
نماینــده مــردم شــیراز گفــت: پیوند 
پیروزمندانــه خودروســازان و داان را در 
خم کردن کمر مردم تبریــک می گویم آنان 

آرامش و سرمایه مردم را به بازی گرفته اند
به گزارش ایلنا، در جلســه علنی مجلس 
شورای اسامی  بهرام پارســایی در  تذکری 
پیروزمندانــه  پیونــد  گفــت:  شــفاهی، 
خودروســازان و داان را در خم کردن کمر 
مردم تبریک می گویم، از ســکوت و انفعال 
دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و ســازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننــدگان در برابر 

نابسامانی های بازار خودرو تعجب می کنم.
نماینده مردم شــیراز در مجلس با اشاره 
به اینکه نارضایتی ها از بازار خودرو علی رغم 
حمایت های بی دریغ حاکــی از ناکارآمدی 
این صنعت است، گفت: ما طرح یک فوریتی 
ســاماندهی بازار خودرو را آمــاده کردیم که 
باید نهایتــاً ۴۵ روز به نتیجه می رســید اما با 
گذشــت ۱۱ ماه بین مجلس و کمیســیون 
صنایــع پاســکاری می شــود و خروجــی 
کمیســیون هم نــه تنها خواســته طراحان 
را تأمیــن نمی کنــد بلکــه صرفاً خواســته 

خودروسازان را تأمین می کند.
پارسایی تاکید کرد: خودروسازان آرامش 
و ســرمایه مردم را به بازی گرفته اند و کاری 
که آنان با مردم کردند، هیچ دشمنی با مردم 
نکرد.: چرا مدیــران ناکارآمد کــه برخاف 
قانون عمــل می کننــد و تــوپ را در زمین 
دال و تحریم می اندازنــد، باید همچنان در 

پست های خود باقی بمانند؟
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان چندی 
پیش به کمیســیون اصل ۹۰ مجلس آمدند 
و وعده دادند که با ۵ درصــد زیرقیمت بازار 
خودروهــا را عرضه کنند تا بلکــه قیمت آن 
کاهش یابد اما زیر قول خــود زدند و به ملت 

وعده های دروغین دادند.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی تاکید کرد:

 هر سه خودروساز کشور
 از حقوق کارگران غافل شده  اند

مشاور سازمان برنامه و بودجه:

 موسسات، بانک ها را تبدیل
 به حیاط خلوت کرده بودند

بررسی آفتاب اقتصادی از طرح بازگشت کوپن

فساد کنترل شود نیازی به 
بازگشت اقتصاد 57 نیست

ابتدای هفته جاری نمایندگان مجلس در ادامه بررســی 
جزئیات بودجه ۱۳۹۸ با اختصاص ۱۴ میلیــارد دار برای 
تأمین کااهای اساســی و دارویی با نــرخ ارز ترجیحی در 
ســال آینده موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن 

الکترونیکی برای تأمین کااهای اساسی استفاده کند.وزیر 
اســبق بازرگانی معتقد است در شــرایطی که در بسیاری از 
حوزه های اقتصادی، یک فساد ســازمان یافته شکل گرفته 

سیاست های اقتصادی در نهایت برای رسیدن به...

 دایل افزایش ۱5 تا ۲۰ 
درصدی قیمت گوشی در بازار

ظریف در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش:

به لطف انقاب در هیچ زمینه ای 
وابسته به دیگران نیستیم

www.aftabeghtesadi.com
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جای تعجب فراوان دارد با وجود این همه جلســه و نشست های 
پرهزینه مسووان باز اختافات در تریبون ها رفع و رجوع می شود. 

ریس جمهور از وضعیت عادی اقتصادی سخن می گوید و نگرانی 
ها را مقطعی و زود گذر اعام مــی کند معاون اول رییس جمهور می 
گوید بعد از عید قدرت خرید مردم بشدت کاهش خواهد یافت وزیر 
امور خارجه از پولشویی های کان در کشور سخن می گوید. تعدادی 
از مسووان کا شرایط اقتصادی را نادیده می گیرند و طوری وانمود 

می کنند که انگار در جامعه مشکلی نیست. 
و ناگهان می بینیم برخی نمایندگان مجلس طوری در سخنانشان 
بن بستها را یادآور می شــوند که انگار همه چیز به انتها نزدیک شده 
است. از ســویی دیگر داان هم با کمک رانتها مشــغول کارشان 
هستند انگار در کشور دیگری زندگی می کنند. و برایشان مهم نیست 

هم میهنانشان زیر بار این اختاس ها و رانت ها له می شوند. 
جالب اینکه عکس های نشست ها وجلســات را می بینیم پر از 
خنده و امیدواریست. و از سویی دیگر سخنان مسووان خارج از دولت 
هم گونه ای ست که انگار همه این مشکات فقط تقصیر روحانی است 

و تحریم ها و احتکارها و ... اصا چیز مهمی نیستند. 
برخی کارشناسان نظر می دهند که منابع سرمایه ما هدر می رود، 
به جای آنکه سرمایه گذاری شود، ثروت ملی ما را رشد دهد و ما هر ۱۰ 
سال یک بار شاهد دو برابر شدن GDP باشیم مشاهده می کنیم که 

بعد از ۴۰ سال درجا زده ایم. 
 انها می گویند: اصلی ترین مشــکات اقتصادی ، نظام تصمیم 
گیری های کان در کشور است که تخصیص منابع را به فرصت تبدیل 
می کند. این نظام تصمیم گیری، مسوول بروز نابرابری های فاحشی 
است که دسترســی به فرصت ها و امتیاز های منابع عمومی کشور را 
تعیین می کند. به دید اقتصاد دانها مشکل دوم کشور مساله نابرابری 
است که باعث می شود بیماری های دیگری در جامعه بروز پیدا کند. 
این عوامل باعث بروز تــورم، رکود و به دنبــال آن بیکاری در جامعه 
می شود که در پی همه این ها شکاف ها و گسل های عمیق اقتصادی و 
اجتماعی شکل گرفته است. به نظر می رسد که این مشکات در سال 

های آتی هم تداوم خواهد یافت. 
کارشناسان معتقدند در اثر افزایش قیمت ارز، تورمی حاصل شده 
که باعث ایجاد یک اضطراب در جامعه شده است . مردم نمی دانند که 
چگونه باید خود را در برابر ریسک هایی که هر روز از سوی نظام تصمیم 
گیری بر آن ها تحمیل می شود حراست کنند و مالکیت مشروع خود 
را مصون بدارند. این ها نمونه هایی روشن از نظام تصمیم گیری های 
اساســی اســت که نابرابری ها را به وجود می آورد. نابرابری ها، خود 
منشاء بسیاری از تحقیر های اجتماعی است. تحقیر های اجتماعی 
محصول فقر کمرشکن گروه های خاصی است که موجب بروز ناامنی 
در گروه های مختلفی از اجتماع می شــود.حال در این بین تحلیل 
خود مردم هم جای تامل دارد چرا که بسیاری از مردم فکر می کنند 
مسووان برای مردم کاری انجام نمی دهند و در واقع حتی نمی دانند 
راه حل مشکات چیست چرا که در بی سابقه ترین رویداد اقتصادی 
در فاصله کمتر از شــش ماه نرخ ارز در ۵برابر شــد چیزی که مردم 
تصورش را هم نمی کردند در واقع امروز هم که مقداری از نرخ ارز پایین 
آمده و مسووان آن را جزو پیروزی شان قلمداد می کنند رسیدن به 
افزایش سه برابری نرخ ارز اســت . و حتی خیلی ها اعتقاد دارند این 

کاهش هم عمری نخواهد داشت. 
تناقض های ناشی از وضعیت اقتصادی کشور به دعواهای تریبونی 
و توییتری منجر شده است که همه گواه بر نبود وحدت بین مسووان 
و مردم و برعکس است. و تبدیل تریبون ها به محل تاخت وتاز و خط 
ونشان کشــیدن ها بهم ایجاد یک نوع بی اعتمادی عمومی را دامن 

زده است. 

پارسایی در تذکر شفاهی:
خودروسازان آرامش و سرمایه 

مردم را به بازی گرفته اند

حرف اول
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 نا امیدی 
در امیدوارترین دولت

*حسین کریمی
سردبیر

ضیاءالدین صبوری
رییس انجمن روابط بین الملل

تمدید مهلت عضویــت ایران در لوایــح چهارگانه  
»اف ای تی اف« تا ژوئن ســال جاری میــادی، باز هم 
دوگانه »امید و نا امیدی« را در فضای سیاسی و اقتصادی 

کشور نگه داشت.
امیدواری به اینکه  ایــران در نهایت تا چهار ماه دیگر 
عضویت و تعهد خود را به دو ایحه پولشویی و مبارزه با 
جرایم بین المللی)پالرمو( اعام کرده و با پیوستن به این 
دو ایحه، اقتصاد کشور از تحمل فشارها و تحریم های 

جدید در امان بماند.
در نقطه مقابل کماکان این نگرانی نیز وجود دارد که 
فضای بی تصمیمی و فقدان تدبیر و کنشگری تداوم یافته 
و حکایت روز از نو ر و روزی از نو، دوباره تکرار شــود. برای 
همین اســت که واقعا باید تمدید مهلت زمانی کارگروه 
ویژه مالی را به فال نیک گرفت و به استقبال آن رفت و یا 
اینکه این مهلت زمانی باعت خواهد شد که دوباره رقابت 
های جناحی و جریانی در داخل کشور گرم تر شود. چرا 
که این برای چندمین باری اســت که کارگروه مالی به 
ایران برای اصاح قوانین اش در حوزه های پولشــویی 

مهلت می دهد.
از این منظر، ضرورت بسیار دارد که این نکات از سوی 
مسئوان ارشــد نظام و حوزه های کان تصمیم گیری 
جدی گرفته شود و تمدید زمانی خود به آفت و تهدیدی 
برای اقتصاد و تجارت کشور تبدیل نشود. چراکه وقتی 
شرایط کشور در این کارگروه مالی در وضعیت معلق قرار 
دارد، این به مفهوم فقدان شفافیت و قواعد روشن و قابل 
اتکا در حوزه های پولشویی است. لذا با اغماض می توان 
گفت که شــرایط کنونی ایران در کارگروه مالی، تفاوت 

چندانی با قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان ندارد.
 اساسا اقتصاد حوزه ای نیست که در آن بیم ناامیدی 
و بی اطمینانی وجود داشته باشد. اساسا طبع اقتصاد با 
ثبات، آرامش، شــفافیت و روشنگری سازگار است و هر 
قدر که از این فضا دور باشــد، به همان نسبت در حوزه 

تعامات و شبکه سازی با تنگنا مواجه خواهد شد.
 شرایط حاکم بر حوزه ارزی و مسکوکات کشور طی 
هفته اخیر، تقریباً گویای همه چیز اســت. رشد باای 
قیمت های ارز و طا بی تردید با همین وضعیت نامطمئن 
نسبت به شرایط آینده بی ارتباط نیست. بعد از به تعویق 
افتادن جلســه مجمع تشــخیص به دو هفته آینده بر 
سر عضویت در پالرمو با توجه به همزمانی آن با نشست 
برزگان اقتصــادی در بیخ گوش برج ایفــل در پاریس، 
نگرانی ها در داخل نسبت به قرار گرفتن ایران در لیست 
سیاه این سازمان باا گرفت و همین امر خود زمینه ساز 
گرانی های اخیر در حوزه ارزی و طا شــد.ناگزیر باید 
پذیرفت که اقتصاد مقوله ای فراتر از مرزهای داخلی است 
و بیش از آنکه از عوامل داخلی متأثر شود، برآیند شرایط 
بین المللی است.بین المللی شدن اقتصاد یک واقعیت 
مسلم جهانی است و عموم کشــورها در دنیا با پذیرش 

این قاعده به سمت فرصت ســازی و بازاریابی بر صنعت 
و تجارت شان در سطح بین المللی حرکت کرده و در این 
راستا، به قوانین و ســاختارهای بین المللی وقع نهاده و 

اهمیت می دهند.
 نهاد »اف ای تی اف« نیز از مهم ترین نهادهایی است 
که امروزه در سطح جهانی برای شــفاف سازی اقتصاد 
جهانی در حوزه های پولی و مالی فعالیت می کند و باید 
توجه داشت که این سازمان بین دولتی همه کشورهای 

دنیا را زیر ذره بین خود قرار داده است.
در همین نشست اخیرش که جمعه این هفته پایان 
یافت. پاکســتان همسایه شرقی، به لیســت سیاه این 
ســازمان در زمینه تامین مالی تروریسم راه یافت. هند 
از ناظران و فعاان این ســازمان بســیار تاش داشت 
قدرت های صنعتی و تاثیرگذار در این سازمان را به این 
باور برساند که اســام آباد با طرق مختلف به جریانهای 
تروریسنی یاری می رساند.این مســاله یک پیام مهم 
برای همه کشــورهای دنیا دارد و آن آینکه  »اف ای تی 
اف« واقعا دغدغه مبارزه با تامین مالی تروریســت ها را 
دارد. جالب اینجاست که این بخش از رسالت آن، کاما 
با رویکرد جمهوری اسامی ایران که مخالف تامین مالی 
تروریست ها و قدرت گیری این گروههاست، همخوانی و 
تطابق دارد.از همین رو، می بایست مهلت زمانی درنظر 
گرفته شده را فرصتی برای همکاری با این نهاد مهم بین 
المللی، هم در جهت تضعیف جریان های تروریســتی 
که امروز امنیت کشور و منطقه را نشانه گرفته اند و هم 
روزنه ای برای بهره گیــری از ظرفیت های بانکی و مالی 
کشــورهای بزرگ اروپایی، چین، هند و روسیه در نظر 
گرفت.واقعیتی اســت که فرصت هــا در صورت عدم 
مدیریت، به تهدید تبدیل می شوند و اجرم باید در این 
خصوص، نهایت عقانیت و هوشــمندی به کار گرفته 
شود. به ویژه اینکه از لحن و بیان رهبران حاضر در نشست 
پاریس پیدا بود که با اینکه تاش های ایران را در تصویب 
دو ایحه دیگر مثبت ارزیابی کردند اما اعام داشتند که 
در صورت عدم تایید دو ایحه دیگر، مجازات های مالی و 
بانکی جدید درنظر گرفته خواهد شد. اهل تشخیص در 
نظر دارند که رئیس دوره ای این نشست، آقای مارشال 
بیلینگزلی، معاون وزیر دارایی آمریکا است و تهدید کرده 
در صورتی که ایران  تا بازه زمانی مشخص، به شروط  »اف 
ای تی اف« عمل نکند؛ به صورت خودکار تدابیر جدیدی 
علیه فعالیت های بانکی و موسســات مالــی  به اجرا در 
خواهد آمد.با توجه به برنامه تحریمی دولت آمریکا که 
تمام تاکید شان بر روی ائتاف سازی جهانی علیه ایران 
است؛ ضروری و منطقی است که بدون اطاله زمان و حتی 
پیش تر از مهلت تمدید شده و موعد زمانی مقرر، آمادگی 
نسبت به عضویت در این سازوکارمالی جهانی اعام شود 
تا از این طریق هم استراتژی تحریمی ترامپ بی اثر شده 
و هم از فرصت های موجود اقتصاد جهانی برای سامان 
بخشی به شــرایط اقتصاد داخلی و حوزه های سرمایه 

گذاری استفاده شود.

اف ای تی اف، فرصتی برای بی اثرسازی تحریم ها

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســامی، گفت: نمی شــود از هم اکنون نتیجه 
تصویب لوایــح FATF را در مهلت ۴ ماهه پیش 
بینی کرد ولی می توان امیــدوار بود آنچه منافع 
ملی کشور اقتضا می کند ماک عمل همه ارکان 

نظام قرار گیرد.
ســیده فاطمه حســینی در گفت و گو با ایرنا 
 ،FATF با اشــاره به ضــرورت تصویب لوایــح
افزود: پیش از اینکه بحث برجام و توافق هســته 
ای مطرح شــود در مســیر ارتباط مالی، بانکی و 
مباداات ما با دیگر کشــورها موانع و مشکاتی 

وجود داشت.
حســینی اضافه کرد: بحث با ســازمان بین 
المللی دولتی شــفافیت مالی )FATF( از قبل 
وجود داشته و ارتباطی با موضوع برجام و تحریم 
ها ندارد، بــه دلیل اینکه بر اثــر تحریم ها روابط 
مالی و مبادات بانکی آنچنانی با دیگر کشــورها 

نداشــتیم یا این ارتباط حداقلی بود ظهور و بروز 
زیادی نداشت.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسامی 
خاطر نشــان کرد: بعــد از توافــق برنامه جامع 
مشــترک )برجام( بین ایران و پنج کشور، موانع 
FATF عما خود را نشــان داد و بــه بحث روز 

کشور و خارج از کشور تبدیل شد.
وی ادامه داد: برای سهولت در مبادات مالی 
و بانکی همه کشورها به شــکلی، یا در گروه های 
منطقه ای FATF یا به صورت مســتقیم عضو 
هستند، کشــورهای همســایه ما مانند عراق، 
افغانســتان، ترکیه و غیره عضو کنوانسیون های 

FATF هستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسام 
شهر در پاســخ به این پرســش که اگر دو ایحه 
پالرمــو و cft تصویب نشــوند، مبــادات مالی 
ایران با کشــورهای دوســت هم به مشکل می 
خورد؟ خاطر نشــان کرد: اوایل امســال حساب 
دانشجویان ما در چین بسته شــد که مربوط به 

موضوع FATF و لوایح آن بود.
 FATF حسینی یادآور شد: با توجه به اینکه
به شــکل دوره ای پایبندی کشــورهای عضو به 
تعهدات مالــی و بانکی خود، را مورد بررســی و 
ارزیابی قرار می دهد و میزان صداقت کشــورها 
را در اجرای توصیه های ۴2 گانه رصد می شود، 
موارد نقض شده را به آن کشورها اعام می کند، 

موضوع بسته شدن حساب دانشجویان ایرانی در 
چین از جمله این موارد بود.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسامی بیان کرد: بنابراین در عمل برای داشتن 
مبادات بانکی، کشــورهای همســایه، دوست 
و دیگر کشــورهای عضــو FATF، از این گونه 
نظارت ها فارغ نیستند، لذا نظارت مالی و بانکی 

بر آنها اجتناب ناپذیر است.
وی اظهــار کرد: مســئله شــفافیت مالی دو 
بعد بین المللــی و داخلــی دارد، در بعد داخلی 
آن تعامات با نهــاد FATF در دوره دولت های 
نهم و دهم شــروع شــد، همان افرادی که در آن 
 FATF دولت تاش می کردند مســئله ایران با
حل شود و مکاتبات آنها هم موجود است، امروز 
با تمام توان علم مخالفت با این لوایح را بر افراشته 

اند.
عضــو فراکســیون زنــان مجلس شــورای 
اســامی، افزود: در حال حاضر یکــی از موانعی 
که در خصوص استفاده ایران از کانال مالی اروپا 
 FATF نیز مطرح است همین لوایح باقی مانده
است، البته اینطور نیست که ما به نیات، وعده ها و 
عملکرد اروپایی ها خوش بین باشیم منتها برای 
اینکه مبادات مالی و بانکی ما با همه کشورهای 
دنیا از همسایه، دوســت و غیر آن دچار مشکل 
نشــود تعیین تکلیف این لوایــح اجتناب ناپذیر 

است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

منافع ملی در تصویب لوایح FATF، ماک عمل نظام قرار گیرد

بررسی بهار از روند برگزاری نمایشگاه بهاره

نمایشگاه بهاره می تواند 
قیمت ها را متعادل کند



نماینده سابق ونزوئا در ســازمان ملل متحد در مصاحبه اخیر خود 
کشورش را با سوریه مقایســه کرد و مدعی نقش ایران، ترکیه، روسیه و 

چین در بحران ونزوئا شد.
نماینده سابق ونزوئا در سازمان ملل متحد در مورد بحران های اخیر 
این کشور طی مواضعی بی  اساس مدعی شد: روسیه، چین، ترکیه و ایران 
همه در کشور خود به ســر می برند و از خانه خود این جنگ ها را هدایت 
می کنند. این مقام ونزوئایی آنها را »دولت های سرکش ضد آمریکایی« 

نامید؛ چرا که از گزینه های نظامی حمایت می کنند.»ایسایاس مدینا« 
نماینده سابق ونزوئا در ســازمان ملل متحد ، در مصاحبه ای با فاکس 
نیوز، ونزوئا را با سوریه مقایسه کرد وی در این باره مدعی شد: ونزوئا در 
واقع سوریه نیمکره غربی است. ما در هر دو کشور بازیگران مشابهی داریم. 
روسیه و ایران و ترکیه در هر دوی این کشورها نقش دارند. به این ترکیب، 
چین به همراه نیروهای مسلح انقابی کلمبیا، ارتش آزادی بخش ملی 
کلمبیا، حزب اه و بازیگران غیردولتی را اضافه کنید.به گفته این مقام 

سابق ونزوئا، این کشــور اکنون درگیر بازی تاج و تخت شده است. وی 
در این باره گفت: ما در ونزوئا نبرد عروســک های خیمه شــب بازی را 
شاهد هستیم. در واقع مادورو عروسک خیمه شب بازی کوبا است و کوبا 
عروسک روسیه است.وی از جنگ ونزوئا به عنوان نبرد میان ارزش های 
آمریکایی و بدی های جهان نام برد. مدینــا در ادامه اضافه کرد که وقتی 
کودکان و زنان و مردان ما در چنین شرایطی هستند و مظلومانه سکوت 

می کنند، نمی خواهیم به راحتی شب را به صبح برسانیم.

ونزوئا، سوریه نیمکره غربی استخبر ۲ سه شنبه   14 اسفند  1397    شماره   968

معاون پارلمانی رییس جمهور: 
دولت با استانی شدن 

انتخابات مجلس موافق است
معــاون پارلمانی رییس جمهــور تاکید 
کرد که علی رغم نبود موضوع اســتانی شدن 
انتخابات مجلس شــورای اسامی در ایحه 
جامع انتخابات، ولی دولت با اســتانی شدن 

انتخابات موافق است.
به  گزارش  ایســنا، حســینعلی امیری در 
جلســه علنی مجلس شورای اســامی و در 
جریان بررســی طرح اصاح موادی از قانون 
انتخابات مجلس شورای اسامی، اظهار کرد: 
ایحه جامع انتخابات در فرایند کارشناسی با 
در نظر گرفتن نظــرات صاحبنظران، فعاان 
سیاسی و اجتماعی تهیه شــده است که در 
این باره هم جلسات مشترکی برگزار گردیده 
اســت. وی ادامه  داد: بعد از برگزاری جلسات 
و استماع نظر صاحب نظران ایحه جامع در 
کمیسیون سیاســی و دفاعی دولت تصویب 
شد که این موضوع با اباغ سیاست های کلی 
انتخابات توســط مقام معظم رهبری مقارن 
گردید. به همین دلیل ما مجددا این ایحه را 
منطبق با سیاســت ها بازنگری کردیم که در 

نهایت به مجلس شورای اسامی تقدیم شد.
معاون رییس جمهور در ادامه صحبت های 
خود با اشــاره به این که »طرح اصاح قانون 
انتخابات مجلس شــورای اســامی بر مدار 
استانی شــدن استوار اســت«، در این رابطه 
خاطرنشان کرد: دولت در ایحه جامع چیزی 
درباره استانی شــدن لحاظ نکرده است، اما با 

این موضوع موافق است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:
ایران به تعهدات برجامی اش 

پایبند است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
بیان اینکه ایران در حال اجرای تعهدات مرتبط 
هسته   ای خود تحت برجام است و ازم است 
این همــکاری کامل ادامه یابــد، تاکید کرد: 
آژانس به راســتی   آزمایی عــدم انحراف مواد 
اعام شده هســته  ای ایران تحت موافقتنامه 

پادمان ادامه می دهد.
به گزارش ایلنا، یوکیا آمانو در نشست امروز 
شــورای حکام در مورد ایران گفت: گزارش 
من در مورد راستی   آزمایی و نظارت بر برنامه 
هسته   ای ایران تحت قطعنامه 22۳۱ شورای 
امنیت، فعالیت های مرتبــط آژانس در ایران 
را در چند ماه گذشته پوشش می دهد. وی با 
بیان اینکه ایران در حال اجرای تعهدات مرتبط 
هسته   ای خود تحت برجام است و ازم است 
این همکاری کامل ادامه یابد، اظهار داشــت: 
آژانس به راســتی   آزمایی عــدم انحراف مواد 
اعام شده هســته  ای ایران تحت موافقتنامه 
پادمان ادامه می دهد. ارزیابی در مورد فقدان 
فعالیت ها و مواد هسته  ای اعام نشده در ایران 
ادامه خواهد یافت.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی ادامــه داد: آژانــس در اجرای 
فعالیت   های راســتی   آزمایی در ایران، تمامی 
اطاعات مرتبط پادمانــی را تجزیه و تحلیل 
می   کند و این، امری زمان   بر اســت و بر اساس 
اصول  بی   طرفی، استقال و به طور عینی و در 
چارچوب رویه   های موجــود پادمانی صورت 
می   گیرد و در صورت لــزوم، در مورد آن اقدام 

خواهد کرد

ارسال پیام مهم سفیر پیشین ایران 
در امان به مسئوان این کشور

یک رســانه اردنی اعام کرد که ســفیر 
پیشین ایران در امان پیام مهمی به مسئوان 
اردنی فرســتاده و اعام کرده اســت که راه 

بازسازی بغداد و دمشق از تهران می گذرد.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری اردنی عمون 
در گزارشــی نوشــت که مجتبی فردوسی 
پور، سفیر پیشین ایران در اردن قبل از اینکه 
این کشــور را ترک کند پیام های متعددی به 
مسئوان اردنی فردستاده است و اعام کرده 
است که راه بازسازی بغداد و دمشق از تهران 

می گذرد.
در این گزارش ادعا شده است که مجتبی 
فردوسی پور از مسئوان اردنی به خاطر عدم 
استقبال از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران و همچنین عدم فرســتادن ســفیر به 
تهران و پذیرفتن سفیر جدید تهران در امان 

نیز گایه کرده است.
در این راستا، جواد العنانی، معاون نخست 
وزیر پیشین اردن اعام کرد که در رابطه نفوذ 
ایران در تصمیــم گیری های بغــداد تقریباً 
اجماع بیــن المللی وجود دارد و مــا دولت را 
به بهبود روابط با ایران و تعیین ســفیر در این 
کشــور و همچنین اجازه دادن به شهروندان 
ایرانی برای ســفر به اردن تشویق می کنیم 
اما این بهبودی نباید بــه روابطمان با آمریکا و 
یا کشورهای حاســیه خلیج )فارس( آسیب 
برســاند.این مقام پیشــین اردنی همچنین 
خواســتار برگزاری گفت وگو میان مقامات 
کشــورش با مقامات آمریکایی و سعودی در 

سطح باا با توجه به شرایط ژئوپلیتیک شد.

