
3
اقتصاد

توزیع اسکناس نو در شعب منتخب 
»بانک ملت« و ۱۱ بانک دیگر
| بانك مركزى فهرســت اسامى شعب 
منتخب توزيع اسكناس در بانك ملت و 11 بانك 
ديگر را اعالم كرد. به گزارش كائنات و به نقل از 
روابط عمومى بانك ملت، 8 شعبه منتخب اين 
بانك تحت نظارت مديريت هاى شــعب استان 
هاى تهــران و البرز در كنــار 11 بانك ديگر به 
مناســبت فرارســيدن تعطيالت نوروز 1398، 

نسبت به توزيع اسكناس نو شــامل يكصد برگ اسكناس 20.000 ريالى 
و يكصد برگ اسكناس 50.000 ريالى براى هر مراجعه كننده اقدام مى 
كنند.بر اســاس اين گزارش، توزيع اين اسكناس ها از روز چهارشنبه 22 
اسفندماه  ساعت 9 صبح تا 12 ظهر شروع خواهد شد و تا روز دوشنبه 27 
اسفندماه سال جارى به مدت 5 روز كارى ادامه خواهد داشت.بر اساس اين 
گزارش، در ساير استان ها، ناظران پولى با همكارى شعب بانك هاى منتخب 
نسبت به توزيع عمومى اسكناس نو اقدام خواهند كرد. اطالع رسانى در اين 
خصوص نيز از طريق روابط عمومى بانك هاى تعيين شده انجام مى شود.
شعب مستقل مركزى، چهارراه ولى عصر، چهارراه اسالمبول، خيابان آزادى، 
بازار تجريش، خيابان پنجم نيروى هوايى و كارگر شمالى كوى دانشگاه در 
استان تهران و شعبه شهر قدس در استان البرز، شعب منتخب بانك ملت 

براى توزيع اسكناس نو در تهران و البرز خواهند بود.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و 
جامعه خیرین مدرسه ساز کشور تفاهم 

نامه همکاری امضا کردند 
| با حضور دكتــر پرويزيان، مديرعامل 
بانك پارسيان؛ دكتر محمدرضا حافظى، رئيس 
جامعه خيرين مدرســه ساز كشــور؛ جعفرى، 
مديرعامل بنيــاد بركــت؛ دكترقدمى، معاون 
وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان مدارس 
استثنايى كشــور؛ جعفرى، مديرعامل شركت 
تجارت الكترونيك پارســيان؛ مراســم امضاى 

تفاهم نامه همكارى شركت تجارت الكترونيك پارسيان و جامعه خيرين 
مدرسه ساز كشور، به ميزبانى بانك پارسيان برگزار شد.

دكتر پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان در اين مراسم با اشاره با نقش 
كليدى بانك پارسيان در نهادينه سازى مسئوليت هاى اجتماعى، گفت : 
همكارى با جامعه خيرين مدرسه ساز و آموزش و پرورش  از راهبردهاى 
اساســى و اولويت هاى استراتژيك  بانك پارســيان  است و تفاهم نامه 
شــركت تجارت الكترونيك پارســيان و جامعه خيرين مدرسه ساز به 
منظور هدايت كمك هاى مردمى، حمايت از دانش آموزان مناطق كمتر 
برخوردار،  احداث مدرسه در اســتان هاى محروم و توسعه علم آموزى 
امضا شده است.دكتر حافظى رييس جامعه خيرين مدرسه ساز نيز در اين 
مراسم از بانك پارسيان بدليل اهتمام ويژه اين بانك به مسئوليت پذيرى 

اجتماعى و حمايت از خيرين به ويژه خيرين مدرسه ساز تقدير كرد.
مدير عامل شركت تجارت الكترونيك پارسيان نيز در اين مراسم با بيان 
اينكه، اين شركت در حوزه مســئوليت اجتماعى، خدمات قابل توجهى 
دارد، افزود : در راســتاى اين تفاهم نامه، با استفاده از زيرساخت هاى 
مناسبى كه در حوزه بانكدارى الكترونيك در بانك پارسيان از قبيل درگاه 
هاى پرداخت، پايانه هاى فروش و ...  وجود دارد،   زمينه و بستر مناسب  

براى خدمات خيرخواهانه و دريافت كمك هاى خيرين فراهم است.

