اقتصاد

سهشنبه  23بهمن 1397

ارز

همتی :برای تعدیل نرخ دالر
برنامه داریم

رئیس کل بانک مرک��زی با بیان اینکه نرخ
فعلی دالر به هیچ وجه قیمت ذاتی دالر نیست،
گف��ت :برای تعدیل ن��رخ دالر برنام��ه داریم و
مطمئن باش��ید همه تالش خ��ود را مصروف
تقویت ارزش پول ملی خواهیم کرد .به گزارش
تس��نیم ،عبدالناصر همتی ب��ا رد این تصور که
بانک مرکزی نمیخواهد قیمت دالر پایین بیاید،
تصریح کرد :برای بانک مرکزی در کنار تقویت
ارزش پول ملی ،ثبات در بازار و ممانعت از نوسان
نیز مهم است ولی این بدان مفهوم نیست که از
کاه��ش نرخ ارز ممانعت کرده یا در پی افزایش
آن باش��یم .وی افزود :معتقدم نرخ فعلی دالر،
قیمت ذاتی دالر نیست و برای تعدیل آن برنامه
داریم و مطمئن باش��ید تالش خود را مصروف
تقویت ارزش پول ملی خواهیم کرد.
تجارت

ایرانبهتجارتآزاد اوراسیا میپیوندد

معاون اول وزارت صنعت روسیه اعالم کرد:
توافق آزادی تجارت آزاد بین کشورهای اوراسیا
و سنگاپور ،هند ،مصر و ایران در آینده نزدیک
امضا میش��ود .ب��ه گزارش فارس ،س��رگئی
تس��یب اعالم کرد :کش��ورهای عضو سازمان
تجارت جهان��ی در حال حاضر بیش از  7هزار
و  500اقدام غیرتعرفهای نظیر سهام ،مجوزها،
محدودیتها و تحریمها درباره کاالهای صنعتی
انج��ام میدهند .وی اعالم کرد :بنابراین اگر به
صورت جدی به سمت توافقهای تجارت آزاد
برویم برای ما بسیار بااهمیت و سازنده خواهد
بود .وی ادامه داد :با توافق تجارت آزاد میتوانیم
صادرات خ��ود را افزایش داده و به عنوان هاب
تج��اری منطقه عمل کنی��م و این کامال به ما
کمک خواهد کرد در شرایط چالشی و تجاری
حساس امروز در بازارهای جهانی فرصتی برای
افزایش صادرات به دست آوریم.
کشاورزی

توزیع سیب و پرتقال استانها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :چند هفته دیگر سران قوا جزئیات بازنگری در ساختار اقتصادی را بررسی خواهند کرد

اصالح ساختار اقتصادی؛ بهزودی

گ�روه اقتصادی :اصالح س��اختار اقتصادی بزودی
با حضور س��ران قوا در دس��تور کار ش��ورای عالی
ی کشور قرار خواهد گرفت.
هماهنگی اقتصاد 
به گزارش «وطنامروز» ،هفته گذش��ته رئیس
مجلس از دس��تور مقام معظم رهبری برای اصالح
س��اختار بودجه خبر داده بود .علی الریجانی گفته
بود :مقام معظم رهبری دس��تور دادند ظرف  ۴ماه
آینده اصالح ساختاری در کشور صورت گیرد .شاید
این اصالح ساختاری به اصالح بودجه نیز بینجامد،
بنابراین در شرایط فعلی ،کشور ما احتیاج به درک
بهتر و همت مش��ترک تمام مسؤوالن دارد .وی 24
س��اعت بعد توضیح داد« :من آنجا توضیح دادم که
این موضوع درباره بحث بودجه اس��ت ،قبل از سال
بحثهایی درباره بودجه سال  98انجام شده بود که
رهبر معظم انقالب نظری را به س��ران قوا منعکس
کردند که بودجه سال  98متناسب با شرایط تحریمی
تغییرات الزم را داشته باشد» .رئیس مجلس شورای
اسالمی ادامه داد« :بر اساس آن جلساتی گذاشته و
مطرح شد که باید در ساختار بودجه کشور تغییراتی
به وجود بیاید ،مثال اینکه حجم دولت باید بر اساس
سیاستهای کلی ،کوچک و چابک شود و همچنین
سطح بهرهوری کار در بخشها باال رود» .وی گفت:
«بودجهریزی باید براساس عملکرد باشد ،همچنین
باید این مساله مورد توجه باشد که چگونه میشود
فعالیتهای عمرانی کش��ور را با مردم فعالتر کرد،
البته این م��وارد در این فرصت کوتاه در بودجه 98
امکان تحقق نداش��ت ،زیرا برخی مسائل دیگر باید
حل میش��د تا مکانیزمهای آن مش��خص شود .از
طرف دیگر برخی موضوعات در بودجه مورد توجه
قرار گرفته و برای این امر مقرر شد در  4ماه نخست
س��ال این اصالح س��اختارهای بودجهای متناسب
با ش��رایط کشور و نقش دادن بیش��تر به مردم در
اقتصاد و ساماندهی بودجه کشور به نحوی که بودجه
عمرانی وضعیت بهتری پی��دا کند ،صورت گیرد».
الریجانی افزود« :انشاءاهلل این مساله تنظیم خواهد
ش��د و بر اس��اس آن اگر الزم بود بودجه  98اصالح
شود ،اصالحیه آن به مجلس ارائه خواهد شد».
■■ اصالح ساختار پرفایده

