۰نوامبر برای گفتوگو
درباره دورنمای سیاســت تولید خود دیدار
خواهد کرد .انتظــار میرود اوپک با تمدید

توافــق کاهش تولید موافقت کنــد ،زیرا با
وجود کاهش اخیر ذخایر نفت جهانی ،سطح
آنها همچنان باال مانده است اما تردیدهایی
نسبت به تمایل برخی از مشارکتکنندگان
بــرای ادامه محدودیت تولیــد وجود دارد.
به گفته تحلیلگران شــرکت مشاوره انرژی
 ،FGEاگر کاهش تولید کشورهای اوپک و
غیراوپک ادامه پیدا کند ،مازاد ذخایر در سه
ماهه سوم سال  ۲۰۱۸به حدود  ۵۰میلیون
بشکه باالی متوسط پنج ساله خواهد رسید،
در حالــی که این مازاد اکنون  ۱۴۰میلیون
بشــکه باالی متوســط پنج ســاله است و
قیمتها به حدود  ۶۵تا  ۷۰دالر درهر بشکه
صعود خواهد کرد .براساس گزارش رویترز،
خارج از گروه تولیدکنندگانی که داوطلبانه
تولیدشــان را محدود کردهاند ،بزرگترین
دردســر برای اوپک رشــد فعالیت حفاری
آمریکا به خصوص تولیدکنندگا 
ن نفت شیل
بوده است .شرکت مشاوره انرژی وست وود
گلوبال انرژی اعالم کرده تولید نفت آمریکا با
رشد شمار دکلهای حفاری که  ۳۱۶حلقه
از اواسط سال  ۲۰۱۶افزایش یافته و تا هفته
گذشته به  ۷۶۸حلقه رسید ،رشد سریعتری
خواهد داشت.

در جلسه کمیسیون انرژی ارائه شد

گزارش زنگنه از اجرای قرارداد فاز  ۱۱پارس جنوبی با
شرکتتوتال

وزیر نفت با حضور در جلســه کمیســیون
انرژی گزارشــی از آخرین وضعیت اجرای
قرارداد فاز  ۱۱پارس جنوبی با شرکت توتال
را ارائه کرد .اســداهلل قرهخانی در گفتوگو
با ایسنا با تشریح جلسه کمیسیون انرژی،
گفت :بیژن زنگنه وزیر نفت برای پاســخ به
ســوال نمایندگان در جلســه امروز حضور
داشــت و نمایندگان ســوالکننده هم در
خصــوص برندینگ جایگاههای ســوخت،
اســتفاده از دانــش فنــی و تکنولوژی در
طرحها ،باشگاه نفت و نیرو و آتشسوزیهای
اخیر در پاالیشگاهها و پتروشیمیها سواالت
خود را مطرح کردند .وی افزود :در رابطه با
برندینگ جایگاههای سوخت مقرر شد که
وزیر نفت و معاون پاالیش و پخش نامهای
بنویسند که فعال پذیرش بیشتر شرکتها
متوقف شــود تا این موضوع تعیین تکلیف
گــردد که چه سیاســتی را اتخــاذ کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین بیان

کــرد :در زمینه اســتفاده از دانش فنی و
تکنولــوژی در طرحها یک ماه فرصت داده
شد تا بررسیهای بیشــتری به عمل آید.
قرهخانی اظهار کرد :سوال کریمی قدوسی
و قاضیپور در خصوص باشگاه نفت و نیرو
و آتشســوزیهای اخیر در پاالیشــگاهها
و پتروشــیمیها نیز به دلیل اینکه این دو
نماینده قانع نشدند به صحن علنی مجلس
ارجاع شد .این عضو هیئت رئیسه کمیسیون
انرژی مجلس همچنین بیان کرد :وزیر نفت
گزارشــی از آخرین وضعیت اجرای قرارداد
توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی با شرکت توتال
را ارائه کرد و گفت توتال کمافیالسابق کار
خــود را به پیش میبرد و حتی در شــرف
قرارداد با پیمانکاران داخلی اســت لذا در
حال حاضر عقبماندگی در اجرای پروژهها
نداریم و توتال هم طبق زمانبندی کار خود
را انجام میدهد ،در خالل کار هم مسئلهای
مشاهده نشده است.

آمادهسازینیروگاههابرایتأمینبرقتابستان۹۷
معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی
ایران با تاکید بر اینکــه تاکنون تعمیرات
 ۳۰هــزار و  ۵۰۸مــگاوات از نیروگاههای
کشــور انجام شده اســت ،گفت :با تدابیر
صورت گرفته در طی دو ،ســه سال اخیر
نیروگاههــا در تابســتان از آمادگــی ۹۹
درصدی برخوردار بودهاند .به گزارش ایسنا،
عبدالرسول پیشاهنگ با تاکید بر اینکه در
ســال جاری باید  ۸۸هزار و  ۱۵۰مگاوات
تعمیرات نیروگاهی در سطح کشور صورت
بگیــرد ،عنوان کرد :براســاس برنامهریزی
صورت گرفته باید تاکنون  ۲۹هزار و ۶۲۸
مگاوات از نیروگاههای کشــور تحت تعمیر
قرار میگرفت که تا به این لحظه تعمیرات
 ۳۰هزار و  ۵۰۸مگاوات از نیروگاهها انجام
شــده و در این حوزه از برنامه زمان بندی
پیش هستیم .وی افزود :هر ساله  ۲۷۰روز
از ســال و به تعبیری از  ۱۵شهریورماه تا
 ۱۵خردادماه ســال آینده به فعالیتهای
تعمیراتی نیروگاهها اختصاص پیدا میکند
و اینگونه تعمیرات براســاس پارادیمهای
مختلفی همچون ساعات کارکرد واحدها،
قطعات مــورد نیاز نیروگاههــا ،گروههای
تعمیراتی ،کارگاههای تعمیراتی ،ســوخت

نیروگاهها ،نیاز شبکه و بازار برق برنامهریزی
میشود .پیشاهنگ تصریح کرد :براین اساس
هرســاله در زمان مقرر پــس از هماهنگی
با مدیریت شــبکه به تمامــی نیروگاههای
کشور اعم از دولتی ،خصوصی و خرید برق
تضمینی اعالم میشود که در زمان مقرر به
دلیل امنیت شبک ه امور مربوط به تعمیرات
با کیفیت باال و تأمین منابع مالی در دستور
کار قرار بگیرد .معاون راهبری تولید شرکت
برق حرارتی ایران حاصل تعمیرات نیروگاه
را آمادگی مناســب برای تابســتان آینده
دانســت و گفت :با تدابیر صــورت گرفته
در طی دو ،ســه ســال اخیر نیروگاهها در
تابســتان از آمادگی  ۹۹درصدی برخوردار
بودهاند .وی تعمیرات نیروگاهها را به چهار
دسته اساسی ،دورهای ،بازدید اتاق احتراق
و بازدید مســیر داغ تقســیمبندی کرد و
گفت :مدت زمان تعمیرات واحدها براساس
آیتمهای یاد شده متفاوت است و بین یک
هفته تا  ۱۲۰روز زمان میبرد .پیشاهنگ در
پایان تاکید کرد :در روند جریان تعمیرات
نیروگاهها بایســتی  ۶۰۳فعالیت در دستور
کار قرار بگیرد که تاکنون  ۲۰۲فعالیت آن
انجام شده است.

ادامه سرمقاله

سخنیباموافقانسرکوبنرخ ارز

اقتصاد ما نیازمند جراحی است و جراحی
نیز غالباً همراه درد و خونریزی است.
در صــورت مدیریــت صحیــح و عاقالنه
میتوان تبعات اصالحــات اقتصادی را به
حداقل کاهش داد و در درازمدت میتوان

از اثرات جانبی تورم نیز کاست.
باید امیدوار بود کــه این روند اصالحی با
قوت ادامه یابد و با اصالح فرآیندهای خود
در نهایت بهبود شــرایط اقتصادی را رقم
زند.

خط اعتباری سپردهگذاران فرشتگان به  34هزار میلیارد ریال رسید
بانک مرکزی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون  34هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای
تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان در اختیار موسسه اعتباری کاسپین
قرار داده است .تعاونی فرشتگان  500هزار نفر سپردهگذار داشت که از این تعداد  50هزار
نفر یا در حساب خود موجودی نداشتند یا حسابهای خود را بسته بودند .بررسی انجام
شده در مورد سپردههای  450هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپردهگذاری صورت
گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه امسال ،حدود 86
هزار میلیارد ریال است 56 .هزار میلیارد ریال از این رقم را اصل بدهی تعاونی و تا 30
هزار میلیارد ریال را سودهایی تشکیل میدهد که پس از شهریور  94یعنی از زمان انحالل
تعاونی به طور غیرقانونی بهعنوان سپرده برای سپردهگذاران در نظر گرفته شده است.

مولفههایقانونجدیدبانکمرکزیاعالمشد

خبر

۶

بانک و بیمه
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روزنامه صبح ایران

اخبـــاربانـــکی

راهاندازی مجدد شعب
آسیب دیده بانک کشاورزی
در مناطق زلزله زده

سرکشیمدیرعامل
بانک ملی به همکاران
بانکی در مناطق زلزله زده

افزایشامنیتدرانتقالوجه
با کد عامل دوم در بانکداری
مجازیبانکپاسارگاد

تقدیرازنقش
بانک صنعت و معدن
در حمایت از تولید

اصالحساختاروتقویتاستقاللبانکمرکزی

یــک کارشــناس اقتصادی با برشــمردن
مولفههای اصلی قانون جدید بانک مرکزی،
بیان داشــت :مهمترین مولفــه این قانون،
استقالل بانک مرکزی است .سیدعلی مدنی
زاده ،کارشــناس اقتصادی و استاد دانشگاه
در جلســه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهــران درباره
اصالح قانون پولی و بانکی با اشــاره به سه
دهه تورم باال و رشد پایین و متالطم کشور
گفت :در دهههای گذشته تمام برنامههای
دولت در کاهش نرخ تورم شکســت خورد
که عامل اصلی آن اســتقالل نداشتن بانک
مرکزی و مداخله دولت بود.
وی پیشبینی کرد که نرخ کنونی تورم نیز
چندان پایدار نباشد .مدنی زاده خاطرنشان
کرد :دولت با توجه به تســلطی که بر بانک
مرکزی داشــت ،منابــع را از ایــن بانک و
نظام بانکی برداشــت میکــرد و به همین
دلیل برنامههای کاهش نرخ تورم شکست
میخورد .عمده ترین دلیل مشکالت نظام
بانکی ،ضعف نظارت بانک مرکزی است که
ناشی از قدرت ناکافی آن ،مداخالت دولت،
نداشتن ابزارهای الزم و مصونیتهای قضائی
الزم ،تضاد منافع و درهای چرخان است.
وی با اشــاره به تجربه کشورهای مختلف
درباره اصالح قانون پولی و بانکی اظهارداشت:
اصالح ساختار بانک مرکزی کافی نیست و
قانون بانکداری و دیگر بازارها و قانون بودجه
و مدیریت بدهیهای دولت نیز باید اصالح
شود؛ البته نیاز داریم صندوق ثبات ساز ملی
در کنار صندوق توسعه ملی با توجه به نفتی
بودن اقتصاد ایران تشکیل شود .مدنی زاده
یکی از مولفههای اصلی قانون جدید بانک
مرکزی را استقالل این بانک دانست و گفت:
استقالل باعث میشود تورم کنترل شود و
دولت بر روی توســعه تمرکز پیدا کند .در
حال حاضــر دولتها انگیزه الزم را به دلیل

