
شمار شعبات بانكي اروپايي از زمان ركود بزرگ 
سال ۲۰۰۸ كاهش محسوسي داشته است. 

به گزارش ايسنا به نقل از مركز آمار اتحاديه اروپا، 
افزايش خدمات بانكداري الكترونيك و كاهش 
رشد اقتصادي كشــورهاي اروپايي باعث شده 
اســت تا بانك ها در قاره ســبز به سمت كاهش 
تعداد شــعبات خود حركت كننــد، به گونه اي 
كه تا پايان ســال ۲۰۱۷ شمار شعبات بانكي در 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با ۲۷ درصد كاهش 
نسبت به تعداد شعبات ســال ۲۰۰۸ به ۶۲۵۰ 

شعبه رسيده است. 
در بين كشورهاي مختلف اروپايي، آلمان داراي 
بيشترين شعبات بانكي بوده است، به گونه اي كه 
۲۶ درصد كل شــعبات بانكي در سطح اتحاديه 

اروپا در آلمان مســتقر بودند. پس از آلمان نيز 
لهســتان با ۱۰ درصد و اتريش و ايتاليا هر دو با 
۹ درصد قرار دارند. طــي اين مدت ۲.۷ ميليون 
نفر به طور مســتقيم در بخش بانكي اروپا شاغل 
بوده اند كه ۲۳ درصــد كل كاركنــان اروپايي 
در آلمان مشــغول به كار بوده اند. فرانسه با ۱۵ 
درصد، انگليس با ۱۳ درصد و ايتاليا با ۱۰ درصد 

در رده هاي بعدي قرار دارند. 
كمترين تعداد فعاليت بانكي مربوط به اسلووني با 
تنها ۱۸ بانك بوده است و پس از اين كشور، مالت 
با ۲۵ و اســلواكي با ۲۶ بانك قرار دارند. از سوي 
ديگر كمترين اشتغال زايي بخش بانكي مربوط 
به استوني با ۴۹۲۰ نفر بوده است و مالت و لتوني 

در رده هاي بعدي قرار دارند. 

تا پايــان ســال ۲۰۱۷ بانك هــاي اروپايي ۴۲ 
تريليون و ۹۰۰ ميليارد يورو دارايي داشــته اند 
كه انگليــس، فرانســه و آلمان در صــدر اين 
فهرست قرار دارند. بيشــترين سهم دارايي هاي 
بانكي به نســبت توليد ناخالص داخلي مربوط 
 بــه لوكزامبــورگ، مالــت، قبــرس و انگليس 

بوده است. 
اتحاديه اروپا شامل ۲۸ كشــور بلژيك، آلمان، 
استوني، ايرلند، يونان، اســپانيا، فرانسه، ايتاليا، 
قبرس، لتونــي، ليتواني، لوكزامبــورگ، مالت، 
هلنــد، اتريش، پرتغال، اســلووني، اســلواكي، 
فنالند، انگليس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، 
دانمارك، ســوئد، كرواســي، جمهوري چك و 

روماني است. 

ارزش بيت كويــن در برابــر دالر ۱۵ درصــد 
ســقوط كرد. به گزارش رويترز، پــس از آنكه 
يك پلتفرم معامــالت ارزي در بورس نيويورك 
نام بيت كوين را از فهرســت ارزهاي مجاز براي 
معامالت آتي حــذف كــرد، ارزش بيت كوين 
با ســقوط ۱۵ درصدي به ۸۳۷۷ دالر رســيد 
كه پايين ترين ســطح به ثبت رســيده براي اين 
 ارز محبوب در طول ســه ماه اخير محســوب 

مي شود. 
كيائو وانگ، مدير موسسه »ماسري« كه در زمينه 
مطالعات ارزهاي ديجيتالي فعاليت دارد، گفت: 
حتي براي بيت كوين نيز اين سقوط سنگين يك 

اتفاق كم سابقه محسوب مي شود. 
يك معامله گر ارزهاي ديجيتالي نيز كه خواست 

نامش فاش نشود، گفت كه سقوط بيت كوين در 
بازار مي تواند تحت تاثيــر تصميم اخير كاهش 
ضريب اهرم معامالتي در بازار ارز سيشــل نيز 
قرار گرفته باشــد. عالوه بــر بيت كوين، ارزش 
ديگر ارزهــای ديجيتالــي نيز با ســقوط هاي 
ســنگيني همراه بود تا جايي كــه ارزش اتريوم 
با كاهــش ۱۵.۸۴ درصدي بــه ۱۶۹.۶۸ دالر، 
ارزش بيت كويــن كــش بــا كاهــش ۲۲.۶۱ 
درصــدي بــه ۲۲۶.۵۶ دالر، ارزش اليت كوين 
با كاهش ۱۵.۴۱ درصدي بــه ۵۷ دالر، ارزش 
اســتالر با كاهش ۱۴.۷۴ درصــدي به ۰.۰۵۴ 
دالر، ارزش مونــرو با كاهــش ۱۴.۲ درصدي 
به ۵۹.۴۰ دالر، ارزش دش بــا كاهش ۱۶.۲۵ 
درصــدي بــه ۷۳.۸۱ دالر و ارزش زد كــش با 

 كاهــش ۳۶.۳۲ درصــدي بــه ۱۶۹.۶۸ دالر 
رسيد. 

الكس ماشينســكي، مدير موسسه »سلسيوس 
نتــورك« گفت: عملكــرد نااميدكننــده اخير 
نشــان مي دهد كه هنوز ســرمايه گذاران براي 
سرمايه گذاري هاي كالن در ارزهاي ديجيتالي 
ترديد دارند و با آغاز رونــد نزولي بازار فروش ها 
بيشــتر از حد عادي انجام مي شــود كه همين 
مســاله كار را بــراي يــك اصــالح منطقي در 
بــازار دشــوار مي كنــد. چيزي كه شــاهدش 
هســتيد اين اســت كــه معامله گــران خرد و 
كم تجربــه بــا ورود به اين بــازار فقــط كار را 
 بد تــر كرده انــد و هيجانات بــازار را تشــديد 

مي كنند. 

شــهريورماه ۱۳۹۸ ميانگين قيمت مسكن شهر تهران به ۱۲ 
ميليون و ۹۶۹ هزار تومان در هر متر مربع رسيد كه ۱.۷ درصد 
نسبت به ماه قبل كاهش نشان مي دهد؛ مردادماه نيز قيمت ها 

۳.۱ درصد افت كرده بود. 
شاخص قيمت مســكن شــهر تهران براي دومين ماه پياپي 
منفي شد. براســاس اعالم دفتر اقتصاد مسكن، در شهريورماه 
۱۳۹۸ متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به 
۱۲ ميليون و ۹۶۹ هزار تومان رسيد كه نسبت به ماه قبل ۱.۷ 
درصد كاهش و نســبت به ماه مشابه ســال قبل ۵۹.۷ درصد 
افزايش  يافت.  تعداد معامالت نيز افت محسوســي پيدا كرده 

اســت. در شــهريورماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۸۵۵ قرارداد خريد و 
فروش مسكن در شهر تهران به امضا رسيده كه از كاهش ۱۵ 
 و ۷۳ درصد به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
حكايت دارد.  ارزش ريالي اين تعداد از معامالت ۲۹۴۰ ميليارد 
تومان بوده كه نشــان دهنده افت ۲۰ و ۶۱ درصدي به ترتيب 

نسبت به مردادماه امسال و شهريورماه سال گذشته است. 

وضعيت بازار مسكن در شش ماهه نخست امسال
گزارش تجميعي وضعيت بازار مســكن شهر تهران طي شش 
ماهه نخست ســال ۱۳۹۸ گوياي آن است كه در مدت مذكور 

متوســط قيمت يك متر مربع واحد مســكوني آپارتماني در 
شــهر تهران ۱۲ ميليون و ۸۸۶ هزار تومان بوده كه نســبت 
به شــش ماهه ابتدايي ســال گذشــته ۹۰.۵ درصد افزايش 
يافته است. در شش ماهه نخست امســال همچنين ۳۳ هزار 
و ۵۸ قرارداد خريــد و فروش در تهران به امضا رســيده كه از 
افت ۵۷ درصدي نســبت به شــش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ 
حكايت دارد.  ارزش ريالي معامالت مســكن پايتخت در نيمه 
نخست امســال ۳۲ هزار و۴۷۰ ميليارد تومان بوده كه كاهش 
۱۲.۵ درصدي را نسبت به شــش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان 
مي دهــد.  تعداد واحد مســكوني در پروانه هاي ســاختماني 

صادره نيز طي نيمه اول سال جاري ۲۷ هزار و ۳۸۴ مورد بوده 
 كه نشــان دهنده كاهش ۲۱ درصدي نســبت به زمان مشابه 

سال قبل است. 

دومين افت پياپي قيمت مسكن
افــت ۱.۷ درصــدي ماهيانــه قيمت مســكن شــهر تهران 
براســاس گزارش دفتر اقتصاد مســكن در حالي رقم خورده 
كه مردادمــاه نيز قيمــت ماهيانه ۳.۱ درصــد كاهش يافته 
بود و چشــم انداز قيمت ها را نزولي كرد. كارنامه شــهريورماه 
از بازار مســكن، دومين افــت پياپي قيمت هــا را پس از ۲۰ 

ماه كه بــازار در مســير صعود قرار داشــت نشــان مي دهد. 
گزارش هاي ميدانــي از دفاتر امالك نشــان مي دهد تمايل 
به فروش افزايش يافتــه و در مقابل با توجه بــه پايين آمدن 
 قيمت هاي پيشــنهادي و رســمي، اقبال براي خريد كاهش 

يافته است. 
واســطه هاي ملكــي مي گوينــد متقاضيان موثــر در انتظار 
كاهش قيمت بيشتر هســتند و به همين دليل معامالت خود 
را به تعويــق انداخته اند. بعضي كارشناســان معتقدند اواخر 
 ســال جاري قيمت ها به ثبات مي رســد و معامــالت اندكي 

بهبود پيدا مي كند. 

منابع آگاه اعالم كردند پس از حمالت پهپادي به شركت 
نفتي آرامكوي عربستان، اين شــركت درخواست وام 
يك ميليارد دالري از بانك ها كرده است. به رويترز، دو 
منبع آگاه اعالم كردند شركت نفتي آرامكوي عربستان 
از بانك ها خواسته تا با پيشــنهاد درخواست وام تامين 
مالي پروژه براي بيش از يك ميليارد دالري موافقت كند. 
يكي از منابع آگاه گفت: »شــركت نفتي دولتي آرامكو 
درخواست خود را اين هفته ارسال كرده است.« يك منبع 
آگاه اعالم كرد كه هنوز درخواست تامين مالي آرامكو 

روشن نيست براي چه منظور استفاده خواهد. آرامكو 
هم هنوز در اين باره توضيح نداده است. درخواست وام 
آرامكو پس از حمله پهپادي ۱۴ سپتامبر به دو پااليشگاه 
بزرگ اين كشور انجام شده كه اين حمالت، توليد نفت 
عربستان را به نصف رساند و ۵.۷ ميليون بشكه در روز 
كاهش داد.  امين ناصر، مديرعامل آرامكو گفته است كه 
براي ارائه پيشنهاد اوليه عمومي آرامكو هم آماده مي شود. 

اين عرضه تا روز چهارشنبه در مرحله ارزيابي بود. 
پيش از حمله به پااليشــگاه هاي عربســتان قرار بود 

۵ درصد از ســهام آرامكو به فروش برود و گفته شد در 
ســرمايه گذاري هايي جهت رفاه مردم استفاده خواهد 
شد، اين طرح را بن سلمان وليعهد عربستان داده بود.  سه 
منبع آگاه نيز به رويترز گفته اند كه عربستان توليد نفت 
خود را به ۱۱.۳ ميليون بشكه در روز رسانده است. آرامكو 
به عنوان سودآورترين شركت جهان محسوب مي شود 
كه اوايل امسال سوآوري آن به ۱۲ ميليارد دالر رسيد. 
قرار اســت مقامات آرامكو با تحليلگران بانكي طي اين 

هفته جلسه اي داشته باشند. 

خزانه داري آمريكا يك شــركت كشتيراني چيني 
و يك شركت نفتي و چند فرد ديگر را در ارتباط با 

تحريم هاي ايران در ليست تحريم قرار داد. 
به گزارش فارس، در بحبوحه نشست ها و ديدارهاي 
مجمع عمومي ســازمان ملل ميان ديپلمات ها و 
رهبران كشــورهاي مختلف براي كاهش تنش ها 
ميان تهران و واشــنگتن، خزانه داري آمريكا يك 

شركت كشتيراني چيني و يك شركت نفتي ديگر و 
همچنين چند فرد ديگر را در ارتباط با تحريم هاي 

ايران در ليست تحريم قرار داده است. 
براســاس گزارش پايگاه خبري عرب نيوز، آمريكا 
شركت نفتكش كاســكو )COSCO( و شركت 
نفت »كانكورد« متعلق به چيــن را تحت تحريم 
قرار داده اســت. آمريكا همچنين چند فرد ديگر 

نيز در ليســت تحريم هاي خود قرار داده اســت. 
وزير خارجه آمريكا گفته اين شــركت ها به دليل 
انتقال نفت ايران تحــت تحريم قــرار گرفته اند. 
وي كه در جمــع منافقيــن در نيويورك صحبت 
مي كرد، افزود: واشنگتن به تفهيم خطرات هرگونه 
 تعامل اقتصادي با ايران به كشــورهاي ديگر ادامه 

خواهد داد. 

