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اقتصاد ایران سال هاست داریزه شده است
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پول نفت را خوردند، رفت!

بررسی آفتاب اقتصادی از وضعیت معیشتی کارگران

 خا معشیتی کارگران
 را بهتر است دولت پر کند

یک فعال کارفرمایی با اشــاره به متضرر شدن کارگران و 
کارفرمایان از مشــکات اقتصادی اخیر، راه حل هایی برای 
حل »بحران معیشت« ارائه می دهد. در این میان نمایندگان 
مجلس نیز اعام کردند که حقوق دو میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومانی مشکل کارگر را مرتفع نمی کند و بسته های حمایتی 

در نظر گرفته شده نیز به بسیاری از مردم مشمول اعطا نشده 
که انتظار می رود ساز و کار مناســبی در این راستا اندیشیده 
شــود.داوود جوانی  )دبیــرکل کانــون انجمن های صنفی 
کارفرمایی شرکت های خدماتی کشور( در ارتباط با موضوع 

دستمزد و مذاکرات مزدی ۹۸...

 خودرو های وارداتی
 به بازار نرسید

معاون اول رییس جمهور:

 حقوق مردم بر منافع 
بنگاه های اقتصادی ترجیح دارد
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زمان های نه چندان دور وقتی اســفند ماه می 
شد و در خیابان ها قدم میزدیم آمدن بهار با هوای 
ســر زمســتان را روی صورت خود احساس می 
کردیم و این نشــان می داد که عید نــوروز در راه 

است. 
از طرفی هم مردمی را میدیدم که با نشاط خرید 
می کردند هرکدام دم هر مغازه ای می اســتادند و 
خرید می کردند در آن زمان مردم دست خالی از 
مغازه ای بیرون نمی آمدند اما امروزه نه تنها بوی 
نوروز نمی آید بلکه مردم هم قدرت خریدشان به 
شدت پایین آمده است و به سختی وارد مغازه ای 

برای خرید می شوند.
آجیل و خشــکبار امســال در صــدر گرانی 

مایحتاج شب عید قرار دارد. 
براســاس آمار به دســت آمــده، در نیمه دوم 
اسفندماه سال جاری قیمت پسته با ۳۰۶ درصد 
افزایش و قیمــت مغز بادام بــا ۶۴ درصد افزایش 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل، به ترتیب 
بیشــترین و کمترین افزایش قیمت را داشته اند، 
تا جایی که براساس آمار اتحادیه آجیل و خشکبار 
تهران، فروش ایــن اقام در ۱۱ ماهه ســال ۹۷ 

یک چهارم مدت مشابه سال گذشته بوده است. 
در مدت ۶ ماهه که آمریکا از برجام خارج شده 
اســت وضعیت مردم روز به روز ســخت تر از قبل 
شــد این اما با این حال مردم تاش می کنند تا در 
نزدیکی عید خود را شاد نشان دهند و کمپین های 
مختلفی اعم از نخرید آجیــل تا نخریدن اجناس 
گران را  راه انداختند تا بلکه کاای ایرانی در آستانه 
نوروز کاهش قیمت داشــته باشــد و تمام اقشار 

بتوانند خرید کنند.
البته نباید از این موضوع کــه نه تنها آجیل در 
این مدت کوتاه گران شــده اســت بلکه کااهای 
ایرانی نیز مانند پوشــاک و کاای اساســی نیز به 
شدت افزایش قیمت داشته است که در این مدت 

مسوولین نتوانستند کاری را از پیش ببرند.
اما در این میان برخی ها هســتند نــه تنها به 
فکر مردم نیســتند بلکه این کار مــردم را نوعی 
کارشــکنی می دانند در صورتی کــه مردم این 
کمپین ها را راه انــدازی کردند تا مســوولین به 
خودشان بیایند و در این مدت کوتاه به فکر مردم و 
معشیت آنها باشند، در این مدت ۶ ماهه مسوولین 
نتوانستند برای اقشار ضعیف کاری کنند اما امید 
میرود تا در سال جدید اقشــار کم درآمد بتوانند 

حداقل معشیت زندگی خود را داشته باشند.

دوشنبه    27 اسفند   11 رجب 1440    18 مارس 2019  شماره  978  8 صفحه   1000تومان

نوروز بدون شادی
*حسین کریمی

سردبیر

علی ربیعی 
وزیر کار و رفاه سابق

پیش از این نیز در خصوص ضرورت نشــاط اجتماعی و شادی سخن 
گفته ام.  به مثابه  » توســعه بــه مثابه آزادی« آمارتیاســن، من معتقدم 
»توسعه به مثابه شادی« مفهومی است که در شرایط ایران امروز، بیش از 

هر زمان دیگری بار معنایی یافته و ضروری می نماید.
چندی پیش در میدان کشــتارگاه،  خودم را مهمان چند ســیخ جگر 
و خوش گوشت کردم. دختر و پســر جوانی ، با شــناختن من، در کنارم 
نشستند و صحبتی کوتاه شکل گرفت. خانواده پسر، مالک چند رستوران 
در شمال تهران بودند که پســر آنها را مدیریت می کرد. از اداره رستوران  
که در آن هفتاد نفر مستقیم و غیرمستقیم کار می کردند سخن گفت. در 
اثنای سخنانش،  از نارضایتی و  تمایلش به مهاجرت به کانادا نیز صحبت 
کرد. با تعجب از او پرسیدم شــما که وضع مالی خوب دارید، دیگر چرا به 
رفتن فکر می کنید؟ و او در پاســخ از دغدغه هایش، از احســاس ناامنی 
روانی اش  و غمهای بیهوده ناشی از شنیدن اخبار، از نزاعهای غیرضروری 
آدمها در کوچه و خیابان تا رفتارهای غیرحرفه ای در ادارات صحبت کرد. 
صرف آن چند ســیخ جگر برایم با دنیایی از نکات روانشناسی اجتماعی 

ایران امروز همراه بود.
اگر امروز برشــی به ایه های اجتماعی جامعه بزنیم، زیســت ناامن و 

فقدان نشاط کاما هویدا است.
 در نگاه اول، تصور بر آن است که فقط طبقات دهک های پایین درگیر 
با فقر و معیشت ســخت، احســاس ناامنی روانی و فقدان شادی را تجربه 
می کنند، اما تاملی دقیق تر و بررســی گفتگوهای درون جامعه، حکایت 

از احساس ناامنی روانی و فقدان شادی، به عنوان پدیده ای فراگیر دارد. 
امروز رابطه معنادار قابل توجه بین احســاس ناامنی و فقدان شادی با 
طبقه اجتماعی، جنس و ســن مشاهده نمی شــود و به عنوان یک پدیده 

همه گیر بیشتر قابل تبیین است. 
تعدادی از  آنها که توانایی و وســعش را دارند در اندیشه رفتن هستند. 
در ایه هــای پایین تر اجتماع، فقدان شــادی، با وضوح بیشــتری قابل 
احساس است . با تغییرات اجتماعی گســترده، تغییرات نسلی و نیازهای 
جدید، دیگر ساختارهای سنتی شادی آور و اقناع کننده هم فاقد کارکرد 

مناسب شده اند. 
در بررســی و مطالعاتی که در خصوص ناآرامی های دی ماه ۹۶ انجام 
دادم، یکی از وجوه مشترک در شهرهای شلوغ شده، فقدان سینما، تئاتر، 
فرهنگسرا و ورزشــگاههای مناســب بود و جای خالی نهادهای تولید و 

ترویج شادی و نشاط به خوبی قابل مشاهده بود. 
جوانان فاقد شــغل بدون هیچ تخلیه اجتماعی با انتظارات باا و ادارک 
ناخوشــایند، پر از حرمان ها برای هرگونه اعتراض شده اند. جامعه ای که 

شاد نیست امنیت نداشته و توسعه نیز نخواهد یافت.
 به بیان دیگر، جامعه ناشــاد، دچــار درگیرهای ســاختاری از قبیل 
نزاعهای بیهوده، طاق های شتابزده، ناســازگاریهای درون و بین نسلی 

و اعتیاد می شود. 
 یافته های ناشی از داده های سازمان بهزیســتی نشان  داده اند که در 
سالهای اخیر فقر و بیکاری علت اول طاق نیســت و اعتیاد نیز برخاف 
برخی از یافته های ســالهای پیش، بیش از آنکه در طبقات حاشیه نشین 
و فقیر رواج یافته باشد، اخیرابیشــتر در بین طبقات برخوردار، شاغلین و 

زنان در حال گسترش است. 
زندگی همراه با نگرانی، حرمان به بار می آورد و جامعه حرمان زده هم 

معترض خواهد شــد. قبا در خصوص نظریه حرمــان _ تعرض و آثار آن  
نوشته ام. برخی از اندیشــمندان حوزه مطالعات علوم سیاسی حرمان و 

تعرض را پایه های برخی از انقابهای اجتماعی دانسته اند. 
متاسفانه ما فاقد سیاســتهای معطوف به شادی هســتیم. من ضمن 
اعتقاد به اجرای سیاســتهای حمایتی برای حداقل پنج دهک جامعه در 
جهت کاهش ریســک زندگی و باا بردن تاب آوری اجتماعی این دهک 
ها به گونه ای که در دام تله فقر نیفتند، پیشــنهاد ایجــاد نهادهایی برای 

مطالعه و ایجاد شادی در شرایط فعلی را دارم.
 باید سیاست و دانش ازم برای ایجاد شادی، تقویت شود.

متاسفانه ســازمانهای امروز ما مســئولیتی در خصوص ایجاد شادی 
برای خود متصور نیستند. 

این نقیصه در صدا و سیما نیز به خوبی به چشم می آید.
 برنامه های صدا و سیما، شادی اور نیست  و برخی از برنامه ها که مورد 
توجه مردم قرار می گیرند در یک اســتراتژی نانوشــته به سرعت دچار 

مشکل می شوند. 
حتی یک برنامه ســاده تلویزیونی »نود فروســی پور« با مشکل روبرو 
می شود. عمده سریالها نیز شادی آور نیستند. دو برنامه »خندوانه رامبد 
جوان« و »دورهمی مهران مدیری« به همراه »نود« از معدود برنامه هایی 
هستند که در زمان پخش شان، کسی برای دستیابی به شادی و سرگرمی 

نشاط آور از کانالهای ماهواره ای استفاده نمی کند.
عاوه بر مســئولیت دولت در تامین سیاســتهای معطوف به شادی، 
نهادهای اجتماعی در عرصه هنر و ســرگرمی و نیز نهادهای کوچک مثل 

خانواده و افراد به نحوی باید مسئله تولید شادی را مورد توجه قرار دهند .
از میــان نهادهــای اجتماعی _ فرهنگی، ســینما از نقش بســزایی 

برخوردار است.
منظور من این نیســت که ژانرهای نقد اجتماعی را کنار بگذاریم، بلکه 
تاکید بر این نکته اســت که در کنار آن برای ایجاد جامعه ای شاد، بیشتر 

جهت گیری نمایند.
 مسئولیتی که بر عهده موسیقی، شعر، داستان، تئاتر، مجسمه سازی 

و دیگر نهادهای مربوط نیز می باشد.  
در این میان افراد جامعه نیز، باید کنش های معطوف به شــادی ایجاد 
کنند.  چه خوب است ارتباطات میان مردمی و همنشینی های اجتماعی 

را در سطوح مختلف جامعه گسترش دهیم. 
یادش به خیر، قدیم ها، شب نشینی های محله ای و فامیلی کم خرج، 
همیشــه برپا بود. باید به احیای این گونه فرهنگ های فراموش شــده، 

اهتمام ورزیم. 
در مراجعات اداری، با رفتاری درســت و دلســوزانه، حال ارباب رجوع 
نیازمند را خوب کنیم. پزشــکان با همدردی بیشــتری به بیماران توجه 
کنند _متاســفانه در برخی از موارد، بیمار باید التماس کند تا پزشک دو 
کلمه بــا او حرف بزند و دردش را بشــنود_ این مقولــه در خصوص تمام 
نهادهای اجتماعی از جمله آموزه های ما در مدرسه و دانشگاه نیز صادق 

است .
هیچ جامعه ای بدون نشاط، توســعه نیافته و هر جامعه ای که نشاط و 
شادی را به همراه نداشته باشد، به امنیت روانی و  توسعه دست نمی یابد. 

همچنین هر رشدی که شادی به وجود نیاورد نشانگانی از توسعه ندارد. 
بیایید تصمیم بگیریم سال نودو هشت را سال خوب کردن حال خود و 
دیگران قرار دهیم. تجربه کردن شادی، تصمیمی است که باید به عنوان 
یک نیاز جمعی به آن نگریسته شود. بکوشیم تا سال جدید، سال انتشار و 

حرف اول 
چند سیخ جگر، شادی، امنیت ملی

 برج سازی درباغات تهران 
به اسم  توسعه فضای سبز

وزیر انرژی عربســتان گفت که نســبت به ادامه 
تعهدش مبنی بر کاهش تولید نفت که میان سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و کشورهای 

غیرعضو صورت گرفته، امیدوار است.
به گزارش ایلنــا ، »خالــد الفالح« وزیــر انرژی 
عربستان، روز -یکشــنبه- گفت که نسبت به ادامه 
تعهدش مبنی بر کاهش تولید نفت که میان سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و کشورهای 

غیرعضو صورت گرفته، امیدوار است. 
وی در نشستی خبری در باکو گفت: »بدیهی است 
که نسبت به اجرای توافق اوپک با کشورهای غیرعضو 

خوش بینم. این توافــق با اســتانداردهای تاریخی 
مستحکم و قابل اتکا است«.

وزیر انرژی عربستان در ادامه به خبرنگاران گفت 
که مجموع کاهش تولید نفت در دو ماهه آغازین سال 
جاری میادی کمتر از زمان مشابه در سال ۲۰۱۷ و 
۲۰۱۸ است، اما تولیدکنندگان نفت »به زودی خود را 

به میزان مقرر می رسانند«.
این مقام سعودی همچنین افزود: »اجازه نخواهیم 
داد کــه امنیت بخش انــرژی با هر رویــدادی مورد 
تهدید قرار بگیرد، اما در عین حال ســرمایه گذاران 
و شــرکت های نفت و گاز را رها نخواهیــم کرد تا در 

بی خبری بماننــد و ندانند در زمینــه محیط باثبات 
سرمایه گذاری قرار است چه پیش بیاید«.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس می 
گوید افزایش های اخیر نرخ دار به دلیل درخواست 
ارز برای ســفرهای خارجی است که با روند مدیریتی 

بانک مرکزی کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیســیون امور داخلی و 
شوراها مجلس با اشاره به ســقوط نرخ ارز در ماه های 
اخیر، گفــت: با تغییر رئیس بانــک مرکزی و حضور 
همتی در ریاســت ایــن بانک و محوریــت موضوع 
استقال بانک مرکزی ، شــاهد اتفاقات مناسبی در 

حوزه پولی و ارزی کشور بوده ایم.
دســتورات غیر کارشناسی دولت به بانک 

مرکزی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس 
ادامه داد: اســتقال بانک مرکزی از جمله نکات مهم 
و اثر گذار اســت، چرا که در دوران مدیریت سیف در 
بانک مرکزی، این موضوع مطرح شده که مبحث ۱۸ 
میلیارد دار و وارد کردن ســکه به بازار تکلیف دولت 
به بانک مرکزی بوده نه نظر کارشناسی رئیس بانک 
وقت.نماینده مردم نجف آباد در مجلس دهم شورای 

اسامی با تاکید براینکه همتی استقال بانک مرکزی 
را حفظ کرده اســت، بیان داشت: رئیس جدید بانک 
مرکزی تحت حرف ها و کارهای غیرکارشناسی نرفته 
اســت و تمام تمرکز خود را بر کنترل ریال گذاشــته 
اســت، این در حالی است که در گذشــته تمرکز بر 

کنترل دار بود که این کار برای ما مقدور نبود.

وی گفت: با تغییر رویه در بانک مرکزی و شــروع 
مبــادات ریالی، بحث کدهای بانکی و مســائل این 
چنینی که در توان مدیریت بود، شــاهد بودیم که به 

اصطاح داغی پول کاهش پیدا کرد.
همتی در مجموع توانست از عهده کنترل 

بازار ارز برآید
ابوترابــی در ادامه گفت وگو با خانــه ملت، با بیان 
اینکه همتــی در مجموع توانســت از عهده کنترل 
بازار ارز برآید، درباره تغییر نرخ دار از کانال ۱۱ هزار 
تومان به ۱۳ هزار تومان، بیان داشت: به هر حال جنگ 
اقتصادی در پیش داریم، در این جنگ پاتک و حمله 
وجود دارد و برخی وقت ها پیشــرفت و عقب نشینی 
دارد، در این جنــگ با کنترل ریــال، دار از ۱۹ هزار 

تومان به ۱۰ هزارتومان کاهش یافت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس 
با اشاره به افزایش چند هزارتومانی اخیر قیمت دار، 
اظهار داشت: افزایش های اخیر به دلیل درخواست ارز 
برای سفرهای خارجی است که با روند مدیریتی بانک 

مرکزی کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.

وزیر انرژی عربستان:

اجازه نمی دهیم امنیت بخش انرژی با هر رویدادی تهدید شود

ابوترابی با اشاره به وضعیت بازار ارز :

تغییر جهت بانک مرکزی از دار به ریال روند کاهشی را رقم می زند

آفتاب اقتصادی از تخریب باغات تهران گزارش می دهد



عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بــا تاکید بر این که 
تورم ناشی از نرخ ارز بزرگترین معضل اقتصادی است، گفت: بخش 

خصوصی همچنان بر تک نرخی کردن ارز مصمم است.
حسین سلیمی با اشاره به نامه نگاری وزیر صنعت با رییس بانک 
مرکزی مبنی بر افزودن ۸قلم کاا به لیســت دریافت کنندگان ارز 
۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد ایران بین دو قطب تک 
نرخی کردن و آزادسازی نرخ ارز باتکلیف شده و این وضعیت صنایع 

را دچار آشــفتگی بسیاری کرده اســت.این فعال بخش خصوصی 
تصریح کرد: با توجه به این که برخی از مقامات دولتی از جمله وزیر 
اقتصاد و رییــس کل بانک مرکزی اذعان کرده اند که سیاســت ارز 
دولتی نتیجه مثبتی به همراه نداشته، بنابراین نباید این راه غلط را در 
سال ۹۸ با اضافه کردن کاا های بیشتر به لیست تکرار کنند.سلیمی 
تک نرخی کردن ارز را مهم ترین خواسته بخش خصوصی دانست و 
افزود: اگرچه تک نرخی کردن ارز مجددا تورم باایی به همراه دارد اما 

این معضل یک بار برای همیشه تمام خواهد شد و هربار به دلیل اتخاذ 
سیاست جدید ارزی شاهد رانت گستره نخواهیم بود.نایب رییس 
کمیسیون بازار پول و سرمایه پیشــنهاد کرد: در سال جاری هیچ 
کاایی با نرخ دولتی به دست مردم نرســید و سال آینده نیز همین 
روال ادامه دارد، از این رو پیشنهاد ما این است که به جای تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کاا ها ارز نیمایی داده شود و مابه التفاوت آن به 

صورت یارانه به دست اقشار کم درآمد جامعه برسد.
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قاسمی:
سفیر کنیا به وزارت خارجه 

احضار شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به 
دنبال صــدور رای دادگاه کنیا مبنی بر نقض 
حکــم آزادی دو زندانی ایرانی بــه نام های 
»احمد ابوالفتحی« و »سید منصور موسوی« 
روز گذشــته ســفیر کنیا در تهران ازسوی 
مدیرکل آفریقای وزارت امورخارجه احضار و 
مراتب اعتراض جمهوری اسامی ایران به این 

رای به وی اباغ شد.
بــه گــزارش اداره کل اطاع رســانی و 
ســخنگویی وزارت امــور خارجــه، »بهرام 

قاسمی« افزود: 
مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه در این 
دیدار با ابراز ناخرســندی جمهوری اسامی 
ایــران از رای ناعادانــه دادگاه کنیا به طرف 
کنیایی، اطاع داد که ایران سفیر خود در کنیا 

را جهت مشورت به تهران فراخوانده است. 
وی افزود: رقیه سوبو سفیر کنیا در تهران 
نیــز در این دیدار اظهار داشــت کــه مراتب 
اعتراض و ناخرسندی ایران را به دولت متبوع 

خود منتقل خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص 
موضوع احضار سفیر کنیا در تهران به وزارت 
امور خارجه یادآور شد: دادگاه عالی کنیا بهمن 
سال گذشته در رســیدگی مجدد به پرونده 
دو متهم مذکور، ضمن تبرئه آنان از اتهامات 
وارده، حکم آزادی هر دو نفر را صادر کرد اما با 
مداخات غیر قضایی در این روند، پلیس کنیا 
از اجرای حکم و بازگشــت این دو نفر به ایران 

ممانعت کرد.
قاســمی تصریح کرد: دیــوان عالی کنیا 
جمعه گذشــته رای دادگاه عالی آن کشور را 

نقض کرد و دو ایرانی را به زندان بازگرداند.

سفر ظریف به قم برای دیدار 
با علما و مراجع تقلید

وزیر امور خارجه کشورمان  با سفر به شهر 
قم با برخی از علما و مراجع تقلید شیعه دیدار و 

گفت وگو خواهد کرد.
به گزارش ایلنــا ، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه با سفر به قم ضمن دیدار با برخی 
از علما و مراجع تقلید، در شورای اداری استان 

قم حضور خواهد یافت.
ظریف روزدوشنبه و در بدو ورود به شهر قم 
با حضور در دفتر حجت ااسام والمسلمین 
شهرســتانی نماینده تام ااختیــار آیت اه 
سیســتانی در ایران با وی دیــدار و گفت وگو 

خواهد کرد.
دیدار با آیت اه مکارم شــیرازی، آیت اه 
نوری همدانی و آیت اه وحید خراســانی از 
دیگر برنامه های نوبت صبح وزیر امور خارجه 

در سفر به قم خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان برای اقامه نماز 
ظهر در موسســه علوم وحیانی اسراء حاضر 
خواهد شد و ضمن اقامه نماز به امامت آیت اه 
جوادی آملی با وی دیــدار و گفت وگو خواهد 

کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در ســاعت 
۱۴ در شورای اداری استان قم حضور خواهد 

یافت تا از روند جاری در استان قم مطلع شود.
دیدارهای نوبت عصر محمدجواد ظریف 
در ســفر یک روزه قم هنوز مشخص نشده اما 
احتماا دیدارهایی هم در ساعت عصر صورت 

خواهد گرفت.

محمدی، کارشناس مسائل منطقه ؛
افکار عمومی عراق نگاه 
مثبتی به عربستان ندارد

کارشــناس مســائل منطقه گفت: افکار 
عمومی جامعه عــراق به واســطه حمایت 
عربستان٬ترکیه و آمریکا از تروریست ها نگاه 

مثبتی به آنها ندارند.
هادی محمدی کارشناس مسائل منطقه 
در گفت وگو با  باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
با اشــاره به ســفر  هیات اقتصادی عربستان 
به عراق بافاصله بعد از ســفر روحانی به  این 
کشور، اظهار کرد: مناسبات اقتصادی امروز 
تحت تاثیر مولفه های مختلفــی قرار دارد به 
طوری کــه  تعامات اقتصادی  بــا ایه های  

جامعه و اقشار  مختلف در ارتباط است.
کارشناس مســائل منطقه بیان کرد:اگر 
امروز به افکار عمومی جامعــه عراق مراجعه 
کنیــم خواهیــم دید کــه  آنها نســبت به 
عربستان؛ترکیه و آمریکا با توجه به حمایت 
هایی که از تروریست ها داشته اند نگاه مثبتی 

ندارند.
وی ادامه داد:در شــرایط کنونی کااهای 
اردنی،مصری،ســعودی و ترک در جامعه و 
بازار عراق فراوان است  که این نفوذ را می توان 
حاصل پیوند های تجار خاص با اقشار مختلف 
عراقی دانســت در نتیحه تاجران سعودی و 
ترک از این ظرفیت استفاده می کنند تا فرمول 
های اقتصــادی را به نفع خــود تغییر بدهند 
چنانچه ترکیه ســعی می کند کاای ارزان 

قیمت را در اختیار مردم این کشور قرار بدهد.

به شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ارائه شد:

گزارش همتی از روند ادغام 
بانک های نیروهای مسلح

رییس کل بانک مرکــزی گزارش روند 
ادغــام بانک هــای نیروهای مســلح را به 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرد.

بیست و هشتمین جلســه شورای عالی 
هماهنگی اقتصــادی به ریاســت رییس 
جمهــور و با حضور رییــس مجلس و دیگر 
اعضــا برگزار شــد. در آغاز جلســه رییس 
جمهور با اشــاره به دســتاوردهای ســفر 
اخیر خود به عراق، از میزبانی دولت و ملت 
عراق قدردانی و با تاکید بــر اجرائی کردن 
سریع توافقات دو کشــور، به ویژه در حوزه 
اقتصادی، این سفر را بســیار مثبت و نقطه 

عطفی در روابط دو کشور ارزیابی نمود.
رییس جمهور تاکید کــرد که روابط دو 
کشور همسایه، مســلمان و برادر از چنان 
اســتحکام و مبانــی مشــترکی برخوردار 
اســت که دیگران قادر به ایجــاد اختال 
در آن نیســتند. در ایــن جلســه، وزیران 
صنعت، معدن و تجارت و کشــور، گزارشی 
از پیشــرفت کار ستاد ملی تســهیل و رفع 
موانع تولید و کارگروه های اســتانی آن در 
سراســر کشــور ارائه کردند و برای تسریع 
کار، خواستار همکاری بیشتر دستگاه های 

ستادی در اجرای مصوبات آن شدند.
پس از بحــث و بررســی، مقرر شــد با 
بررســی دقیق موارد، پیشنهادهای مربوط 
به هر حوزه در شــورا مطرح شود. همچنین 
وزیر امور اقتصــادی و دارائی، در آســتانه 
برگزاری کمیســیون مشــترک اقتصادی 
ایــران و چین، گزارشــی از وضعیت روابط 
اقتصادی با چیــن و برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مدت گســترش روابط اقتصادی دو 
کشــور ارائه کرد. اعضای شــورای عالی با 
تاکید بر گســترش روابط راهبردی با چین 
در حوزه های مختلف، بر تســریع در اجرای 

توافقات دو کشور تاکید کردند.
رییس کل بانــک مرکزی نیــز در این 
جلســه گزارشــی از روند ادغام بانک های 
نیروهای مسلح در بانک سپه که در اجرای 
مصوبات شورای عالی، طبق برنامه تنظیمی 
در حال اجراست ارائه داد و شورا بر پیگیری 
جدی چابک ســازی و توانمندسازی نظام 
بانکی بــا همکاری همه دســتگاه ها تاکید 

کرد.

پیش بینی بانک مرکزی ژاپن 
از وضعیت اقتصاد جهان

بانک مرکزی ژاپن پیــش بینی خود از 
رشد اقتصادی کشــورهای جهان را کاهش 

داد.
بــه گــزارش ایســنا، بانک مرکــزی با 
بیان این که پیش بینی می کند نرخ رشــد 
اقتصــادی در سراســر جهان کند شــود، 
نســبت به تأثیر منفی این مساله بر تجارت 
خارجــی و فعالیــت کارخانه هــای ژاپنی 
هشدار داده است و گفته است اقتصاد ژاپن 
امسال را با رشدی آهسته پشت سر خواهد 

گذاشت.
بانک مرکزی ژاپــن که چند روز پیش به 
منظور تقویت رشــد اقتصادی، نرخ بهره را 
در سطح منفی ۰.۱ درصد حفظ کرد، اعام 
کرده است که رشــد اقتصادی کشورهای 
پیشــرفته با کاهش محسوسی همراه شده 

است و این مساله شامل ژاپن نیز می شود.
هوراهیکو کــورادا، رئیس بانک مرکزی 
ژاپن وعده داده است که نرخ بهره این کشور 
از ســطح کنونی پایین تر نخواهد آمد و این 
نرخ تا رسیدن به سطح تورم دو درصد هدف 
گذاری شده توســط این بانک ادامه خواهد 
یافت. وی افــزود: نیازی بــه تغییر اهداف 
نمی بینم و فکر نمی کنم دسترســی به نرخ 
تورم هدف گذاری شده خیلی آرمان گرایانه 
باشــد.صادرات ژاپــن در ماه گذشــته در 
شرایطی پایین ترین رشد دو سال اخیر را به 
ثبت رساند که کاهش واردات چین ار ژاپن 
که یکی از بزرگ ترین شــرکای تجاری این 
کشور اســت، از جمله دایل مهم این اتفاق 
عنوان می شود. کورودا اطمینان خاطر داد 
که اقتصاد ژاپن در مســیر درستی حرکت 
می کند و افزود: هر چند که میزان صادرات 
و واردات تحت تأثیر کاهش رشد اقتصادی 
کشــورهای جهان قرار گرفته اســت، اما 
تقاضای داخلی رو به افزایش اســت.با این 
حال تارو آســو، وزیر دارایــی ژاپن از بانک 
مرکزی این کشور خواســته است دست از 
رسیدن به تورم دو درصدی بردارد و بر روی 
عادی سازی سیاســت پولی متمرکز شود. 
وی با بیان این که هیچ کس از نرســیدن به 
تورم دو درصــدی در ژاپن عصبانی نخواهد 
شــد افزود: اگر بانک مرکــزی برای مدتی 
طوانی، به سیاســت های انبســاطی خود 
ادامــه دهد، در زمــان وقوع یــک بحران، 
توانایی ازم برای جلوگیری از ورود اقتصاد 

به رکود را ندارد.

خبر خبر

معاون اول رییس جمهور:

حقوق مردم بر منافع بنگاه های اقتصادی ترجیح دارد
یکصد و یازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد 
روزیکشــنبه به ریاســت معاون اول رییس جمهور 

برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر نقش 
نظارتی دولت، وظیفــه حاکمیتی ســازمان ملی 
استاندارد در موضوع کنترل کیفیت و مقیاس ها را پر 
اهمیت دانست و گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند 
که کااها و خدماتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، 

استاندارد و قابل اعتماد است.
وی افزود: سازمان ملی اســتاندارد در امر نظارت 
بر رعایت استانداردها، باید منافع و حقوق مردم را بر 

منافع بنگاههای تولیدی و اقتصادی ترجیح دهد.
جهانگیری ادامه داد: تجهیزات و دســتگاه هایی 
که با سامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبیل 
آسانســورها و خودروها باید از اســتانداردهای ازم 
برخوردار باشــند. همچنین در تولیــد و نظارت بر 
دستگاهها و وسایلی نظیر ترازوها و وسایل سنجش و 
نیز نازل های پمپ بنزین ها که با حقوق مردم مرتبط 
اند، باید نظارت و دقت کافی شــود تا مردم اطمینان 
پیدا کنند که در ارائه خدمات به آنها کم فروشــی و 

اجحاف نمی شود.
وی با ذکر خاطــره ای از به مــوزه رفتن خودرو 
پیــکان افــزود: در دولــت اصاحــات و در زمان 
مســئولیتم در وزارت صنایــع و معــادن با وجود 

مخالفت هایــی که با متوقف شــدن خــط تولید 
پیکان می شــد اما به جهت رعایت منافع و حقوق 
مردم تولید پیکان را متوقف کردیــم. همان زمان 

دستورالعملی نیز برای رعایت یکسری استانداردها 
در تولید ســایر خودروها اباغ شد، هرچند با پایان 
آن دولت متأســفانه اســتانداردهای تعیین شده 

اجرایی نشد.
معاون اول رییس جمهور بــا تأکید بر ضرورت 
افزایش نظارت ســازمان ملی اســتاندارد در زمان 
تحریم بــر تولید کااهــا و خدمات بــرای رعایت 
استانداردها اضافه کرد: با وجود تحریم های اعمال 
شده از سوی آمریکایی ها، رعایت اصول استاندارد 
در تولید کااها و ارائه خدمات باید با قوت ادامه پیدا 
کند.جهانگیری با ابراز خرســندی از اینکه هرچه 
از زمان آغاز تحریم ها می گذرد تســلط بر اوضاع و 
امکان مدیریت شرایط و بکارگیری راهکارها برای 
بی اثر کردن تحریم ها بیشــتر فراهم می شــود؛ بر 
ضرورت اتخاذ تصمیمات بر اســاس نگاه ملی برای 
تأمین حداکثری منافع ملی در برهه کنونی تاکید 
کرد.در این جلســه که وزرای جهاد کشــاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت، رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس 
اتاق اصناف ایران، رییس ســازمان ملی استاندارد، 
رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور و برخی 
نمایندگان مجلس شــورای اســامی نیز حضور 
داشتند، پیشــنهاد حذف تعرفه نشــان حد مجاز 
آاینده ها در محصوات کشــاورزی و پیشــنهاد 
اجرای اجباری استاندارد شــیرهای ساختمانی و 
شیرآات بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

و به تصویب رسید.

نماینده مردم شیراز در صحن علنی مجلس گفت: سال ۹۷ تلخی های 
فراوان داشت، شیرینی هایی هم داشت، عزیزان ااقل عید را به مردم تلخ 

نکنید.
به گزارش ایلنا، علی اکبری در نشست علنی مجلس شورای اسامی 
در نطق میان دســتور خود، ضمن تبریــک به مناســبت وادت امام 
محمدتقی)ع(، گفت: ای دل مــن گرچه در ایــن روزگار، جامه رنگین 
نمی  پوشی به کام، باده رنگین نمی بینی به جام ، نقل و سبزه در میان سفره 
نیســت، جامت از آن می که می باید تهی اســت، ای دریغ از تو اگر چون 

نرقصی با نسیم، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اســامی، ادامه داد:  سال ۹۷ 
تلخی های فراوان داشت، شیرینی هایی هم داشت، عزیزان ااقل عید را 
به مردم تلخ نکنید.در برابر خط قرمزهای موهوم و خودساخته، بداخاقی 
ها، افراط گرایی ها، منفعت طلبی ها، گرانی، تورم، شــرمندگی مردم در 
برابر زن و فرزندان، تصادفات جاده این نماینده مردم در مجلس دهم فشار 
روزافزون بانک ها بر تولیدکنندگان آنچه که انتظار می رود همگرایی در 

حل مشکات، صداقت در عمل و عدالت در امور است.
اکبری اظهار کرد: بدون تردید در افول و برچیدن تبعیض شیرینی عید 
به مردم رخ می نماید، از موافقت مقام معظم رهبری با اســتفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی در تامین آب آشامیدنی عشایر و همراهی نمایندگان 
در این زمینه سپاسگزارم.اقدام بانک مرکزی برای ادغام بانک های وابسته 
به دستگاه های نظامی و انتظامی شایسته تقدیر است، امیدوارم در مورد 
سایر بانک ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری نیز اقدام کارسازی به عمل 

آید.
وی خاطرنشان کرد: کشتار وحشــیانه نمازگزاران بی دفاع در کشور 
نیوزیلند اوج بد اخاقی، افراط و نژادپرستی است دل هر انسانی را به درد 
می آورد و محکوم است، این موج خشــونتی است که به دلیل حمایت از 

تروریسم و داعش به کشــورهای حامی آن در حال بازگشت است، ورود 
سازمان همکاری کشورهای اســامی به این حادثه تروریستی ضروری 

است.
وی بیان کرد: ماهیت پنهانی که با پایین نگه داشتن قیمت ارز و تعیین 
قیمت های دستوری به بخش کشاورزی تحمیل می شد در بازار نابسامان 
معلوم شد که تولیدات بخش کشــاورزی سودده اســت، اما باز گرفتار 
بخشنامه های خلق الساعه و متضاد دستگاه های مسئول گردید و آسیب 

دید.
اکبری یادآور شد: متاسفانه حمایت از مصرف کنندگان و مصرف گرایی 
بیش از حمایت از تولیدکنندگان اولویت پیدا کرد، ارتقای همه جانبه و 
مسئوانه سطح نظارت خصوصا در مواردی که ارز یارانه ای داده می شود 
توســط کلیت نظام باید صورت گیرد و تنها کار دولت نیست. از سازمان 
برنامه و بودجه انتظار مــی رود در روزهای پایانی ســال مطالبات بیمه 

کشاورزان خسارت دیده را با اولویت پرداخت کند.
اکبری بیان کــرد: در ابتدای انقاب بانکداری بدون ربا مصوب شــد 
و انتظار این بود که بعــد از چهار دهه بانکداری بــدون ربا در جای جای 
کشور گسترش یابد، متاسفانه این گونه نشد و نظام فوق ربوی حاکم شد 
و از نظام های سرمایه داری هم پیشی گرفت، در هفته های اخیر مجلس 
برای حمایت از تولید حاکمیت بانکداری بدون ربا تصویب نمود که بانک 
ها اجازه نداشته باشند از سود، سود بگیرند که با بهره مرکب فضای کسب 
و کار را تیره کنند، این مصوبه که بارقــه ای از امید در دل یکایک مردمان 
آسیب دیده از نظام بانکداری موجود ایجاد کرده بود متاسفانه مردود شد و 
به بانک ها اجازه داده شد که سیستم کج دار و مریز فعلی که به جز آسیب و 

بازدارندگی هیچ هنری ندارد، کماکان ادامه یابد.
وی افزود: نقدینگی بیش از ۱۷۰۰ میلیارد که باید در مســیر تولید 
هدایت شود همانند اژدهایی هفت سر ارزش های حاکم بر تولید را بلعیده 

و نظام مولد را به نظام نامولد و ناکرآمد تبدیل می کند. آنچه ازم است نظام 
تکلیف خود را با آن روشن کند، ربا و منافع ملی است و توصیه تنها کفایت 
نمی کند، ساطین متعددی کشور را جوانگاه خود قرار داده اند، سلطان 
قیر، سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان ارز و قدرت های 
پیدا و پنهانی که سوداگری و ســودجویی دارند و در فضای کسب و کار 

کشور اخال ایجاد می کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسامی، تاکید کرد: انتظار بود که تکلیف ماشین 
های قاچاق و مســببان این موضوع روشــن شــود، انتظار می رفت که 
بنیانگذاران خطاکار و غارتگر به نام موسسات پولی و مالی به مردم معرفی 
شــوند و حقوق مردم را ایفا کنند، انتظار می رفت خودروسازانی که نه به 
تعهد خود عمل می کنند و نه به کیفیت تولید توجــه دارند و با افزایش 
قیمت های لجام گســیخته جامعه را دچار نگرانــی و چالش می کنند 

مجازات شوند.
وی ادامه داد: انتظار این بود که هویت دانه درشت های غارتگران بیت 
المال و متجاوز به حقوق مردم افشا شــود، انتظار این است که با پرهیز از 
تنش و گفت و گو و تعامل با جامعه بین الملل با رعایت حکمت و مصلحت 
اولویت ها باز تعریف شود، همگرایی در سیاست خارجی که نشانه قدرت 
جمهوری اسامی و عدم احساس شــکاف در این حوزه و تاکید بر اصل 

پاسخگویی مشخص است یک اولویت می باشد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور گفت: معیشت 
مرزنشــینان با امنیت مرزها گره خورده است تاش می 
کنیم این موضوع قانونمند شــود و مرزنشینان خودشان 

تامین کننده امنیت مرزهای کشور باشند.
به گزارش ایرنا، »حسین ذوالفقاری« در نشست خبری 
که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به تاش دشمنان 
برای ایجاد ناامنی درکشــور با تحریک اقوام در مسابقات 
ورزشی و طرح مباحثی چون تابستان داغ، آبان یا دی ماه، 
گفت: حتی در روز هفدهم دی ماه گفتند مردم قرار است 
امروز به خیابان هــا بریزند بعد که دیدنــد اتفاقی نیفتاد 
گفتند مردم سرکار هستند یا گفتند ایران چهلمین سال 

انقاب را جشن نمی گیرد.
وی اضافه کرد: این موضوعات تصادفی نیســت و اتاق 
های فکر، برنامه ها و افــرادی در پی عملیات روانی بودند. 
تمام اقداماتی که گفته شد به همراه تحریم اقتصادی یک 
هدف اصلی داشت و آن ایجاد بحران و به هم ریختن ثبات و 

بروز ناامنی در کشور بود. 
معاون امنیتــی و انتظامی وزارت کشــور ادامه داد: از 
سوی دیگر، مشــکات مربوط به آب وقت و نیروی زیادی 
را از برقرارکنندگان نظم و امنیت کشور گرفت. همچنین 
مســائلی که در ارتباط با تقسیمات کشــوری داشتیم و 
برخی ناامنی های عمومی چون قاچاق ســاح به ویژه در 
مرزهای غربی و شمال غربی و بروز پدیده های جدید چون 

فســاد، احتکار و قاچاق از داخل به بیرون مرزها در برخی 
از کااهای اساسی می توانســت کار زیادی را برای حوزه 

تامین کننده امنیت کشور در برداشته باشد.
ذوالفقاری با اشاره به برخی حمات تروریستی در سال 
۹۷ اظهارداشت: به تحقیق می توان اذعان کرد هر ۴ مورد 
)این حمات( انتحاری بود و مورد غیرانتحاری نداشتیم. 
اقدام تروریستی انتحاری تقریبا ســاده ترین اقدام از نظر 
عملیاتی اســت یعنی برنامه ندارد و قصدش آسیب زدن 

است. 
وی ادامه داد: رویکرد اصلی شورای امنیت کشور، وزارت 
کشــور بعنوان محور هماهنگ کننده و شوراهای تامین 
استان ها و شهرستان ها در ابتدای سال بر مبنای پیشگیری 
قرار گرفت و گرنه برخی از موضوعات می  توانست بسترساز 

ناامنی باشد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور یادآور شــد: 
چیزی کــه بعنوان تدبیــر اصلی اتخاذ شــد تاش برای 
پیشــگیری برخی ناامنی ها بود هر موضــوع خاصی که 
داشتیم متناسب با موضوع باید تدبیر می  کردیم در خیلی 
از موارد شورای امنیت کشــور وظیفه خود می دانست به 

دنبال حل مشکات اصناف و اقشار مختلف مردم باشد.
ذوالفقاری اضافه کرد: در سال ۹۷تقریبا بی سابقه ترین 
اقدامات را در شورای امنیتی کشور برای پیگیری مشکات 
اقشار مختلف مردم داشتیم، مانند مشکل کامیون داران 
در ارتباط با مسائلی که داشتند در قالب قطعات یدکی، بار و 
نوبت دهی و... یا مسائلی که در گوشه ای از بازار یا مشکات 
مربوط به آب پیش آمد و سعی کردیم در درجه اول در پی 
کمک، اطاع رسانی، هشداردهی یا ارائه گزارش دقیق در 
خصوص حقایق موضوع برای ریاست محترم جمهوری و 

سایر مسئوان و وزارتخانه های مختلف باشیم تا به موقع به 
وضعیت آنها رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: شــورای امنیت کشور سعی کرد با این 
گزارش ها در پی حل مشــکات مردم باشد و تجمعات و 
اعتراض های مردم در گوشــه و کنار را مراقبت و مدیریت 

کند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هدایت راهبردی 
رهبری را از عوامل اصلی تامین امنیت کشــور عنوان کرد 
و گفت: همه دستگاه ها حتی در جلسات شبانه برای حل 
مشکات اقشار پیگیری ازم را انجام دادند. عاوه بر حضور 
هوشمندانه همه نیروهای تامین امنیت کشور،عنصر مهم و 
کلیدی، هوشیاری و آگاهی مردم بود که به خوبی می دانند 

امنیت از مسائل اصلی کشور است. 
وی خاطرنشان کرد: در نظرســنجی های انجام شده 
تا ۸۰ درصد مــردم بااترین رضایت را از امنیت کشــور 
داشته اند که خود مردم نقش مهمی در تامین امنیت کشور 
داشته اند.ذوالفقاری با اشــاره به کم بودن اعتبارات مرزی 
عنوان کرد: امیدواریم ۱۷۵ میلیارد تومان که برای ســال 
آینده مجلس در نظر گرفته است، به موقع تخصیص یابد، 
زیرا هنوز خاء مرزی قابــل توجهی داریم. عمده مرزهای 
آسیب پذیر ما مرز مشترک با پاکستان و سپس کردستان 
است. در کنترل مرز مشترک با ترکیه اقدامات کم سابقه 
ای انجام داده ایم و بنا داریم عملیات مشترکی با هم داشته 
باشیم، در مجموع مشکل خاصی در این مرز نداریم.معاون 
وزیر کشور در بخش دیگری از اظهارات خود درباره درباره 
دیوارکشــی مرز ایران و پاکســتان گفت: در این زمینه 
طرحی با در نظر گرفتن همه ماحظات زیست محیطی، 
اطاعاتی، نظامی و انتظامی تهیه کرده ایم که شورای عالی 

امنیت ملی نیز آن را تصویب کرده اســت و اگر اعتبار آن 
اختصاص داده شود، امنیت این مرزها ارتقا می یابد. 

ذوالفقاری یادآورشد: البته با اعتبار ۷۸ میلیارد تومانی 
امســال مرزها امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد 
حتی با ۱۰۰ یــا ۲۰۰ میلیارد تومان هــم نمی توان اقدام 
بزرگی برای کنترل مرزها انجــام داد، اما اگر اعتبار کافی 
تامین شود و طرح های ما در این زمینه تکمیل گردد، تا حد 

اطمینان بخشی مرزها کنترل می شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره اقدام های 
مرزی پاکستان گفت: به رغم تاکید پاکستان برای افزایش 
امنیت مرزها، هنوز عزم جدی بــرای مقابله با گروه های 
تروریستی در خاک این کشور شکل نگرفته است. گاهی 
اوقات میان دو واحد مرزی پاکســتان ۳۵ کیلومتر فاصله 
وجود دارد.به گفته ذوالفقاری پس از حادثه تروریستی در 
جنوب شرق کشور جلســات متعددی با دولت پاکستان 
برگزار شد و مقامات پاکستان قول دادند اقدامات اساسی 
برای رفع دغدغه ما انجام دهند. وی درباره آخرین وضعیت 
مرزبانان ربوده شده هم گفت: پاکستان قول داده است اقدام 
ویژه  برای آزادی مرزبانان انجام دهد، البته گروه تروریستی 
به دنبال امتیاز بیشــتری چون آزادی افراد خود در ایران 
است که این کار شدنی نیســت. در حال حاضر اطاعی از 
تماس مرزبانان ایرانی با خانواده یشان ندارم و برای آزادی 
آنها تاش همه جانبه می کنیم.معاون وزیر کشور در پاسخ 
به احتمال خرابکارانه بودن انفجار خط لوله گاز در اهواز و 
همچنین حادثه اتوبوس راهیان نــور گفت: عامل انفجار 
نشــت گاز بوده و خرابکاری، اقدام تروریســتی یا امنیتی 
نبوده است.حادثه اتوبوس راهیان نور هم تروریستی نبوده 

است.

اکبری در نطق میان دستور:

ااقل عید را به مردم تلخ نکنید

معاون امنیتی وزارت کشور:

معیشت مرزنشینان با امنیت مرزها گره خورده است



سازمان خصوصی سازی از موکول شدن پرداخت سود سهام عدالت 
کارمندان و بازنشستگان به سال آینده خبر داد.