حجت اله صیدی در مجمع عمومی فوق العاده این بانک تأکید کرد:

 سال ٩٨، سال جهش بزرگ
»بانک صادرات« است

| مديرعامل بانك صادرات ايران ســال 
98 را ســال جهش بزرگ اين بانك عنوان كرد. 
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك 
صادرات ايــران، حجت اله صيــدى گفت: بانك 
صادرات ايران در سال آينده شاهد جهش بزرگى 
در عمليات بانكى و سودآورى خواهد بود.صيدى 
افزود: افزايش سرمايه بانك صادرات ايران از محل 

تجديد ارزيابى دارايى ها تصميم مناسبى بود كه با تصويب آن، از شموليت 
ماده 141 قانون تجارت خارج شده و سال 98 را با سوددهى پيش خواهيم 
برد.وى با اشاره به اينكه به دليل عدم تعادل هاى موجود در اقتصاد كشور، 
افزايش سرمايه براى بانك صادرات ايران و ساير بانك هاى بزرگ كشور يك 
الزام بود كه بايد اجرايى مى شد، در جمع سهامداران اين بانك، گفت: با اين 
اتفاق در ترازنامه و صورت هاى مالى سال مالى منتهى به پايان سال 97 ديگر 
مشــمول ماده 141 قانون تجارت نخواهيم ماند.صيدى در مجمع عمومى 
فوق العاده بانك صادرات ايران كه با حضور دارندگان بيش از 87 درصد سهام، 
از جمله نماينده دولت و سهام عدالت، نمايندگان سازمان بورس اوراق بهادار 
تهران، حســابرس و بازرس قانونى، اعضاى هيئت مديره و مديران و برخى 
كاركنان بانك برگزار شد، كاهش مطالبات غيرجارى، تعيين تكليف بدهى 
به بانك مركزى، فروش شركت هاى غيربانكى و اموال مازاد، تعيين تكليف 
مطالبات از دولت، مديريت هزينه ها، بهبود ساختار سرمايه و بهينه سازى 
تركيب منابع و مصارف را بــه عنوان هفت مأموريت مهم بانك براى اصالح 
ساختار مالى بانك  در سال 97 عنوان كرد كه با هدف رسيدن به نتيجه مهم 
كاهش زيان و دستيابى به سود عملياتى با جديت پيگيرى مى شود.وى با 
اشــاره به اينكه بانك صادرات ايران با داشتن دو هزار و 400 شعبه و باجه، 
هشت درصد منابع و هفت درصد مصارف نظام بانكى را مديريت مى كند، 
مهم ترين كار در حوزه كاهش مطالبات غيرجارى و تعيين تكليف بدهى به 
بانك مركزى را در سال 97 استفاده از ظرفيت تبصره 5 قانون بودجه سال 97 

در تهاتر مطالبات از دولت با بدهى به بانك مركزى عنوان كرد.

ترسیم فصلی نوین در تعامالت متقابل 
»بانک ملی« و شرکت خدمات انفورماتیک

| مديرعامل بانك ملى ايران در بازديد از 
شركت خدمات انفورماتيك، هدف از اين بازديد 
را معمــارى نوين همكارى هــاى آينده بين دو 
طرف عنوان كرد و گفت: اين همكارى ها به نفع 
مردم و مشــتريان بوده و سبب افزايش كيفيت 
خدمات و محصوالت بانك ملى ايران خواهد شد. 
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك 