دسترسی به منابع ارزان ندارند.
وی مولفه دیگر این قانون را پاســخگویی و
شفافیت دانســت و افزود :حکمرانی خوب،
دیگر مولفه این قانون اســت .ساختار بانک
مرکزی باید از شــرایط کنونی خارج شود و
هیئت عامل آن باید خارج از کنترل دولت
باشــد .مدنی زاده به فرآیند عزل و نصب در
این قانون اشــاره کرد و گفت :باید شرایط
انتصاب به گونهای باشــد کــه یک دولت
نتواند اعضــای هیئت عامــل آن را تغییر
دهد .برای اســتقالل نسبی باید عزل اعضا
خارج از کنترل دولتها باشــد و عزل افراد
خیلی سخت اســت؛ یک دولت یا مجلس
نمیتوانــد اعضای  ٩نفــره بانک مرکزی را
تغییر دهد و هر دو ســال تنها دو نفر از این
 ٩نفر تغییر خواهند کرد.این استاد دانشگاه
گفت :بانک مرکزی باید ابزارها و اختیارات
الزم برای اجرای سیاستهای پولی و بانکی
را داشته باشد؛ همچنین بانک مرکزی باید
ابزارهای الزم را برای نظارت بانکی از جمله
در انحالل یا ادغام بانکها را داشته باشد .در
قانون جدید و در بحث تضاد منافع اعضای
هیئت عامل و خانواده هایشــان نمیتوانند
مدیــر عامل یا عضــو هیئتمدیره بانکها
باشند .وی خاطرنشان کرد که مصونیتهای
قضائی باید در قانون جدید برای اعضای بانک
مرکزی دیده شــود .به گزارش ایبِنا ،مدنی
زاده در پایان به ساختار پیشبینی شده در
قانون جدید برای بانک مرکزی اشاره کرد و
اظهارداشت :ترکیب هیئت انتظامی بانکها
تغییر کرده و کمیته سیاست پولی و کمیته
حاکمیت داخلی شکل گرفته است .در نهایت
یک شورای هماهنگی ثبات مالی پیشبینی
شده که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس
و صندوق ضمانت سپردهها برای هماهنگی
در بازارها دیده شده است؛ این شورا تنها برای
هماهنگیاست.

شــعب آســیب دیده بانک کشاورزی
در مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه
مجددا راهاندازی شــده و آمــاده ارائه
خدمات به مشتریان هستند ۱۳ .شعبه
بانک کشاورزی که در جریان زلزله اخیر
دچار آسیب شده بودند به قید فوریت
راهاندازی شــدند .این شعب آماده ارائه
خدمات مالی و اعتباری به مشــتریان
هســتند و از روز شنبه به طور رسمی
نسبت به تشــکیل پرونده تسهیالت
قرضالحسنه معیشــتی برای معرفی
شدگان بنیاد مسکن اقدام خواهند کرد.
در اجرای مصوبه کمیســیون اعتباری
بانک مرکزی ،بانک کشاورزی بهعنوان
یکی از بانکهای عامــل ارائه دهنده
تســهیالت به زلزله زدگان کرمانشاه
تعیین شــده اســت و این تسهیالت
در قالب قرضالحسنه معیشتی برای
خرید لوازم منزل و سایر اقالم ضروری
به مبلــغ  ۱۰۰میلیون ریال با معرفی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخت
میشود .بازپرداخت این تسهیالت پس
از یک دوره تنفس شش ماهه به صورت
اقســاط ماهانه در یک دوره پنج ساله
تعیین شده است .مهندس ماهی کار،
عضو هیئتمدیره بانک کشــاورزی در
سفر به استان کرمانشاه از شعب آسیب
دیده در مناطق زلزله زده بازدید کرد.

اهمیتحداقلالزاماتریسکنقدینگیدربانکهاوموسساتمالی

در سطح بینالمللی ،تالشهای قابل توجهای
برای نظارت موثر بر ریســک نقدینگی و ارائه
چهارچوبهای مدیریت این ریسک انجام شده
است .گزارش مجمع ثبات مالی در سال ۲۰۰۸
بیان میکند که یکی از دالیل با اهمیت رخداد
بحرانهای مالی از  ۱۹۹۷تا  ،۲۰۰۸اشتباهات
محاسباتی ریســک بانکها و موسسات مالی
بوده اســت .به باور ماندانا طاهری ،صاحبنظر
پولی و بانکی ،همچنین پــس از بحران مالی
 ،۲۰۰۱نهادهای نظارتــی با هدف ممانعت از
رخداد بحران مالی دیگری ،اقدام به انتشار ابعاد
حاکمیت شرکتی و چهارچوب مدیریت ریسک
کردند؛ اما با رخداد بحران مالی بینالمللی در
سال  ۲۰۰۸توجه نهادهای ناظر بر مقوله ریسک
و اندازهگیری و گزارشگری آن جلب شد .یکی از
ابعاد ریسک که به آن توجه خاص شد ،ریسک
نقدینگی و ارائه شــاخصهای کلیدی نظارت
بر ریسک نقدینگی بود .در این ارتباط کمیته
نظارت بانکی بال در اکتبر  ۲۰۱۰کارگروهی را
برای مطالعه و ارائه شاخصهای کلیدی نظارت
بر ریســک نقدینگی تعیین و در ژانویه ۲۰۱۴
اولین گزارش را منتشر کرد .در این گزارش بر
شاخص تأمینمالی پایدار با هدف تبیین منابع
پایــدار برای تجهیز و تخصیص منابع در بانک
تاکید شــده و شاخص دوم که در جون ۲۰۱۴
ارائه شــد (با عنوان نسبت پوشش نقدینگی)
حجم و سررسید نقدینگی بانک را روزانه رصد و
احتمال کسری نقدینگی و بافر سرمایه الزم برای
آن را در بانک ارائه میکند .عالوه بر این ،کمیته
نظارت بانکی بال در دسامبر  ۲۰۱۴الزامات افشا
این دو شاخص توسط بانکها را ارائه و افشا آن
را از ســال  ۲۰۱۸الزامی کرد .همچنین هیئت

خدمات مالی اسالمی نیز الزامات افشا ریسک
نقدینگی را مشــابه با الزامات بال و با تاکید بر
افشا دو شاخص کلیدی ارائه کرده است .عالوه
بر آن ،هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی
حسابداری نیز در سال  ۲۰۰۷الزامات استاندارد
بینالمللی شــماره هفت را مورد تجدیدنظر و
اصالح قــرار داد و با تاکید بر ارزش منصفانه و
ریسک نقدینگی در سال  ،۲۰۰۹الزامات اصالح
شده استاندارد شماره هفت را ارائه کرد .تحت
این استاندارد افشــای ریسک نقدینگی برای
موسسات مالی و اعتباری الزامی شده است .این
بررسیها نشان میدهد که در سطح بینالمللی،
تالشهــای قابل توجهای بــرای نظارت موثر
بر ریســک نقدینگی و ارائــه چهارچوبهای
مدیریت ریســک نقدینگی انجام شده است .با
توجه به اهمیت مسئله ،بانک مرکزی ایران در
مهر « ۱۳۹۶حداقل الزامات ریسک نقدینگی
موسسات اعتباری» را در  ۵۱ماده و  ۸تبصره به
تبعیت از رهکردهای کمیته نظارت بانکی بال
در حوزه ریسک نقدینگی و هیئت خدمات مالی
اسالمی منتشر کرده اســت .این رخداد برای
بانک مرکزی به لحاظ تجربه و دانش انباشــته
در حوزه اندازهگیری و افشــا ریسک نقدینگی،
برای بار اولین بار اتفاق نمیافتد .قبل از انتشار
«حداقل الزامات ریســک نقدینگی موسسات
اعتباری» در سال جاری ،بانک مرکزی در مهر
 ۱۳۸۸در بخشــنامهای اقدام به انتشار ترجمه
گزارش کمیته نظــارت بانکی بــال با عنوان
«ریســک نقدینگی :چالشهــای مدیریتی و
نظارتــی» کرد .عالوه بــر آن در مرداد ۱۳۹۳
نیز «ضوابــط ناظر بر حداقل اســتانداردهای
شفافیت و انتشــار عمومی اطالعات موسسات

اعتباری» را منتشر کرد که تحت بخش سوم،
ماده هفت ،موسســات مالی و اعتباری ملزم به
شناســایی ،ســنجش ،پایش و کنترل ریسک
نقدینگی در چهارچــوب ضوابط بانک مرکزی
و افشــا آن در مقاطع زمانی مشخص بودهاند.
در آخرین اقدام با اهمیت نیز تحت صورتهای
مالی نمونه که انتشــار آن برای بانکها از سال
 ۱۳۹۴به بعد الزامی شــد ،مقرر شد بانکها و
موسسات اعتباری ریســک نقدینگی را تحت
مفروضات استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی و مفروضات مدیریت ریسک بال  ۲تدوین
و منتشر کنند.
واقعیت امر آن است که با وجود مقررات الزامی
برای شناسایی و افشا ریسک نقدینگی حداقل
از ســال  ۱۳۹۳تاکنون ،شناسایی ،سنجش و
پایش و افشا ریسک نقدینگی در شبکه بانکی
همچنان یک حلقه مفقوده محسوب میشود.به
گزارش ایبِنا ،بررسی صورتهای مالی بانکها در
سال  ۱۳۹۴نشان میدهد که بخشی از بانکها
هنوز موفق به افشای دقیق الزامات صورتهای
مالی نمونه در حوزه مدیریت ریســک نشده و
تنها چند بانک خصوصی این الزامات را منتشر
کردهاند؛ که محتوای افشــا ریسک نقدینگی
حول محور افشــای تحلیل سررسید دارایی و
بدهیهای مالی و پوشش مباحث استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی است .بنابراین انتشار
حداقل الزامات ریسک نقدینگی از طرف بانک
مرکزی اقدامی قابل توجه در راســتای پوشش
خالء مذکور اســت .بر این اســاس ،پیشنهاد
میشود بانک مرکزی همزمان با ارائه الزامات،
ضرورتها و زیرساختهای عملیاتی شدن آنها
را نیز دنبال کند.