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران ،از تدارک برای توزیع مناسب و باکیفیت
میوه ش��ب عید مورد نیاز اس��تانهای سراسر
کشور خبر داد .به گزارش مهر ،حسین شیرزاد
در اینباره گفت :تاکنون کار حمل همه سیب
مورد نیاز اس��تانهای سراسر کشور به میزان
 ۲۳ه��زار و  ۷۶۰ت��ن پایان یافت��ه و حدود ۶
ه��زار تن ذخیره احتیاطی س��یب درختی نیز
توس��ط اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران
تأمین ش��ده اس��ت .وی افزود :از مجموع ۲۸
هزار و  ۵۵۰تن پرتقال تامسون مورد درخواست
کمیتههای راهبردی استانی ،تاکنون مقدار ۱۴
هزار و  ۳۰۰تن از مبدأ استان مازندران به مراکز
ذخیرهسازی استانها حمل و الباقی طبق برنامه
تنظیمی هماکنون در شرف انجام است .وی از
خریداری و تحت کلید بودن مقدار  ۶هزار تن
پرتقال والنسیای جنوب در استانهای فارس
( ۳ه��زار تن) ،کرم��ان ( ۱۲۰۰تن) ،هرمزگان
( ۵۰۰تن) ،جیرفت ( ۲۵۰تن) ،خراسان رضوی
( ۱۵۰تن) و دیگر مناطق تأمین پرتقال جنوب
از سوی شبکه و مدیریتهای تعاون روستایی
خب��ر داد که در ح��ال حاضر کار حمل آنها به
استانهای مختلف کشور آغاز شده است .وی
خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس مصوبات کمیته
راهبردی کشوری قرار است مقدار  ۱۰هزار تن
پرتقال جنوب برای ارس��ال به مناطق مختلف
خریداری شود که تأمین مابقی آن هماینک در
دست اقدام است.
حقوق

پرداخت حقوق کارکنان تا  ۲۰اسفند

«حق��وق کارکنان تا  ۲۰اس��فند پرداخت
میش��ود تا در پایان سال مشکلی از این بابت
نداشته باش��یم» .به گزارش ایسنا ،محمدباقر
نوبخت ،رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور
با بیان این مطلب در اردبیل اظهار داش��ت :با
وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و خزانهداری
هماهنگیه��ای الزم انجام ش��ده ت��ا عیدی
کارکن��ان در روزهای اخیر پرداخت ش��ود که
بخش��ی از این مبالغ دیروز پرداخت ش��د و با
درخواس��ت وزرا و درخواس��ت وجه از خزانه،
امروز و فردا این پرداختیها ادامه خواهد داشت.
وی درباره پرداخت یارانه در  2ماه پایانی سال
خاطرنش��ان کرد :تالش میکنیم  ۲۶بهمن و
در همین بازه زمانی در اس��فندماه نیز یارانهها
را پرداخ��ت کنیم ت��ا یک انس��جام کامل به
پرداختیهای پایان سال داده باشیم .وی اضافه
کرد :ما در تحوالت اقتصادی و توس��عه در این
عرصه ،حتی کشورهایی نظیر استرالیا ،کانادا و
عربستان را پشت سر گذاشتیم.