ملى ايران، محمدرضا حسين زاده كه همراه با ساير اعضاى هيات مديره 
بانك ملى ايران در شركت خدمات انفورماتيك حضور يافته بود با بيان اينكه 
دورنماى خوبى از همكارى دو طرف مالحظه مى شود، افزود: با گسترش 
روند رو به رشد تعامالت فى ما بين، حركت بانك ملى ايران در رسيدن به 
جايگاه اول نوآورى بيش از پيش سرعت مى گيرد و اين بانك همانگونه كه 
در ميزان تراكنش ها در جايگاه نخست قرار دارد؛ در ارائه خدمات مبتنى بر 
جديدترين فناورى هاى روز هم پيشتاز خواهد بود.در اين نشست همچنين 
مديرعامل بانك ملى ايران دليل حضور در شركت خدمات انفورماتيك را 
قدردانى از زحمات و اقدامات مديريت ارشد و كاركنان اين شركت عنوان 
كرد و ضمن تاكيد بر جايگاه حاكميتى بانك ملى ايران خاطر نشان كرد: 
بانك ملى ايران هميشه در جايگاه نخســت بوده و بايد در ارائه خدمات و 
محصوالت نوين به مشتريان نيز پيشتاز باشد كه اين مهم با همكارى شركت 
خدمات انفورماتيك محقق مى شود.حســين زاده برخوردارى از رويكرد 
نوآورانه در تمامى تعامالت و پروژه هاى مشــترك بين شــركت خدمات 
انفورماتيك و بانك ملى ايران را مورد تاكيد قرار داد و خواســتار آن شد 
كه پروژه موفق تحويلدارى تحت وب كه به گفته وى، در نوع خود انقالبى 
فناورانه را در بانك منجر شده و سكوى پرشى براى پيشبرد اهداف بانك 

به شمار مى رود؛ در سه ماهه اول سال آينده به طور كامل به اجرا درآيد.

| با پيگيرى وزير جهاد كشاورزى و تصويب شوراى اقتصاد، قيمت خريد تضمينى چغندرقند 20 درصد نسبت به سال 97 افزايش 
يافت.مجرى طرح چغندرقند گفت: با اين افزايش 20 درصدى قيمت هر كيلوگرم چغندرقند بهاره 3746 ريال و چغندرقند پاييزه به 3642 
ريال رسيد.عليرضا يزدانى افزود: افزايش قيمت خريد تضمينى چغندرقند در راستاى حمايت از كشاورزان صورت گرفته است.

افزایش 20 درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند

بانک

پیشنهادی 
برای 
سیاست 
ارزی ٩٨

| در سالى كه به پايان آن نزديك مى شويم، تحوالت بازار 
ارز و عوارض آن به يكى از مسائل اصلى دولت و مردم تبديل شد. به 
نظر مى رسد اين تجربه، درس هاى بسيار مفيد و آموزنده اى براى 
همگان به ارمغان آورده باشــد. حال مى توان به اتكاى اين تجربه 
با ارزش و البته بســيار پرهزينه، گام هاى متقن و استوارى براى 
سياست گذارى مناسب در سال آينده برداشت.مشروط به اجتناب 
از تكرار خطاهاى گذشته، اميد است با اتخاذ تدابير مناسب و حساب 
شده، حتى با وجود كاهش نسبى منابع ارزى در سال آينده، بتوان 
به گونه اى سياســت گذارى كرد كه هم نيازهاى اساسى اقتصاد به 
خوبى تامين شود و هم احتمال وقوع شــوك ها و نوسانات ارزى 
كاهش يابد. با اين توضيحات، چارچوب سياســتى زير پيشنهاد 
مى شــود:اولين گام، حذف كامل ارز ترجيحى است. همان طور 
كه مطالعات و بررسى هاى مختلف نشان مى دهد و يادداشت اخير 
رئيس كل بانك مركزى نيز مويد آن است، سياست تخصيص ارز 
ترجيحى در سال جارى نه تنها در مديريت قيمت كاالهاى اساسى 
توفيقى نداشت، بلكه طيفى از عوارض و تبعات منفى را نيز به دنبال 

داشته است. بنابراين اولين و مهم ترين گام براى اصالح سياست 
ارزى سال آينده، حذف كامل تخصيص ارز ترجيحى است. بديهى 
است كه دولت بايد متعاقب حذف ارز تدريجى، از طريق بازتوزيع 
منابع ريالى اصالح سياست ارزى، عوارض رفاهى آن را جبران كند.
دومين گام، راه اندازى سريع و كامل بازار متشكل ارزى و تعميم آن 
به كليه مبادالت ارزى اعم از اسكناس و حواله است. صرف نظر از 
برخى جزئيات، در مجموع راه اندازى بازار متشكل ارزى اقدام موثر 
و اساسى براى ثبات بخشى و شفافيت بازار ارز است. براى افزايش 
كارآيى بازار الزم است اقدامات الزم براى تسريع و تسهيل فرآيندها، 
شفافيت مبادالت و نظاير آن انجام شود.سومين گام، اجتناب جدى 
و كامل دولت و بانك مركــزى از تثبيت نرخ ارز و مديريت نرخ در 
بازار است. ثبات بازار و حذف زمينه هاى بروز شوك هاى ارزى در 
آينده كامال در گرو اين مساله است. توصيه مى شود بانك مركزى 
از توان قاطع خود براى مداخله در بازار ارز، صرفا در جهتى استفاده 
كند كه مبادالت ارزى را تســهيل و نوسانات كوتاه مدت قيمت را 
مديريت كند. بهترين شيوه آن اســت كه به دنبال شناورسازى و 