نقشطالییاستارتاپهادرافزایشدرآمدبانکها

عضو هیئتمدیره پست بانک با اشاره به اینکه
سیستم بانکی باید از نقش سنتی خود فاصله
بگیرد ،گفت :در حال حاضر ،سیســتم بانکی
کشــور باید با استفاده از اســتارتاپها نقش
کارمزدها را در درآمدهای خود پُررنگتر کند.
محمدحسین مهرانی پیرامون لزوم تغییر نقش
و کارکرد بانکها اظهارداشــت :نقش ســنتی
بانکها از گذشــته تاکنون واسطهگری وجوه
بوده که جذب ســپرده و پرداخت تســهیالت
مهم ترین نقش سیستم بانکی در اقتصاد همه
کشورها بوده است.
وی ادامــه داد :اما در حال حاضر در همه جای
دنیا بانکها از نقش سنتی خود فاصله گرفتهاند
و دیگر تنها وظیفه ســپرده گیری و پرداخت
تسهیالت را ندارند .زیرا با توجه به افزایش حجم
و تعداد کارمندان و رشد هزینههای هر یک از

بانک ها ،دیگر درآمدهای حاصل از سود سپرده
گیری و یا پرداخت تســهیالت پاسخگوی نیاز
بانک نیست .برهمین اساس باید نقش خدمات
و سرویس دهی در بانکها پُررنگ شود تا بانک
بتواند با درآمــد حاصل از کارمزد این خدمات
و سرویسهای دریافت شده از سوی مشتری،
هزینههای خود را پرداخت و به نوعی بانک را
اداره کند.
عضو هیئتمدیره پست بانک با تاکید بر لزوم
پُررنگ شدن نقش کارمزدها ،گفت :اما هنگامی
کــه به افزایش خدمات و ســرویسهای نوین
اشــاره میشــود ،یعنی بر ورود استارتاپها و
اپلیکشــینهای نوین بانکی تاکید میشــود.
زیرا بانکها میتوانند از طریق اســتارتاپها و
اپلیکیشــینهای نوین بانکی ،خدماتی نوین و
جذاب در اختیار مشــتریان خود قرار دهند تا

با دریافت این نوع خدمات از ســوی مشتریان
و پرداخت کارمزد حاصــل از مصرف آن ،هم
خدمات نوینی به مشتریان ارائه میشود و هم
درآمد بانک نیز افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایبِنا ،این صاحبنظر حوزه بانکداری
الکترونیک ،در ادامه افزود :اما در کشــور ما در
حال حاضر نقش کارمزدها کمرنگ تر از نقش
ســپرده گیری است؛ البته در حال عبور از این
فضا هستیم که به نظر من در آیندهای نزدیک
شاهد پیشــرفت چشــمگیری در این زمینه
خواهیــم بود .مهرانی با اشــاره به اینکه آینده
سیســتم بانکی در این زمینه روشــن است،
اظهارداشــت :در حال حاضر سیســتم بانکی
کشورهای دیگر کارمزد محور شده و براساس
آمار جهانی ،هندوستان بیشترین کارمزد را در
سیستم بانکی دریافت میکند.

دکتــر محمد رضــا حســین زاده،
مدیرعامــل بانک ملی ایران با حضور
دوباره در استان کرمانشاه ،روند کمک
رســانی به هم میهنــان زلزله زده را
پیگیری و رهکردهای الزم را در جهت
کمک هر چه بهتر به آسیب دیدگان
ابالغ کرد .دکتر حسین زاده از تعدادی
از شعب بانکهای این استان بازدید و
از نزدیک در روند اجرایی امور بانکی
شعب در شهرهای قصر شیرین و کرند
و همچنین همــکاران زلزله زده قرار
گرفت .مدیر عامل بانک ملی ایران با
تاکید بر تسریع در تنظیم پروندهای
تسهیالتی و پرداخت هر چه سریعتر
وام به زلزله زدگان ،مساعدت بانکها
در بازسازی منازل آسیب دیده را نیز
خواستار شد .در ادامه این بازدید ،دکتر
حســین زاده در جهت رفع مایحتاج
هم میهنان زلزله زده ،نسبت به تأمین
هزینههای مربوط بــه پخت و تهیه
غذای گرم برای ساکنان  37روستای
آســیب دیده در منطقه قره شاهی
ســرپل ذهاب اقــدام و رهکردهای
الزم را ابــاغ کرد .بانک ملی ایران با
همکاری موکب امام خمینی مستقر
در استان کرمانشاه ،روزانه تعداد سه
الی پنج هزار غذای گرم جهت توزیع
در روستاهای زلزله زده تهیه میکند.

بهمنظور افزایش امنیــت در انتقال وجه
باالی  30میلیون ریــال در روز از طریق
بانکداری مجازی بانک پاسارگاد ،از تاریخ
 ،1396/09/04ورود کــد عامل دوم (رمز
یکبار مصرف) الزامی خواهد شد .مشتریان
این بانک میتوانند با وارد کردن کد عامل
دوم (رمز یکبار مصرف ارســال شده به
تلفن همراه) هنگام انتقال وجه در بانکداری
مجازی بانک پاســارگاد ،مبالغ باالی 30
میلیون ریال را با اطمینانخاطر بیشــتر
انتقال دهند .براساس این خبر ،مشتریان
میتوانند از طریق نرمافزار پرداخت همراه،
 USSDو همچنین پیام کوتاه ،کد عامل
دوم را دریافت کنند .در روش دریافت کد
از طریق نرمافزار پرداخت همراه ،مشتریان
پس از نصب و فعالســازی برنامه پرداخت
همراه از طریق ســایت بانک پاســارگاد،
میتوانند با کلیک بــر روی دکمه «رمز
یکبار مصرف» رمز دوم مربوطه را دریافت
کنند .در روش  ،USSDمشتریان میتوانند
با شمارهگیری کد  *720*1*1#از روی
تلفن همراه خود ،این کد را دریافت کنند.
همچنین در روش پیام کوتاه ،مشــتریان
با کلیک بــر روی دکمه «ارســال کد»،
کد عامــل دوم را دریافــت میکنند .در
تمامی این موارد ،شماره موبایل مشتری
میبایست با شماره موبایل ثبت شده در
شعبه بانک مطابقت داشته باشد.

محمدرضــا بادامچــی ،نماینده مردم
تهران در مجلس شــورای اســامی
گفت :در حــال حاضر بانک صنعت و
معدن میتواند یک حمایت کننده قوی
برای صنایع کوچک و متوسط باشد و
به طور قطع برای بازســازی واحدهای
تولیدی و ورود نقدینگی به این واحدها
کمک شایانی میکند .ساختار فرسوده
واحدهای تولیدی از مهمترین مشکالت
کنونی تولید کشور است که باید توجه
خاصی به این معضل شود و این بانک
میتواند در اصالح این ســاختار نقش
اساسی داشته باشــد .چرخ اشتغال از
گردش واحدهای تولیدی به راه میافتد
و هر چه واحدهای تولیدی سر و سامان
بیشتری بگیرند ،توسعه بیشتر اشتغال
را به دنبال خواهند داشت .فعالیتهای
بانک صنعت و معدن در راستای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی است .به طور
قطع افزایش سرمایه بانکها میتواند
در ورود نقدینگی به واحدهای صنعتی
و تولیدی و تقویت این واحدها اثرگذار
باشد .بانک صنعت و معدن نقش خود را
در حمایت از تولید به نحو احسن انجام
میدهد ،همچنین حضــور مدیریت
خبره در حوزه صنعت ،نقش این بانک
را در رونق تولید و صنعت کشور بسیار
پر رنگ تر کرده است.

بررسیمیزانرقابتیبودنفضایبانکی

ایراندرجمع ۱۱کشورفاقدبانکخارجی

بررسیها نشــان میدهد که فقط در  ۱۱کشور
جهــان ،هیچ بانــک خارجی وجود نــدارد که
کشـورهای ایـــران و عربستان نیز جزو این ۱۱
کشور قرار دارند .یک گزارش کارشناسی به تاثیر
و نقش بانکهای خارجی در اقتصاد کشــورها
پرداخته اســت؛ در آغاز این گزارش به تحوالت
نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران مالی ســال
 ۲۰۰۸اشاره شده و در این بخش آمده است که
بحران مالی ســال  ۲۰۰۸منتج به کاهش قابل
توجــه جریانات مالی فرامــرزی و کاهش ورود
بانکهای خارجی شد.
در همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیـت
بانکهای خـــارجی ،متفاوت بود .در حالی که
بانکهای کشورهای توسعهیافته اقدام به کاهش
هزینهها کردند ،بانکهای کشـورهای در حـال
توسعه ،سرمایهگذاری خود را در سایر کشـورها
بـــه ویژه همکـار 
ی از نـــوع جنـوب -جنـوب
(همکـاری بانـکهای اقتصادهای در حال توسعه
با یکدیگر) را افزایش دادند .با این حال ،با وجود
تغییر ساختار نظامهای بانکی بعد از بـروز بحران
مالی ،بانکداری بینالمللی همچنان بهعنوان یکی
از منابــع مهم تأمین مالی برای کشــورهای در
حال توسـعه محسوب میشود .در همین مدت
بهرغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانکهای
خـارجی ،توسـعه بیشـتر بانکهای بینالمللی
بزرگ ادامه یافت .معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق تهــران در ادامه این گزارش آورده اســت:
«از منظر متقاضیان دریافــت اعتبارات بانکی،
بانکهای جهانی موجب رفــع محدودیتهای
مالی در کشــورهای میزبان شــده و دسترسی
به منابع تأمین مالی خارجی جایگزینشــده را
تســهیل میکند و از این طریق به نوعی مسئله
نوســانات تأمین اعتبارات داخلی را نیز جبران
میکنند .از ســوی دیگر حضور ســرمایههای
خارجی فشـاری را بـر سیاسـتگـذاران کشـور
میزبــان وارد میکنــد تا
سیاســتهای خــوب را
پذیرفتــه و روشهــای
حکمرانــی کارآمدی را که
باعث جذب بیشــتر منابع
مـــالی خارجی شده و از
فرار یا خروج آنها جلوگیری
میکنــد ،بپذیرنــد و اجرا
کنند.
براســاس آنچه که در این
گــزارش مورد اشــاره قرار
گرفته اســت ،فعالیتهای
بانکــداری بینالمللــی از
دو کانال بر تســریع رشد
اقتصــادی ،رفاه بیشــتر
و تحکیــم ثبــات ،اثــر