وطن امروز

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور در
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به
تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر تدوین برنامهای
برای اصالح س��اختار بودجه کشور با هدف کاهش
هزینهها و حمایت از برنامههای اقتصاد مقاومتی،
گفت :اصالح ساختار بودجه در شرایط کنونی ،کاری
پرفایده ،سودمند و در جهت منافع کشور است.
مع��اون اول رئیسجمه��ور الزم��ه اصالحات
ساختاری در بودجه کشور را اجماع و وفاق همگانی
دانست و افزود :یکی از ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی

نما
ساختار بودجه کشور در جهت برطرف شدن مشکالت مردم اصالح شود
نماینده مردم شهرستانهای ورامین ،قرچک و پیشوا به دستور مقام معظم رهبری برای اصالح ساختار
کش�ور ظرف چند ماه آینده به مجلس ش�ورای اسالمی اشاره کرد و گفت :ساختار بودجه کشور باید در
جهت برطرف ش�دن مشکالت مردم اصالح شود.سیدحسین نقویحس�ینی ،نماینده مردم ورامین با
اش�اره به دس�تور کار اصالح ساختار بودجه گفت :امیدوار هستیم مجلس و دولت هر دو با هم در جهت
س�اختار بودجه کش�ور تالش کنند و منویات مقام معظم رهبری در بودجه و ساختار بودجه کام ً
ال دیده
شود .نقویحسینی تصریح کرد :ساختار بودجه باید ضدتحریم باشد و یکی از نکات مهم این بودجه باید
اشتغالآفرینی باشد و رفاه مردم و ملت ایران را تأمین کند .وی با اشاره به اینکه امیدواریم دولت و مجلس
دست در دست هم بدهند و برای رفع مشکالت مردم تالش کنند ،گفت :ساختار بودجه باید تغییر الزم را
داشته باشد و حتم ًا مورد نظر مقام معظم رهبری باشد و هر چه سریعتر مجلس شورای اسالمی باید این
ساختار را در کشور اعمال کند تا مشکالت شهروندان و مردم برطرف شود.

قدرت اجماعسازی آن است و در حال حاضر شاهد
شکلگیری وفاق ملی و فرصتی مناسب هستیم که
اجماع همه ارکان نظام برای اصالحات ساختاری در
بودجه کشور را فراهم کرده و زمینههای الزم برای
مش��ارکت در این کار بخوبی ایجاد شده است .وی
همچنین با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسالمی
برای کمک به اصالح ساختاری بودجه ،خاطرنشان
کرد :الزم اس��ت س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور
موضوع اصالح ساختار بودجه را در قالب نقشه راهی
جامع و منس��جم به همراه برنامه زمانبندی برای
اجرا تدوین کند تا با مشارکت قوای سهگانه و سایر
نهادها و دستگاهها بتوانیم این کار بزرگ و ضروری
را به انجام برسانیم .جهانگیری در ادامه با اشاره به
اینکه مشکالت کشور امروز پیچیده و دشوار است،
خاطرنشان کرد :البته حل این چالشها غیرممکن

نیس��ت و میتوان با اصالحات مناسب در ساختار
بودجه ،برنامهها و راهکارهای مناس��ب برای حل و
فصل این مسائل تدوین کرد.