تك نرخى كــردن ارز، يك كانال قيمتى بــراى ارز تعريف و اعالم 
شود و مديريت بازار توسط بانك مركزيدر اين كانال صورت بگيرد. 
ميانگين نرخ ارز در كانال مذكور بايد متناســب با نرخ تورم مورد 
انتظار، تعديل و هدايت شود. در اين صورت بازار ارز، قابل پيش بينى 
و باثبات خواهد بود.مى توان انتظار داشت با حذف ارز ترجيحى و 
شناورسازى و تك نرخى كردن ارز، از يكسو خروج سرمايه و مازاد 
تقاضاى واردات كاهش يابد و از ســوى ديگر بازار غيررســمى و 
تقاضاى احتياطى و سوداگرى براى اسكناس با كاهش مواجه شود. 
با اين سياست، بازار غيررسمى ارز تضعيف مى شود و نرخ ارز در يك 
وضعيت پايدار و قابل پيش بينى به تعادل خواهد رسيد.در حد يك 
اشاره الزم به ذكر است كه اگرچه ممكن است با حذف ارز ترجيحى، 
در كوتاه مدت هزينه تمام شده برخى اقالم در داخل افزايش يابد، 
ولى با اين سياست، انتظار مى رود در بازار كاال زمينه تعديل مصرف 
از طريق حذف قاچاق و كاهش مصارف داخل و همچنين افزايش 
عرضه از طريق تقويت ظرفيت توليد داخل فراهم شــود و بازارها 

به تعادل برسند. 
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انتقاد ذوالقدر در مورد وضعیت معیشتی 
کارگران در آستانه سال نو

| سيدفاطمه ذوالقدر نايب رئيس كميسيون فرهنگى در مجلس با اشاره به 
وضعيت معيشتى كارگران عنوان كرد: 97 هزار كارگر داراى حقوق معوقه هستند. 
آقاى روحانى! ما اقدام عملياتى مى خواهيم. افزايش حقوق و دستمزد و تخصيص 

بن هاى كارگرى بايد متناسب با نرخ تورم لحاظ گردد.
ســيد فاطمه ذوالقدر در نطق ميان دستور جلســه علنى ضمن عرض تبريك 
انتصاب حجت االســالم رئيسى به رياســت قوه قضائيه گفت: در آستانه سال نو 
اين نكته را متذكر مى شوم كه رويكرد حمايتى سياستى ضرورى است كه در قوه 
مجريه و وزارتخانه هاى آن بايد مورد توجه جدى قرار گيرد. بدون تعارف معيشت 
مردم على رغم افزايش حجم نقدينگى عقبگرد داشته و روز به روز سفره هاى مردم 
كوچك تر و كوچك تر مى شــود. روزى اين گرانى ها روى يك يا چند قلم كاال بود 
و خانواده ها ياراى برنامه ريزى و مقاومت را داشــتند اما در برابر شرايط اقتصادى 
كه ارزش حقوق و دستمزد به يك چهارم تنزل يافته نه تنها اقشار ضعيف به زانو 

درآمده اند بلكه طبقه متوسط نيز دچار مشكالت اقتصادى جدى هستند.
نماينده مردم تهران، رى و اسالمشــهر در مجلس در ادامه نطق خود در مورد 
وزارت جهاد كشاورزى و اقتصاد گفت: اين دو وزارتخانه مدت هاست وعده داده اند 
كه سياست هاى تنظيم بازار را در زمينه كاالهاى اساسى مثل گوشت و مرغ به اجرا 