مـیگـــذارد :نخســت از طریق تأمین سرمایه
بیشتر ،کارشناس و تکنولوژیهای جدید موردنیاز
که منجـر بـه شـکلگیـری نظـامهـای بـانکی
رقابتیتر میشود و دوم از طریق امکان تسهیم
ریسک و تنـوعبخشـی که باعـث همـوارسـازی و
کـاهش تـاثیر منفـی شوکهای داخلی میشود.
مطالعه انجام شده توســط صندوق بینالمللی
پول در سال  ۲۰۱۵کـه مبتنـی بـر شـواهدی
از وضـعیت نظـام بـانکی در کشورهای گوناگون
است ،نشان میدهد که در زمان بروز بحرانهای
داخلی ،بانکهای خـــارجی موجـود در زمینـه
ارائـه تسهیالت ،رفتار ضدچرخهای کمتری در
مقایســه با بانکهای داخلی دارند و به عبارتی
تضعیف شـــرایط اقتصـــادی موجـب کاهش
اعتباردهی این بانکها ،نمیشود.
نتیجــه مطالعــهای در ســال  ۲۰۱۴در رابطه
با  ۲۶کشـــور در حـــال توســـعه در زمـان
آزادســـازی نظام بانکی آنها نشان میدهد که
در اقتصادهایی کــه بانکهای داخلی رقابتیتر
هســـتند ،ورود بانکهـای خـــارجی موجـب
تأمین بیشــتر اعتبارات در اقتصاد میشود و در
مقابل کشــورهای میزبــان دارای بخش بانکی
غیـررقـــابتی ،بـا ورود بانـک خارجی با کاهش
تســهیالت ،روبهرو میشوند .عدم وجود محیط
رقابتی در نظام بانکی باعث میشــود تا به علت
باال بودن هزینه تهیه اطالعــات کافی در مورد
مشــتریان جدید ،بانکهای خارجی به ناچار به
سمت ایمنترین و بزرگترین بنگاهها هـدایت
شـوند و در صـورت ایجـاد محـیط رقابتی برای
فعالیت بانکهــا ،تمایل بانکهای خارجی برای
ارائه تســهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط،
افزایش مییابد .آمارهای اخیر منتشــر شده در
رابطه با وضعیت حضــور بانکهای خارجی در
 ۱۱۳کشور جهان به تفکیک وضعیت مطالبات،
داراییها و تعداد آنها حاکی از این است فقط در

 ۱۱کشور جهان ،هیچ بانک خارجی وجود ندارد
که کشـورهای ایـــران و عربستان نیز جزو ۱۱
کشور قرار دارند.
این گزارش در ادامه با اشــاره به نقش بانکهای
خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است:
«بانکهای خارجی میتوانند دسترســی بـــه
منـــابع خـارجی را بـــرای بنگاههای صادراتی
فراهم کرده و به غلبه بــر عدم تقارن اطالعات
کمک کنند .بررسـیها نشـان داده اسـت کـه در
اقتصادهایی که بانکهای خارجی حضور دارند
بنگاهها تمایل بیشتری به افزایش صادرات دارند؛
به ویژه زمانی کـــه بانـــک مادر در کشور مبدا
وارداتی کاالها یا خدمات صادراتی ،واقع شــده
باشد .در اقتصـادهای پیشـرفته کـه بازارهـای
مـالی از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی
به اطالعات به سرعت قابل انجام است ،وجـــود
بانکهای خـــارجی ،نقـش زیـــادی ندارند در
حالی که در اقتصادهای در حال توسعه ،نقش و
میزان اثرگذاری این بانکها ،بیشتر است.
اهمیت حضور بانکهــای خارجی و پیامدهای
مثبت آنها بر بهبود تأمین مالی بنگاههـا و تقویـت
کـارایی تخصـیص منـابع موجب شده تا بهرغم
اثرات منفی بروز بحــران مالی جهان ،همچنان
اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهـور
از مزیــت بانکهای خارجــی در جهت اهداف
توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده کنند.
عدمحضور بانکهای خارجی در ایران در سطح
و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه ،نشان
از عدم موفقیت ایران در بهرهبرداری مناسب از
منابع تأمین مالی به ویژه در شرایطی که کشور
در معرض تحریمهای اقتصادی نبود ،دارد.
بــه گزارش مهر ،برابر بند د ماده  ۴قانون برنامه
ششم توسعه ،مقرر شده است تا کلیه دستگاههای
اجرایی با هماهنگی با دولت (مســئولیت اجرا با
دولت) ،اقدامات الزم را در خصوص اجازه حضور
و مشــارکت مؤسسات مالی و
اعتباری خارجــی در ایران را
در چهارچــوب قانــون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵
خرداد  ۱۳۸۷و قانون تشویق و
حمایت سرمایهگذاری خارجی
مصوب چهارم خــرداد ۱۳۸۱
انجام دهند.
عملیاتی کردن و پیگیری برای
اجرای درست این حکم قانونی
به نحوی کــه منجر به حضور
موثــر بانکهــای خارجی در
کشور شــده و اقتصاد کشور از
منافع آن استفاده کند ،ضرورت
دارد.

روزنامه صبح ایران
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مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد؛

نظارت بر قیمت مواد
و تجهیزات دندانپزشکی

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشــکی
ســازمان غذا و دارو ،با تاکید بر نظارت
دقیق بــر قیمــت مــواد و تجهیزات
دندانپزشــکی ،گفت :قرار نیست بگیر
و ببنــد داشــته باشــیم .بــه گزارش
مهر ،دکتر رضا مســائلی اظهارداشت:
میخواهیم بــا نگرش جدیــدی وارد
این عرصه شــویم و انتظــار داریم که
بخــش خصوصی با ما همــکاری کند.
وی از بخــش خصوصــی بهعنوان یک
ظرفیت و ســرمایه برای کشور نام برد
و افــزود ۲۱.۶ :درصــد خدمات حوزه
ســامت مربوط به دندانپزشکی است
و از همیــن رو ،هزینههای زیادی را به
خود اختصاص داده است.مشــاور وزیر
بهداشت با اشاره به طرح تحول سالمت
دهان و دندان ،گفت :متاسفانه با نقطه

مطلوب در حوزه دندانپزشــکی فاصله
قابل توجهی داریم که عوامل مختلفی
در این بین موثر اســت.وی با تاکید بر
اینکه وزارت بهداشــت و ســایر ارکان
برای رســیدن به نیــل مطلوب تالش
میکنند ،تصریح کرد :باید از امروز وارد
کار عملیاتی ســنگین و اثربخش شویم
و در این بین ،بخش خصوصی میتواند
بهعنوان یک ظرفیت ،توان و ســرمایه
کشــور ،ما را یاری دهد.مســائلی ادامه
داد :حاکمیت بــدون ارکان ،مخاطبین
و مردم ،اثر بخش و مقتدر نیســت .از
همین رو ،اعتمــاد به بخش خصوصی
باید حاکم شود تا بتوانیم از این ظرفیت
به نحو مطلوب استفاده کنیم.مدیرکل
تجهیزات و ملزومات پزشــکی سازمان
غــذا و دارو ،افزود :جایــگاه حاکمیتی

این اداره کل مشخص است و براساس
اختیــارات زیــادی کــه از جانب وزیر
و رئیس ســازمان غــذا و دارو به بنده
تفویض شده اســت ،تمام تالشمان را
خواهیم کرد که با دقت و بدون تبعیض،
زیرســاختهای مربوط به تأمین کاال
و خدمات پزشــکی را به بهترین شکل
فراهم کنیم.وی با اشــاره به وجود اداره
بازرسی و بررسی  ۳۰۰۰پرونده در این
اداره کل ،تاکید کرد :مهم ترین نکته در
حوزه دندانپزشکی ،انضباط بخشی است.
بهطوریکه میخواهیم از امروز موضوع
برچســب اصالت را مــاک عمل قرار
دهیم.مشاور وزیر بهداشت ادامه داد :از
ابتدای سال  ،۹۷تمامی مواد و تجهیزات
دندانپزشکی میبایست برچسب اصالت
داشته باشــند که این مســئله شامل

واردات هم میشود.مسائلی با عنوان این
مطلب که باید شــرایط رقابت موثر در
این حوزه فراهم شود ،اظهارداشت :قرار
نیســت موضوع را تعزیراتی کنیم ،بلکه
باید شرایط رقابت را تسهیل کنیم.وی
با تاکید بر اینکه بــا واردات موازی در
حوزه دندانپزشکی برخورد خواهیم کرد،
افزود :در این راه ،ارکان اقتصادی وزارت
بهداشــت با ما همکاری خواهند کرد.
مســائلی گفت :قرار نیست با نظارت بر
قیمت مواد و تجهیزات پزشکی ،بگیر و
ببند داشته باشیم و دوست نداریم سراغ
شما بیاییم.وی در عین حال تاکید کرد:
وظیفه ما صیانت از سالمت جامعه است
و در این مسیر ،به شرکتهای تولیدی
و وارداتی توصیه میکنیم ،قیمت تمام
شده محصول را کاهش دهند.