رئيس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي از جريمه 
نقدي اصناف به كارگيرنده مشموالن غايب خبر داد و 
گفت: مشموالن غايبي كه تاكنون براي تعيين تكليف 
وضعيت خدمتي خود اقــدام نكرده اند برابر ماده ۱۰ 
قانون با محروميت هاي اجتماعي مواجه مي شــوند. 
ســردار تقي مهري در اين باره اظهار كرد: مشموالن 
غايبي كه وضعيت خدمتي خود را مشخص نكنند، 
برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانــون خدمت وظيفه عمومي با 
تشديد محدوديت ها و محروميت هاي اجتماعي، عدم 

برخورداري از هرگونه تسهيالت دولتي و اشتغال در 
ســازمان ها و كارگاه هاي دولتي و خصوصي مواجه 
مي شوند.  وي افزود: درصدد هستيم با افزايش ارتباط 
سيستمي با ســازمان هاي دولتي و غيردولتي مانند 
وزارتخانه ها، بانك ها، شهرداري و...، محروميت هاي 
اجتماعي مشموالن غايب را بيشــتر پيگير باشيم. 
رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا بيان كرد: براساس 
مــاده ۱۰ قانون وظيفه عمومي هرگونه اســتفاده از 
تسهيالت دولتي مانند دريافت وام، كسب پروانه كار، 

كانديد شدن براي انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 
استخدام به هر صورت )رســمي، پيماني، قراردادي 
و روزمزد( به شــرط تعيين تكليف وضعيت خدمتي 
مشموالن اســت.  وي گفت: در صورت به كارگيري 
مشموالن غايب توســط كارفرمايان، كارخانجات، 
كارگاه ها، شركت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، 
تعميرگاه هاي دولتي و خصوصي برابر ماده ۶۳ مكرر 
قانون خدمت وظيفه عمومي، بــراي اعمال مجازات 

تعيين شده به دستگاه هاي قضايي معرفي مي شوند. 

سقوط كم سابقه ارزهاي ديجيتاليآمارهايي جالب  از صنعت بانكداري اروپا

مسكن در تهران باز هم ارزان شد

آرامكو  درخواست  وام يك ميليارد دالري كرد

آمريكا  چند فرد  و  شركت چيني را  در ارتباط با ايران تحريم كرد

جريمه  ريالي اصنافي كه مشموالن غايب  را  به كار گيرند

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1738| پنج شنبه 4 مهرماه 1398 |26 محرم  1441 | 26سپتامبر  2019 |  4صفحه| 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 3

هک  اطالعات کاربری اسنپ 20 میلیون نفر 
را  در معرض کالهبرداری قرار داده است

هك  اكانت های 
دارای  اعتبار  اسنپ

تحريم 
 بانك  مركزی
  تبليغاتی
 است

همتی در حاشیه جلسه دولت:

به دنبال تغيير 
كوچكی در 
دل  برجام 

هستيم
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kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سخنگوی  دولت: 

سرمقاله

رهاسازي  اقتصاد
از  نفت  خام

سياست كلي كشــور بايد 
دور شدن از درآمدهاي نفت 
خام و اتــكاي محض به آن 
باشد. اگر بتوان سياست هاي 
دولت را با توجه به ديگر توانايي هايي كه در داخل 
كشور وجود دارد مانند معادن و كشاورزي استوار 
كرد، درآمدهاي نفتي تنها نقطه اتكاي اقتصادي 

نخواهد بود...

  عبدالمجيــد شــيخي، 
اقتصاددان
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كاهش 
معافيت های   مالياتی

زيان   واردكنندگان 
خودرو  از  قوانين يك شبه

مجلس  با  تفکیک  وزارت  صمت  موافقت  کرد

بـازگشت  وزارت  بازرگانـی
صفحه2

صفحه4

پاسخ  ما  به مذاکره  تحت  تحریم،  نه  است
صبر ایران  هم  حدی  دارد

رئیس   جمهوری   در   سازمان   ملل   متحد:

كاهش درآمدهــای نفتی و خطر كســری بودجه 
برای تاميــن هزينه ها باعث طرح پيشــنهاداتی از 
سوی مســئوالن برای حل موضوع شــده است. از 
جمله موضوعی كه از سوی رئيس سازمان برنامه و 
بودجه برای حل اين مسئله ذكر شده شامل حذف 
يارانه پنهان حامل های انرژی و تكيه بر درآمدهای 
مالياتی و تعيين پايه های مالياتی جديد است. هدف 
اين است كه هزينه ها از طريق درآمدهای مالياتی 
جديد مثل ماليات بر سرمايه، جبران شود و يا اينكه 
از بخشی از معافيت های مالياتی صرف نظر شود. هر 
چند عملياتی شدن اين صحبت ها جای سوال دارد. 
اما موضوع اين است كه آيا می توان كسری بودجه را با 
اين درآمدها پر كرد و اينكه تا چه اندازه امكان تحقق 

اين برنامه ها وجود خواهد...

موضوع رســوب هزار خودرو در گمركات و تالشی 
كه برای ترخيص آنها انجام می شــود، هنوز جای 
ابهامات زيــادی دارد. به اعتقــاد واردكنندگان در 
حالی كه اين خودروها ثبت سفارش شده و مراحل 
قانونی آن طی شده، اجازه ترخيص پيدا نمی كند. 
اما مسئوالن اعتقاد دارند  آن دسته از خودروهايی 
مجوز ترخيص پيدا نكرده كه ثبت سفارش نشده و 
منشاء ارزی آنها تاييد نشده است.وزير اقتصاد درباره 
عدم ترخيص حدود هزار خودرو از گمركات گفت: 
مقصر واردكننده ها هستند نه نهادهای حاكميتی. 
درباره بخشی از خودروهای ديگر نيز نيازمند دستور 
قضايی هستيم، تأكيد می كنم كه قبل از اظهارنامه 
گمركــی كاالهايی كه گروه چهار هســتند يعنی 

وارداتشان ممنوع است...

جناب آقاي دكتر
علي ابدالي

انتصاب شايسته حضرت عالي را به سمت مديرعاملي 
بانك قوامين تبريك عرض مي كنم  و توفيق روزافزون 

شما را از خداوند متعال خواستارم. 
 مينا مهرنوش 

جناب آقاي دكتر علي ابدالي
انتصاب شايسته جناب عالي را به عنوان مديرعامل 
بانك قوامين به شما تبريك عرض كرده، برای شما 
موفقيت روزافزون و توفيق خدمتگزاری مستمر را از 

درگاه ايزد منان مسئلت می كنم.
هاشم آقازاده

يادداشت
حرکت  به  سمت
عدالت  مالیاتی

  حسن مرادی، كارشناس اقتصادی
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اقتصاد2
ایران وجهان

همتی در حاشیه جلسه دولت:
تحریم  بانک  مرکزی  تبلیغاتی

 است
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه با دو کشور ترکیه و 
روسیه با »دالر« تعامل تجاری نداریم، گفت: حدود 
۳۰ تا ۴۰ درصد مبادالت با ترکیه با پول ملی انجام 
می شود و بقیه آن با یورو در حال انجام است.به گزارش  
مهر، عبدالناصر همتی رئیــس بانک مرکزی پیش 
از ظهر امروز)چهارشــنبه( در حاشیه جلسه هیئت 
دولت و در جمع خبرنگاران درباره مبادالت بانکی و 
تجاری با ترکیه و روسیه از طریق پول های ملی، گفت: 
با دو کشور ترکیه و روسیه با »دالر« تعامل تجاری 
نداریم.وی ادامه داد: اگر برخی مواقع نیز از »یورو« نام 
می بریم، در واقع یورو را به عنوان مبنای تبدیل در نظر 
گرفته ایم تا اگر پول ملی دو کشور افت و خیز داشته 
باشد، طرف مقابل ضرر نکند.همتی گفت: بسیاری از 
کشورها تمایل دارند که با پول ملی خود با ایران مبادله 
تجاری کنند تا آمریکا بر روند مبادالتشــان نظارت 
نداشته باشد و همه مبادالت مالی ما با روسیه از طریق 
پول ملی اســت، حدود ۳۰  تا ۴۰ درصد مبادالت با 
ترکیه نیز با پول ملی انجام می شود و بقیه آن نیز با 
یورو در حال انجام است.وی در خصوص تحریم بانک 
مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی را تحت عنوان یک 
سرفصل دیگر تحریم کرده اند که البته این اقدامات 
از نظر ما تبلیغاتی است. البته واقعیت این است که 
مشــکالت جدی برای ما از نظر روابط بانکی ایجاد 
کرده اما ما راه های دیگری را برای اجرای کارهای خود 
یافته ایم. ما دنبال دور زدن تحریم  نیستیم، اکنون 
در حال انجام تجارت بدون تحریم هســتیم.رئیس 
بانک مرکزی با اشاره به سفر اخیر خود به کشورهای 
همسایه گفت: دیروز کویت بودم که در آنجا با بسیاری 
از روسای بانک های مرکزی کشورهای منطقه مذاکره 
کردیم. به نظرم تحریم مجدد بانک مرکزی با هدف 
ایجاد یک جو روانی اســت و اتفاق جدیدی رخ نمی 
دهد و ما در حال انجام کارهای خود هستیم. وی ادامه 
داد: در آینده روابط تجاری، مالی و بانکی را با استفاده 
از روش هایی جدا از روش هایی که مدنظر آمریکاست 
برقرار می کنیم. مشکلی تاکنون برای ما رخ نداده و 
اگر چهار بار دیگر نیز ما را تحریم کنند تاثیر جدیدی 
نخواهد داشت. همان بار اول که تحریم کردند ما پیش 
بینی هایی کردیم تا خارج از مقرراتی که آنها در نظر 
گرفته بودند بتوانیم کارهای خود را پیش ببریم.همتی 
درباره انتشار اوراق جدید در عملیات بازار باز گفت: در 
واقع این اوراق را باید مــردم خریداری کنند. خزانه 
داری این اوراق را برای کســری بودجه خود در بازار 
می فروشد.رئیس بانک مرکزی  افزود: عملیات بازار 
باز یک ابزار سیاست پولی است و قرار نیست با عملیات 
بازار باز هر چه دولت اوراق می فروشد را ما خریداری 
کنیم. ما با دخالت خود در بازار اوراق، اجازه نمی دهیم 
که نرخ آن افزایش یابد. ما در حد اصالح و کنترل نرخ 
بهره دخالت می کنیم و بقیه اش را ما مردم خریداری 

خواهند کرد. 

تقاضا در بورس همچنان بیشتر 
از عرضه

روند افزایش شــاخص کل بورس نیز ادامه یافت در 
نهایت ۲۴۸ سهم در بورس و ۳۲۶ سهم در فرابورس 
با رشد قیمت مواجه شدند. همچنین مجموعا ۱۶۰ 
ســهم در بورس و فرابورس ایران با کاهش قیمت 
روبرو شدند.به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی 
و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با رشــد ۲۲۰۲ 
واحدی روبرو شد و به رقم ۳۱۴ هزار و ۴۰۹ واحدی 
رسید.همچنین شاخص کل هموزن نیز با رشد ۱۱۱۹ 
واحد توانست تا رقم ۹۱ هزار و ۵۵۰ رشد کرد. در کنار 
این شاخص آزاد شناور نیز ۳۷۸۸ واحد رشد کرد و 
به تراز ۳۶۳ هزار و ۲۱۳ رسید.شاخص بازار اول نیز 
با رشد ۱۷۸۸ واحدی رقم ۲۲۸ هزار و ۶۶۵ واحدی 
را تجربه کرد در عین حال شاخص بازار دوم  با رشد 
۳۶۳۷ واحد تا عدد ۶۳۸ هزار و ۶۵۰ باال رفت.سرمایه  
گذاری غدیر، بانک پاسارگاد، سرمایه  گذاری صندوق 
بازنشستگی و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هر 
کدام به ترتیب ۱۸۹، ۱۴۶، ۱۳۲ و ۱۰۹ واحد تاثیر 
افزایشی روی شاخص های بازار داشتند.اما پاالیش 
نفت اصفهان، فوالد آلیاژی ایران، پتروشیمی پارس 
و ملی صنایع مس ایران هرکدام بــه ترتیب ۱۱۴، 
۵۳، ۴۷ و ۴۲ واحد روی شــاخص های بازار تاثیری 
کاهشی داشــتند.در گروه خودرو و ساخت قطعات 
شاهد معامله ۷۶۸ میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش 
بیش از ۲۲۱ میلیارد تومان بود بدین ترتیب این گروه 
بیشــترین ارزش معامالت را به خود اختصاص داد.
گروه های بانک و موسســات اعتباری، شیمیایی، 
فلزات اساســی و ســیمانی ها پس از گروه خودرو 
بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند.ارزش کل 
معامالت بورس تهران به رقم ۲۱۵۳ میلیارد تومان 
رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش 
از شش میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد 
معامالت این بازار رقم ۵۰۷ هزار و ۴۵۴ را تجربه کرد.