در بياورند ولى ما هنوز شاهد نابسامانى در عرصه توزيع هستيم.
وى خطاب به رئيس جمهور تاكيد كرد: آقاى روحانى در آستانه سال نو چگونه 
مى خواهيد بر ســر سفره هفت سين بنشــينيد در حاليكه 97 هزار كارگر داراى 
حقوق معوقه هســتند و غم نان آنها را در تنگنا و شــرمندگى خانواده قرار داده 
اســت؟ بپذيريد كه تدبير شــما از نيازهاى جامعه فاصله گرفته است. از شما به 
عنوان نماينده و وكيل مردم عزمى جهادى براى خروج از اين شــرايط آنگونه كه 
سر سفره هاى مردم رضايت و رفاه اجتماعى آورده شود را طلب مى كنم. ما اقدامى 

عملياتى مى خواهيم.
نايب رئيس كميســيون فرهنگى مجلس ضمن تاكيد بر وضعيت بد معيشتى 
كارگران تصريح كرد: زندگى كارگران بايد سامان يابد. حقوق و مطالبات شان بايد 
پرداخت شود. افزايش حقوق و دستمزد و تخصيص بن هاى كارگرى بايد متناسب 

با نرخ تورم لحاظ گردد.
نماينده مردم تهران در ادامه نطق خــود، گفت: انتظار مى رود در مصوبه اى كه 
براى ساخت و ساز 63 باغ در شــهر تهران صادر شده است، بازنگرى جدى انجام 
گيرد. تهران نياز به تنفس دارد. نبايد اجازه دهيم حتى يك درخت از اين شــهر 
حذف شده و محيط زيست آســيب ببيند. بسيارى از شــاخص هاى فرهنگى و 
اجتماعى در ســطح استان تهران و شهرســتان هاى اطراف بسيار پايين تر از حد 
استاندارد است. مشكالت حاشيه نشينى، حمل و نقل عمومى، گسترش خطوط 
متروى اسالمشهر و پرديس، تكميل بيمارستان و نوسازى مدارس بايد در اولويت 

سال آينده قرار گيرد.
ذوالقدر با اشــاره به رديف بودجه 98 و تصويب آن در مجلس گفت: تالش هاى 
بسيارى در اين زمينه صورت گرفت كه اثرهاى ماندگار براى كمك به اقشار ضعيف 

به حساب مى آيد. 

گرانی خودرو به نام دالر به کام 
خودروسازان

| بســيارى از افراد افزايش قيمت خودرو در ماه هاى اخير را به گران 
شــدن ارز مربوط مى داننــد، در حالى كه واقعيت هاى آمــارى چيز ديگرى 
مى گويد. تحــوالت چند ماه اخير در بازار خــودرو و افزايش مداوم قيمت ها 
بازار اين محصول را كامًال متالطم و پرنوســان كرده است. علل مختلفى در 
خصوص اين افزايش قيمت ها عنوان شده اســت. اينكه از زاويه كدام يك از 
طرفين بازار به مســاله افزايش قيمت ها نگاه شود، مى تواند نتايج متفاوتى را 
در پى داشته باشد.از ابتداى امسال با افزايش قيمت دالر، بسيارى از كاالهاى 
مرتبط و غيرمرتبط با ارز با افزايش قيمت مواجه شدند كه خودرو نيز از جمله 
همين كاالها بود. اما آيا اين افزايش قيمت، متناسب با گران شدن قيمت دالر 
بود؟يكى از داليلى كه عده اى از جمله خود خودروسازان، آن را عامل افزايش 
قيمت خودرو معرفــى مى كنند، افزايش قيمت قطعات خــودرو بر اثر گران 
شدن قيمت ارز است.اما نكته قابل توجه آن است كه 10 مدل از خودروهايى 
كه بيشــترين ســهم را در ســبد خريد مردم دارند و افزايش قيمت بيش از 
50درصدى را تجربه كرده اند، حدود 70درصــد قطعات آن ها توليد داخلى 
بوده و اصًال نيازى به ارز نداشته اند.نكته جالب تر، سهم واقعى افزايش قيمت 
قطعات خودرو در گرانى خودروهاست. طى ســال هاى گذشته قطعه سازان 
به دليل اينكه با خريدار انحصارى به نام خودروســازان مواجه بوده اند،  مجوز 
افزايش قيمت نداشته و صرفا در اواسط بهمن ماه سال جارى (حدود يك ماه 
پيش) مجوز افزايش قيمت قطعات خودرو توســط خودروسازان صادر شده 
است. به عبارتى، تا يك ماه پيش، سهم افزايش قيمت قطعات در گرانى خودرو 
صفر بوده است.در جدول زير افزايش قيمت خودروها از ارديبهشت سال 97 تا 
اسفند 97 و ميزان داخلى بودن اين خودروها آمده است.پس از افزايش قيمت 
خودروها در بازار و عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان، فاصله ميان قيمت 
اعالمى از سوى خودروسازها (كه البته خودرويى عرضه نمى كردند) ، با آنچه 