مرحله چهارم پرداخت سود سهام عدالت سال مالی ۹۶ شرکتهای 
ســرمایه پذیر مربوط به گروههای مشموان شامل وراث جدید تعیین 
تکلیف شــده، مدجویان تغییر وضعیت یافته، ایثارگران و خانواده های 
ایثارگران، دســت اندرکاران امر واگذاری ســهام عدالت، خبرنگاران، 
طاب، بیماران خاص، کارکنان ستادهای نماز جمعه، خدام مساجد و 

اماکن متبرکه امامزاده ها و حسینه ها، زندانیان آزاد شده، تاکسیرانان، 
قالیبافان، کارکنان موسسات خیریه و فعاان قرآنی از روزیکشنبه آغاز 
می شود.در این مرحله در حالی ۶ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از مشموان سود 
ســهام عدالت خود را در مجموع به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت 
خواهند کرد که از ۳۴ بانک و موسسه ای که مشموان شماره شبای خود 
را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، از امروز ۳۱ بانک به مرور اقدام به 
پرداخت سود می کنند.گفتنی است تا کنون سود سهام عدالت مربوط 

به مشموان نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 
روستائیان و عشایر و کارگران فصلی و ساختمانی به طور کامل پرداخت 
شده است و تنها گروه باقی مانده از مشموان شامل کارکنان و کارمندان 
دستگاههای اجرایی و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، 
تامین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز در اوایل سال آینده و با دریافت سود 
سهام عدالت از شرکتهای سرمایه پذیر، این سود نیز به حسابشان واریز 

می شود.

پرداخت سود سهام عدالت کارمندان و بازنشستگان به سال آینده موکول شد

جامســاز اظهار داشت: سال هاســت که اقتصاد 
ایران داریزه شده است بطوری که حقوق و دستمزد 
کارگران و کارمنــدان ریالی اما هزینه هــای آنها بر 
حسب دار اســت، حتی کارگران دریافت دستمزد 
خود را بصورت داری با ســایر کشــورها مقایســه 

می کنند.
محمود جامســاز در گفت وگو با ایلنــا در مورد 
سیاست حذف دار از مبادات اقتصادی گفت: این 
موضوع تازه ای نیست و روسای سابق بانک مرکزی نیز 
از زمان شروع تحریم ها سعی  کرده اند دار را از سبد 
ارزی کشور حذف و یورو را جایگزین آن کنند، البته 
استفاده از یورو نیز با توجه به معضاتی مانند خروج 
آمریکا از برجام، پیوستن ایران به FATF با مشکات 

خاصی روبه رو است.
وی ادامه داد: متاســفانه در مورد عدم وابستگی 
اقتصاد ایران به دار بزرگنمایی می شود در حالی که 
اقتصاد ما بصورت غیرمستقیم به دار وابسته بوده و 
به عبارت دیگر سال ها است که اقتصاد ایران داریزه 
شده اســت بطوری که حقوق و دستمزد کارگران و 
کارمندان ریالی اما هزینه های آنها بر حســب دار 
است، حتی کارگران دریافت دستمزد خود را بصورت 

داری با سایر کشورها مقایسه می کنند.
ایــن کارشــناس اقتصادی بــا تاکیــد بر نقش 

دیپلماسی در برقراری رابطه با سایر کشورها گفت: ما 
در شرایطی هستیم که می توانیم از طریق دیپلماسی 
مطلوب دوستان زیادی را در سیاست و اقتصاد جذب 
کنیم. در حال حاضر سعی می کنند تمام منافذ ورود 
دار مانند به صفر رســاندن صادرات نفت را اجرایی 
کنند و اگر هم صادراتی باشــد در قبال آن کاا و دارو 
به کشور وارد شــود. به نوعی اان هم برنامه نفت در 
برابر غذا اجرا می شود. باید توجه داشت اگر ما دار را 
حذف کنیم از چه ارزی می خواهیم استفاده کنیم، 

یوان، روبل و روپیه در عرصه بین الملل اعتبار چندانی 
ندارند.این اقتصاددان متذکر شــد: از زمان آقای 
احمدی نژاد که تحریم ها علیه کشــور اعمال شد 
و ایشــان آنها را ورق پاره خواندند همیشــه سعی 
شــده دار حذف شــود اما باید توجه داشت که 
مسئله دار با مســئله آمریکا فرق دارد، اان بیش 
از ۵۰ درصد گــردش پول جهان به دار اســت، و 
با اینگونــه اقدامات راه بجایــی نخواهیم برد و اگر 
 CFT و لوایــح پالرمو و FATF در مورد تصویب

اقدام عاجلی صورت نگیرد با مشکات فراوانی نیز 
روبه رو خواهیم شد.

وی ادامه داد: سیاســت های سلبی اقتصاد ما را 
نابود کرده اســت، آقای روحانی در یک سخنرانی 
ادعا کردند سال ۹۷ سال سخت اما افتخار آمیزی 
بودند، اما من نمی دانم ایــن افتخارات چه بود؟ آیا 
عدم پرداخت دســتمزد کارگران افتخــار دارد یا 
کاهش ارز پول ملی، کدام یــک؟ باید مصداق این 
افتخــار را برای مردم روشــن کرد، بایــد با مردم 
روراســت بود. آقــای رییس جمهــور می گویند 
اشــتغال ایجاد کردند اما هیچ کس باور ندارد و در 
حال حاضر اکثر خانوارهــای ایرانی یک فرد بیکار 
دارند. حتی آنهایی که شغل دارند به دلیل کاهش 
قدرت خرید معیشت مناســبی ندارند. اینها برای 
کشــوری که روی دریای نفت است افتخار نیست 
بنابراین باید به سمت داشــتن یک رابطه خوب با 
جهان حرکت کرد.جامســاز با بیــان اینکه چرا ما 
باید سیاست های ســلبی را اجرا کنیم؟ گفت: باید 
به جای حذف دار از مبادات، سیاست جذب دار 
را در پیش بگیریم چون نتیجه عملکرد حذف دار 
کشیدن پوسته سخت به دور کشور است اما نتیجه 
جذب، رابطــه با دنیا و تراز تجــاری مثبت خواهد 

بود.

۳بانک و بیمه
برنامه بانک مرکزی آرژانتین 

برای فروش دار
بانک مرکــزی آرژانتین قصــد دارد با فروش 
دار به تقویت بــازار ارز و نقدینگی این کشــور 

کمک کند.
منابع آگاه اعام کردند بانک مرکزی آرژانتین 
قصد دارد بــا مجــوز دادن به داان بــه ثبات 
بخشیدن ارزش پول این کشور )پزو( همزمان با 

شروع فروش دار در ماه آوریل کمک کند.
در همین حال بانک مرکزی آرژانتین امیدوار 
است داان ارز که به خرید و فروش با قیمت های 
تعیین شــده موافقت می کنند اقــدام به تقویت 
نقدینگی در بازار ارز کننــد تا مانع از کاهش قابل 
توجه ارزش پزو شــوند که در هفته های اخیر هر 
۴۲.۵ پزو به یک دار رســید کــه حاکی از روند 

نزولی شدید پول آرژانتین دارد. 
وزارت خزانه داری آرژانتیــن اعام کرد که از 
ماه آینده میادی یعنی آوریــل اقدام به فروش 
۹.۶ میلیــارد دار تا پایان ســال جاری میادی 
از طریق مزایده روزانــه ۶۰ میلیون دار با هدف 
به دســت آوردن پزو برای پرداخــت هزنیه های 

جاری دارد.
بانک مرکزی آرژانتیــن قصد دارد با ایجاد این 
بازار مزایده تعداد فعاان در بــازار ارز را افزایش 
دهــد، چیزی که در حــال حاضر وجــود ندارد. 
خزانه داری این کشور اعام کرد در حال مذاکره 
با بانک ها هســتیم و این بازار احتمــاا با مزایده 

خزانه داری شروع می شود.
اعام فروش دار به دنبال ســقوط ارزش پزو 
مطرح می شود تا بدهی ها کاهش پیدا کند و مانع 
از افزایش باتکلیفی سیاسی در آستانه انتخابات 
پیش رو در ماه اکتبر شــود. در حال حاضر بانک 
مرکزی آرژانتین نســبت به نوسانات بازار که می 
تواند کاهش نقدینگی را به دنبال داشــته باشد، 

نگران است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
سال ۹۸، آغاز تحوات اقتصادی است

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسامی ســال ۹۸ را ســال آغاز تحوات اقتصادی 
برشمرد و گفت: اصاح ساختار اقتصادی اولویت اول 
کمیسیون اقتصادی مجلس در سال آینده خواهد 

بود .
محمدرضا پورابراهیمی در نشســت مشترک 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و 
ائمه جمعه شهرستان های کرمان و راور با محوریت 
سه مبحث اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به تشریح 
وضعیت اقتصادی ایران در ســال ۹۷ پرداخت و دو 
عامل خارجی و داخلی اثرگــذار در اقتصاد ایران را 
تشــریح و بیان کرد: عدم توجه به عوامل اقتصادی 
در درون کشور مهمترین چالش اقتصاد ایران بوده 

و هست.
وی ادامه داد: در صورتی که به این عوامل درونی 
پرداخته نشود، میزان تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران 
بیشتر خواهد شــد و این به عنوان یکی از مباحث 

مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
پورابراهیمی با اشاره به سیاست های ارزی دولت 
در نیمه اول سال ۹۷ گفت: اشتباه فاحش دولت در 
سه حوزه افزایش نرخ سود ســپرده بانکی، عرضه 
طا و تک نرخی کردن قیمــت ۴۲۰۰ برای نرخ ارز 
بزرگترین اشتباه های دولت بود که هزینه سنگینی 

برای نظام اجرایی کشور تحمیل کرد.

رییس اتاق ایران و قطر:
کانال STFI اتوبان تجاری ایران 

با همسایگان است
موســی پور اظهار داشــت: ما باید یاد بگیریم 
کــه از بــرگ برنده سیاســی خود در راســتای 
موفقیت های اقتصادی استفاده کنیم موضوعی 

که متاسفانه در گذشته مغفول مانده بود.
عدنان موســی پور در گفت وگو با ایلنا در مورد 
راه اندازی ســازوکار ویژه تامین مالی و تجارت) 
STFI( گفت: در حال حاضــر عمده ترین مانع 

در مبادات تجــاری بین ایران و همســایگان و 
شرکای تجاری موانع بانکی اســت بویژه پس از  
پیمان ســپاری ارز اوضاع بدتر نیز شــده است و 

تجار ریسک های باایی را متحمل می شوند.
وی ادامــه داد: اگر ایــن کانال عملی شــود 
برای اتوبان تجــاری ایران با همســایگان مفید 
خواهد بود و مــا باید از تمام فــوت و فن تجارت 
در این راستا اســتفاده کنیم از همین روی بنده 
راه اندازی این ســازوکار و تــاش آقای همتی را 

مثبت می دانم.
رییس اتاق ایران و قطر با اشــاره به نقش نفوذ 
سیاسی در گســترش رابطه اقتصادی گفت: ما 
باید یاد بگیریم که از برگ برنده سیاسی خود در 
راســتای موفقیت های اقتصادی استفاده کنیم 
موضوعی که متاســفانه در گذشته مغفول مانده 
بود. برای نمونه ما همیشــه رابطــه خوبی با قطر 
داشتیم و هنگامی که این کشــور از سوی سایر 
کشورهای همسایه محاصره شــد و در خواست 
استفاده از فضای آســمان ما را کرد، ایران آن را 

پذیرفت.
 وی ادامه داد: این فرصت می توانست موجب 
بهره برداری از بازارهای قطر برای ایران باشد که 
متاسفانه شاهد هستیم ترکیه و اروپا بیشتر از ما 

در این بازارها حضور یافتند.

توسط بیمه مرکزی:
اولین پروانه کارگزاری رسمی 

بیمه اتکایی اعطا شد
نخستین پروانه کارگزاری رسمی بیمه اتکایی 
در راســتای اجرای آیین نامه ۹۱ شورای عالی 
بیمه، به شــرکت »کارگزار بیمه گدار ری« اعطا 

شد.
مدیرکل پذیــرش موسســات و دفاتر بیمه 
ضمن آرزوی توفیق برای دارنده نخستین پروانه 
کارگزاری رسمی بیمه اتکایی نسبت به رعایت 
آیین نامه شــماره ۹۱، رعایت اخاق حرفه ای، 
حفاظت از اطاعات محرمانه، ارســال به موقع 
گزارش عملکرد و ارائه صورتجلســات مجامع و 

هیات مدیره در موعد مقرر، تاکید کرد.

موزه بانک سپه در ایام نوروز 
میزبان گردشگران است

موزه بانک ســپه از تاریخ دوم لغایت یازدهم 
فروردین ماه ۱۳۹۸ از ســاعت ۹ الی ۱۶ میزبان 
گردشگران و عاقمندان به تاریخ و تمدن کهن 

ایران اسامی است.
موزه بانک ســپه در راستای ایفای مسئولیت 
های اجتماعی بانک با همکاری واحد گردشگری 
شــهرداری منطقه ۱۲ تهران نوروز سال ۱۳۹۸ 
نیز مانند سال های گذشــته در طرح ملی تهران 

گردی در ایام نوروز مشارکت دارد.
براســاس این گزارش در طرح تهران گردی، 
گردشــگران در ایام نوروز از موزه هــا و بناهای 
تاریخی منطقه ۱۲تهران به عنوان قلب فرهنگی 
و قطب گردشــگری تهران بازدیــد می کنند. 
این گزارش می افزاید موزه بانک ســپه به عنوان 
نخســتین موزه شبکه بانکی کشــور شامل سه 
گالری ســکه های تاریخی، تابلوهای نقاشی و 
بانک سپه به روایت تاریخ اســت و در میدان امام 
خمینی )ره( جنب ســاختمان ادارات مرکزی 

بانک سپه واقع شده است.

برندگان مسابقه طراحی الگوی 
معماری ساختمان های بانک 

ملی ایران
برندگان مســابقه طراحی الگــوی معماری 

ساختمان های بانک ملی ایران معرفی شدند.
پس از انتشــار فراخوان این مسابقه و دریافت 
چندین طرح از ســوی مخاطبان، ســه نفر به 
عنوان طراحان برگزیده انتخاب شدند. ابوالفضل 
مایجردی، مهدی جــوادی و صدف مرتضوی 
توانستند با ارائه طرح ها و ایده های برتر، برندگان 

این مسابقه باشند.
طراحی نما و معماری داخلی به منظور ایجاد 
الگوی هماهنگ ســاختمان هــا، حفظ اصالت 
و در عین حال روزآمد و نوین بــودن، طرح نما و 
دکوراســیون داخلی، خاقیت و نوآوری همراه 
با زیبایی اثرگذار و قابلیت تعمیم الگو به اقتضای 
موقعیت ساختمان، تاکید بر ریشه های تاریخی 
غنی طراحی معماری بانک از زمان تاســیس تا 
کنون و نیز اصالت بانک ملی ایران ضمن نگاه به 
آینده و بانکداری نوین و مدرن در این مسابقه مد 

نظر بود.
جایزه نفر اول مسابقه ۲۵۰ میلیون ریال، نفر 
دوم ۱۵۰ میلیون ریال و نفر ســوم ۱۰۰ میلیون 

ریال تعیین شده است.

قدردانی از عملکرد بانک ملت 
در بخش صنعت

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس از 
عملکرد بانک ملت در کمک بــه بخش تولید و 

صنعت در سراسر کشور، قدردانی کرد.
نادر قاضــی پور نماینده ارومیه در نشســت 
تخصصی کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
که با حضور علی رضا لگزایی عضو هیات مدیره 
و قائم مقام مدیرعامل و همچنین سید ابوطالب 
دیبایی معــاون مدیرعامل بانــک ملت برگزار 
شــد، عملکرد این بانــک را در بخش صنعت 
رضایتبخش خواند و اظهــار امیدواری کرد که  
روند مثبت بانک ملت در اعطای تســهیات به 
بخش صنعت و حمایــت از تولیدکنندگان در 

سال آینده نیز تداوم داشته باشد.
وی تاکیــد کــرد: بانــک ملــت در اعطای 
تسهیات به فعاان حوزه صنعت و معدن به ویژه 
تامین ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی، 
عملکرد بســیار مطلوبــی را از خــود به جای 
گذاشته است که این عملکرد شایسته قدردانی 

ویژه است.
در این جلســه، اعضای کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس، نماینــدگان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت)صمت(، مدیران عامل و ارشــد 
بانک ها و تعــدادی از فعاان حــوزه صنعت و 

معدن حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، به دستور دکتر بیگدلی 
مدیرعامل بانک ملت، تامین سرمایه در گردش 
واحدهــای تولیدی دارای توجیــه اقتصادی و 
جلوگیری از تعطیلی این واحدها در دستور کار 
جدی واحدهای مختلف بانک در سراسر کشور 

قرار گرفته است.

خبر خبر
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محمود جامساز، کارشناس اقتصادی:

اقتصاد ایران» سال هاست داریزه« شده است

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس می گوید افزایش های اخیر 
نرخ دار به دلیل درخواست ارز برای سفرهای خارجی است که با روند مدیریتی 

بانک مرکزی کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها 

مجلس با اشاره به ســقوط نرخ ارز در ماه های اخیر، گفت: با تغییر رئیس بانک 
مرکزی و حضور همتی در ریاست این بانک و محوریت موضوع استقال بانک 

مرکزی ، شاهد اتفاقات مناسبی در حوزه پولی و ارزی کشور بوده ایم.
دستورات غیر کارشناسی دولت به بانک مرکزی

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: استقال بانک 
مرکزی از جمله نکات مهم و اثر گذار است، چرا که در دوران مدیریت سیف در 
بانک مرکزی، این موضوع مطرح شده که مبحث ۱۸ میلیارد دار و وارد کردن 
سکه به بازار تکلیف دولت به بانک مرکزی بوده نه نظر کارشناسی رئیس بانک 

وقت.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس دهم شورای اسامی با تاکید براینکه 
همتی اســتقال بانک مرکزی را حفظ کرده اســت، بیان داشت: رئیس 
جدید بانک مرکزی تحت حرف ها و کارهای غیرکارشناسی نرفته است 
و تمام تمرکز خود را بر کنترل ریال گذاشته است، این در حالی است که در 

گذشته تمرکز بر کنترل دار بود که این کار برای ما مقدور نبود

وی گفت: با تغییر رویه در بانک مرکزی و شروع مبادات ریالی، بحث 
کدهای بانکی و مسائل این چنینی که در توان مدیریت بود، شاهد بودیم که 

به اصطاح داغی پول کاهش پیدا کرد.
همتی در مجموع توانست از عهده کنترل بازار ارز برآید

ابوترابی در ادامه با بیــان اینکه همتی در مجموع توانســت از عهده 
کنترل بازار ارز برآید، درباره تغییر نرخ دار از کانال ۱۱ هزار تومان به ۱۳ 
هزار تومان، بیان داشت: به هر حال جنگ اقتصادی در پیش داریم، در این 
جنگ پاتک و حمله وجود دارد و برخی وقت ها پیشــرفت و عقب نشینی 
دارد، در این جنگ با کنترل ریال، دار از ۱۹ هزار تومان به ۱۰ هزارتومان 

کاهش یافت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با اشاره به افزایش 
چند هزارتومانی اخیر قیمت دار، اظهار داشت: افزایش های اخیر به دلیل 
درخواســت ارز برای سفرهای خارجی اســت که با روند مدیریتی بانک 

مرکزی کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.

افزایش قیمت کارت مغناطیسی مورد استفاده 
شبکه بانکی باعث شده تا حداقل مبلغ صدور کارت 
هدیه که توسط بانک مرکزی ۱۰ هزار تومان تعیین 

شد بود به ۲۰ الی ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
کارت هــای مگنــت یکــی از اجــزای اصلی 
زیرســاخت پرداخت الکترونیک ایران به شــمار 
می رود در حالی که در کشورهای دیگر کارت هایی 
با قیمت بااتــر و ضریب امنیتی بیشــتر با عنوان 
EMV به عنوان کارت های هوشــمند اســتفاده 

می شــود اما در ایران کارت های مگنــت که برای 
کارت های اعتباری و کارت هــای هدیه، بن کارت 

و غیره مورد استفاده اســت که همین مسئله باعث 
شده تا شبکه بانکی کشــور یکی از مشتریان بزرگ 
واردکننــدگان و تولیــد کننــدگان کارت هــای 
مغناطیسی باشــد؛ در ماه های اخیر افزایش قیمت 
نرخ ارز، محدودیــت واردات، تامین مواد اولیه برای 
تولید و احتکار کارت توسط برخی از واردکنندگان 
باعث شــده تا قیمت کارت مغناطیسی نسبت به 
بهمن ماه ســال گذشته رشــدی ۹۰۰ درصدی را 
تجربه کند و بانک ها در تامین ایــن کارت ها برای 
مصارف مختلف دچار مشکاتی باشند و هزینه های 
آنها نیز افزایش پیدا کرده اســت.بر اساس آمار، در 

آستانه عید نوروز استقبال شهروندان و سازمان ها 
برای تهیه کارت هدیه افزایش پیدا می کند و شبکه 
بانکی نیز در همین راستا امسال حجم بسیار زیادی 
کارت مغناطیســی را برای تامین نیــاز متقاضیان 
صدور کارت هدیه تهیه کــرده و صدور کارت هدیه 
در شــعب بانکی بدون هیچ مشکلی انجام می شود. 
همچنین برخی بانک ها نیز طراحی های جدیدی 
بــرای کارت هدیه متناســب با عید نــوروز تهیه 
کرده اند که همین مسئله باعث شده تا صدور کارت 
هدیه توســط برخی بانک ها استقبال چشمگیری 

داشته باشد.

خداحافظی با کارت هدیــه 10 تومانی/
حداقل مبلغ صــدور کارت هدیه 20 الی 50 

هزار تومان
بر اساس پیگیری خبرنگار ایِبنا از مدیران شبکه 
بانکی، با توجه به  مصوبه بانک مرکزی در خصوص 
کارت هدیه حداقل مبلغ صــدور کارت هدیه ۱۰ 
هزار تومان و ســقف مبلغ صدور این کارت ها نیز 
۵۰۰ هزار تومان تعیین شــده کــه در حال حاضر 
با توجه افزایش قیمت کارت مغناطیســی و عدم 
صرفه اقتصادی برای صــدور کارت هدیه ۱۰ هزار 
تومانی توســط سیســتم بانکی، حداقــل مبلغ 
صــدور کارت هدیه به ۲۰ الی ۵۰ هــزار تومان در 
بانک های مختلف افزایش پیدا کرده که با توجه به 
این موضوع باید گفت دیگــر کارت هدیه ۱۰ هزار 
تومانی توسط شــبکه بانکی صادر نمی شود و باید 
با این کارت ها خداحافظی کرد.بر اساس پیگیری 
از برخــی بانک ها، حداقــل مبلغ صــدور کارت 
هدیــه در بانک هایی از جمله تجــارت، صادرات، 
پاسارگاد، پارسیان، آینده، ســپه، کوثر، رسالت، 
مسکن، سامان، و سینا ۲۰ هزار تومان تعیین شده 
و پایین ترین مبلغ صدور کارت هدیه در بانک هایی 
از جمله ملی ایران، اقتصاد نویــن، رفاه کارگران، 

دی، قوامین و شهر ۵۰ هزار تومان است.
حداقل مبلــغ صــدور کارت هدیه در 

شهرنت های بانک شهر ۳00 هزار تومان شد
بر اســاس پیگیری خبرنگار ایِبنا از متصدیان 
شــهر نت  بانک شــهر، حداقل مبلغ صدور کارت 
هدیه در شــهرنت های بانک شــهر کــه یکی از 
ابزارهای صدور فوری کارت هدیه به شمار می رود 
و استقبال متناسبی نیز از آن شده از ۲۰۰ به ۳۰۰ 
هزار تومان به دلیل عــدم صرفه اقتصادی افزایش 
پیدا کرده که همین مســئله باعث شده تا صدور 
کارت هدیه از این ابزار کاهش نسبتا قابل توجهی 
داشته باشــد و مردم برای صدور کارت هدیه ۲۰۰ 
هزار تومانی به عنوان یکــی از محبوب ترین مبالغ 
صدور کارت هدیه در کشــور به شــعب این بانک 
مراجعه کنند که همین مســئله افزایش ترافیک 
شعب را به دنبال دارد که مغایر با خدمات بانکداری 

الکترونیک است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس:

تغییر جهت بانک مرکزی از دار به ریال روند کاهشی را رقم می زند

حداقل مبلغ صدور کارت هدیه افزایش یافت



نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خاء 
قانونی برای بیمه شــدن تولید کننــدگان صنایع 
دستی وجود ندارد،گفت: ســازمان برنامه، بودجه و 
محاســبات با تخصیص اعتبارات، تمام هنرمندان 
صنایع دستی را به زیر چتر حمایتی بیمه رهنمون 

کند.
علی بختیــار درگفت وگو با خانه ملــت درباره 
وضعیت صنایع دســتی در کشــور،گفت: صنایع 
دســتی یکی از راهبردهای  اساسی  برای  چرخش 
تولیدات اقتصادی و  هنری تلقی می شود اما ازمه  
درآمدزایی  تولیــد کنندگان صنایع دســتی نگاه 
اساسی به برنامه ریزی تولیدی و بازاریابی بین الملل 

است که می بایست  مدنظر قرار بگیرد.

