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انجام قرعه کشی جشنواره قرض الحسنه 
پس انداز »اُمید آینده«

قرعه کشی جشنواره قرض الحسنه پس انداز »اُمید 
آین��ده«، در روز 29 اردیبهش��ت ماه 98، ب��ا حض��ور 
اعض��ای هیأت مدی��ره، معاونان، مدی��ران و جمعی از 

رؤسای شعب بانک آینده، انجام شد.
در این جش��نواره، که از پانزدهم اس��فندماه 97 
آغ��از و تا پای��ان س��ی و یکم فروردین م��اه 98، ادامه 
داشت؛ تعداد ۱.۳۰۳ نفر، واجد شرایط برای حضور در 
قرعه کشی، شناخته شدند. جوایز این دوره از جشنواره 
قرض الحسنه پس انداز »اُمید آینده«، شامل: ۱  دستگاه 
تبل��ت، ۱۰ جای��زه ۵ میلیون ریال��ی و ۱۰۰جایزه ۱ 
میلیون ریالی بود. پس از انجام قرعه کشی، خانم هلیا 
عنایت خانی، برنده ۱ دس��تگاه تبلت؛ جایزه ویژه این 
دوره شدند. همچنین؛ ۱۰ برنده جایزه ۵ میلیون ریالی 
نیز؛ خانم ها: نعیمه کاتب خیابانی، اسماء اخوان گالبی، 
فاطم��ه جدلی، پریا حیدری، ریحانه افش��اری، بی بی 
معصومه موسوی، ترانه احمدپور کیوانی و غزل قرشی 

و آقایان: علی مرادی و نیما نوذری بودند.

 تقدیر مدیرکل بهزیستی استان گلستان
از بانک پارسیان شعبه گرگان

ابراهیم غفاری مدیرکل بهزیس��تی استان گلستان 
با ارس��ال لوح تقدیر، از کارکنان بانک پارس��یان شعبه 
گرگان به دلیل همکاری و همراهی موثر در اشتغال زایی 
و توانمند س��ازی مددجویان و معلولین گروه های هدف 

این سازمان تقدیر کرد.
در بخشی از این تقدیرنامه، خطاب به رئیس شعبه 
گرگان آمده اس��ت: از جانب خود و به نیابت از س��وی 
خانواده بزرگ س��ازمان بهزیس��تی، مراتب قدرشناسی 
خود را با اهدای این لوح سپاس تقدیم می دارد. نیل به 
استجابت دعا و توفیق روز افزون حضرتعالی را در مسیر 
تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اس��المی از درگاه 

خداوند متعال مسئلت دارم.

 کمک ۵ میلیارد ریالی بانک ملت
برای آزادی زندانیان نیازمند

بان��ک مل��ت با حضور در س��ی و دومین جش��ن 
گلریزان ستاد دیه و اعطای چک ۵ میلیارد ریالی، در 

آزادی زندانیان نیازمند مشارکت کرد.
ای��ن بانک با هدف دس��تگیری از زندانیان جرائم 
غیرعم��د و همزمان با ماه مبارک رمضان، با حضور در 
جش��ن گلریزان ستاد دیه کشور، ۵ میلیارد ریال را به 

این امرخداپسندانه اختصاص داد.
براساس این گزارش، بانک ملت از سال های قبل 
و با هدف ایفای مسئولیت های اجتماعی، کمک نقدی 
و اعطای تس��هیالت قرض الحس��نه به آزادی زندانیان 
نیازمند در جرائم غیرعمد را در دس��تور کار داشته و 
تاکن��ون تعداد زیادی زندانی را به آغوش گرم خانواده 
هایشان بازگردانده است. بر این اساس و حسب دستور 
بیگدلی مدیرعامل بانک، علی اکبر صابریان مدیر امور 
روابط عمومی بانک ملت با حضور در جش��ن گلریزان 
ستاد دیه، چک ۵ میلیارد ریالی کمک این بانک را به 

مسئوالن این ستاد تقدیم کرد. 