در بازار بود، تفاوت فاحشى داشت. 

اقتصاد پلت فرمی چالش سرنوشت ساز 
اقتصاد آینده است

| سيد ابوالحسن فيروزآبادى دبير شوراى عالى فضاى مجازى كشور اعالم كرد: 
اقتصاد پلت فرمى چالش سرنوشت ساز ما در اقتصاد فضاى مجازى آينده دنياست كه 
براى بازيگرى در آن فرصت زيادى نداريم.سيد ابوالحسن فيروزآبادى، دبير شوراى عالى و 
رئيس مركز ملى فضاى مجازى كشور در همايش نظام صنفى رايانه اى با اشاره به اين كه 
براى نقش آفرينى در اقتصاد پلت فرمى فقط دولت و حكومت تصميم گيرنده نيستند، 
گفت: تمامى مردم بايد براى نقش آفرينى در اقتصاد پلت فرمى تصميم گرفته و تالش 
كنند و اگر مردم، تكنولوژيست ها، جامعه مدنى و بخش خصوصى در كنار حكومت كه 
نماينده آنهاست حامى اين تصميم نباشند اين استراتژى محكوم به شكست خواهد بود.
فيروزآبادى با بيان اين كه براى موفقيــت در اقتصاد فضاى مجازى نياز به اجماع ملى 
آگاهانه همراه با نقش فعال است، تاكيد كرد: پيشتر براى توسعه صرفا قبول اين تصميم 
از سوى مردم كفايت مى كرد اما براى موفقيت در اقتصاد فضاى مجازى مردم بايد نقش 
پذيرى داشته باشند چرا كه اقتصاد پلت فرمى همراه با تحول در سطح همه كاربران است 
بنابراين تمامى مردم براى حفظ استقالل در اين جريان جهانى كه شركت ها رهبرى 
آن را بدست گرفتند بايد بپذيرند كه صرفا مصرف كننده نباشند.وى با اشاره به مسدود 
ســازى برنامه هاى ايرانى بر روى اپل، تصريح كرد: حذف برنامه هاى ايرانى، اكانت ها 
و حساب هاى كاربرى مان توسط پلت فرم ها يك تجربه است كه به طور قطع به ايران 
محدود نمى شود و نوعى ابزار سيطره بر ملت هاست.فيروزآبادى گفت: شوراى عالى و 
مركز ملى فضاى مجازى كشور معتقد است كه اگر بتوانيم هر چه بيشتر پلت فرم ارايه 
دهيم و اين پلت فرم ها را نه تنها در ايران كه در كشــورهاى منطقه و بازارهاى جهانى 
گسترش دهيم، مى توانيم در جامعه پلت فرمى آينده نقش بيشترى داشته باشيم و اگر 
تسليم شويم نه فقط بازنده سياسى كه عالوه بر آن، بازار و بسيارى از ارزش ها را نيز بايد 
واگذار كنيم. البته خوشبختانه شاخص هاى توليد محتوا و ايفاى نقش در كشورهاى در 
حال توسعه در اقتصاد فضاى مجازى دنيا در حال افزايش است و نه ايران بلكه بسيارى 
از كشورها همچون كره جنوبى، اندونزى، روسيه، چين و حتى اروپا در حال تالش براى 
ســهم گيرى از اقتصاد پلت فرمى دنيا هســتند.فيروزآبادى با اشاره به اين كه تنظيم 
رابطه دولت با بخش خصوصى به دليل خواستگاه و كاركرد متفاوت آنها تالش مضاعفى 
مى طلبد، افزود: در كشور به دليل ناهماهنگى سرعت قانون گذارى و مقرره گذارى با 
تحوالت جهانى، همگرا شدن در اين تحول جهانى كار سنگينى مى طلبد و البته اقتصاد 
فضاى مجازى حوزه ناشناخته اى است كه از طريق گفت وگو و تقسيم كار مى توان به آن 
دست يافت.وى با بيان اين كه بخش خصوصى به شدت ضربه پذير است و مى تواند با يك 
تصميم محدود سازى صادرات، مسدود سازى و يا فيلتر مورد تعرض قرار گيرد، گفت: 
دولت بايدبه عنوان يك شريك قوى و نه تحميل كننده ضابطه ها با اين بخش مشاركت 
كند.وى با تاكيد بر اين كه اقتصاد ديجيتال در دنيا جايگزين اقتصاد الكترونيكى شده 
است، اعالم كرد: شوراى عالى و مركز ملى فضاى مجازى فراتر از اين تعبير كه معتقد به 
اقتصاد فضاى مجازى است و تاكيد ما بر اين است كه بخشى از اقتصاد برآمده از فضاى 
مجازى در حوزه هاى ديجيتال است و اگر تمركز خود را در اقتصاد ديجيتال قرار دهيم 
نوآورى هاى ما در اين حوزه نوعى پيروى و محدوديت در مدل ها و پارادايم هاى جهانى 
اين فضا همچون شهر هوشمند، اينترنت اشــيا، اقتصاد دولت گريز و پول هاى مجازى 
است و ما در اقتصاد ديجيتال معطوف به كشور و بازارهاى داخل مى شويم و سازندگان 
اين فضا بازيگران پيشرو خواهند بود و ما در اين بازى رقابتى بسيار فشرده بازنده خواهيم 