■■ بزودی ساختار بودجه اصالح میشود

رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجل��س دیروز
در اجتم��اع راهپیمایان بم با اش��اره ب��ه اینکه در
برجام دیدیم که آمریکا چگونه عهدش��کنی کرد،
گفت :برجام  2روی س��که داشت ،یک روی سکه
تعهدات ایران اس�لامی و روی دیگر سکه آمریکا و
اروپا برای حذف تحریمهای ظالمانه بود و در حالی
که جمهوری اس�لامی ایران به تمام تعهدات خود
عمل کرده بود ،آمریکا پیمانشکنی کرد .محمدرضا
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز آمریکا ،اروپاییها را
هم تحت فشار قرار داده ،تا آنها هم به تعهدات خود
عمل نکنند ،عنوان کرد :آمریکا میخواهد در دنیا

شاخص گروه اقتص�ادی :آمار بانک جهانی
نشان میدهد سرانه تولید ناخالص
داخلی در ایران در س��ال  1978برابر سال  57یعنی
آخرین س��ال حکومت پهل��وی  2168دالر بوده که
در س��ال  2012میالدی  3/6برابر ش��ده و به 7832
دالر رسیده است .صادرات ایران نیز در سال  57برابر
 18/309میلی��ارد دالر بوده که در س��ال  2012به
بیش از  ۸برابر میزان پیش از انقالب رسیده و 149/5
میلیارد دالر ش��ده است .تولید ناخالص داخلی ایران
نیز رشد چشمگیری داشته و  7/6برابر شده بهطوری
ک��ه از رقم  77/9میلیارد دالر س��ال  57به مرز 600
میلیارد دالر در س��ال  2012رس��یده است .اگر چه
اقتصاد ایران در  40س��ال گذشته در برخی حوزهها
به دس��تاوردهایی رسیده اس��ت اما در همین مدت

اغلب اقتصادهای جهان نیز پیش��رفتهای شگرفی
داشتهاند ،بنابراین برای ارزیابی دقیقتر تحوالت 4دهه
اخیر اقتصاد ایران بهتر است در یک مقیاس بزرگتر،
به مقایس��ه وضعیت ایران با دیگر کشورهای همتراز
از نظر سطح توسعهیافتگی پرداخته شود .به گزارش
«وطن امروز» ،براساس مطالعات معاونت بررسیهای
اقتصادی اتاق تهران ،برخی متغیرهای اقتصادی نشان
میدهد میزان و سرعت پیشرفت در بعضی اقتصادها
به مراتب بزرگتر و بیش��تر از ای��ران بوده که نیاز به
تامل جدی در نحوه گزین��ش ،اولویتدهی و اجرای

سیاستهای اقتصادی و اصالحات ساختاری در این
بازه دارد .بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،در
سال  1980تولید ناخالص داخلی ایران تقریباً مشابه
کش��ورهای ترکیه و اندونزی بوده اما در سال 2018
تولید ناخالص داخلی ایران با فاصل ه بیشتری از ترکیه
و اندونزی قرار دارد .در حدود  40سال تولید ناخالص
داخل��ی مالزی  13برابر ش��ده ،در حال��یکه تولید
ناخالص داخلی ایران فقط  5برابر افزایش داشته است.
از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در
این مدت  2برابر شده ،در حالیکه همین رقم برای

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت سال 2010

تولید ناخالص داخلی (دالر)

ارزش صادرات کاالیی (دالر)

تغییرات اقتصادی کشور در  4دهه گذشته چگونه بود

 ۸برابر شدن صادرات و تولید ناخالص داخلی ایران

کشور

پول ملی

1980

2018

کشور

کرهجنوبی

میلیون وون

4/3

30/9

مالزی

347.000.000.000 26.000.000.000

13/2

ترکیه

هزار لیر

6/9

21/4

ترکیه

714.000.000.000 97.000.000.000

7/4

ایران

میلیونتومان

69/3

83

ایران

430.000.000.000 94.000.000.000

4/6

چین

هزار یوآن

2/7

60/8

اندونزی 1.005.000.000.000 99.000.000.000

10/1

ارزش افزوده صنعت ساخت به قیمت ( 2010دالر)
کشور

1977

2017

1980

2018

درصدتغییر

سرانه تولید ناخالص داخلی (دالر)