شمارش معکوس برای قرعه کشی جشنواره 
»پولتو راحت بریز« اپلیکشین »بله«

با پایان مهلت ش��رکت در جشنواره »پولتو راحت 
بریز« اپلیکیش��ن »بله«، شمارش معکوس برای قرعه 

کشی این جشنواره آغاز شده است.
این جش��نواره ویژه کسانی بود که »بله« را نصب 
کرده و در آن تراکنش مالی انجام می دادند. اس��تفاده 
از خدمات کارت به کارت، دریافت موجودی، دریافت 
صورتحساب و خرید شارژ در اپلیکیشن »بله« شانس 
برنده شدن در این جشنواره را بیشتر می کرد. همچنین 
دعوت دیگران به »بله« نیز برای ش��رکت کنندگان در 
جشنواره امتیاز آور بود. قرعه کشی این جشنواره دهه 
اول خردادم��اه برگزار و نتیجه آن از طریق کانال های 
رسمی بله و بازوی جشنواره اطالع رسانی خواهد شد

 جابجایي شعبه زرافشان شمالي
بانک اقتصاد نوین

با مجوز بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران و با 
هدف بهینه سازي شبکه شعب بانک اقتصادنوین، شعبه 
زرافشان ش��مالي این بانک به محل جدید منتقل و از 

این پس با نام شعبه "دادمان" فعالیت خواهد کرد. 
تمامي سوابق، مس��تندات و پرونده هاي مشتریان 
ش��عبه زرافش��ان ش��مالي بانک اقتصادنوین به شعبه 
دادمان واقع در شهرک قدس، بلوار دادمان، نبش خیابان 

بوستان، پالک ۳۱.2 منتقل شد. 
شایان ذکر اس��ت، با توجه به یکپارچگي خدمات 
بانک اقتصادنوین در ش��عب سراس��ر کشور، جز برخي 
خدم��ات خاص، محدودیتي در دریافت خدمات بانکي 
و انتخاب شعبه براي مشتریان وجود ندارد و مشتریان 
مي توانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه خود، خدمات 
موردنظر را دریافت کنند. مشتریان ارجمند مي توانند 
براي کس��ب اطالعات بیش��تر با کارشناسان مرکز 24 
س��اعته ارتباط با مشتریان بانک اقتصادنوین به شماره 

48۰۳۱۰۰۰ – ۰2۱ تماس حاصل نمایند.

اخبار

افتتاح راه آهن میانه - بستان آباد تابستان ۹۸ 
مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربنا های حمل ونقل از افتتاح راه آهن 
میانه - بس��تان آباد در تابس��تان پیش رو خبر داد و گفت: حد فاصل بستان آباد تا 
تبریز به طول 7۰ کیلومتر نیز تا پایان س��ال جاری به اتمام و در بهار س��ال 99 

آماده بهره برداری می شود.
خیراهلل خادمی اظهار کرد: اهداف س��ال 98 مانند سال گذشته عالوه بر توسعه 

خطوط ریلی کش��ور به صورت ویژه در راستای تحقق هدف اتصال پنج مرکز استان به 
ش��بکه ریلی کش��ور برنامه ریزی شده و س��ال جاری با هدف اتصال مرکز استان آذربایجان 

شرقی به شبکه ریلی از مسیر راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز در دست اقدام قرار دارد.
وی افزود: اتمام راه آهن میانه تا بستان آباد هدف ابتدایی ما در فاز اول این پروژه است 
که هم اکنون عملیات زیرسازی این محور ۱۰۰ درصد تکمیل شده و در بخش روسازی نیز 

ریل گذاری، باالست ریزی، رلواژ اول و دوم به طول ۱۳2 کیلومتر به اتمام رسیده است.

کوپه
بازگشت ١۸.٧ میلیارد دالر ارز صادراتی

عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران از 
بازگش��ت ۱8.7 میلی��ارد دالر ارز صادرات��ی خبر داد و گفت: بان��ک مرکزی با 

بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی، روند بازگشت ارز را ُکند نکند.
محمد الهوتی گفت: طی ماه گذشته هجمه بسیاری علیه صادرکنندگان کشور 

درخصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای یک آمار غیرواقعی وارد شد 
و کار به جایی رسید که در شبکه های سراسری نیز به آن پرداخته شد و این در شرایطی 

است که روز به روز درآمدهای نفتی کاهش می یابد و باید بر صادرات تمرکز بیشتری کرد.
وی افزود: ارزش صادرات برای کشور در شرایط کنونی بسیار باال است و ما نیازمند 
بازگش��ت ارز صادراتی هس��تیم تا از این محل بتوانیم کش��ور را اداره نماییم اما به این 
موضوع گله داریم در حالی که باید از سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی حمایت شود، 

آنها تضعیف می شوند.  مهر

جنب استانبول
اعالم فاز مقدماتی کنترل نرخ اجاره بها تا عید فطر

با گذشت یک روز از اعالم رسمی وزارت راه و شهرسازی مبنی برتعیین سقف 
برای کنترل نرخ اجاره بها، وزیر راه و شهرسازی از فاز مقدماتی کنترل نرخ اجاره بها 