 در دفاع از »کارت
 الکترونیک رفاه«

مجید شاکری
کارشناس اقتصادی

اگر چه مصوبه دیروز مجلس بــه منزله الزام 
اســتفاده دولت از کوپن الکترونیک نبود) اساسا 
بیشتر شبیه یک فیلم با پایان باز بود نه بخشی از 
فرآیند تقنین یک کشــور(، اما بافاصله واکنش 
های تند و تیــز به »کوپنی شــدن اقتصاد« بین 

بعضی از اقتصاددانان به راه افتاد.
اســتاد محترمی مصاحبه کــرده بودند که« 
کوپن اساسا برای شرایط جنگی است« و روزنامه 
محترمی تصویر رییس جمور را روی صفحه اول 
قرار داده که کوپن در دست دارد و شعار »به عقب 
بر نمی گردیم« باای آن نقش بسته است. در این 

باره چندنکته ضروری  قابل عرض است:
۱- تصور آن که تضمین حداقلی از سبد غذایی 
برای اقشار نیازمند صرفا مختص شرایط جنگی 
است به وضوح غلط است. از ۱۹6۴ تامین حداقل 
های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی وقفه بر 
بستر قانونی جدید در حال اجراست و کارت های 
اعتباری مربوط به این برنامه)EBT( به صورت 
فراگیر از سال 2۰۰۴ در آمریکا مورد استفاده است 

بدون ان که این کشور درگیر شرایط جنگی باشد.
2- بدون هیچ نوع ســر و صــدا و تنش،برنامه 
کارت الکترونیک رفاه )که دربســیاری جنبه ها 
شباهت به EBT  دارد( بیش از چهار سال است که 
بدون تشکیل صف، بدون سر و صدا و بدون گزارش 
حتی یک مورد ناآرامی اجتماعی) شبیه به آن چه  
امروز در صف های گوشت شاهدیم و شبیه به آن 
چه در اوایل دولت آقای روحانی در توزیع ســبد 
کاا شاهد بودیم( در حال خدمات رسانی است و 
دوره های متوالی توزیع سبد کاا توسط آن انجام 
شده است بدون ان که »کشور در شرایط جنگی 
باشد« یا » به عقب بازگشته باشد«.  در نسخه اجرا 
شده تا کنون شخص به سلیقه خود و در پایانه های 
توزیعی به اندازه تقریبا همه فروشگاههای زنجیره 
ای امکان دریافت حداقل های مــورد نیاز خود را 
داشــته و دارد، بدون آن که شان او لگد کوب شود 
یا نیاز  به یافتن »توزیع کنندگان پاک« باشــد.- 
همه نقدهای تیز و تند  بــه دولت آقای روحانی به 
جای خود، کارت الکترونیک رفاه یکی از بهترین 
اجراهای یک طرح معقول رفاهی اســت که تا به 
حال در ایران دیده ام و فعا محتملترین) و عاقانه 
ترین( ســناریوی ممکن درباره مصوبه مجلس 
گسترش پوشــش کارت رفاه است.مسائل ملی، 
»مسائل ملی« اســت و نباید آن را حتی به اندازه 

یک تیتر فدای انگیزه های جناحی کرد.

قزاقستان واردات مرغ 
ازایران را متوقف کرد

قزاقســتان به صورت موقت واردات مرغ و 
تخم مرغ از ایران را به دلیل شیوع آنفوانزای 

مرغی ممنوع کرد.
به گــزارش ایلنا ، بر اســاس گزارش های 
حاصله، قزاقســتان واردات مرغ و تخم مرغ از 

ایران را به صورت موقت ممنوع کرد.  
در بیانیه صادر شــده آمده است که دلیل 
این ممنوعیت موقت شیوع آنفلوآنزای مرغی 
در ایران است و در مورد پایان این ممنوعیت 

تاریخ دقیقی اعام نشده  است.
ســازمان جهانــی بهداشــت حیوانات 
اعام کرده اســت که در ماه دسامبر 2۰۱۸، 
چند مورد ویروس آنفوانزای مرغی بســیار 
خطرنــاک در مرغداری های شــمال ایران 

گزارش شده است.
این ویروس در ماه دســامبر ۱۰ مورد غاز، 
اردک، مرغ را در روستای ولیران آلوده کرده و 
گفته می شود که پنج پرنده در اثر این ویروس 

جان خود را از دست دادند.

معاون امور دام وزیر جهاد 
کشاورزی خبر داد؛

واردات 5۰ هزار رأس 
گوسفند زنده تا پایان هفته

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی تاکید 
کرد: برای تأمین گوشــت قرمز بازار،  میزان 
واردات در ماه پایانی ســال افزایش یافته و تا 
پایان این هفته از طریق کشتی ۵۰ هزار رأس 

دام گوسفند وارد کشور می شود.
به گزارش ایلنا، مرتضی رضایی با اعام این 
خبر گفت: برای تنظیم بازار مرغ شب عید نیز 
از سه ماه قبل برنامه ریزی شده و جوجه   ریزی 

افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: بر این اســاس در بهمن و اسفند 
ماه بیش از ۱2۱ میلیون قطعه جوجه پرورش 
یافته که این میزان نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته، هفت میلیون قطعه افزایش داشته 
اســت که این معادل ۱6 هزار تن گوشت مرغ 

می شود.
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادامه 
داد: روند قیمت گوشــت مرغ در بازار کاهش 
یافته است و هیچ مشکلی برای تأمین گوشت 

مرغ شب عید وجود ندارد.

خبر یاد   داشت

ظریف در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش:

به لطف انقاب در هیچ زمینه ای وابسته به دیگران نیستیم

خبر

نشســت بررســی تحوات منطقه ای و تاثیر 
آن بر امنیت جمهوری اســامی ایــران با حضور 
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشــورمان 
در دانشگاه فرماندهی و ســتاد ارتش جمهوری 

اسامی ایران برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ستاد 
ارتش، در این مراســم وزیــر امورخارجه اقتدار 
کشور را مدیون مردم دانست و افزود: به لطف خدا 
و برکت مردم ســرافراز ایران و حضــور مقتدرانه 
نیروهای مسلح، چهل ســالگی انقاب را جشن 
گرفتیم. حضور پررنگ مــردم در راهپیمایی 22 
بهمن نشــان داد که با وجود مشکات اقتصادی 
و معیشــتی مردم مــا همچنان پــای انقاب و 

دستاوردهای آن ایستاده اند.
وی تصریح کرد: دشــمنان معتقد بودند که ما 
چهل سالگی انقاب را نخواهیم دید این در حالی 
اســت که از همان ابتدا نیز بــا برافروختن آتش 
جنگ سعی در براندازی انقاب داشتند و معتقد 
بودند که انقاب دو سالگی خود را تجربه نخواهد 

کرد!
ظریف در ادامه افزود: چیزی که این انقاب را 
با چنین اقتداری در دنیا نگه داشته است استقال 
آن و پافشاری مردم بر این اســتقال بوده است. 
دستاوردی که بعد از سال ها استعمار قدرت های 

جهانی در ایران به وجود آمد.
وزیر امور خارجــه، امنیت کشــور را درون زا 
توصیف کرد و افــزود: ترامپ بارها کشــورهای 
منطقه را تحقیر کرده و امنیــت آن ها را به خاطر 
وجود آمریکا می داند این در حالی است که کشور 
ما بدون وابســتگی به دیگران و با تکیه بر داخل 
کشــور امنیت مثال زدنــی را در منطقه به وجود 

آورده است.

وی افزود: ما به لطف انقاب اســامی در هیچ 
زمینه ای وابســته به دیگران نیستیم و به همین 
دلیل سلطه گری را نخواهیم پذیرفت در حالیکه 

سلطه طلب نیز نمی باشیم.
ظریف بیان کرد: ما براساس آیات قرآن اصالتا 
نخواهیم پذیرفت که شــخص یا قدرت دیگری را 

به عنوان سرپرست و باا دست خود بپذیریم.
ظریف تصریح کرد: در دنیا اتفــاق نادری رخ 
داده اســت و جهان پساغربی شــکل گرفته و به 
نوعی ســلطه گری در دنیا به پایان رسیده است. 
به عنوان مثــال، رییس جمهــور آمریکا گفت ما 
با هزینه هفت تریلیون دار بــا چراغ خاموش به 
عراق ســفر می کنیم و دلیل این چیزی جز پایان 

سلطه آمریکا بر جهان نیست.

وی در ادامه افــزود: محل قدرت نیــز در دنیا 
متکثر شــده و تصمیم گیری هــای مهم تنها در 
غرب اتفاق نمی افتــد و ما امروزه شــاهدیم که 
تحوات دنیا در جای جای ایــن جهان اتفاق می 
افتد.برای مثــال در منطقه ما آمریــکا به عنوان 
قدرت نظامی بــه ظاهر خواســتار کاهش تنش 
در سوریه شد ولی نتوانســت با تمام ابزاری که در 
اختیار دارد این مهم را به وقوع برســاند و این سه 
کشور ایران، روســیه و ترکیه بودند که تنش ها را 
در ســوریه به کم ترین حد ممکن رساندند و این 
نشان دهنده به هم خوردن قدرت و متکثر شدن 

آن است.
 ظریف بــه قدرت ایــران در حــوزه نظامی و 
دیپلماسی اشــاره و بیان کرد: در دنیا کسی برای 

ما تصمیم نمی گیرد و این خود ما هســتیم که در 
منطقه پر تاطم خاورمیانه برای سرنوشت خود 
با بهره گیــری از قدرت میدانی که شــامل توان 
مردمی، فرهنگ ایثار و شهادت و اقتدار نیروهای 
مســلح و قدرت موثر دیپلماســی است تصمیم 
می گیریم و به نوعی بعــد از انقاب به خودباوری 
رسیده ایم طوری که در مقابل قدرت های جهانی 
در زمینه های مختلف مقتدرانه ایستاده ایم.وزیر 
امورخارجه در پایان گفت: دلیل عصبانیت آمریکا 
و برخی از کشورهای غربی این است که ما موشک 
را خودمان با اتکا بر متخصصین داخلی می سازیم 
و به آن ها وابسته نیستیم. البته زمانی که ما برای 
دفاع از حریم کشــورمان نیازمند به موشک برای 
دفــاع بودیم هیچ کشــوری به ما موشــک نداد. 
باید گفت فقط در زمینه موشــک نیســت که ما 
به این حد از پیشرفت رســیده ایم، متخصصین 
ما هرجــا در تنگنا قرار گرفتنــد آن را به فرصتی 
برای پیشــرفت تبدیل کرده اند و ساخت موشک 
تنها نمونه ای از آن اســت.در ابتدای این مراسم 
امیر سرتیپ دوم حســین ولیوند زمانی، فرمانده 
دانشگاه فرماندهی و ســتاد ارتش در سخنانی به 
نقش مهم دیپلماسی در تحوات دنیا اشاره کرد و 
گفت: مسیر ارتش و نیروهای مسلح همان اسام 
ناب اســت و هدف ما در ماموریــت های اباغی، 
کمک به اعتای جمهوری اسامی ایران می باشد 
و در مسیر سربازی امام زمان)عج( به نوعی با شما 
عزیزان در وزارت امور خارجه همکار هســتیم و 
تنها تفاوت ما در ابزاری اســت که از آن بهره می 
گیریم. ما در نیروهای مسلح با تسلیحات نظامی 
امنیت را تامین می کنیم و شما با ابزار دیپلماسی 
از اهداف و راهبردهای کشــور عزیزمان در برابر 

قدرت های جهانی دفاع می کنید.

جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاســی و اداری کشور و تمرکز 
زدایی از تهران به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایســنا، اســحاق جهانگیری با بیــان اینکه موضوع 
انتقال پایتخت موضوعی سیاســی، اجتماعی و اقتصادی است که 
ابعاد مختلف و پیچیده ای را در بر مــی گیرد، گفت: چه انتقال مرکز 
سیاسی کشور از شهر تهران انجام بشود یا نشود، موضوع ساماندهی 
منطقه شــهری تهران بزرگ موضوعی حیاتی و پراهمیت است که 

نمی توان آن را نادیده گرفت. 
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به برخی روزهای سال که به 
دلیل آلودگی هوا شــاهد تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی هستیم، 
تصریح کرد: آلودگی هوای تهران به ســامت جامعه آسیب می زند 
و یکی از دایل اصلی این آلودگی نابســامانی حمل و نقل در تهران 

بزرگ است. 
وی از دبیرخانه شورا و وزارت راه و شهرسازی خواست بر موضوع 
ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ تمرکز جدی داشته باشند و 
افزود: با توســعه و بهبود حمل و نقل همگانی می توان بخش زیادی 
از ســفرهای داخل شهر تهران و منطقه شــهری تهران بزرگ که به 

وسیله خودروهای شخصی انجام می شود را کاهش داد. 
جهانگیــری همچنین از دبیرخانه شــورا خواســت کارگروهی 
متشکل از دستگاه های مرتبط را تشکیل دهد تا مسائل و موضوعات 
مرتبط با ساماندهی منطقه شــهری تهران بزرگ بصورت جامع و با 
درنظر گرفتن همه جوانب امر بررســی شود و نتایج آن برای تصمیم 

گیری نهایی در شورا ارائه گردد. 
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشــاره بــه قانون ضرورت 

امکان ســنجی برای جا به جایــی و انتقال مرکز سیاســی و اداری 
کشور به وزارت راه و شهرســازی و دبیرخانه شورا مأموریت داد تا در 
خصوص این موضوع طرح مطالعاتی امکان سنجی و جانمایی را در 
دستور کار قرار دهند و در جلسه آتی شورا نتایج این مطالعه را مطرح 

کنند. 
وی همچنین با اشــاره به گزارش ارائه شده در جلسه درباره طرح 
ساماندهی حمل و نقل منطقه شهری تهرانـ  کرج از دبیرخانه شورا 
خواست این گزارش و مجموعه مطالعات گذشته درباره ساماندهی 
حمل و نقل تهران بــزرگ را به طور دقیق مورد بررســی قرار دهد و 
پیشنهاداتی جامع و قابل اجرا تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح 

کنند. 

وزیر نیرو نیز در این جلســه با تاکید بر اینکه باید نگاهی کان به 
موضوع ســاماندهی تهران و انتقال مرکز سیاسی از پایتخت داشته 
باشیم،  گفت: اگر همه مســائل و موضوعات بطور جامع مورد توجه 
قرار نگیرد، هر گونه ســاماندهی می تواند منجر به افزایش جذابیت 

پایتخت شده و زمینه را برای پذیرش جمعیت بیشتر فراهم کند. 
در این جلســه که وزرای راه و شهرســازی، اطاعــات، رییس 
سازمان حفاظت محیط زیســت، شــهردار تهران، رییس شورای 
اســامی شــهر تهران، ری و تجریش و تعدادی از نمایندگان مردم 
استان تهران در مجلس شورای اسامی نیز حضور داشتند،  نماینده 
وزارت راه و شهرســازی گزارشی از طرح ســاماندهی حمل و نقل 
منطقه شــهری تهرانـ  کرج ارائه کرد و به تشریح وضعیت موجود 
و راهکارهای پیشنهادی برای ســاماندهی حمل و نقل تهران و کرج 

پرداخت. 
در این گــزارش بر ضرورت اصاح و بهبود حمــل و نقل همگانی 
اســتان های تهران و البرز تاکید شــد و بهبود خدمات حمل و نقل 
همگانی و ارائه خدمات قابل رقابت با خودروی شخصی بعنوان یکی 

از راهکارهای ساماندهی حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت. 
در ادامه این جلســه پــس از بحــث و تبادل نظــر در خصوص 
ساماندهی مسائل تهران و انتقال مرکز سیاسیـ  اداری از پایتخت،  
مقرر شد دبیرخانه شورا با تشــکیل کارگروهی متشکل از دستگاه 
های مرتبــط، مطالعــات، پیشــنهادات و راهکارهــای اجرایی را 
بصورت دقیق مورد بررســی قرار دهند و نتایج و مصوبات جلســات 
و پیشــنهادات را در قالب راهکارهای عملیاتی در جلسات آتی شورا 

مطرح کند.

اســتاد علوم سیاســی و تاریخ نگار دانشــگاه 
اســتنفورد با تاکید بر تاش آمریکا برای ناکامی 
اینســتکس، اقدامــات تنبیهــی آمریــکا علیه 

شرکت های اروپایی را نگران کننده دانست.
رابرت راکوو تاریخ نگار و استاد روابط  بین الملل 
دانشگاه اســتنفورد اســت. حوزه تخصصی وی، 
روابط بین الملل و تاریخ سیاســت خارجی آمریکا 
و جنگ سرد است. اولین کتاب وی با عنوان »جان 
کندی و جهان نامتحد« با استقبال فراوانی روبه رو 

شد.
رابرت راکوو در گفت وگو بــا ایلنا،  برتاش اروپا 
برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد و گفت: اروپا در 
تاش برای مقابله با تحریم هــا مقابل آمریکا قرار 
گرفته است و تاش می کند تا ارتباط تجاری خود 
را با ایران حفظ کنــد و در حال حاضر این تاش ها 

محسوس است.

اقدامــات تنبیهــی آمریــکا علیــه 
شرکت های اروپایی نگران کننده است

راکوو در ادامه با برشــمردن اقدامات تنبیهی 
آمریکا علیه شــرکت های اروپایی به دلیل تجارت 
با ایران مانند هــوآوی گفت: اروپا خشــم آمریکا 
را برانگیخته  اســت. این موضوع واضح است و در 
آینده هم شــاهد اقداماتی از این دست علیه اروپا 

توسط آمریکا خواهیم  بود.
هر لحظــه امکان لغزش اروپا به ســمت 

آمریکا وجود دارد
وی اروپا را شریک نامطمئنی برای ایران دانست 
و در این باره گفت: اروپا شریک نامطمئنی است نه به 
این دلیل که خودش بخواهد در تجارت با ایران خاف 
تعهداتش عمل کند، خیر. بلکه به این دلیل که یک 

طرف این ماجرا آمریکا است.
استاد روابط بین الملل دانشگاه استنفورد با اشاره 
به اینکه آمریکا تمام تاش خود را برای متقاعد کردن 
اروپا به ترک برجام می کند، گفت: واشنگتن دائم از 
نقض برجام و تعهدات بین المللی توسط ایران حرف 
می زند. این موضوع باعث نگرانی است که تاش های 

آمریکا در نهایت جــواب دهد و اروپــا تعهداتش را 
به خاطر تهدیدها و کارشکنی های آمریکا زیر پا گذارد 

و تجارت با ایران را ترک کند.
وی افزود: البته این موضوع در آینده مشــخص 
می شــود و به تاش های آمریکا برای متقاعد کردن 
اروپا بســتگی دارد اینکه تا چه حد موفق می شــود 
مواضع خود را به اروپا تحمیل کنــد و اروپا را با خود 

هم مسیر کند.
انقاب ایران و بحران شوروی تمام معادات 

را به هم زد
این تاریخ نگار آمریکایی در مــورد تقویت روابط 
آمریکا و عربســتان ابراز نگرانی کرد و تاریخچه این 
روابط را طوانی دانســت و گفت: آغاز این روابط به 
زمان فرانکلین روزولت در آمریکا و پادشاه عبدالعزیز 
در عربستان برمی گردد. روابط بین این دو کشور در 
سال ۱۹۷۹ شــدت گرفت.وی افزود: ضعیف ترین 
شکل روابط این دو کشور به ســال ۱۹6۱ تا ۱۹6۳ 
برمی گردد که در این زمان جان کندی در قدرت بود. 
در آن دوره آمریکا، عربستان و ایران را متحد خود در 
منطقه می دانست. اما انقاب ایران و بحران شوروی 

تمام معادات را بــه هم زد پس از ایــن دوره ایران و 
آمریکا در مقابل هم قرار گرفتند. بر همین اســاس 
عربستان نگران قدرت گرفتن ایران شد و این کشور 

را رقیب خود در منطقه قلمداد کرد.
تقابل با ایران هدف مشــترک عربستان و 

آمریکا است
این استاد علوم سیاسی در مورد روابط واشنگتن 
و ریاض گفت: تقابل با ایران هدف مشــترک آمریکا 
و عربســتان محسوب می شــود. روابط دو کشور در 
دوره های مختلف تقویت شده  و اکنون مقابله با ایران 
و تاش های ترامپ در این راســتا، دو کشور را به  هم 

نزدیک تر کرده  است.
در آینده روابط آمریکا و عربستان تقویت 

می شود
رابرت راکو با تاکید بر تقویــت روابط آمریکا و آل 
سعود تصریح کرد: معتقدم منافع مشترک و روابط 
خصمانه این دو کشــور با ایران، تعامات بین ترامپ 
و پادشاه سعودی را بیشتر خواهد کرد و این موضوع 
روابط عربســتان و آمریکا بــا ایــران را در مراحل 

بحرانی تری قرار خواهد داد.

معاون اول رییس جمهور:

بخش زیادی از مسائل تهران بزرگ با توسعه و بهبود حمل و نقل همگانی قابل حل است

استاد دانشگاه استنفورد:

هر لحظه امکان لغزش اروپا به سمت آمریکا وجود دارد



 بانک مرکزی در آستانه ایام نوروز مجوز افزایش سقف برداشت پول از 
دستگاه خودپرداز را از 2۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان را اباغ کرد که در همین 
راستا سقف برداشت پول از 2۰ اســفند تا ۱۷ فروردین ماه افزایش پیدا 

می کند.
در آستانه ایام نوروز و با توجه به افزایش تقاضا برای پول نقد، بانک ها 
و موسســات مالی و اعتباری مجاز و فعال در سراسر کشــور با دریافت 
مجوز از ســوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی سقف برداشت از 

خودپردازها را از 2۰۰ هزار تومان به ۵۰۰  هزار تومان افزایش می دهند؛ 
امسال مانند سال گذشته بانک مرکزی ابتدای اسفند ماه مجوز تصمیم 
گیری برای افزایش سقف برداشت خودپردازها به ۵۰۰ هزارتومان را به 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی از نیمه اسفند 
ماه داده که در همین راســتا افزایش سقف برداشت پول از دستگاه های 
خودپــرداز در هفته آینده توســط بانک هــا برای عید با بروزرســانی 
خودپردازها عملیاتی می شود.بر اســاس این گزارش، سقف برداشت 

۵۰۰ هزار تومانی از خودپردازها از تاریخ 2۰ الــی 2۵ فروردین ماه آغاز 
و تا ۱۷ اسفند ماه ۹۸ در دسترس مشتریان سیستم بانکی به عنوان یکی 
از تمهیدات در ایام نوروز به منظور بهره مندی از پول نقد است؛ متقاضیان 
دریافت پول نقد در ایام نوروز برای استفاده از سقف برداشت ۵۰۰ هزار 
تومانی باید به خودپرداز بانک عامــل مراجعه کنند و در صورت مراجعه 
به خودپرداز ســایر بانک ها در هر تراکنش تا 2۰۰ هــزار تومان قابلیت 

برداشت پول دارند.

افزایش سقف برداشت از خودپرداز تا 5۰۰هزار تومان

صدر حســینی اظهار داشت: شــرایط به گونه ای بود 
که تأســیس بانک تبدیل به خرید و فروش پول شده بود 
که هیچ نیازی به آشــنایی و هماهنگی نداشت بطوری 
که هر مجموعه و نهادی که باید تــوان خود را صرف امور 
دیگر می کرد به دنبال راه اندازی بانک بود تا آن را تبدیل به 

حیاط خلوت کند.
موید صدر حسینی در گفت وگو با ایلنا در مورد ادغام 
بانک های نظامی در بانک سپه گفت: زمانی که سفته بازی 
در کشور رونق و توسعه یافت، موسسات مالی قارچ گونه در 
کشور رشد کردند بنابراین انرژی و منابع کشور بجای آنکه 
در راستای تولید و فعالیت های مولد به کار گرفته می شد 
صرف فعل و انفعاات منفی و غیرمولد شــد که پیامد آن 
افزایش رقابت منفی در سود بانکی و هزینه تراکنش های 

مالی بود.
وی ادامه داد: شرایط به گونه ای بود که تأسیس بانک 
تبدیل به خرید و فروش پول شــده بود که هیچ نیازی به 
آشــنایی و هماهنگی نداشــت بطوری که هر مجموعه 
و نهادی که باید توان خود را صــرف امور دیگر می کرد به 
دنبال راه اندازی بانک بــود تا آن را تبدیل به حیاط خلوت 

کند.
صدر حسینی تصریح کرد: بعضاً شاهد بودیم شعبه ای 
از این بانک ها، محیط ۵۰۰ متری را بــرای ارائه خدمات 
به مشــتریان اندک در اختیار داشــت که باعث افزایش 

هزینه های پرســنلی، نگه داری و کرایه آن شــده بود که 
دست آخر هزینه آن بر دوش مشتری بود. از همین روی 
ادغام این بانک ها و تعطیلی شــعبی که تراکنش اندکی 
دارند می تواند این هزینه ها و استرس مردم را کاهش دهد.

نماینده ســابق مجلس نبود نظــارت در راه اندازی 
بانک ها و موسســات مالی را فاجعه بار دانســت و افزود: 
متاسفانه بیشــتر این موسسات از اســامی معصومین 

استفاده و سپس اقدام به دادن وام ۳۰ درصدی می کردند، 
بطوری که  شخصی به من مراجعه کرد که از موسسه ای 
اقدام به گرفتن تســهیات دو میلیارد و نهصد میلیونی 
کرده، حاا پس از بازپرداخــت 2۰ میلیاردتومان، حاضر 
است 2۴ میلیارد دیگر را پرداخت کند تا ملک در گرو آن 

آزاد شود که موسسه اجتناب می کند.
وی افزود: این نشــان می دهد که فقدان نظارت باعث 

شــده تا این موسسات عملکرد سیســتم بانکی را دچار 
اختال کنند اما پاایش این بانک ها و موسســات که از 
سال های اخیر شروع شده و ادغام اخیر بانک ها نیز در آن 

راستا است می تواند سرانجام خوبی داشته باشد.
وی با اشــاره به آثار اجتماعی ورشکستگی بانک ها و 
موسسات مالی گفت:  متاســفانه تعدادی زیادی از مردم 
حتی خانه های خود را فروخته و سپرده گذاری کرده اند تا 
از این راه امرار معاش کنند که ورشکستگی این موسسات 
مالی می تواند در مورد این سپرده های خرد آثار اجتماعی 
باایی داشته باشــد و تنها راه حل در این موضوع افزایش 
ضریب نظارت نهادهای مربوطه بویــژه بانک مرکزی در 
مرحله صدور مجوز اســت تا اهلیت و صاحیت ها دقیقا 
زیر ذره بین باشــد که این باعث تقویت اعتماد مردم نیز 

می شود.
صدر حســینی با بیان اینکه بحث ادغام را می توان در 
مورد موسسات آموزشی نیز به کار برد، گفت: متاسفانه با 
بنیادها و مراکز آموزشی بی شماری روبه رو هستیم که از 
کیفیت استاندارد برخوردار نیستند و تعمیم موضوع ادغام 
به این مراکز می تواند موجب افزایش کیفیت آن شــود. 
برای نمونه همین جهاد کشــاورزی ده ها مرکز آموزشی 
و پژوهشــی دارد اما بخش کشــاورزی که سنتی ترین 
بخش اقتصاد کشور است همیشه می لنگد بنابراین باید 

خروجی ها همیشه مد نظر باشد.

۳بانک و بیمه
کاهش زمان پرونده های اعتباری 

در بانک ملی به ۱5 روز
عضو هیات مدیره بانک ملی ایــران از کاهش مدت 
زمان بررسی و کارشناسی پرونده های اعتباری این بانک 

به پانزده روز خبر داد.
محمود شایان با بیان اینکه سیاست اعتباری و ضوابط 
اجرایی پرداخت تسهیات به مشــتریان تا حد ممکن 
ساده سازی شده اســت، گفت: حدود اختیارات ادارات 
امور و شــعب در این زمینه به میــزان مطلوبی افزایش 
یافته است.وی، اعطای تسهیات ســرمایه در گردش 
به واحدهای تولیدی و نیز خرید دین چک های حاصل 
از فروش مشــتریان در همه بخش هــای اقتصادی به 
منظور دسترسی سریعتر مشتریان اعتباری به پول نقد 
را از دیگر اقدامات حوزه اعتباری بانک ملی ایران اعام و 
خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری ازم با کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها و کارگروه ملی از 
جمله اقدامات بانک برای تداوم تولید و رونق اقتصادی 
است.شــایان همچنین با بیــان این کــه بخش های 
کشــاورزی، صنعت و معدن جزو اولویت های اعتباری 
بانک ملی ایران هستند، گفت: در سیاست اعتباری سال 
جاری حداقل ۱۵ درصد کل تســهیات بانک به بخش 
کشاورزی و حداقل ۴۰ درصد تسهیات به بخش صنعت 
و معدن تخصیص یافته است.وی به کارگیری ابزارهای 
تعهدی مانند صدور ضمانت نامه و گشــایش اعتبارات 
اســنادی داخلی و خارجی با حداکثر سرعت و دقت را از 
دیگر اقدامات این بخش خوانــد و گفت: همه این موارد 
می تواند در کنترل نقدینگی نقش به سزایی داشته باشد.