درصدتغییر

کشور

1980

2018

درصدتغییر

کرهجنوبی 387.000.000.000 15.900.000.000

24/3

مالزی

19000

107000

5/6

ترکیه  5/6برابر ،برای اندونزی  7/2برابر ،برای مالزی
 8/3برابر ،برای کرهجنوبی  9/8برابر و برای چین 32
برابر شده اس��ت .در این میان در سال  ،1977ارزش
افزوده صنعت ساخت مالزی حدود  4/8میلیارد دالر
بوده ک��ه در  2017با افزایش  17/5برابری به حدود
 84میلیارد دالر رس��یده اس��ت .این در حالی است
که ارزش افزوده صنعت س��اخت ایران از حدود 9/7
میلیارد دالر ( 3میلیارد دالر بیشتر از مالزی) در سال
 1977به حدود  69/3میلیارد دالر در  2017رسیده
اس��ت .همچنین در  1977ص��ادرات کاال و خدمات
ایران با ارزش نزدی��ک به  25میلیارد دالر به مراتب
بیش��تر از کل صادرات کاال و خدمات ترکیه ،مالزی،
کره جنوبی ،اندون��زی و مکزیک بوده ولی در 2017
صادراتش از این کشورها کمتر شده است.
ارزش صادرات صنعتی (دالر)

کشور

1980

2017

درصدتغییر

کشور

مالزی

12.900.000.000

217.800.000.000

16/8

ترکیه

ترکیه

2.900.000.000

157.000.000.000

53/9

ایران

ایران

12.300.000.000

91.000.000.000

7/4

اندونزی

صادرات کاال و خدمات (دالر)
کشور

1977

2017

درصدتغییر

2017

120.340.000.000 782.000.000
400.000.000

153/9

19.098.000.000

47/7

70.662.000.000 499.200.000

141/5

درصدتغییر

منطقهجغرافیایی

1980

66/2

جهان

17/4

3/78

مالزی

224.700.000.000 6.600.000.000

34

ایران

20/63

29/5

ترکیه

211.200.000.000 2.240.000.000

94/3

کشورهای نوظهور و در حال توسعه

26/7

5

ایران

مالزی

83.760.000.000 4.790.000.000

17/5

ترکیه

217000

872000

4

113.200.000.000 24.800.000.000

4/6

کرهجنوبی

28/7

1/9

ایران

69.300.000.000 9.680.000.000

7/2

ایران

238000

522000

2/2

اندونزی 206.800.000.000 10.760.000.000

19/2

اندونزی

18

3/8

اندونزی 231.300.000.000 13.760.000.000

16/8

اندونزی

67000

379000

5/6

مکزیک 435.800.000.000 10.760.000.000

40/5

ترکیه

110/6

11/15

سوخت هنوز تصمیمی درباره فعال شدن دوباره
کارت س��وخت بدون سهمیهبندی و
گران شدن بنزین در سال آینده در دولت و کمیسیون
انرژی مجلس گرفته نش��ده اس��ت .اسداهلل قرهخانی،
سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس در گفتوگو با
خانه ملت در واکنش به برخی اظهارنظرهای رسانهای
درباره فعال شدن دوباره کارت سوخت و سهمیهبندی
و گران ش��دن بنزین در س��ال  1398گفت :با وجود
برخی اخبار رسانهها اما هنوز تصمیمی در اینباره در
دولت و کمیس��یون انرژی مجلس گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه پیش��نهاد استفاده از کارت سوخت
بدون س��همیهبندی و گرانی قیم��ت از مدتها قبل

اختالف بر سر سهمیهبندی بنزین ادامه دارد

مخالفت کمیسیون انرژی مجلس با گرانی سوخت
مط��رح بوده و دلی��ل آن ایجاد
مانع در قاچاق س��وخت است،
ادامه داد :می��زان اثرگذاری این
طرح روش��ن نیس��ت ،چرا که
در پی آن فقط مقدار س��وخت
دریافت��ی یک خ��ودرو در یک
هفته در س��امانه ثبت میشود و در ادامه خودروهایی
که مصرف غیرمتعارف دارند پیگیری خواهند شد که

کارگرانچهمیزانعیدیمیگیرند؟

مدت زمان کارکرد

میزان عیدی (تومان)