تا عید فطر خبر داد.
محمد اسالمی با اشاره به اینکه بنا داریم، نرخ اجاره را با تعیین ضابطه و ابزار 

مالیات��ی کنترل کنیم، گفت: فاز مقدماتی کنترل نرخ اجاره بها تا عید فطر اعالم و 
آغاز می شود. وی با بیان اینکه مسکن و اجاره بها در کشور همواره تابع شرایط اقتصادی 
و پول بازار بوده است افزود: الزم است این امر  با یک رویه مشخص سامان دهی شود.  

وی با اش��اره  به قیمت های سرس��ام آور اخیر نرخ اجاره بها وی��ژه در تهران گفت: با 
تش��کیل کارگروهی در وزارتخانه، مرکب از اف��راد موثر در این امر، تالش داریم تا وضع 
مش��خصی را تعیین کنیم. بنا داریم نرخ اجاره بها را که بدون منطق با کاهش یا افزایش 

صورت می گیرد، با تعیین ضابطه و ابزار مالیاتی کنترل کنیم.  فارس

خونه به خونه

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛
دسترسی به سامانه احراز هویت 

فقط برای نیازهای ضروری
معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری  از ایجاد محدودیت در جامعه دسترس��ی به روي آنتـــن
س��امانه اح��راز هویت کارب��ران تنها برای درخواس��ت منطقی و 
ض��روری فراهم می ش��ود که تمامی کس��ب و کاره��ای خرید و 

فروش آنالین مجاز به استفاده از سامانه خواهند بود.
امیر ناظمی در پاس��خ به این س��ؤال که سامانه احراز هویت 
کاربران )ش��اهکار( تنه��ا در اختیار برخی کس��ب وکارهای قرار 
گرفته و برای مثال در حالی که برخی سایت های خرید و فروش 
به این سامانه متصل اند و سایت های دیگری این امکان را ندارند، 
گفت: در حال حاضر این سرویس به صورت موفق ارائه شده و به 
هر ش��رکتی که درخواست دریافت این سرویس را داشته باشد و 

درخواست آن از دید ما منطقی باشد سرویس را ارائه می کنیم.
وی توضیح داد: دلیل اینکه می گویم این درخواست باید منطقی 
باشد این است که این سرویس یک سرویس حاکمیت است و پس 

از مدتی ممکن است تمامی اپلیکیشن ها به خاطر اطمینان از فیک 
نبودن و واقعی بودن کاربران  و قابلیت شناسایی کاربران، شهروندان 
را مجب��ور کنند که احراز هویت ش��وند که ای��ن روند برای جامعه 

محدودیت ایجاد می کند و مجاز به این کار نیستیم. 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با ذکر مثالی توضیح 
داد: ف��رض کنی��م تصمی��م بگیریم که هرکس که قص��د ورود به 
اینترنت را دارد باید یوزر نیم و پسورد وارد کند، مردم چقدر از این 
موضوع خوشحال می شوند؟ اصاًل خوشحال نمی شوند. اگر از فردا 

همه اپلیکیش��ن ها بگویند کاربران برای استفاده باید احراز 
هویت شوند از نظر ما اتفاق خوبی نیست؛ زیرا آزادی های 
جامعه را محدود می کند و تنها در جایی که احراز هویت 
نیاز اس��ت باید انجام شود؛ مانند جابه جایی های مالی؛ با 
این منط��ق قطعا فین تک ها نیاز به احراز هویت کاربران 

دارند؛ زیرا باید بدانیم چه ش��خصی به حس��اب 
چه شخصی پول واریز می کند که نه تنها مردم 
بلک��ه تمام دنیا این را پذیرفته اند که نمی توان 
ب��دون احراز هویت در هیچ ج��ای دنیا پولی 
را جابه ج��ا ک��رد. اما آیا کارب��ران برای ورود 
به ش��بکه های اجتماعی خود نیاز دارند که 

شناسایی شوند؟ قطعاً خیر.
وی تاکید کرد: بنابراین نمی توان دسترس��ی به این س��امانه 
را به همه کس��ب و کارها داد که در نتیجه از فردا دومینویی راه 
بیفتد که همه اپلیکیشن ها بخواهند احراز هویت کنند. علت این 
سخت گیری رعایت حقوق شهروندان است و اتفاقاً برای سازمان 
فناوری اطالعات ایران درآمد دارد که همه به این س��امانه وصل 