مدیرعامل بانک مسکن:
سود تسهیات انبوه سازان مسکن با 
فناوری های جدید ۱7 درصد است

مدیرعامل بانک مســکن گفت: این بانک برای انبوه 
ســازان مســکن که از فناوری های جدید و مدیریت 
مصرف انرژی استفاده کنند تســهیات با نرخ سود ۱۷ 

درصد پرداخت می کند.
» ابوالقاســم رحیمی انارکــی« روز دوشــنبه در 
چهارمین جشنواره ملی آب در محل اتاق بازرگانی ایران 
افزود: بانک مسکن برای افرادی که در ساخت مسکن از 
فناوری های نوین بهره بگیرند بااترین میزان تسهیات 
را پرداخت خواهد کرد.مدیرعامل بانک مسکن، پرداخت 
این تسهیات را در راستای تشویق به بهره گیری از روش 
های جدید و نوین برای مدیریت مصرف آب و انرژی در 
واحدهای مسکونی اعام کرد.رحیمی انارکی از ایجاد 
کمپین حمایت از بهینه ســازی مصرف انرژی از سال 
گذشته با حمایت این بانک خبر داد و گفت: امسال نیز این 
اقدام بانک مسکن ادامه خواهد داشت.»محمد حسین 
شریعتمدار« رئیس همایش ملی آب نیز در این مراسم 
از اعام فراخوانی برای عموم مــردم در باره راهکارهای 
مناســب برای مدیریت مصرف آب خبر داد.وی گفت: 
این فراخوان از 2۰ اســفند همزمان با راه اندازی پایگاه 
اطاع رسانی آن آغاز بکار خواهد کرد.شریعت مدار افزود: 
قرار اســت نظرات مردم در این فراخوان جمع آوری و با 
بررسی آنها بهترین راهکارهای مدیریت مصرف آب برای 
متولیان آب کشور ارسال شود تا مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس همایش ملی اظهار داشت: راهکارهای مناسبی 
برای تشویق مردم برای شرکت در این فراخوان در نظر 

گرفته شده که در این زمینه اطاع رسانی خواهد شد.

 افزایش ساعت کاری شعب
  و باجه های منتخب بانک شهر

 در روزهای پایان سال
بانک شهر اعام کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر به 
مشتریان، ساعت کاری شعب و باجه های منتخب بانک 
شهر از روز هجدهم تا بیست و هشتم اسفندماه افزایش 

می یابد.
در راستای تکریم و پاسخگویی مناسب به نیازهای 
مشتریان در ایام پایانی سال، ساعت کاری شعب     و باجه 
های منتخب این بانک، از روز شــنبه هجدهم     تا روز سه 
شنبه بیست و هشتم اسفند ماه سالجاری، به مدت یک 
ساعت )از ساعت ۱6:۰۰ به ساعت ۱۷:۰۰( افزایش می 
یابد.بر این اساس، خدمات رسانی به مشتریان این شعب 
در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد و پس از تاریخ 
۹۷.۱2.2۸ ساعات کاری شعب مذکور به روال گذشته 

باز خواهد گشت.

سقف برداشت از خودپردازهای 
سامان افزایش یافت

بانک سامان در راستای افزایش راحتی و سرعت 
مشتریان در بهره برداری از خدمات سقف برداشت 
وجه خودپردازهای خــود را برای ایام نوروز افزایش 

داد.
ســقف برداشــت تا پیش از این 2 میلیون ریال 
در روز بود کــه در بازه زمانی 2۵ اســفند ۹۷ تا ۱۷ 
فروردین ۹۸ بــه ۵ میلیون ریــال در روز افزایش 
پیدا کرد.گفتنی اســت افزایش ســقف برداشت 
از خودپردازهای ســامانی شــامل حال مشتریان 
ســامان و دارنــدگان کارتهای ســامانی اســت. 
همچنین مشــتریان بانک سامان می توانند ضمن 
استفاده از خدمت دریافت پول نقد از سایر خدمات 
خودپردازها مانند خرید شــارژ، پرداخت قبوض، 
انتقال وجــه و... بهره برداری کنند. مرکز ســامان 
ارتباط به شــماره 6۴22-۰2۱ در تمام ســاعات 
شبانه روز و ایام تعطیات نوروزی، آماده پاسخ گویی 

و ارائه راهنمایی ازم به مشتریان خواهد بود.

پایش مسیر پول ها در شبکه بانکی؛
 گزینه »هدف از انتقال وجه«

 در فرم ها
با تصمیم بانک مرکــزی، از این پــس هر یک از 
مشتریان نظام بانکی، باید برای انتقال وجه باید علت 
انتقال و مورد مصرف را در یکی از آیتم  فرم های انتقال 

وجه در شبکه بانکی، اعام نمایند.
شــعب بانکی این روزها، ســاعات شــلوغی را 
می گذرانند. روزهایی که بسیاری از مردم با مراجعه 
به نظام بانکی، کار تسویه حســاب های پایانی سال 
خود را انجام داده و به تبع آن، بازار نقل و انتقال وجوه 
و پرداخت و برداشت وجه در شعب بانک ها داغ است.

در این میان، بانک مرکزی نیز برای مبارزه با پولشویی، 
مســیرهایی را تعریف کرده که از جملــه آن ایجاد 
شفافیت هر چه بیشتر در نقل و انتقاات بانکی است. 
به نحوی که طی ماههای گذشته تاش کرده، عاوه 
بر اینکه سقف تراکنش های کارتخوان را در یک روز 
برای هر مشتری تعیین کرده، با صدور بخشنامه ها و 
دستورالعمل هایی راه را برای نقل و انتقال بین بانکی 
کنترل شــده تر کرده اســت.این روزها اما مشتریان 
نظام بانکی با نوع دیگری از خوداظهاری در شــعب 
بانکی مواجه هســتند که خــود را در نقل و انتقاات 
پول بین حساب ها نشــان داده است؛ به نحوی که هر 
یک از مشتریان اگر بخواهند وجهی را از حساب خود 
به حساب بانکی فرد دیگری منتقل کنند، باید حتماً 
هدف از انتقال وجه را هم به شعب بانکی اظهار کنند.

بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که این روزها 
مشتریان باید حتماً محل مصرف پول منتقل شده را 

اعام نمایند تا در بانک به ثبت رسد. 

شرکت های بیمه در ایران به 
علت رقابت های ناسالم بسیار 

ضعیف شدند
یک کارشــناس اموربیمه گفته است که افزایش 
عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل بیمه شخص 
ثالث ســبب افزایش بهای تمام شــده محصوات 
بیمه ای می شــود وتقاضا برای فــروش محصوات 
بیمه ای کاهش می یابد ودرنتیجه شرکت های بیمه 

به زیان می رسند.
حمیدرضا حاجی اشرفی  اظهار کرد: مدتهاست که 
خیلی از مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه 
ازمجلس و دولت درخواست کاهش یا حذف هزینه 
هایی رادارند که از صنعت بیمه برای کمک به بودجه 
دولت درخواست می شــود.او افزود: این نوع هزینه 
هایی که به بیمه های اختیــاری بازرگانی تعلق می 
گیرد باعث باارفتن بهای تمام شده محصوات بیمه 
ای می شود، محصوات بیمه ای خود از نظر اقتصادی 
جزو محصوات بدون کشش وخارج از سبد خانواده 
در ایران تلقی می شوند با هر میزان افزایشی در بهای 
تمام شده این محصوات کشش فروش کاهش می 
یابد.حاجی اشــرفی عنوان کرد: دولت ازاین طریق 
ازصنعت بیمه برای بودجه کمک می گیرد ازسمت 
دیگر در زمانی که خســارت های عمومی یا طبیعی 
بزرگ اتفاق می افتد، ازمحــل بودجه در نظر گرفته 
شده در ســتاد بحران وقانون تنظیم مقرارات مالی 
دولت جبران می کند.این کارشــناس صنعت بیمه 
گفت: دولت می تواند با حــذف این گونه هزینه های 
ســربار نظیر، عوارض و ارزش افزوده به صنعت بیمه 
کمک کند تا به ســمت تقویت و رشد وهرآن چیزی 
که از این صنعت برای قانون ششــم توسعه خواسته 
شده است برود. حاجی اشــرفی گفت: مشکل اصلی 
به دلیل عدم وجود سندیکاهایی است که درماده ۷۵ 
قانون بیمه گری پیش بینی شده است، سندیکاهای 
کارگزاران و نمایندگان در کنار سندیکای بیمه گران 
می توانســت این واقعیت های بازار بیمه را به صورت 
مرتب به مسوان تصمیم ساز کشورمنتقل کند ومانع 
ازاینگونه درخواســت های حمایتی از صنعت بیمه 

برای بودجه و یا سازمان های دیگر شود.

سرپرست تأمین اجتماعی عنوان کرد؛
حذف چند دفتری با شفاف سازی 

اطاعات کسب و کار
سرپرســت تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین 
اجتماعــی در حالــی از بودجه ۱2۰ میلیــارد تومانی 
برخوردار است که سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان 
مستمری و 2۰ هزار میلیارد تومان بابت درمان پرداخت 

کرده است.
محمدحسن زدا سرپرست تأمین اجتماعی امروز در 
آیین رونمایی از                                                                                                                                           پنجره واحد شروع کسب و کار در وزارت 
اقتصاد با ابراز تاسف از                                                                                                                                           رتبه جهانی ایران در محیط کسب 
وکار عنوان کرد:                                                                                                                                                    ســازمان تأمیــن اجتماعی در حالی 
جمعیتی بر بالغ بر ۴۹ میلیون نفر ایرانی را تحت پوشش 
قرار داده که در حال حاضر یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر 
کارفرما و ۱۴ میلیون نفر به عنوان بیمه شــدگان جدید 
این سازمان به شمار می روند.وی افزود                                                                                                                                                                                                                                                          : بودجه سازمان 
تامین اجتماعی در حالی بالغ بر ۱2۰ هزار میلیارد تومان 
اســت که از                                                                                                                                           این رقم باغ بر ۷۰ هزار میلیــارد تومان به 
عنوان مســتمری و 2۰ هزار میلیارد تومــان به عنوان 
حق بیمه درمانی پرداخت شده است.وی با بیان اینکه 
با روش های کنونی نمی توان همچنان ناظر فعالیت های 
موجود بود، از                                                                                                                                           خبرهای خوب در حوزه کســب و کار در 
آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر سازمان 
تأمین اجتماعی با ۱۳ وزارتخانه اعم از                                                                                                                                           فناوری اطاعات، 
رفاه، بهداشت،  پست، بانک ها،  شهرداری، ثبت احوال، 
نظام پزشکی، فنی و حرفه ای و نیروی انتظامی در ارتباط 
اســت و اتفاق بزرگی که در این زمینه رخ داده این است 
که به جای دریافت خدمات از                                                                                                                                           سوی مردم، باید برای ارائه 

خدمات به نزد مردم رفت.

خبر خبر
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مشاور سازمان برنامه و بودجه:

موسسات، بانک ها را تبدیل به حیاط خلوت کرده بودند

عضو هیــات مدیره بانک ملی با بیــان اینکه ۷۰۰ 
نقطه تماس برای بهره گیری از کارت ملی هوشــمند 
در سامانه های این بانک ایجاد شده، اعام کرد که این 
تعداد تا پایان فرودین ۹۸ به 2 هزار نقطه تماس خواهد 

رسید.
مسعود خاتونی با تاکید بر اینکه بانک ملی در تاش 
برای حرکت در لبه تکنولوژی است، اظهار داشت: این 
بانک به منظور تحقق این هدف پیوسته در حال رصد 

آخرین دستاورهای دنیا در حوزه فناوری است.
معاون فناوری اطاعات بانک ملی خاطر نشان کرد: 
این بانک با بهره گیــری از تخصص و خاقیت جوانان 
ایرانی درصدد تولید و عرضه محصوات نوآور در شبکه 
بانکی اســت که بهره گیری از کارت ملی هوشمند به 
عنوان کارت بانکی یکی از این نوآوری هاست که می 
تواند فرآیند احراز هویت در طول تراکنش را مطمئن 
تر کند و راهکاری مناسب برای ایمن تر کردن عملیات 

های مالی و بانکی است.

الکترونیکی کردن فرآیند احراز هویت در 
ارائه خدمات غیر حضوری

خاتونی یادآور شد: احراز هویت در شعب بانکی برای 
ارائه خدمات مالی همــواره با کارت ملی صورت می گیرد 
و بهره گیری از کارت ملی هوشمند به عنوان کارت بانکی 
در سامانه های بانک ملی در حقیقت الکترونیکی کردن 
فرآیند احراز هویت در ارائه خدمات غیر حضوری بانکی 
اســت.وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد 
خدمات بانکی بر روی دســتگاه های BTM، کیوسک 
و CRS بدون محدودیــت باکارت ملی هوشــمند و با 
استفاده از اثر انگشت و پینی که سازمان ثبت احوال روی  
این کارت ها تعریف کرده، ارائه می شــود. متقاضیان می 
توانند برای واریز و برداشت وجوه به حساب، مانده گیری، 

صورتحساب، افتتاح حساب از این خدمت استفاده کنند.
ایجاد 11 هزار نقطه تماس تا پایان سال 98

خاتونی با اشــاره به برنامه ریــزی در بانک ملی برای 
توســعه بهره گیری از این خدمت، گفت: بر اساس برنامه 

ریزی های تعیین شــده تا پایان سال ۹۸ بیش از ۱۱ هزار 
نقطه تماس برای بهره گیری از کارت ملی هوشــمند به 
عنوان کارت بانکی برای مشــتریان بانک ملی عملیاتی 

خواهد شد.
تعیین کارمزد برای ارائه خدمات ارزش افزوده 

بانکی
وی در پاسخ به این پرسش که اگر چند بانک به پروژه 
بهره گیری از کارت ملی هوشــمند به جای کارت بانکی 
بپیوندند، مساله کارمزد خدماتی که به هر بانک خدمات 
تعلق می گیرد، چگونه حل خواهد شد، گفت: این مساله 
باید از سوی رگواتور شــبکه بانکی دنبال شود زیرا برای 
پیاده سازی اســتفاده از کارت ملی هوشــمند به عنوان 
کارت بانکی در شــبکه بانکی، بانک مرکزی به تبع باید 

پروتکل ها و قوانین در این خصوص را تدوین کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی تاکید کرد: ارائه سرویس 
ها بانکی به وسیله کارت ملی هوشمند منجر به افزایش 
ســرویس های غیر حضوری و عدم مراجعه مشــتریان 

به شــعب و به تبع کاهش هزینه های بانک ها می شــود 
که از این نقطه بخشــی از بار هزینه های کارمزدی در این 
خصوص جبران می شــود. خاتونی یادآور شــد: راهکار 
دیگری که می توان  در این بخش در دســتور کار قرار داد 
تعیین کارمزد با تعامل با مشتریان در مقابل ارائه سرویس 

های ارزش افزوده به مشتریان است.

 FATF اعضای انجمــن بانک داران اروپا معتقدند کــه نپذیرفتن
 FATF منافع ملی را با مشــکل مواجه می کند و در صورتــی که به
نپیوندیم، تمام کانال های رســمی ایران با بانک های خارجی بســته 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا، جلســه انجمن بانک داران اروپــا حول محور 
اینســتکس، وضعیت و رابطه آن با FATF در بانک کارآفرین برگزار 
شد که در پایان این جلســه حمید تهران فر - مدیرعامل این بانک - با 
اشاره به محدودیت های اینستکس در آغاز راه، اظهار کرد: این ساز و کار 
سقف یک میلیاردی دارد و فعًا فقط کااهای اساسی است، اما به هر 
حال این مجرا باید به یک شکلی باز شــود، این کانال که باز شود حتی 

می خواهند به خارج از مرزهای اروپا نیز توسعه دهند.
وی افزود: تصور غلط ما در کشور این است اگر FATF را نپذیریم، 
دولت ها با ایران وارد چالش می شــوند، در حالی که اصًا به این شکل 
نیســت، بلکه هیچ بانکی با ما کار نمی کند و حتی ارتباط بانکی خود 
را بانک های کوچکی که اان داریم را هم از دســت می دهیم، با اینکه 
این بانک ها اصًا تحت فشــار دولت شان هم نیستند.مدیرعامل بانک 

کارآفرین ادامه داد: پس از برجام، ما رفت وآمد با سایر کشورها داشتیم 
و مذاکرات خوبی در حال انجام بود، دولت ها می خواســتند که روابط 
بانکی خیلی زود به پیــش از زمان تحریم ها برگــردد، اما این بانک ها 

بودند که تصمیم گرفتند که فعًا دست نگه دارند.
تهران فر با بیان اینکه حتی اگر دولت ها بانک ها را تحت فشــار قرار 
دهند، بانک ها نمی پذیرند که با بانک های ایرانی کار کنند، خاطرنشان 
کرد: اگر FATF را نپذیریم، ارتباط بانکی مــا با کل دنیا قطع خواهد 
شد، یعنی کانال های رسمی آن به هم می خورد، ممکن است بتوانیم 
با هزینه های گــزاف کارهایی انجــام دهیم اما شــاه راه اصلی به هم 
می خورد.مدیرعامل بانک کارآفرین با بیــان اینکه FATF تعداد ۴۰ 
اصل دارد، اظهار کرد: هیچ کشوری نیست که هر ۴۰ مورد این مصادیق 
را رعایت کنــد، بلکه بیش از ۳۰ مــورد آن را رعایــت می کنند و وارد 
می شوند، هیچ یک از قوانین بین المللی اینطور نیست که ۱۰۰ درصد 
آن را حتماً اجرا کنیم، در مرحله اول آن را می پذیرند و بعد از آن در حد 

ممکن سعی می کنند اقدامات آن را اجرایی کنند.
وی با اشــاره به نظر اکثریت مخالفان پیوســتن به FATF، گفت: 
دوســتان فکر می کنند که اگر ما FATF را نپذیریم بانک ها با مشکل 
مواجه می شوند، اما این مشکل بانکی یک عمقی دارد و در نهایت کشور 
با مشکل مواجه خواهد شد، چراکه ما نمی توانیم دارو، کااهای اساسی 

و سایر موارد ضروری را وارد کنیم، کل کشور با مشکل مواجه می شود.
تهران فر با بیان اینکه اگر ما FATF را نپذیریم، منافع ملی را از بین 
برده ایم، تصریح کرد: برخی مطرح می کنند که » دول اروپایی تضمین 

می دهند که اگر عضو شــدیم در مقابل این کار را انجام دهند؟ » تا به 
حال به کدام کشوری تضمین داده شــده که اگر عضو FATF شدید 
برای شــما امتیاز خاصی در نظر می گیریم؟ به نظر من اروپایی ها به ما 

کمک می کنند.
رئیس انجمن بانک داران اروپا: ایجاد اینستکس بسیار مثبت 

است
همچنین نادر مالکی - نایب رئیس کانون بانک های ایرانی در اروپا 
- فرانکفورت با بیان اینکه دو سال پیش انجمن بانک های ایران در اروپا 
را تشکیل دادیم، گفت: آن زمان برجام وجود نداشت، حاا که آمریکا از 
برجام خارج شده، این سازمان حتی مهم تر خواهد شد، چون احتیاج به 

این سازمان برای تقویت روابط بانکی با اروپا حس می شود.
وی افزود: تاکنون که اروپا در کنار ایران مانده و حاضر است با ایران 
همکاری کند؛ همین شرکت اینســتکس را که در پاریس ثبت کرده و 

دولت آلمان و انگلیس نیز در آن هستند، برای ما مساله مهمی است.
نایب رئیس کانون بانک های ایرانی در اروپــا - فرانکفورت با بیان 
اینکه هر موضوعی برای اجرایی شــدن زمان می خواهد، اظهار کرد: 
شرکتی شبیه اینستکس در ایران نیز خواهیم داشت و به نظر من نکته 

مثبت این است که ایران موفق شد که اروپا را از دست ندهد.
مالکی اضافه کرد: هر شرکتی که شــروع به کار می کند، قدم هایی 
در پیش خواهد داشــت و مهم این است که دولت ایران یک شرکت در 
ایران و سه کشور دیگر یک شرکت در فرانسه ایجاد کرده اند که بسیار 

مثبت است.

ایجاد دو هزار نقطه تماس برای ارائه خدمات بانکی با کارت ملی هوشمند

در جلسه انجمن بانک داران اروپا مطرح شد

ازم نیست همه موارد FATF را بپذیریم

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اعام آمادگی کشــور عراق برای راه 
اندازی بانک مشــترک ایران و عراق گفت: در مذاکــرات آقای ظریف با طرف 
عراقی بحث بانک مشترک ایران و عراق مطرح شد و بانک »رافدین عراق« اعام 

آمادگی کرد تا شعبه ای در ایران تاسیس کند.
سید حمید حسینی در خصوص نقش روابط بانکی در مبادات تجاری ایران 
و عراق اظهار کرد: روابط ما در عراق در شــرایط تحریم عراق شکل گرفت و در 
دوره تحریم های ما این روابط ادامه یافت و از این رو، روابط ایران و عراق چندان بر 
روابط بانکی استوار نبوده است و در مجموع، عراق کشوری نیست که بانک ها در 

آن محوریت اساسی داشته باشند و نظام بانکی قویی داشته باشد.
وی ادامه داد: بزرگترین بانک عراق یعنی بانک تی بی آی در سرتاســر این 
کشور، به اندازه یکی از بانک های ما در تهران، شعبه ندارد و سایر بانک های این 
کشور نیز ۱۰ تا ۱2 شعبه دارند و مردم عراق هم بدایل مختلف از جمله ربوی 
دانستن بانک ها و هراس از گرفتار شدن در پروســه مالیات و غیره، تمایلی به 

استفاده از خدمات بانکی ندارند؛ لذا عراقی ها از بانک گریزانند.

دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق در خصوص تسهیل صادرات از سوی 
صادرکنندگان ایرانی به کشــور عراق بدنبال تصمیم اخیــر بانک مرکزی، 
گفت: با هماهنگی بانک مرکزی و دســتورالعملی که بزودی اعام می شود، 

صادرکنندگان ما می توانند دینار خود را بــه بانک های ایرانی در عراق تحویل 
دهند و در ایران، معادل ریالی آن را از بانک دریافت کنند.

حسینی با بیان اینکه این فرایند قبا توسط صرافی ها انجام می شد افزود: 
بعد از تحریم ها مشکاتی بوجود آمد که این فرایند را سخت تر می کرد لذا بانک 
مرکزی به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات، به بانک های ایرانی در عراق 
ماموریت داد تا دینار حاصل از صادرات کاای صادرکنندگان ایرانی به عراق را 

دریافت کنند و معادل ریالی آن را در کشور تحویل دهد.
به گفته وی هم اکنون بانک ملی این فرایند را آغاز کرده است و عمًا هم ارز 
صادرات به عراق به ایران باز می گردد و هم مشــکات صادرکنندگان برطرف 

می شود.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در پایان با اعام آمادگی کشور عراق برای 
راه اندازی بانک مشترک ایران و عراق گفت: در مذاکرات آقای ظریف با طرف 
عراق بحث بانک مشترک ایران و عراق مطرح شد و بانک »رافدین عراق« اعام 

آمادگی کرد تا شعبه ای در ایران تاسیس کند.

پیشنهاد عراق برای تاسیس »بانک مشترک ایران و عراق«



نماینده مردم نایین در مجلس شورای اســامی با انتقاد از 
عملکرد نظارتی دولت بر قیمت کااهــای ضروری مردم بیان  

کرد: هر روز یک کاا از سفره مردم حذف می شود.
به  گزارش  ایسنا، عباسعلی پوربافرانی، نماینده مردم نایین 
در مجلس شورای اسامی در تذکر شــفاهی جلسه علنی روز 
دوشنبه مجلس شورای اسامی، در تذکری به رییس جمهور، 
اظهار کرد:  قرار بــود با تدبیر، امید را در دل مــردم زنده کنید. 

قرار ما نابســامانی در قیمت و توزیع کاا نبود. مردم از وضعیت 
نابسامان توزیع کااهای اساسی به ستوه آمده اند. مگر می شود 
این همه ارز از  کشور خارج شــود، هزینه بدهیم اما به دلیل بی 

تدبیری امید مردم خدشه دار شود؟ 
آن هم مردمی که در تمامی عرصه ها در صحنه حضور دارند.

وی خاطر نشان کرد: چرا باید هر روز شاهد افزایش بی رویه 
قیمت ها باشیم؟ یک روز مرغ از ســفره مردم پر می کشد و یک 

روز دیگر نیز گوشــت از ســفره مردم خارج می شود و یک روز  
دیگر قند و شکر. 

هر روز یک کاا از ســفره مردم حذف می شــود. آیا وقت آن 
فرا نرسیده است که نان خالی و آب آشامیدنی را از سفره مردم 

حذف کنید؟
 رییس جمهور، دولت و مجلس شــورای اسامی فکری به 

حال مردمی که از این نگرانی به ستوه آمده اند کنید.

بافرانی: هر روز یک کاا از سفره مردم حذف می شود صنعت و شهری 4

ابتدای هفته جــاری نمایندگان مجلــس در ادامه 
بررســی جزئیات بودجه ۱۳۹۸ با اختصاص ۱۴ میلیارد 
دار برای تأمین کااهای اساســی و دارویی بــا نرخ ارز 
ترجیحی در سال آینده موافقت کرده و مصوب کردند که 
دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کااهای اساسی 

استفاده کند.
به جای برگرداندن کوپن شبکه فساد کنترل 

شود
وزیر اسبق بازرگانی معتقد اســت در شرایطی که در 
بسیاری از حوزه های اقتصادی، یک فساد سازمان یافته 
شــکل گرفته سیاســت های اقتصادی در نهایت برای 
رسیدن به اهدافشان با مشــکات جدی مواجه خواهند 

شد.
یحیی آل اسحاق اظهار کرد: در طول ماه های گذشته و 
با توجه به مشکات جدیدی که برای اقتصاد ایران به وجود 
آمد، دولت تاش کرد ااقل برای بخشی از این بازارها راه 
حل هایی جدید ارائه کند که در این زمینه سیاست های 

توزیعی بخشی از برنامه بود.
به گفتــه ی وی بر اســاس آمارهایی کــه دولت ارائه 
کرده در سال جاری رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دار ارز 
رسمی برای مدیریت بازارها اختصاص یافته که متأسفانه 
بررسی بازار کااهای اساسی نشان می دهد که بخش قابل 

توجهی از این برنامه به هدف خود دست نیافته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران بــا بیان این که تا زمانی 
که به طور دقیق شــرایط اقتصادی کشــور شفاف نشود 
نمی توان انتظار داشت که هدف گذاری های این چنینی 
به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: آنچه برای بازار گوشت 
قرمز در ماه های گذشته رخ داد، بهترین نمونه برای بررسی 
شرایط اقتصادی در اجرای سیاســت های توزیع کاا یا 
سیاست هایی همچون کوپن است.آل اسحاق ادامه داد: 

با وجود آنکه دولت نزدیک به یک میلیــارد دار ارز ارزان 
قیمت برای مدیریت این بازار اختصاص داد اما در نتیجه 
می بینیم که نه تنها بازار آرام نیافته که حتی روند افزایشی 

قیمت ها نیز حفظ شده است.
به گفته وی باید به طور دقیق مشــخص شود که ارز 
اختصاص یافته از سوی چه افرادی دریافت شده و عملکرد 
آنها چگونه بوده است. مسأله ای که می تواند به یک شبکه 

فساد اقتصادی در کشور مربوط شود.
این عضو اتــاق بازرگانــی تهران خاطرنشــان کرد: 
اســتفاده از تجارب دهه های گذشــته در سال هایی که 
محدودیت های ارزی قابل توجهی داشــتیم می تواند به 
دولت کمک کند. حتی در این زمینــه طرح هایی نیز به 
دولت ارائه شده اســت با این وجود اگر ما نتوانیم شرایط 

شــفاف اقتصادی را برگردانیم احتمااً بســیاری از این 
هدف گذاری ها راه به جایی نخواهند برد.