اخبار

کاهش درآمدهای نفتی و خطر 
کسری بودجه برای تامین هزینه ها 
باعث طرح پیشنهاداتی از سوی 
مسئوالن برای حل موضوع شده 
اســت. از جمله موضوعی که از 
ســوی رییس ســازمان برنامه و بودجه برای حل این مسئله 
ذکر شده شامل حذف یارانه پنهان عامل های انرژی و تکیه بر 
درآمدهای مالیاتی و تعیین پایه های مالیاتی جدید است. هدف 
این اســت که هزینه ها از طریق درآمدهای مالیاتی جدید مثل 
مالیات بر سرمایه، جبران شود و یا اینکه از بخشی از معافیت های 
مالیاتی صرف نظر شود. هر چند عملیاتی شدن این صحبت ها 
جای سوال دارد. اما موضوع این اســت که آیا می توان کسری 
بودجه را با این درآمدها پر کرد و اینکه تا چه اندازه امکان تحقق 
این برنامه ها وجود خواهد داشت؟ از سویی ایجاد پایه های جدید 
مالیاتی تا چه اندازه در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر خواهد 
بود؟به اعتقاد کارشناسان ایجاد پایه های جدید مالیاتی و همچنین 

حذف یارانه پنهان یک سیاست بلندمدت است و از آنجایی که 
ذی نفعان با آن مخالفت می کنند، ممکن اســت به مرحله اجرا 
نرسد و یا حداقل با توجه به شرایط موجود، بستر اجرای آن به 

طور کامل ممکن نباشد. مگر آنکه دولت سیاست محکم و عزم 
جدی ای بر اجرای آن داشته باشد.یکی از اقداماتی که دولت  برای 
افزایش درآمدهای مالیاتی انجام داده، الزام مشاغل به پرداخت 

مالیات و نصب دســتگاه های کارتخوان در این بخش ها برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی است که در رابطه با پزشکان نیز اجرا 
شده است. با این حال این اقدامات هنوز کاهش فرارهای مالیاتی 
را تضمین نکرده است.بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه 
و بودجه درآمد نفت فقط برای بودجه عمرانی است، تعدادی از 
معافیت های مالیاتی حذف، دامنه مالیات ها گسترده، مالیات 
جدید مثل مالیات بر سرمایه وضع می شود و یارانه پنهان انرژی 
را حذف می کنند.در همین رابطه محمدباقر نوبخت گفت: برای 
جایگزین کردن منابع نفتی سه پیشنهاد ارائه شده که یکی از آنها 
حذف یارانه پنهان عامل های انرژی است.رییس سازمان برنامه و 
بودجه با بیان اینکه یکی دیگر از منابع، درآمدهای مالیاتی است، 
اضافه کرد: اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات های 
موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار 
شده است تا ضرایب بنگاه های تولیدی را کاهش دهیم.وی افزود: 
بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعییــن پایه های مالیاتی جدید 
همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت های بی مورد 
 که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین

 خواهد شد.

موضوع رســوب هزار خودرو در 
گمــرکات و تالشــی کــه برای 
ترخیص آنها انجام می شود، هنوز 
جای ابهامات زیادی دارد. به اعتقاد 
واردکننــدگان در حالی که این 
خودروها ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده، اجازه 
ترخیص پیدا نمی کند. اما مســئوالن اعتقاد دارند، آن دسته از 
خودروهایی مجوز ترخیص پیدا نکرده که ثبت سفارش نشده و 
منشاء ارزی آنها تایید نشده است.وزیر اقتصاد درباره عدم ترخیص 
حدود ۱۰۰۰ خودرو از گمرکات گفت: مقصر واردکننده ها هستند 
نه نهادهای حاکمیتی. درباره بخشــی از خودروهای دیگر نیز 
نیازمند دستور قضایی هستیم، تأکید می کنم که قبل از اظهارنامه 
گمرکی کاالهایی که گروه چهار هستند یعنی وارداتشان ممنوع 
است و کاالهایی که ثبت سفارش نکردند و منشأ ارزی شان تأیید 
نشده در بنادر و پایانه ها وجود دارند، تفکیک شوند، اینها به دلیل 
شرایط شان نمی توانند اظهارنامه گمرکی پر کنند و کلمه رسوب 

به آنها اطالق نمی شود.نزدیک به یک ســال از ماجرای رسوب 
خودروها در گمرکات می گذرد که البته بخــش زیادی از آنها 
اجازه ترخیص پیدا کرده است. اما هنوز پرونده مابقی خودروها 

در دست بررسی دســتگاه های قضایی است و به نظر مشکوک 
می آید. با توجه به دستور وزارت صمت مبنی بر عدم اجازه واردات 
به کاالی لوکس و همچنین سیاست های بانک مرکزی مبنی بر 

عدم تخصیص ارز به کاالهای غیرضروری این موضوع هنوز حل 
نشده باقی مانده است.البته دولت برای رفع این مشکل مصوبه ای 
را در ۱۶ دی ۹۷ تصویب کرد که بانک مرکزی با شرایط خاصی 
مســاله مربوط به ارز خودروها را حل کرده و پروســه ترخیص 
را انجام دهد. اما در کمال تعجــب مصوبه اجرایی آن را با تاخیر 
زیادی ابالغ کرد که تقریبا به روزهای پایانی ســال ۹۷ کشیده 
شــد و چند صد خودرو به مرحله ترخیص رســیدند.عملیات 
ترخیص ۶ هزار خودروها از نورو ۹۸ به دنبال تالش برای حل این 
مسئله بود که البته تاثیر بسزایی در قیمت خودروهای خارجی 
بازار داشت. اما باز هم بسیاری از خودروها در گمرک باقی مانده 
است.طبق صحبت های مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات 
خودروهایی که در گمرک دارای قبض انبار هستند دو گروه اند 
یا ثبت سفارش بانکی داشته و یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز 
داشــته اند؛ آن هایی که بدون انتقال ارز هستند باید قبض انبار 
۵/۱۶ به قبل داشته باشند تا خودروهایشان با ثبت سفارش جدید 
ترخیص شود و آن هایی که ثبت سفارش بانکی داشته اند، اگر تا 
تاریخ ۱۰/۱۶ قبض انبار داشته باشند، ثبت سفارش آنها تمدید و 

خودرو آنها ترخیص می شود.

»کسب و کار« جایگزینی مالیات های جدید با درآمد نفتی را بررسی می کند

کاهش  معافیت های   مالیاتی

»کسب و کار« بررسی می کند

زیان   واردکنندگان  خودرو   از  قوانین  یک شبه

افزایش ۳۵ درصــدی هزینه 
خانوارهای ایرانی

در شهریور امسال نسبت به ســال قبل، خانوارهای 
ایرانی ۳۵ درصد بیشــتر برای تامین کاال و خدمات 
هزینه کرذه اند.به گزارش ایســنا، جزئیات گزارش 
شــاخص قیمت ها که اخیر مرکز آمار منتشر کرد 
نشان از افزایش تورم ساالنه داشت که به ۴۲.۷ درصد 
رسیده بود ولی تورم نقطه به نقطه حدود ۶.۶ درصد 
نسبت به مرداد کاهش یافته و ۳۵ درصد ثبت شده 
بود.با وجود کاهش تورم نقطه به نقطه، باز هم افزایش 
باالی هزینه مصرف کنندگان را نشــان می دهد؛ به 
طوری که خانوارهای ایرانی در شــهریور امســال 
نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور میانگین 
۳۵ درصد بیشتر برای خرید یک »مجموعه کاالها و 
خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.بررسی تغییر قیمت 
در بخش های مختلف مصرفی و مقایسه با شهریور 
سال گذشته نشــان می دهد که هزینه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها حدود ۴۶ درصد افزایش داشته است. در 
بین آنها ماهی ها و صدف داران با ۶۷.۳ درصد بیشتر 
تورم را داراســت و بعد از آن گروه گوشت ها با حدود 
۶۳ درصد قرار دارد که نسبت به سال گذشته افزایش 
قیمت داشته اند.همچنین مسکن و اجاره حدود ۲۴ 
درصد افزایش هزینه برای خانوارها در یک سال اخیر 
به همراه داشته است.اما در شهریور نسبت به مرداد 
برخی کاالها با انکی کاهــش قیمت مواجه بوده اند؛ 
گوشت قرمز، ماهی ها و صدف داران، میوه و خشکبار و 
سبزیجات از جمله این کاالها هستند که هزینه برای 

آنها بین یک تا دو درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل جدید بانک قوامین 
معرفي و منصوب شد

پیرو برگــزاري مجمع عمومي عادي بــه  طورفوق العاده 
بانک قوامین )وابسته به بانک سپه(،طي مراسمي درتاریخ 
۹۸/۷/۳دکترعلي ابدالي به عنوان مدیرعامل جدیدبانک 
قوامین معرفي و منصوب شد.به گزارش روابط عمومي این 
بانک، در این مراسم با حضوراعضاي جدید هیات مدیره و 
اعضاي هیات عامل بانک قوامین،دکترمصطفي پرتوافکنان، 
رئیس هیات مدیره این بانک،ضمــن قدرداني از زحمات 
و عملکرد دکتر غالمحســن تقي نتاج مدیرعامل سابق، 
دکترعلي ابدالي را به عنوان مدیرعامل جدید معرفي کرد. 

بانک صادرات ایران همچنان در 
میان برترین های بازار سرمایه

بانک صادرات ایران در رتبه بندی سه ماهه دوم سال ۹۸ 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران، همچنان جایگاه خود را 
در میان ۵۰ شرکت برتر بورس حفظ کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، »وبصادر« طی هفته های 
اخیر در میان پربیننده ترین نمادهای بازار سرمایه، در جمع 
پر مخاطب ترین و تاثیرگذارترین سهم های بازار قرار گرفته 
و موجب شــده  تا صنعت بانکداری در این روزها در صدر 
صنایع برتر بازار ســرمایه قرار گیرد.وبصادر طی روزهای 
اخیر عمدتا در بین ســهامداران حقیقی معامله می شود 
که نشان از اقبال فعاالن بازار سرمایه به بنیان های واقعی 
بانک صادرات ایران و روند بهبود صورت های مالی این بانک 
دارد.روند افزایش قیمت وبصادر با توجه به اقبال بیشــتر 
سرمایه گذاران و عوامل بنیادی سهم و همچنین کاهش 
تاًثیرپذیری از ریسک های غیرسیستماتیک رو به افزایش 
است و انتظار کارشناسان بازار سرمایه نیز برای تداوم این 

روند بر افزایش تقاضا برای وبصادر افزوده است.

زیرســاخت های فناوری بانک توسعه 
تعاون از وضعیت مطلوبی برخوردار است
حجت اله مهدیان رییس هیــات مدیره و مدیر عامل 
بانک توســعه تعاون: زیرســاخت های فناوری بانک 
توسعه تعاون از وضعیت مطلوبی برخوردار است.حجت 
اله مهدیــان رییس هیات مدیــره و مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون در جلسه معارفه دو تن از اعضای هیات 
مدیره شرکت »سمات« گفت: شرکت سامانه متمرکز 
الکترونیک توسعه تعاون »سمات« از مهمترین ارکان 
زیر مجموعه بانک توســعه تعاون است که پروژه های 
بسیار مهمی در ایجاد زیرساخت های فناوری اطالعات 
و پیشبرد بانکداری الکترونیک را به اجرا در آورده است.

مهدیان نقش شرکت ســمات را در توسعه و تسهیل 
ارتباطات دیجیتال بانک با اتحادیه ها و تعاونی ها حائز 

اهمیت دانست.

خبر

بانک ها
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سکه به 4 میلیون و 31 هزار تومان رسید
در بازار تهران قیمت طالی 1۸ عیار 4۰۹ هزار و 3۰۰ تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی 4 میلیون و 31 هزار تومان ارزش گذاری شده است. در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید 4 میلیون و  31 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و ۹۹4 هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2میلیون و 4۸ هزار تومان، 

قیمت ربع سکه یک میلیون و 24۹ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸6۹ هزار تومان فروخته می شود. قیمت طالی 1۸عیار هم 4۰۹ هزار و 3۰۰ تومان ارزش گذاری شده است. ضمن 
آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 1537.2 دالر معامله می شود.