 ۲۱.۶درصد
خدمات حوزه
سالمت مربوط
بهدندانپزشکی
است و از همین
رو ،هزینههای
زیادی را به خود
اختصاص داده
است

یک متخصص فارماکوتراپی عنوان کرد

ضرورت تقویت بخش خصوصی در صنعت داروسازی

یک متخصص فارماکوتراپی بــا تاکید بر لزوم
اصالح ساختار مصرف دارویی کشور تاکید کرد
و تقویت بخش خصوصی صنعت داروســازی
را ضروری دانســت.دکتر علــی خوارزمکیا در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه داروهای بیماران
خــاص (پیوندی ،MS ،هموفیلــی ،دیالیزی و
تاالسمی) مشمول سیستم دارویی کشور است،
گفت :قبال در تولید داروهای ایرانی مورد مصرف
بیماران با مشــکالتی مواجه بودیم ،مواد اولیه
آنها به خاطر تحریمها به کشــور وارد نمیشد،
این امــر قیمت داروها را نیــز تحت تأثیر قرار
داده بود و کمبودهایی وجود داشت.وی با بیان
اینکه اولیــن اقدامی که در دولت یازدهم انجام
شد ،سر و سامان دادن به حوزه دارو بود ،اضافه
کرد :به سرعت وضعیت نابسامان دارویی کشور
بهبود پیدا کرد و کمبودهــای دارویی برطرف
شد.این متخصص فارماکوتراپی با اشاره به اینکه
هماکنون مشــکل خاص و مشهودی در تأمین
داروی بیماران خاص نداریم و داروهای وارداتی
اغلب به راحتی در دســترس بیماران هستند،
افزود :داروهــای ایرانی که برای بیماران خاص
تولید میشود ،در چند ســال اخیر تولید آنها
به لحاظ کمی و نوع دارو افزایش یافته و بهبود
کیفیت قابل توجهی داشــته است.وی گفت:
عمدتا بیماریهای خاص تحت پوشش وزارت

بهداشت هســتند و چنانچه سازمانهای بیمه
پایه این داروها را تحت پوشش قرار دهند ،سهم
پرداختی بیمهها بابت داروها را خواهیم داشت.
قبال سهم پرداختی داروها  ۷۰به  ۳۰بود ،یعنی
 ۳۰درصــد هزینه دارو را باید بیماران پرداخت
میکردند امــا امروز این درصدها تغییر کرده و
بیمار باز هم مبلغ کمتــری پرداخت میکند.
این متخصص فارماکوتراپی افزود :درصد کمی
از هزینه داروهایی مثل آنســولین را بیماران
پرداخــت میکنند (بین پنج تــا  ۱۹درصد) و
اکثریت ســهم پرداختی بر عهده سازمانهای
بیمهگر اســت .بهعنوان مثال نسخه یک دارو

چنانچــه دو میلیون تومان باشــد  ۱۰درصد
آن را بیمــار پرداخــت میکند.این متخصص
فارماکوتراپی یادآور شد :با توجه به اینکه داروها
گرانقیمت هستند و وزارت بهداشت هزینههای
هنگفتی را متحمل میشود؛ رعایت یک سری
اصول الزم و ضروری است .به دلیل پوششهای
خوب بیمهای و کاهش بروکراسی اداری ،تحویل
دارو به بیمار ســبب شــده روند این مهم بهتر
شود ،البته باید جلوی سوءاستفاده گرفته شود
تا با نظارت بیشتر و پرداخت مبلغ جزئی توسط
بیمار ،تا حدود زیادی جلوی این فرآیند گرفته
شود.

خوارزمکیا افزود :چنانچه هیچکدام از بستههای
حمایتی نتوانند مشــکالت افراد کمبضاعت را
حل کنند ،ساز و کارهایی در نظر گرفته شده تا
معاونت غذا و دارو با توجه به بودجه اختصاصی از
وزارت بهداشت تحت عنوان بیماران صعبالعالج
و خاص میتواند تخفیف اعمال کند و یا رئیس
دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اختیارات خود
اســتفاده و تخفیف دارویــی را اعمال کند.این
متخصــص فارماکوتراپی با بیان اینکه وضعیت
دارویی کشــور در شــرایط خوبی است ،اضافه
کرد :جهش قابل توجهی در تولید دارو نسبت
به چند سال اخیر داشتهایم؛ چراکه شرکتهای
دانشبنیان وارد کار شدند و شرکتهای دارویی
با توجه به دوران تحریم جدیتر در ساخت دارو
وارد شدند و کیفیت و تنوع ساخت دارو خیلی
بهتر شــده ،اما تا مرحله شرایط مطلوب فاصله
داریم.وی با بیان اینکه باید تغییرات اساسی در
ســاختار مصرف دارویی رخ دهــد و از دخالت
و نفــوذ نهادهای دولتی و شــبهدولتی به این
مراکز کاسته شود ،یادآور شد :همچنین بخش
خصوصی تقویت و بخش  R&Dشــرکتهای
دارویی گسترش بیشتری یابد تا خود شرکتها
به سمت تولید بروند نه صرفا به تولید و واردات
مواد اولیــه و فرموله کردن دارو در داخل اکتفا
کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نقشمهممراکزتحقیقاتیدراقتصادسالمت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با
اشاره به نقش مهم مراکز تحقیقاتی در اقتصاد
سالمت ،گفت :کاهش هزینههای غیرضروری
پزشکی ،از مسیر پژوهش میگذرد.به گزارش
فارس ،محمد آقاجانی رئیس دانشــگاه علوم
پزشکی شــهید بهشــتی ،اظهار داشت :این
پژوهشکده یکی از بزرگترین ثمرات دانشگاه
اســت و ارزش افــزوده زیادی برای دانشــگاه
ایجاد کرده و از افتخارات دانشــگاه اســت.وی
گفت :زیرســاختهای ما نیاز به توســعه دارد
و سرمایهگذاری در توســعه این زیرساختها
بســیار ضروری است و همکاریهای علمی در
سطح ملی و بینالمللی باید برنامهریزی شده
و توســعه یابد چون روزگار تحقیقات انفرادی
و تک محوری گذشــته است و همه به دنبال
تحقیقات چند مرکزی و حتی چند کشــوری
هســتند.آقاجانی در ادامــه گفــت :فعالیت
شــرکتهای دانشبنیان باید گسترش یافته و
ارتباط پژوهش با حوزههای مختلف دانشگاه نیز
باید تعریف شــود که در برنامه جامع دانشگاه
دیده خواهد شــد.وی با تاکید بر بحث تحول

در دانشگاهها و حرکت به سمت رفاه اجتماعی،
تصریح کرد :ما باید قطعا متحول شویم .دانشگاه
ما در بعضی قســمتها در سطح دانشگاههای
تیپ یک هســتیم ،دربرخی موارد در ســطح
دانشــگاههای تیپ دو و در موارد بسیار معدود
نیز به سمت دانشــگاههای سطح سه حرکت
کردهایــم درحالی که از ســطح چهار خبری
نیســت .این یعنی ما هنوز خیلی به ســمت
جامعه و رفاه اجتماعی نرفتهایم .همچنین در
سطح سه هم نقشی در رشد تکنولوژی نداریم
و باید تالش شود که ما از این سیر جهانی عقب
نمانیم.وی با اشــاره به وجود زیرساخت نسبتا
خوب در دانشــگاه اظهار داشت :ما دارای 70
مرکز تحقیقاتی و  5پژوهشکده هستیم که این
مرکز بزرگترین پژوهشکده دانشگاه به شمار
مــیرود .وجود بیش از  1400نفر عضو هیئت
علمی که گروهی از آنان اعضای هیئت علمی
پژوهشی هستند .بیمارستانهای متعدد ،شبکه
بهداشتی گسترده همگی از ذخایر بزرگ برای
گسترش پژوهش در این دانشگاه هستند.رئیس
دانشگاه شهید بهشــتی افزود :ما در چارچوب
طبابت دچار مشکل هستیم از کلینیک فاصله
گرفته و بیشــتر به سمت پاراکلینیک رفتهایم
و بــه نظر نمیآید که بر پایه پزشــکی مبتنی
بر شــواهد کارکنیم و براساس هزینه سودمند
و هزینه اثر بخشــی حرکت کنیم ،یعنی یک
حرکت منســجم و تعریف شده در نظام طب

ما دیده نمیشــود.وی ادامــه داد :هزینههای
سالمت در کشور ما به دلیل پیرتر شدن جامعه
و تغییر الگوی بیماریها از بیماریهای واگیر
به غیرواگیر و رشــد تکنولوژیهای پزشکی به
سرعت در حال افزایش است .درحالیکه منابع
مالی کشــور ما بخصوص در حوزه ســامت
محدود اســت .بنابراین وظیفه محققان ما این
است که با استفاده از ارزیابی فناوری سالمت و
تحقیق و پژوهش در زمینه راهنماهای بالینی و
پروتکلهای درمانی و روشهای تجویز و مصرف
منطقی دارو در جهت هزینه اثربخش شــدن
خدمات بهداشــتی درمانی تالش کنند.وی با
بیان این مطلب کــه در زیر هجوم تکنولوژی
پزشکی به شــکل زیگزاگی و غیرهدفمند در
حــال حرکت هســتیم و نمیدانیم ،گفت :در
یک کالم باید هوشمندی در مجموعه جامعه
پزشکی ایجاد شود تا به جای این که در حرکت
پر شتاب تکنولوژی پزشکی کمرنگ شویم ،با
ذکاوت و درایــت و مبتنی بر پژوهش انتخاب
کنیــم و این انتخــاب وظیفه پژوهشــکدهها
اســت.رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید
بهشــتی گفت :زمانی سهم ســامت از تولید
ناخالص داخلــی  GDPحدود  5.5بود االن به
حدود  8.5رســیده اما همچنان ما به شــدت
در بحران قرار داریم و پژوهشــکدهها به ویژه
این مرکــز باید روی این موضوع کار کنند.وی
همچنین راهاندازی مراکز تحقیقات بالینی در

بیمارستانها را کار ارزندهای برشمرد و تاکید
کــرد که این مســیر با جدیــت ادامه خواهد
یافت.وی ،HSRاقتصاد ســامت ،گایدالینها
و سیاست ســامت را از اولویتهایی مشخص
شده برای پژوهش در دانشگاه برشمرد و گفت:
عمق بخشیدن به پژوهشها نکته مهم دیگری
اســت .یعنی امــروزه تولید مقالــه فقط یک
شــاخص است و افتخار به شمار نمیآید .مهم
این اســت که مقاله چه تاثیری بر روی تولید
ثروت ،نظام ســامت ،ارتقای سطح سالمت و
رفاه مردم میگذارد و چــه تکنولوژیی از این
مقاالت حاصل میشــود؟رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی افزود :یکی از تاکیدات ما
حضور پژوهش در رسانه است .چقدر از ظرفیت
رسانه برای این منظور استفاده میکنیم؟ باید
این ارتباط گســترش پیدا کند .یک ســوی
این ارتباط پژوهشــکدهها و سوی دیگر روابط
عمومی و رســانهها قرار دارند .به همین خاطر
باید از دستاوردهایی که در ارتباطات با رسانهها
حاصل میشود نهایت استفاده را ببریم تا مردم
از کارهای بزرگی که محققین ما انجام میدهند
اطالع پیــدا کنند .آقاجانی گفت :بنابراین باید
پژوهشها در صــدا و ســیما ،خبرگزاریها،
نشــریات و مطبوعات مرتب انعکاس داشــته
باشد و بهترین ابزار برای غلبه بر فضای منفی
موجود برای جامعه پزشکی همین اطالعرسانی
و حضور پژوهش در رسانهها است.