شوند و بابت هر درخواست ۱2۰ تومان بپردازند.
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ایران در پاسخ به این سؤال 
که آیا در قیمت تجدیدنظر خواهد شد؟ گفت: این سامانه نیازمند 
تجهیزاتی برای ارائه س��رویس است. شهروندی از این سرویس 
استفاده می کند و شهروند دیگری استفاده نمی کند، آیا عادالنه 
اس��ت که از همه پول بگیریم؟ خیر. عالوه بر این قانون کشور 
می گویند که سازمان فناوری اطالعات ایران یک سازمان 
دولتی است و نمی تواند هیچ سرویس ارائه کند که 
قیمت  آن از هزینه تمام ش��ده برای دولت کمتر 
باشد؛ هزینه تمام شده این سرویس برای دولت 
۱2۰ تومان اس��ت و عین آن را اخذ می کنیم. 
عم��اًل اگر ی��ک ری��ال اضافه گرفته ش��ود 
مستقیم به خزانه می رود و بنابراین عالقه ای 

نداریم که قیمت را باال ببریم زیرا از آن سودی نمی برsم. بنابراین 
روی کم ترین قیمت منصفانه تأکید می کنیم. تصور می کنم اگر این 

منطق را برای مردم توضیح دهیم همه قبول می کنند. 
ناظمی در پاسخ به این سؤال که این هزینه همچنان از کسب 
و کار ه��ا اخذ خواهد ش��د و از مردم گرفته نمی ش��ود؟ گفت: این 
هزینه از کس��ب و کار اخذ می ش��ود اما در واقع از استفاده کننده 
کسر می شود. وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی سایت های 
خرید و فروش به س��امانه شاهکار متصل هستند و برخی نیستند 
و برای مثال دیوار این سامانه را دارد اما شیپور ندارد؟ گفت: دیوار 
به س��امانه متصل است و باقی کسب و کارهای خرید و فروش اگر 
درخواست دهند سامانه را در اختیارشان قرار می دهیم. برای مثال 
زرین پال به سامانه متصل است اما شیپور درخواستی نداده است.

معاون وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاس��خ به این 
س��ؤال که گفته می ش��ود این س��امانه فعال به اندازه ای که همه 
کس��ب و کارها بتوانند از آن استفاده کنند ظرفیت ندارند، گفت: 
سامانه تس��ت شده و هم اکنون برای تراکنش های دولت با حجم 
باال از آن استفاده می شود؛ دیوار نیز برای ۵۰ هزار تراکنش تست 
کرده و مشکلی نداشته است و بقیه که استفاده نکرده اند احتماالً 

نمی خواستند فعال چنین هزینه ای را متقبل شوند.  فارس

گروه معیشت   همیش��ه پای یک "مردم" در سبد خــانوار
میان اس��ت. مردمی که در برابر گرانی دم نمی زنند 
و س��کوت می کنند و در نبود و یا کمبود کاالها نیز 
به ایستادن در صف برای ساعت ها عادت کرده و دم 
نمی زنند. مردمی با حجب و حیا که در برابر گرانی و 
تورم روزافزون تنها به حذف آن کاال حتی اگر کاالی 

اساسی باشند از سفره خانوار خود تن می دهند.
نکته جالب در برابر این خصوصیات آن اس��ت 
که این افرادی که این روزها با سیلی صورت خود 
را س��رخ می کنند هرجا پای گرانی و گران ش��دن 
و ی��ا کمب��ود کاال به میان می آی��د متولیان اولین 
انگش��ت اتهام را به س��مت آنها روان��ه می کنند و 
بخشی اعظمی از مش��کالت موجود را به تقاضای 

این مردم نسبت می دهند. 
طی روزهای اخیر وزیر صنعت؛ معدن و تجارت 
ب��ا تاکید بر این نکته که هج��وم مردم برای خرید 
کاالهای گران مشکل ساز است مدعی شد که وقتی 
کاالیی گران می ش��ود، مردم برای خرید آن هجوم 
می آورن��د، ای��ن فرهنگ باید ب��ا کار فرهنگی و به 