در سیاست بازگرداندن کوپن تجدیدنظر شود
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است همانطور که 
تجربه ماه های گذشته نیز نشان می دهد توزیع کااهای 
اساسی به شکل سهمیه بندی نتیجه بخش نیست و باید 

در این سیاست تجدیدنظر شود.
فاطمه مقیمی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
متأسفانه از چند ماه قبل و همزمان با باا رفتن قیمت 
گوشت در بازارهای داخلی بحث توزیع سهمیه بندی 
این کاا مطرح شــد، موضوعی که پــس از چند ماه 
پیگیری نه توانســت نیاز بازار را پاســخ دهد و نه در 
برابر افزایش قیمت ها ابزار قابــل اتکایی بود.به گفته 

وی، وقتی در سطح خرد امکان برقرار کردن نظم در 
بازارهای اقتصادی فراهم نشده قطعاً در سطح کان 
و در رابطه با گروه کااهای اساسی نیز فراهم نخواهد 

بود.
این فعال بخــش خصوصی با بیــان اینکه منابع 
دولت می توانــد در حوزه هــای تأثیرگــذار صرف 
شــود، توضیح داد: موضــوع برقرار کــردن دوباره 
نظام کوپن دهی و تشــکیل صف مردم برای گرفتن 
کااهای مورد نیازشان در وهله اول مشکات کان تر 
اقتصادی مانند آنچــه تولیدکننــدگان در ماه های 
گذشته با آن رو به رو بوده اند را برطرف نخواهد کرد. از 
سوی دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهمترین 
ارزش های اجتماعی با تشکیل دوباره صف ها رعایت 
نخواهد شــد و از این رو امیدوارم موضوعاتی که فعًا 
در سطح پیشنهاد و طرح های اولیه مطرح می شوند، 
در آینده از ســوی دولت حذف شــده و سیاست ها 

تغییر کند.
مقیمی ادامــه داد: آنچه در ایــن زمینه می تواند 
بیشترین کمک را به اقتصاد ایران بکند، تاش برای 
تغییر در الگوی مصرف و باا بردن بهره وری اســت. 
موضوعی که شــاید در بســیاری از حوزه ها اقتصاد 

ایران نقش آفرینی در آنها را فراموش کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر منابعی که در حوزه های 
توزیعی صرف شده برای کاهش مصرف های بی مورد 
و افزایش بهره وری هزینه می شــد، امروز نیاز کشور 
با واقعیت ها انطباق بیشــتری داشــت اما اگر توقع 
داشته باشیم که به جای پرداختن به مسائل ریشه ای، 
سیاست هایی همچون احیای سیستم توزیع کوپنی 
مشکات ما را حل کند نه تنها امکان پذیر نیست که 

حتی مشکات جدیدی نیز به وجود خواهند آورد.
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محسن هاشمی : با انتقال 
پایتخت مخالفیم

رییس شورای اسامی شهر تهران با اشاره 
به برگزاری جلســه ای با معــاون اول رییس 
جمهور با موضوع »انتقال پایتخت« گفت که 

مدیریت شهری با این موضوع مخالف است.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی که دیروز 
جلسه شورای شــهر تهران را برای شرکت در 
جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور ترک کرد 
با حضور در جمع خبرنگاران، گفت : احتمااً 
موضوع جلسه با معاون اول رئیس جمهور در 

خصوص انتقال پایتخت خواهد بود.
وی در خصوص نظر مدیریت شــهری در 
ارتباط با انتقال پایتخت با تاکید بر اینکه با این 
انتقال مخالف هستیم، افزود: قطعاً هزینه هایی 
را کــه می خواهند بــرای انتقــال پایتخت 
بپردازند، بهتر است به تهران اختصاص دهند 

تا بتوانیم تهران را ساماندهی و درست کنیم.
رییس شورای اسامی شهر تهران، ادامه 
داد: هر دولتی که در گذشــته اداره امور را در 
دســت گرفته، در خصوص انتقال پایتخت 
مطالعاتی را انجــام داده و هزینه ای نیز در این 
رابطه پیش بینی کــرده بود. امــا نظر ما این 
است که هزینه پیش بینی شده به خود تهران 
اختصاص پیدا کند تا بتوانیم مشکات آن را 

حل و فصل کنیم.

پاسخ حناچی به شورا:
شناسایی ۲۰۱۰ ملک 

واگذاری شده شهرداری
شــهردار تهران در نامه ای بــه تذکر عضو 
شورای شــهر درباره »انتشار فهرست اماک 
شــهرداری در اختیار اشــخاص حقیقی و 
حقوقی)از سال ۱۳۹۰(« پاســخ داد و اعام 
کرد: 2۰۱۰ مورد از اماک واگذاری شــده با 

کاربری های مختلف شناسایی شده است.
به گزارش ایســنا، در نامه پیروز حناچی 
شهردار تهران آمده است: » با عنایت به مصوبه  
»واگذاری حق بهره برداری اماک، اراضی و 
اموال غیر منقول شهرداری به اشخاص حیقی 
و حقوقی و مؤسســات غیر دولتی« و اباغی 
بــه شــماره ۱66۸۷6/2۳66/۱6۰ مــورخ 
2۷/۷/۹6، کمیته ای تحت عنوان ساماندهی 
اماک شــهرداری تهران در سازمان اماک و 
مستغفات تشکیل شــد که ضمن دو دوره  
ممییز تاکنون 2۰۱۰ مورد اماک و مستغات 
با کاربری های مســکونی، تجــاری، اداری، 
فرهنگی، ورزشــی و، مذهبــی، خیریه ها، 
درمانی، نظامی و … شناسایی و احصاء شده 
اســت که ۷۰۰ مورد از موارد شناسایی شده 
اختاف و انحراف فاحش با موضوعیت اماک 
مشمول بند 6 ماده ۵۵ داشته است که 2۰۰ 
مورد آن مسکونی می باشد و با هماهنگی های 
به عمل آمده بــا مراجع ذیصــاح قضائی و 
انتظامی اقدامات عاجل و مؤثر در جهت تخلیه 
آن صورت پذیرفته است که هم اکنون شاهد 
نتایج مثبت آن هســتیم. لیکن در خصوص 
۵۰۰ مورد دیگر اقدامات مقدماتی و اولیه در 
جهت اســترداد آن در دســت اجرا می باشد. 
و در خصــوص نحوه واگــذاری ۱۳۰۰ مورد 
باقیمانده، مراتب در دست بررسی و استعام از 
مبادی ذیربط است که متعاقباً نتایج و عملکرد 
آن اعام می گردد. ضمناً ســازمان اماک و 
مســتغات ثبت اطاعات مربوط به اماک 
موضوع بند 6 ماده ۵۵ قانون شهرداری از باب 
نوع کاربری، پاک ثبتی، نوع مالکیت، متراژ 
و منطقه وقوع ملک در سامانه جامع اماک در 

دستور کار خود قرار داده است.«

افزایش فعالیت اتوبوس های بازار 
تا ساعت ۱۲ شب از ۱5 اسفند

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوس رانی با 
اشاره به آغاز طرح استقبال از بهار از ۱۵ اسفند 
گفت: در ترافیک و خریدهای عید ســعی می 
کنیم زمــان فعالیت اتوبوس هــای خطوط 

منتهی به بازار تا ساعت ۱2 شب افزایش یابند.
به گزارش ایســنا، پیمان ســنندجی در 
خصوص طرح اســتقبال از بهار شرکت واحد 
اتوبوسرانی گفت: »شهر تهران از نظر ناوگان 
اتوبوس رانی دچار محدودیــت بوده و حدود 

۳۰۰۰ دستگاه کمبود اتوبوس داریم.«
وی از فرسودگی بیش از حد اتوبوس های 
تهرانی ســخن گفت و افزود: همــکاران ما با 
تاش شبانه روزی در حال به روز رسانی این 
اتوبوس ها هستند و امیدواریم تا پایان سال و 

سال آتی، نوسازی انجام گیرد.
سنندجی طرح اســتقبال از بهار را تجربه 
ای موفق در سال های گذشته دانست و گفت: 
بهار فصل دگرگونی و رویش است و به همین 
مناســبت اتوبوس رانی بــرای ارائه خدمات 

بهینه اقدامات بسیاری انجام می دهد.
مدیرعامل شــرکت واحد در اینباره اظهار 
کــرد: »در ایام پایانی ســال و عید اشــتغال 
حداکثــر این نــاوگان را پیــش رو داریم. در 
ترافیــک و خریدهای عید ســعی می کنیم 
خطوط منتهی به بازار تا ســاعت ۱2 شــب 

افزایش یابند.«

شهری

بررسی آفتاب اقتصادی از طرح بازگشت کوپن

فساد کنترل شود نیازی به بازگشت اقتصاد 57 نیست

گوشت ۱۰۰ هزار تومانی و برجام؟
محمود صادقی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسامی

آنچه مشخص است در خصوص لوایح پالرمو 
و CFT بحث های کارشناسی انجام می شود و 
در نهایت در مورد آنچه که مصلحت نظام است، 

به اجماع می رسیم.
بعید است لوایح پالرمو و CFT در مجمع به 
تصویب نرسد، از ابتدا هم پیش بینی می کردم 
که این لوایح تصویب شود، منتها برخی اشخاص 
تصمیم گیری ها را موکول به زمانی می کنند که 
در وضعیت اضطرار قرار می گیریم و در وضعیت 
اضطرار ممکن اســت به ناچار از برخی چیزها 
بگذریم و موقعیت مناسبی برای تصمیم گیری 

نباشد.
حدود ۱۵۰ کشــور دنیا ایــن معاهدات را 
پذیرفته انــد و در حال اجرای آن هســتند. اما 
متاسفانه در کشور ما در رابطه با این لوایح ، برخی 
اطاعات غلط و آدرس های اشــتباه داده شده 

است.
اتفاقا اگر بــه دنبال نگرانی هــای اقتصادی 
هســتیم صراحتا می گویم که بخش مهمی از 
آن به دلیل مشکات نظام بانکی ماست؛ به این 
معنا که نظام بانکی ما از نظر مبارزه با پولشویی 
مشــکل دارد و مبارزه با پولشــویی فقط جنبه 
ملی ندارد و موضوع فرا ملی است. این در حالی 
است که با پذیرفتن این کنوانسیون ها می توانیم 
همکاری های فرا ملی را تقویت کنیم که منجر 

به استاندارد شدن نظام بانکی خواهد شد.
برخی اشــخاص نمی خواهند آب خوش از 
گلوی دولت پایین بــرود، مثال بارز این موضوع 
آن است که برخی گوشــت ۱۰۰ هزار تومانی را 
به برجام گره می زننــد در حالی که این به نقض 
برجام ربط دارد و به عهدشــکنی عهدشکنان 
مربــوط اســت. در واقع مــا به جــای اینکه 
عهدشکنان را به وفای به عهد وادار کنیم، قصور 

را متوجه دولت می کنیم.

اقتدار اوپک دربرابر آمریکا
شوک های مقطعی جلوی 

افزایش قیمت نفت را نمی گیرد
بازار نفت در حالی با شوک ترامپ در فوریه به 
پایان رسید که روند افزایش قیمت ها حفظ و در 

اولین معامات ماه مارس نیز ادامه یافت.
بازار نفت در آخرین هفتــه فوریه تحت تاثیر 
توییت ترامپ با کاهش قیمت مواجه شد. ترامپ 
در توییت روز دوشنبه نارضایتی خود از افزایش 
قیمت ها به دلیل کاهش تولید اوپک را اعام کرد، 
این اتفاق باعث کاهش بیش از سه درصدی قیمت 
ها در روز دوشنبه شــد. اما این کاهش پایداری 
چندانی نداشــت و با واکنش محکــم مقامات 
اوپک متوقف شــد. اوپکی ها پس از این توییت 
در واکنش های جداگانه بر پایبندی اعضا نسبت 
به قرارداد کاهش تولید در نشست ۱۵۷ دسامبر 
تاکید کردند، خالد الفالح وزیر انرژی عربستان و 
بارکیندو دبیر کل اوپک در واکنش های مختلف 
بر ادامــه کاهش تولید تاکید و عربســتان اعام 
کرد در ماه دســامبر عاوه بر کاهش ۳۵۰ هزار 
بشکه ای، صادرات نفت را  به میزان یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار بشــکه کاهش خواهد داد. در نتیجه 
جو منفی بازار پس از توییت ترامپ تغییر کرد و 
افزایش قیمت ها مجددا آغاز شــد. اعام ذخایر 
جدید نفت آمریکا در هفته ای که گذشت نیز بر 
افزایش قیمت ها اثرگذار بود. براســاس گزارش 
منتشر شده از سوی اداره اطاعات انرژی آمریکا 
)EIA(، فهرست موجودی نفت خام آمریکا در 
هفته منتهی به 22 فوریه ۸ میلیون و 6۵۰ هزار 
بشکه در روز کاهش داشت.تولید نفت آمریکا نیز 
از مرز ۱2 میلیون بشکه در روز گذر کرد ودر خنثی 
کردن تاثیر کاهش موجــودی ذخایر نفت این 
کشور اثرگذار بوده اســت.ایاات متحده با اعام 
عرضه ذخایر استراتژیک نیز بر قیمت ها اثرگذار 
بود، اما این اتفاق نتوانســت افزایش کلی قیمت 
در هفته گذشــته را متوقف کند. عرضه ذخایر 
استراتژیک در ماه می همزمان با پایان معافیت از 
تحریم هشت کشور، برای کمک به بهینه سازی 
پاایشگاه ها اعام شده است، اما سیاست استفاده 
از ذخایر استراتژیک به عنوان ابزاری برای اعمال 
فشار بیشتر بر ایران و جایگزینی ذخایر با بشکه 
های نفتی ایران با مخالفت مقامات دولتی ایاات 
متحده از جملــه وزیر انرژی این کشــور مواجه 
است، تحلیلگران بازار نفت معتقدند شگردی که 
آمریکا برای کنترل بازار در پیش گرفته گذراست 
و در کوتاه مدت اثرگذار خواهد بود.از سوی دیگر 
خوش بینی بهبود مذاکرات تجاری چین و آمریکا 
همچنان بر بازار اثرگذار اســت و به رغم حاشیه 
های ایجاد شــده در هفته آخر فوریه، همچنان 
تاثیر خود بر بازارهای جهانی را حفظ کرده است.

باوجود تاثیر توییت ترامپ بر بازار نفت که  کاهش 
شــتاب افزایش قمیت ها شــد، اما روند افزایش 
قیمت در فوریه نیز حفظ شد و استراتژی اوپک و 
متحدانش در کاهش تولید بر استراتژی توییتری 
ترامپ غلبه کرد. بارکیندو نیــز در روزهای اخیر 
برای نخستین بار به حمایت از اعضای تحریم شده 
اوپک، ایران و ونزوئا، پرداخت و این عامل را باعث 

اختال در بازار نفت دانست.

یاد   داشت

خبر

اعضای شــورای اســامی شــهر تهران در جلسه روز 
دوشنبه در جریان بررسی ایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری 
تهران با تصویب افزایش سقف 2۰ درصدی بهای خدمات 

شهرداری تهران موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسامی شهر تهران در 
یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی این شورا در ادامه 
بررسی تبصره های ایحه بودجه ســال آینده شهرداری 
تهران در بررســی تبصره ۳۰ که شهرداری تهران را مکلف 
کرده است کلیه بهای خدمات مصوب شورا و ماک عمل 
در واحدهای خدمت رسان را حداقل 2۰ درصد و حداکثر 
به میزان نرخ تورم پایان سال جاری افزایش دهد. در صورت 

تغییر نرخ حامل های انرژی مؤثر بر بهای تمام شده خدمات، 
شهرداری مجاز اســت ایحه اصاحیه بهای خدمات یاد 
شده را در قالب ایحه اصاحیه بودجه تا قبل از شهریور ماه 

سال ۱۳۹۸ به شورا ارائه کند.
در راستای بررســی این تبصره حجت نظری پیشنهاد 
حذف بند الف ایــن تبصره را مطرح کــرد و گفت: تعیین 
حداقل 2۰ درصد بهای خدمات در شرایط اقتصادی فعلی 
اصًا عادانه نیست. صرفاً تورم نمی تواند برای ما مرجعی 
برای تغییر نرخ بهای خدمات باشــد. برای اینکه هر روز به 
جامعه فشار بیشــتری نیاوریم باید از شهرداری بخواهیم 
ایحه بهای خدمات خود را به شورا بیاورد. اگر این کار انجام 

شود نیاز به بند الف این تبصره نیست.
در ادامه این جلســه مجید فراهانی، عضو دیگر شورای 
شهر تهران در مخالفت با پیشنهاد حجت نظری گفت: برای 
اینکه شهر فروشی نکنیم و پا جای گذشتگان نگذاریم ازم 

است که بهای خدمات شهری را به شکلی تنظیم کنیم که 
شهر به صورت خود گردان اداره شود.

احمد مسجدجامعی دیگر عضو شورای اسامی شهر 
تهران نیز در تصویب تبصره ۳۰ ایــن ایحه گفت: چقدر 
می توانیم به مردم فشار بیاوریم؟. گفته می شود ممکن است 
تورم در سال آتی به ۵۰ درصد برســد. مگر ظرفیت مردم 

چقدر است. آیا ما افزایش کیفیت خدمات داریم؟.
وی ادامه داد: من منطق افزایش بهای خدمات را متوجه 
نمی شوم. ما باید راهی پیدا کنیم تا این مشکل حل شود نه 
اینکه چون پول نداریم شهر را اداره کنیم با تورم، قیمت ها را 

افزایش دهیم.
نهایتاً اعضای شورای اسامی شهر تهران با ۹ رأی موافق 
و ۷ رأی مخالف پیشنهاد حجت نظری مبنی بر حذف بند 

یک تبصره ۳۰ را به تصویب رساندند.
در ادامه بررســی تبصره هــای بودجه ســال ۱۳۹۸ 

شهرداری تهران مجید فراهانی پیشــنهاد کرد تا عبارت 
حداقل 2۰ درصد به حداکثر 2۰ درصد در تبصره ۳۰ تغییر 
کند و بر این اســاس بند یک باقی بماند. البته طرح شدن 
پیشنهاد فراهانی با توجه به حذف این بند از تبصره ۳۰ بر 
اساس گفته های اعضای شورا صحیح نبود اما این پیشنهاد 
در صحن شورا رأی آورد و قرار شد بند یک تبصره ۳۰ ایحه 

بودجه با تغییرات پیشنهادی باقی بماند.
به گزارش ایســنا، در ادامه این جلسه تبصره ۳۱ ایحه 
بودجه مطرح شد که بر اساس آن سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران موظف شــده اســت کلیه درآمدهای 
عملیاتی و غیر عملیاتی خود را به حساب خزانه شهرداری 
تهران واریز کند که با توجه به اینکه در خصوص این تبصره 
هیچ پیشنهادی از سوی اعضای شورای شهر تهران مطرح 
نشــد این تبصره بدون هیچ تغییری بــه تصویب اعضای 

شورای اسامی شهر تهران رسید.

هیــچ شــکی در تاثیرگــذاری این 
پرداخت ها بر افزایش فعالیت خودروسازان 
وجود نــدارد. مــا از ابتدا تاکیــد کردیم 
سه راهکار برای بهبود شــرایط تولید در 

قطعه سازی وجود دارد.
حدود دوهفته از آغــاز روند پرداخت 
تســهیات ۴هزارمیلیاردتومانی دولتی 
به خودروســازان بــا هــدف پرداخت به 
قطعه ســازان و زنجیره تامین می گذرد. 

در حالــی که به نظر می رســد این فرایند 
در نهایت با همــکاری بانک های عامل رو 
به اتمام است، هنوز لیســت، اطاعات و 
جزئیات رسمی و قابل اســتنادی از نحوه 
توزیع این میزان تسهیات منتشر نشده 
است. در این راستا دبیر انجمن سازندگان 
قطعــات و مجموعه هــای خــودرو در 
گفت وگو با روزنامه »دنیای خودرو« با بیان 
اینکه بیش از ۷۰درصد قطعه سازان موفق 

به دریافت تسهیات دولتی شده اند، اعام 
کرد: »روند پرداخت در اکثــر بانک ها به 
پایان رسیده است. پرداخت دو بانک هنوز 
ادامه دارد که تا پایــان این هفته فرایند به 

طور کامل تمام خواهد شد.«
  افزایــش 100درصــدی تولید؛ 

مشهودترین نتیجه تزریق نقدینگی
مازیار بیگلو درخصوص ادعای برخی 
مدیــران در خودروســازی ها مبنی بر 

این که پرداخت این تسهیات به عنوان 
مطالبــات ۱2۰روزه قطعه ســازان به 
پویایی زنجیره تامین خودروســازی ها 
انجامیده اســت، گفت: »هیچ شکی در 
تاثیرگذاری ایــن پرداخت ها بر افزایش 
فعالیت خودروســازان وجود ندارد. ما 
از ابتــدا تاکید کردیم ســه راهکار برای 
بهبود شــرایط تولید در قطعه ســازی 
وجود دارد. تزریــق نقدینگی و پرداخت 

مطالبــات و اصــاح قیمت هــا، دوراه 
حلی اســت که درحال حاضر اجرا شده 
و تاثیــر آن در حــال حاضــر ملموس 
اســت.« وی با بیان این که مشهودترین 
نتیجه ایــن پرداخت هــا افزایش تولید 
روزانه خودروسازان اســت، تاکید کرد: 
»تولید روزانه ســایپا در حال رســیدن 
به 2۵۰۰دســتگاه خودرو است و تولید 
ایران خــودرو نیــز به 22۰۰دســتگاه 

خودرو در روز رسیده است. 
این میزان تولید، رشد ۱۰۰درصدی 
را نســبت به ماه های گذشــته نشــان 

می دهد.«

رئیس شورای تامین دام کشــور گفت: میزان دام در کشور در حال افزایش 
است و هر چه به فصول پایانی سال نزدیک تر شــویم نیاز کشور به دام وارداتی 
و گوشت منجمد کمتر می شود. بره های تولید شده در پاییز و زمستان به بازار 
خواهد آمد و کشورهای آسیای میانه که کاهش دام داشتند هم مشکل شان حل 
شده و تولید در این کشورها هم افزایش می یابد. پیش بینی ما این است در مدت 
زمان کوتاهی مشکل دام و گوشت در کشور حل خواهد شد و مازاد هم خواهیم 

داشت.
منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور در گفت وگو با ایلنا، در خصوص 
ادامه واردات دام رومانیایی گفت: واردات دام رومانیایی به صورت مرتب در حال 
انجام بوده و کشتار هم انجام می شــود. تا کنون ورود این دام بر بازار موثر بوده و 

تاثیرات مثبت داشته است.
وی افزود: در برخی نقاط کشور ما شاهد کاهش قیمت گوشت بوده ایم و در 
برخی نقاط هم در کاهش قیمت آایش دامــی مانند کله پاچه و دل و جگر هم 

موثر بوده است.
رئیس شورای تامین دام کشور در ادامه تصریح کرد: تقاضای کاذب در بازار 
گوشت باعث جهش قیمت شد. ما نمی توانیم از واردات انتظار تاثیر سریع داشته 

باشیم، بنابراین باید منتظر باشیم و کمی زمان بدهیم تا شرایط بهبود یابد.
پوریان در رابطه با توزیع آایش گوشت های وارداتی خاطرنشان کرد: کل دام 
وارداتی رومانیایی با توافقی که شرکت پشتیبانی با اتحادیه گوشت گوسفندی 

و اتحادیه های دیگر کردند، در کشتارگاه کشتار می شود و در اختیار اتحادیه ها 
قرار می گیرد. در تهران بین قصاب های منتخب گوشــت  را توزیع می کنند در 
بخش دوم کار، آایش به فروش گذاشته می شود و بین اتحادیه طباخان تقسیم 

می شود.
وی در واکنش بــا اظهارات اتحادیــه طباخان و دل و جگــر مبنی بر عدم 
دریافت آایش دام کشــتار شــده رومانیایی تصریح کرد: تقاضا برای دریافت 
این آایش بســیار باا بوده و میزان عرضه، پاسخگوی این تقاضا نیست و باعث 
دلخوری در اتحادیه ها شده است. مجموعه دام رومانیایی آنقدر نبود که حجم 
تقاضا کنندگان، هم در بخش گوشت و هم در بخش آایش را به صورت کامل 

پاسخگو باشد.
رئیس شــورای تامین دام کشــور افزود: این گوشــت و آایش به صورت 
سیستمی و منظم در اختیار بخش های مدنظر گذاشــته شده بود اما برخی از 
میزان دریافت راضی نبودند و بحث دال ها را میان کشیدند اما دالی زمانی رخ 
می دهد که کاایی به وفور وجود داشته باشد در حالی که این کاا در حال حاضر 

با کمبود مواجه است و تا حدودی نیازهای روزانه را برطرف خواهد کرد.
پوریان در ادامه تصریح کرد:  برخی از تقاضاها حقیقی نیست و باعث فشار به 
بازار می شود. اولویت فعلی تنها تهران است و این گوشت در تهران توزیع شده 
است. گوشت به صورت روزانه وارد می شود تا در بازار گوشت ثبات ایجاد کند. در 
صورت افزایش واردات امکان ارسال آن به استان های دیگر هم به وجود خواهد 

آمد.
رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به افزایش میزان دام داخلی در کشور 
خاطرنشان کرد: میزان دام در کشــور در حال افزایش است و هر چه به فصول 
پایانی سال نزدیکتر شویم نیاز کشــور به دام وارداتی و گوشت منجمد کمتر 
می شود. بره های تولید شده در پاییز و زمستان به بازار خواهد آمد و کشورهای 
آسیای میانه که کاهش دام داشتند هم مشکل شــان حل شده و تولید در این 
کشــورها هم افزایش می یابد. پیش بینی ما این اســت در مدت زمان کوتاهی 

مشکل دام و گوشت در کشور حل خواهد شد و مازاد هم خواهیم داشت.
وی افزود: گوشــت وارداتی که با قیمت مصوب در بازار عرضه می شــود اما 
گوشت های داخلی با نوساناتی روبه رو هستند. ما همیشه در پاییز و زمستان با 
عرضه کم روبه رو بودیم اما امسال قیمت آن بسیار افزایش یافت. اگر توزیع دام و 
گوشت به درستی مدیریت شود عرضه نسبت به تقاضا افزایش می یابد و قیمت 

گوشت روند کاهشی پیدا خواهد کرد.

اعضای شورای شهر موافقت کردند

افزایش بهای خدمات شهرداری تا سقف ۲۰ درصد

روند پرداخت تسهیات 4هزارمیلیارد تومانی خودروسازان در اکثر بانک ها به پایان رسید

عدم انتشار لیست رسمی از اسامی و ارقام دریافتی قطعه سازان

رئیس شورای تامین دام کشور:

گوشت رومانیایی فقط در تهران توزیع شده است



اهواز: لیا زرگانیان -رئیس دســتگاه حفاری ۳6 
فتح از انجام موفق عملیات حفاری ۱۰ حلقه چاه نفت 
و گاز به متراژ افزون بر ۳۰ هزار متر با کاربست این دکل 

ساخت داخل خبر داد.
مهرداد کرم پور با اشــاره به اینکه ســازه اصلی و 
بخش عمده از تجهیزات و متعلقات این دستگاه در 
مجتمع صنعتی فجر شیراز ساخته شــده و از سال 
۹۰ به ناوگان این شرکت پیوست، گفت: این دکل با 
توان دو هزار اسب بخار در شمار دستگاه های حفاری 

سنگین ناوگان ملی حفاری است.
وی افزود: چاه های حفر شده بوسیله این دستگاه 
در گســتره عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنــوب و به طور عمــده در مخازن پرفشــار بوده و 

عملکرد آن رضایتمندی کارفرما را در برداشته است.
کرم پور اظهار کرد: این دستگاه هم اکنون در حال 
حفاری یک حلقه چاه توسعه ای در موقعیت میدان 

نفتی مارون در عمق بیش از ســه هزار متری است و 
پیش بینی می شود تا اوائل فروردین ماه حفر این چاه 

به اتمام برسد.