حرکت  به  سمت عدالت  مالیاتی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

در کشور های توسعه یافته منبع اصلی درآمد دولت، درآمدهای مالیاتی است که از طریق مشاغل خدماتی، تولیدی و بخش های مختلف تامین می شود. هدف از پرداخت مالیات ایجاد توازن و برابری در اقتصاد است. اما در کشور ما بخش هایی 
از مالیات معاف است و همچنین داللی و واسطه گری مشمول مالیات نمی شود. در حالی که فلسفه مالیات در رابطه با فعالیت های غیرمولد، مقابله با این گونه فعالیت ها و کاهش جذابیت آن است. صحبت های رئیس سازمان برنامه بودجه  
نشان می دهد، بودجه در حال حرکت به سمت عدالت مالیاتی است و دولت چاره ای جز پذیرش پایه های مالیاتی جدید و ایجاد آن ندارد. در حال حاضر که  درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، این نیاز بیشتر از همیشه احساس می شود و به 
نظر می آید این آخرین راه برای عبور از بحران کسری بودجه و البته بهترین راه آن باشد. اما باید دقت داشت، میزان مالیات های تعیین شده به گونه ای باشد که فرار مالیاتی را در پی نداشته باشد. طبیعتا در رابطه با حذف معافیت های مالیاتی 
یک سری به خصوص ذی نفعان مخالف خواهند کرد. اما دولت برای اجرای این امر باید عزمی جدی داشته باشد. از دیگر پیشنهادات که به مراتب شرایط اقتصاد را برای حرکت به سمت عدالت مالیاتی، مهیا می کند، حذف یارانه پنهان است 
که باعث هدررفت منابع و ذخایر طبیعی کشور و درآمدزایی جدید برای دولت می شود. با برقراری عدالت مالیاتی، کمک به اقشار ضعیف وکم درآمد برای دولت راحت تر شده و همچنین یارانه به دست اقشار واقعی و نیازمندان خواهد رسید.

بی برنامگی دولت در واردات خودرو
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

مقصر اصلی دپوی خودرو در گمرک و عدم ترخیص آن دولت است. تغییرات مداوم قوانین و قوانین یک شبه و برنامه ریزی نشده، زیان سنگینی به شرکت های واردکننده خودرو زده و آنها را بالتکلیف گذاشته است. زمانی ارز دولتی به خودرو تخصیص داده شد و 
پس از آن جلوی تخصیص این ارز گرفته شد. پس از آن از واردکنندگان در خواست مابه التفاوت ارز دریافتی را کردند. در حالی که اینها مغایر با قانون معامله است و غش در معامله محسوب می شود. شاید اگر خودروساز ارز دولتی دریافت نمی کرد، اصال خودرویی 
وارد نمی کرد. این گونه سیاست ها و بی برنامگی های دولت ضرر زیادی به واردکنندگان خودرو وارد کرده است که منطقی نیست. برخی از این خودروها حتی ثبت سفارش هم شده و از سویی واردکننده با شرکت های خارجی قرارداد و تعهداتی بسته است که باید 

به آن عمل کند. قوانین مکرر و پیچیده و متناقض دولت به تجارت صدمه بزرگی زده و مهم تر از همه شرکت های واردکننده خودرو را دچار مشکل کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس هشدار داد: تشکیل وزارت بازرگانی 
بدون استراتژی، رشد اقتصادی را مهیا نمی کند.نمایندگان با 
۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع 
۲۲۲ نماینده حاضر در صحن با کلیــات این طرح موافقت 
کردند. با این حال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی 
اعالم کرده است: روند متغیرهای بخشی تولید و تجارت کشور 
نشان دهنده ناموفق بودن اســتراتژی ادغام وزارت صنایع و 
وزارت بازرگانی در ایران بوده و موجبات تحول آفرینی را فراهم 
نکرده است.تجربه جهانی هم می گوید ادغام یا تفکیک بدون 
استراتژی رشد اقتصادی را مهیا نمی کند و حوزه ها را تضعیف 
می کند.موافقت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی درحالیست 
که امروز مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی نوشته 
است: روند متغیرهای بخشی تولید و تجارت کشور نشان دهنده 
ناموفق بودن استراتژی ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی 
در ایران بوده و موجبات تحول آفرینی را فراهم نکرده است.
تجربه جهانی هم می گوید ادغام یا تفکیک بدون استراتژی 
رشد اقتصادی را مهیا نمیکند و حوزه ها را تضعیف می کند.در 
این گزارش اشاره شده است: تجربه جهانی نشان می دهد که 
استراتژی ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها اگر به صورت جهشی، 
بدون پشتوانه فنی و بدون اســتراتژی یا رهبرد مشخصی، 
انتخاب و بــه اجرا درآید نه تنها هدف چابکســازی، افزایش 
بهره وری، همگرایی بیشــتر حوزه های تولید و تجارت و در 
نهایت رشد اقتصادی را مهیا نمی کند، بلکه به دلیل تشدید 
شکست در هماهنگی ها و نابه سامانی بازار داخل، به تضعیف 
حوزه های ادغام شده منجر می شــود.در ادامه این گزارش 
اضافه شده است: روند متغیرهای بخشی تولید و تجارت کشور 
نشان دهنده ناموفق بودن اســتراتژی ادغام وزارت صنایع و 
معادن و وزارت بازرگانی در ایران بوده و موجبات تحول آفرینی 
در هر دو بخش تولید و تجارت را فراهم نکرده است. حال باید 
به این سؤال پاسخ داد که چه باید کرد؟ آیا باید همین ساختار 
حجیم، غیرچابک و میراث ادغام جهشــی ناکارآمد را حفظ 

و ادامه داد یا فرایندهای ناقــص ادغام را تکمیل کرد؟در این 
گزارش عنوان شــده که در نهایت به نظر می رسد دو راه حل 
وجود دارد که تصمیم گیری درباره آن منوط به وزنی اســت 
که نمایندگان مجلس برای هر یک از ادله موافقان و مخالفان 

تفکیک وزارتخانه قائل هستند:
۱-تداوم ســاختار فعلی و تقویت بخش های بازرگانی ذیل 
وزارتخانه هــا صمت و جهاد کشــاورزی و امیــد به اصالح 
فرایندهای بهبوددهنده ادغام که این امــر نیازمند راهبرد 
شفاف و هدفمند در سطح دستگاه های اجرایی و اصوال اعتقاد 
دولت به اجرای فرایندهای بهبوددهنده ادغام است.۲-برگشت 
به ساختار قبل از ادغام و بهره گیری مجدد از استراتژی ادغام 
تعدیلی یا تدریجی تحت یک برنامه و راهبرد مشــخص با 
هدف یکپارچگی حوزه تولید و تجارت در یک شرایط باثبات 
اقتصادی و سیاسی مشروط به اینکه در این دوره گذار، وزارت 
بازرگانی در قانون مکلف شود که برای اتخاذ هرگونه سیاست 
تجاری الزام است هماهنگی کامل با وزارتخانه های صنایع و 
معادن و جهاد کشاورزی و سیاست های حوزه تولید داشته 
باشد.اما کارشناسان نظرات متفاوتی در اینباره اظهار می کنند 

که بعضا موافق احیای وزارت بازرگانی است.

نابسامانی های حوزه تجارت به حداقل  می رسد
در همین رابطه رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران موافق احیای وزارت بازرگانی و تفکیک 
آن از صنعت و معدن است. محمد الهوتی درباره تصمیم تازه 
نمایندگان مجلس به روابط عمومی اتاق تهران گفت: زمانی که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ادغام دو وزارتخانه »صنایع 
و معادن« و »بازرگانی« شکل گرفت، عماًل چهار وزارتخانه 
در یک وزارتخانه تجمیع شــد؛ وزارت صنایع، وزارت صنایع 

ســنگین، وزرات معادن و فلزات و وزارت بازرگانی. او با بیان 
اینکه این ادغام در سال ۱۳۹۰ و با هدف کاهش بوروکراسی، 
تصمیم گیری های واحد و یکپارچه و کوچک شدن حجم دولت 
صورت گرفت، ادامه داد: نه تنها هیچ یک از این اهدافی که برای 
این ادغام در نظر گرفته شده بود، محقق نشد بلکه ما شاهد 
نابســامانی هایی فراوانی در سیاستگذاری صنعتی و تجاری 
بودیم. در عین حال، حجم دولت نه تنها کوچک نشــد بلکه 
حیطه مداخالت دولت گسترده تر هم شد. در واقع ادغام این 
دو وزارتخانه صرفا محدود به تابلوی ساختمان ها شد.رییس 
کنفدراسیون صادرات ایران افزود: به هر حال انتظار  می رفت 
که ســاختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، منجر به 
بهبود محیط کسب و کار شود. همان گونه که در بسیاری از 
کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته، سیاستگذاری 
در حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه انجام  می گیرد؛ اما 
مقایسه این کشورها با ایران، در حال حاضر قیاسی مع الفارق 
است؛ چرا که محیط کســب وکار در این کشورها با آنچه در 
کشور شاهد هستیم، بسیار متفاوت است.الهوتی تاکید کرد 
که احیای وزارت بازرگانی با توجه به شرایط محیط کسب وکار 
و موانعی که فعاالن اقتصادی با آن مواجهند، سبب  می شود که 
هر حوزه متولی خود را داشته باشد. او افزود: انتظار  می رود پس 
از تفکیک دو وزارتخانه، تمام دستگاه های اجرایی در حوزه 
تجارت زیرمجموعه وزارت تجارت قرار گیرند؛ از جمله گمرک 
که اکنون در شمار سازمان های وابسته به وزارت اقتصاد قرار 
دارد و بعضا ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت صمت، 
مشــکالت عدیده ای را در تجارت خارجی پدید آورده است. 
او افزود: به نظر  می رسد با احیای وزارت بازرگانی، مشکالت 
صادرات، واردات، تنظیم بازار و به طور کلی، نابسامانی های 
این حوزه که از زمان ادغام، نمود پیدا کرده است، کاهش یابد.

ادغام و تفکیک دو وزارتخانه، بدون استراتژی
سیدرضی حاجی آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران نسبت به نتایج تشکیل وزارت تجارت 
و خدمات بازرگانی ابراز تردید کرد. او در گفت وگو با روابط 
عمومی اتاق تهران گفت: سیاستگذاران عمدتا در مجموعه 
مســایل، گرفتار فرم هســتند تا محتوا. گویی قرار است 
نارسایی های موجود در حوزه تجارت و صنعت با تغییر فرم 
حل شود.او با بیان اینکه با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و 
معادن، وضعیت این سه حوزه رو به وخامت گذاشت، ادامه 
داد: اکنون نیز در صورت احیای وزارت بازرگانی، چنانچه به 
مسایل محتوایی توجه نشود، نباید انتظار تغییرات اساسی 
داشــت. در عین حال، عملکرد وزارت بازرگانی جدید به 
میزان مانور وزیر با وجود امکانات و محدودیت های کنونی 
از جمله تحریم ها وابســته خواهد بود. با این وجود به نظر 
 می رسد که گرفتاری های ما در عرصه تولید و تجارت بسیار 
کالن تر از این تغییر شکلی اســت.رضی میری با اشاره به 
اینکه ادغام دو وزارتخانه بسیار شتاب زده و بدون استراتژی 
صورت گرفت، افزود: به نظر  می رسد، این انفکاک نیز بدون 
استراتژی انجام شده است. استراتژی به این معنا که حامیان 
و دست اندرکاران تفکیک دو وزارتخانه اعالم کنند با این 
تفکیک قرار اســت از این موقعیت به کدام نقطه برسیم. 
ضمن آنکه مشخص نیست این تفکیک تا چه حد منطبق با 
نظرات بخش خصوصی بوده است. در واقع، بخش خصوصی 
که در اتاق های بازرگانی متبلور است، به دلیل برخورداری 
از تجربه و تخصص در فعالیت هــای اقتصادی باید نقش 
عمده ای در تصویب قوانین و مقررات اقتصادی ایفا کنند 
و هیچ قانونی در این حوزه بدون تایید بخش خصوصی در 
فرآیند تصویب نهایی قرار نگیرد.این عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تاکید کرد: من با تفکیک این دو وزارتخانه 
مخالف نیستم اما باید مشخص شود که این تفکیک قرار 

است ما را به کجا برساند.