کمک رسانه ها اصالح شود تا مشکل ساز نشود.
وی در س��خنان خود اصن��اف را اولین حلقه 
کنترل قیمت در مرحله توزیع برش��مرد و مدعی 
شد که اتحادیه ها و صنوف نقش مهمی در تنظیم 
ب��ازار ب��ه خصوص در ش��رایط فعل��ی دارند و هر 
اتحادی��ه و صنفی باید ش��رایط جن��گ اقتصادی 
کنون��ی را برای اعضایش تبیین و تش��ریح کند و 
نقش خود را به خوبی انجام دهد و در این شرایط 
جن��گ اقتصادی پس از آنها، س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف 
برای تنظی��م بازار قرار دارند ک��ه نقش و جایگاه 

مهم��ی دارن��د. 
نکت��ه قاب��ل تامل ت��ر در صحبت ه��ای رضا 
رحمانی آن بود که مدعی ش��د "علی رغم رکود و 
کاه��ش خرید مردم از لحاظ تامین بازار مش��کلی 
نداشته ایم، اما الزم بود تا در یک  جلسه و کارگروه 
کوچک��ی مس��ؤولین ذی ربط نشس��ته و بررس��ی 
می کردند که چرا وضعیت گوش��ت، ش��کر و خرما 

به این شکل شده است؟ این موارد قابل پیشگیری 
بود و با بررس��ی بیشتر و شناسایی علل، شرایط را 

برای بروز اینگونه موارد کاهش می دهیم.

متولی کیست؟
ب��ا توجه به صحبت های وزیر صنعت ،معدن و 
تجارت اما سوال اساسی این است که با علم به این 
آگاهی که امثال وزیر صنعت از آن دم می زنند چه 
کس یا کس��انی باید در ای��ن زمینه اهتمام الزم را 
به کار می داشته و زمینه برگزاری چنین جلسه ای 
را مهی��ا می کردند. اینک��ه متولی��ان می دانند در 
بروز برخ��ی حوادث و بالیای طبیع��ی این امکان 
که برخ��ی کاالها نایاب و حتی کمیاب ش��ود چه 

تدابیری باید برای آن اندیشید.
رحمان��ی در س��خنان خ��ود به ای��ن موضوع 
می پ��ردازد که فرآیندهای کنترل بازار باید قبل از 
وق��وع بحران کنترل ش��ود و می گوید؛ هرکس در 
خاکریز خودش باید محکم بایس��تد و کار خود را 
به درستی، دلسوزانه و متعهدانه و برای خدمت به 
مردم به پیش ببرد تا از این ش��رایط به خوبی و با 

موفقیت عبور کنیم.
این سخنان رحمانی در حالی مطرح می شود که 
تخم گرانی و گران ش��دن کاالهای اساسی در کشور 
در ش��رایطی رخ داده که متولیان تا قبل از تمام این 
گرانی ها همواره بر احتمال کمبود کاالها هشدار داده 
و در ی��ک برهه زمانی با باز کردن دروازه های واردات 
اق��دام به واردات کاالهای بس��یاری کردند که نمونه 
آن درداخل تولید می ش��ود و اینگونه عنوان کرده اند 
که این حج��م واردات به منظور تامی��ن نیاز داخل 
و تسهیل دسترس��ی مردم به کاالهاست اما نه تنها 
واردات بی حد و حصر این مس��یر را تسهیل و تامین 
نکرده بلکه منجر به آن ش��ده تا کم تولید داخل هر 
روز خم تر و خم تر ش��ود آن هم در سالی که از سوی 

معظم له سال رونق تولید نامگذاری شده است. 
 صحبت ه��ای وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در مورد پیش��گیری و تدبیر کردن برای بحران ها 
در حالی مطرح می ش��ود که خ��ود وی به عنوان 
متول��ی اصلی و مربوطه باید خیلی پیش تر از اینها 

دست به کار می شد درس��ت آن زمان که گوشت 
گران ش��د و مردم ساعت ها در صف های عریض و 
طویل ایستادند و دست آخر مشخص شد ارز قابل 
توجهی به شرکت های واردکننده گوشت داده شده 
اما اینکه این ارز چه شد و چه با آن خریداری شد 
هنوز که هنوزه معلوم نیست اما ماه هاست که بازار 
گوشت با نوسان و کمبود جدی روبه روست و مردم 
را به جایی رسانده که این کاالی اساسی را از سبد 

خانوار خود حذف کرده اند. 
این مساله نه برای اولین بار که بارها و بارهاست 

که تکرار ش��ده و متولیان یا مردم را متهم کرده اند 
و یا فش��ارهای تحریمی را در حالی که 4۰ س��ال 
است که کش��ور با تحریم های مختلف مواجه بوده 
و برای پیشگیری از چنین وضعیتی در تولید مقام 
معظ��م رهبری بارها و بارها نکات و الزامات الزم را 

گوشزد کرده اند. 