 رئیس دستگاه حفاری ۳6 فتح با بیان اینکه این 
دســتگاه تا کنون از سوی شــرکت دو بار نمونه و از 
کارکنان آن تقدیر به عمل آمده است، گفت: کارکنان 

عملیاتی شاغل بر روی این دکل بین ۱۰ تا ۳۴ سال 
ســابقه کار دارند و در ردیف  پرسنل مجرب شرکت 

محسوب می شوند.
 وی با اشاره به 2۹ سال سابقه کاری خود  از جمله 
هفت سال در مســئولیت رئیس این دستگاه، افزود: 
در دســتگاه های حفاری ایمنی حــرف اول را می 
زند و سامت کارکنان ، نگهداشــت و کاربرد بهینه 
تجهیزات، تامین و تعویض به موقع قطعات پرمصرف 
و احساس مسئولیت نسبت به کار از عوامل مهم و با 

اهمیت در کسب موفقیت ها است.
کرم پور اظهــار کرد: داشــتن نگاه فنــی، توان 
فراگیری، دانش تجربی و آکادمیک و توان جسمی از 
ویژگی های خاصی است که باید نیروهای عملیاتی از 
آن بهره مند باشند و در کنار این ویژگی برخورداری 
از اخاق نیکو موجب موفقیت و رشد و پیشرفت فرد 

می گردد.

با کاربست دکل حفاری ساخت داخل  36 فتح ناوگان ملی حفاری محقق شد

حفر ۱۰ حلقه چاه نفت و گاز به متراژ افزون بر ۳۰ هزار متر 

مدیرعامل مجمع خیرین تامین ســامت استان فارس گفت: 
ساانه نزدیک به چهل درصد از کمک های نیک اندیشان عضو این 

مجمع در این استان مربوط به حوزه بهداشت است.
علی اکبر رامجردی با بیان اینکه حضــور نیکوکاران در عرصه 
سامت طی هجده ســال فعالیت مجمع خیرین تامین سامت 
فارس، بســیار پررنگ و پرثمر بوده اســت، گفت: طی این سال ها 
بیشتر شــاهد فعالیت نیکوکاران در بخش های درمانی بودیم، اما 

امسال از حدود ۸۰ میلیارد تومان کمک خیران سامت، ۴۰ تا ۴2 
درصد مربوط به حوزه بهداشت بوده است . 

او ادامه داد: مرکز خدمات جامع ســامت شــهری میرزایی از 
نخستین مراکز خیرساز در حوزه بهداشت محسوب می شود که در 

شیراز ایجاد و از سال ۱۳۷۷ راه اندازی شده است.
رامجــردی با تاکید بــر ارجح بودن پیشــگیری بــر درمان، 
خاطرنشــان کرد که پیشگیری از بروز و شــیوع بیماری، کاهش 

هزینه های درمان را به دنبال خواهد داشت.
رییس مرکز بهداشت شهدای انقاب نیز با معرفی بیشتر مرکز 
خدمات جامع سامت میرزایی شــیراز گفت: این مرکز شامل دو 
بخش بوده که بخش نخست مرکز خدمات جامع سامت است و 
ضمن نظارت بر ارایه خدمات بهداشتی با حضورپزشک خانواده و 
مراقبان سامت به مردم خدمت می کند، بخش دوم نیز درمانگاه 

است و خدمات درمانی ارایه می کند . 

5شهرستانچهل درصد کمک های خیرین مربوط به بخش بهداشت است
اقدام به موقع شهرداریها و 

دهیاریهای اسامشهر در زمینه 
تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

فرماندار شهرستان اسامشهر با توجه  به 
لزوم جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز 
گفت:دهیاری ها و شهرداری های اسامشهر 
در زمینه  ساخت وسازهای غیرمجاز به موقع 

اقدام کنند
مسعود مرســلپور  در جلســه پیشگیری 
از ساخت وســازهای غیرمجاز در شهرستان 
اسامشــهر بــا اشــاره بــه وجــود برخی 
نافرمانی های مدنی از سوی مدیران و مجریان 
قانون اظهار داشــت: جهت اجرای قانون که 
بخشی از وظایف مدیران است نارضایتی هایی 
از سوی مســئوان نظارت بر اجرای قانون در 
شهرســتان وجود دارد یعنی در برخی موارد 
قانون به شــیوه های مختلف زیر پا گذاشته و 

اجرا نمی شود.
وی افزود: اگر مشکلی برای زیرمجموعه ای 
پیش آید همزمــان بااترین مقام دســتگاه 
اجرایی و خدمات رســان در زمــان مدیریت 
خاطی نیز باید پاسخگو باشد از این رو مدیران 
باید در انتصابات حــوزه مدیریتی خود نهایت 
توجه و دقت را داشته باشند تا با بحران منابع 
انســانی در حوزه مدیریتی در زمینه روبه رو 

نشوند.
فرماندار شهرســتان اسامشــهر یکی از 
وظایف دهیاری ها و شــهرداری ها را اقدام  به 
موقع درساخت وســازهای غیرمجاز برشمرد 
و بیان کرد: متأسفانه سوء استفاده از موقعیت 
شــغلی در حوزه دهیاری ها و بخشــداری ها 
بدون اینکه مدیران مجموعه در جریان باشند 
در حال افزایش اســت و بایــد در این زمینه 

پیشگیری و مراقبت های ازم را داشت.
مرســلپور ســپس با اشــاره به مصوبات 
ستاد ساخت وســاز غیرمجاز در اسامشهر 
که به عنوان مســائل راهبردی شهرســتان 
در حوزه های مختلــف ماک و معیــار قرار 
می گیرد خاطرنشان کرد: مسئولیت عواقب 
هرگونه اتفــاق و جریان ســوئی در هر یک از 
دستگاه های اجرایی، اداری و خدماتی براساس 
قانون برعهده بااترین مقام آن اداره اســت و 
دستگاه های اطاعاتی، نیروی انتظامی و سپاه 
در تعطیات نوروزی بــه طور جدی در زمینه 
پیشگیری از ساخت و ســازهای غیرمجاز در 

شهرستان اسامشهر وارد عمل می شوند.

بازدید بانوان همکار شرکت گاز 
استان ایام از پتروشیمی ایام

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
ایام:  2۰ نفر از کارکنان اناث شرکت گاز استان 
ایام از بخش های مختلف شرکت پتروشیمی 
ایام بازدید کرده و از نزدیــک با فرآیند های 

صنعتی و فعالیت این مجموعه آشنا شدند.
این اقــدام بمناســبت میــاد حضرت 
فاطمه)س( روز زن در راســتای آشــنایی ، با 
صنایع مســتقر در منطقه و بازدید از فرآیند 

تولیدات صنعتی صورت گرفت.

استاندار فارس:
توجه به داشته های فرهنگی 

رونق اقتصادی هم ایجاد می کند
استاندار فارس گفت: بهره گیری مناسب 
از داشته های ارزشمند فرهنگی، نه تنها سبب 
ایجاد روابط فرهنگی وســیع در ســطح بین 
المللی خواهد شد، بلکه ارمغان های اقتصادی 

فراوانی نیز به دنبال دارد.
عنایت اه رحیمی در جلســه هماهنگی 
برگزاری مراسم یادروز سعدی، با تاکید براینکه 
حرکت های انجام شــده در این مسیر خوب و 
ارزشمند بوده اســت، وجود سعدی شیرازی 
و سایر ادبا و اندیشــمندان در فارس و شیراز 
را از ســرمایه های گرانقدر این دیار برشمرد 
که نباید از آنها غافل شد.وی با اشاره به همت 
مرکز سعدی شناســی برای برگزاری مراسم 
یادروز این شاعر بزرگ، عنوان کرد: حرکت در 
این مســیر خوب و موثر بوده است . رحیمی با 
تاکید بر درونی کردن توجه به جایگاه بزرگان 
دیار فــارس، افزود: توجه به شــخصیت های 
برجســته ای همچــون ســعدی و حافظ و 
تاش برای برگزاری هر چه نیکوتر مراســم 
بزرگداشت آنان باید از ســخن ِصرف فاصله 
گرفته و عملیاتی شــود. وی ادامه داد: درونی 
کردن  این  امر زمینه ساز معرفی کردن فرهنگی 
ایرانی اسامی و به ویژه فرهنگ استان فارس 
خواهد شد .استاندار فارس با ابراز خرسندی از 
پیش بینی حضور اساتید پر آوازه زبان و ادبیات 
فارســی، از متولیان برگزاری مراسم خواست 
با کاستن از سخنرانی های رســمی بر تعداد 
این سخنرانی های ارزشمند اساتید بیفزایند 
.رحیمی همچنین به تقارن مبــارک یاد روز 
سعدی علیه الرحمه با میاد پر برکت منجی 
عالم بشریت، حضرت مهدی)عج(، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه آموزه های دینی و قرانی 
در آثار سعدی نمودی پر رنگ دارد، باید برنامه 
ریزی دقیقی برای پیوند این مراســم با شعائر 

دینی انجام شود . 

سرپرست ابزار دقیق شرکت 
پاایش گاز ایام عنوان کرد:
 رفع تنگناها و مشکات،

با فراهم کردن بستر همکاری 
با شرکت های داخلی

سرپرســت ابراز دقیق شرکت پاایش گاز 
ایام گفت:ایــن واحد با فراهم کردن بســتر 
همکاری با شرکت های داخلی و اعتماد،باور به 
توان بومی،تکیه بر توانمندی ها و دانش داخلی 
نســبت به رفع تنگناها و مشکات،گامهای 

ارزشمندی برداشته است.
به گزارش روابــط عمومی،مهندس »روح 
اله پاکزاد« افزود: واحد تعمیــرات ابزار دقیق 
توانسته ضمن شناســائی گلوگاه ها و مراکز 
حساس و حیاتی در شرکت اقدامات مناسبی 
را در جهت بومی ســازی و رفع وابســتگی به 
شــرکت های خارجی انجام دهد و در زمینه 
همــکاری با شــرکت های توانمنــد داخلی 

گام های مؤثر و سازنده ای بردارد.
وی اظهار داشت:در پاایشــگاه گاز ایام 
تجهیزات ابزار دقیق و سیســتم های کنترل 
به عنوان چشم های بینا و حسگرهای حیاتی 
وظیفه مهم و انکارناپذیــری در فرآیند تولید 
پایدار گاز بــر عهده دارند و هــر گونه خطا در 
عملکرد آنها باعث نقض در پایش هوشــمند 
فرآیند تولید و در نهایــت ایجاد مخاطرات در 

تولید پایدار گاز می شود.
وی بااشــاره به اینکه این شرکت همکاری 
تنگاتنگی با شرکت های دانش بنیان داخلی 
در خصوص تعمیرات بردهــای الکترونیکی 
سیســتم های کنترل همچون زیمنس،فایر 
آی، امرسون و غیره داشته است،تصریح کرد: 
این شرکت با شناسائی شرکتهای متخصص 
داخلی و بازدید از امکانات و توانمندی های آنها 
و ایجاد فضای رقابت پذیری بین آنها نســبت 
به رفع مشــکات احتمالی در این زمینه در 

حداقل زمان ممکن گام بر می دارد.
سرپرســت ابزار دقیق شــرکت پاایش 
گاز ایام خاطرنشــان کرد:با امکان ســاخت 
اورینگ ها و پکینگ های شــیرهای کنترلی 
کارخانه دانه بندی گوگــرد در داخل، نیاز به 
خرید این شیرآات که هزینه سرسام آوری به 
شرکت تحمیل می کرد،برطرف شده و صرفه 
جویی قابل توجهی بــرای این واحد صنعتی 
به ارمغان آورده اســت.مهندس پاکزاد افزود: 
همچنین نصب نمایشگر سطح مغناطیسی 
ســاخت داخل به جای نمایشگر سطح واحد 
بازیافــت گوگرد یکی دیگر از مواردی اســت 
که یک محصول داخلی با عملکرد قابل قبول 
با هزینه کمتر و زمان تهیه و ساخت پایین تر 
امکان رقابت با نمونه مشابه خارجی را داشته 
است.وی ادامه داد:جایگزینی ترموکوپل ها و 
سنسورهای وایبریشن مولد های گازی با یک 
برند داخلی به عنوان برند جایگزین تجهیزات 
اصلی،نگرانی ها در خصوص عدم تامین بخشی 
از قطعات و تجهیزات حساس نیروگاه را پایان 
داده است.سرپرســت تعمیــرات ابزاردقیق 
شــرکت پاایش گاز ایام یادآور شــد: بروز 
رسانی و نوسازی سیســتم کنترل بویلرهای 
فشار متوسط که از تجهیزات با تکنولوژی باا 
ساخته شده نیز توســط متخصصان داخلی 

انجام شده و در مدار تولید قرار گرفته است.

رئیس تعمیرات برق شرکت 
پاایش گاز ایام عنوان کرد:

 رفع مشکات برق پاایشگاه
 با استفاده از توان داخلی 

رئیس تعمیــرات برق شــرکت پاایش 
گاز ایــام گفــت: تحریم ها نتوانســت برق 
پاایشگاه گاز ایام را با مشکل مواجه کند بلکه 
متخصصان بومی با اســتفاده از توان داخلی 

تحریم ها را به فرصت تبدیل کردند .
به گزارش روابط عمومی، مهندس«فردین 
نیازونــد« از انجام اقدامات مهمــی در حوزه 
اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: این اقدامات 
در حوزه برق پاایشگاه با استفاده از توان داخلی 
و تاش پرسنل این شــرکت با موفقیت انجام 
شده است .وی اظهار داشت:با انجام ضرورت 
سنجی و طرح ایده و پس از انتقال،نصب و راه 
اندازی یک دســتگاه یوپی اس صنعتی ایرانی 
در واحد دانه بنــدی گوگرد و جایگزین کردن 
آن با نمونه خارجی معیوب که به علت تحریم 
ها قابل تعمیر نبود، مشــکل سیستم برق بی 
وقفه سامانه های کنترلی این واحد عملیاتی 
با تکیه بر توان داخلی، پس از ســالها حل شد 
.وی تصریح کرد:از بانک باتری این دســتگاه 
یوپی اس که قبا در یکی از ایستگاه های برق 
غیر فرآیندی نصب شــده بود بــرای نصب و 
جایگزینی باتری های معیوب یوپی اس واحد 

مخازن و احیاء مجدد آن دستگاه استفاده شد .
 وی با اشاره به اینکه با این اقدام در مجموع 
بیش از ۴ میلیارد ریال صرفه جویی شــده و 
کاهش چشــمگیر هزینه هــای تعمیراتی را 
بدنبال داشته است، ادامه داد: مصارف کنترلی 
ایستگاه غیر فرآیندی با انجام ۳۵۰ متر مکعب 
حفاری و کابلکشی از یوپی اس ایستگاه مجاور 

آن تامین شد .
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وزیر راه و شهرســازی در جریان بازدید از پروژه بازآفرینی شهری ۳۳6 
واحدی مهر و ماه در کوی سجادیه اراک با بیان اینکه زمان ترمیم و زیبا سازی 
بافت های فرسوده شهری فرا رسیده اســت افزود:از اقدامات فاقد اثربخشی 

صرف نظر شود. 
دکتر محمد اسامی با تاکید بر این نکته که هزینه و فرصت ها باید صرف 
اقدامات اثربخش شــودٰ، افزود: موافق ادامه اینگونه از اقدامات و پروژه های 

بازآفرینی در بافت های فرسوده در شهر اراک و استان مرکزي هستم. 
وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از تاش ها و زحمات دست اندرکاران 
و اعضاء و ســرمایه گذاران شرکت آرمان ســاز تاکیدکرد: اینکه بافت هاي 
فرسوده موجود فقط زیباسازی شوند و تنها بر بدنه و کف سازي هزینه شود 
اقدامي اثربخش نیســت بلکه نیازمند ترمیم، بازســازی و مقاوم سازی در 

ساخت و سازها هستیم. 
اسامي تصریح کرد: ارتقاي سطح کیفي زندگی مردم، متناسب سازي 
فضا و معابر با نیازهاي جامعه هدف دولت و وزارت راه و شهرســازي اســت، 
خوشبختانه ســاختماني هاي مستعد خطر با ســاختمان هاي استاندارد 
جایگزین شده است و تمامي الزامات و استانداردها که هدف و مطالبه مستمر 

ریاست جمهوري است رعایت شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه ســازان مســکن و ساختمان 
استان مرکزی نیز در این مراسم افزود:شرکت آرمان ساز قریب به ۱۷6 هزار 

مترمربع در قالب دو پروژه  در حال اجرا در اســتان دارد این در حالیست که 
ســهامداران شــرکت نیز 2۳۰ هزار متر مربع پروژه های در دست اقدام در 

داخل و خارج شهر اراک دارند.
کسری امیری راد تاکید کرد:در مجموع ۴۰۷ هزار مترمربع پروژه های در 
دست اجرا و اولویت دار شرکت آرمان ساز می باشد که از این میزان قریب به 
۳۵2 هزار مترمربع مربوط به بافت های فرسوده و بحث ساماندهی به شمار 

می آید.
وی با اشــاره به پروژه شــهرک خودرو در اراک خاطر نشان کرد: با توجه 
به بازار محدود اراک طی ســال آینده ضمن حفظ دفتر اراک؛ دفتر مرکزی 
شرکت آرمان ساز به تهران منتقل خواهد شد و برند کشوری شهرک خودرو 

امکان تسری به همه نقاط کشور را خواهد داشت. 
وی ادامه داد: در این راستا ســعی کردیم با جمع آوری اطاعات؛ آن را در 
اختیار  استان های دیگر قرار داده تا با اجرای این پروژه ها در جهت جمع آوری 

مشاغل مزاحم از سطح شهرها اقدام شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان 
مرکزی افزود: ۱۵۱۵ واحد تجاری در شــهرک خودرو در حال ساخت می 
باشد که از این تعداد تاکنون ۳۸۰ واحد با مساحت ۴۰ هزار مترمربع تکمیل 
و تحویل شده اســت این در حالیست که شــهرک خودرو از وجود مسجد و 

مجتمع رفاهی برخوردار است.

عضو هیات مدیره شرکت آرمان ساز مرکزی اضافه کرد:با توجه به انجام 
دو پــروژه آرمان یک و مهرو ماه  از طرف شــرکت در حــال حاضر ۹۰ واحد 
مسکونی آماده برای طرح بازآفرینی موجود است که این خود نشان از توان 
اجرایی باا، تمرکز بازآفرینی و ساماندهی و یکی از نقاط قوت استان نسبت به 

استان های همجوار به شمار می آید.
ازم به ذکر است شــرکت انبوه سازان مسکن و ســاختمان آرمان ساز 
مرکزی بعنوان انبوه ساز برتر سال ۹۷ شناخته و توسط کانون سراسری انبوه 
سازان مسکن و ساختمان ایران از  فعالیت های ارزشمند این شرکت تقدیر 

به عمل آمد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال 
وبختیاری گفــت: اجرای طــرح های آبخیــزداری و 
آبخوانداری استان که اعتبار آن از محل صندوق توسعه 
ملی تامین شده است باای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.
علی محمدی مقدم در آســتانه هفته منابع طبیعی 
در نشســت خبری افزود: امســال از محــل صندوق 
توســعه ملی بیش از 2۰۰میلیارد ریال برای طرحهای 

آبخیزداری به استان اختصاص داده شد.
وی گفت : این میزان اعتبــار برای اجرای ۱2۰ طرح 
در ۳۰ حوضه آبخیز استان در ســطح حدود 2۰۰ هزار 
هکتار در قالب طــرح های بیولوژیــک، بیومکانیک، 

مکانیکی و آبخیزداری اجرایی شده است.
علی محمدی با اشاره به اهمیت بحث آبخیزداری و 
آبخوانداری در کاهش تخریب های منابع طبیعی افزود: 
یکی از راههای برون رفت از خشکســالی و تغییر اقلیم 

اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری است.
به گفته وی، خشکسالی، تغییر اقلیم، کمبود و بحران 
آب و بیابــان زایی به عنوان۳چالش اساســی در حوزه 
منابع طبیعی است که این امر در چهارمحال وبختیاری 
به عنوان سرچمشــه دو رودخانــه کارون و زاینده رود 

مشهود است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال 
وبختیاری افزود: از مجموع دشت های استان ۱۰ دشت 
ممنوعه شــده که از این تعداد ۴ دشت ممنوعه بحرانی 

اعام شده است.
وی گفت:با اجرای طرح هــای آبخیزداری و آبخوان 

داری در این دشت ها می توان وضعیت را بهبود داد.
محمدی مقدم در ادامه با اشــاره به آغاز هفته منابع 
طبیعی از ۱۵ اسفندماه افزود: به منظور ترغیب جوامع 
به حفظ و حراست از منابع طبیعی برنامه های امسال در 

این هفته با اولویت و مشارکت مردم برگزار می شود.
به گفته وی ،در این هفته بیــش از ۳۴ طرح در حوزه 
منابع طبیعی از جمله ســد و بند خاکــی، آبگرمکن 
خورشیدی و طرح های اشتغال به بهره برداری می رسد.

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز دراین نشســت 
با اشــاره به اجرای طرح های آبخیزداری افزود: ساخت 
بند سنگی ماتی و ساحل سازی در مناطق مستعد در 
شهرستانهای استان و انجام مطالعات آبخوان داری در 
شــهرکرد و اجرای چاله های فلسی و سازهای ماتی از 

جمله طرح های این حوزه در استان است.

علیمحمد محمدی افزود: این طرح ها در راســتای 
کاهش روان اب ها، جلوگیری از سیل و فرسایش خاک و 

نفوذ آب در سفره های زیرزمینی اجرا می شود.
وی گفت: در استان چهارمحال وبختیاری به لحاظ 
شیب زیاد فرســایش خاک بیش از میانگین کشوری 
است به گونه ای که میزان فرسایش خاک در کشور ۱۵ 

و در این استان 2۰ تن در هکتار است. 
به گفته وی،با اجرای طرح های آبخیزداری و توسعه 
این طرح ها از فرسایش خاک تا ۱۵ تن در هکتار در سال 

جلوگیری می شود.
محمدی اظهار داشــت: تاکنون در اســتان ۸۳ بند 

خاکی با ارتفاع ۷ متر احداث شده است.
رئیــس اداره آمــوزش و ترویــج منابــع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال وبختیاری نیز دراین نشســت 
افزود: در ۴۰ ســال گذشــته در حوزه منابع طبیعی و 
محیط زیست مدیریت درست در حوزه سرزمین نشده 

است.

 اهواز: لیا زرگانیان - در دومین جشنواره سرآمدان فناوری و صنعت، 
دو طرح ارائه شده از سوي کانون بسیج مهندسین صنعت نفت جنوب به 

عنوان طرح هاي برتر انتخاب شد.
 در این جشنواره از مجموع 2 هزار طرح ارائه شده، 2۸۰ طرح به مرحله 
نمایشــگاهی راه یافت و در نهایت ۵ طرح به عنوان طرح های برتر کشور 
انتخاب شد که 2 طرح از آنها به سازمان بسیج مهندسین صنعت خوزستان 

و کانون صنعت نفت جنوب اختصاص داشت.
 طرح محمد گلســتان باغ از کارکنــان مدیریت امــور فنی)معاونت 
مهندسی نفت( شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب با عنوان طراحی 
اولین راکتور خورشیدی چند مکانیزه و طرح ساخت توربین گازي کاس 
۴ مگاواتی شــرکت TMC به عنوان طرح های برتر مورد تقدیر ویژه قرار 

گرفتند.
 همچنین از حمید شایسته زاده از کارمندان شرکت بهره برداری نفت و 

گاز کارون به عنوان مسئول علمی برتر تیم شرکت کننده استان خوزستان 
تقدیر شد.

 امیدعلی ممبینی گود اژدر از شــرکت ملی حفاری ایران نیز به عنوان 
مهندس سرآمد کشور از استان خوزستان انتخاب شد.

 در حاشیه این جشــنواره چند نشســت تخصصي برگزار شد که در 

اولین نشست با حضور عباس ایاران جانشین حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان، در خصوص احداث مینی پاایشگاه در شهرهایی که دسترسی 
به خطوط اصلی گاز دارند جهت تامین مایحتاج صنعتی مذاکرات فشرده  
ای برگزار و طرح اولیه آن جهت ارائه به نماینده یکی از شهرســتان های 

متقاضی آماده گردید.
 در دومین نشست تخصصی با حضور حمید شایسته زاده درخصوص 
بازاریابی و فروش محصوات ایرانی مقرر گردید نمونه تولید شده با آخرین 
نوآوری در محصول جهت بازاریابی حرفه ای و ایجاد شبکه فروش در اختیار 
تیم کار و کسب بسیج مهندسین قرار گرفته و امر فروش به عنوان مهم ترین 
اصل تسهیل گری لحاظ شود. همچنین مدل هشت گامی مهندس نوجوان 
نوآور ابداعی توسط حمید شایســته زاده نیز مورد بررسی و کنکاش قرار 
گرفت و شیوه های اجرایی آن بازطراحی و آخرین نسخه آن جهت انعقاد 

تفاهم نامه تنظیم و به طرف دوم ارسال خواهد شد.

همایــش انتخاب ملی بــه عنــوان بزرگترین 
اجاس اســتراتژی های توسعه خدمات ، تولیدات 
و صادرات برترین شــرکت های ایــران با حضور 
تعدادی مســئولین و کارشناسان شــرکت های 
داخلــی دوازدهــم اســفندماه در محل ســالن 

همایشهای صدا و ســیما ) تهران (برگزار شد . در 
آیین اختتامیه این اجاس سراســری ، ذوب آهن 
اصفهان به عنوان صنعت مــادر در صنعت فواد و 
پیشگام در عرصه کیفیت ،مدیریت خاق ، تامین 
کننده نیازهای صنایع کشــور ،کار آفرین و حافظ 

منافع ملــی و برند برتر ،همزمان موفق به کســب 
چهار موفقیت بــزرگ گردید . تندیس ســیمرغ 
زرین مدیریت خــاق در صنعت فــواد و صنایع 
وابســته،گواهینامه بهترین برنــد صنایع فوادی 
2۰۱۹، نشان ملی رتبه نخســت تعهد به کیفیت و 

تامین نیازهای صنایع کشور در صنایع فواد ، لوح 
افتخار و سپاس کارآفرینان و مدیران حافظ منافع 
ملی و خردمند در عرصه صنعت و تجارت و اقتصاد 
ملی به مهنــدس منصور یــزدی زاده مدیر عامل 

شرکت اعطا گردید.

پروژه مهر و ماه اراک گام موثری در ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم اراک است

شرکت انبوه سازان آرمان ساز مرکزی شرکت برتر سال 97

طرح های آبخیزداری چهارمحال وبختیاری 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

درخشش کانون بسیج مهندسین صنعت نفت جنوب در دومین جشنواره سرآمدان فناوری و صنعت

در همایش انتخاب ملی صورت گرفت:
کسب چهار افتخار و موفقیت بزرگ برای ذوب آهن اصفهان
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احمدی گفت: اگرچه قیمت آجیل و خشــکبار در بازار روندی 
صعودی به خود گرفته بود اما اکنــون با تدابیر ازم این روند متوقف 

شده است.
مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اظهار 
کرد: طی چند ماهه گذشته قیمت آجیل و خشکبار در بازار به دائل 
مختلف به خصوص کمبود شدید محصول روندی صعودی به خود 
گرفته بود که با تدابیر ازم این روند هم اکنون متوقف شده است.وی 

افزود: امسال ۷۰ تا ۸۰ درصد خشــکبار کشور به دلیل سرما زدگی 
شدید در فروردین ماه کاهش یافت.رئیس اتحادیه صنف خشکبار 
و آجیل تهران ادامه داد: ســاانه 2۰۰ هزار تن پسته در کشور تولید 
می شد در حالیکه  امســال این رقم به ۷۰ هزار تن رسیده است.به 
گفته وی، از مجموع 2۰۰ هزار تن پســته در سال ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار 
تن صادرات می شد.احمدی با اشاره به اینکه آجیل و خشکبار قیمت 
مصوب ندارد،افزود: قیمت گذاری در این حوزه بر اســاس مکانیزم 

عرضه و تقاضا در بازار و مقدار تولید است.
وی گفت: مقدار تولید آجیل و خشــکبار در کشور به دلیل سرما 

زدگی شدید طی نخستین ماه فصل بهار دچار اُفت چشمگیری شد.
رئیس اتحادیه صنف خشــکبار و آجیل تهران افزود: متاسفانه 
کمبود محصول ضمن گرانی منجر به کسادی بازار و کاهش تقاضا 
نیز شد به نحوی که هم اکنون فروش آجیل و خشکبار نسبت به سال 

گذشته یک چهارم شده است.