یک ماه

185211

 2ماه

370423

 3ماه

555634

 4ماه

740846

 5ماه

926057

 6ماه

1111269

 7ماه

1294680

 8ماه

1481692

 9ماه

1666903

10ماه

1852115

11ماه

2037326

12ماه

2222538

حداکثر عیدی مصوب

3333807

بانک

فروش اموال مازاد بانکها
با ارزهای دیجیتال

رئیس کانون بانکهای خصوصی کشور از آغاز
فروش اموال مازاد بانکها در زنجیره بالکچین و
با توکنهای دارای پشتوانه طال خبر داد .کورش
پرویزی��ان با بیان این مطلب به مهر گفت :مردم
میتوانن��د برای حفظ دارایی خ��ود ،اموال مازاد
بانکی را بخرند .پرویزیان درباره فروش اموال مازاد
بانکها با توکنهای با پشتوانه طال افزود :فروش
اموال مازاد بانکها از طریق توکنهایی در زنجیره
بالکچین ،به لحاظ تکنولوژیکی امکانپذیر شده
است .وی ادامه داد :مشتریان اموال مازاد بانکها،
ک��ه از طریق توکن با پش��توانه ط�لا به فروش
خواهد رس��ید ،همه مردم هس��تند و میتوانند
ضمن حفظ دارایی خود ،سرمایهشان را با استفاده
از این ابزار در جای مطمئنی سرمایهگذاری کنند.
وی تصری��ح کرد :در ماههای اخیر ،فروش اموال
مازاد بانکه��ا رونق گرفته و البت��ه فروش این
اموال در قالب بالکچین نیز بتازگی شروع شده
است .پرویزیان در پاسخ به اینکه آیا فروش اموال
مازاد بانکها با توجه به افزایش قیمت مسکن ،با
اس��تقبال روبهرو شده است ،گفت :البته شرایط
بازار متفاوت اس��ت و قیمتها تغییر داشته ولی
ش��رایط خرید و فروش سختتر شده است .به
هر حال بازار ملک و امالک ،س��ختیهای خود
را دارد اما اس��تفاده از ابزارهایی مثل بالکچین
میتواند به بانکها کمک کند هم داراییها را در
قالب ارزش افزوده به مردم بفروشند و هم اینکه
مردم بتوانند ارزش اموال��ی را که دارند در برابر
تورم حفظ کنن��د .به گفته وی ،بانکها تمایلی
برای خرید اموال جدید ندارند.
فاوا

کداماپلیکیشنهااطالعاتمیدزدند؟

نرخ تورم (درصد)
2018

کرهجنوبی 659.600.000.000 9.960.000.000

عیدی
حداقل عیدی کارگران با داش��تن یک سال
س��ابقه کار بال غ بر  2میلیون و  ۲۲۲هزار و ۵۳۸
تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک
ماه کارکرد داشته باشد ۱۸۵،هزار و  ۲۱۱تومان
عیدی دریافت میکنند .به گزارش تسنیم ،حداقل
حقوق مصوب سال  97حدود یک میلیون و 111
هزار و  269تومان است با این حال حداکثر عیدی
مصوب سال  97برای برخی بیمهشدگان برابر با 3
میلیون و  333هزار و  807تومان است .بر اساس
قانون کار ،کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند
به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار
برابر  60روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش
بپردازند .مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از
کارکنان نباید از معادل  90روز حداقل مزد روزانه
قانونی تجاوز کند اما در میان جامعه 14میلیونی
کارگری بعضی از کارگران هم هستند که عیدی
کامل دریافت نمیکنند.