وجود دکلهای برق فشار قوی باعث بیماریهای متعدد شده است
یک عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه وجود دکلهای برق فشار قوی باعث بروز انواع
بیماریهای متعدد شده است ،گفت :الزم است هرچه سریعتر به وضعیت مردم این منطقه
توجه شود.به گزارش ایلنا ،زهرا نژادبهرام در تذکر پیش از دستور خود در بیستوسومین
جلسه شورای شهر با اشاره به اینکه تذکرش پیرامون دکلهای فشار قوی در منطقه  ۱۶است،
گفت :این دکلهای فشار قوی حدود  ۶۰هکتار زمینهای این منطقه را بالاستفاده کرده است.
وی با بیان اینکه وجود این دکلها باعث بروز انواع بیماریهای متعدد شده است ،گفت :الزم
است هرچه سریعتر به وضعیت مردم این منطقه توجه شود و الزم است این دکلهای فشار
قوی جمعآوری شود و در قالب کابلهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.عضو هیئت رئیسه
شورای شهر تهران گفت :حداقل تا پیش از انجام هرگونه اقدامی باید خدمات پزشکی و ویژه به
منظور ایمنبخشی به ساکنان این منطقه ارائه شود.

میز خبر
نمایندهبرنامهجهانیغذادرایران

فروشآثاربهنفعکودکان
توسطیکیازبزرگترینشرکتهایدارویی

نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با اشاره به
داوریمسابقهنقاشیکودکانمهاجرافغانستان
گفت :فروش آثاربه نفع کودکان توسط یکی از
بزرگترین شرکتهای دارویی(نوونوردیسک)
به فروش میرسد.نگار گرامی ،نماینده برنامه
جهانی غذا درایران در ارتباط با سیامین سال
حضور ســازمان برنامه جهانی غــذا در ایران
اظهارداشــت :برنامه جهانی غذا بزرگترین
آژانس بشردوستانه ســازمان ملل با رسالت
رســیدگی به گرسنگان در جهان است که بر
همین اساس  30سال پیش برای اولینبار با
ورود شــمار زیادی از پناهندگان افغانستان
به کشور وارد عمل شــدیم .وی افزود :هنوز
یکمیلیون افغانستانی دارای مدرک شناسایی
یا همــان کارت آمایش داریم که از این میان
30هزار نفر از آسیبپذیرترینهای آنها تحت
پوشش هستند .این افراد در مهمانشهرهایی
مستقر هستند و ما ســبدهای غذایی مورد
نیازشــان را در اختیار آنها قــرار میدهیم و
همچنین برنامههای تشویقی غذایی در ازای
اجازه تحصیل دختــران این مهاجران به این
خانوادههــا میدهیم تا ضمــن جلوگیری از
ازدواج زودهنگام دختران ،مادران توانمندی در
این خانوادهها پرورش یابند .وی درباره مسابقه
نقاشی با حمایت مالی شرکت نوونوردیسک
به مناسبت ســیامین سال حضور  WFPدر
ایران ،گفت :این مســابقه نقاشی هرساله در
میان اهالی مهمانشهرهای تحت پوشش این
سازمان برگزار میشود و امسال با حمایت مالی
این شــرکت دارویی این کار را در برنامه قرار
دادیم .نماینده برنامه جهانی غذا در ایران اضافه
کرد :شعار امسال روز جهانی غذا «مهاجرت و
غذا» بود و موضوع کلی این نقاشــیها نیز بر
این محور قرار داشت که البته ما اصرار خاصی
بر این موضوع نداشتیم تا خالقیت کودکان را
در این آثار محدود نکرده باشیم .گرامی تاکید
کرد :در واقع بزرگترین مشکلی که جاهایی
مانند  WFPبا آن مواجه هستند مسئله تأمین
منابع مالی اســت و جذب این منابع برای ما
چون طبق تقسیمبندی سازمان ملل در کنار
کشورهایی قرار گرفتهایم که نسبت به آنها در

شرایط خوبی هستیم ،کارآسانی نیست .امسال
حمایت نوونوردیســک را برای برگزاری این
مسابقه نقاشی در کنار خود داشتهایم و بدون
ن کارهایی را پیش
این حمایتها نمیتوان چنی 
برد .ویشکا آسایش نیز سیامین سال حضور
ســازمان برنامه جهانی غذا در ایران بهعنوان
یکی از اعضای هیئت داوران این رویداد ،اظهار
کرد :طی این طرح یک ورق کاغذ و یک بسته
مداد شمعی در اختیار کودکان این خانوادهها
قرار گرفت .پیش از این مســابقه فقط برای
دختران و با مداد رنگی انجام میشد ،اما امسال
پســران هم شرکت دادهشدند .وی با اشاره به
اینکه  ۶هزار نقاشی کشیده شد که از میان آنها
 120اثــر را انتخاب کردیم ،افزود :درنهایت از
بینآنها هم به مناسبت سیامین سال حضور
 WFPدر ایران  30نقاشی انتخاب شد که در
یک رویداد با قیمــت  100دالر برای فروش
به نمایش گذاشــته خواهندشد .این مبلغ به
کودکی که نقاشی متعلق به اوست اهدا میشود
ضمن اینکه هدیهای نیز برای مدرســ ه محل
تحصیل این کودک در نظر گرفتهمیشــود.
در ادامه یانا راس ،مدیر منابع انسانی شرکت
نوونوردیسک پارس نیز که حمایت مالی این
رویــداد را برعهده دارد ،ضمــن معرفی این
شرکت گفت :نووردیسک اولین شرکت دارویی
خارجی اســت که مستقیما در ایران در حال
تاسیس یک کارخانه است .تمرکز این شرکت
دانمارکی بر داروهای دیابت اســت و براساس
رسالت اجتماعی که یکی از بخشهای مهم
این شرکت محسوب میشود در این موضوع
در کنــار  WFPقــرار گرفتهاســت .فرزانه
شــکیبافر ،مدیر بخش آموزش نوونوردیسک
پارس ،نیز در این مورد گفت :نوونوردیســک
این رویداد را شــروع آشــنایی با این سازمان
میداند .ما ابزارهای آموزشــی را برای افزایش
آگاهی بخشهای مختلف جامعه شــهری و
روستایی در زمینه دیابت در اختیار داریم و در
صورت وجود توافقها و اجازههای الزم خواهیم
توانست در مسیر رسالت اجتماعی شرکت با
پیشبرد برنامههای انساندوستانه WFPهمراه
باشیم.

نیمیازمبتالیانبه HIVدرجهانتحتدرمانهستند
آخرین اطالعات برنامه مشترک ملل متحد
( )UNAIDSدر زمینــه ایــدز حاکی از آن
اســت که بیش از نیمی از جمعیت مبتال به
 HIVتحت درمان هستند.به گزارش ایسنا،
در آخریــن اطالعات برنامه مشــترک ملل
متحد در رابطه با بیماری ایدز آمده اســت:
پیشــرفتهای قابلتوجهی در زمینه درمان
 HIVطی مدت  ۱۵ســال گذشــته انجام
گرفته و حدود  ۵۷درصد تمامی مبتالیان به
 HIVدر سراسر جهان در حال حاضر تحت
درمان هستند.در سال  ۲۰۰۰میالدی تنها
 ۶۸۵هزار نفر از مبتالیان به  HIVبه درمان
آنتی رتروویرال دسترسی داشتهاند و این در
حالی است که در ماه ژوئن سال جاری حدود
 ۲۰.۹میلیون نفر از  ۳۶.۷میلیون فرد مبتال
به  HIVدر جهان به این دارو دسترسی پیدا
کردند.عــاوه بر این درمان زنان باردار مبتال

به  HIVبا ســرعت باالیی موارد جدید ابتال
به عفونت  HIVرا در میان کودکان کاهش
داده و از ســال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۶در شــرق و
جنوب آفریقا کاهش  ۵۶درصدی داشــته و
در جهان نیز  ۴۷درصد کاهش یافته اســت.
همچنین اکنون چالش مطرح شده این است
که  ۱۶میلیون نفر نیازمند به درمان از جمله
 ۹۱۹هزار کــودک بتوانند به داروهای آنتی
رتروویرال دسترسی پیدا کنند .موارد جدید
ابتال به  HIVبا سرعت باالیی در کشورهایی
که خدمات سالمت و  HIVخود را به مناطق
و جوامع آسیبپذیر گسترش ندادهاند رو به
افزایش اســت .به طور مثال در شرق اروپا و
مرکز آسیا موارد جدید ابتال به  HIVاز سال
 ۲۰۱۰افزایــش  ۶۰درصدی پیــدا کرده و
مرگ و میر ناشــی از ایدز  ۲۷درصد بیشتر
شده است.