روند صعودی نرخ آجیل و خشکبار متوقف شد اقتصادو انرژی

طرح برپایی نمایشــگاه های فــروش بهاره ناظر 
بر ایجــاد مکان هایی برای خرید و فــروش اجناس 
باکیفیت و ارزان قیمت در آستانه سال نو است اما به 

نظر می رسد اهداف مورد نظر محقق نشده است.
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال جنب و 
جوش مردم برای خرید، حال و هوای دیگری به شهر 
می بخشد؛ بر اساس سنت های دیرین با نو شدن سال 
مردم هم در پی نو کردن خانه و زندگی خود می روند و 
به همین منظور در روزهای اسفند ازدحام جمعیت در 
خیابان ها و مغازه ها و فروشگاه ها را شاهدیم که گاهی 
فضای عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می دهد. بدیهی 
است که با افزایش تقاضا عرضه هم باید افزایش یابد، 
در غیر این صورت بــا افزایش قیمت، کاهش رقابت، 
شرایط احتکار کاا، رکود و نارضایتی عمومی مردم 

مواجه می شویم.
در این بین چند سالی است با فرارسیدن ایام نوروز 
و ایجاد تکاپو در بازار خرید و فروش، به منظور کنترل 
قیمت، مبارزه با گرانی فروشــی و احتکار، حمایت 
از تولید داخل ، ایجاد رونق بیشــتر در کســب و کار 
تولیدکنندگان و فروشندگان کاا و خدمات ، تسهیل 
دسترســی مردم به کاا و خدمات و حمایت از اقشار 
آسیب پذیر جامعه نمایشــگاه های فروش بهاره در 

سراسر کشور برپا می شود.
نمایشــگاه بهاره می تواند قدرت خرید 

خانواده های ایرانی را برگرداند
حمید گرمابی عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی ارزان قیمت و با کیفیت بودن 
کااهای عرضه شده در نمایشگاه های فروش بهاره را 
مهم ترین مولفه فلسفه برپایی این نمایشگاه ها خواند 
و گفت: هر ســاله با توجه به نزدیکی به سال نو میزان 
خرید خانواده های ایرانی افزایش چشم گیری پیدا 
کرده بنابراین نقدینگی زیادی به بازار تزریق می شود.

نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه بهاره 
عرضه کاای باکیفیت و ارزان قیمت اســت، افزود: 

قیمت کااها در این نمایشــگاه ها بایــد حداقل ۳۰ 
درصد نسبت به بازار ارزان تر باشد تا تمامی خانواده ها 
از جمله اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بتوانند نیاز 

خود را از این مکان ها تامین کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم می گوید برپایی 
نمایشــگاه های فروش بهاره در صورتی توجیه پذیر 
است که دردی از دردهای قشر ضعیف را درمان کند 
در غیر این صورت ثمره ای جز هدر رفت سرمایه ها و 

اتاف وقت و انرژی ندارد.
این نمایشگاه نباید همانند سالهای گذشته 

بی کیفیت باشد
براســاس این گزارش معصومه آقاپور علیشاهی 
عضو هیات رییســه کمیســیون اقتصادی به شیوه 
برپایی نمایشــگاه های بهاره طی سال های گذشته 

نمره قبولی نمی دهد و معتقد اســت در ســال های 
گذشته در این نمایشگاه ها نه تنها کاای باکیفیت و 
باقیمت ارزان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه اعتماد 

مردم که سرمایه ملی است نیز از بین رفته است.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به مشکات متعدد مردم در تامین کااهای 
اساســی می گوید در حال حاضر مردم برای تامین 
کااهای اساســی موردنیاز خود با ســختی روبه رو 
هستند دولت در وهله نخست باید برای تامین و توزیع 
این کااها رویکرد مناســبی اتخاذ کند تا به دســت 
مصرف کننده واقعی برسد ســپس با در نظر گرفتن 

شیوه های درست درصدد برپایی نمایشگاه ها باشد.
قیمت نمایشگاه بهاره باید متعادل باشد

 نادر قاضی پور با بیان اینکه نمایشگاه های فروش 

بهاره باید بــه محلی برای رقابــت در جهت کاهش 
قیمت ها تبدیل شــود، تصریح کرد: قیمت کااهای 
موجود در این نمایشــگاه ها باید به گونه ای باشد که 
فروشــنده و تولیدکننده آســیب نببیند و این مهم 
زمانی محقق می شود که سازمان حمایت از مصرف 
کننده و تولیدکننده قیمت تعییــن کند در واقع نه 

سیخ بسوزد نه کباب.
عضو کمیســیون صنایــع  ومعــادن مجلس 
شورای اسامی معتقد اســت نمایشگاه های بهاره 
برای عرضه کااهای ایرانی با کیفیت برپا می شود، 
این نمایشــگاه ها نبایــد به محلی بــرای فروش 
کااهای بُنُجــل، چینی بی کیفیــت، هندی و... 

تبدیل شود
نمایشــگاه بهاره می تواند کمکی برای 

تنظیم بازار باشد
محســن کوهکن عضــو کمیســیون صنایع و 
معادن با اشاره به نقش نمایشگاه های فروش بهاره 
در تنظیم بازار، خاطرنشــان کــرد: از آنجایی که 
قیمت کااها در این نمایشگاه ها کمتر از بازار است 
می  تواند در شرایط فعلی کمک خوبی به خانواده ها 
باشــد از ســوی دیگر تولیدکننده و فروشــنده 
سود خوبی از شــرکت در این بازارچه ها به دست 
می آورد چرا که حجم گســترده ای از کااها ظرف 
مدت زمان کوتاهی به فروش می رسد و فروشنده 
می تواند نقدینگــی زیادی در مــدت کوتاهی به 

دست آورد.
کوهکن با بیــان اینکه در صورتــی که قیمت 
کااهــا در بازارچه هــای بهــاره از مغازه ها کمتر 
نباشــد فلســفه ای برای ایجاد این نمایشــگاه ها 
وجود ندارد، تأکید کرد: در حال حاضر برای برخی 
خانواده هــا حتــی ۱۰ درصد کاهــش قیمت  نیز 

می تواند بر میزان خرید آنها اثرگذار باشد.
عضو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
شورای اســامی بیان کرد: نمایشگاه های بهاره به 

ساماندهی و تنظیم بازار شب عید کمک کند.

بررسی بهار از روند برگزاری نمایشگاه بهاره

نمایشگاه بهاره می تواند قیمت ها رامتعادل کند

رحمانی اظهار داشت:طبیعی است در شرایطی که اقتصاد و بودجه 
کشور تحت فشار است باید دهک های باای جامعه که به نظر من پنج 
دهک باایی اســت از دریافت یارانه حذف شــوند تا حمایت بهتری از 

دهک های فرودست صورت بگیرد.
به گزارش ایلنا یکــی از  ابزارهای اقتصادی که معموا در شــرایط 
کمبود کاا و محدود بودن عرضه استفاده می شود کوپن است که البته 
این ابزار بیشتر در ایران یادآور دوران جنگ است. در این شرایط دولت 
سعی می کند با استفاده از کوپن توزیع کااهای اساسی را میان مردم 
سامان دهد تا زیرســاخت های ازم برای گذار از دوران سخت فراهم 

شود.
شرایط اقتصادی کشور بگونه ای است که تحت تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی و البته سوءمدیریت داخلی در تهیه برخی کااهای اساسی با 
دشواری روبه رو است. از همین روی به نظر می رسید که کاربست کوپن 
به شکل و شمایل امروزی و الکترونیکی از ســر گرفته شود. در همین 
راستا روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه ای به دولت این 

اجازه را داد تا در تامین کااهای اساســی مردم با نــرخ ارز ترجیحی و 
پرداخت نقدی از کاابرگ الکترونیکی استفاده کند.

اما این سیاست منتقدانی نیز دارد، تیمور رحمانی در گفت وگو با ایلنا 
در مورد پیشنهاد استفاده از سیاســت کوپنی گفت: ما زحمات زیادی 
کشیده ایم تا از سیستم کوپنی خارج شــویم بنابراین بازگشت به این 
سیستم برای کشور توصیه نمی شــود چون این سیاست برای دوران 

جنگ و کمبود شدید کاا تجویز می شود.
وی ادامه داد: باید توجه داشــت که افزایش قیمت کااهای اساسی 
مربوط به کمبود عرضه نیســت که از سیاســت کوپنی استفاده شود. 
در این شرایط بهتر است که بجای این سیاســت مابه التفاوت افزایش 
قیمت کااها را در قالب یارانه نقدی به دهک های فرودســت جامعه و 

تهی دستان اضافه کنیم تا فشار روی این دهک ها کاهش یابد.
رحمانی گفت: سیاست کوپنی هزینه های جانبی را افزایش  می دهد 
در حالی که در روش اضافه کردن به یارانه ها این هزینه ها کمتر اســت.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران تصریح کرد: روش حمایت از اقشــار 

فرودســت باید قاعده مند و متمرکز روی یارانه ها باشد تا از پراکندگی 
موردی هم جلوگیری شود.

وی با اشــاره به ضرورت حذف دهک های بــاای جامعه از دریافت 
یارانه گفت: طبیعی است در شرایطی که اقتصاد و بودجه کشور تحت 
فشار است باید دهک های باای جامعه که به نظر من پنج دهک باایی 
اســت از دریافت یارانه حذف شــوند تا حمایت بهتری از دهک های 
فرودست صورت بگیرد. در این راســتا نظام اطاعاتی کشور می تواند 
نقش مهمی داشته باشــد و به نظر می رسد در شناســایی این اقشار 

توانمند باشد.

رییس فراکســیون امید مجلس، با بیان اینکه 
هنوز نگران بازار کااهای اساســی هستیم، گفت: 

تنظیم بازار گوشــت قرمز، مرغ، گنــدم و آرد باید 
جدی تر پیگیری شود.

محمدرضا عارف خانه ملت، با اشــاره به نشست 
فراکســیون امید با وزیر جهاد کشــاورزی و وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت، گفت: در این نشســت 
آقایان رحمانی و حجتی گزارشــی درباره اقدامات 
خود در تنظیم بازار کااهای اساســی ارائه کردند 
که به نظر می رســد اقداماتی برای تامین کااهای 
اساســی در دســت اجرا دارند، امــا جمع بندی 
فراکســیون امید این بوده که بــه صورت جدی تر 
تامین کااهای اساســی و تنظیم بــازار پیگیری 

شود.

رییــس فراکســیون امیــد مجلس شــورای 
اســامی، با بیان اینکه بــه کارگــروه اقتصادی 
فراکســیون امید مأموریت داده شــد که جدی تر 
بحث تامین کااهای اساسی را دنبال کنند، افزود: 
تنظیم بازار چند کاای اساسی اعم از گوشت قرمز، 
مرغ، گندم و آرد باید جدی تر پیگیری شود، لذا در 
فروردین سال آینده جلســه ای برگزار می شود تا 

برنامه های سال ۹۸ آنها دریافت شود. 
هنوز نگران بازار کااهای اساسی هستیم

وی با تاکید بــر اینکه دولت بــرای تنظیم بازار 
شــب عید برنامه هایی دارد، تا مردم به ویژه اقشار 
آسیب پذیر در تامین مایحتاج اولیه خود با مشکل 

روبه رو نشــوند، ادامــه داد: دولت تــاش کرده 
قیمت مرغ را به قیمت مصوب ســازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یعنی ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان برساند و نگرانی ها درباره گوشت قرمز 
اگر خریدهای صورت گرفته وارد و ترخیص شــود 

نگرانی ها تا حدودی رفع می شود.
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیس در مجلس شورای اسامی، 
با بیان اینکه هنــوز نگران بازار کااهای اساســی 
هستیم، تصریح کرد: امیدواریم دولت یکپارچه تر 
و جدی تر ســاماندهی کااهای اساسی را به ویژه 

برای شب عید دنبال کند

سخنگوی مجلس ملی چین تاکید کرد: 
قانون ســرمایه گذاری بازرگانان خارجی 
که قرار اســت به عنوان یکی از محورهای 
مذاکرات تجاری چین و آمریکا در کنگره 
خلق چین اصاح شــود تحول اصولی در 
نظام مدیریت ســرمایه گــذاران خارجی 
چین اســت.به گزارش ایرنــا ›جانگ یه 
شویی‹ روز دوشــنبه در کنفرانس خبری 
دومین نشست سیزدهمین مجلس ملی 
نمایندگان خلق چین در پکــن افزود: در 
طرح پیش نویس قانون ســرمایه گذاری 
بازرگانان خارجی به روشنی قید شده است 

که در کشور برای سرمایه گذاری بازرگانان 
خارجی نظام مدیریت برخــوردار از نظام 
شهروندی اجرا می شــود و روش مدیریت 
رسیدگی پرونده ها به تدریج لغو می شود.

او با اشاره به اینکه در چارچوب این قانون، 
فهرست روشنی در خصوص قلمرو ممنوعه 
و محدودیت برای سرمایه گذاران خارجی 
صادر می شــود تاکید کرد بر این اساس، 
زمینه های خارج از این لیست کاما باز می 
شود و ســرمایه گذاران چینی و خارجی از 
وضعیت یکســان برخوردار می شوند.وی 
این قانون را تحول اصولی در نظام مدیریت 

ســرمایه گذاری بازرگانان خارجی عنوان 
کرد و افزود: درهای باز، شــفافیت و درجه 
پیش بینی فضای ســرمایه گذاری در این 

قانون ارتقا می یابد.
بودجه نظامی چین کشــورهای 

دیگر را تهدید نمی کند
›جانگ‹ در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به اینکه بودجه محدود نظامی چین، 
کشورهای دیگر را تهدید نمی کند گفت: 
حفظ رشد منطقی بودجه نظامی نیاز حفظ 
امنیت ملی و سازگاری با تغییرات نظامی با 

ویژگی چین است.

یک اقتصاددان:

سیاست کوپنی برای دوران جنگ تجویز می شود

عارف در تشریح نشست فراکسیون امید با وزیر جهادکشاورزی و صنعت:

تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ، گندم و آرد باید جدی تر پیگیری شود

قانون سرمایه گذاری خارجی چین اصاح می شود

افزایش سرمایه گذاری 
خارجی ها در بورس ابوظبی

حجم ســرمایه گذاری خارجی ها در بازار مالی 
ابوظبی طی سال گذشــته میادی بیش از ۱۰.۵ 

درصد افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، میــزان ســرمایه گذاری 
خارجی ها در بازار مالی ابوظبی طی سال گذشته 
میادی از مرز یک میلیــارد و ۵۰ میلیون درهم 
گذشت که نسبت به همین مدت در سال 2۰۱۷ 
میــادی بیــش از ۱۰.۵ درصد افزایش نشــان 
می دهد.بر اســاس گزارش بــورس ابوظبی، طی 
سال گذشته میادی بیش از 2۰۵۸ سرمایه گذار 
خارجی در بورس ابوظبی ســرمایه گذاری کردند 
که بیشترین سرمایه گذاری توسط اعراب صورت 
گرفت.همچنین شــاخص کل ســهام در بورس 
ابوظبی طی ســال گذشــته بیش از ۱.۸ درصد 

افزایش داشته است.

افزایش قیمت نفت به دنبال 
چشم انداز توافق تجاری 

آمریکا و چین
قیمت نفت روزدوشنبه به دنبال کاهش تولید 
اوپک و نیز گزارش ها درباره احتمال توافق تجاری 

آمریکا و چین افزایش یافت.
 به گــزارش ایلنــا ، قمیت نفت روز دوشــنبه 
همزمان با کاهش تولید سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )اوپک( و نیز چشم انداز احتمال حصول 
توافق تجاری پکن- واشــنگتن برای پایان دادن 
به جنگ اقتصادی افزایش یافــت. معامات آتی 
نفت خام برنت با ســه دهم درصد افزایش معادل 
۱۸ سنت، به هر بشکه 6۵ دار و 2۵ سنت رسید. 
معامات نفت خام وســت تگــزاس اینترمدیت 
نیز با ســه درصد افزایش معادل ۱۴ ســنت، هر 
بشــکه ۵۵ دار و ۹۴ ســنت انجام شــد. قیمت 
نفت به دنبال گزارش هــا از احتمال قریب الوقوع 
پایان جنگ تجاری چین و آمریــکا بهبود یافت. 
یک منبع آگاه از مذاکرات گفــت چنانچه به نظر 
می رسد دو کشور در آستانه توافقی قرار دارند که 
به موجب آن تعرفه های آمریکا بر کااهای چینی 
به ارزش 2۰۰ میلیارد دار لغو و همزمان چین به 
تغییرات ساختاری در اقتصاد و حذف تعرفه های 

انتقام جویانه از کااهای آمریکایی ملزم می شود.

 مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز پارس اعام کرد:

توسعه فاز ۱4 و میدان های 
فرزاد و کیش؛ اولویت برنامه 98

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با تشریح 
اولویت های کاری این شــرکت در سال ۹۸ گفت: 
فاز ۱۴ پارس جنوبی، میدان هــای گازی فرزاد و 
کیش و طرح نگهداشــت تولیــد در اولویت های 

توسعه و اجرا قرار دارد.
به گزارش شــرکت ملی نفت ایــران، محمد 
مشــکین فام اظهار کرد: با توجه به مراحل پایانی 
کار توســعه فازهای ۱۳ و 22 تا 2۴ و بهره برداری 
از این فازها در سال جاری، تمرکز بر توسعه فاز ۱۴ 
اولویت نخست کارفرما در پارس جنوبی است.وی با 
اشاره اینکه طرح های توسعه این شرکت در سال 
آینده به طور جدی پیگیری می شود، گفت: فاز ۱۴ 
آخرین طرح در حال توســعه پارس جنوبی است 
که فعالیت های باقیمانده بخــش دریا و مجتمع 
پاایشــگاهی آن در اولویت اول اجرایی سال ۹۸ 
قرار دارد.مشــکین فام به دیگر اولویت های کاری 
شرکت نفت و گاز پارس در سایر میادین مشترک 
و غیر مشترک اشــاره کرد و افزود: توسعه میدان 
گازی کیش، تعیین تکلیف وضعیت میدان گازی 
فرزاد، فاز ۱۱ پارس جنوبی، طرح تقویت فشــار 
و نگهداشت تولید از دیگربرنامه هایی است که به 
طور جدی به آن ها پرداخته خواهد شد.مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه وزارت نفت 
برای ســال جاری برنامه تولیــد ۳ میلیارد فوت 
مکعب گاز از فازهای ۱۳، ۱۴ و 22 تا 2۴ ترســیم 
کرده بود، اظهار کرد: فاز ۱۴ از ماه های گذشــته با 
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز عملیاتی شده 
و همچنین در هرکدام از فازهــای ۱۳ و 22 تا 2۴، 
که هم اکنون با نیمــی از این ظرفیت درحال بهره 
برداری هستند، تا پایان امسال یک میلیارد فوت 
مکعب گاز تولید شــده و به این ترتیب با تولید ۳ 
میلیارد فوت مکعب گاز از طرح های یاد شده، این 

برنامه محقق می شود.

نیروگاه اتمی بوشهر دوباره 
وارد مدار تولید برق می شود 

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نیروگاه 
اتمی بوشهر با اشاره به تعطیلی نیروگاه بوشهر 
برای برخی تعمیرات و جابه جایی ســوخت 
گفت: نیروگاه اتمی بوشــهر از نیمه نخست 
اردیبهشت سال آینده دوباره وارد مدار تولید 

برق می شود .
وی با بیان اینکه این نیروگاه پس از 2۹۷.۵ 
شــبانه روز فعالیت موثر با قــدرت یک هزار  
مگاوات  عملیات اورهال نیروگاه اتمی بوشهر 
آغاز شد تصریح کرد: در مدت توقف و اورهال 
نیروگاه یک ســوم  بســته های ســوخت آن 

جابه جا می شود.

اف ای تی اف، کلید رابطه با دنیا
معصومه آقاپور

 عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
اقتصادی مجلس

FATF کلیــد اقتصــاد در روابط جهانی 
است. اگر بخواهیم در مورد ضروریات پیوستن 
به FATF صحبت کنیم، حتی اگر شــرایط 
فعلی اقتصادی را در نظر نگیریم و تصور کنیم 
که شرایط، عادی است باید این موضوع را لحاظ 
کنیم که کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی 
کنوانسیون هایی با هدف شفافیت، صراحت، 
درجه اعتبار و اطمینان بخشــی پیمان های 

پولی و مالی هستند.
قاعدتاً اگر بخواهیم با جهان تعامل داشته 
باشیم و روابط بانکی خود را با دنیا حفظ کنیم، 

باید به FATF ملحق شویم.
در حال حاضر ما تقریباً ۳۵ مورد از ۵۱ مورد 
مدنظر FATF را رعایت می کنیم و چند مورد 
خاص باقی مانده است که در مورد آن ها هم در 
بعضی از تعاریف با هم اختــاف داریم. این در 
حالی است که بسیاری از کشورهایی که عضو 
گروه ویژه اقدام مالی شــده اند تنها ۱۰ تا ۱2 

مورد از شاخص های آن را رعایت می کنند.
 FATF یک پروتکل کلی اســت که نشان 
می دهد ما یک پازل از کل پازل جهان در رابطه 
با روابط بانکی مان هستیم و یک درجه اعتبار 

برای تمام تجار ماست.
FATF کلیــد اقتصــاد در روابط جهانی 
است. در شرایط عادی FATF یک کلید برای 
اقتصاد ماست، چه اینکه در شرایط بحرانی قرار 
داریم و الزام پیوســتن به آن برای ما چند برابر 

شده است.
در شرایط بحرانی، الحاق به گروه ویژه اقدام 

مالی فرجی برای روابط تجاری ما با دنیا باشد.
FATF در جلســه اخیر خــود دوباره به 
ایران مهلتی ۴ ماهه داده تا انتظارات این گروه 
درزمینه مبارزه با تأمین مالی تروریســم و 
پول شــویی را برآورده کند، این اقدام بســیار 
مثبتی است که باید از این فرصت استفاده کرد.

 مجلــس شــورای اســامی پیش ازاین، 
موافقت خــود را با تصویب لوایــح چهارگانه 
مرتبط با FATF اعام کرده است و حاا نوبت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این 
لوایح را به تصویب برساند. البته پیش بینی من 
این است که لوایح پالرمو و CFT در مجمع هم 

تأیید و تصویب خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران اعام کرد؛
بحران کمبود آب در صدر لیست 

۱۰۰چالش اساسی کشور
رییس اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی 
از بحران آب در کشــور گفــت: بحران آب 
مهم ترین چالش کشــور محسوب می شود 
که برای حل این مشکل نیازمند فکر اساسی 

هستیم.
غامحســین شــافعی در چهارمیــن 
جشــنواره ملی آب در محل اتاق بازرگانی 
ایران با تاکید بر این که بی توجهی به مساله 
بحران آب، کشور را با چالش جدی و زیانبار 
مواجه خواهد ســاخت، تصریح کرد: اکنون 
نیازمند فکری اساســی بــرای حل بحران 
آب و یافتــن راهکاری مناســب برای غلبه 
درست بر مشکات ناشی از آن هستیم چرا 
که بر اساس گزارش تهیه شده درباره ۱۰۰ 
چالش اساســی کشــور  بحران کمبود آب 

یکی از مهمترین این چالش ها است.
شافعی ادامه داد: نگرانی درباره آب جدی 
اســت و به همین دلیل اتاق بازرگانی ایران 
پس از تدویــن قانون بهبود فضای کســب 
و کار، وارد رســیدگی به این موضوع شــده 
اســت، زیرا اتاق بازرگانی دربــاره توجه به 
مســائل آب یک عقب ماندگی دارد که باید 
در این زمینه با اقدام های مناســب جبران 

کند.
شافعی همچنین با گایه از روند تدوین 
برنامه های توســعه ای کشــور خاطرنشان 
کرد: تدوین این برنامه ها از گذشته بر اساس 
هیچ اصول اقتصادی نبــوده و همین امر به 
مشکات کشور دامن زده است، این برنامه 
ها نه بر اســاس اصول که بر اســاس حضور 
قدرت های محلی تدوین شــده و هر نقطه 
ای که قدرت محلی نداشته از توسعه محروم 

مانده است.
او اضافه کرد: توزیع نامناســب اعتبارات 
در برنامه های توســعه ای از عوامل پایداری 
مشــکات در کشــور اســت که بر موضوع 

بحران آب نیز اثر گذار بوده.
شــافعی تاکید کــرد: توزیع نامناســب 
اعتبارات اشتغال روســتایی، نتیجه ای جز 
خالی شدن روســتاها و نابودی منابع آبی به 

همراه نداشته است.
وی با بیان این که حل این مشکات باید 
از اساس باشــد، افزود: متاسفانه هنوز اقدام 
مناسبی برای این بحران صورت نگرفته اما 
ورود اتــاق بازرگانی به این مســئله راهکار 

مناسبی است.

انرژی یاد   داشت

خبر



رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تاکید کرد: قیمت خودرو های 
در حال تحویل از جمله سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵ و پراید ۱۳۱، یک 

تا 2.۵ میلیون تومان در بازار کاهش داشته است.
به گزارش ایلنا، سعید موتمنی با اشــاره به اینکه بازار همچنان 
منتظر کاهش قیمت پایه خــودرو در کارخانه ها اســت، گفت: در 
حال حاضر هیجان خرید خودرو در بازار کاهش یافته است و خرید 
و فروشی در بازار خودرو انجام نمی شود.وی با بیان اینکه قیمت پایه 

خودرو در حال حاضر غیر منطقی است، اظهار داشت: مشتری برای 
خرید خودرو با قیمت های فعلی در بازار وجود ندارد.رئیس اتحادیه 
فروشندگان خودرو ادامه داد: قیمت پایه خودرو باید بر اساس آنالیز 
قیمت تعیین شــود.موتمنی با بیان اینکه قیمت های تعیین شده 
از ســوی کارخانه در تاریخ ۹۷.۱۱.۱۴ قابل قبول تراز قیمتهای پایه 
فعلی است، تصریح کرد: درحال حاضر قیمت پایه پراید ۱۳۱ از سوی 
کارخانه ۴۵ میلیون تومان تعیین شده است که با رقم، پراید ۱۳۱ در 

بازار با قیمت ۴۸ میلیون تومان عرضه می شــود، در حالی که قیمت 
مناســب پایه برای این خودرو ۳6 میلیون تومان اســت.وی افزود: 
قیمت پژو پارس درکارخانه به قیمت ۸۴ میلیون و 2۰۰ هزارتومان 
و در بازار ۱۰۵ میلیون تومان، پژو v۸ 2۰6 در کارخانه ۸۰ میلیون و 
۳۰۰ هزارتومان و در بازار ۹۷ میلیون تومان، 2۰6 تیپ 2 در کارخانه 
66 میلیون و۸۰۰ و در بازار ۸۰ میلیون تومان و سمند lx درکارخانه 

۷۳ میلیون و ۴۰۰ و در بازار ۸۰ میلیون تومان عرضه می شود.
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اینکه 2۰ ســال برای یک نمایندگی خدمات پس از 
فروش یک خودروسازی کار کرده باشید، اما تنها ۱۰ سال 
یا ۵ سال سابقه بیمه داشته باشید؛ آنهم با ۵۰ سال سن، 

بسیار دردناک است!
مدعی هستند که اوضاع اقتصادی شان خیلی هم رو به 
راه نیست اما مخالفانشان می گویند: »پول پارو می کنند.« 
می گوینــد: »بر کوه گنــج نشســته اند.« می گویند که 
»خودورسازها« مسئولیت پذیر و پاسخگو نیستند؛ نه در 

حق کارگران شان و نه مشتریان شان.
به گزارش ایلنا، همه نارضی هستند. حتی »آنها« که 
پای نمایندگی  ها را به خدمات پــس از فروش باز کردند. 
در اینجا منظور از آنها خودروســازان است. شرکت های 
خودروسازی در مقام مادر از بیش از دو دهه پیش با هدف 
جلب رضایت مشتریان پشــت هم برای ایجاد فرزندان 

جدید در سطح شهر مجوز صادر کردند.
فرزندانی که حاا ذیل سه خودروســاز بزرگ کشور 
)ساپیا، ایران خودرو و بهمن( دامن پهن کرده اند؛ دامنی 
لغزان. کارگرانی که برای این نمایندگی ها کار می کنند، 
فارغ از اینکه فنی باشــند یا دفتری از یک واقعیت سخن 
می گویند: مــا در نمایندگی ها از بیشــتِر حقوق محروم 
هســتیم.تفاوتی هم نمی کند که چند ســال برای یک 
نمایندگی کار کرده باشید، ۱۰ سال، 2۰ سال یا بیش تر. 
اینجا کارفرمایان همه را با یک چــوب می زنند. نه آنها را 
بیمه می  کنند و نه به موقع دستمزدهایشان را می پردازند. 
از ســختی کار و اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل هم 
خبری نیست.این در حالی است که کار در نمایندگی  ها، 
آنهم کار فنی بسیار طاقت فرساست. اگر مکانیک باشید، 
صافکار باشــید یــا...  از زمانی هم که حــاِل خودروهای 
داخلی به ویژه بدتر شد، شــرایط کار کارگران شاغل در 
نمایندگی ها دشوارتر هم شده است.اینکه 2۰ سال برای 
یک نمایندگی کار کرده باشید، اما تنها ۱۰ سال یا  ۵ سال 
سابقه بیمه داشــته باشید؛ آنهم با ۵۰ ســال سن، بسیار 
دردناک است اما کارگران نمایندگی های خودروسازی ها 

با این واقعیت ها زیست می کنند.    
ذکر این نکنه ضروری است که نمایندگی ها به غیر از 
نمایندگی ها مرکزی ارتباطی با خودروســازی ها ندارند. 