بـازگشت  وزارت  بازرگانـی

يادداشت
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در شــرایطی که پیش بینی شــد در 
ســال جاری با تولید ۱۴ میلیون تن 
 گندم به خود کفایی رســیده ایم اما 
سیاســت های غلط دولــت کار را به 
جایــی رســاند کــه اخبــار کاهش 
خریــد تضمینی گنــدم و احتمــال ازســرگیری واردات را 
خواهیم داشــت. مسعود اسدی، عضو شــورای مرکزی خانه 
کشــاورز در این رابطه گفته است که براســاس قانون دولت 
باید نرخ هــای خرید تضمینــی محصوالت کشــاورزی را تا 
پایان شــهریورماه اعالم می کــرد و در حال حاضــر با وجود 
 آنکه چنــد روز از مهرمــاه می گــذرد هنوز ایــن اتفاق رخ 

نداده است.
این نشان می دهد که دولتمردان بیشــتر متمایل به واردات 
هســتند و متاســفانه دولت فعلی اهمیتی برای خودکفایی 
محصوالت کشــاورزی قائل نیســت. این همان سومدیریتی 
است که سال گذشــته نیز رخ داد و باعث شــد میزان خرید 
گندم در سال جاری کمتر از میزان تولید آن باشد. اما رئیس 
بنیاد ملی گندمکاران گفــت: با توجه بــه هزینه های تولید 

و ســود معقول کشــاورزان، حداقل قیمت خرید تضمینی 
گندم بــرای ســال ۹۸ و ۹۹ نباید کمتــر از کیلویی ۲۵۰۰ 
تومان باشــد. رئیس بنیاد ملی گندمکاران نرخ پیشــنهادی 
 خرید تضمینــی گندم برای ســال آینــده را ۲۵۰۰ تومان 

اعالم کرد.
عطااهلل هاشمی درباره نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: 
طبق برآوردهای انجام شــده در ۳۲ استان کشور، با توجه به 
هزینه های تولید و ســود معقول کشــاورزان، حداقل قیمت 
خرید تضمینــی گندم برای ســال ۹۸ و ۹۹ نبایــد کمتر از 
کیلویی ۲۵۰۰ تومان باشد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان 
باید در جلســه شــورای اقتصاد برای تعیین نــرخ تضمینی 
گندم حضور داشــته باشــند، ادامه داد: نظرات کارشناسی 
وزارت جهاد کشــاورزی هم به مــا نزدیک اســت و قیمت 
پیشــنهادی آنها هم همین رقم است. هاشــمی اضافه کرد: 
دولت اگر در ســال آینده با نــرخ ۲۵۰۰ تومان گنــدم را از 
 کشاورزان خریداری کند، سود ۲۰ درصدی برای گندمکاران 

خواهد داشت.

کشورهای دیگر برای حمایت از کشاورز محصوالت 
را می خرند و در دریا می ریزند

این در حالی اســت که برخــی فعاالن بخش کشــاورزی بر 

ایــن باورند کــه در حــال حاضــر صرفــا قیمــت خرید 
گنــدم مشــکل نیســت. ســالهای متوالــی اســت کــه 
نــه بخــش کشــاورزی مبالــغ   بعــد از برداشــت یارا
بسیار هنگفتی بابت خرید کود و سم از بازار آزاد پرداخت می 
شــود. هم چنین در ازای قیمت بســیار باالی ادوات در سال 
گذشــته قدرت به روز رسانی و اســتفاده از ادوات نو کاهش 
پیدا کرده و در صورت عدم انطباق مخارج با درآمد، آن هم در 
این آشفته بازار طبیعت و قهرهای پی در پی از سرما و گرما و 
خشکسالی زیاد و تر سالی زیاد و... این الگوی کار تعیین شده 
توسط دولت خساراتی بیش از کاهش تولید به دنبال خواهد 

داشت.
رشد مهاجرت از روستا به شهر، کاهش اشتغال در زمینه تولید 
نهاده ها و در نهایت نابودی کشــاورزی و عدم استفاده از این 
ظرفیت در کشــور که نه به اختیار کشاورز بلکه با بی تدبیری 
بخش دولتی به وجود می آید. در برخی کشورها در چند سال 
پیاپی به خاطر تولید بیش از حد غالت در کشورهای مربوطه 
صرفا به جهت حمایت و ادامه تولید بخش کشاورزی، دولت ها 
محصوالت را خریداری و در دریا می ریختند اما در ایران برای 
یک تعیین قیمت با سود ۱۵ درصد این همه جنجال درست 
 شده و در نهایت کاسه چه کنم در دســتان کشاورزان گندم 

کار داده اند. 

دولت با اعالم نکردن نرخ   خرید تضمینی گندم اهمیتی برای خودكفایی در كشاورزی قائل نیست

کاسه چه کنم در دستان کشاورزان گندم کار
حکمرانی دولت در ادامه واردات گندم                                                                                                                                                                                                                4 روز از موعد مقرر گذشت، اما نرخ خرید تضمینی اعالم نشد 

کوتاهی در تعیین قیمت تضمینی و حق قانونی کشاورزان
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز

گندم به لحاظ اینکه مهم ترین محصول کشاورزی است باید توجه و حمایت هایی بیشتر از اینها دریافت کند. به دلیل مشکالتی که در طی 
دو سال گذشته تا به امروز وجود داشته کشاورزان و گندم کاران وارد چالش های سختی شده اند. افزایش تولید وجود داشته و خودکفایی در 
تولید گندم را نیز داشته ایم اما دالیلی را ارائه نمی کنند که چرا در این موقعیت باید واردات گندم ادامه داشته باشد. چرا دولت تمایلی برای 
قطع واردات نشان نداده است؟  نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به ویژه گندم معطل اعالم دولت است. برای کشاورزان و گندم 
کاران این انتظار حکم تحمیل خسارت های زیادی را دارد. با وجود افزایش تولید و استمرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالی، 

واردات گندم بیانگر نبود برنامه مشخص از سوی مسئوالن است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
یک کشاورز با مشکالتی فراوانی که در بخش کشاورزی وجود دارد اقدام به کاشت و تولید گندم می کند. همه از اهمیت وجود این محصول 
در چرخه تولید خبر دارند اما اقداماتی که برای کشاورز و گندم کار وجود دارد به اندازه اهمیت این محصول نبوده و نیست. افراد تصمیم گیر 
در بدنه دولت متأسفانه نگاه ملی محور ندارند چرا که در شرایطی که کشور دچار تحریم های ظالمانه است نباید در تعیین قیمت تضمینی 

و حق قانونی کشاورزان کوتاهی می شد.

تصمیمات اشتباه و سیاست های غلط در مسیر خودکفایی گندم
اسماعیل کاظمی، کارشناس کشاورزی

این آگاهی وجود دارد که گندم یک محصول استراتژیک است که رسیدن به خودکفایی در تولید آن گامی بزرگ در راستای توسعه اقتصادی خواهد بود. در سال های اخیر دولت اقدامات موثری برای به بار نشستن 
این هدف و بی نیازی از واردات گندم انجام داده که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. کشاورزان در سال هایی که گذشت با مشکالت بسیاری برای تولید  این محصول استراتژیک روبه رو بوده اند که حرکت های 
مثبتی در راستای حل این چالش ها انجام شد. تولید گندم در ایران دارای پتانسیل های بسیاری است و اینکه توانستیم به خودکفایی در تولید این محصول برسیم قابل تقدیر است. اما در طول یک سال گذشته با 

برخی تصمیمات اشتباه و سیاست های غلط مسیر درست حرکت در خودکفایی گندم به فراموشی سپرده شده و تمایل برای واردات این محصول وجود دارد همچنانکه در حال حاضر نیز واردات انجام می شود.
 درست است که دولت از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و قیمت گذاری متناسب، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند اما در ۲ سال اخیر 
به خصوص از سال گذشته تاکنون، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالی است که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان 
یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم بوده و باید این راه ادامه پیدا می کرد. گندم تامین کننده نیاز بسیاری از کاالهایی است که هم در لیست کاالهای اساسی قرار دارند و هم 
کاالهایی دیگر که مردم به صورت غیرمستقیم از آنها استفاده می کنند. از همه مهم تر تامین نان کشور با تولید گندم باکیفیت امکان پذیر است بنابراین این که دولت بخواهد به واردات این محصول ادامه دهد حتما 
باید توجیهی برای آن وجود داشته باشد که انتظار می رود دالیل آن اعالم شود. با پایان شهریور ماه همچنین انتظار می رفت نرخ  خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به ویژه گندم اعالم شود و قشر عظیم کشاورزان 

را از بالتکلیفی خارج کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس کمیســیون بانوان اتاق تعاون ایران گفت: هم 
اکنون ۱۰ الــی ۱۲ درصد فعالیت تعاونی ها به عهده 
بانوان است.خاطره اســتادرضایی رئیس کمیسیون 
بانوان اتاق تعاون ایــران درباره فعالیت زنان در حوزه 
تعاون اظهار کرد: هم اکنون ۱۰ الی ۱۲ درصد فعالیت 

تعاونی ها به عهده بانوان است.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در پاسخ به 
این پرسش که زنان در این تعاونی در چه بخش هایی 
فعالیت دارند تصریح کرد: در حوزه صنعت، که متمرکز 
می شود به بخش صنایع کوچک و زود بازده، صنایع 
دستی، فرش، هنر های دستی، مشاغل خانگی، صنایع 

غذایی که شامل کشــاورزی و صنایع وابسته به آن، 
گردشگری و... فعالیت دارند. استاد رضایی در ادامه از 
تخصیص اعتبارات در این بخش گفت: باتوجه به آمار 
۱۰ تا ۱۲ درصدی، قاعدتا منابعی که در اختیار ما قرار 
می گیرد بر مبنای همین آمار است. متاسفانه در ظاهر 
امر اعتباری نداریم. اما در باطن امر، این کمک ها برای 
زنان در بخش اقتصادی، با دست اندازهای زیادی روبه 
رو است.رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در 
ادامه بیان کرد: صندوق ضمانت اعالم کرده که تا ۵۰۰ 
میلیون تومان، طرح هایی که قابل سرمایه گذاری است 

در مورد آن تصمیم گیری و تامین ضمانت می کنند.

علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: در این شرایط 
امکان مذاکره هم وجود دارد حتی برای اطمینان 
بخشی رئیس جمهور بن بست شکنی کرده و مطرح 
کرده ایم که دنبال تغییر کوچکــی در دل برجام 
هستیم. این پیشنهاد را رئیس جمهور مطرح می 
کند ولی شرط ما این اســت که کشورهای طرف 
 برجام به جایی کــه در برجام بودنــد، بازگردند و 
تحریم ها برداشته شود. ســخنگوی دولت با بیان 
اینکه پیغام و پســغام زیادی برای دیدار ترامپ با 
روحانی رسیده است، گفت: منافع ملی را به خاطر 

فضای داخلی آمریکا هدر نمی دهیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران گفــت: از مجلس بابت 
تصویب الیحه وزارت بازرگانی تشکر می کنیم و در 
اسرع وقت وزیر آن به خانه ملت معرفی می شود. 
مقرر شد تمام وظایف و اختیاراتی که در این مدت 
به سایر دستگاه ها محول شده است، مجددا بررسی 
شود تا این وزارتخانه پس از راه اندازی بتواند با تمام 

اختیارات، وظایف خود را انجام دهد.
ربیعی در مورد واگذاری بخشی از زمین های مکران 
به یک نفر که تابعیت خارجی دارد، اظهار داشت: در 
صحبتی که امروز در جلسه با آقای حجتی داشتم 
وی گزارشی را در جلسه ارائه کردند. در مکران بحث 
زمین خواری مطرح نیست، اصال به این فرد زمین 
واگذار نشده و فقط اجاره داده شده است و اشتغال 

زایی هم شده است.
سخنگوی دولت در این باره اضافه کرد: من نه تنها 
از رسانه ها بلکه از مســئولین و مدیران ذیربط هم 
خواهش می کنم در جامعه التهاب آفرینی و نگرانی 
نکنند چرا که جامعه به قدر کافی التهاب دارد. زمین 
به این فرد واگذار نشده بلکه به وی اجاره داده شده 
است اینطور که آقای حجتی به من گفتند در آنجا 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام 
شده و صادرات میگو هم صورت می گیرد و زمین 

هم متعلق دولت است و به میزان زیادی هم اشتغال 
ایجاد کرده است. ما از سرمایه گذاری ایرانیان خارج 
از کشور استقبال می کنیم و اولویت  ما همین نوع 

سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی درباره 
حمله به تاسیسات نفتی عربستان و برگزاری مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد: از نظر دولت، 
بیانیه سران سه کشــور اروپایی در محکوم کردن 
ایران و متهم ساختن کشورمان نسبت به مسائل 
میان یمن و عربستان به هیچ وجه قابل قبول نیست. 
بدون استناد صحبت کردن، بدون دلیل و مدرک 
صحبت کردن رویه ای شده است که اخیرا زیاد در 
حال تکرار است. ربیعی همچنین خاطرنشان کرد: 
از نظر دولت بیانیه سه کشــور اروپایی در محکوم 
کردن ایران بخاطر مسائل عربستان و یمن به هیچ 
وجه قابل قبول نیست. بدون دلیل و مدرک صحبت 

کردن رویه ای است که ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: شاید این کشورها تحت فشار امریکا 
چنین بیانیه ای صادر کرده اند اما از طرفی مالقات 
هایی با رئیس جمهور داشــته اند و بر ادامه برجام 
تاکید کرده اند که این ها نشان می دهد بیانیه آنها 

تحت تاثیر فشارهای امریکا است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در جلسه امروز۴+۱ 
مسائل و شــروطی که قبال مطرح کردیم را تکرار 
خواهیم کرد، ادامــه داد: حرف ما این اســت که 
تحریم ها رفع شــده و کشــورها به همان شرایط 

گذشته معاهده و جایی که بودند، بازگردند.
وی بیان داشت: در این شــرایط امکان مذاکره هم 
وجود دارد حتی برای اطمینان بخشی رئیس جمهور 
بن بست شکنی کرده و مطرح کرده ایم که دنبال 
تغییر کوچکی در دل برجام هستیم. این پیشنهاد را 
رئیس جمهور مطرح می کند ولی شرط ما این است 
که کشــورهای طرف برجام به جایی که در برجام 

بودند، بازگردند و تحریم ها برداشته شود.