شد در حالى كه بايد نگاه ما فتح بازارهاى جهانى باشد.

میز خبر
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| فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادى و دارايى اعالم 
كرد: ارز 4200 تومانى در عمل آن طور كه بايد نتيجه نداد و 
اگر قرار باشد به دهك هاى پايين، فشارهايى از اين ناحيه وارد 

شود، دولت قطعاً سياست خود را تغيير مى دهد.
فرهاد دژپسند حضور در جمع نمايندگان مجلس خبرگان 
را بســيار خوب ارزيابى كرد و گفت: عمده پرسش اعضاى 
مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذارى ها، خصوصى سازى، 
قيمت كاالهاى اساســى، نرخ ارز، مديريت بــازار و كنترل 
تورم بود كه به اين ســواالت پاســخ داده شد. مطرح شدن 
اين ســواالت طبيعى اســت و ما نيز خودمان را متعهد به 

پاسخگويى به اين پرسش ها مى دانيم.

هدف دولت از اختصاص ارز 4200 تومانی محقق نشد
وزير امور اقتصادى و دارايى، در خصوص مشكالت پيش 
آمده در نحوه واگذارى ارز 4 هزار و 200 تومانى هم گفت: 
اصرار دولت بر اين است تا مانع از فشار اقتصادى، به طبقات 
پايين شود، به همين دليل هم با هدف افزايش نيافتن قيمت 
كاالهاى اساســى، ارز 4 هزار و 200 تومانــى به اين كاالها 
اختصاص داد، اما اين اقدام در عمل، آن طور كه بايد نتيجه 
نداد. بنابراين اگر قرار باشــد به دهك هــاى پايين، به ويژه 
دهك هاى پنجم و ششم فشارهايى از اين ناحيه وارد شود، 
دولت قطعاً سياست خود را تغيير مى دهد. هم اكنون دولت 
بر روى برخى طرح ها مطالعــه مى كند و قطعاً روش هايى را 
اتخاذ خواهيم كرد تا مانع از فشــار آمدن به اقشــار ضعيف 

جامعه شود.