خودشــان باید درآمدزایی کنند و حقوق پرنسل و حق 
بیمه های آنها را بپردازند. این تنها نمایندگی های مرکزی 
هستند که مدیران آنها از طرف خودروسازی ها منصوب 
می شوند. هزینه های حقوق و بیمه مدیران و پرسنل هم 
برعهده خودروسازی هاســت.نمایندگی ها اما همانطور 
که شرح آن رفت قاعده خود را دارند. در واقع رها شده اند 
تا خدمات بدهنــد، اما جــان کارگــران را می گیرند و 

مصرف کنندگان هم از عملکرد آنها رضایت ندارند.
وظیفه خودروسازان تنها مجوز دادن نیست

 »مجتبی حاجی زاده« رئیس اتحادیه کارگران صنعت 
خودروسازی هم از خودروســازی ها گایه می کند که بر 
عملکرد نمایندگی ها نطــارت نمی کنند و هم از عملکرد 

بازرسان سازمان تامین اجتماعی.
او در شــرح نظرش می گویــد: خودروســازان نباید 
تنها مجوز بدهند. آنها وظیفه نظارت کــردن هم دارند. 
خودروسازان باید صاحیت کســی را که به او نمایندگی 

داده اند، احراز کنند. باید دریابند که دســتمزد کارگران 
پرداخت می شود. لیست بیمه  ها ارسال می شود.

وی افزود: ممکن اســت که بگویند به ما ربطی ندارد 
چون پرسنل ما نیســتند آیا جز این است که شما به این 
افراد فاقد صاحیت و بی اخاق مجوز داده اید؟ پس باید 
نظارت کنید. اگــر هم در این زمینه خــاء قانونی وجود 
دارد باید دستورالعملی در این زمینه صادر کنید. مگر در 
مجموعه های شما کم دســتورالعمل اداری وجود دارد؟ 
خب در این مورد هم دســت به کار شوید.رئیس اتحادیه 
کارگران صنعت خودروسازی افزود: متاسفانه باتوجه به 
تغییرات مکرر مدیریتی در شــرکت مادر خودروسازی، 
نظارت هایی که باید باشــد حذف شــده اند یا کمرنگ 
هســتند؛ به قدری کمرنگ که حقوق صنفی کارگران به 
راحتی تضییع می شود. هفته ای نیست که تعدادی کارگر 
از نمایندگی ها با من تماس نگیرند و از کارفرمایان شــان 
گایه نکنند. هر ســه خودروســاز بزرگ کشور از حقوق 

کارگران در نمایندگی ها غافل شده  اند.
وی با بیان اینکه شــرکت مــادر بایــد روی عوامل 
نمایندگی نظارت کند، گفت: شرکت های خودروسازی 
مکلف هستند که بر چارت سازمانی نمایندگی ها نظارت 
کنند؛ چراکه مثا باید در هر نمایندگــی برای نمونه دو 
صافکار، یک مکانیک درجه یک، یک باطری ساز و... وجود 
داشته باشد.حاجی زاده با بیان اینکه خودروسازان به خاطر 
اعتبار برندشان هم که شده بر چارت سازمانی نمایندگی ها 
نظارت می کنند اما با کارگران آنهــا کاری ندارند، گفت: 
خودروسازان بزرگ جهان حتی در روند »تقسیِم جهانی 
کار« بر شــرایط کار نیروهاِی شــرکت هایی که ساخت 
قطعات یا خدمات پس از فروش را ارائه می کنند، نظارت 
دارند اما در ایران در کمال تاسف خودروسازان اهمیتی به 
شرایط کار کارگران شرکت های اقماری خود نمی دهند 
و در واقع هیچ حمایتی از آنهــا به عمل نمی آورند.رئیس 
اتحادیه کارگران صنعت خودروســازی بــا بیان اینکه 
مدتی است که خودروسازان به خاطر حجم طلب خود از 
نمایندگی ها مجوز آنها را لغو می کنند، گفت: آنها می توانند 
از همین ابزار برای اســتیفای حقوق صنفــی کارگران 
استفاده کنند. متاسفانه خودروسازان متوجه نیستند که 
اگر انگیزه نیروی کار نمایندگی ها بمیرد و شوقی برای کار 
کردن نداشته باشــند، کیفیت کار آنها پایین می آید و در 

نهایت اعتبار برند لطمه می خورد.   
حاجی زاده افزود: شــخصی که در یک نمایندگی به 
عنوان مکانیــک درجه یک کار می کند بایــد مدارکی را 
که صاحیــت او را احراز می کند، ارائه کند اما بســتگان 
کارفرمایان هیــچ کدام از ایــن مدارک را ندارنــد و تازه 
اسمشــان در لیســت بیمه ای گنجانده می شود. حتی 
موردی بوده که کارفرما اسم پسرعمویش را در لیست بیمه 
به عنوان مکانیک درجه یک گذاشــته تا او با بهره بردن از 
مزایای قانونی بازنشسته شــود.رئیس اتحادیه کارگران 
صنعت خودروسازی تاکید کرد: این وظیفه سازمان تامین 
اجتماعی است که به عنوان سیستم باادستی نظارت کند 
و به کارفرما فشار وارد کند تا رفتارش را اصاح کند. اگر مِن 
کارگر چنین چیزی را از کارفرما بخواهم دیگر از روز شنبه 

سر کار نیستم.

قائم مقام ستاد معاینه فنی 
خودروی شهر تهران:

دو شیفته بودن مراکز معاینه 
فنی تا ۲9 اسفند

قائم مقام ستاد معاینه فنی خودروی شهر 
تهران گفت: تا 2۹ اسفند تمامی مراکز معاینه 
فنی به صورت دو شــیفت آماده ارائه خدمات 

هستند.
حسین مقدم قائم مقام ستاد معاینه فنی 
خودروی شــهر تهران در جمــع خبرنگاران 
گفت: دریافــت معاینه فنی مهم اســت و در 
کاهش آلودگی هوا و میــزان تصادفات نقش 
مهمی دارد.وی با بیان اینکه بر اســاس آمار 
منتشره در اروپا ۱۰ درصد سوانح رانندگی به 
علت نقص فنی خودروها اســت و در این بین 
۱6۰۰ نفــر جان خود را از دســت می دهند، 
گفت: آمار دقیقی در ایران نداریم اما قطعاً در 
ایران چندین برابر رقم اروپا اســت.قائم مقام 
ســتاد معاینه فنی خودروی شــهر تهران با 
تأکید بر این موضوع کــه معاینه فنی نقش 
بســیار مهمی در ایمنی دارد، گفــت: برای 
سفرهای نوروزی شــهروندان اقدام کنند و 
معاینه فنی را دریافت کننــد.وی با تأکید بر 
این موضوع که عملکرد در سیستم ترمز مهم 
است، گفت: هم راســتایی محور مهم است و 
افراد وقتی برای دریافت معاینه فنی مراجعه 
کنند کمتر از ســه دقیقه این آزمون ها انجام 
می شــود و هیچ کارشــناس دانا و پرتجربه 
نمی تواند عملکرد ترمز را آن گونه که تجهیزات 
معاینه فنی متوجه می شود انجام دهد.مقدم 
به بازدیدهای بصــری خودرو اشــاره کرد و 
گفت: وجود ترک اســتیک و سایر اقدامات 
باید دیده شــود.وی در خصــوص نقص در 
سیستم ترمزگیری گفت: ۱۰ درصد خودروها 
در مراکز معاینه فنی به علــت نقص و ایراد در 
سیســتم ترمزگیری مردود می شوند.مقدم 
گفت: بنا بــر اعام پلیس حــدود ۴۰ درصد 
تصادفات بر اثر واژگونی خودرو بوده اســت.

قائم مقام ســتاد معاینه فنی خودروی شهر 
تهران به عدم دید مناسب راننده اشاره کرد و 
گفت: ترک شیشه، ایراد در سیستم روشنایی 
چراغ ها باید برطرف شود.وی تأکید کرد: تا 2۹ 
اسفند مراکز معاینه فنی به صورت دو شیفت 
آماده خدمت رسانی هستند و در ایام نوروز هم 

مراکز باز است

رونمایی تسا از خودروی 
برقی شاسی بلند

شرکت تسا ســازنده خودروهای برقی از 
تولید یک مدل شاســی بلند به نام مدل وای 
خبر داده است. البته شاسی این خودرو مشابه 

با خودروی برقی مدل ۳ است.
شرکت تسا ســازنده خودروهای برقی از 
تولید یک مدل شاســی بلند به نام مدل وای 
خبر داده است. البته شاسی این خودرو مشابه 
با خودروی برقی مدل ۳ اســت.الون ماسک 
مدیرعامل تســا در مورد این خودرو گفته 
است: مدل یادشــده ده درصد بزرگتر از دیگر 
خودروهای شاسی بلند است. از همین رو مدل 
وای در مقایسه با دیگر خودروهای شاسی بلند 
هم ده درصد بزرگتر بوده و البته از نظر حجم 
و تعداد باتری با دیگر خودروهای برقی مشابه 
تفاوتی ندارد.تسا قرار اســت ده روز دیگر در 
مورد قیمت این خودرو به طور دقیق تر اطاع 
رسانی کند. اگر قرار باشد مدل وای حدود ده 
درصد گران تر  از خودروی مدل ۳ تسا باشد 
می توان حــدس زد که قیمــت آن در حدود 
۳۸۵۰۰ دار باشــد.قرار است این خودرو هم 
مجهز به موتور V۳.۰ بوده و از قابلیت شــارژ 
سریع برخوردار باشد. اما هنوز تسا در مورد 
این موضوع جزئیات بیشــتری اعام نکرده 
اســت. گفتنی است تســا قصد دارد در روز 
چهارشنبه یک مرکز شارژ سریع را هم افتتاح 

کند.

 جزییات اباغیه میزان
 مالیات انواع خودرو

بخشنامه سازمان مالیاتی درباره بهای انواع 
خودروهای تولید داخــل و وارداتی موضوع 
بند ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات های مســتقیم 

اصاحی مصوب ۹۴.۰۴.۳۱ اباغ شد.
در ایــن اباغیه آمــده اســت: از آنجا که 
بر اســاس مفــاد بنــد )۴( مــاده ۴۷ قانون 
مالیــات های مســتقیم اصاحــی مصوب 
۱۳۹2.۰۴.۳۱، انواع وســایل نقلیه موتوری، 
زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای 
اعامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در 
تاریخ ثبت انتقال به نام وارث مشمول مالیات 

بر ارث می باشد،   بدین وسیله مقرر می دارد:
بهای انــواع خودروهای تولیــد داخل و 
وارداتی که هر ســال در اجــرای تبصره )6 ( 
ماده ۴2 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط 
سازمان متبوع اعام می گردد، به عنوان بهای 
اعامی سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای 
مقررات بند )۴( مــاده ۱۷ قانون مالیات های 

مستقیم نیز ماک عمل خواهد بود.

خبر

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی تاکید کرد:

هر سه خودروساز کشور از حقوق کارگران غافل شده  اند

آیا ایران خودرو از بانکداری 
خارج می شود؟

بعد از چندبار انتشار مزایده، حال به نظر می رسد 
این بار باتوجــه به تمهیــدات انجام شــده بلوک 
۳۳درصدی ایران خودرو در بانک پارســیان واگذار 

خواهد شد.
ایــن در حالی اســت که براســاس تصمیمات 
اتخاذشــده این بلوک به بخش هــای ۱۰درصدی 
تقسیم شده تا شرایط موردنظر بانک مرکزی برای 
تایید اهلیت خریداران محقق شــود. براساس الزام 
نهاد ناظر شبکه بانکی ایران خودرو باید از بنگاه داری 
خارج شود و تنها به فعالیت تخصصی خود که تولید 

خودرو است، بپردازد.

 روند نزولی بازار 
خودرو چین ادامه دارد

باتوجــه بــه اطاعــات منتشرشــده، فروش 
خودروهای جدید در چین هفتمین ماه پیاپی با افت 

روبه رو شده است.
افت فــروش سال به ســال بزرگ تریــن بازار 
خودرویی جهــان بــه ۱۵.۸ درصد رســیده و در  
ماه گذشته تنها 2.۳۷میلیون دســتگاه خودرو به 
خانــه خریداران راه یافته اســت. رویتــرز گزارش 
داده است در ماه های دســامبر و نوامبر شاهد افت 
فــروش ۱۳ و ۱۴درصدی بوده ایــم. اقتصاد چین 
ســال پیش ضعیف ترین عملکرد خود در 2۸سال 
گذشــته را تجربه کرد که دلیل آن تعرفه های باا و 
سختگیری دولتی در بحث بدهی ها بود. همچنین 
جنگ تجاری چین با آمریکا نیز یکی دیگر از دایل 
کاهش فــروش خودروهای جدید در این کشــور 
محسوب می شود. به منظور بهبود وضعیت، مقامات 
چینی هم اکنون تاش دارند تقاضا را تحریک کنند 
و یارانه هایی را بــرای برخی محصوات و همچنین 
خرید خودروهایــی هیبریــد و الکتریکی درنظر 
گرفته انــد. یکی از مدیران موسســه مشــاوره ای 
AutoForesight پیش بینی کرده اســت بازار 
خودرو چیــن در ماه های آینــده وضعیت بهتری 

داشته باشد.

بزرگ ترین فراخوان تاریخ سوبارو
ششمین خودروســاز بزرگ ژاپنی قصد دارد 

بزرگ ترین فراخوان خود را انجام دهد.
بر ایــن اســاس کمپانــی ســوبارو درنظر 
دارد حدود 2میلیــون و ۳۰۰ هزار دســتگاه از 
خودروهای خود را به دلیــل نقص فنی در چراغ 
اعان هشــدار ترمز ها فراخوان کنــد. البته این 
فراخوان گســترده کــه بخش عمــده ای از آن 
مربوط به بازار ایاات متحده اســت، شــامل دو 
مدل محبوب و پرفروش ســوبارو یعنی ایمپرزا و 
فارستر می شــود. طبق آمار منتشر شده حدود 
۳۰۰هزار دستگاه موردنظر مربوط به بازار ژاپن 
خواهد بود. این فراخــوان در جهت تعمیر چراغ 
هشــدار ترمز ها اجرایی خواهد شد که می تواند 
به آتش گرفتن و انفجار در خودرو منجر شود. از 
همین رو سوبارو قصد دارد به منظور پیشگیری 
و جلوگیری از بروز این حــوادث، خودروهایی را 
که احتمال بروز چنین مشــکلی در آن ها وجود 
دارد، فرا بخواند تا درصورت نیاز این مشــکل در 
سیستم برقی خودروها مرتفع شود. خودروهای 
مشمول این فراخوان از سال 2۰۰۸ تا 2۰۱۷ به 
 تولید رسیــــــده اند. در این صورت به استثنای 
فراخوان هایی که خودروسازان متعدد در رابطه با 
ایربگ های تاکاتا اعام کرده اند، این بزرگ ترین 
فراخوانی اســت که به صورت یکجا توسط یک  
خودروســاز انجام خواهد شــد. فراخوان های 
متعدد از ســال 2۰۱۷ توسط ســوبارو به دلیل 
مشکات فنی گوناگون موجب شد تا فروش این 
برند در بازار آمریکا کاهش یابد و این خودروساز 
ژاپنی حاشیه ســود خود را به کمترین میزان در 

6سال گذشته برساند.

 پروژه برقی کردن 
مینی های کاسیک

اگرچه مینی درحال حاضر روی نسخه الکتریکی 
هاچ بک مدرن خود کار می کند اما این خودروســاز 
بریتانیایی از مدل کاسیکی که دارای قوای محرکه 

الکتریکی است، رونمایی کرد.
ما درباره پروژه  یک دســتگاهی یــا پروتوتایپ 
نمایشــی صحبت نمی کنیم زیرا این خودرو واقعا 
 Swind E تولید شــده اســت. خودرو موردبحث
کاســیک مینی نام داشــته و در نمایشگاه خودرو 
کاســیک لندن از آن پرده برداری شده است. این 
هاچ بک الکتریکــی به تعداد ۱۰۰ دســتگاه تولید 
خواهد شــد و قیمت هر دســتگاه از ۷۹ هزار پوند 
)۱۰۱۷۸۸ دار( آغاز خواهد شد. این خودرو بر پایه 
بدنه بازسازی شــده مینی اولیه ساخته شده است و 
دارای پیشرانه الکتریکی ۱۱۰ اسب بخاری و باتری 
 Swind 2۴ کیلووات ســاعتی خواهد بود. شرکت
ادعا می کند این خودرو با شارژ کامل باتری مسافت 
2۰۰ کیلومتری را می پیماید. شارژ باتری با استفاده 
از کاکنکتــور تیپ 2 حدود ۴ ســاعت طول خواهد 
کشــید. این مینی الکتریکی در مــدت ۹.2 ثانیه از 
سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد و 
حداکثر سرعت آن نیز ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است 
باآنکه چشمگیر نیســت اما برای خودرویی با ابعاد 

مینی کافی به نظر می رسد.

خبر

معاون عملیــات ترافیک پلیس راهــور ناجا گفت: رانندگی بــا پاک مالک 
خودرویی که به فرد دیگری فروخته شده است، تخلف محسوب می شود و مشمول 

۵۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.
به گزارش ایرنا ، سرهنگ علی اصغر مهری  به هموطنان توصیه کرد قبل از اقدام 
به سفر نوروزی نسبت به تعویض پاک خودروی خود اقدام کنند تا در طول سفر 

دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد: از معایب عدم تعویض پاک خودرو برای خریدار این اســت که 
ممکن اســت خودروی خریداری شــده در اصالت ارکان یا اصالت اسناد مشکل 
داشته یا دستور قضایی یا خافی باای یک میلیون تومان داشته باشد. این مسائل 
مشــکاتی را برای خریدار خودرو به وجود می آورد که ممکن است خریدار از آن 

اطاع نداشته باشد.
سرهنگ مهری اظهار داشت: در صورتی که خریدار خودرو نسبت به تعویض 
پاک خودرو اقدام نکرده باشــد، مشــمول جریمه ۵۰ هزار تومانی می شود و در 
صورتی که خودرو دارای اشــکاات مطرح شده باشــد نیز خریدار بار دیگر دچار 

مشکل می شود و باید نسبت به رفع این مسائل اقدام کند.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا در مورد ســاعت کار مراکز شــماره 
گذاری و تعویض پاک در کشــور در آســتانه نوروز گفت: از ۱۰ تا 2۰ اسفند ماه 

ساعت پذیرش این مراکز تا ســاعت ۱۷ و از 2۰ تا پایان اسفند ماه ساعت پذیرش 
مراکز تا ساعت ۱۹ خواهد بود.وی با اشاره به اینکه این تصمیم در راستای افزایش 
خدمات رسانی به شهروندان اتخاذ شده اســت، افزود: تمام مراکز موظف هستند 
نسبت به ارائه خدمات به خودروهای پذیرش شده تا هر ساعتی که کار آنها به اتمام 
برسد، اقدام کنند.معاون عملیات ترافیکی پلیس راهور نیروی انتظامی نسبت به 
توقیف برخی از خودروها به دلیل داشتن دستور قضایی مبنی بر توقیف، نداشتن 
مدارک معتبر بیمه نامه شخص ثالث و معاینه فنی در تعطیات نوروزی هشدار داد.

سرهنگ مهری افزود: به راهور استان ها و مسئوان ستاد راهور اعام شده تا در این 
زمینه اطاع رسانی شود که شهروندان قبل از سفرهای نوروزی نسبت به رفع موارد 

عنوان شده و جلوگیری از توقیف خودرو، اقدام کنند.
وی ادامه داد: تجارب ســال گذشــته حکایت از آن دارد کــه خودروی برخی 
رانندگان در مواقع سفر نوروزی به دایل مختلفی از جمله داشتن دستورات قضایی 
و خافی باای یک میلیون تومان مستلزم توقیف یا نداشتن بیمه نامه شخص ثالث 
معتبر ضمن اعمال قانون به توقفگاه منتقل شده است. در برخی موارد نیز خودروها 
به دلیل رانندگی بدون گواهی نامه مجاز و داشتن بیش از ۳۰ نمره منفی در گواهی 
نامه که مستلزم ضبط است یا وجود احکام قضایی منبی بر محرومیت از رانندگی 
با اعمال قانون و ممانعت از رانندگی مواجه شده اند.سرهنگ مهری افزود: برخی 
خودروها نیز صرفا به دلیل همراه نداشتن مدارک مجاز برای رانندگی یا نداشتن 
کارت معتبر معاینه فنی جریمه می شوند که همه این موارد باعث می شود برنامه 
سفر آنها به نوعی تحت شــعاع قرار گیرد.معاون عملیات ترافیکی پلیس راهور به 
هموطنان توصیه کرد در فرصت باقیمانده تا پایان اسفندماه با مراجعه به مراجع ذی 
ربط نسبت به رفع دستورات توقیف صادره یا اخذ مدارک مجاز و معتبر بیمه نامه 
شخص ثالث و معاینه فنی معتبر اقدام کرده و هرگونه دغدغه خاطر در این زمینه را 

برطرف کنند تا با خاطری آسوده به سفرهای نوروزی بروند.

عــدم ترخیــص خودروهــا از گمــرک 
علی رغم اباغ دستورالعمل های صریح برای 
ترخیص، در حالی به پایان ســال می رسد که 
خریداران از ۹ ماه  پیش مبالغ قابل توجهی را 
به عنوان »پیش پرداخت« به نمایندگی های 
واردکننده پرداخــت کرده اند. البته روزهای 
اخیر 2۰۰ خودرو ترخیص شــده که کمتر 
از دو درصد از کل خودروهای دپو شــده است 
و گمرک نیز از اعام نوع آنها خودداری کرد و 
اعام کرده که کســب آمار از نوع خودروهای 
ترخیص شــده طوانی است!غائله ترخیص 
خودروهای وارداتی از گمــرک در حالی وارد 
دوازدهمین ماه ســال می شود که رئیس کل 
گمرک روز گذشــته از ترخیــص تنها 2۰۰ 
خودرو از ۱۳ هزار خودروی موجود در گمرک 
خبر داد؛ 2۰۰ خودوریی که کمتر از دو درصد 

از کل خودروها را شامل می شود.
»خریــداران« بازندگان اصلی بازی 

عدم ترخیص
مســاله اصلی در ترخیــص خودروها که 
از مردادماه ســال جاری به »مساله« تبدیل 
شده است به خریداران این خودروها مربوط 
می شود؛ کسانی که با فراخوان نمایندگی های 
واردات خــودرو اقدام به ثبت نــام و پرداخت 
مبالغی به عنــوان »پیش پرداخت« کردند و 
حاا بعد از گذشــت حدود ۹ ماه از این قضیه، 

هنوز هیچ خودرویی را دریافت نکرده اند.بعد از 
کش وقوس های فراوان بااخره نهم بهمن ماه، 
دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در 
مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شــده و 
ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعام شد 
که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت هم 
رسید.با گذشت حدود یک ماه از اباغ ضوابط 
مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای 
دارای قبض انبار اماکن گمرکی، روز گذشته 
مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران از 
ترخیص 2۰۰ خودرو از پارکینگ های گمرک 
خبر داد.جــدا از کند بــودن روند ترخیص 
خودروها علی رغم دستورالعمل های صریح 
برای ترخیص خودروها پیگیری های ایســنا 
از گمرک ایران برای کســب اطــاع از انواع 
مدال های ترخیــص شــده و همچنین نام 
نمایندگی های واردکننــده بی نتیجه ماند. 
استدال مســئوان گمرک برای عدم ارائه 
اطاعات در این باره، طوانــی بودن فرایند 
کســب آمار مربوط به خودروهای ترخیص 

شده است!
خودروها  ترخیص  دســتورالعمل 

آماده است
به گزارش ایسنا، دســتورالعمل اجرایی 
مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف 

خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص 
خودروها از گمرکات مناطــق مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و بنادر در نهم بهمن ماه اعام 
شد که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیز رســید و ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و 
ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن 
گمرکی و مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی اباغ 

شد.
وضعیــت  جدیــد  دســتورالعمل  در 
خودروهایی کــه تا پیش از تاریــخ مردادماه 
۹۷ دارای قبض انبار هستند، تعیین تکلیف 
و مشخص شــده تا کلیه خودروهای وارداتی 
باید تمام ضوابط فنی مربوطه نظیر استاندارد، 
محیط زیســت و آایندگی را رعایت کرده و 
دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش 

در نمایندگی های مجاز باشند.

معاون راهور:

تعویض نشدن پاک خودروی خریداری شده 50 هزار تومان جریمه دارد

ترخیص کمتر از ۲ درصد خودورهای وارداتی پس از ۹ ماه

نوع خودروهای ترخیصی مشخص نیست!
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 سه شنبه 

جدیدترین آمار ارائه شــده از ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت باندپهن از ۸۰ درصد عبور 
کرد و 66 میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت پرسرعت هستند.

به گزارش  مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از ســوی رگواتوری، تا 
پایان آذرماه سال ۹۷، تعداد مشترکان اینترنت باند پهن در کشور به 66 
میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۱۰ نفر رســید که از این تعداد، ۱۰ میلیون و ۳۸۵ 
 )ADSL وای فای و ، TDLTE( هزار و 66۷ نفر مشترک اینترنت ثابت

و ۵۵ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۳ نفر کاربر اینترنت پرســرعت تلفن همراه 
هستند.بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می دهد 
که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۰.62 
درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند 
ثابت ۱2.6۵ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایــل 6۷.۹۷ درصد اعام 
شده است.در این زمینه آمارها نشان می دهد که نفوذ اینترنت پهن باند 
ثابت )ADSL( در کشور روند رو به رشدی ندارد و نفوذ اینترنت موبایل 

نیز که در سالهای گذشته شــیب صعودی داشته، به سمت اشباع شدن 
در حرکت است.به این معنی که جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در دو 
سال اخیر حاکی از آن اســت که تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار 
در ســال ۹6 حدود ۵۳ میلیون و 2۴۴ هزار و ۴۵۴ مشترک بوده است. با 
این وجود در یکسال گذشته تعداد مشترکان اینترنت موبایل بیش از 2 
میلیون نفر رشد کرده و 6۰۰ هزار مشترک نیز به کاربران اینترنت ثابت 

افزوده شده اند.