اســتادکارهای  ایرانی در حــوزه صنایع 
دستی ممتاز هستند

نماینده مردم گلپایگان وخوانســار در مجلس 
شورای اســامی بابیان اینکه  استاد کارهای ایرانی 
در حوزه صنایع دســتی ممتاز هستند تصریح کرد: 
خاء قانونی برای بیمه شدن تولید کنندگان صنایع 
دستی وجود ندارد و از همین رو  باید سازمان برنامه، 
بودجه و محاسبات هر چه سریعتر اعتبارات مرتبط  

با هنرمندان  صنایع دستی  را تخصیص بدهد.
اشــتغال زایی  و جذب توریست در حوزه 

گردشگری با توسعه صادرات صنایع دستی 
بختیار افزود:  ایجاد بســترهای توسعه اشتغال و 
جذب توریست در صنعت گردشــگری با صادرات 

صنایع دســتی جان تازه ای می گیرد بنابراین می 
بایســت تولید و صادرات صنایع دســتی با  برنامه 
ریزی و طرحی اســتراتژیک، بیش از گذشــته در 

صنعت گردشگری مورد حمایت قرار بگیرد.
 وی  ادامه داد:  توسعه دیپلماسی اقتصادی توسط  
سفارتخانه ها  راهکار اساسی برای صادرات صنایع 
دســتی در  حوزه بین المللی  اســت بنابراین برای 
اتصال صنایع دســتی به عنوان کاای ناب ایرانی به 
بازار  جهانی الزامی اســت که بازاریابی بین المللی 
توسط سفارتخانه های جمهوری اسامی  ایران در  

حوزه بین الملل  در دستورکار قرار بگیرد.
 عضو فراکســیون تولیــد و اشــتغال مجلس  با 
بیان اینکه صنایع دســتی صنعتی است که  مولد  و 

خاص ایران است یادآورشد: سازمان برنامه، بودجه 
ومحاســبات با تخصیص اعتبارات بــه موقع  تمام 
هنرمندان صنایع دستی را به زیر چتر حمایتی بیمه 

رهنمون کند.

نایب رئیس شورای اسامی شــهر تهران گفت: منتظریم نظر 
هیئت تطبیق فرمانداری تهران در خصوص ایحه بودجه سال ۹۸ 

اعام شود.
سید ابراهیم امینی که در غیبت محسن هاشمی )رئیس شورای 
اسامی شهر تهران( ریاست یکصد و ســی و سومین جلسه شورا 
را بر عهده دارد، افزود:  قرار اســت تا ظهر امروز فرمانداری ایرادات 
هیات تحقیق را اعام کند. وی گفت: همکاران در آماده باش باشند 

و در محل کار خود حضور داشته باشند که پس از اعام نظر هیئت 
تطبیق ســاعت ۱۴ جلســه فوق العاده برگزار و قبل از پایان سال 

ایحه بودجه سال ۹۸ را نهایی کنیم.
امینی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: به نمایندگی از اعضای 
شورای شهر تهران از همه شــهروندان تهرانی به دلیل اعتماد به 
مدیریت شهری و مشارکتی که داشتند، تشــکر می کنم و بابت 

قصور در انجام وظایف نیز پوزش می خواهم.

وی ادامه داد : در سال ۹۷ مدیریت شــهری سال سختی را در 
پیش داشت و بر خاف اعضای شورا ناچار به تغییرات پشت سر هم 

در مدیریت شهری شدیم.
 وی با اشاره به استعفای نجفی شهردار پیشین و بازنشسته شدن 
افشانی خاطرنشــان کرد: اتفاقاتی که در شورای شهر افتاد خارج 
از اراده شورا بود اما مســئولیت و عواقب آن به عهده شورای شهر 

گذاشته شد .
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در حالی که شهرداری متولی حفظ و گسترش 
فضاهای ســبز شــهری اســت، تعاونی مسکن 
کارکنان شــهرداری اقدام به اخذ مجوز برای برج 

باغ کرده است.
اگر شهروندان عادی و یا سازمان ها و نهاد هایی 
که حفظ فضا های سبز شهری جزء مأموریت های 
آن ها نیســت، اقدام به تخریب و یا ســاخت و ساز 
در فضای ســبز کنند، می توان با وضــع جریمه و 
یا گرفتن عوارض از این اقدام زشــت آن ها چشم 

پوشی کرد.
قانون موسوم به برج باغات تا قبل از ۲۲ اسفند 
۹۶ هم به متقاضیــان تخریب باغــات این اجازه 
را می داد که بــا پرداخت پــول، اصطاحا تراکم 
خریداری کنند و با تخریب باغات، برج های ســر 
به فلک کشــیده را به جای درختان علم کنند که 

پس از این تاریخ شورای شهر این قانون را لغو کرد.
اما مســئله مهــم این اســت که چــرا تعاونی 
مسکن کارکنان شهرداری به عنوان زیرمجموعه 
سازمانی که خود متولی حفظ و گسترش فضا های 
سبز شــهری اســت و دیگران را به خاطر تخریب 
فضای ســبز جریمــه می کند، برای خــود مجوز 

تخریب فضای سبز اخذ کرده است.
حرمت شــکنی باغات به دست متولی 

فضای سبز شهری
احســان خیراتیــان صفایی معــاون خدمات 
شهری و محیط زیست شــهرداری منطقه ۲۲ در 
گفتگو با خبرنگار حوزه شــهری گــروه اجتماعی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه شهرداری 
منطقه ۲۲ هیچ مجــوزی برای برج بــاغ نگرفته 
اســت، گفت: زمینی کــه در منطقــه ۲۲ مجوز 
گرفته، فاقد درخت است و در گذشته هم درختی 

در این زمین نبود.
معــاون خدمــات شــهری و محیط زیســت 
شــهرداری منطقه ۲۲ با بیان اینکه ما در ســطح 
منطقه فضا های مشجری داشتیم که سند باغ هم 
نداشتند، گفت:، اما به خاطر اینکه تعدادی درخت 

داشتند، به آن ها مجوز ساخت ندادیم.

خیراتیان با بیان اینکه در چند ســال گذشته 
پولی از کارکنان شــهرداری دریافت شده بود که 
به خاطر بحث برج باغــات صدور مجوز آن متوقف 
شد، اظهار کرد: البته با مصوبه اخیر در حال حاضر 
منتظر اباغیه هســتیم و مهم این است که در این 
زمین باغــی نبوده و فقط به عنوان باغ ثبت شــده 

است.
همچنین رحمانی شــهردار منطقه ۲۱ هم در 
واکنش به اینکه چرا شــهرداری خودش به عنوان 
متولی حفظ فضای سبز تقاضای ساخت و ساز در 
برج باغ ها را کرده است، گفت: این زمین متعلق به 
شهرداری نیســت و برای تعاونی شهرداری تهران 

است که ربطی هم به شهرداری ندارد.
شــهردار منطقه ۲۱ افزود: از سوی دیگر وقتی 
قانون صادر می شــود، از تاریخ صدور به بعد حاکم 

است و نمی توان آن را عطف به ما سبق کرد.
وی خاطر نشــان کــرد: وقتی که بــرای افراد 
حقوق مکتسبه ایجاد می شــود، فرق نمی کند که 
برای تعاونی شــهرداری و یا برای بخش خصوصی 

باشد.

حرمت امامزاده را متولــی باید نگه دارد و اقدام 
تعاونی مسکن کارکنان شهرداری در راستای اخذ 
مجوز تخریب باغ، وقاحت این کار را برای دیگران 

هم می شکند.
تخریب باغ های تهران نشان از عدم درک 

از مدیریت شهری
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه موفقیت 
مدیریت شــهری در گرو ایجاد توازن و همخوانی 
میان محیط زیســت و رفاه شــهری است، گفت: 
تخریب باغ های باقی مانده توســط شورای شهر 
تهران نشان از عدم درک نیازهای واقعی پایتخت 

است.
علیرضــا رحیمــی در انتقاد بــه مصوبه اخیر 
شــورای شــهر تهران مبنی بر تخریب ۶۲ باغ به 
منظور ایجــاد برج، گفت: تخریــب ۶۲ باغ برج  در 
تهران خســارت بزرگی به محیط زیست خواهد 
زد، ضمن آنکه تعارض عمیقی میان رفاه شــهری 

و محیط زیست ایجاد می کند.
اگرچه با تخریب باغ های تهران همزمان سودی 
به برج ساز و شــهرداری رســیده و چندین شغل 

مستقیم و غیرمســتقیم ایجاد می شــود اما باید 
پرسید به چه قیمتی، به قیمت وارد کردن آسیب 

غیرقابل جبران به محیط زیست پایتخت؟!
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیس در مجلس شورای  اسامی 
با بیان اینکــه موفقیت مدیریت شــهری در گرو 
ایجــاد تــوازن و همخوانی میان محیط زیســت 
و رفاه شــهری اســت، افزود: ایجاد این توازن به 
معنای تخریب یک باغ برای برج ســازی و کاشتن 
نهال در جای دیگر از شهر نیســت چراکه فضای 
تنفسی تهران به لحاظ زیســت محیطی به قدری 
محدود است که فضاهای ســبز متراکم اطراف نیز 

جوابگوی نیازهای اکوسیستمی تهران نیستند.
وی با اشاره به اینکه تخریب باغ های باقی مانده 
توسط شورای شهر و  شهرداری نشان از عدم درک 
واقعیت و نیازهای واقعی شهر تهران و اندیشیدن 
صرف به درآمدزایی اســت، ادامــه داد: اگرچه با 
تخریب باغ های تهران همزمان سودی به برج ساز 
و شهرداری رســیده و چندین شــغل مستقیم و 
غیرمســتقیم ایجاد می شــود اما باید پرســید به 
چه قیمتی، به قیمت وارد کردن آســیب غیرقابل 

جبران به محیط زیست پایتخت؟!
رحیمی با بیان اینکه کاشــتن درخت در مکان 
دیگر نیــز نمی تواند فقدان باغــات را جبران کند 
چراکه در شــهر تهران فضای وســیع و خالی که 
بتوان انبوهی از درختان را کاشــت محدود است 
ضمن آنکه درختان باغات تهــران تنومند، با عمر 

چندین ساله و حتی تاریخی هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه 
مجلس اظهار کرد: اگرچه مدیریت شــهر تهران 
در اختیار شورای شهر اســت اما اگر حجم اینگونه 
مصوبات به قــدری افزایش یابد کــه بقای فضای 
سبز و محیط زیست تهران را تحت تاثیر قرار دهد، 
مجلس به مســئله ورود خواهد کــرد ضمن آنکه 
انتظار است سازمان محیط زیســت و استانداری 
تهران گزارشــی از این وضعیت بــه مجلس ارائه 

دهند.
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پیروز حناچی در صحن شورا:
 شهردار در سال ۹۷

 ۲۹۸تذکر گرفته است
اعضای شــورای شــهر تهران در ســال ۹۷، 

۲۹۸تذکر به شهردار داده اند.
پیروز حناچی،شــهردار تهران بــا حضور در 
آخرین جلسه شورای شهر تهران گفت:۹۴درصد 
بودجه نقد معادل ۱۲۶هــزار و ۴۷ میلیارد تومان 
و ۴۲درصد بودجه غیر نقد و معادل ۱۷هزار و ۷۲ 
و در کل ۸۲درصد منابع مصوب ســال ۹۷ تحقق 
پیدا کــرده اســت.او ادامه داد: اعضای شــورای 
شــهر حدود ۲۹۸تذکر به شــهرداری در سال 
۹۷دادند که ۲۶۹تذکر کارشناســی و پاسخ داده 
شــده و ۲۹تذکر درحال بررســی است.شهردار 
تهران که بــرای تصویب دو فوریتــی اصاحیه 
بودجه ۹۷به شــورا آمده بود بعد از تصویب آن با 
۱۱موافق و ۵مخالف صحن را ترک کرد.  او اضافه 
کرد:اصاحیه بودجه ۹۷مربــوط به جابه جایی 
در حوزه درآمد هزینه ای اتوبوسرانی،ســازمان 
بازنشستگی و دو مورد هم تملک دارایی است.در 
سال ۹۸ دو هزار کسری واگن را با همکاری دولت 

تامین خواهیم کرد.

تایید دو فوریت اصاح بودجه 
۹۷ در شورای شهر

اعضــای شــورای شــهر تهــران دو فوریت 
شــهرداری تهران در مورد اصاحیه بودجه ۹۷ را 

تأیید کردند.
اعضای شــورای شــهر تهران روز یکشــنبه 
ایحه دو فوریتی شهردار تهران در مورد تصویب 
اصاحیه بودجه ۹۷ را روی میز بررسی قرار دادند 
و پس از استماع گزارش شــهردار در مورد چرایی 
اصاحات در بودجه ۹۷ به بیان نکته نظرات خود 
پرداختنــد و محمد جواد حق شــناس به عنوان 
مخالــف دو فوریت گفت: اساســاً کارهای که در 
لحظه آخر و دقیقه ۹۰ ارائه می شــود به شــأن 
نظارتی شورای شهر لطمه وارد می کند چرا که ما 
باید قاعده مند عمل کنیم و در روزهای آخر چگونه 
می توانیم این اصاحیــه را انجام دهیم چرا که در 
بودجه سال ۹۷ با کسری جدی مواجه هستیم و 
حاا سقف اصاحیه ۳۰۵ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است و بهتر است ایحه اصاحیه در 
یک فضای مناسب تر در سال آینده بررسی شود.

در ادامه رســولی به عنوان موافق این دو فوریت 
گفت: امروز ۲۶ اسفند ما ه است و پس فردا یعنی 
۲۸ اســفند آخرین روز کاری ســال ۹۸ است و 
بودجه یک سند جاری اســت که شامل ۳۶۵ روز 
سال می شود و شهرداری حتی در آخرین لحظات 
نیز حق ندارد بدون مجوز شــورا هزینه ای انجام 
دهد.به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران 
ســرانجام پس از بیان نظرات خود بــه ایحه دو 
فوریت شهردار تهران مبنی بر اصاحیه بودجه ۹۷ 

رأی مثبت دادند.

تذکر مسجدجامعی به شهردار 
تهران درخصوص چشمه علی

احمد مســجدجامعی بــه شــهردار تهران 
درخصوص اقداماتــی که باید در چشــمه علی 

صورت بگیرد، تذکر داد.
 به گزارش ایلنا، احمد مســجدجامعی صبح 
امروز در جلســه علنی شورای شــهر تهران طی 
تذکری به شــهردار گفت: از قدیم ســنت بوده 
که مردم فــرش های خــود را در چشــمه علی 
می شســتند. متأســفانه این چشــمه به خاطر 

اقدامات مترو آسیب هایی دیده است.
عضو شورای شهر تهران افزود: طرح  توسعه ری 
و چشــمه علی باید به طور خاص مورد توجه قرار 
گیرد؛ چراکه فرش شــوران آن سنتی فرهنگی، 
ایرانی و تاریخی اســت. در فرش شوران چشمه 
علی گردشــگران خارجی هم شرکت می کنند 
و شــهرداری باید بگوید در زمینه این چشمه چه 

کرده است.

رئیس شورای شهر تهران:
 شورا در کندن هواکش ها
  و اتصال آن به ایستگاه ها 
به شهرداری کمک می کند!

رییس شــورای شــهر تهران در حاشیه 
افتتاح خط ۷متروی تهران گفت که شــورا 

حاضر است برای نصب هواکش تونل بکند.
محسن هاشمی در مراسم بهره برداری از 
۷.۵ کیلومتر از خط ۷ مترو اظهار داشت: ازم 
است به شهرداری تذکر داده شود که با توجه 
به پول کمی که در خصــوص مترو در اختیار 
دارد، این اختیــارات را به صــورت پراکنده 
هزینه نکند.وی با بیــان اینکه با توضیحاتی 
که پیمانکار خط خاتم اانبیــاء در اختیار ما 
قرار داد، مشــخص شــد نبود هواکش های 
میان تونلی، مشکلی برای مســافران ایجاد 
نمی کند، افزود: هزینه احداث هرکدام از این 
هواکش های میان تونلــی ۱۰ میلیارد تومان 
و ۱۰ میلیارد نیز هزینه تجهیزات آن اســت و 
آنها می توانستند با ۳۵ میلیارد طی ۱.۵ سال 
این خط را به گونه ای تجهیز کنند که هیچ گونه 

سوءتفاهمی وجود نداشته باشد.

شهری

آفتاب اقتصادی از تخریب باغات تهران گزارش می دهد

برج سازی در باغات تهران به اسم توسعه فضای سبز

رحمانی:
صادرات فواد ممنوع شد

وزیر صنعت، معدن تجارت در مکاتبه ای با رئیس 
کل گمرک ایران از ممنوعیت صادرات فواد توسط 

شرکت های واسطه بازرگانی خبر داد.
معدن تجارت در مکاتبه ای با رئیس کل گمرک 
ایران از ممنوعیت صادرات فواد توسط شرکت های 
واسطه بازرگانی خبر داد. بر اســاس این مکاتبه، با 
توجه به ضروریت تامین نیاز داخلی، ســاماندهی 
صــادرات محصوات فوادی، پیگیری بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان فروشــی 
محصوات صادراتی و همچنین بنا به درخواســت 
شــرکتای بزرگ تولیدکننده فــواد، از این پس 
صادرات محصوات فوادی )۵ کــد HS( صرفا از 
طریق واحد های تولید کننده و یا نماینده رسمی انان 

پس از تایید این وزارت خانه مجاز خواهد بود.

 ورود بوئینگ ۷۳۷ مکس
 به آسمان ایران ممنوع شد

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری، 
صدور نوتام )اطاعیه جهانــی هوانوردی( مبنی بر 
ممنوعیت پــرواز هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ مکس 

را تأیید کرد.
رضا جعفرزاده صدور نوتام )اطاعیه بین المللی 
هوانوردی( از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری 
مبنی بر ممنوعیت پــرواز بوئینــگ ۷۳۷ مکس 
در آســمان ایران را تأیید کرد.ســخنگوی سازمان 
 NOTAM:( هواپیمایی کشوری اعام کرد: نوتام
Notice To Air Man( مربوطه پیش از تعلیق 

یا ممنوع شدن پرواز این هواپیماها از سوی شرکت 
هواپیماســازی بوئینگ و همچنین دستور ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا بــرای جلوگیــری از پرواز 
بوئینگ های ۷۳۷ مکس ۸ و ۹، از ســوی ســازمان 

هواپیمایی کشوری صادر شده بود.
 در پــی ســقوط دو فروند هواپیمــای بوئینگ 
۷۳۷ مکس ۸ و ۹ در فاصلــه زمانی کوتاه در اتیوپی 
و اندونزی، بسیاری از کشــورهای جهان که دارای 
این تایپ از هواپیمای مســافری بودنــد، تردد این 

هواپیماها را ممنوع کردند.

جزئیات حذف پرداخت نقدی 
عوارض در چهار آزادراه

معاون ســاخت بزرگراه های کشور گفت: طرح 
عوارض الکترونیکی خودروها از روز ۲۸ اســفند در 

چهار آزادراه اصلی کشور اجرایی می شود.
سیدحسین میرشفیع اظهار داشت: صورتجلسه 
 )ETC( نهایی طرح عوارض الکترونیکی خودروها
امروز به امضای دســتگاه های اجرایی دخیل رسید 
و مقرر شد از روز ۲۸ اســفند، در چهار آزاد راه تهران 
- قم، تهران - ساوه، کرج - قزوین و قزوین - زنجان، 
ایستگاه های اخذ عوارض سنتی که موجب اخال در 
ترافیک و بروز حوادث رانندگی می شد جمع آوری 
و غیر فعال شود.معاون ساخت بزرگراه های شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور با 
بیان اینکه تا تابســتان آینده تمــام عوارضی های 
جاده های سراسر کشور جمع آوری شده و عوارض 
جاده ای از طریق سامانه دوربین محاسبه و به انواع 
روش های الکترونیکی پرداخت خواهد شد، گفت: 
مردم می توانند عوارض خــودروی خود را از طریق 
اپلیکیشــن های مالی نظیرآپ و اپلیکیشــن های 
بانکی خود، همچنین از طریــق اتصال پاک خود 
به سیم کارت یا حساب بانکی خود پرداخت کنند.

وی افزود: در این طرح، خودروها با ســرعت معمول 
از گیت های محاســبه عوارض عبور کرده و پاک 
عقب و جلــوی خودروها بعد از تطبیق به ســامانه 
مرکزی عوارض منتقل می شود و دیگر نیاز به توقف، 
پرداخت و حرکت مجدد برطرف می شــود ضمن 
اینکه این عوارض قابل پرداخت در توقفگاه های بین 

راهی نیز هست.

زهرا سعیدی: 
پتانسیل کاهش قیمت مواد 

غذایی وجود دارد
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی با بیان این که پتانسیل کاهش 
قیمت گوشت و ســایر مواد غذایی تا پایان سال 
وجود دارد، گفت: مشــکل فعلی سوء مدیریت 
است حداقل مسئوان دلشان به رحم آید تا در 

بازار شب عید شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
زهرا سعیدی در گفت وگو با ایسنا، در تبیین 
دایــل گرانی های اخیر به خصوص گوشــت، 
اظهار کرد: بنــده برای بررســی دقیق موضوع 
گوشت صحبتی با برخی واردکنندگان گوشت 
داشــتم که آنها تاکید می کردند که در صورت 
دادن ارز نیمایی می توانند گوشــت را به قیمت 
کیلویی ۷۰ هزار تومان عرضه کنند، اما این اتفاق 

رخ نمی دهد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســامی با بیان این که پتانسیل برای 
کاهش قیمت مواد غذایی وجود دارد، گفت: اگر 
مدیران بخواهنــد می توانند قیمت ها را کاهش 
دهند مسئوان حداقل دلشــان به رحم آید تا 
مردم در بازار شب عید بتوانند اقام ضروری شان 
را تأمین کنند. سوء مدیریتی که کامًا محرز است 
و وضعیت مدیریتی متناســب با شرایط جنگ 

اقتصادی نیست.