کنترل فشار شب عید بر بازار ارز
دژپســند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف كنترل 
بازار ارز در شب عيد هم گفت: خوشــبختانه دولت در اين 
خصوص، شوراى عالى اقتصادى متشــكل از وزير صنعت، 
معدن و تجارت، وزير نفت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه، 
رئيــس كل بانك مركزى و وزير امور اقتصــادى و دارايى را 
تشــكيل داده كه ما در آخرين نشست اين شــورا، تدابير و 
مشــوق هايى را با هدف تسهيل در بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات اتخاذ كرده ايم كه باعث خواهد شد بازگشت ارز به 
كشور بيشتر شود؛ بنابراين اگر چنين اتفاقى بيفتد فشار شب 

عيد بر بازار ارز كنترل خواهد شد.

واگذاری بنگاه های بانک های دولتی تا پایان سال 98
وى در خصوص حمايت از كاالهاى ايرانى در سال 97 نيز 
افزود: همين كه تراز تجارى كشــور، يك و نيم ميليارد دالر 
مثبت است، نشان مى دهد در سال 97 واردات كاهش پيدا 
كرده و ما بخش قابل توجهى از نياز خود را از طريق توليدات 

داخلى تأمين كرده ايم.
دژپسند، در پاسخ به سؤالى در مورد برنامه وزارت امور 
اقتصادى و دارايــى براى كاهش بنــگاه دارى بانك ها هم 
گفت: در اين خصــوص برنامه اى را تدوين كرده ايم كه در 
صورت تأييد اين برنامه در مراجع ذى صالح تا يك ســال 
آينده تمامى بنگاه هاى بانك هاى دولتــى واگذار خواهد 
شد و آخر سال 98 خبرهاى خوبى در اين زمينه به مردم 

خواهيم داد.

ارز 4200 تومانی به نتیجه نرسید
وزیر اقتصاد:

خبر

| محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
با بيان اين كه با افزايش نرخ بسته ها، سهم ICT در سبد خانوار شروع به 
رشد كرد، گفت: حذف اين بسته ها خالف توافقى بود كه داشتيم؛ اين كه 
مديريت هزينه جايگزين افزايش تعرفه شود، به همين دليل به اپراتورها 

گفتيم بسته ها را برگردانند.
محمدجــواد آذرى جهرمى دربــاره تغييرات بســته هاى بلندمدت 
اپراتورهاى همراه گفت: درست است كه ما تعرفه را داديم اما بايد به سهم 
هزينه ICT در سبد خانوار نگاه كنيم. ما وظيفه توسعه بازار ICT را داريم، 
افزايش تعرفه چه در قالب قانون و چه فراقانونى كه نبايد توسط اپراتورها 
انجام شود، اگر اين تعادل را به هم بزند، نتيجه اش كاهش اندازه ى بازار 
و افزايش مشكالت براى مردم است. بعد از تالطمات اقتصادى و افزايش 
نرخ ارز، اپراتورها شروع به حذف بسته ها يا افزايش نرخ بسته ها كردند، 

نتيجه اين شد كه سهم ICT در سبد خانوار شروع به رشد كردن كرد و 
اين چيزى است كه ما روى آن حساسيم.وى در پاسخ به سوالى درباره ى 
دليل دستور به بازگشت بسته هاى اينترنت بلندمدت اپراتورها توضيح 
داد: در جلســه اى كه با اپراتورها داشتيم هماهنگى شد كه اپراتورها به 
جاى افزايش تعرفه مديريت هزينه را در پيش بگيرند. در تالطم اقتصادى 
ما نبايد صرفاً هزينه را از جيب مردم برداريم، هزينه تبليغاتشان را كاهش 
دهند، اقتصاد اشتراكى را ترويج دهند، 10 قلم استخراج شد كه حجم 
صرفه جويى در اپراتورها رخ مى داد. ما توافق كرديم ديگر تغييرى نباشد 
كه فرآيند صرفه جويى هاى اقتصادى را ببينيم و بعد تصميم بگيريم.وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات افزود: حذف اين بسته ها خالف توافقى بود 
كه كرديم، اين كه مديريت هزينه جايگزين افزايش تعرفه شود، به همين 

دليل به آن ها گفتيم بسته ها را برگردانند. 

وزیر ارتباطات:

حذف بسته های بلندمدت خالف توافق با اپراتورها بود