سرمشق
مق��ام معظم رهب��ری در دیدار اخی��ر خود با 
مس��ئوالن نظام با تاکید بر این نکته که "مسئله ی 

اقتصاد کش��ور مس��ئله ی مهّم روز ما اس��ت؛ باید 
ب��ه این بپردازی��م" فرمودند: »اقتص��اد ما یکی از 
اقتصاده��ای ب��زرگ دنیا اس��ت، زیرس��اخت های 
اقتصادی ما زیرس��اخت های خوبی است؛ بایستی 
همی��ن طور که اش��اره کردن��د، مدیریّته��ا را به 
ش��کلی تنظیم کنیم و ترتیب بدهی��م که بتوانند 
از این موجودی به بهترین وجهی اس��تفاده کنند، 
ظرفّیتهای فراموش شده و مغفول واقع شده را واقعاً 
ب��ه کار بگیرند. اقتصاد ما چند بیماری مزمن دارد 
ک��ه اینها را اگ��ر بتوانیم در این بره��ه حل کنیم 
-این برهه ای که با مس��ئله ی نفت گالویز هستیم 
و تحری��م و این چیزها مطرح اس��ت- به نظر من 

اقتصاد ما جهش پیدا خواهد کرد.«
ایش��ان در فرمایش��ات خود برای چندمین بار 
رون��ق تولید را م��ورد تاکید ق��رار داده و فرمودند: 
»مس��ئله ی رون��ق تولی��د را بای��د ج��ّدی گرفت. 
مس��ئولین محترم روی خوابیدن و تعطیل  ش��دن 
کارخانه ه��ای تولی��دی و جاهای تولی��دی، خیلی 
باید حّس��اس باش��ند. گاهی خبرهایی میرسد که 
واقعاً خبرهای تلخی است؛ ]مثاًل[ فالن کارخانه ِی 
مع��روف با محصوالت زیاد، به خاطر یک مش��کلی 
تعطیل میشود. البّته من یادداشت کرده بودم بعداً 
بگویم حاال همین  جا ]میگویم[؛ واقعاً ]مسئولین[ 
وزارت صنایع نگاه کنند ببینند آن بخشهای مورد 
نی��از -چه در زمینه ی ماش��ین آالت و قطعات، چه 
در زمینه ی کاالهای واس��طه ای و مواّد به اصطالح 
الزم برای تولید- کجاها کمبود دارند؛ یک فهرستی 
تهّیه کنند، فراخوان بدهند و از مسئولین گوناگون 
کش��ور ]بخواهند[؛ حاال که وارد کردنش از خارج 
مشکالتی دارد، میتوانند خیلی از این مواد را تولید 
کنند. یک چیزهایی هس��ت که هیچ ربطی هم به 
مسائل هسته ای و مانند اینها ندارد اّما روی خباثت 
و بدجنس��ی، خرید اینه��ا را، وارد ک��ردن اینها را 
ممنوع کرده اند و نمیگذارند؛ خیلی خب، در داخل 
تولی��د کنیم. جوانهای م��ا آمادگی دارن��د، دارای 
ابتکارند؛ از اینها بخواهند، یک نمایشگاه های دائمی 
تش��کیل بدهند، نیازها آنجا تعریف بشود، تولیدات 

آنجا تعریف بشود. این یک مسئله است.«
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سیاست روز عوامل اثرگذار در گرانی ها را بررسی می کند؛

 گناه بی تدبیری مدیران
به گردن مردم

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تشریح کرد؛
بسته ارزی جدید بانک مرکزی 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بسته جدید بانک مرکزی  باجـه را تکمیل کننده سیاست های کلی سال گذشته اعالم کرد.پشـت 
 صمد کریمی با بررس��ی روند تکمیل ش��دن سیاس��ت های ارزی سال 
گذش��ته و چگونگی بازگش��ت ارز به چرخه اقتصادی گفت: از 22 فروردین 
97 کلیه صادرکنندگان مجاب ش��دند ارز حاصل از فروش را به چرخه ارزی 
و اقتصادی کش��ور برگردانند. وی افزود: 2 اردیبهش��ت س��ال گذشته نحوه 
بازگش��ت در هیئت دولت تصویب ش��د و درباره روش های واردات در مقابل 