صنعت

خزانه دار شورای شهر تهران، اظهار کرد:  شــهرداری تهران در برش 
عملکردی یازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ ۱۳۳هزار و ۲۶ میلیارد ریال 

یعنی۸۳ درصد را تحصیل کند.
سید حســن رســولی درباره گزارش حســاب های درآمد و هزینه 
شــهرداری تهران در دی و بهمن امســال و ارزیابی میزان انطباق آن با 
بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، اظهار کرد:  در ارزیابی کلی شهرداری تهران 
بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده اســت در برش عملکردی دو 
ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۹ هزار میلیارد ریال اقدام و به 
همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار 
کند که در دو ماه دی و بهمن ۱۳۹۷ توانسته مبلغ ۳۴ هزار میلیارد ریال 

یعنی معادل ۱۱۷ درصد را تحصیل کند.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری مبلغ ۱۵هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال 
هزینه در دو ماه دی و بهمن یعنی معادل ۵۹ درصد مصارف دو ماهه خود 
را منظور کرده اســت. ثبت میزان ۵۹ درصد مصارف برای دو ماه، بیانگر 

فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.   
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: در بخش عملکرد منابع در دو ماه 
دی و بهمن ماه امسال، شهرداری تهران با مازاد عملکرد ۵ هزار میلیارد 
ریال نســبت به بودجه مصوب مواجه بوده، که عمده این مازاد عملکرد 

مربوط به بخش درآمدهای نقدی است.
به گفته رسولی، در بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه 
ای، که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز 
و فروش اموال و اماک شهرداری اســت، در دی و بهمن شاهد عملکرد 
۱۴هزار و ۸۰۳ میلیارد ریالی در مجموع دو ماه هســتیم که نســبت به 

مصوب شــورا یعنی ۱۲هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال با مازاد عملکرد ۲هزار 
و۳۷۹ میلیارد ریال یعنی معادل ۱۱۹ درصد تحقق در این بخش مواجه 

هستیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد:  
در بخش منابع حاصل از تملک دارائی های مالی، که تامین منابع ناشی 
از استقراض مبتنی بر وام و سایر شــیوه های تامین مالی را شامل می 
گردد، در حالیکه شــهرداری مکلف به تامین ۱۰ درصــد منابع از این 
محل بوده، شاهدیم مبلغ ۲هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال یعنی ۷/۵ درصد 
از منابع خود را در دو ماه دی و بهمن از این محل تامین کرده به عبارتی 
در این دو ماهه در سرفصل مذکور نسبت به بودجه مصوب ۲/۵ درصد 

کمتر استقراض صورت گرفته است.  
وی با اشــاره به اینکه در بخش عملکرد مصارف در دی و بهمن ماه 
۱۳۹۷، طبق رویدادهای ثبت شــده در دفاتر مالی شهرداری تهران، 
کســری عملکردی ۱۰هزار و ۷۸۴ میلیارد ریالی یعنی ۴۰ درصدی 
نســبت به بودجه مصوب وجود دارد، که عمده این کســری عملکرد 
مربوط به بخش تملک دارائی های ســرمایه ای  اســت، در حالی که 
شهرداری مکلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بوده ، شاهدیم 
مبلغ ۵هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال معــادل ۳۴ درصد از مصارف دو ماهه 
را در بخش تملک دارایی های ســرمایه ای، کــه عمدتا به هزینه های 
توســعه شــهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، هزینه 

کرده است.
رسولی همچنین گفت:  در بخش مصارف هزینه ای شاهد عملکرد ۹ 
هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال، معادل ۷۷ درصد از بودجه مصوب، در دو ماه 
دی و بهمن هستیم. این سرفصل ۶۰ درصد کل مصارف شهرداری در 

دی و بهمن ماه ۱۳۹۷ را از آن خود کرده است.
وی اظهارکرد:  در بخش مصارف تملــک دارائی های مالی  یا همان 
هزینه های بازپرداخت وام ها،تســهیات و دیون  شاهد عملکرد ۷۷۸ 
میلیارد ریالی در دو ماه دی و بهمن ماه هستیم، ۲۶/۶ درصد نسبت به 

دو دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است. در این دو ماهه عملکرد 
این ســرفصل عامت مثبتی مبنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین 
منابع از طریق وام اســت. البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی 
بیش از ارقامی است که در گزارش شــهرداری به آن اشاره شده و این 
امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی بوده، ازم است 
شهرداری تهران تمهیدات ازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و 

ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.
خزانه دار شورای شــهر تهران درباره عملکرد یازده ماهه امسال نیز 
گفت:  شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است 
در برش عملکردی یازده ماهه خود  نســبت به تامین منابع در سقف 
۱۵۹هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اقــدام و به همین میزان مصارف خود را 
تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. شــهرداری تهران 
در برش عملکردی یازده ماهه ســال ۹۷ توانسته مبلغ ۱۳۳هزار و ۲۶ 

میلیارد ریال یعنی۸۳ درصد را تحصیل کند.
وی ادامه داد:  همچنین شــهرداری تهران مبلــغ ۵۳هزار و ۷۰۰ 
میلیارد ریال هزینــه در یازده ماهه معــادل ۳۶ درصد مصارف خود را  
ثبت و به شورا ارائه کرده ، مطمئنا شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر 
مصارف معادل ۷۹هزار و ۳۲۶ میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در 
خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مساله باید با ثبت و 

گزارشگری دقیق مصارف برطرف شود.
رســولی ابراز امیدواری کرد طی اســفندماه بودجه نقد و غیرنقد 
۱۷هزار و۴۰۰ میلیارد تومانی امسال با جهش ۱۷ درصدی نسبت به 
۱۱ ماهه اخیر تحقق یابد. تحقق این آرزو منوط به کسب درآمد ۲هزار 
و ۹۵۸ میلیارد تومان طی اســفند ماه است . متوســط یک دوازدهم 
بودجه سالیانه مبلغ یک هزار ۴۵۰ میلیارد تومان است. در این صورت 
کســری بودجه¬ای در سال ۹۷ نخواهیم داشــت. همچنین گزارش 
دقیق عملکرد حساب¬های درآمد و هزینه سال جاری را وفق ماده ۷۹ 

قانون شهرداری متعاقباً به استحضار خواهم رساند.

خزانه دار شورای شهر تهران خبر داد:

تحقق ۸۳درصدی درآمدهای شهرداری تهران در۱۱ماه ۹۷

بختیار، نماینده مردم گلپایگان:

خاء قانونی برای بیمه شدن تولیدکنندگان صنایع دستی وجود ندارد



معــاون بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان یزد از ادامه ی توزیع گوشت قرمز و 
گوشت مرغ تنظیم بازار در استان خبر داد و گفت: 
این اقام به منظور تعدیل بازار تا پایان سال توزیع 
می شوند لذا مردم در مورد تامین آنها هیچ نگرانی 

نداشته باشند.
»علی افشارپور« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، 
با اشــاره به توزیع بیش از یک هزار تن گوشت مرغ 
تا عید نوروز، اظهار کرد: گوشــت مرغ تنظیم بازار 
در حال حاضر با قیمت ۱۳ هــزار تومان در بازار به 
ویژه در بیش از ۶۰ فروشــگاه بزرگ استان توزیع 

می شود.
وی افــزود: هر چنــد پیش بینی می شــود در 
آستانه نوروز قیمت گوشــت مرغ آزاد از ۱۴ هزار 
و ۹۰۰ تومان تا ۱۶ هــزار تومان نیز افزایش قیمت 
پیدا کند اما با توزیع مقدار مناســب گوشت مرغ 

تنظیم بازار، مشکل کمبود نخواهیم داشت.
افشارپور خاطرنشــان کرد: مردم نگران تامین 
گوشت مرغ در ایام نوروز نباشــند چرا که با توزیع 
گوشــت های تنظیم بازار، قیمت هــا متعادل نگه 

داشته خواهد شد.
این مســئول در بخش دیگری از سخنان خود 
در رابطه با توزیع کااهای اساســی دیگر شــامل 
گوشت قرمز، شکر و میوه نیز تصریح کرد: گوشت 
قرمز گوســفندی در حال حاضر بین ۹۵ تا ۱۰۰ 
هزار تومــان در بازار عرضه می شــود و پیش بینی 
می شــود افزایش قیمتی را به ویــژه در این ایام به 

دنبال نداشته باشیم، ضمن این که توزیع بیش از 
یکهزار تن گوشت های قرمز تنظیم بازار در مقابل 

به تعدیل قیمت گوشت منجر خواهد شد.
وی افزود: گوشــت های قرمز گــرم و منجمد 
تنظیم بازار به ترتیب با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ و ۴۰  

هزار تومان در بازار عرضه می شوند.
این مســئول با بیان این که واردات گوشت به 
استان به منظور رفع مشگل گرانی گوشت در حال 
انجام اســت، گفت: خوشــبختانه با پیگیری های 
انجام شده دام زنده از اســتان های جنوب شرقی 
مانند زاهدان و مقداری نیز از طریــق ارز نیمایی 
به استان وارد می شــود و کمبودی در این زمینه 

وجود ندارد.
وی در مــورد توزیع گوشــت بیــن کارکنان 
دســتگاه ها و نهادهــا و تعاونی ها هــم بیان کرد: 
مصوب شــده کــه گوشــت قرمز طبــق مطالبه 
ادارات، کارگران، تعاونی هــای مصرف کارگری و 
ارگان های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، براســاس میزان تعداد پرسنل و 

مددجویان گوشت گرم توزیع شود.
افشــارپور در ادامه در رابطه بــا توزیع میوه در 
ایام نوروز هم تصریح کرد: ۸۲۰ تن پرتقال شامل 
تامسون و والنســیا و ۵۰۰ تن سیب در ۱۱۵ مرکز 
ســطح شــهر یزد و مراکز منتخب در حال توزیع 

هستند که قیمت این اقام شامل پرتقال والنسیا 
۴۵۰۰ و پرتقال تامســون ۳۵۰۰ تومــان و انواع 
ســیب نیز با قیمت ۶۲۰۰ تومــان در بازار عرضه 

می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به توزیع ۱۰ 
هزار تن شــکر »صنف و صنعت« خبر داد و گفت: 
هفته جاری پنج هزار تن شــکر در واحدهای قند 
و نبات، شیرینی و ســایر مصرف کنندگان شکر با 

قیمت مصوب دولتی در شرکت ها توزیع می شود.
»مهدی دشــتی« رییس هیات مدیره اتحادیه 
مرغداران یزد نیز در گفت وگو با خبرنگار ایســنا، 
با اشــاره به توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت مرغ در 
بازار تــا ایام نــوروز، اظهار کرد: روزانــه ۲۰۰ تن 
گوشت مرغ با قیمت ۱۳ هزار تومان در بازار عرضه 
می شود و این روند به منظور رفع نیاز مردم تا عید 

نوروز ادامه دارد.
وی از میزان قابل قبول تولید گوشــت مرغ در 
استان خبر داد و گفت: خوشــبختانه مشکلی در 
زمینه جوجه ریزی وجود ندارد و بــه میزان قابل 
توجهی جوجه ریزی صورت گرفته اســت اما تنها 
مشــکلی که در حوزه مرغداران وجود داشــت، 
مشــکل نهاده هایی بود که با قیمت مناســب و به 
واســطه داان توزیع نمی شد.دشــتی در پایان 
تصریح کرد: خوشــبختانه این مشکل نیز در حال 
رفع و برطرف شدن است و پیش بینی می شود که 
برای عید نوروز بتوانیم مرغ هایی با قیمت ۱۱ هزار 

تومان را به بازار عرضه کنیم.

معاون بازرگانی یزد:

مردم نگران گوشت و مرغ عیدشان نباشند

مدیرعامل جمعیت هال احمر لرستان از آمادگی این جمعیت 
در پی بارش های اخیر در استان خبر داد.

صارم رضایی اظهار کرد: با توجه به بارش شدید برف در استان 
هم اکنون شاهد ترافیک سنگین در بعضی جاده ها هستیم.

وی اضافه کرد: طی بازدیدهای میدانی که داشتیم وضعیت تردد 
در راه های شهرســتان های الیگودرز، ازنا، دورود به سختی انجام 
می شــود.رضایی ادامه داد: جاده اباذر به اراک، گشور- گاماسیاب 

و گردنه زالیان هم مورد بازدید قــرار گرفتند که حرکت خودروها 
به کندی انجام می شود.مدیرعامل جمعیت هال احمر لرستان 
از آمادگی این جمعیت برای امدادرســانی به مسافران خبر داد و 
افزود: با توجه به پیش بینی های هواشناســی که از قبل داشتیم 
آمادگی های ازم فراهم آماده و مشــکلی نداشتیم.وی بیان کرد: 
جمعیت هال احمر اســتان مسئول خدمات ســفر است و اداره 
کل راهداری، پلیس راه و آتش نشانی نیز در حال آماده باش به سر 

می برند.رضایی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲۷ پایگاه ثابت و سیار 
جمعیت آماده خدمات دهی هستند و در آنها ۴۰۰ نیروی آماده به 

کار حضور دارند.
این مســئول گفت: در مبادی ورودی نیز ایستگاه هایی جهت 

راهنمایی مسافرین و بهبود وضعیت ترافیک برپا شده است.
تردد در محور خرم آباد-اراک فقط بــا زنجیر چرخ امکان پذیر 

است.

5شهرستانآمادگی هال احمر لرستان برای امدادرسانی به مسافرین گرفتار در برف
پیشگامان، قهرمان لیگ دسته 

یک هندبال کشور
مدال طای لیگ دسته یک هندبال کشور بر 

گردن هندبالیست های پیشگامان آویخته شد.
به گزارش روابط عمومی باشــگاه فرهنگی 
ورزشــی پیشــگامان، هندبالیســت هــای 
پیشــگامان در فینال رقابتهای لیگ دســته 
یک هندبال کشور موفق شدند با نتیجه ۳۱ بر 
۲۱ تیم ســتارگان دشتستان را شکست دهند 
و با اقتدار و بدون باخت قهرمان این مســابقات 
شوند. پیشگامانی ها که با حضور در فینال مجوز 
حضور در لیگ برتر کشور را بدست آورده بودند 
با این پیروزی شیرین برروی سکوی نخست این 
مسابقات ایســتادند و قهرمانی خود را با حضور 

تماشاگران پرشور یزدی جشن گرفتند.

تجلیل از بازنشستگان شرکت 
آبفار یزد

رییس اداره روابط عمومی شرکت آبفار یزد از 
برگزاری جشن دورهمی بازنشستگان این شرکت 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضاب 
روستایی اســتان یزد،کولیوند با توجه به سخنان 
مقام معظم رهبری که می فرمایند:بازنشستگان 
کسانی هستند که شب وروز عمر وجوانی خود را 
صرف کار کرده اند و می بایست به این تاش واین 
زحمت کشی مستمر دوران عمر پاسخ داده شود 
افزود:شــرکت آبفار یزدهرساله با برگزاری جشن 
ومراسم دورهمی کلیه بازنشستگان را دعوت واز 

ایشان تقدیر می گردد.
ازم به ذکر اســت:در این مراسم از همکارانی 
که تازه به جمع بازنشستگان پیوسته اند نیز تقدیر 

ویژه گردید.

کارشناس منابع اداره کل 
کتابخانه های یزد:

مسابقه کتابخوانی چلچراغ 
با معرفی برگزیدگان به 

سرانجام رسید
کارشــناس منابــع اداره کل کتابخانه هــای 
عمومی استان یزد از پایان مراحل برگزاری مسابقه 
کتابخوانی »چلچراغ« با معرفــی و اهدای جوایز 

برگزیدگان این مسابقه خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
کتابخانه هــای عمومی یزد، احســان عابدی در 
این خصوص گفت: برنامــه رادیویی »چلچراغ«، 
شامل سلسله مسابقات کتابخوانی بود که در ۴۰ 
قسمت به منظور  نکوداشت چهلمین سال پیروزی 
انقاب اسامی با مشارکت صدا و سیما، اداره کل 
کتابخانه های عمومی و سازمان فرهنگی ورزشی 
شــهرداری یزد و با محوریت کتاب های مربوط به 

انقاب اسامی برگزار شد.
وی افزود: در هر قسمت از این برنامه رادیویی، با 
طرح یک سوال از کتاب های منتخب، شنوندگان 
در طول هفته فرصت داشتند در مسابقه شرکت 
کنند و با اســتفاده از کتاب به گزینه صحیح پاسخ 
دهند که مقرر شد در پایان هر هفته نیز به سه نفر 
از شرکت کنندگان که پاسخ درست داده بودند، به 

قید قرعه جوایز نقدی اهدا شود.
عابدی خاطرنشــان کرد: برنامــه عصرگاهی 
چلچراغ به تهیه کنندگی علیرضا ســازگاری در 
پایان هر هفته از رادیو یزد پخش می شــد که طی 
آن، کتاب مسابقه توسط کارشناسان کتابخوانی 
و کتابداران معرفی می شــد و در بخش دیگری از 
برنامه نیز یکی از کتابخانه های عمومی اســتان 

توسط مسئول کتابخانه مربوطه معرفی می شد.
کارشــناس منابــع اداره کل کتابخانه هــای 
عمومی اســتان یزد در پایان خاطرنشان کرد: در 
بخش مســابقه کتابخوانی این برنامه مشارکتی 
که در قالب چهل قسمت، چهل کتاب و کتابخانه 
معرفی شد، بیش از ۳۲ هزار نفر شرکت کردند که 
اهدای جوایز برندگان از ســوی سازمان فرهنگی 

ورزشی شهرداری یزد آغاز شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
کهگیلویه و بویراحمد:

خودروهای خطرساز در ایام 
نوروز توقیف می شوند

رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: خودروهای خطرساز 

در نوروز توقیف می شوند.
سرهنگ اسماعیل خوشــوقت در گفت وگو با 
ایسنا، افزود: ۷۵ تیم پلیس راهنمایی و رانندگی در 
ایام نوروز ۹۸ ترافیک و کنترل معابر شــهری را بر 

عهده خواهند داشت.
وی اظهار کــرد: در این ایــام ۱۶۰ نفر بصورت 
پیاده، ۶۵ تیــم خودرویی و ۱۰ تیــم موتوری به 
مسافران و گردشــگران نوروزی خدمتگزاری می 

کنند.
رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: همچنین 

۸ تیم نامحسوس در ایام نوروز فعالیت می کنند.
سرهنگ خوشــوقت اضافه کرد: خودروهای 

خطر ساز متوقف خواهند شد.

شهردار مشهد با اشاره به اقدامات 
گسترده برای مقابله با فساد:

شهرداری مشهد به صورت جدی 
با فساد برخورد می کند

مشهد،محمدرضا رحمتی: شــهردار مشهد 
با تاکید بر اینکــه در بحث مبارزه با فســاد اداری 
در شــهرداری مشــهد اقدامات زیادی به صورت 
نامحســوس انجام شــده و تنها به یک مورد که 
چندی پیش رسانه ای شــد، محدود نبوده است، 
گفت: به مردم اطمینان می دهیم که در مبارزه با 

فساد اداری در شهرداری بسیار جدی هستیم.
محمدرضــا کائی در اولین نشســت خبری 
خود با رسانه ها افزود: دراین مدت ۱۵ مورد تخلف 
در شهرداری شناســایی که کارمندان خاطی از 
سوی نیروهای حراست بازداشت و پرونده آنها در 
حال رسیدگی است.وی با بیان اینکه هم به دلیل 
درخواســت های مردم و هم در راســتای دفاع از 
کارمندان شریف شهرداری وظیفه برخورد با فساد 
اداری با تعداد کمی از کارکنــان خاطی را بر خود 
تکلیف می دانیم، اظهار کرد: لذا به مردم اطمینان 
می دهیم برخورد مدیریت شــهری با فساد اداری 
بسیاری جدی است.کائی در خصوص اقدامات 
شهرداری مشــهد در ارتباط با معتادان متجاهر و 
کمپ های ترک اعتیاد نیز افزود: در راستای کمک 
به معتادانــی که در حال ترک اعتیاد هســتند به 
دنبال آن هستیم که گل و گیاه شهر و لباس های 
کارکنان شهرداری در فضاهای سبز را توسط آنها 
تولید کنیم که در این راستا امسال ۱۰۰۰ دست از 
لباس های کارکنان فضای سبز شهری در اردوگاه 
ٌخلق آباد و توســط معتادان در حال ترک سفارش 
داده و تولید شده است.شــهردار مشهد در پاسخ 
به ســئوال خبرنگار تلویزیون البــادی عراق در 
خصوص حضور زائران عراقی در مشهد نیز تصریح 
کرد: طبق برآوردها امسال ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار 
زائر خارجی وارد مشهد شــده که ۴۰ درصد از این 
زائران خارجی زائران عراقی بوده انــد.وی افزود: 
براساس همین برآوردها، امسال نیز تعداد حضور 
زائران عراقی به مشهد افزایش پیدا کرده و حدود 
۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعام شده است؛ در این 
میان عراقی ها امسال از مبدا ۶۵۰ هزار نفر ویزا برای 
مشــهد دریافت کرده اند که به دنبال این هستیم 

برنامه ریزی سفر از مبدا افزایش پیدا کند.

معاون میراث فرهنگی ایام خبر داد:
بازدید هزار گردشگر خارجی 

از ایام
ایام،معصومــه حســینی: معــاون میراث 
فرهنگــی و ســرمایه گــذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایام اظهار 
داشت: شهرستان دره شهر با بیش از ۱۰ هزار نفر 
رکورد دار بیشــترین میزان بازدید گردشــگران 

بومی و غیر بومی در این استان بوده است.
جوریه کانتــری افــزود: پس از دره شــهر 
شهرســتان دهلــران بیشــترین آمــار بازدید 
گردشگران نوروزی را داشته است.معاون میراث 
فرهنگی و سرمایه گذاری اداره کل میراث استان 
اضافه کرد: ایام تعطیات نوروز ۹۷ بیش از یک هزار 
توریست خارجی از کشــورهای )اتریش، اسپانیا، 
چین، آلمــان و..( در غالب تورهای گردشــگری 
از امکان گردشــکری اســتان ایام بازدید کرده 
اند. وی خاطرنشان کرد: از ۲۵ اســفند ۹۶ تا ۲۵ 
فروردین ســال جاری ۴۸۰ هزار نفر توریست از 
این اماکن  بازدید کرده اند که این رقم نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته 
است. وی بیان داشت: اســتان از لحاظ تاریخی، 
طبیعی  ، گردشگری،  صنایع دستی و تولید سوغات 
جاذبه های قابل توجه دارد و در ایام نوروز باید این 
ظرفیت ها بیشتر به مسافران و گردشگران معرفی 
شــود .کانتری تصریح کرد: با توجه به برگزاری 
پیش برنامه های نوروزی در اســتان پیش بینی 
می شود امار گردشگران در غالب تور  از استان های 
تهران و اصفهان ۷ درصد نســبت به سال گذشته 

افزایش یابد.

 اقدامات شهرداری منوط
 به تحقق درآمدهاست

مشهد،محمدرضا رحمتی: شــهردار مشهد 
گفت: با توجه به امکانات و توانمندی خانه کارگر، 
شهرداری آمادگی دارد تا با این تشکیات همراهی 
کند.محمدرضا کایی در نشستی با هیات اجرایی 
خانه کارگر استان خراســان رضوی در سخنانی 
با تاکید بــر نقش خانه کارگر در پیشــبرد اهداف 
نظام به ویژه خدمت به کارگــران گفت: جا دارد در 
راستای خدمات بهینه به جامعه کارگری از تجربه 
و همراهی خانه کارگر بهره برداری شود و شهرداری 
با توجه به داشتن امکانات رفاهی فرهنگی ورزشی 
و درمانی آمادگی دارد تا در این راستا و خدمت به 
کارگران با تشکیات خانه کارگر استان همراهی 
کنــد.وی تصریح کــرد: در حال حاضــر بیش از 
۷۵۰۰ کارگر پاکبان و فضای ســبز در شهرداری 
به طور غیر مستقیم توسط پیمانکاران مشغول به 
فعالیت هستند که برای ترویج نشاط و روحیه شاد 
به این قشر همین هفته به مدت ۸ شب میزبان این 
عزیزان و خانواده شان هستیم که عاوه بر تقدیر از 
زحماتشان سعی خواهیم کرد تا به این قشر بگوییم 
شــما هم از خانواده بزرگ و زحمتکش شهرداری 

هستید.