رشد ۲میلیونی مشترکان اینترنت موبایل در یک سال
کارآفرینی

عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات

حالت تاریک به آیفون می آید
بر اســاس تازه ترین گزارش های منتشر شده، 
به نظر می رسد که گوشــی های آیفون با دریافت 
آپدیت جدیــد آی اواس ۱۳.۱ بــه حالت تاریک 

)Dark Mode( مجهز خواهند شد.
به گزارش ایسنا، به نظر می رســد که اپل نیز 
 Dark Mode قصد دارد حالت تاریک موسوم به
را به تمامی محصوات مبتنی بر سیســتم عامل 
آی او اس خــود اضافه کند و بدیــن ترتیب اعام 
کرده است که کاربران قادر خواهند بود با دریافت 
نسخه جدید به روزرسانی سیستم عامل آی اواس 
و آپدیت آن به نســخه ۱۳.۱، حالــت تاریک را به 
دستگاه خود اضافه کنند.با توجه به آنکه طی چند 
 Dark( ماه اخیر شاهد عرضه حالت تاریک و شبانه
Mode( برای ســرویس و نرم افزارهای موبایلی 
نظیر یوتیوب، اندروید مسیجز و واتس اپ بودیم، 
حاا طبق گزارش های منتشر شده در وب سایت 
فون آرنا، به نظر می رســد که اپل نیز قصد دارد به 
صورت کلی این قابلیت را به پلتفرم خود اضافه کند 
تا به کاربرانش این امکان را بدهد تا با فعال ســازی 
آن بتواننــد بر روی تمامی نرم افزار و اپلیکیشــن 
های موردنظر از آن بهــره ببرند.همانطور که از نام 
حالت شبانه و تاریک مشخص است، این تم برای 
آن دســته از افرادی که با حالت خودکار و معمول 
شبکه های اجتماعی که پس زمینه سفید و روشنی 
دارد، مشــکل دارند و جز آن دســته از کاربرانی 
هستند که بیش تر هنگام شب و تاریکی محیط از 
اینترنت و گوشی های هوشمند استفاده می کنند، 
بسیار کاربردی خواهد بود و چشمان آن ها را کمتر 

اذیت خواهد کرد.

پلت فرم ارزکاوی دیجیتال؛ 
در آستانه تعطیلی

یکــی از ســرویس های اســتخراج ارزهای 
دیجیتال رمزنگاری شده موســوم به کوین هایو 
) CoinHive( در هفتــه آینده به کار خود پایان 

می دهد.
به گزارش ایســنا، این روزها که بــازار ارزهای 
دیجیتالی رمزنگاری شده بســیار داغ شده است، 
وب سایت ها، حساب های کاربری و پلت فرم های 
بسیاری برای اســتخراج بیت کوین یا بیت کوین 
ماینینگ ایجاد شده اســت تا بتوانند با استفاده از 
آنها به خرید و فروش و مبادات تجاری کان اقدام 
کنند.در چند ســال اخیر که ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری شــده بســیاری همچون بیت کوین، 
مونرو و ریپل از محبوبیت و اســتقبال بی نظیری 
برخوردار شــدند، همین امر موجب شــده است 
کاربران و هکرهای بسیاری به کسب درآمد و پول 
در فضای مجازی روی آورند کــه این خود دلیل 
محکمی بود برای آنکه تعداد زیادی از اپلیکیشن ها 
و وب سایت هایی که پلت فرم و بستر مناسبی برای 
استخراج این ارزهای دیجیتالی فراهم می کردند، 
مانند قارچ در فضای اینترنت رشد کنند.بر اساس 
گزارش وب ســایت هکرنیوز، به نظر می رســد 
که مدیر ســرویس اســتخراج ارزهای دیجیتال 
رمزنگاری شــده کوین هایو تحت تأثیر فروکش 
کردن تب و تاب ارزهای دیجیتال در جهان تصمیم 
گرفته اســت که به ادامه فعالیت این ســرویس 
پایان ببخشــد و تعطیلی آن را اعــام کند.کوین 
هایو )Coinhive( که در ســال 2۰۱۷ میادی 
به عنوان یــک ســرویس ارزکاوی قانونی و دارای 
مجوز معرفی شده و شروع به کار کرده بود، به وب 
سایت های مختلف این امکان را می داد که به جای 
نمایش تبلیغات به کاربران، بتوانند با بهره گیری 
از سیستم و پلتفرم کوین هایو، ارزهای دیجیتال 

مونرو استخراج کنند.

هوش مصنوعی دستیار 
پزشکان دهکده شد

»ســرویس خبری چین« گــزارش داد که 
اکنون پزشکان روستاها می توانند با کمک هوش 
مصنوعی بیماری های افراد را دقیق تر تشخیص 

داده و درمان کنند.
به گزارش ایســنا ، یک پزشــک به نام »دنگ 
جینکــه« )Deng Jinke( کــه در محــل 
گوانگ دونگ خدمت می کند، گفت: در گذشته، 
تجهیزاتی که در کابینه پزشــکی داشتیم، تنها 
یک گوشــی پزشکی و یک فشارســنج جیوه ای 
قدیمی بود، اما اکنون با آمــدن هوش مصنوعی 
دنیا تغییر کرده است.پژوهشــگران بیمارستان 
 Guangdong Second Provincial«
General » موفق به توسعه یک سیستم مبتنی 
بر هوش مصنوعی شده اند که پزشکان روستاها 
توسط آن می توانند بیماری افراد را به طور دقیق 
 Ding Bei « تشخیص دهند.سیســتم مذکور
» نــام دارد. »Ding Bei«، یــک برنامه درمان 
پزشکی است و به یک مانیتور قابل حمل که تنها 

2.۵ کیلوگرم وزن دارد، مجهز است.

گوگل یک میلیون اپلیکیشن 
آلوده را از پلی استور حذف کرد

گوگل به تازگی اعام کرده است که تحت تاثیر 
دایل امنیتی بالغ بر یک میلیون اپلیکیشن را در 
فروشگاه گوگل پلی استور را تعلیق و از ادامه فعالیت 

آنها جلوگیری کرده است.
با توجه به اهمیــت روزافزون حفاظت از حریم 
خصوصی و مســائل مربوط به امنیت ســایبری، 
بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران فعال در 
حوزه امنیت ســایبری با تحت بررسی قرار دادن 
فاکتورهای مختلف، در تاشند تا عاوه بر آگاهی 
بخشیدن به کاربران در فضای مجازی، شرکت های 
توسعه دهنده اپلیکیشن های مختلف را نیز وادار 
به برطرف کردن حفره هــای امنیتی و همچنین 
افزایش امنیت سایبری کنند.حاا به نظر می رسد 
که کارشناســان امنیتی گوگل اعام کرده اند که 
این غول تکنولوژی تحت تأثیر مسائل و مشکات 
مربوط به امنیت ســایبری، بالغ بــر یک میلیون 
اپلیکیشن را که به نقض حریم خصوصی کاربران 
اقدام کرده اســت، تعلیــق کرده و جلــوی ادامه 
فعالیت آنها را گرفته است.بر اساس گزارشی که در 
وب سایت تک رادار آمده است، گوگل بعد از آنکه 
دریافت و اعام کرد که خیل عظیمی از اپلیکیشن 
و برنامه های اندرویدی موجود در فروشگاه آناین و 
اینترنتی گوگل پلی استور، به انتشار بدافزار و سپس 
سرقت اطاعات شخصی و نفوذ به حریم خصوصی 
کاربران و قربانیان موردنظــر می پرداخته و اقدام 
کرده اند، تصمیمات جدی و جدیدی را در خصوص 
مقابله با چنین اپلیکیشن های مخرب و آلوده ای که 
امنیت سایبری و حریم خصوصی کاربران موبایل 

را زیر سوال می برد، اتخاذ کرد.

سیر باورنکردنی افزایش 
قیمت گوشی های جدید!

با وجــود اینکــه اکثــر برندهای گوشــی، 
قیمت گذاری خود را با اپــل تطبیق می دهند، در 
حال حاضر با قیمت های فضایی گوشی های جدید 

برندهایی همچون سامسونگ مواجه هستیم.
هنگامی که اپل گوشــی مدل xs خــود را در 
پاییز ســال 2۰۱۷ با قیمت ۹۹۹دار عرضه کرد، 
مردم فکر کردند با این قیمت گذاری نهایت سود 
خود را برده است. پس از گذشت یک سال و نیم از 
تولید این گوشی، گوشی برندهای دیگر همچنان 
برای قیمت گذاری محصوات خود از اپل پیروی 
می کنند. قیمت برخی از این گوشــی های جدید 
از ۱۰۰۰دار هم پیشــی گرفته اســت.بر اساس 
آمار اخیر کنگره جهانی موبایل، ســطح جدیدی 
از افزایش قیمت ها عرضه شده است. گوشی های 
قابل انعطاف جدید ارائه شده توسط سامسونگ، 
بیش از 2۰۰۰دار نیز قیمت گذاری شــده است. 
اگرچه تولید گوشــی های قابل انعطاف قطعا یک 
نوآوری چشمگیر به شمار می رود، اما قیمت اولیه 
این گوشی ها نشان می دهد که قیمت گذاری این 

صنعت ارتباط خود را با واقعیت از دست داده است.

دست به یکی گوگل کروم 
و فایرفاکس برای ارائه 

قابلیت های بهتر
به نظر می رسد که دو مرورگر اینترنتی محبوب 
گوگل کروم و فایرفاکس درحال همکاری با یکدیگر 
برای ارائه بهتر خدمــات اناین و قابلیت های جدید 

هستند.
به گزارش ایسنا، بدون شک در صورتی که از شما 
بخواهند نام دو مرورگر اینترنتی محبوب و پرطرفدار 
را نام ببرید، در نخســتین حدس و گفته های خود 
به گوگل کــروم و فایرفاکس اشــاره خواهید کرد.

حاا بر اســاس تازه ترین گزارش های منتشرشده 
در وب ســایت زد دی نت، گوگل کروم و فایرفاکس 
به منظور ارتقای سطح کیفی و ارائه خدمات بهتر و 
همچنین افزودن قابلیت های جدیــد و کاربردی با 
یکدیگر در حال همکاری و مذاکره هستند تا بتوانند 
بیش از پیش رضایت و توجــه کاربران خود را جلب 
کرده و برای آنها تجربه لذت بخشــی از وب گردی 
و گشــت وگذارهای اینترنتی و آنایــن به ارمغان 
بیاورند.مرورگر گوگل کــروم یکی از محبوب ترین 
و پرطرفدارترین مرورگرهــای اینترنتی در جهان 
به شــمار می رود کــه از بزرگترین رقبــای موزیا 
فایرفاکس، ســافاری و اوپرا به شمار می رود.با اینکه 
هنوز اطاعات و جزئیات زیــادی از این همکاری در 
فضای مجازی و رسانه ها منتشــر نشده است، اما به 
نظر می رسد که این همکاری می تواند نتایج مثبت و 
سازنده متعددی برای هر دو مرورگر اینترنتی داشته 
باشد.تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه فناوری 
بــرآورد کرده اند که در صورت تبادل و به اشــتراک 
گذاری قابلیت های اختصاصی این دو مرورگر، آنها 
قادر خواهند بود تعداد کاربران و طرفداران خود را به 
میزان قابل توجهی افزایش داده و بدین ترتیب سهم 

خود را از بازار مرورگرهای اینترنتی افزایش دهند.

خبرخبر
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اگر چه بازار گوشی با موضوع کمبود که یکی از 
دایل افزایش قیمت گوشی ها بود، مواجه نیست، 
اما ظاهرا مشکات مربوط به واردات مسافری آن، 
موجب افزایش قیمت ۱۵ تــا 2۰ درصدی در بازار 

شده است.
به گزارش ایسنا، افزایش قیمت گوشی در یک 
ســال اخیر به دایل متفاوتی رخ داد که مهم ترین 
آن ها را می تــوان افزایــش نــرخ ارز و هم چنین 
سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرا شدن 
طرح رجیستر ی دانست. البته افزایش قیمتی که 
پس از رجیســتری در بازار ایجاد شد، به گفته ی 
کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما 
با توجه به این که گوشی یک کاای وارداتی است، 
پس از افزایش نرخ ارز، ایــن کاا با افزایش قیمت 
دو تا سه برابری روبه رو شــد و دیگر به قیمت قبلی 

خود برنگشت.
یکی از مــواردی که به نظر می رســد اخیراً بار 
دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شده، موضوع 
گوشی های مســافری اســت. محمدجواد آذری 
جهرمی - وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات - 
پیش از این درباره توقف ثبت گوشــی مســافری 
گفته بــود: قطع ســامانه همتا و گمرک درســت 
نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی 
انتظامی به گمرک مطرح اســت کــه باید اتفاق 
می افتاد. قرار بود این اتصال برای مشــخص شدن 
دقیــق واردات گوشــی از طریق مســافر صورت 
بگیرد، نه این که به اســم بار مســافر، بتوان خارج 
از روال هــای مورد تأییــد وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، گوشی وارد کرد.
گوشی به اندازه کافی هست

اما طــی روزهای گذشــته بار دیگــر موضوع 
واردات گوشی های مسافری و بسته شدن سامانه 
همتا در اخبــار آمــده و ظاهراً موجــب افزایش 
قیمت گوشی هم شده اســت. در این راستا میثم 
دادخواه - کارشــناس حوزه مخابــرات و فناوری 
اطاعــات - دربــاره ی دایــل افزایــش قیمت 
گوشی در بازار به ایســنا، گفت: در روزهای اخیر 

حدود ۱۵ تا 2۱ درصد افزایش قیمت داشــتیم و 
گوشی با گارانتی در بازار نیســت. بحث این است 
که اان در بازار گوشــی به اندازه کافی هســت و 
کمبودی نیست، هم چنین کاسبان گردش مالی 
می خواهند و این که بتوانند گوشی ها را بفروشند 
و پول دستشــان بیایــد، اما در روزهای گذشــته 
بخش مسافری ســامانه ی همتا را بستند و تعداد 
بسیار زیادی گوشی در بازار است که هیچ کدام هم 

رجیستر نشده است.
وی درباره ی مشــکات واردات گوشــی های 
مســافری بیان کرد: این موضوع از آنجا شروع شد 
که سایت همتا، امکان گوشی مسافری را باز کرده 
بود و با پرداخت عوارض و گمرکی، به گوشــی ها 
کد رجیستری می داد. در واقع آن ها محدودیت را 
برداشته و گفته بودند برای هر کارت ملی می توان 
یک گوشی گرفت و بحث پاســپورت مطرح نبود 
و به همین دلیل اســت که در حــال حاضر تعداد 
گوشی های رجیستر شده با تعداد مسافرانی که با 
پاسپورت وارد کشور شده اند، قابل مقایسه نیست.

این کارشــناس حــوزه مخابــرات و فناوری 
اطاعات ادامه داد: اگر مثًا بحث پاسپورت مطرح 

بود، هر کســی که از یک کشــور خارجی می آمد، 
می توانســت یک گوشــی مســافری رجیســتر 
کند، امــا این طور نبود و به همیــن دلیل برخی از 
فروشــندگان، هنگام فروش گوشی، برای این که 
مثًا گوشــی را برای افراد رجیســتر کنند، کارت 
ملی افراد را می گرفتند. با این کار، راه قاچاق عمًا 
دوباره باز شــده بود، اما به صورت قانون مند. یعنی 
قاچاقچی بارش را بدون ثبت ســفارش به صورت 
قاچاق وارد کشــور می کــرد و با عنوان گوشــی 

مسافری می توانست کد رجیستری بگیرد.
گوشــی هایی که از مبادی غیررســمی 

می آیند
دادخواه خاطرنشان کرد: اگر قاچاق را این طور 
تعریف کنیم که اگر دســتگاه یا کاایی از مبادی 
غیررسمی وارد کشــور شــود، قاچاق محسوب 
می شــود، این گوشــی ها هم به نحــوی قاچاق 
هستند. با واردات گوشی های مسافری با کد ملی، 
غیرمستقیم به قاچاقچی اجازه دادند که فعالیتش 
را ادامه دهد، بــا این تفاوت که شــرکت هایی که 
گوشــی وارد می کنند، عاوه بر این کــه باید ۱6 
درصد عوارض گمرکی بدهند، هزینه های دیگری 

هم دارند، اما کســی که قاچاق می کند، همان ۱6 
درصد را پرداخــت می کنــد، درصورتی که دیگر 
نظارتی رویش نیســت، مالیــات نمی دهد، دفتر 
ندارد، گوشــی را گارانتی نمی کنــد و بعضاً حتی 

متعهد به دستگاهی که فروخته نیست.
وی با بیان این که مشکل عرضه گوشی را با یک 
اقدام غیرمعقول که باز کردن ســایت همتا برای 
گوشــی مســافری با کارت ملی بود، حل کردند، 
افزود: با وجود این، باز کردن واردات گوشــی های 
مســافری به آن شــکل اشــتباه بوده و باعث شد 
قاچاق تلفن همراه به شکل دیگری شروع شود. اما 
در این مدت، جلوی این روش را نگرفتند و سه ماه 
به همین شکل پیش رفت و بازار به این روال عادت 
کرد، اما این روش را به یک باره بســتند که موجب 

افزایش قیمت گوشی هم شده است.
عرضه ی گوشی متوقف شد

در این باره هم چنین افشــار فروتــن - رئیس 
هیأت مدیــره انجمن صنفی فروشــندگان تلفن 
همراه کشــور - درباره شــرایط ایجادشده برای 
بازار گوشــی اظهار کرد: دو نوع گوشــی وارداتی 
داریم، مســافرتی و تجاری. گوشــی های تجاری 
را تاجرها وارد می کنند و باید لیســتی بدهند و بر 
اســاس مدارکی که ارائه می دهند، درخواســت 
ثبــت رجیســتری می کنند، گوشــی های دیگر 
به صورت فــردی جابه جا می شــود و خریدار باید 
برای رجیستری، به ســایت وارد شود و البته طبق 
اخباری که شنیده شــده، ظاهراً برای گوشی های 

مسافری باید شرایط و قوانین خاصی اعمال شود.
وی ادامه داد: با توجه به شــرایطی که در بحث 
رجیســتری پیش آمده، این موضوع تأثیراتی را بر 
عرضه گذاشته اســت. در واقع این موضوع باعث 
شــده عرضه ی گوشی متوقف شــود. در روزهای 
اخیر فعاان صنف این عرصه فعالیتشان را متوقف 
کردند تا نتیجه نهایی اعام شود. البته آنچه مسلم 
اســت این اقدامات بــرای جلوگیــری از واردات 
قاچاق گوشی اتفاق افتاده و امیدواریم این طرح ها 

نتیجه داشته باشد.

کارشناسان پاسخ دادند

دایل افزایش ۱5 تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی در بازار

دبیر شــورای عالی و رئیس مرکــز ملی فضای مجازی کشــور بر 
اهمیت رمز ارزها برای حل مشکل نقدینگی و تبادات ارزی در کشور 

تاکید کرد.
سیدابوالحســن فیروزآبادی در جلسه کمیســیون عالی تنظیم 
مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشــور گفت: باید مقررات گذاری 
حوزه رمزارزها هرچه ســریع تر توســط نهادها و مراکز تخصصی از 
جمله بانک مرکزی و ســازمان بورس و اوراق بهادار در کشــور انجام 

شود.
وی با اشــاره به ســند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز 
ارزها می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به شــرایط فعلی 
مؤثر باشند و بر همین اســاس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت 
به تهیه سیاست های کان حوزه باک چین و رمز ارز اقدام کرده و از 

دستگاه های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعام کنند.
بنابر اعام شــورای عالی فضــای مجازی، پیش از این نیز ســند 
الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توســط بانک مرکزی کشور جهت 
نظرخواهی در سایت بانک منتشر شــده است. در این سند، رمزارزها 
به ســه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقــه ای، رمزارزهای جهان روا 

تقســیم شــده اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه ای مجوز 
دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای جهان 
روا مانند بیت کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافی های مجاز 
بوده و نمی توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار 

گیرند.
هم چنین توکن ها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، 
توکن با پشــتوانه طا و ســایر فلزات گران بها، توکن با پشتوانه ارز، 
توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون 
پشتوانه تقسیم بندی شــده اند که در این ســند در رابطه با توکن با 
پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه 
تاکید شــده تا مقررات مرتبط با آن ها توسط ســازمان بورس و اوراق 
بهادار تهیه و اباغ شــود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها )به 
جز توکن با پشــتوانه ریال( نمی توانند به عنــوان ابزار پرداخت مورد 
اســتفاده قرار گیرند.در این جلســه، پس از ارائه سیاست های بانک 
مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت 
فناوری های نوین بانک مرکزی، پیشــنهادهایی دربــاره چگونگی 
فراهم شــدن امکان نظارت بــر رمزارزهای جهــان روا، لزوم صدور 

دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی ها و الزام کردن صرافی ها به 
داشتن کیف پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم های احتمالی، 
لزوم تقویت یکپارچگی در اســناد ارائه شده و مشــکات احتمالی 
توکن های عرضه شده توســط ICO ها به دلیل ممنوع بودن امکان 

پرداخت با این توکن ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارائه شد.

آیین اختتامیه سی و دومین جشــنواره بین المللی 
خوارزمی به منظور معرفی و تجلیل از برگزیدگان داخلی و 
خارجی در محل سالن اجاس سران کشورهای اسامی 

آغاز شد.
به گزارش ایرنا، مراسم پایانی سی و دومین جشنواره 
بین المللی خوارزمی به منظور معرفی ۱۰ طرح برگزیده 
داخلی و 6 طرح برگزیده خارجی از صبح امروز، دوشنبه 
۱۳ اسفند ماه با حضور »ســورنا ستاری« معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، »منصــور غامی« وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری و جمعی از دانشمندان و پژوهشگران 

ایرانی و خارجی گشایش یافت.
در این دوره از برگزاری جشنواره خوارزمی 2۷۱ طرح 
داخلی و ۱۱۱ طرح خارجی از ۴۰ کشــور جهان حضور 
یافته که بعد از بررســی در ۱۸ گروه تخصصی و ۵ بخش 
پژوهش های بنیادی، کاربردی، طرح های توســعه ای، 
اختراع و نوآوری و طرح برگزیده موفق در تولید ملی، 2۷ 
طرح به هیات داوران جشنواره معرفی شد که از بین آنها 

۱6 طرح داخلی و خارجی برگزیده شدند.
در این دوره ۳۷ طرح در گــروه مکانیک، ۴۵ طرح در 
گروه برق و کامپیوتر، ۳2 طــرح در گروه طرح های موفق 
در تولید ملی، 26 طرح در گروه مــواد، متالوژی و انرژی 
های نو، ۳۸ طرح در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۳۹ 
طرح در گروه زیســت فناوری و علوم پایــه، 2۷ طرح در 
گروه فناوری های شــیمیایی، 2۴ طرح در گروه نرم افزار 
و فناوری اطاعات، 2۱ طرح در گــروه عمران، 2۴ طرح 
در گروه علــوم پایه، ۱۰ طرح در گروه هنــر، ۱۳ طرح در 
گروه محیط زیست، ۹ طرح در گروه مکاترونیک، ۸ طرح 

در گروه معماری و شهرســازی، 6 طرح در گروه هوا فضا، 
۸ طرح در گروه صنایع و مدیریت فناوری و 6 طرح در گروه 

فناوری نانو ارائه شده است.
طرحهای برگزیده بخش خارجی این دوره از جشنواره 
بین المللی خوارزمی از کشورهای انگلستان، سوییس، 

یونان، چین و آمریکا است. 
دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی در 
این مراسم ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی دبیرخانه 
این جشــنواره گفت: برگزاری ســی و دومین دوره از از 
جشــنواره بین المللی خوارزمی مقارن با چهلمین سال 
پیروزی انقاب اســامی ایران یادآور توان، اراده و اقتدار 
نسلی از اندیشمندان و صاحبنظران دوراندیش عرصه علم 
و فناوری کشور است که برای تحقق آرمان های انسانی و 
اسامی جامعه خود ضرورت دستیابی به دانش و اهمیت 
نوآوری در علم و فناوری را دریافتند و چند ســال پس از 
پیروزی انقاب اسامی فضای رقابتی سالم و پویا را برای 
شناسایی، تشویق و حمایت از پژوهشگران و فناوران برتر 

ایجاد کردند.
»علی الیاسی« افزود: تجربه ذی قیمتی که در سالیان 
متمادی باعث شکل گیری و انسجام نهادی علمی و معتبر 
برای ارزیابی و معرفی طرح های برتر عرصه علم و فناوری 

کشور شده است.
وی گفت: خدمتگــزاری در بیش از ســه دهه برای 
خانــواده بزرگ وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری و به 
خصوص ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران را 
توفیق می دانیم، این دوره از جشــنواره با پذیرش صدها 
طرح از داخل کشور و دهها طرح از دانشمندان ۴۰ کشور 

نمادی از ارتقای سطح علمی و فناوری کشور و گسترش 
تعامات علمی با دانشمندان صاحب نام دنیا است.

الیاسی افزود: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
ایران به عنوان مجری و متولی برگزاری این رویداد علمی 
و بین المللی شاخص، چون دیگر سالها همچنان بر حفظ 
ارزش های ایجاد شــده از این رقابــت علمی مانند جلب 
توجه بخش صنعت به ســرمایه گذاری بر ایده های نوین 
علمی، ترغیب گرایش جامعه علمی به تجاری ســازی 
محصــوات دانش بنیان، شناســایی نــوآوران موفق و 
کارآفرینان دانش بنیان، گسترش ظرفیتهای جشنواره 
بین المللی خوارزمی در معرفی ســرمایه های انســانی 
کشــور و افزایش تعامات علمی با دانشمندان خارجی و 

پژوهشگران ایرانی مقیم دیگر کشورها پافشاری می کند.
وی بیان کرد: تحقــق هر یک از آنهــا نیازمند برنامه 
ریزی بلند مدت، سازماندهی و ایجاد هماهنگی بین افراد 
و واحدهای ســازمانی و نهادهای مرتبط ، نیروی انسانی 
کارآمد، دقت و سرعت عمل و تامین منابع مالی و اجرایی 

مناسب است.
دبیر جشنواره خوارزمی سی و دوم گفت: در این دوره 
عاوه بر مســتندات مکتوبی که برای جشنواره های بین 
المللی و جوان خوارزمی در دوره های قبل به چاپ رسیده 
پایگاه اطاعاتی برگزیدگان هر دو جشنواره در تمام دوره 
هــا )۵2 دوره برگزاری( در اختیار همــگان قرار گرفته و 
امکان دسترســی به نام برگزیــدگان، عناوین طرح ها و 

چکیده آنها از طریق این سامانه فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: این جشنواره طی سی و دو دوره 
برگزاری، حدود 2۰ هــزار طرح تحقیقاتی دریافت کرده 

که از میان آنها هزار طرح بنیادی، کاربردی، توسعه ای و 
اختراع و نــوآوری را به عنوان برگزیــده به جامعه علمی 
کشــور معرفی کرده اســت که ۷۹ درصد آن طرح های 
داخلی و 2۱ درصد آن از طرح هایی اســت که توســط 
دانشــمندان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه 

شده است.
الیاسی یادآور شد: در سی و دو سال گذشته، ۹6 نهاد و 
سازمان دولتی و خصوصی، علمی و اقتصادی، ملی و بین 
المللی در فهرست حامیان مادی و معنوی این جشنواره 
قرار گرفته اند که این نیز شاخص دیگری برای سنجش 

اعتبار، پویایی و اثرگذار بودن جشنواره است.
دبیر ســی و دومین جشــنواره بین المللی خوارزمی 
افزود: در این دوره از جشنواره سامانه ثبت نام الکتریکی 
برای فارسی زبانان و شرکت کنندگان طرح های داخلی 
و نیر خارجی راه اندازی شــد و با به روز رسانی سامانه به 
زبان انگلیسی سبب دسترسی آسان به فرآیند برگزاری 

جشنواره شده است.
وی گفت: پیاده ســازی و تکمیل بانــک اطاعاتی 
برگزیدگان جشنواره های بین المللی و جوان خوارزمی و 
ثبت بیش از دو هزار رکورد برای بازیابی اطاعات به زبان 
فارســی و انگلیســی و طراحی جدید تندیس کهربایی 

خوارزمی از دیگر ویژگی های این دوره از جشنواره است.
جشــنواره بین المللی خوارزمی همه ساله به همت 
ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و به منظور 
شناسایی، معرفی و حمایت از مبتکران، فناوران و دانش 
پژوهان برجســته در پژوهش های کاربــردی، بنیادی، 

توسعه ای و نوآوری علمی برگزار می شود.

تاثیر رمزارزها بر مشکل نقدینگی و تبادات ارزی ایران

سی ودومین جشنواره بین المللی خوارزمی به ایستگاه پایانی رسید