س��لطهگری کند و باید بداند مسیر حرکت مردم
ای��ران در مقابل آمری��کا و زورگویان عالم مقاومت
است .وی با اشاره به اینکه هر جا که ایستادیم پیروز
بودیم و هر جا عقب نشس��تیم دشمن هزینههای
زیادی بر کشور تحمیل کرد ،افزود :امروز در شرایط
جنگ اقتصادی هستیم و مسؤوالن ما باید بدانند
با ادبیات وادادگی نمیشود جلوی دشمن ایستاد.
نماین��ده مردم کرم��ان و راور در مجلس ش��ورای
اسالمی با بیان اینکه این انقالب را شهدا برای ما به
امانت گذاشتند و باید با اقتدار در برابر دشمن حرف
زد و عم��ل کرد ،عنوان کرد :برای رفع مش��کالت
اقتصادی در کش��ور راهکار وجود دارد .وی با اشاره
به اینکه تحریمها بر کش��ور هزینه داشته است اما
بیشتر هزینه در کشور مربوط به تصمیمگیریهای
اشتباه و سوءمدیریت بوده است ،گفت :رهبر انقالب،
شورای هماهنگی اقتصادی کشور را تشکیل دادند
و اصالح ساختار اقتصادی مورد تاکید رهبری است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی نیازمند
بازنگری هستیم و اصالح ساختار اقتصادی کشور
مهمترین مولفهای است که باید در دستور کار قرار
گیرد ،افزود :ظرفیت داخلی کشور در هر حوزهای
آنقدر زیاد اس��ت که ما را از هر گردنهای که آمریکا
ب��رای ما ایجاد کند ،عبور خواهد داد .وی با اش��اره
به اینکه تحریمها علیه ملت ایران کارساز نیست و
خود آمریکاییها هم به این نتیجه رسیدهاند ،گفت:
در هفتههای آینده اصالح س��اختار اقتصادی را در
دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور
با حضور سران قوای کشور قرار خواهیم داد.

1980

شماره 3 2655

این سوخت را چه میکنند ،در
واقع میتواند نوعی سرنخ برای
کشف قاچاقهای اصلی و کالن
نیز باش��د .وی با تاکید بر اینکه
باالخره باید روشن شود قاچاق
س��وخت از درگاه پاالیش��گاهها
یا انبارهای ش��رکت ملی نفت یا جایگاههای سوخت
صورت میگیرد ،افزود :در جلسه اخیر کمیسیون انرژی

مجلس درباره گرانی و س��همیهبندی شدن یا نشدن
سوخت اظهارنظری نش��ده ،بلکه گفته شده اگر قرار
بر جلوگیری از افزایش مصرف و قاچاق سوخت است
فقط  2راهکار وجود دارد که آن هم «سهمیهبندی» و
«افزایش قیمت سوخت» خواهد بود .وی با بیان اینکه
کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره اجرای دوباره طرح
کارت سوخت تصمیم نگرفته و موافق ادامه شیوه سال
 97برای عرضه سوخت در سال  98است ،اضافه کرد:
کمیسیون با س��همیهبندی و گرانی سوخت مخالف
است و هیچ یک از طرحهای ارائه شده در کمیسیون
تلفیق بودجه س��ال  98درباره سهمیهبندی و گرانی
سوخت نیز رای کافی را کسب نکردند.

به گفته کارشناسان فعال در حوزه فناوری و
امنیت سایبری ،برخی اپلیکیشنهای موجود در
فروشگاه آنالین اپ استور اپل بدون کسب اجازه از
کاربران به جمعآوری اطالعات آنها میپردازند .به
گزارش ایسنا ،بتازگی برخی کارشناسان فعال در
حوزه امنیت سایبری با انتشار گزارشی به کاربران
آیفون هشدار دادهاند که مراقب نصب و استفاده از
برخی اپلیکیشنهای موجود در فروشگاه آنالین
اپ اس��تور اپل باشند ،چرا که این برنامهها بدون
کس��ب مجوز به همه اطالعات شخصی گوشی
آنها دسترس��ی پیدا کرده و ب��رای اهداف خود از
این اطالعات استفاده میکنند .بر اساس گزارش
وب س��ایت  ،mashableاز جمل��ه مهمتری��ن
اپلیکیشنهایی که بدون کسب اجازه از کاربران به
موقعیت مکانی و دیگر اطالعات شخصی گوشی
آیفون آنها دسترس��ی پیدا میکردهاند ،میتوان
به اپلیکیش��نهای ایرکان��ادا(،) Air Canada
هولیستر ( ،)Hollisterاکسپدیا ( )Expediaو
هتل دات کام ( )Hotels.comاشاره کرد.