خبر خبر
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سنندج -   فردین محمدی،شهردار ســنندج در نشست خبری با  
خبر نگاران رســانه های گروهی استان در ســنندج  گفت: طی سال 
گذشته کارهای بســیاری در بحث شــفافیت های مالی در مجموعه 
شهرداری سنندج صورت گرفته و فســاد در این مجموعه را به حداقل 

رسانده ایم.
مهندس حشــمت اه صیدی افزود: البته امروز نیز به هیچ عنوان 
منکر وجود فساد در مجموعه شهرداری نیستم و ممکن است کارهایی 
صورت گرفته باشد که از دید بنده و سایر همکاران پنهان شده باشد اما 

به جرأت می توان گفت این چالش را به حداقل رسانده ایم.
وی به مشــکات مالی و بدهکاری و مطالبات شــهرداری سنندج 
اشــاره  کرد واظهار داشــت: زمانی که شهرداری ســنندج را تحویل 
گرفتیم ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی بر روی دســت ما قرار داشت که در 
طول سال گذشته سعی کرده ایم بتوانیم با راه حل های قانونی بخشی 

از این بدهی ها را پرداخت کنیم.
صیدی تصریح کــرد: یکی از بدهی هایی که ما بــا آن مواجه بودیم 
حقوق و مزایای پرســنل شــهرداری بود که چند ماه عقب افتاده بود 
و با توجه به اینکه ماهیانه هشــت تا ۹ میلیارد تومان حقوق پرداخت 

می شود، این رقم بسیار سنگین است.
 وی گفت: بیشتر مشکل ما در حوزه استخدامی هایی بود که در بدنه 

شهرداری در گذشــته صورت گرفته بود و امروز بدنه شهرداری بسیار 
گسترده شده و همین امر ما را در پرداخت حقوق با مشکل مواجه کرده 
است.شهردار سنندج  اظهارکرد: از روزی که به عنوان شهردار پای کار 
آمده ام به هیچ عنوان اجازه استخدام حتی یک نیروی جدید را در این 
مجموعه نداده ام و از این بابت نیز متحمل فشــارهای بسیاری از سوی 

برخی از مسئوان بوده ام.
صیدی اظهار داشــت: در حوزه درآمدهای شهرداری نیز بیشترین 
حجــم درآمدهای ما صدور پروانه ســاخت و ســاز و دریافت عوارض 
ســالیانه از شــهروندان اســت که در این زمینه به جــد کار کردیم و 
توانســتیم حجم قابل توجهی از مطالبات معوقــه را وصول کنیم تا 

بتوانیم بخشی از بدهی های گذشته را پرداخت کنیم
وی گفت: مطالبات بسیاری نیز در بین دستگاه های اجرایی استان 
قرار داشــت که با کارهایی که انجام داده ایم تا امروز توانســته ایم ۸۱ 
میلیارد تومان آن را ثبت کنیم و بخشــی از مطالبات نیز خوشبختانه 

وصول شده است.
ا حشمت اه صیدی فزود: در سال ۹۷ بسیاری از معابری که چندین 
ســال بود نیمه کاره رها شــده بودند را با پای کار آوردن پیمانکار از نو 
عملیات احداث آنها را آغاز کردیم که پیش بینی می شود تا خرداد ماه 

سال آینده بیشتر این پروژه ها به اتمام برسد.

وی بیان کرد: همچنین امســال توانســتیم ۲۰۰ هزار مترمربع از 
سطح کوچه و خیابان هایی که در ســالیان گذشته شهرداری سنندج 
با دریافت مبالغی از شــهروندان در خصوص آسفالت آنها متعهد شده 
بود را به انجام برســانیم و در این زمینه نیز حتی یــک ریال دریافتی 

نداشته ایم و تنها تعهدات گذشته را انجام دادیم.
شهردار ســنندج گفت: توسعه فضای ســبز و احداث شش هکتار 
فضای ســبز جدید و تعریف پروژه احداث پارک ۵۰ هزار هکتاری در 
ســنندج و همچنین راه اندازی و احداث شــهربازی جدید در پارک 
ملت از دیگر دستاوردهای شــهرداری سنندج است که در سال آینده 

امیدواریم بخشی از آنها به اتمام برسد.
مهندس حشمت اه صیدی افزود: در عرصه سرمایه گذاری نیز در 
تاش هستیم با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی پروژه هایی را 
تعریف کنیم تا بتوانیم در بحث ســاماندهی و توسعه فضاهای شهری 

سنندج گام های اساسی برداریم
شهردار ســنندج در پایان اظهار داشت: همچنین در بخش اماک 
شهرداری نیز توانســتیم یک بانک اطاعاتی از اماک این مجموعه 
را ایجاد کنیم و ســاختمان هایی که مربوط به شــهرداری بوند و سند 
نداشتند را سندار کرده که از هرگونه سواستفاده احتمالی در آینده در 

این خصوص جلوگیری کرده باشیم.

شهردار سنندج:

بخشی از مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی استان وصول  شد

رئیس گروه فنی تولید ناحیۀ نورد ســرد با اعام خبر 
فوق و با بیان این که ساانه حدود ۲۰۰۰ تن تسمۀ فلزی 
برای اســتفاده در ســیکل تولید و خطوط حمل و ارسال 
ناحیۀ نورد سرد از خارج از کشور وارد می شد افزود: با هدف 
دست یابی به دانش فنی و جلوگیری از واردات، طراحی و 
تعیین مشخصات فنی ورق موردنیاز تولید این تسمه ها 
در واحد متالورژی و روش های تولید )MPT( انجام شد. 
ســپس با همکاری واحد خرید و کنترل مــواد، پیمانکار 
داخلی توانمند انتخــاب و در ادامه با همــکاری نواحی 
آهن سازی، فوادسازی، نورد گرم و سرد، ذوب موردنیاز 
ریخته گری و نورد شــد. پــس از آن در کارخانۀ پیمانکار 
داخلی، مراحل تکمیلی شــامل برش نواری، آنیلینگ و 

ایجاد پوشش موردنیاز و بسته بندی انجام شد.
علی اکبر باطنی درخصوص نتایج این بومی ســازی 

گفت: تسمۀ تولیدی پس از طی مراحل آزمایشگاهی، در 
خطوط مختلف ناحیه برای محصوات سرد، پوشش دار 
و خطوط بسته بندی استفاده شــد که نتایج حاصل  برای 
محصوات آزمایش شده، قابل قبول است و نیاز به تسمۀ 
خارجی در ناحیۀ نورد سرد  به صورت کامل برطرف شده 

است.
وی تصریــح کرد: با کســب ایــن موفقیت، ســایر 
فوادسازان داخلی و خطوط داخلی مشابه نیز می توانند با 
همکاری پیمانکار داخلی تسمۀ موردنیاز خود را از داخل 

کشور تأمین کنند.
ناصری کارشــناس واحد MPT و طراح تسمه های 
مذکور نیز افزود: متریال انتخابی برای تولید تسمه باید به 
نحوی باشد که عاوه بر تأمین خواص مکانیکی موردنیاز 
و تضمین سامت بســته بندی حین حمل و جابه جایی 

)ایمنی(، با توجه به شــرایط تحریم ها، در داخل کشــور 
نیز قابل تولید باشد؛ لذا پس از بررسی های اولیه تعدادی 
گرید که شــرایط فوق را دارا بودند انتخاب شــد و پس از 
تولید تســمه از آن ها، گرید هایی که دارای خواص ازم 
برای انواع محصوات نورد سرد در ابعاد مختلف به شکل 
کاف یا شــیت و قابل تولید در شــرکت فــواد مبارکه 
باشــند، نهایی گردید و در مدار تولید انبــوه قرار گرفت.

بهنام شریفی تکنسین گروه فنی تولید هم تصریح کرد: 
تسمه های مصرفی خط بسته بندی اتوماتیک از نوع خاص 
و جوش پذیرند که با بومی ســازی آن ها از خروج مقادیر 
قابل توجهی ارز جلوگیری شــد. ضمن این که به دلیل در 
دسترس بودن آن ها، از این پس دیگر به طورکلی نیازی به 
سفارش حجم باا و پیش از موعد آن ها و در نتیجه خواب 
سرمایه در انبار نیســت. به عبارت دیگر ماهانه و به میزان 

مورد نیاز مشتریان می توان ســفارش خرید در سیستم 
ثبت کرد.

رئیس گروه فنــی تولید ناحیۀ نورد ســرد در پایان از 
زحمات واحد MPT به عنوان طراح تسمه فلزی، خرید، 
کنترل مواد، آزمایشگاه ها، بسته بندی و ارسال، مدیریت 

ناحیۀ نورد و سایر واحدهای مرتبط تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل گروه فواد مبارکه در جریان بازدید از خطوط تولید شرکت فواد 
هرمزگان و دیدار با مدیران و کارکنان این شرکت ضمن قدردانی از تاش های 
مدیران و کارکنان این شرکت و با تشکر از حمایت های خانواده های آنان در سال 
جاری، اظهار امیدواری کرد در سال آتی نیز این شرکت در راستای اهداف گروه  

فواد مبارکه و اعتای اقتصاد کشور خوش بدرخشد.
 مهندس عظیمیان از شرکت فواد هرمزگان به عنوان یکی از شرکت های 
بســیار موفق و منعطف گروه فواد مبارکــه یاد و اضافه کرد: روند روبه رشــد 
بهره وری، افزایش تولیــد و به طورکلی عملکرد خوب این شــرکت در فروش 
داخلی و خارجی و درآمدزایی برای اقتصاد کشــور درخور تحســین اســت؛ 
ازاین رو شایسته است به نحو مقتضی از این عملکرد درخشان و ارادۀ کارکنان 
این شرکت قدردانی شود.وی با اشــاره به رکوردها و دســتاوردهای بزرگ و 
افتخارآمیز کارکنان این شرکت در سال ۹۷ گفت: در سال جاری شاهد به ثبت 
رسیدن رکوردهای ارزشــمند در نواحی مختلف فواد هرمزگان و دست یابی 
به اهداف برنامه ریزی شده بودیم که بدون شک کسب این موفقیت ها مرهون 
زحمات مجموعۀ مدیریت، کارکنان شرکت و پیمانکارانی بوده است که دغدغۀ 
رشد و شکوفایی بیش ازپیش فواد هرمزگان را داشــته اند.مدیرعامل فواد 

مبارکه درخصوص اهمیت دست یابی به اهداف گروه فواد مبارکه در سال آتی 
تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از تولید فواد کشور در گروه فواد 
مبارکه تولید می شود و اهداف بلندمدت شرکت در افق چشم انداز سال ۱۴۰۴ و 
دست یابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فواد به گونه ای برنامه ریزی شده است که 
این شرکت همچنان سهم خود را حفظ کند. بدون تردید یکی از شرکت هایی 
که می تواند در تحقق این هدف مؤثر باشــد، فواد هرمزگان است.وی از وجود 
ظرفیت های متعدد استان هرمزگان به ویژه در بخش صنعت فواد به عنوان یکی 
از مزیت های اصلی توسعۀ این صنعت در این استان یاد و اضافه کرد: واقع  شدن 

فواد هرمزگان در کنار سواحل خلیج فارس و بندرهای صادراتی برای صادرات 
محصوات تولیدشده یکی از ویژگی های بسیار مهم و ارزشمند این فوادساز 
ارزشمند کشور است.او خاطرنشان کرد: با توجه به این که مسئولین عالی رتبه 
همواره بر افزایش توان صادراتی کشور تأکید کرده اند، شرکت فواد هرمزگان 
می تواند بیش ازپیش در بخش صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تحقق اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسامی خدمات گسترده ای ارائه کند. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود ضمن قدردانی از حمایت های مدیران و مسئوان محترم استان 
هرمزگان و با اشاره به اهمیت ســرمایه گذاری در این استان خاطرنشان کرد: 
بدون شک با توسعۀ صنعت فواد در استان هرمزگان شاهد ایجاد فرصت های 
شغلی روزافزون، شکل گرفتن شرکت های پیمانکاری بیشتر و افزایش رونق 
اقتصادی در این منطقه خواهیم بود.مهندس عظیمیان با اشــاره به کیفیت 
باای محصوات فواد هرمزگان و با تأکید بر این که نام و برند فواد هرمزگان 
در داخل و خارج از کشور شناخته شده است افزود: با مطالعۀ طرح و برنامه ریزی 
بسیار دقیق و تأمین منابع مالی می توان در کوتاه ترین زمان ممکن به ظرفیت 
۱۰ میلیون تن فواد که رئیس جمهور در بازدید از این استان بر آن تأکید کرد، 

دست یافت.

بی نیازی کشور از واردات تسمه های بسته بندی و حمل محصول

قدردانی مدیرعامل گروه فواد مبارکه از عملکرد مدیریت و کارکنان فواد هرمزگان در سال ۹۷
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آخرین مرحله عرضه نفت خام سال جاری در بورس انرژی فردا 
دوشنبه، ۲۷ اســفندماه با نرخ پایه ۶۱ دار و ۷۳ سنت برگزار می 

شود.
بر اساس اطاعیه سازمان بورس انرژی ایران هفتمین و آخرین 
مرحله عرضه نفت خام در سال ۹۷، سه شــنبه، ۲۷ اسفندماه در 
رینگ بین المللی این بورس  انجام می شــود. عرضه نفت در این 
مرحله با نرخ پایه بشکه ای ۶۱ دار و ۷۳ سنت درنظر گرفته شده 

است و از نوع معامات کشف پریمیوم می باشد.
حداقل قیمت مجاز در این مرحله ۶۱ دار و ۶۶ سنت و حداکثر 

قیمت مجاز ۶۱ دار و ۷۹ سنت درنظر گرفته شده است.
براساس اعام شــرکت ملی نفت ایران، در این مرحله نیز یک 
میلیون بشکه نفت خام سبک با پایه خرید حداقل ۳۵ هزار بشکه 

عرضه خواهد شد.
در این مرحله واریز ۶ درصد پیش پرداخت تا دو ســاعت قبل از 

شروع عرضه الزامی است، اما امکان واریز ارزی این ۶ درصد فراهم 
شده است. محل تحویل در فوب جزیره خارک می باشد، اما در این 
دور امکان تحویل محموله از طریق پاایشــگاه تبریز و به صورت 

زمینی نیز فراهم شده است.
در این مرحله نیز تحویل محموله ۴ مــاه پس از انجام معامله و 
از تاریخ ۱۴ فروردین الی۲۵ تیر ۱۳۹۸ است و تحویل آن در سایر 

مناطق با تایید شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر خواهد بود.

یک فعال کارفرمایی با اشــاره به متضرر شدن 
کارگران و کارفرمایان از مشکات اقتصادی اخیر، 
راه حل هایی بــرای حل »بحران معیشــت« ارائه 

می دهد. 
در ایــن میان نماینــدگان مجلــس نیز اعام 
کردند که حقوق دو میلیــون و ۵۰۰ هزار تومانی 
مشــکل کارگر را مرتفــع نمی کند و بســته های 
حمایتی در نظر گرفته شده نیز به بسیاری از مردم 
مشــمول اعطا نشــده که انتظار می رود ساز و کار 

مناسبی در این راستا اندیشیده شود.
می توان 700 هزار تومان بن غیرنقدی به 

کارگران داد
داوود جوانــی  )دبیرکل کانــون انجمن های 
صنفی کارفرمایی شــرکت های خدماتی کشور( 
در ارتباط با موضوع دســتمزد و مذاکرات مزدی 
۹۸ بــه خبرنگار ایلنــا گفت: در روزهــای پایانی 
ســال همزمان با تشکیل جلسات شــورای عالی 
کار و اظهارنظرهای فعاان کارگری و کارفرمایی 
درخصــوص مباحــث مربــوط به افزایــش مزد 
کارگران در ســال ۹۸، به نظر می رسد هم جامعه 
کارفرمایی و هم جامعه کارگــری اذعان دارند که 
بدون همراهــی  و اعمال نقش دولــت، نمی توان 
معضل بزرگ فاصله حداقل مــزد و حداقل هزینه 

معیشت یک خانواده را جبران نمود.
وی تاکید کــرد: وعده ها و اقدامــات مقطعی و 
ُمَســکن ماننِد دولت محترم در قالب ســبدکاا یا 
یارانه کااهای اساسی و... نه تنها تاثیرگذار نبوده 
بلکه تبعات منفی داشــته  و موجب نارضایتی نیز 
شده است. با توجه به مشکات اقتصادی کشور به 
ویژه در دوساله اخیر و افزایش قیمت چند برابری 
کااهای داخلی و خارجی، شــرایط حاکم نه تنها 
موجب کاهش قــدرت خرید کارگران شــده، به 
همین نســبت موجب افزایش قیمت تمام شــده 
یا کاهــش فعالیــت، تولید و خدمــت بنگاه های 

اقتصادی  و تولیدی نیز شده است.
وی با بیان اینکه جامعــه کارفرمایی وکارگری 
در طی این مدت بیشترین آســیب ها را دیده اند؛ 
افزود: طبیعتا نه کارگــران زحمتکش تاب و توان 

جبران فاصله ۳۰۰ درصدی حداقل مزد و حداقل 
نیاز معیشــتی یک خانوار را دارند و نه کارفرمایان 
پرتاش کشورمان توان و قدرت پوشش این خاء 

را دارند.
چه باید کرد؛ جوانی در پاســخ به این ســوال 
می گوید: ضلع ســوم و مهم اقتصاد و سیاستگذار 
کشــور و بزرگترین کارفرما یعنی دولت بایستی با 
تصمیمات منطقی-  حمایتــی، موجبات  حل این 
بحران و بستر  بازگشت شور و شعف به جامعه کار و 

تولید را فراهم کند.
این فعال کارفرمایی پیشــنهاداتی نیز مطرح 
می کند: تشــکیل و راه اندازی مجدد ســتاد بن؛  
تبدیل بن کارگــری به بن غیرنقدی؛ مشــارکت 
دولت در تامین کااهای اساســی معیشت خانوار 
و تعریــف و تخصیص کااهای اساســی خانوار به 

صورت ماهانه.
او می گویــد: فاصله مزدی و حداقل معیشــت 
خانــوار را می تــوان در قالب ذیل جبــران نمود: 
تبدیل بــن کارگــران از نقدی بــه غیرنقدی؛ به 
صورت واریز ســهم کارفرما به صــورت ماهانه  و 

تصویب حداقــل دو برابر ســهم کارفرما به عنوان 
ســهم دولت در کارت بن کارگران بــرای تامین 
کااهای اساســی برمبنای نیازهای اســتاندارد 
یک خانــوار در طی یک ماه. به طــور مثال با واریز 
ســهم ۳۳ درصدی کارفرما و ۶۷ درصدی دولت 
در کارت بــن کارگران در طی یک مــاه )که حتی 
می تواند ســهم دولت در قالب تخصیص کااهای 
اساســی براســاس تعریف ســتاد بن، به صورت 
کاایی معادل ســهم خود باشــد( حدود بالغ بر 
۵ میلیون ریال مســتقیما بــرای تامین کااهای 
اساســی مورد نیاز خانوار هزینه می شود؛ اگر این 
کااها در قالــب تامین از طریق سوبســید یا اخذ 
تخفیف از طریق فروشگاه های بزرگ، تعاونی ها و 
تولیدکنندگان ایرانی باشــد،   قدرت خرید بالغ بر 
۵ میلیون ریال به بیش از ۷ میلیــون ریال در ماه 

افزایش خواهد یافت.
این فعال کارفرمایی در پایان بــا تاکید بر لزوم 
مطالبه گری از دولت، می گوید: امید است در کنار 
افزایش منطقی حداقل مزد کارگران، نمایندگان 
محترم دولت در شــورای عالی کار با این پیشنهاد 

موافقت  و بخشــی از مشــکات موجود کارگران 
شــریف را جبران نمایند. از نماینــدگان محترم 
کارفرمایــان و کارگــران نیــز انتظــار جدیت و 

پافشاری و پیگیری تحقق این مهم را داریم.
حقــوق دو میلیون و 500 هــزار تومانی 

مشکات زندگی کارگران را مرتفع نمی کند
نماینده مردم دورود و ازنــا ادامه داد: حقوق دو 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مشکل کارگر را مرتفع 
نمی کنــد و بســته های حمایتی در نظــر گرفته 
شده نیز به بسیاری از مردم مشــمول اعطا نشده 
که انتظار می رود ســاز و کار مناسبی در این راستا 

اندیشیده شود.
مجید کیان پور  اظهار کرد: وقتی در بین مردم 
حضور پیــدا می کنیــم نگرانی ها و مشــکات و 
گرفتاری هایی را عنــوان می کنند و آمار موجود با 

آنچه در جامعه می بینیم یکسان نیست.
وی صریح کــرد: آمار نرخ بیــکاری و مهاجرت 
استان لرستان نشان دهنده این است که در شرایط 
موجود باید به استان لرســتان توجه ویژه ای شود.

نماینــده مــردم دورود و ازنا در مجلس شــورای 
اسامی خاطرنشان کرد: در حوزه تامین اجتماعی 
در زمینه دســتورالعمل ها و بخشنامه ها مشکات 
زیادی وجــود دارد و رویه فعلــی نمی تواند برای 
بخش خصوصی راهگشا باشد که در این راستا باید 
فکری به حال ســهم بیمه ۴ درصد سختی و زیان 
آور شــود.کیان پور اضافه کــرد: در مورد حقوق و 
دستمزد ســال ۹۸ هنوز تصمیم مشخصی گرفته 
نشــده و برای شــاغلین، بیمه تامین اجتماعی و 
مستمری بگیران هیچ پاسخ قانع کننده ای نداریم.

وی بیان کرد: انتظار می رود در شــورای عالی کار 
با توجــه به واقعیــت جامعه و وضعیت معیشــت 
مردم تصمیمات مناســبی اتخاذ شــود.نماینده 
مــردم دورود و ازنا ادامه داد: حقــوق دو میلیون و 
۵۰۰ هزار تومانی مشکل کارگر را مرتفع نمی کند 
و بســته های حمایتی در نظر گرفته شــده نیز به 
بســیاری از مردم مشمول اعطا نشــده که انتظار 
می رود ساز و کار مناســبی در این راستا اندیشیده 

شود.

مدیر کل گمرک ایران:
گوشت وارداتی نمی تواند 

دوباره صادر شود
میر اشــرفی گفت: هیچ شــخصی نمی تواند 
کاایی را که به سختی وارد کشــور کرده دوباره 
صادر کند این امر درباره گوشــت قرمز هم صدق 

می کند.
مهدی میراشــرفی، مدیر کل گمرک ایران    با 
اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه »گوشت وارد 
کشور نشده خارج می شــود«، اظهار کرد: تعداد 
زیادی دســتگاه ها و مراجع نظارتی بر ترخیص و 
توزیع محموله ها نظارت دارند و هیچ شخصی این 
اقدام را انجام نمی دهد که کاایی را که به سختی 
وارد کشــور کرده دوبــاره صادر کنــد، بنابراین 
نمی توان گوشت قرمز را با این مشقت وارد کشور 

و دوباره صادر کرد.