صادرات و چگونگی بازگشت ارز به سامانه نیما تصمیم گیری شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در نهایت بسته جدید چگونگی بازگشت 
ارزی مصوب ش��د که در آن دو گروه پتروش��یمی و سایر صادرکنندگان و میزان 
بازگشت ارز به سامانه نیما مشخص شده است. از این پس هیچگونه محدودیت 
قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داش��ت، معامالت اسکناس در 

بانک ها و نیما انجام می شود و در سامانه نیما )بازار دوم( ثبت خواهد شد.
وی افزود: معامالت اسکناس هم در بانک ها انجام می شود و هم در صرافی های 
مج��از که در س��امانه نظارت ارز ثبت می ش��ود. وی در بخ��ش دیگری عملکرد 
پتروشیمی را خوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت پتروشیمی تعامل خوبی با بانک 
مرکزی انجام می دهند. عمده واردات به کشور توسط بانک مرکزی رصد می شود.

کریمی با بیان اینکه چنانچه کاالیی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت 
باید تایید کند، افزود: سیاست هوشمندانه است و کمک به صادکنندگان قدم 
برمی دارد. تامین مالی تجارت بهتر اس��ت با کشور های همسایه صورت گیرد. 
وی به درستی راهبردی و تصمیم گیری در تجارت با همسایگان تاکید کرد و 

افزود: این کار می تواند بر خروج ارز از کشور جلوگیری کند. 
مدی��ر اداره صادرات بانک مرکزی به چگونگی س��رمایه گذاری ارزی در 
بانک مرکزی اش��اره کرد و گفت: عملکرد صادرکنندگان به ۱9 میلیارد دالر 
رس��یده است. باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصوالت غیرنفتی 

بتوانیم کاال های مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
وی ب��ه رصد دقی��ق صادرکنندگان و صادرات آن ها اش��اره ک��رد و گفت: 
صادرکنندگانی که بیش از 7۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده اند 
تش��ویق می شوند. قرار شده گمرک هم به طور سیستمی آمار خود را به سامانه 
اطالع دهد. صادرکنندگانی که صادرات در مقابل واردات انجام می دهند می توانند 

اطالعات صادراتی خود را به سامانه جامع تجارت وارد کنند.  میزان

رئیس اتاق بازرگانی تشریح کرد؛
سال 98؛ سال سخت اقتصاد 

رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه اقتصاد ایران در س��ال  توسعه 98، ش��رایط س��ختی را پیش رو دارد، گفت: تحریم را مسیر 
علی رغم همه زیان ها باید به فرصت تبدیل کرد.

 مسعود خوانس��اری با بیان اینکه سال 98 عالوه بر فشارهای تحریمی، 
بنگاه ها در داخل کش��ور با فش��ارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز روبه رو 
هس��تند، گفت: گس��ترش دخالت ها در زمینه قیمت گ��ذاری باعث به وجود 
آمدن مس��ائلی مانند احتکار خواهد ش��د؛ از س��وی دیگر، امس��ال برخی از 

بنگاه ها شاید به دلیل تحریم ها و کم شدن تقاضا تعطیل شوند.
رئی��س اتاق ته��ران افزود: با توجه به دیدار اخی��ر رهبر معظم انقالب با 
مس��ئولین باید از ایشان تشکری ویژه داش��ت که بر مسائل اقتصادی تاکید 
کردند و خیلی از مطالب مورد درخواس��ت بخش خصوصی از جمله توجه به 
معیش��ت مردم و حمایت از تولید را مطرح کردن��د؛ به خصوص اینکه ایران 
ظرفیت های باالیی برای توس��عه اقتصادی دارد و باید چالش تحریم را با اتکا 

به مردم و بخش خصوصی تبدیل به فرصت کنیم.
وی تصریح کرد: این دوره مس��ئولیت س��خت تری برعه��ده داریم و باید 
با تالش بیش��تر از این دوره عبور کنیم؛ ضمن اینکه اصالح فضای کس��ب و 
کار باید اولویت اول دولت و س��ران قوا قرار بگیرد، تا بتوانیم خیلی از مسائل 
را حل کنیم؛ این در حالی اس��ت که اقدامات خوبی در دوره هش��تم فعالیت 
ات��اق تهران ب��ه ویژه بعد از برجام انجام ش��د و اگر تحریم ه��ای اخیر نبود، 

موفقیت های بزرگی به دست می آوردیم.
به گفته خوانس��اری، ش��رایط تحریم روز به روز س��خت تر می شود و باید 
برنامه محور حرکت کرد و از س��وی دیگر، رتبه ایران در فضای کس��ب و کار را 
علی رغم تمام مسائل و مشکالت باید ارتقا داد؛ اما به هر حال، دولت مجبور است 
در دوره جدید دست خود را بیشتر از قبل به سمت بخش خصوصی دراز کند.