کمبودنیرویانسانیدرپایگاههایاورژانس
ســخنگوی اورژانس کشور از کمبود نیروی
انســانی در پایگاههای اورژانس کشور انتقاد
کرد.خالدی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه
کار در اورژانس بســیار سخت است ،گفت:
حجم کار بســیار ســنگین است و هر چند
نیروهــای اورژانس گله و شــکایتی از این
موضــوع ندارند و خدمــات را ارائه میکنند
اما این نیاز احســاس میشــود که اورژانس
گسترش بیشتری پیدا کند.او با بیان اینکه
بعد از اجرای طرح تحول سالمت تعداد بالگرد
از  5به  35رسیده اســت ،خاطرنشان کرد:
این امر نشــان دهنده این است که اورژانس
کشور در تالش است که از تمام اختیارات و
توانمن دیها استفاده کند تا سیستم اورژانس
را در رده کشــورهای توسعه یافته نگه دارد،
اما آنچه که ما را آسیبپذیر میکند کمبود
نیروی انسانی است.سخنگوی اورژانس کشور
خاطرنشان کرد :طبق استاندارد پایگاههای
اورژانس باید با  12نفر فعالیت کنند ،اما در
حال حاضر پایگاههــای اورژانس ما با  9نفر
و اضافه کار فعالیت میکنند در این شرایط

وضعیت فرسایش نیرو باالتر میرود .بنابراین
الزم اســت که نیروهــا افزایش پیدا کنند و
فضای بیشــتری را برای آموزش پرســنل
بگذاریم تا اینکه بخواهیم از آنها بیشــتر از
توان کار بکشــیم.خالدی تصریح کرد :باید
تالش کنیم این نیروها بتوانند شرایط بهتری
را برای کار داشته باشند تا از دیگر بخشها
نیز وارد اورژانس شوند اگرچه این شغل یک
رضایتمندی درونی در فرد ایجاد میکند اما
شرایط کار به گونهای است که به محض اینکه
بتوانند شرایط کار بهتری پیدا کنند از بخش
اورژانس میروند.وی همچنین در خصوص
تامین تجهیزات اورژانس گفت :سری جدید
آمبوالنسها با تمام تجهیزات غیرمصرفی الزم
خریداری شدهاند در حقیقت آمبوالنسی که
میخواهد در کشور تردد کند باید دارای دو
خصوصیت آمبوالنس سالم و نیروی انسانی
آموزش دیده داشته باشد .همچنین تجهیزات
استاندارد داشته باشد .بازرسان ما نیز براساس
دســتورالعملهایی که به آنها داده میشود
پیوسته در حال بازرسی هستند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر) ،کوچه۲۶
پالک ،۱۰طبقه اول ،واحد یک
تلفن ۸۸۳۲۲۱۶۰- ۱ :نمابر۸۸۳۲۲۱۶۲ :
اوقات شرعی :اذان ظهر  11:50اذان مغرب 17:13

اذان صبح فردا 5:20

طلوع آفتاب فردا 6:48

چهار شنبه
اول آذر 1396

با کمی کاریزما میتوانید مدیر ،سیاستمدار ،پدر یا مادر و یا مربی کارآمدی باشید .کاریزما
یکی از عوامل موفقیت در رهبری اســت .در گذشتههای دور هم ،رهبران و شخصیتهای
کاریزماتیک وجود داشــتند .آنها توانایی متحدکردن افراد زیــادی را دارند .این افراد قدرت
کاریزماتیک دارند .مثال وینســتون چرچیل ،مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندال .در ظاهر،
اینها هیچ ربطی به دنیای تجارت یا آموزش ندارند ،ولی در این حوزهها هم کمی کاریزما
میتواند تأثیر زیادی داشته باشد .حاال شما کاریزما دارید؟ اگر ندارید ،نگران نباشید .چون با
تمرین آن را بهدست میآورید .بهنظر میرسد کاریزما آنقدرها هم عامل ناشناختهای نباشد.
گروهی از دانشمندان به رهبری جان آنتوناکیس ( )John Antonakisاز دانشکدهی اقتصاد
دانشگاه لوزان ،تحقیقاتی در این مورد انجام دادند .در تحقیق اول ،آنها چند مدیر را به طور
تصادفی از یک شرکت بزرگ سوئیسی انتخاب کردند .به گروهی از آنها آموزش کاریزما دادند
و به گروه دیگر آموزش ندادند .همکاران این مدیرها قبل از آموزش و سه ماه بعد از دوره ،آنها
را ارزیابی کردند .کاریزمای شرکتکنندگان در دوره ،تا حد زیادی افزایش پیدا کرده بود .در
تحقیق بعدی ،محققان به گروهی از دانشــجویان  MBAآموزش کاریزما دادند و سخنرانی
آنها را قبل و بعد از دورهی آموزشی ضبط کردند .افراد بیطرف این سخنرانیها را براساس
معیارهای کاریزما ارزیابی کردند .دوباره در تحقیقات به این نتیجه رســیدند که کاریزمای
دانشجویان آموزشدیده خیلی بیشتر بود .در نهایت ،این دانشجویان رهبران مؤثرتری شدند.
چه مهارتهایی به آنها آموزش داده میشــوند؟ محققان روشهای زیادی را برای بهبود
کاریزما ابداع کردهاند .ادامهی این مقاله را بخوانید تا با مهمترین CLTها و کاربردهای اولیهی
آنها آشنا شوید.
از استعارهاستفاده کنید
مثال «ما رقبای خود را بهزانو درآوردهایم»« ،باید مسیر خود را تغییر دهیم».
از داستان و َمثَل استفاده کنید
عملکرد :داستانهای شخصی بهتر در یاد مخاطب میمانند.
جنبهی اخالقی را نشان دهید
مثال بگویید« :این کار درست است».
عملکرد :نشان میدهید رهبر درستکاری هستید و صداقت دارید.
روی احساسات جمعی تأکید کنید
«قویتر خواهیم شد».
عملکرد :با این کار به مخاطب نشان میدهید نگران رفاه آنها هستید ،نه نگران خودتان.
انتظارات زیادی برای خود و پیروان خود داشته باشید
عملکرد :نشان میدهد باید قوی باشید تا بتوانید از پس بحرانها بربیایید.
اعتمادبهنفس خود را به دیگران نشان دهید
عملکرد :اعتمادبهنفس شما نشان میدهد چرا افراد باید از شما پیروی کنند نه از دیگران!
از استفهام انکاری استفاده کنید
«چرا باید به حرف من گوش دهید؟»
کاربرد :دیدگاه خود را به دیگران منتقل میکنید.
حواستان به تأثیر زبان بدن باشد
مثال بلندکردن دستان ،باالبردن انگشت شصت یا جلودادن سینه
کاربرد :این حرکات (زبان بدن) باعث میشوند بزرگتر ،بهتر و مهمتر به نظر برسید.
به حالتهای صورتتان توجه کنید
مثال لبخند زدن ،تکاندادن سر یا آرام بهنظر رسیدن.
کاربرد :مخاطبان ناخودآگاه این حالتهای صورت را تقلید میکنند .این باعث میشود حس
بهتری داشته باشند.
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آداب بازرگانان

چگونه تاجر جذابتری شویم!

عضو :انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی ،انجمن مدیران رسانه ،تعاونی مطبوعات

آگهی۸۸۳۲۸۷۴۳ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص کرج تلفن ۴۴۵۴۵۰۷۶-۷ :توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: Economy.aftab@gmail.com :
کانال تلگرام https://telegram.me/aftabyz :پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ :
مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیشود
مرامنامه اخالقی روزنامه آفتاب اقتصادی را در سایت روزنامه مالحظه کنید.

با کار آفرینان

 50ایده پولساز برای مشاغل خانگی

اگر خودتان را خالق میدانید ،پس یکی از ویژگیهای ضروری کارآفرینان
موفق را دارید .ولی میتوانید از خالقیتتان بیش از ســاخت یک طرح
کســب و کار و حل مشــکالت خاص بهره بگیرید .شما میتوانید یک
کسب و کار واقعی بســازید که حول محور خالقیتتان باشد .در ادامه
مهمترین ایدههای کارآفرینی و  ۵۰ایده کســب و کار منحصر بهفرد را
برای کارآفرینان خالق به شمامعرفی میکنیم.
 .۱فروشندهی آثار هنری

اگر در زمینهی هنرهای تجســمی فعالیت دارید ،میتوانید نقاشیها یا
طرحهای خودتان را بیافرینید و کســب و کاری راه بیندازید تا آنها را
بفروشید .میتوانید در نمایشگاههای هنری محلی شرکت کنید یا آنها را
بهصورت آنالین بفروشید.

 .۲عکاس مجالس عروسی

اگر به عکاسی عالقه دارید ،سرویس عکاسی مجالس عروسی میتواند یک
کسب و کار پرسود برایتان باشد.
 .۳سازندهی زیورآالت دستی

شما میتوانید از خالقیتتان در ساخت مصنوعات دستی مانندگردنبند و
گوشواره بهره بگیرید .میتوانید از سیم ،مهره و چند مادهی دیگر استفاده
کنید ،آنها را کنار هم بگذارید و زیورآالتی منحصر به فرد بسازید .شما
میتوانید حاصل دستتان را بهصورت آنالین یا در فروشگاههای محلی و
نمایشگاههابفروشید.
 .۴طراح لوگو

سرویس طراحی اپلیکیشن ارائه دهید.
 .۸دست دوم فروشی

نیازی که لزوما محصول خودتان را بسازید تا خالقیتتان را نشان دهید.
شما میتوانید اقالم دست دوم یا قدیمی را جمعآوری کنید و از مهارت
عکاسی و نویسندگیتان برای فروش آنها استفاده کنید یا آن اقالم را به
خریداران بالقوهی آنالین نشان دهید.
 .۹طراح داخلی

اگر چشــم تیزبین و حساسی در مورد طراحی خانه دارید ،ممکن است
بتوانید با مشتریانی که بهدنبال طراح داخلی هستند کسب و کاری راه
بیندازید.
 .۱۰طراح فضاهای خارجی

گر به فضای باز عالقه دارید ،میتوانید به طراحی فضاهای خارجی برای
مشتریانتانبپردازید.
 .۱۱نوسازی موقتی منازل
 .۱۲دالل هنری
 .۱۳نقاشی با قلم بادی (ایربراشینگ)

نقاشــی با قلم بادی یک شــکل هنری محبوب است که به مدیومهای
مختلفی قابل ورود است .شما میتوانید از استعداد نقاشیتان با قلم بادی
استفاده کنید تا تیشرتها و اکسســوریها را منقوش کنید و آنها را
بهصورت آنالین یا در بازارهای محلی بفروشید.