با استفاده از امکانات گسترده 
اســنپ، روش جدیدی برای 
در آمدزایــی هکرها با عنوان 
فروش اکانت های دارای اعتبار 
به وجود آمده اســت. برخی 
کاربران گزارش کرده اند که حســاب هــای آن ها در 
اپلیکیشن اسنپ هک شده است و از میزان اعتبار موجود 

در حساب آن ها کاسته شده است.
از بدو ورود تاکســی های اینترنتی به کشــور در کنار 
مزایای زیادی که این کسب و کارها برای مردم داشته 
اند مشــکالتی نیز به دالیل مختلف برای کاربران آنها 
ایجاد شده است. البته مشــکالت برای خود این کسب 
و کارها نیز وجود داشــته و تا جا افتادن در میان مردم 
سختی های زیادی وجود داشته است. یکی از مهم ترین 
مشکالت اسنپ و تاکسی های اینترنتی با شهرداری است 

که کماکان ادامه داشته و در آخرین اظهار نظر توسط 
پورسید آقایی اعالم شد که تاکسی های اینترنتی زیر نظر 
شهرداری نخواهند رفت. البته تا اظهارنظرهای بعدی باید 
منتظر ماند و دید نتیجه این دوئل به کجا خواهد رسید.  
اما مشکالتی که برای کاربران و مشتریان تاکسی های 
اینترنتی وجود دارد نیز دست کمی از مشکالت خود این 
کسب و کارها ندارد. افشای اطالعات کاربران که چندی 
پیش بوجود آمد و حتی برخی از تاکسی های اینترنتی 
را وادار به عذرخواهی نمود. اما در روزهای اخیر گویا هک 
اطالعات کاربری اسنپ و فروش اکانتهای دارای اعتبار 
رواج پیدا کرده است. برخی کاربران گزارش کرده اند که 
حساب های آن ها در اپلیکیشن اسنپ هک شده است و 
از میزان اعتبار موجود در حساب آن ها کاسته شده است. 
محمد کشوری ابتدا در توییتی این مساله را منتشر کرده 
و گفته بود: ظاهراً حساب اسنپ من هک شده! در سابقه 
سفرها، البالی سفرهای خودم، سفرهای زیادی در قم 
انجام شده و هزینه سفر از حساب من کسر شده است. 
عجیب آنکه در بخش اطالعات کاربری شــماره همراه 

دیگری را نشان می دهد! شــماره همراهم را به اسنپ 
دادم، گفت چنین کاربری نداریم!! فعالً حساب را مسدود 
کرد. او پس از این با اشاره به توییتی دیگر در زمینه هک 
اطالعات کاربران اسنپ نوشته است: خب، پیگیری داره 
جالب میشه. ظاهرا هک کردن اطالعات کاربری اسنپ 
و فروش اکانتهای دارای اعتبار، مدتیه رواج پیدا کرده و 
کانالهایی برای خرید و فروشون هم هست. حداقل ۲۰ 
میلیون نفر در معرض کالهبرداری هستن و از کسی صدا 
در نمیاد. اشاره او به توییتی است که با انتشار تصاویری 
نشان داده است اطالعات کاربران اسنپ فروخته می شود. 
این کاربر نوشته است که اکانت های اسنپ خیلی راحت 
کرک میشــن و ضمن اینکه تمام اطالعات کاربر فاش 
میشه، اکانت های دارای موجودی رو برای فروش قرار 

میدن و اطالعات اصلی صاحب حساب رو تغییر میدن!
این در حالی است که روابط عمومی اسنپ در خصوص 
حساب  معدود کاربرانی که رمز ساده داشتند و به همین 
دلیل رمز ورودشان در دسترس افراد سودجو قرار گرفته ، 
ضمن عرض عذرخواهی اقدامات زیر را در دستور کار قرار 

داده است: اسنپ، با همکاری و تایید پلیس فتا، جبران 
خسارت مالی این کاربران را به طور کامل برعهده می گیرد. 
به منظور حفظ امنیت حساب کاربران، به زودی امکان 
جدیدی به اپلیکیشن اسنپ اضافه خواهد شد که بیش 
از پیش مانع سوء استفاده های احتمالی می شود. با فعال 
شدن این امکان، در صورت استفاده از حساب یک کاربر 
در دستگاهی جدید پیامکی با متن »اسنپی عزیز، شخصی 
به حساب کاربری شما وارد شده است. اگر خودتان هستید 
لطفا این پیام را نادیده بگیرید و در غیر این صورت همین 
حاال با پشتیبانی اسنپ تماس بگیرید.« ارسال می شود 

تا شخص کاربر در جریان قرار بگیرد و آن را تایید کند. 
همچنین راهکار بلندمدت اسنپ ایجاد تغییرات اساسی 
در صفحه ورود و عضویت اپلیکیشن خواهد بود. در این 
راهکار برای عضویت یا ورود به حساب کاربری  اسنپ نیاز 
به وارد کردن شماره موبایل و  سپس کد تاییدیه ای است 
که به سیم کارت شخص ارسال  می شود. در واقع استفاده 
از رمز یکبار مصرف به عنــوان روش اصلی ورود در نظر 

گرفته می شود.

هک اطالعات كاربری اسنپ ۲۰ میلیون نفر را در معرض كالهبرداری قرار داده است

هک  اکانت های دارای  اعتبار  اسنپ

اکانت های اسنپ با ابزارهای ساده کرک می شوند
سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی

حفاظت از اطالعات کاربران در فضای مجازی یکی از اصلی ترین وظایف کسب و کارهای اینترنتی است که باید به آن پایبند باشند. در غیر این صورت اگر اتفاقی برای اطالعات و حریم شخصی کاربری بیفتد مسئول آن خواهند بود و باید تمام و کمال 
خسارت های مادی آن را جبران کنند. هرچند خسارت های معنوی نیز در این ماجرا برای کاربر ایجاد خواهد شد اما قانونی که بتواند جبران خسارت هایی اینچنین باشد وجود ندارد. در برخی اتفاقاتی که اخیرا در رابطه با کسب و کارهای مجازی 
و به خصوص تاکسی های اینترنتی به لحاظ تقاضای بسیار و درآمدزایی باال افتاده است شاهد افشای اطالعات کاربران و نشت حساب های آنها در فضای مجازی و سوء استفاده از آنها بوده ایم. درآمدزایی برای هر کسی خوشایند است به خصوص 
اگر نشسته باشی و با تخلف بتوانی با جابجایی مبالغ حساب های دارای اعتبار پول وارد جیب کنید. اصلی ترین منشأ این رویداد اپلیکیشن اسنپ است که با دسترسی کامل خود به تمام اطالعات کاربران، راه را برای افراد سودجو هموار کرده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سخنگوی دولت: 

به دنبال تغییر کوچکی در دل برجام هستیم

فعالیت ۱۲ درصدی زنان در بخش تعاونی ها
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ادامه سرمقاله

براي كمك به بازار دانش بنيان 
گردهمايي صنايع و شركت هاي 

دانش  بنيان حوزه فوالد برگزار مي شود
گردهمايــي فناورانه صنايع، شــركت هاي 
دانش  بنيان و اســتارت  آپ هاي صنعت فوالد 
با حضــور فعــاالن اين حوزه، شــركت هاي 
دانش بنيــان و فناور و ســاير ســازمان ها و 
نهادهاي مرتبط برگزار مي شــود. به گزارش 
مهر، گردهمايي فناورانه صنايع، شركت هاي 
دانش بنيان و اســتارت آپ هاي صنعت فوالد 
با حضــور فعــاالن اين حوزه، شــركت هاي 
دانش بنيان و فناور و ساير سازمان ها و نهادهاي 
مرتبط، در راســتاي رويكرد صندوق نوآوري 
و شــكوفايي مبني بر حمايت از رونق توليد و 
ســاخت داخل محصوالت و ملزومات صنايع 
فوالد كشور، در مهر ماه ســال جاري برگزار 
مي شــود. هدف از اين گردهمايي كه از ۷ تا 
۹ مهر ۹۸ برگزار خواهد شد، كمك به توسعه 
بازار شركت هاي دانش بنيان، حمايت از توليد 
داخل و توســعه همكاري هاي فناورانه ميان 
توليدكننــدگان بــزرگ و صاحب نام صنايع 
آهن و فوالد كشور و شركت هاي دانش بنيان، 
اســتارت آپ ها و فناوران اين حوزه است. از 
جمله بخش هاي اين گردهمايي ســه روزه، 
مي توان بــه برگزاري نشســت هاي معرفي 
نيازهاي فناورانه توليدكنندگان صنعت آهن 
و فوالد، نشســت هاي معرفي توانمندي هاي 
فناورانه شــركت هاي دانش بنيــان، فناور و 
استارت آپ ها، نشست هاي B۲، نشست هاي 
انتقــال تجربــه، نمايشــگاه توانمندي هاي 
فناورانه شــركت هاي دانش بنيــان و نوآور 
صنعت آهن و فــوالد، نمايشــگاه نيازهاي 
فناورانه صنايع آهن و فوالد اشاره كرد. عالوه 
بر اين صندوق نوآوري و شــكوفايي به عنوان 
برگزاركننده اين گردهمايي و اصلي ترين نهاد 
تامين مالي شركت هاي دانش بنيان، خدمات 
و ابزارهاي مالي متنوع خود را معرفي خواهد 
كــرد و قراردادهاي همــكاري فناورانه اي را 
كه طي ايــن گردهمايي ميان شــركت هاي 
دانش بنيان و توليدكنندگان منعقد شــود، 

تامين مالي خواهد كرد. 

خبر مهارت هاي مديريتي

شركت ها از كاركنان شان مي خواهند تا آنچه مي دانند را 
با بقيه به اشتراك بگذارند. در همين راستا تحقيقي انجام 
شده كه نشان مي دهد اين كار به خالقيت بيشتر و عملكرد 
بهتر براي افراد، تيم هاي كاري و سازمان ها منجر خواهد 
شد؛ اما همچنان كه شركت ها تالش مي كنند تا اشتراك 
دانش را رواج دهند، خيلي از كاركنــان آنچه مي دانند را 
بروز نمي دهند؛ پديده اي كه بــه احتكار دانش يا اختفاي 
دانش مشهور است. سه نكته كليدی در اين زمينه عبارت 
است از: اول اينكه چرا افراد دانش شان را نشر مي دهند يا 
مخفي مي كنند داليل مختلفي دارد. دوم، افراد عمدتا در 
محيط هاي با استقالل عمل بيشتر و شغل هايي كه از نظر 
شناختي دشوار هســتند مايلند دانش خود را به اشتراك 
بگذارند. سوم، چنانچه اين افراد بدانند كه همكاران شان 

به ايشان وابسته هستند، بيشتر دل شان مي خواهد دانش 
خود را پنهان كنند؛ اما انگيزه افراد براي اشتراك يا پنهان 
كردن دانش چيست؟ نتايج به دست آمده نشان مي داد كه 
اشتراك دانش هرگاه كاركنان به صورت داوطلبانه اين كار را 
انجام داده باشند خوشايندتر است. در مقابل، زماني كه افراد 
از بيرون مجبور به اين كار شده باشند دل شان مي خواهد 
دانش شان را پنهان كنند )يا بايد حرف گوش كن باشم يا قيد 
كارم را بزنم.  اين يعني اگر به جاي اينكه بگذاريم كاركنان 
ارزش اشتراك دانش را درك كنند، اجبارا وادارشان كنيم 
دانش شان را به اشتراك بگذارند چندان كاركردي ندارد. 
به عبارتي اگــر كاركنان اهميت اشــتراك دانش را كه به 
دســتيابي به اهداف واحد يا سازمان منجر مي شود درك 
نكنند، تمايلي به اشتراك دانش نخواهند داشت. تازه اگر 

افراد بفهمند كه با اين كار يك مزيت رقابتي را هم از دست 
خواهند داد بيشتر نسبت به افشــاي اطالعات بي انگيزه 
مي شوند. چه نوع شغلي به اشتراك گذاري يا پنهان كردن 
دانش منجر مي شود؟ به خاطر اينكه از نظر شناختي، كار 
مورد تقاضا مي تواند بيشــتر جذاب و برانگيزاننده باشد و 
همچنين دشوارتر و چالشي تر است، انتظار مي رود كه در اين 
حالت افراد هم از اشتراك اطالعات لذت مي برند و هم اينكه 
نياز بيشتري به اشتراك پيدا مي كنند. به طور مشابهي چون 
داشتن اختيار عمل بيشتر در شغل يك نفر آن را معنادارتر 
مي كند، انتظار داريم كه شاهد گرايش به اشتراك بيشتري 
باشيم. وقتي شغل افراد با تقاضاي شناختي و اختيار عمل 
آميخته باشد، افراد مي توانند دانشي را كه مفيد باشد بيشتر 

انتقال بدهند. 