وی ب��ا بیان اینک��ه باید تهدید تحریم را به فرص��ت تبدیل کرد و بهبود 
فضای کس��ب و کار را در دولت و س��ران س��ه قوه دنبال نمود، اظهار داشت: 
در دوره نهم اتاق باید س��ه اس��تراتژی گس��ترش نفوذ در تصمیم گیری های 
اقتصادی قوا، تمرکز بر کش��ورهای همسایه که دارای مرزهای زمینی با آنها 
هس��تیم و نتیجه محور ش��دن فرایندها در اتاق را پیش ببریم. در س��ال های 
گذش��ته اتاق به جای دخالت در تصمیم س��ازی ها، ه��ر روز عکس العملی در 

مقابل تصمیم گیری ها داشته که این شرایط باید تغییر کند. مهر

وزیر نفت مطرح کرد؛
زمان بر بودن موفقیت عرضه نفت در بورس 

وزیر نفت در ارزیابی عرضه های نفت و میعانات گازی که  سـیاه تاکن��ون در ب��ورس ان��رژی ص��ورت گرفته، گف��ت: این طـاي 
عرضه ها کم و بیش موفق بوده و امید اس��ت با رفع مش��کالت و ناآش��نایی ها 
بتوانی��م عرض��ه را گس��ترده تر کنیم این در حالی اس��ت که اکثر بورس��ی ها 

معتقدند کسب موفقیت چشمگیر عرضه نفت در بورس کمی زمان بر است.
بیژن زنگنه به ارزیابی دهمین مرحله عرضه نفت و میعانات گازی در بورس 
انرژی گفت: این عرضه نیز همچون دیگر عرضه ها خواهد بود درحالی که وزارت 
نفت موظف است هر ماه مقدار مشخصی نفت و میعانات گازی عرضه کند لذا 
بر مبنای شیوه نامه ابالغی طی هفته های گذشته و قانون بودجه این عرضه ها 

صورت خواهد گرفت.
وی ب��ا بیان اینکه محموله های عرض��ه نفت در بورس تا حد امکان )۳۵ 
هزار بش��که ی��ا ۵ هزار تن( کوچک ش��ده لذا امکان خوبی ب��رای خریداران 
به وجود آمده اس��ت، افزود: لجس��تیک )مدیریت جری��ان کاال، اطالعات بین 
مح��ل تولید تا نقط��ه مصرف برای برآورده کردن نیازه��ای مصرفی( آن  نیز 

توسط وزارت نفت برای تحویل این محموله های کوچک فراهم شده است.
زنگنه ادامه داد: همچنین تس��هیالت بسیاری نیز برای خریداران مانند 
تعهدات ریالی و اعتباری در نظر گرفته ش��ده اس��ت البته باید ابتدا 6 درصد 
مبلغ را به عنوان ضمانت قرار دهند و سپس مابقی پول در طول زمان و قبل 

از بارگیری محموله از آن ها اخذ می شود.
وی در ارزیابی عرضه های نفت و میعانات گازی که تاکنون در بورس انرژی 
صورت گرفته، بیان کرد: این عرضه ها کم و بیش موفق بوده و امید است با رفع 
مشکالت و ناآشنایی ها بتوانیم عرضه را گسترده تر کنیم چراکه اکثر بورسی ها 
معتقدند کسب موفقیت چشمگیر عرضه نفت در بورس کمی زمان بر است لذا 

وارد میدان شدن کنشگران و فعاالن این عرصه به زمان نیاز دارد.
وزی��ر نفت همچنین درخصوص اینک��ه در مهلت 6۰ روز ای��ران به اروپا 
چه درخواس��ت هایی برای فروش نفت دیده ش��ده است، تصریح کرد: اگر چه 
نمی توانم در این  خصوص صریح صحبت کنم اما وزارت امور خارجه، مدیریت 
کار را تحت نظارت و سیاس��ت های ش��ورای عالی امنیت ملی لحاظ می کند، 
وزارت نفت نیز با آن ها بسیار هماهنگ است، من و دکتر ظریف کارها را دنبال 
کرده و مرتبط با موضوع، مالقات هایی داریم و از طرف ایران کارها با حسن نیت 

دنبال می شود و ان شاءاهلل پاسخ این حسن نیت ها داده شود.  خانه ملت