برخورد با برند های قاچاق 
مستمر باشد

یک تولیدکننده پوشاک گفت: پس از اجرای 
طرح برخورد با پوشــاک قاچاق، میزان تولیدات 

داخلی، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
افشین سااردینی، تولیدکننده و عضو هیئت 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران با اشاره به آثار مثبت طرح برخورد با برند های 
محرز پوشــاک قاچاق در ابتدای زمستان امسال 
گفت: پس از اجــرای طرح برخورد با پوشــاک 
قاچاق، میزان تولیدات داخلی نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

ســااردینی افزود: اگر طرح برخورد با برند های 
محرز قاچاق زودتــر انجام می شــد و نهاد های 
ذی ربط همکاری مطلوب تری داشــتند، میزان 
تولید تا ۵۰ درصد هم افزایش پیدا می کرد.وی با 
بیان اینکه تا پیش از اجرای این طرح، ۲۷۰ نیروی 
کار در مجموعه های ما مشغول به فعالیت بودند، 
ادامه داد: پس از برچیده شدن بساط فروشندگان 
پوشاک قاچاق، توانســتیم ۶۰ نفر به نیروی کار 
اضافه کنیم و این میزان غیر از نیرو هایی است که 

به صورت فصلی با آنها همکاری کردیم.
 بیشتر بخوانید: بازار کشور، تشنه برند سازی 
در صنعت پوشــاک/ فروش کاای ایرانی با مارک 

خارجی!
این تولیدکننده پوشاک با بیان اینکه تاطم 
های  ارزی دی ماه ســال گذشته موجب افزایش 
قیمت مواد اولیه واحد های تولیدی شــد، اظهار 
کرد: اگر دولت در تهیه مواد اولیه تولیدکنندگان را 
یاری کند، پوشاک ایرانی با قیمت پایین و با کیفیت 
باا به دســت مصرف کنندگان خواهد رســید.

سااردینی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تولید 
داخلی می تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، گفت: 
هم اکنون اگر کارخانه های پوشــاک با حداکثر 
ظرفیت فعالیت داشته باشند، می توانند افزایش 
۳۰ تا ۴۰ درصدی در حــوزه تولید را تجربه کرده 
و خأ پوشــاک خارجی که عمدتا قاچاق است را 
پر کنند.وی  در پایان با بیان اینکه قیمت پوشاک 
تولید داخل مناسب است، گفت: با توجه به اینکه 
تولیدکننده داخلی از مزایایی مانند »یارانه تولید«، 
»هزینه پایین پرسنل« و سایر موارد بهره می برد، 
بنابراین قیمت تمام شده کاای نهایی آن کمتر از 

پوشاک خارجی خواهد بود.

رحیمی جهان آبادی:
اقتصاد دولتی ایران آماده تولد 
صدها شیخ ااسامی دیگر است

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس 
با بیان این که اقتصــاد دولتی ایــران آماده تولد 
صدها شیخ ااسامی دیگر اســت،گفت: ما باید 
فکر اساســی کنیم تا بخش خصوصــی از باتاق 

بروکراسی اداری نجات پیدا کند.
جلیــل رحیمی جهــان آبادی عضــو هیات 
رییســه کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اسامی اصلی ترین عامل فساد اقتصادی 
و اختاس در کشــور را اقتصاد دولتــی و رانتی 
دانســت و بر ضرورت تقویت بخش خصوصی در 
حوزه اقتصاد تاکید کرد.وی اضافــه کرد: ما باید 
بپذیریم که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و مبتنی 
بر رانت اســت و اقتصاد رانتی و دولتی در همه جا 
همین نتیجه  را می دهد و تنهــا راه جلوگیری از 
فساد، تقویت بخش خصوصی است. متاسفانه در 
حال  حاضر بخش خصوصی ما خصولتی اســت. 
ما مدارس و بیمارســتان ها را خصوصی کرده ایم 
که پولــش را از مــردم بگیریم، اما چــرا صنایع 
خودروسازی، پتروشــیمی و صنایع کان و مادر 
مثل خودرو و سیمان خصوصی نمی شود؟ اینها 
عمدتا در اختیار بخش دولتی یا خصولتی است که 
موجب ایجاد فساد می شود.رحیمی جهان آبادی با 
بیان این که »اقتصاد ما دولتی و زمین گیر است«، 
یادآور شد: ما برای تامین مایحتاج مردم به مشکل 
بر می خوریم. ۱۴ میلیارد دار پول به شرکت هایی 
می دهیم که کااهای اساسی وارد کنند، آن وقت 
آن فرد با ارز دولتی موبایل و گوشــت وارد کرده و 
آن را به قیمت آزاد می فروشــد. مگر ما دار چهار 
هــزار و ۲۰۰ تومانی در اختیــار وارد کننده قرار 
نداده ایم؟ این نشــان دهنده این است که اقتصاد 
ما نمی تواند خود را اداره کنــد و هر قدر با توجه به 
محدودیت هایی که منابع ارزی دولت و در عرصه 

تولید نفت رخ می دهد، شرایط بدتر می شود.

خبر

بررسی آفتاب اقتصادی از وضعیت معیشتی کارگران

خا معشیتی کارگران را بهتر است دولت پر کند

نگاهی بر رویکرد حمایتی نفت 
از پایان نامه های تحصیلی

مریم قلیاقی زاده
کارشناس پژوهشی مدیریت پژوهش 

و فناوری شرکت ملی نفت ایران
مدیریت پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت 
ایران و شــرکت های تابعه، از ســال ۱۳۸۰ تاکنون 
بالغ بر ۴۵۰۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا را 
حمایت کرده و هم اکنون نیز بیــش از ۴۰۰ قرارداد 
دانشجویی در مقاطع کارشناســی ارشد و دکترا در 

دست اقدام دارد.
در مسیر تحقق اهداف چشــم انداز افق ۱۴۰۴ و 
برنامه های توســعه ای مبنی بر دستیابی به جایگاه 
اول اقتصــادی،   علمی و فناوری در ســطح منطقه 
و گســترش موضوع پژوهش های توســعه ای در 
زمینه های فنی، فنــاوری و مطالعاتی، همچنین به 
منظور گسترش و نظام مندکردن ارتباط صنعت و 
دانشگاه از طریق تشویق و حمایت از پایان نامه های 
تحصیات تکمیلی در مقاطع کارشناســی ارشد 
و دکترا در جهت رفع نیازهــای پژوهش و فناوری 
صنایع نفــت، گاز، پتروشــیمی و پاایش و پخش 
فرآورده های نفتی، دســتورعمل اجرایی تشویق 
و حمایت از پروژه هــا تدوین و اباغ شــد و پس از 
اباغ مصوبات و دســتورعمل ها، مدیریت پژوهش 
و فناوری شــرکت ملی نفت ایران در رأس و به تبع 
آن واحدهای پژوهش و فناوری شرکت های تابعه، 
هر کدام به تفکیک از ســال ۱۳۸۰ اقدام به حمایت 
مالی از پایان نامه های تحصیات تکمیلی مرتبط با 
صنایع باادستی نفت کرده اند.این دستورعمل همه 
رشته های موردنیاز صنعت نفت اعم از فنی و غیرفنی 
را شــامل می شــود و به طور کلی موضوع ارائه شده 
توسط دانشجو باید بر اساس اولویت ها و چالش های 
پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت ایران انتخاب 
شــود.فرآیند حمایت از پایان نامه ها پس از انتخاب 
موضوع و مطابقت آن با اولویت های پژوهشــی به 

شرح زیر است:
موضوع اعام شــده به مدیریت، برای مشخص 
شــدن متقاضی تحت بررســی کارشناســی قرار 
می گیرد. اگر متقاضی پــروژه، مدیریت پژوهش و 
فناوری باشد، دانشــجو باید پروپوزال خود را به این 
مدیریت ارائه کند. پس از بررسی نهایی، پروپوزال در 
کمیته حمایت از پایان نامه های تحصیات تکمیلی 
مطــرح و نتیجه پذیرش یــا عدم پذیــرش پروژه 
مشخص می شود.اگر متقاضی پروژه این مدیریت 
نباشد، برحسب موضوع پروژه راهنمایی های ازم 
به دانشجو داده می شود تا به واحد مربوطه مراجعه 
کند. این واحد ممکن اســت از واحدهای ســتادی 
نفت باشد، یا امور پژوهش شــرکت های تابع نفت 
که همانطور که قبًا هم به آن اشــاره شد واحدهای 
پژوهش شــرکت های تابعه نیز به صورت مستقل 
و زیر نظر مدیریت پژوهش و فناوری از پایان نامه ها 
حمایت می کنند.در صورت تأیید پروژه از ســوی 
واحدهای ســتادی، ازم اســت نامه اعام تأیید و 
کاربردی بودن پروژه خطاب به مدیریت پژوهش و 
فناوری به دانشجو ارائه شود تا پس از تحویل نامه به 
مدیریت، موضوع در کمیته یاد شده مطرح و نتیجه 
پذیرش یا عدم پذیرش پروژه مشــخص شود.در هر 
دو صورت پس از پذیرش پــروژه در کمیته حمایت 
از پایان نامه هــای تحصیات تکمیلــی مدارکی از 
دانشجو اخذ می شود )فرم های الف و ب دانشجویی، 
نامه معرفی به دانشگاه، فرم اطاعات درخواستی از 
دانشجو و اساتید( و بر اســاس اطاعات آنها قرارداد 
نهایی فیمابین مدیریت پژوهش و فناوری و استاد 
راهنمای اول منعقد و فرآینــد حمایت از پایان نامه 
دانشــجویی آغاز می شــود.وظایف اصلی کمیته 
تخصصی پایان نامه ها داوری، بررســی موضوعی 
پایان نامه های دانشجویی، شناسایی، طبقه بندی 
و تدوین موضوعات و مســائل مورد نیاز بر اســاس 
نیازهای آموزشی و پژوهشی واحدهای مختلف برای 
انجام پروژه های کارشناســی ارشد و دکترا، بررسی 
موضوعی برای جلوگیــری از تکراری بودن موضوع 
و تطابق با اولویت های اعام شــده و تصویب طرح 
پیشنهادی پایان نامه، تعیین مبلغ قابل پرداخت بر 
اساس ضوابط موجود، تعیین مشاور صنعتی برای 
پایان نامه و اباغ مســئولیت و شرح وظایف ایشان، 
نظارت بر نحوه اجرای قرارداد و پیشرفت پروژه، تأیید 
گزارش های مرحله ای پروژه و ... اســت.در ارتباط 
با شــرکت های تابع، موضوعات تصویب شده قبل 
از انعقاد قرارداد برای مدیریــت پژوهش و فناوری 
ارسال می شود. تکراری بودن یا نبودن پروژه ها پس 
از بررســی در بانک اطاعاتی پایان نامه به شرکت ها 
اعام می شــود و مراحل بعدی توســط خــود آنها 
انجام می شــود.پس از اتمام کار دانشجویان، سوابق 
پایان نامه های آنها به صورت الکترونیکی و مجلد با 
درج حقوق مالکیت مادی شرکت روی پایان نامه ها 
در مراکز اسناد و کتابخانه شــرکت ملی نفت ایران 
نگهداری و همچنین از طریق سایت اینترنتی رسمی 
شرکت نیز پایان نامه های حمایت شده اطاع رسانی 
عمومی می شــود.در آخــر اعام می شــود که این 
مدیریت به همراه شــرکت های تابعه، از ابتدای کار 
یعنی از سال ۱۳۸۰ تاکنون بالغ بر ۴۵۰۰ پایان نامه 
کارشناسی ارشد و دکترا را حمایت کرده و هم اکنون 
نیز بیــش از ۴۰۰ قــرارداد دانشــجویی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکترا در دســت اقدام دارد.امید 
اســت با ادامه این روند بتوان بستری مناسب برای 
تعامل علمی هرچه بهتر بین صنعت نفت و دانشگاه ها 
ایجاد کرد و همچنین ارتباط با دانشگاه ها و صنعت 
نفت را از طریق فعال کردن استادان و دانشجویان در 
پروژه های تحصیات تکمیلی در مقاطع کارشناسی 

ارشد و دکترا گسترش داد و تقویت کرد.

یاد   داشت

آخرین عرضه نفت خام سال۹۷ در بورس انرژی اقتصادو انرژی

وزیر نفت با اشاره به صحبت های رئیس جمهور دولت نهم و دهم در مورد 
فروش نفت در زمان تحریم، اظهــار کرد: آنهایی که پول نفــت را خوردند، 
خوردند رفت. کسی نیســت دنبال کند. شــرکت های خارجی ورشکست 

شده اند.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه در نشســت خبری که به مناسبت افتتاح 
فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ میدان گازی پارس جنوبی در عســلویه برگزار شد، در 
پاسخ به سوال ایسنا در مورد ســخنان رئیس جمهور دولت های نهم و دهم 
درباره فروش نفت در زمان تحریم گفت: برخی موارد را به دستگاه های دولتی 

سپرده بودند که غیرقانونی بود. پول ما را خوردند و ما بعداً متوجه شدیم.
وی با بیان اینکه برخی شــرکت ها نیز خارجی بودنــد، افزود: این عددها 
قابل قیاس با بابک زنجانی نبود. بیش از دو میلیارد دار به صورت نقد به بابک 

زنجانی داده بودند که به پیمانکار پرداخت کند اما این کار را نکرد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه صحبت های احمدی نژاد دروغ اســت، گفت: 
احمدی نژاد گفت قیمت نفت را صد دار می کند اما میزان صادرات نفت ایران 
را به صفر می رساند. شش هولوکاست درست می کند. پارس جنوبی را تعطیل 

می کند تا قیمت نفت را به صد دار می رساند که به نفع بقیه است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت عســلویه اظهار کرد: هر زمانی به عسلویه 
می آیم احساس خوبی به من دســت می دهد. از نظر من ایران کوچک مانند 
عسلویه است و سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیز باید به این شکل باشد. 

عسلویه را پول و دار نساخته است بلکه عشق و صبوری آن را ساخته است.
وزیر نفت با اشاره به تاریخچه عسلویه گفت: عســلویه، شهریور ۷۶ یک 
زمین بکر و موات بود. تا ســال ۸۴، ۵ فاز وارد مدار شد، از ۸۴ تا ۹۲، ۵ فاز دیگر 
وارد مدار شد و از سال ۹۲ تاکنون ۱۱ فاز مدار شده است. تا پیش از پایان سال 

۹۸، ۲۷ فاز دریایی را در مدار تولید خواهیم داشت.
زنگنه با بیان اینکه برداشت ایران از میدان گازی مشترک پارس جنوبی از 
قطر پیشی گرفته است، گفت: امسال کمتر کسی حس کرده که زمستان آمده 

و پایان یافته است. مصرف انرژی با وجود افزایش تولید، بااست و مردم بدون 
توجه به بهینه سازی انرژی را مصرف کرده اند و بااترین مصرف تاریخی ثبت 
شده است. برای نخستین بار امسال تراز تولید اتان مثبت شده، همیشه کمتر 

از تقاضا بوده است.
وزیر نفت با بیان اینکه کشور برای نخســتین بار در تولید اتان تراز مثبت 

دارد، گفت: باید اقدامات با ارزشی برای مصرف اتان انجام دهیم.
چینی ها به ایران می آیند

وزیر نفت در ادامه در مورد تعیین تکلیف فــاز ۱۱ پارس جنوبی با طرف 
چینی گفت: مذاکرات ادامه دارد. قرار است یک هیأت عالی رتبه از چین برای 

مذاکره به ایران بیاید. آنها قول داده اند به زودی به ایران خواهند آمد.
آمریکایی ها زیاد حرف می زنند

وزیر نفت در ادامه با اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر اینکه میزان صادرات 
نفت ایران را کاهش خواهد داد، گفت: آمریکایی ها زیاد حرف می زنند و من به 

آنها توصیه می کنم کمتر حرف بزنند زیرا بازار را بهم می ریزند.
زنگنه ادامــه داد: آمریکایی ها یک ســال بازار را دچار تشــنج کرده اند و 
حرف های ضد و نقیض زیادی زده اند. ما حرف کم می زنیم اما آنها حرف زیادی 
می زنند و ظاهراً تحت فشار هستند. اگر بخواهند اذیت کنند بازار بدتر شده و 
بی ثباتی رخ می دهد. ما نشان داده ایم آدم های صلح جویی هستیم و کار خود 
را انجام می دهیم. آنها یک روز از تمدید معافیت، یک روز از صفر کردن میزان 

صادرات نفتی ایران و روز دیگر از کم کردن میزان صادرات می گویند.
عرضه ماهانه نفت خام در بورس طبق قانون

وی با بیان اینکه طبق قانون وزارت نفت موظف است در سال آینده نفت را 
به صورت ماهانه در بورس عرضه کند، گفت: اگر نفت در بورس به فروش برسد 

خوشحال می شویم و اگر به فروش نرود ما وظیفه قانونی خود را انجام داده ایم.
وزیر نفت ادامه داد: مشــکل اینجا اســت که بورس شــفاف ترین روش 
برای انجام معامله و رقابت اســت و ما می خواهیم شــفاف ترین کار را برای 

ناشفاف ترین اقدام که همان دور زدن تحریم ها است، انجام دهیم.
توسعه ایه های نفتی پارس جنوبی پیچیده است

وی در ادامه در مورد توسعه ایه های نفتی پارس جنوبی توضیح داد: کار 
امضای قرارداد توسعه ایه های نفتی پارس جنوبی تمام شده بود اما با اعمال 

تحریم ها شرکت مقابل کنار کشید.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه کار توسعه ایه های نفتی پیچیده است، افزود: 
ممکنه توسعه ایه های نفتی به شرکت های ایرانی ســپرده شود اما باید از 

تکنولوژی باا کمک بگیریم.
مذاکره با سرمایه گذاران سیراف در فروردین ماه

زنگنه در مورد پاایشــگاه سیراف گفت: تعدادی ســرمایه گذار مایل به 
ادامه همکاری هستند اما تعدادی نیســتند. راه اندازی فاز چهار پاایشگاه 
ســتاره خلیج فارس تصویب شده است در این راســتا فروردین جلسه ای با 
سرمایه گذاران ســیراف برگزار می کنیم و پرونده آنهایی که آمادگی ندارند 

بسته خواهد شد.
توضیحات زنگنه در مورد پرونده پتروشیمی

وی در ادامه در مورد پرونده اختاس پتروشیمی گفت: در طول پنج و نیم 
سال گذشته فشار زیادی را از جانب شرکت بازرگانی پتروشیمی تحمل کردم. 

عده ای ما را بیچاره کردند و می گفتند چرا از این شرکت استفاده نمی کنید.

وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت هواپیما و قطار 
در نوروز ۹۸ افزایش نمی یابد.

به گزارش ایلنا، محمد اسامی در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری گفت: مجوز افزایــش ۱۵ درصدی برای ظرفیت 
پروازهای داخلی و خارجــی در تعطیات عید ۹۸ صادر 

شده است.
وی نبود سامانه فروش بلیت و نداشتن نقدینگی را از 
مهمترین علت های فروش چارتری بلیت هواپیما دانست 
و گفت: شــرکت های هواپیمایی تــا اول بهمن فرصت 

داشتند تا سامانه های فروششان را ایجاد کنند.
اســامی افزود: بر اســاس دســتور بانک مرکزی، 
بانک های عامل وظیفه تأمین نقدینگی شــرکت های 
هواپیمایی برای ســرمایه در گردش این شرکت ها را به 

عهده دارند.
وی گفت: سقف قیمت های مجاز برای بلیت پروازها 
مشخص و به شــرکت های هواپیمایی اعام شده است و 
هیچ شرکتی اجازه فروش بلیت بیشتر از نرخ اعام شده 

را ندارد.
اسامی افزود: بر اســاس دستورالعمل حقوق مسافر 
برخورد مناسب با شــرکت های هواپیمایی که تأخیر در 

پرواز داشته باشند صورت می گیرد.
وی گفت: ۱۶ شــرکت هواپیمایی کشور برای توسعه 
ناوگانشــان همواره در پی تأمیــن هواپیماهای جدید 

هستند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: نخستین بار ستاد نوروزی 
در این وزارتخانه برای مدیریت سفرهای نوروزی تشکیل 

شده است.
اســامی گفت: ۳ هزار و ۳۰۰ نقطــه حادثه خیز در 
جاده های کشور وجود دارد که در ۵۰ درصد آنها حادثه رخ 

داده و منجر به تلفات شده است.
وی افزود: با وجود محدودیت های اعتباری برای ایمن 
تر شــدن نقاط حادثه خیز اقدام به ساخت ۸۰۰ کیلومتر 
باند دوم در این راه ها شــده که ۳۰۰ کیلومتر آن به بهره 
برداری رسیده است و ۳۰۰ کیلومتر دیگر تا چند روز دیگر 

به بهره برداری خواهد رسید.
اسامی گفت: برای کنترل بیشتر در نقاط حادثه خیز 
امســال ۲۰ هزار تابلوی عایم آشکارسازی در این نقاط 

نصب شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: به منظور ایجاد اصاحات 
سیستمی، فرهنگ سازی و نظارت بر سفرها نخستین بار 

نهاد ایمنی ملی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد می شود.
اســامی گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ دســتگاه اتوبوس در 

نوروز ۹۸ اقدام به جا به جایی مسافران می کنند.
وی افزود: در ســال ۹۷ کرمانشــاه، ارومیه و رشت به 

شبکه ریلی کشور ملحق شد.
اسامی گفت: برای بهبود خدمات ریلی به مردم نیاز به 

۱۰۰ رام قطار جدید داریم.
او با بیان اینکه قیمت بلیت قطار در نوروز ۹۸ افزایش 
نیافته است افزود: شرکت های حمل و نقل ریلی اقدام به 
افزایش ۱۵ درصدی عرضه صندلی در سفرهای نوروزی 

کرده اند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت:

پول نفت را خوردند، رفت!

وزیر راه و شهرسازی:
ساخت و عرضه مسکن را متناسب با توان خریداران افزایش می دهیم



خودروســازان آلمانی نظیر مرســدس بنز و بی ام و تحت تأثیر 
تصمیم جدید دولــت چین برای کاهش مالیات بــر ارزش افزوده، 
قیمت خودروهای خود در این کشــور را به میــزان قابل توجهی 

کاهش دادند.
به گزارش ایسنا، دو شرکت خودروســازی مرسدس بنز و بی ام 
و گزینه روی میز خودروسازان آلمانی روز شــنبه اعام کردند که 
تحت تأثیر تصمیم و اقدام جدید دولــت چین برای کاهش مالیات 
بر ارزش افزوده بر محصوات مختلف ) VAT( ، قیمت خودروهای 
تولیدی و عرضه شــده خود در بازار چین را به میزان چشــمگیری 

کاهش خواهند داد .
این بدان معناســت که خودروســازان آلمانی نمی خواهند که 
تحت تأثیر این اقدام جدید دولت چین، دچار کاهش میزان فروش 
و در نتیجه افت شدید درآمدزایی و ســودآوری شوند چراکه بازار 
خودروی چین با توجه به جمعیت بسیار باای مشتریان، تقاضای 
باا و تنوع در سایق مختلف همواره از اهمیت خاص و بسزایی برای 
شرکت های خودروســاز و تکنولوژی برخوردار است و برای همین 
هم تحت هیچ شرایطی نمی خواهند مشتریان خود را در این بازار از 

دســت بدهند چراکه متحمل ضرر و زیان های گسترده و خسارات 
جبران ناپذیر مالی خواهند شد.

با تصمیم جدید دولت چین برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده 
بر روی محصوات مختلف، قیمت خودرو در این کشور نیز کاهش 
و افت شدیدی را تجربه خواهد کرد و این امر به عقیده کارشناسان 
و تحلیلگران همان چیزی اســت کــه مدنظر دولــت چین بوده 
چراکه قادر خواهد بود با افزایش رقابت پذیری میان شــرکت های 
مختلف خودروســازی و تکنولوژی، چرخ اقتصاد این کشــور را به 
حرکت وادارد و رشــد اقتصادی این کشور را از حالت رکود و کندی 

دربیاورد.
دولت چین پیش تــر اعام کرده بود که قصــد دارد از تاریخ اول 
آوریل ۲۰۱۹ میادی یعنی کمتر از یک ماه دیگر، مالیات بر ارزش 
افزوده )VAT( را به دلیل کمک به رشــد و شــکوفایی اقتصادی و 
حرکت دادن چرخ تولید و اقتصاد در این کشور که مدتهاست تحت 
تأثیر جنگ تجاری با آمریکا با روند کاهشــی و کندی مواجه شده 

است، به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
به گفته رویترز، بی ام و همچنین اعام کرده است که این کاهش 

قیمت شــامل تمامی خودروهای این برند در چین خواهد شــد و 
این بدان معناســت که هم خودروهای تولیدشده در کارخانه های 
چینی بی ام و که برای فروش در بازارهای محلی در نظر گرفته شده 
و هم خودروهای وارداتی شامل این کاهش قیمت خواهند شد که از 
حمله مهم ترین آنها می توان به مدل سری ۳ و ۵ بی ام و در کنار بی 

ام و ایکس ۵ و ۷ اشاره کرد.
البتــه ازم به ذکــر اســت بــی ام و ۳۲۰ ال آی ام در این میان 
بیشترین کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد چراکه گفته می شود 

قیمت آن نسبت به قبل ۱۰ هزار یوان کاسته خواهد شد.