اختفای دانش در سازمان
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فرصت هاي فوق العاده توســط چشــم هاي شــما ديده 
نمي شوند، بلكه با ذهن شما قابل رويت هستند.
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ورود ايــده خالقانه به شــتاب دهنده هاي فناوري 
ضعيف است 

دبير ســتاد فناوري هاي حوزه اقتصاد ديجيتــال و هوشمندســازي معاونت علمي 
رياســت جمهوري با بيان اينكه ورود ايده هاي خالق به شتاب دهنده ها بسيار ضعيف 
است، گفت: متاســفانه اين ايده ها نمي توانند ســرمايه گذار پيدا كنند زيرا در ابتداي 
اكوسيستم كارآفريني تربيت نيرو قرار دارند. مهدي محمدي روز چهارشنبه در مراسم 
رونمايي از »اكوسيستم كارآفريني اقتصاد ديجيتال« با اشاره به برنامه هاي حمايتي اين 
ستاد از فعاليت هاي توانمندسازي كارآفريني در حوزه هاي اقتصاد ديجيتال، افزود: يك 
اكوسيستم براي آنكه بتواند رفتارهاي ساختارمند در آن ايجاد شود، نيازمند قوانين و 
مقررات مناسب، زيرساخت ها، نهادهاي تسهيل گر و بازيگران توانمند است. وي يكي 
از چالش هاي اصلي موجود در شتاب دهنده ها را نبود افراد با ايده هاي نوين و پيشرفته 
دانست و اظهار داشت: تربيت نيرو ابتداي زنجيره كارآفريني است، زماني كه كارآفرينان با 
ايده هاي خالقانه، وجود نداشته باشد اكوسيستم كارآفريني شكل نخواهد گرفت؛ ازاين رو 
ما براي مهارت افزايي افراد در ستاد ديجيتال، از مدرسه اقدام به ارائه آموزش هاي الزم به 
افراد براي تربيت نيروي كارآفرين كرده ايم. وي با اشاره به وجود ۴ ميليون دانشجو در 
كشور با تاكيد بر اينكه نبايد گول اين آمارها را خورد، افزود: اين افراد براي آنكه بتواند وارد 
جريان اشتغال شوند بايد توانمند شوند و بايد آنها را آماده كارآفريني كنيم، ازاين رو ما 
برنامه هايي را براي مهارت افزايي از دوره آموزش پيش از دانشگاه آغاز كرده ايم. محمدي 
ادامه داد: براساس آمارهاي موجود تا ۱۰ سال آينده حوزه هاي ديجيتال جزو آموزش هاي 
پايه در دنيا قرار خواهد گرفت. وي با بيان اينكه برنامه نويسي از ديگر آموزش هاي پايه در 
كشور همانند زبان و كامپيوتر در آينده خواهد بود، اظهار كرد: ما براي ورود به حوزه هاي 
ديجيتال بايد آموزش  هاي خود را از اليه دانش آموزان آغاز كنيم، اليه دوم اين آموزش ها 
برگزاري دوره هاي مهارت محور تخصصي كوتاه مدت است كه افراد داراي مهارت  در اين 
دوره ها شركت و مهارت هاي تخصصي را كسب خواهند كرد. وي مخاطبان اين دوره هاي 
تخصصي را فارغ التحصيالن دانشگاهي ذكر كرد و افزود: اين افراد با آموزش هايي كه در 
طول دوره مي بينند، قادر هستند ايده هاي اصلي كارآفريني پيشرفته را كسب كنند. دبير 
ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي معاونت علمي با اشاره 
به برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه اينترنت اشيا توسط اين ستاد گفت: با برگزاري 
اين دوره كه شركت كنندگان از همه استان هاي كشور بودند شاهد بوديم كه از ۱۰ تيم 
تشكيل شده در اين دوره، ۶ تيم مورد پذيرش شتاب دهنده ها قرار گرفت. وي با اشاره به 
همكاري اين ستاد براي بازاريابي نرم افزارهاي توليدشده در اين حوزه گفت: براي اين 
بخش پلتفرمي با عنوان بازارگاه راه اندازي كرديم تــا بتوانيم بعد از برگزاري دوره هاي 

آموزشي و كسب ايده هاي برتر، دستاوردهاي صاحبان ايده را به بازار متصل كنيم. 

اكوسيستم كارآفريني اقتصاد ديجيتال رونمايي شد
اكوسيستم كارآفريني اقتصاد ديجيتال روز چهارشنبه )سوم مهر( با انعقاد تفاهمنامه 
سه جانبه و معرفي دو محصول اپ بازار و بوت كمپ زعفران به عرصه ديجيتال كشور 
در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رونمايي شد. به گزارش ايرنا، تفاهمنامه 
همكاري سه جانبه امروز چهارشنبه در راستاي گسترش زيست بوم كارآفريني اقتصاد 
ديجيتال و حمايت از رشد محصوالت ايران ساخت به كمك بازار افراد برنامه نويس و 
تعديل قيمت هاي بازار با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ميان ستاد فرهنگ سازي 
اقتصاد دانش بنيان، ستاد فناوري هاي حوزه اقتصاد ديجيتال و هوشمند سازي معاونت 
علمي و يكي از شركت هاي دانش بنيان توسعه دهنده كسب و كارهاي حوزه اقتصاد 
ديجيتال به امضا رســيد. فرهنگ ســازي اقتصاد دانش بنيان و كمك به زيست بوم 
كارآفريني، كمك به هم افزايي و آگاهي  بخشــي قابليت هاي زيست بوم كارآفريني، 
همكاري در برگزاري نشست ها، رويدادها و برگزاري كارگاه هاي آموزشي مهارت محور 
و مهارت افزايي و آموزش هاي تخصصي و كاربردي از جمله موضوعات اين تفاهمنامه 

به شمار مي رود. 

رهاسازي  اقتصاد از  نفت  خام
 اگر دولت برنامه هايي براي قطع وابستگي از صادرات نفت خام ارائه دهد و 
توانايي اجرا  كردن آن را داشته باشد آن زمان مي توان به آينده اقتصادي با 
اميد بيشتري چشم داشت. البته اين به مانند يك الزام است كه وابستگي به 
درآمدهاي صادراتي نفت و صنايع وابسته به آن بايد كم و كمتر شود؛ چراكه 
با ادامه وضع موجود اقتصاد كشور به هيچ عنوان نمي تواند تكاني به خود 
داده و از اين وضعيت نجات پيدا كند. در محصوالت كشــاورزي كاالهايي 
وجود دارند كه در دنيا بنام اند و از ايران به عنــوان توليدكننده بزرگ آن 
ياد مي كنند؛ اما در سال هاي اخير سياست هاي اشتباه و كم كاري در بدو 
توليد موجب شده كشورهاي ديگر نام خود را سر زبان ها بيندازند. درباره 
توليد زعفران مي توان بهترين مثــال را زد. در بازار زعفران ما توليد كننده 
و صادر كننده اين محصوالت هســتيم؛ اما متاسفانه ســلطه بازار دست 
اسپانياست و اين براي كشور ما فاجعه بار است. بنابراين براي رهاسازي و 
عدم تكيه دولت از صادرات نفت خام بايد زيرســاخت هاي آن را در كشور 

فراهم كرد.
 زيرســاخت هاي اين حركت در همين صنايع اســت كه قدرت و توانايي 
آنها در كمترين ظرفيت ممكن قــرار دارد و از حداكثــر ظرفيت آنها در 
درآمدزايي و ارزآوري غفلــت كرده ايم. ايران بايد بتوانــد صادرات نفت 
خام را كاهش دهد و از جهتــي بتواند فرآورده هاي نفتــي را صادر كند؛ 
چراكــه اين گونه مي تواند به بودجه كشــور كمك شــاياني كند و ارزش 
افزوده و توليد ناخالص ملي كشــور را افزايش دهد. نفت خام موجب شده 
توانايي هاي ساير بخش هاي اقتصادي در كشور ناديده گرفته شود و نتوان 
از پتانســيل آنها اســتفاده كرد. اينكه بنگاه ها و صنايع در كشور درگير 
مشكالت هستند و دولت براي حل اين مشكالت به درآمدهاي نفتي اتكا 
 كرده، از سياست هاي اشتباهي است كه به ســرعت بايد در جهت اصالح

 آن اقدام كرد. 
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 یك موسسه توليدی- تحقيقاتی معتبر دولتی 
در مشهد مقدس

اقدام به استخدام فارغ التحصيالن رشته حسابداری با شرايط زير نموده است:
- ايمان واعتقاد كامل به مبانی جمهوری اسالمی ايران 

- عدم سوء پيشينه يا سابقه كيفری
- داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم )به جزء معافيت پزشكی(

- دارا بودن مدرك تحصيلی ليسانس/ فوق ليسانس حسابداری با حداقل معدل ۱۶ از 
دانشگاه های دولتی و يا حداقل معدل ۱۷ از دانشگاه آزاد

- قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه حضوری
 استخدام مخصوص آقايان می باشد همچنين فارغ التحصيالن جديد با معدل باالتر 

در اولويت می باشند. 
مدارک مورد نياز:

- تصوير مدرك تحصيلی يا نامه فراغت از تحصيل با قيد معدل 
- تصوير كارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

- ارائه آدرس محل سكونت و تلفن تماس  
متقاضيان می توانند مدارك خود را حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۷/۲5 را به آدرس پستی

 مشهد صندوق پستی ۱5۹۹-۹۱۷35 ارسال نمايند.

 رئيس جمهور ايران در نشست سازمان ملل با بيان اينكه 
»من به نمايندگی از ملت و كشورم، اعالم می كنم كه پاسخ 
ما به مذاكره تحت تحريم، نه می باشد، گفت كه ايران هرگز 
با دشمنی كه می خواهد با سالح فقر، فشار و تحريم ايران 
به تسليم وادارد، مذاكره نخواهد كرد. وی با دعوت همه 
كشورهای متاثر از  تحوالت خليج فارس و تنگه هرمز به 
»ائتالِف اميد« تصريح كرد: راه حل صلح در جزيره العرب، 
امنيت در خليج فارس و ثبــات در خاورميانه را بايد در 
درون خاورميانه جستجو كرد و نه در بيرون آن.روحانی با 
يادآوری اينكه تنها يك اشتباه می تواند آتشی بزرگ را در 
منطقه برافروزد در قالب پيامی از جانب ملت ايران تاكيد 
كرد: بياييد به جای سرمايه گذاری در جنگ و خشونت ، بر 

روی اميد به يك آينده بهتر، سرمايه گذاری كنيم؛
به عدالت برگرديم؛ به صلح، به قانون، به عهد و پيمان و 
به ميز مذاكره بازگرديم. به گزارش ايسنا، متن سخنرانی 
حجت االسالم و المسلمين حســن روحانی در هفتاد و 

چهارمين مجمع عمومی سازمان ملل به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

»الحمدهلل رب العالمين و الصلوة والسالم علی رسول 
اهلل و آله و صحبه«

آقای رئيس،
انتخاب شايسته جناب عالی به رياست هفتاد و چهارمين 
نشســت ســاالنه مجمع عمومی ملل متحد را تبريك 
می گويم. بــرای جناب عالی و دبيركل محتــرم، آرزوی 
توفيق دارم. در آغاز سخن مايلم، با گرامی داشت ياِد نهضت 
آزادی خواهانه حسين بن علی )ع(، به همه حق طلبانی كه 
با تحّمِل همه سختی ها، برای احقاق حقوق خود مبارزه 
می كنند و به روان همه شهدای مظلوم بمباران ها و اقدامات 
تروريستی در يمن، سوريه، فلسطيِن اشغالی، افغانستان، 

عراق و ديگر كشورهای جهان درود بفرستم.
خانم ها، آقايان، خاورميانه در آتــش جنگ، خونريزی، 
تجاوزگری، اشــغال گری، تعصبات مذهبی و فرقه ای و 
افراط گرايی می سوزد و بزرگ ترين قربانی چنين شرايطی 
ملت مظلوم فلسطين است. تبعيض، تصاحب زمين ها، 
شهرك سازی ها وكشتار همچنان ادامه دارد.طرح های 
تحميلی آمريكايی و صهيونيستی مانند معامله قرن، تعيين 
بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستی و الحاق 
بلندی های جوالن به ديگر ســرزمين های اشغالی، قطعا 
محكوم به شكست است.برعكِس طرح های ويران گر آمريكا، 
كمك ها و همكاری های منطقه ای و بين المللی جمهوری 
اسالمی ايران در حوزه تامين امنيت و مقابله با تروريسم 
بسيار تعيين كننده بوده است. نمونه های بارز آن، همكاری 
با روسيه و تركيه در چارچوب روند آستانه در مورد بحران 
سوريه، ارايه طرح صلح برای بحران يمن و همكاری فعال با 
نمايندگان دبيركل سازمان ملل متحد، گفتگوهای سازنده 
با ۴ كشور اروپايی و تالش فعال برای تسهيل مذاكرات صلح 
ميان طرف های يمنی است كه منجر به موافقت نامه صلح 

استكهلم درخصوص بندر حديده شد.