کارتپستال و اقالم کاغذی مشابه هنوز هم مصرفکنندگان خود را دارد.
شما میتوانید کارت پستال طراحی کنید و آنها را بهصورت آنالین یا در
فروشگاههابفروشید.
 .۳۱چوب کاری

اگر کار با ابزارتان خوب است و از کنار هم گذاشتن چیزها لذت میبرید،
میتوانید چیزهای مختلف چوبی بســازید و بفروشید .از مجسمههای
کوچک گرفته تا مبلمان زیبا.
 .۳۲دی جی

اگر از موســیقی و کار کردن در مجالس لذت میبرید ،شــما میتوانید
بهعنوان یک دی جی در مراســمهای عروسی یا دیگر دورهمیها یک
کسب و کار راه بیندازید.
 .۳۳مربی حرکات نمایشی
 .۳۴مدرس موسیقی

آن دسته از کارآفرینان خالقی که میخواهند با مالکان کسب و کارهای
دیگر کار کنند ،میتوانند سرویس طراحی ارائه کنند .شما میتوانید به
کسب و کارها در طراحی متریالهای برندینگ اصلی مانند لوگو کمک
کنید.

 .۱۴طراح لباس
ُ
 .۱۵طراح مد شخصی

اگر یک آلت موســیقی مینوازید یا به موسیقی عالقه دارید ،میتوانید
بهعنوان یک موســیقیدان به کسب و کار بپردازید .شما میتوانید یا در
سالنها و مجالس محلی موسیقی بنوازید یا آلبوم بسازید و بفروشید.

 .۱۶عکاس پرتره

برای آن دســته از عکاسانی که به عکاسی کارگردانی شده عالقه دارند،
شما میتوانید بهعنوان یک عکاس پرتره کسب و کاری راه بیندازید و با
مشتریانتان برای گرفتن عکسهای خانوادگی و غیره کار کنید.

 .۳۶خیاط

نویسندهها یا خالقان محتوای خالقانه یک فرصت کسب و کاری ماندگار
در اختیار دارند .برای کارآفرینان در رشــت هّهای مختلف کاری با سالیق
مختلف امکان بالگ نویسی وجود دارد.

.۱۷کاریکاتوریست
 .۱۸نظمدهی به وسایل

 .۳۷مروارید دوزی

.۵موسیقیدان

 .۶بالگ نویسی

 .۷طراح اپلیکیشنهای تلفن همراه

برای آن دســته از افرادی که درکی از فناوری دارند ،خلق اپلیکیشن در
سالهای اخیر به غول کسب و کار تبدیل شدهاست .شما میتوانید

اگر لزوما به طراحی لباس عالقه ندارید ولی دوســتدار ُمد هســتید،
میتوانید بهعنوان آرایشگر شخصی فعالیت کنید و به مشتریانتان در
خرید و ست کردن لباس کمک کنید.

بعضی مواقع عکاســان ،طراحان ،و دیگر انواع کسب و کار به فردی نیاز
دارند که عکسها و فضاهایشان را نظم دهند .از این رو میتوانید بهعنوان
نظمدهنده به وسایل وارد عمل شوید .کسی که به چینش اقالم بهگونهای
که جذابیت بصری داشته باشد مسلط است.

 .۱۹تاتوکار

تاتو یک هنر قدیمی است که همچنان در بین طیف گستردهای از مردم
محبوب اســت .اگر حس هنری دارید و در این زمینه آموزش دیدهاید
میتوانید به انجام تاتو برای مشتریانتان بپردازید.
 .۲۰طراح مدل مو

وقتی نوبت به مدل مو میرسد ،پتانسیل زیادی برای خالقیت وجود دارد.
شما میتوانید کوتاهی مو ،شنیون ،یا خدمات رنگ مو منحصر به فردی
ارائه کنید.
 .۲۱متخصص آرایش

طراحی آرایش نیز به خالقیت باالیی نیاز دارد .شما میتوانید سالن آرایش
و زیبایی راهاندازی کنید .همچنین میتوانید خدمات در محل ارائه کنید
و به منزل مشتریانتان بروید.

 .۲۲طراح تیشرت

آیا ایدهی جذابی برای تیشــرت دارید؟ شــما به ســادگی میتوانید
تیشرتهایی قابل فروش تولید کنید.
.۲۳نویسندهیکتابالکترونیکی

اگر به داستان نویسی مســلط هستید ،میتوانید کتابهای خودتان را
بنویسید .میتوانید بهصورت شخصی آنها را در اینترنت به عنوان کتاب
الکترونیکیمنتشرکنید.
 .۲۴طراح وبسایت

طراحی وبسایت همچنان یک حوزهی کسب و کاری روبهرشد است .شما
میتوانید با کار کردن برای مشــتریانتان یک کسب و کار طراحی وب
راهاندازی کنید .حتی میتوانید قالبهای آمادهی سایت بفروشید.
.۲۵تزئینکنندهیکیک

خوراکیها حوزهی خوب دیگری برای نشان دادن خالقیتتان هستند.
شما میتوانید به تزئین کیکهای عروسی و دسرهای خاص بپردازید و
مهارت هنریتان را به رخ بکشید.

 .۲۶نقاشی روی صورت

شــما میتوانید روش کار کردن با آالت موسیقی را به شاگردانتان یاد
دهید .همچنین میتوانید درس آواز نیز بدهید.

.۳۵صداپیشه

اســتفاده از صدا نیز میتواند کار خالقانهای باشد .شما میتوانید برای
تبلیغات و محتواهای دیگر ،سرویس صداپیشگی ارائه کنید.

اگر در دوخت و دوز و اندازه گیری مهارت دارید ،میتوانید به عنوان خیاط
مشغول به کار شوید.
شما میتوانید با مشتریانتان دربارهی تزئین لباسهایشان فعالیت کنید
و برای لباسهایشان مرواریددوزی کنید .شما حتی میتوانید دورکاری
انجام دهید و از مشــتریانتان بخواهید اقالم مورد نظرشان را برایتان
ارسال کنند البته اگر این کار به اندازهگیری نیاز ندارد.

 .۳۸چهلتکه دوزی

چهل تیکه یک اثر هنری پیچیده اســت .ولی اگر مهارت و صبر کافی
داشتهباشــید ،میتوانید از طریق فروش چهل تیکهها به کسانی که به
دنبال هدیهای ویژه میگردند به درآمد برسید.
 .۳۹فروشندهی اجناس بافتنی

اگر از بافندگی لذت میبرید ،میتوانید دستسازهای بافتنی مانند کاله،
شال یا اقالم دیگر درســت کنید و بهصورت آنالین یا در فروشگاههای
محلیبفروشید.

 .۴۰شمعسازی

شمعها زیاد به عنوان هدیه استفاده میشوند .و از این رو شما میتوانید
با ساخت شمعهای خالقانهی معطر و در رنگهای مختلف بازار خوبی به
خود اختصاص دهید.
.۴۱سبدبافی

ســاخت سبد نیز یک هنر قدیمی است .شــما میتوانید سبدهایی در
شکلها و سایزهای مختلف بسازید و بفروشید.
 .۴۲سفالگری

شما میتوانید ظروف و لوازم تزئینی سفالی بسازید و به رنگهای متنوع
رنگ آمیزی کنید و آنها را بفروشید.
.۴۳خوشنویسی

شــما میتوانیــد بهعنوان یک خطــاط برای خودتان کســب و کاری
راه بیندازید .شــما میتوانید با کسب و کارهایی که همچنان به دنبال
نامهنگاری ســنتی برای موارد تبلیغاتیشان هستند پیشنهاد همکاری
بدهید .یــا حتی میتوانید بــه زوجهای جوان در نوشــتن کارتهای
عروسیشان کمک کنید.
 .۴۴نویسندهی کتاب کودک
 .۴۵نقاش منزل

اگر از نقاشــی پروژههای بزرگ لذت میبرید ،چه بومی جذابتر از یک
منزل؟ شــما میتوانید با خانهدارانی که بهدنبال رنگآمیزی منزلشان
هستند همکاری کنید.

شما میتوانید در نمایشگاهها ،جشن تولدها ،و دیگر رویدادها به نقاشی
روی صورت کودکان و فعالیتهای مشابه بپردازید .اگر از این فضا لذت
میبرید ،میتوانید در محل خودتان این سرویس را ارائه کنید.

 .۴۶صابونسازی

ویدیوی آنالین به یک رویکرد روبهرشد تبدیل شدهاست .شما میتوانید
با تولید ویدیوهای خودتان کسب و کار راه بیندازید و از طریق تبلیغات
در یوتیوب یا حتی کار کردن با مشتریانتان در پروژههای ویدیوییشان
به درآمد برسید.

 .۴۷طراح کیف
 .۴۸فروش نقاشیهای مجازی

اگــر به رنگرزی گرهی پارچهها با رنگهای ناشــی از گره عالقه دارید،
میتوانید از شکل هنر را بر تیشرت،جوراب و غیره استفاده کنید و آنها
را بهصورت آنالین یا در نمایشگاههای محلی بفروشید.

 .۴۹صحافی

در رویدادهای مختلف از بادکنک آرا استفاده میشود .شما میتوانید این
هنرتان را به شــرکتکنندگان در این رویدادها عرضه کنید یا بهعنوان
بخشی از دکور این رویداد اثری خلق کنید.

 .۵۰فروشگاه ملزومات هنری

.۲۷تولیدکنندهیویدئو

 .۲۸رنگرزی گرهی

 .۲۹هنرنمایی با بادکنک (بادکنک آرایی)

 .۳۰طراح کارتپستال

صابون محصول دیگری است که از نظر زیبایی و رایحه به شما اجازهی
خالقیت میدهد .شما میتوانید صابونها و محصوالت زیبایی مختلفی
بسازید و بهصورت آنالین یا در نمایشگاههای محلی بفروشید.

اگــر به طراحی هنری عالقه دارید ولی لزوما نمیخواهید کارهایتان را
بهصورت فیزیکی بفروشــید ،میتوانید فرمت دیجیتال کارتان را عرضه
کنید و پرینت کردن آن را به مشتریانتان بسپارید.
صحافی یک هنر قدیمی است .ولی شما هنوز هم میتوانید در این زمینه
کسب و کار راه بیندازید و با نویسندگان مستقل همکاری کنید .یا حتی
ژورنالهای یا دفاتر طراحی دستساز خودتان را بسازید و بفروشید.
یــا اگر میخواهیــد از عالقهتان به هنر و خالقیتتــان برای کمک به
هنرمندان اســتفاده کنید و قابی برای عرضهی محصوالتشان فراهم
کنید ،شــما میتوانید فروگاهی افتتاح کنید و ملزوماه هنری مختلف و
اقالم خالقانه را بفروشید.