حضار محترم؛
من از كشوری می آيم كه از يكسال و نيم پيش، در برابر 
بی رحمانه ترين تروريسم اقتصادی ايستادگی نموده و از 
حق استقالل و توســعه علمی و فناوری خود دفاع كرده 
است. دولت آمريكا با اعمال تحريم های فرامرزی و تهديد 
ديگر ملت ها، تالش كرده ايــران را از مزايای حضور در 
اقتصاد جهانی محروم كند و با سوء استفاده از نظام بانكی، 
به راهزنی بين المللی دست زده است.ما ايرانيان، پيشگاِم 
ملت هاِی منطقه در نهضت های آزادی خواهی بوده ايم؛ 
همواره برای خود و همســايگانمان، صلح و پيشــرفت 
خواســته ايم و هرگز در برابر تهاجم و تحميل خارجی، 
تسليم نشده ايم. ما نمی توانيم دعوت به مذاكره كسانی را 
باور كنيم كه اعالم می كنند سخت ترين تحريم های تاريخ 
را عليه كرامت و معيشت ملت مان اعمال كرده اند. چگونه 
می توان باور كرد كه جنايت و فشار بر زندگی ۸3 ميليون 
ايرانی به ويژه زنان و كودكان برای دولتمردان آمريكايی 
امری خوشــايند و موجب افتخار تلقی شود و استفاده از 
تحريم عليه طيفی از كشورها همچون ايران، ونزوئال، كوبا، 
چين و روسيه به يك اعتياد مفرط تبديل شده باشد. ملت 
ايران هرگز اين جنايت ها و اين جنايت كاران را نه فراموش 
می كند و نه می بخشــد.خانم ها ؛ آقايان؛ رويكرِد دولِت 
كنونی آمريكا نســبت به برجام، نه تنها نقِض قطعنامه 
۲۲3۱ ، بلكه تجاوز به حاكميت و اســتقالِل سياسی و 
اقتصادی كليه كشورهای جهان است. ايران با وجود خروج 
آمريكا از برجام تا يك ســال، همچنان نسبت به اجرای 
تمامی تعهدات هســته ای خود وفق برجام، وفاداربوده 
است. ما به احتراِم قطعنامه شوراِی امنيت، به اروپا فرصت 
داديم تا به تعهدات يازده گانه خــود برای جبران خروِج 
آمريكا عمل كند ولی متاســفانه فقط حرفهای زيبايی 
شنيديم و شــاهد اقدام مؤثری نبوديم. اينك بر همگان 
ثابت شده است كه آمريكا به تعهدات خود پشت می كند 
و اروپا از اجرای تعهداتش ناتوان است. ما حتی در اجرای 
بندهای ۲۶ و 3۶ برجام، راهبــرِد گام به گام را در پيش 
گرفتيم، و هنوز بر عهد خود به برجام، برجا مانده ايم، اما 
صبر ايران هم حدی دارد؛ وقتی آمريكا قطعنامه سازمان 
ملل متحد را حرمت نمی گذارد، وقتی اروپا ناتوانی خود را 
به نمايش می گذارد، تنها راه، تكيه بر عزت، غرور و اقتدار 
ملی است.ما را به مذاكره می خوانند؛ در حالی كه خود از 
معاهده  گريزانند. ما با همين دولت فعلی آمريكا بر سر ميز 
5+۱، در گفتگو بوديم؛ اما آن ها بر عهِد سلِف خويش، خط 
بطالن كشيدند. من به نمايندگی از ملت و كشورم، اعالم 
می كنم كه: پاسخ ما به مذاكره تحت تحريم، نه می باشد. 
دولت و ملت ايران، يك سال و نيم زير شديدترين تحريم ها، 
استقامت كرده اســت و هرگز با دشمنی كه می خواهد با 
سالح فقر، فشــار و تحريم ايران به تسليم وادارد مذاكره 
نخواهد كرد. اگر پاسخ آری می خواهيد همان طور كه رهبر 
معظم انقالب اعالم كرده اند، تنها راه برای گفتگو، بازگشت 
به تعهدات است. اگر نسبت به اسم برجام حساسيت داريد، 

به رسِم آن بازگرديد و به چارچوب قطعنامه ۲۲3۱ شورای 
امنيت، متعهد باشيد. تحريم ها را متوقف كنيد تا راه گفتگو 
باز شود.من به روشــنی می گويم: اگر به حداقل ها قانع 
هستيد، ما هم به حداقل ها بسنده می كنيم. برجام، حداقل 
بود؛ چه برای شما و چه برای ما. اما اگر بيشتر می خواهيد، 
بايد بيشتر بپردازيد. اگر بر سر حرِف خود هستيد كه فقط 
يك خواسته از ايران داريد و آن، عدم ساخت و بهرگيری 
از سالح هسته ای است، اين با نظارت آژانس و باالتر از آن، 
فتوای رهبری ايران، حاصل اســت. فقط كافی است به 
جای نمايِش مذاكره، به واقعيِت مذاكره بازگرديد. عكس 

يادگاری آخرين ايستگاهِ مذاكره است، نه اولين ايستگاه.
ما در ايران، به رغم همه سنگ اندازی های دولت امريكا، 
به حركت در مسير رشد و سازندگی اقتصاد و جامعه ايران، 
ادامه داده ايم. اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۷، باالترين نرخ 
رشــد اقتصادی در جهان را همراه با كاهش مستمر نرخ 
تورم، تجربه كرد و امروز هم، علی رغم التهابات ناشــی از 
عوامل خارجی در يك سال و نيم گذشته، بار ديگر به مسير 
رشد و ثبات بازگشته اســت. رشد توليد ناخالص داخلی 
ايران، بدون نفت، در ماه های اخير، مجددا مثبت شده و 

تراز تجاری كشور، همچنان مثبت است.
حضار محترم؛

دكترين امنيتی جمهوری اسالمی ايران حفظ صلح و ثبات 
در خليج فارس و تامين آزادی و امنيت كشتيرانی در تنگه 
هرمز است.حوادث اخير، اين امنيت را به شكل جدی در 
خطر قرار داده است. امنيت و صلح در خليج فارس، دريای 
عمان و تنگه هرمز را با مشاركت كشورهای اين منطقه 
می توان تأمين كرد و جريان آزاد نفت و ساير منابع انرژی 
را تضمين نمود، به شرط آن كه امنيت را چتری فراگير در 
همه حوزه ها برای تمامی كشورها بدانيم.بنا به مسئوليت 
تاريخی كشورم در حفظ امنيت، صلح، ثبات و پيشرفت 
در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز، همه كشورهايی را 
كه از تحوالت خليج فارس و تنگه هرمز متأثر می شوند 
به »ائتالِف اميــد«HOPE يعنی»ابتكار صلح هرمز« 
)Hormoz Peace Endeavor( دعــوت می كنم. 
هدف "ائتــالف اميد" ارتقای صلح، ثبات، پيشــرفت و 
رفاه كليه ســاكنان حوزه تنگه هرمز، و تفاهم متقابل و 
روابط صلح آميز و دوستانه ميان ايشان است. اين ابتكار 
حوزه های مختلف همكاری مانند تأمين همگانی امنيت 
انرژی، آزادی كشتيرانی و انتقال آزادانه نفت و ساير منابع 
از و به كشــورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را در بر 
می گيرد."ائتالف اميد" بر پايــه اصول مهمی همچون 
پايبندی به اهداف و اصول ملــل متحد، احترام متقابل، 
منافع متقابل، جايگاه برابر، گفتگــو و تفاهم ، احترام به 
حاكميــت و تماميت ارضی، خدشــه ناپذيرِی مرزهاِی 
بين المللی، حل و فصِل مسالمت آميِز تمامِی اختالفات 
و از همه مهم تر دو اصِل بنياديــِن "عدم تجاوز" و "عدم 
دخالــت در امور داخلــی يك ديگر" قــرار دارد. حضوِر 
ســازماِن ملل متحد برای ايجاِد يك چتِر بين المللی در 

حمايت از "ائتالف اميد" نيز امری ضروری اســت.وزير 
امور خارجه جمهوری اسالمی ايران جزئيات بيشتری از 
ائتالف اميد را به اطالع كشورهای ذينفع خواهد رساند.
خانم ها و آقايان، تشكيِل هرگونه ائتالف امنيتی، تحت 
هر عنوان در منطقه، با محوريــت و فرماندهی نيروهای 
خارجی، مصداق بارز مداخله در امور منطقه است. رويكرد 
امنيتی سازِی دريانوردی در تناقض با حق دريانوردِی آزاد 
و حق توسعه، و باعث تشــديِد تنش و پيچيده تر شدِن 
شــرايط شــده، و صلح، امنيت و ثبات منطقه را تهديد 
می نمايد.امنيت منطقه با خروج نظاميان آمريكا، تأمين 
می شود و نه با سالح و مداخله آنان. آمريكا پس از ۱۸ سال 
نتوانست اقدامات تروريستی را كاهش دهد، اما جمهوری 
اسالمی ايران فتنۀ داعش را به كمك ملت ها و دولت های 
همسايه، خاتمه داد. راه حل نهايی صلح و امنيت خاورميانه: 
"دموكراسی در داخل؛ و ديپلماســی در خا رج" است. 
امنيت را نمی توان خريد و توســط دولت های خارجی، 
تأمين كرد. صلح و امنيت و استقالِل همسايگاِن ما، صلح 
و امنيت و استقالِل ماست. آمريكا همسايه ما نيست. اين 
جمهوری اسالمی ايران است كه همسايه شماست و از 
ديرباز به ما آموخته اند كه "اول همسايه؛ آنگاه خانه". در 
روز واقعه، ما و شما تنها می مانيم. ما با هم همسايه ايم ، نه 
با آمريكا!آمريكا اينجاست، نه در خاورميانه. آمريكا وكيِل 
هيچ ملتی و كفيِل هيچ دولتی نيســت. هيچ دولتی به 
دولِت ديگر، وكالت نمی دهد و كفالت خويش را به ديگری 
نمی سپارد. اگر امروز شعله های آتِش يمن، تا حجاز هم 
زبانه كشيده است، بايد آتش افروز را جست و تنبيه كرد، نه 
اينكه بی گناهان را آماج تهمت ها و كينه ها قرارداد. امنيِت 
عربستان با پايان دادِن تجاوز به يمن، حاصل می شود، نه با 
دعوت از بيگانگان. ما حاضريم برای صلح از همه توان ملی و 
اعتبار منطقه ای و اقتدار بين المللی خويش، مايه بگذاريم. 
راه حل صلح در جزيره العرب، امنيت در خليج فارس و ثبات 
در خاورميانه، را بايد در درون خاورميانه جستجو كرد و نه 
در بيرون آن. مسايل منطقه، بزرگ تر و مهم تر از آن است 
كه آمريكا از عهدۀ آن برآيد. دولتی كه نتوانســته مسأله 
افغانستان و عراق و سوريه را حل كند و بانی افراطی گری، 
طالبانی گری و داعشی گری بوده است ؛ هرگز قادر به حل 

معضالت پيچيده تر نخواهد بود.
همكاران گرامی؛ منطقه ما بر لبه پرتگاه ايستاده است؛ تا 
جايی كه تنها يك اشتباه می تواند آتشی بزرگ را برافروزد. 
ما دخالِت تحريك آميِز بيگانگان را تحمل نمی كنيم و به 
هرگونه تعرض به امنيت و تماميِت سرزمينی خود، قاطعانه 
پاسخ می دهيم. اما راه جايگزين و مطلوب ما، همبستگِی 
ميان همه ملت های دارای منافع مشترك در خليج فارس 

و منطقه هرمز است.
اين پيام ملت ايران است: بياييد به جای سرمايه گذاری 
در جنگ و خشــونت ، بر روی اميد به يــك آينده بهتر، 
سرمايه گذاری كنيم.به عدالت برگرديم. به صلح، به قانون، 

به عهد و پيمان و به ميز مذاكره بازگرديم.

رئيس جمهوری در سازمان ملل متحد:

پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم، نه است
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