شرکت خودروســازی فورد اعام کرده که قصد دارد بالغ بر پنج 
هزار نفر از کارکنان خود را تحت تأثیر افت شــدید سودآوری این 

خودروساز آمریکایی در اروپا تعدیل کند.
به گزارش ایسنا، در طول یک سال اخیر با شدت گرفتن جنگ 
تجاری میان ایاات متحــده آمریکا با چین و اروپا، شــرکت های 
خودروسازی با مشــکات و چالش های متعددی از جمله کاهش 
سودآوری و درآمدزایی ناشی از افت میزان فروش محصوات مواجه 

شده اند و همین امر نیز موجب شده است که آنها به فکر راهکارهایی 
برای جبران خسارات و آسیب های وارده بیفتند که همواره یکی از 
نخستین چاره های مقابله با افت شدید سودآوری، تعدیل نیروی 

انسانی فعال در کارخانه های وابسته به شرکت های مربوطه است.
حاا بر اساس گزارش رویترز، شرکت خودروسازی فورد آمریکا 
به تازگی اعام کرده که مجبور است برای جبران کاهش سودآوری 
خود در اروپا، به اخراج و تعدیل نیروی بالغ بر پنج هزار نفر از کارکنان 

خود در آلمان و بریتانیا اقدام کند. این خودروساز همچنین عنوان 
کرده است در صورت اتخاذ این تصمیم، قادر خواهد بود باری دیگر 
به روزهای درخشان خود در اروپا برگردد و سودآوری از دست رفته 
خود را بازیابد.فورد یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی در 
ایاات متحده آمریکا به شمار می رود که کارخانه های بزرگ و فعالی 
نیز در بسیاری از کشــورهای صنعتی و مهم دارد که وظیفه تولید 

جدیدترین و به روزترین مدل های این خودروساز را برعهده دارند.

دو شنبه     27   اسفند   1۳97    شماره   ۷978خودروفورد آمریکا 5 هزار نفر را تعدیل نیرو می کند

 با وجود گذشــت ۹ماه از ممنوعیــت واردات 
خودرو این مشــکل همچنان باتکلیــف مانده و 
در روز های پایانی سال ۹۷ نیز علی رغم وعده های 
داده شده هیچ خودروی مانده در گمرکی به بازار 
نرسیده و به نظر می رسد ســازمان توسعه تجارت 
به عنوان متولی اصلــی این کار همچنان در خواب 

زمستانی به سر می برد.
بعــد از تغییر سیاســت های ارزی از خرداد ماه 
ســال جاری، دولت مصوب کرد که واردات بیش 
از ۱۳۳۰ قلم کاا از جمله خودرو به کشور ممنوع 
شد، این در حالی است که حدود ۱۲۰ میلیون دار 
ارز دولتی در سه ماهه نخســت سال برای واردات 
خودرو تخصیص داده شــد، اما بعــد از ممنوعیت 
واردات تقریبــا بخــش بزرگــی از خودرو هــای 

واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد.
این موضوع مشــکاتی را برای پیش خریداران 
این خودروها ایجاد کرد تا این که ســرانجام حدود 
دو ماه پیش هیئت دولت تصویب کرد خودروهای 
وارداتی موجود در گمرک که تا تاریخ شــانزدهم 
دی ماه قبض انبار دریافت کرده اند اجازه ترخیص 
خواهند داشــت، اما این مصوبــه اعتراض رئیس 
کل بانک مرکــزی را به دنبال داشــت ، به طوری 
که عبدالناصر همتی اعام کــرد که برای کنترل 
بازار ارز تنها به خودروهایی که تا تاریخ شــانزدهم 
مرداد ماه امسال قبض انبار دریافت کرده اند اجازه 

واردات بدون انتقال ارز را می دهد.
در این شــرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با صدور بخشنامه ای دســتورالعمل صادره در این 
زمینه را اصاح کرد که براســاس این بخشــنامه 
خودروهــای متوقــف در گمــرک به دو دســته 
خودروهایی که با انتقال ارز و گشایش ال سی وارد 
شــده اند و خودروهایی که بدون انتقــال ارز وارد 

شده اند، تقسیم شده اند.
طبــق تصمیــم وزارت صنعــت خودروهای 
دســته اول )وارد شــده با انتقال ارز( در صورتی 
که تا شــانزدهم دی ماه قبض انبار دریافت کرده 
باشــند اجازه ترخیص از گمرک را خواهند داشت 
و در موردخودروهای دسته دوم )وارد شده بدون 
انتقال ارز( تنها آنهایی مجاز به ترخیص هســتند 
که قبض انبار آنها تا شانزدهم مرداد ماه صادر شده 

باشد.

اما حاا این روزهــا با وجود نزدیک شــدن به 
پایان سال، شــنیده ها حاکی از این است که هیچ 
خودرویی پس از این همه بند و تبصره از گمرکات 
سراســر کشــور خارج نشــده و حدود ۱۴هزار و 
۹۰۰خودرویی که متعلق به مردم اســت پشــت 

درب آهنی گمرک خاک می خورد.
مقصر اصلی تخلف در واردات خودرو را 

محکوم کنید
در این راستا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
بر آزاد نشــدن این خودرو ها از گمرک مهر تایید 
زد و گفت: تا همین لحظه بر اســاس آماری که ما 
از همکاران گرفته ایم هیچ خودرویی آزاد نشــده 

است.
مهدی دادفــر تاکید کرد: حتــی خودرو هایی 

که رییس کل گمرک در تاریخ ۱۲اســفند اعام 
کرد طبق مصوبه هیئت دولت در شــرف ترخیص 

هستند نیز آزاد نشدند.
وی تحویــل خودرو هــای وارداتی بــه اموال 
تملیکی را اقدامی نامناسب دانست و افزود: از بابت 
این خودرو ها نه قرار اســت ارزی از کشــور خارج 
شــود و نه به طرف های خارجی پولــی پرداخت 
کنیم، بلکه این خودرو ها تنهــا اموال عمومی اند و 
باتکلیفی آن ها نتیجه ای جز افزایش هزینه های 

عمومی در پی ندارد.
دبیر انجمــن واردکنندگان خــودرو با تاکید 
بر این که مردم مســئول اجرای ضوابط و مقررات 
نیستند، خاطرنشان کرد: اگر تخلفی در خصوص 
واردات خودرو انجام شده مقصرش شرکت ها و یا 
افراد حقیقی و حقوقی نیســتند بلکه وزیر سابق 
صمت و رییس پیشــین ســازمان توسعه تجارت 

عامان اصلی این آشفتگی اند.
او ادامه داد: بسته شدن ســایت ثبت سفارش 
خودرو هم خاف قانون بود و هم بدون برنامه ریزی 
و اطاع قبلی انجام شــده و همین موضوع زمینه 

فساد را گسترده کرده است.
دادفر گفت: درخواست ما از دولت این است که 
با بررسی بیشــتری به این موضوع رسیدگی کنند 
چرا که اگر خودرویی وارد گمرک شــده یکسری 
ضوابط و قوانین را طی کرده است، اما اگر معتقدند 
خافی صورت گرفته مقصر اصلی این تخلف را نیز 

محکوم کنند.

ممنوعیت واردات خودرو همچنان ادامه دار 

خودرو های وارداتی به بازار نرسید

 نحوه اجرای طرح ترافیک
 و زوج و فرد در نوروز۹۸

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
از توقف اجرای طرح ترافیــک و زوج و فرد در ایام 

نوروز خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســردار محمدرضا مهماندار 
در نشســت خبری صبح امــروز خــود در مورد 
تمهیدات پلیس راهور پایتخت در ایام نوروز گفت: 
از روز ۲۹ اســفندماه اجرای طرح ترافیک و زوج و 
فرد در تهران متوقف شــده و این وضعیت تا پایان 
تعطیات نوروزی یعنی ۱۶ فروردیــن ماه ادامه 
خواهد داشت.مهماندار با بیان اینکه در سال آینده 
تغییری در طرح ترافیک و زوج و فرد ایجاد نخواهد 
شد، گفت: از ۱۷ فروردین ماه طرح ترافیک و زوج و 
فرد با همین شیوه ادامه خواهد داشت و اگر بنا باشد 
که تغییری در آن اعمال شود قبل تر اطاع رسانی 

خواهد شد.

آلپاین A۱۱۰ رتبه دوم سال ۲۰۱۹
 A۱۱۰ تنها قلب تپنده در دسترس برای آلپاین
نمونه ۴ سیلندر ۱.۸لیتر توربویی است که در میانه 
خودرو قرار گرفته و با رنو مگان RS جدید یکسان 

است.
باوجوداینکه کوپه جذاب فرانســوی امسال با 
اختاف صفر امتیاز مقام دوم را کسب کرد، اما نشان 
داد که هنوز هم برای ساخت خودروهای اسپرت 
توسط فرانسوی ها دیر نشده است. تنها قلب تپنده 
در دسترس برای آلپاینA ۱۱۰ نمونه ۴ سیلندر 
۱.۸لیتر توربویی اســت که در میانه خودرو قرار 
گرفته و با رنو مگان RS جدید یکســان است. این 
پیشرانه قدرت ۲۵۲ اســب بخاری و گشتاور ۳۲۰ 
نیوتون متری دارد و باعث می شــود شتاب صفر تا 
۱۰۰ کیلومتربرساعت این خودرو زیبای فرانسوی 
تنها در ۴.۵ ثانیه ثبت شود و البته بتواند به حداکثر 
ســرعت ۲۵۰ کیلومتربرســاعت نیز دست یابد. 
آلپاین A۱۱۰ در ابتدا به ۱۲ کشــور اروپایی وارد 
خواهد شــد که شــامل اتریش، بلژیک، فرانسه، 
آلمان، ایتالیــا، لوکزامبورگ، هلند، لهســتان، 

پرتغال، اسپانیا، سوئیس و بریتانیاست. 

معاون ایساکو خبر داد:
۱6 برند تولیدی ایران خودرو 
تحت پوشش خدمات امدادی 

قرار می گیرد
معاون خدمات پس از فروش ایســاکو سرعت، 
کیفیت، هزینه و مســئولیت هــای اجتماعی را 
عوامل رضایت مشتری دانســت و گفت: عوامل 
متعددی برای ســرعت خدمات در سال ۹۷ انجام 
شد یکی از عوامل راه اندازی اپلیکیشن اتوکلیک 

بود
شهریار سلطانی در آئین آغاز جشنواره خدمات 
نوروزی ایران خودرو بــا بیان این مطلب گفت: فرا 
امداد، نصب تجهیزات، امداد بالینی، امدادپاس 
و امداد گلس از خدمات جدید امسال ایساکو بوده 
است.وی همچنین از راه اندازی اپلیکیشن امداد 
خودرو در ســال جاری خبر داد و افــزود: این اپ 
خدماتی از جمله مجهز کردن ناوگان امداد خودرو 
به سامانه AVl ،توســعه امکان ثبت درخواست 
خدمــت از طریــق اپلیکیشــن و امــکان ثبت 
درخواست از طریق web را امکانپذیر کرده است.

سلطانی با اشــاره به هوشمندسازی پاسخگویی 
مرکز تماس تصریح کرد: این اقــدام با هدف های 
متعددی انجام شد که افزایش درصد پاسخگویی 
و همچنین افزایش بهره وری از جمله این اهداف 
بود.وی با بیان این که ۱۳ درصد پذیرش های سال 
جاری در شــیفت دوم انجام شــده است، تصریح 
کرد: برای افزایش ســرعت خدمات از پتانســیل 
نمایندگی ها استفاده و اقدام به تشکیل حلقه فنی 
کردیم براین اساس از این پس برای حل مشکل در 
شهرستان ها، اعزام نمایندگی انجام نمی شود بلکه 
از خبرگی نمایندگی ها استفاده و ظرف ۶ ساعت 
مشــکل حل خواهد شــد.معاون خدمات پس از 
فروش ایســاکو در ادامه از افزایــش ۳۱ درصدی 
تعداد نمایندگی های پایلوت خبــر داد و افزود: در 
حال حاضر از ۴۲۰ شــهر موجود ۳۰۸ شهر دارای 
نمایندگی هستند و براســاس برنامه ریزی انجام 
شــده از ســال آینده، ۱۶ برند خودرویی تولیدی 
ایران خودرو در همه این نمایندگی ها پوشش داده 

خواهند شد.

هوای سالم و مترو ؛ دو عیدی 
شهردار به تهرانی ها

شهردار تهران از افتتاح بخشی از خط ۶ مترو 
در دو هفته  پایانی فروردین ماه خبر داد.

به  گزارش  ایسنا، پیروز حناچی صبح امروز در 
حاشیه جلسه علنی شورای اسامی شهر تهران با 
حضور در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه  سالی که 
نکوست از بهارش پیداست، گفت : از اواخر سال 
۹۷ اوضاع هوای تهران بســیار بهتر شده است و 
شــاهد کاهش آلودگی هوا در تهران بودیم. هر 
چند  که نزوات جوی نیز نقش موثری داشتند، 

اما اقدامات شهرداری نیز موثر واقع شده است.
وی در مــورد عیدی شــهرداری تهران به 
مردم این شــهر ، گفت : امیدوارم در نیمه دوم 
فروردین ماه ســال آینده بتوانیم خط ۶ مترو 

را افتتاح کنیم.

رکوردشکنی قیمت استیک های 
سواری در بازار

چینی ها ترمز افزایش قیمت 
تایرهای ایرانی را کشیدند

تایرهای سواری چینی و کره ای ترمز افزایش 
قیمت محصوات ایرانی در بازار را کشیدند.عرضه 
چینی ها و کره ای ها این بار در بازار تایر ایران هرچند 
به صورت کم رنگ انجام گرفت اما اجازه نداد قیمت 
استیک های سواری در بازار شب عید بیش از این 

نجومی شود.
اگرچــه تا یک ســال پیــش دغدغــه اصلی 
تولیدکنندگان تایر در کشــور، حفظ توان رقابتی 
خود بــا چینی ها و کره ای هــا بود اما ایــن روزها 
سیاســت های فروش تولیدکننــدگان داخلی 
ازیک سو و کمبود مواداولیه از ســوی دیگر برای 
سرپا نگه داشــتن خطوط تولید باعث شده است 
تایرهای خارجی که با ارز آزاد و تعرفه ۴۰درصدی 
به کشور وارد شده اند، بسیار نزدیک به محصوات 
ایرانی در بازار به فروش برسند.این درحالی است 
که تایرســازان ایرانی برای واردات مواداولیه خود 
همچنان از ارز دولتی بهره می برند و بی شک در بازار 
باید قیمتی به مراتب پایین تر از تایرهای کره ای و 
چینی داشته باشند.بررســی های صورت گرفته 
از بازار حکایت از نزدیک شــدن قیمت تایرهای 
ایرانی به قیمت محصوات کره ای و چینی دارد و 
حتی می توان چنین ادعا کــرد که وجود تایرهای 
خارجی هرچند به تعداد اندک در بازار باعث شده 
است قیمت کااهای ایرانی بیش از این افزایش پیدا 
نکند. ظاهرا دراین شرایط باید  از چشم بادامی ها و 
محصواتشــان که به صورت محدود در بازار تایر 
سواری کشور حضور دارند، ممنون بود. زیرا ثبات 
قیمت این تایرها باعث شــده است عوامل توزیع و 
فروش تایرهای ایرانی ترمز رشد قیمت را بکشند.

در غیر این صورت مشخص نبود هر حلقه تایر ایرانی 
در سایزهایی که درتولیدشــان به خودکفایی نیز 
رسیده ایم با چه قیمت هایی  به فروش می رسید.

این اتفاق می تواند هشداری برای مسئوان باشد تا 
به بهانه حمایت از  تولیــد داخلی زمینه رقابت را از 
بین نبرند و درنبود نظارت های کافی، بازار را تقدیم 

برخی متخلفان و سوءاستفاده گران نکنند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین وایی:
وزارت صنعت برای کاهش 

قیمت خودرو تصمیم می گیرد
سخنگوی فراکسیون مستقلین وایی مجلس 
از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز 
یکشنبه - این فراکســیون خبرداد و گفت: وزارت 
صنعت برای کاهش قیمت خــودرو در حال اخذ 

تصمیماتی است.
به گزارش ایرنا،  مهرداد بائوج اهوتی با تشریح 
نشست امروز فراکسیون مستقلین وایی مجلس 
با »رضا رحمانی«، افزود: یکی از موارد مورد بحث 
در این جلسه شــرکت های خودروسازی بود.وی 
افزود: بر اســاس گزارش های ارائه شــده خودرو 
متقاضیانی که ســفارش آنها با تاخیر مواجه شده 
بود، تحویل داده شده است.نماینده مردم لنگرود 
در مجلس شورای اسامی ادامه داد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در زمینه تعدیل قیمت خودروها 
در حال اخذ تصمیماتی اســت تا شرایط مناسب 
فراهم شــود.اهوتی از دیگر موارد مورد بحث در 
این جلسه را توجه به معدن ذکر کرد و یادآور شد: 
ایران یکی از کشورهای غنی دنیا از نظر معدن است 
و ما می توانیم صادرات مــواد معدنی را جایگزین 
صادرات نفت کنیم.این نماینده مردم در مجلس 
شورای اســامی افزود: باید کمک کنیم تا حدود 
یک میلیارد دار از محل صندوق توسعه ملی برای 
توسعه معادن ســرمایه گذاری شود. سخنگوی 
فراکسیون مستقلین وایی مجلس خاطرنشان 
کرد: در زمینه استعداد کشورهای همسایه نیز در 
این جلسه مواردی مطرح شد، این کشورها حدود 
یک هزار و ۳۰۰میلیارد دار واردات دارند که رقم 

بسیار باایی است و باید از آن استفاده کنیم.

کاهش ۳۹ درصدی 
شماره گذاری خودروهای 

نوشماره در سال جاری
رییس مرکز شــماره گذاری و تعویض پاک 
پلیس راهــور ناجا از افزایــش ۱۵ درصدی نقل و 

انتقال خودرو ها در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی محمدی افزود: 
در سال جاری حدود ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار دستگاه 
خودرو در مراکز شــماره گذاری و تعویض پاک 
پلیس راهور ناجا نقل و انتقال شــدند که این رقم 
در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان 

می دهد.
وی از کاهــش ۳۹ درصدی شــماره گذاری 
خودروهای نو شــماره در ســال جاری خبر داد و 
افزود: بخش خودروهای وارداتی نوشماره حدود 
۱۸ هزار دستگاه خودرو شماره گذاری شد که این 
رقم نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد کاهش نشان 
می دهد.رییس مرکز شــماره گــذاری و تعویض 
پاک پلیس راهور ناجا تصریح کرد: همچنین در 
بخش خودروهای داخلی نوشماره نیست حدود 
۸۵۶ هزار دستگاه خودرو شــماره گذاری شد که 
این رقم نســبت به مدت مشــابه در سال گذشته 

حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است.

خبر خبر

نایب رئیس فراکســیون مســتقلین وایــی مجلس، گفت: بر اســاس 
گزارش های دریافتی  تولید خودرو در شرکت های سایپا و ایران خودرو به سقف 

۴هزار دستگاه رسیده است.
غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکســیون مستقلین وایی 
مجلس شــورای اســامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در 
خصوص نشست روزیکشنه فراکسیون با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
گفت:  بر اساس گزارش های ارائه شده اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به روسای سازمان های اســتانی و ثبت سفارش کااها تفویض شده همچنین 

اختیار ستاد ملی تسهیل به ستادهای استانی داده شده است.
مشکل تامین مواد اولیه صنایع فواد و آلومینیوم سازی برطرف 

شده است
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه آقای رحمانی 
اعام کرد که مشکات موجود در تامین برخی کااهای اساسی با سیاست های 
ستاد تنظیم بازار قابل حل شدن اســت، تصریح کرد: مشکل تامین مواد اولیه 
صنایع فواد و آلومینیوم ســازی به عنوان صنایع مادر در کشور بر طرف شده 

است.
یک هزار و 800 واحد تعطیل شده در طول سال جاری احیا شده اند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی با اشاره 

به اینکه بر اساس گزارش های دریافتی مشــکل تامین استیک خودروهای 
سنگین و پیشــگیری از بحران های ناشــی از کمبود آن به سرعت برطرف و 
همچنین یک هزار و ۸۰۰ واحد تعطیل شده در طول سال جاری با برنامه ریزی 
وزارت صنعت معدن و تجارت احیا شده اند، ادامه داد: کمیته تامین مواد اولیه در 
ذیل ستاد تسهیل استان ها در جهت حفظ و رونق تولید تشکیل شده و همچنین 
شاهد رشد تولید در صنایع مختلف از جمله رشد ۳۰ درصدی کیف و کفش ، ۱۰ 

درصدی صنایع غذایی و رشد تولید پوشاک و صنایع سلولزی بوده ایم.
ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک پیگیری می شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه براساس اعام 
وطازت صمت با اباغ دستورالعمل جدید التهاب بازار خودرو کاهش یافته و از 
تضییع حقوق مصرف کنندگان در پیش فروش ها جلوگیری شده است، عنوان 
کرد: ۱۰ برنامه اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو از جمله فروش دارایی های 
مازاد خودروسازان، اصاح ســاختار مالی گروه های خودروسازی و ترخیص 
خودروهای دپو شــده در گمرک با هماهنگی دســتگاه های مرتبط پیگیری 

می شود.
170 پروژه داخلی سازی در صنعت خودرو تعریف شده است

نماینده مردم رشت در مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اعــام کرد که بر صادرات با اولویت تقویــت روابط اقتصادی و 

صنعتی با کشورهای همسایه از جمله در سفر اخیر به عراق تاکید ویژه صورت 
گرفته شده، گفت: طی سال جاری۱۷۰ پروژه داخلی سازی در صنعت خودرو 
که منجر به کاهش ۱۰ درصدی ارزبری در این صنعت در ســال ۹۸ می شــود 
تعریف شده است.نایب رئیس فراکسیون مســتقلین وایی مجلس شورای 
اسامی در پایان با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش های دریافتی تولید خودرو 
در شرکت های ســایپا و ایران خودرو به سقف ۴هزار دســتگاه رسیده است، 
خاظرنشــان کرد: تخصیص ۲۱ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیات در سه 
موضوع طرح های نیمه تمام با اولویت ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی صنایع و 

سرمایه در گردش پیگیری شده است

گروه صنعتی رازی در واکنش به گرانفروشی تایر 
در بازار شب عید و با هدف ساماندهی بازار استیک، 
ضمن  هشدار به عاملین فروش دو شرکت »یزدتایر« 

و »آرتاویل تایر« از لغو عاملیت گرانفروشان خبر داد.
دکتر محمدرضا گنجی، مدیر هماهنگی »گروه 

صنعتــی رازی« درگفت گو با »دنیای خــودرو« از 
برخورد جدی با عاملین فروش این گروه صنعتی در 
قالب دو شرکت تایرسازی »یزدتایر« و »آرتاویل تایر«  
خبــر داد و گفت: متاســفانه برخــی نماینده های 
شرکت های تایرساز با سوءاســتفاده از شرایط بازار 
شــب عید اقدام به عرضه قطره چکانــی و باا بردن 
قیمت انواع تایرهای ســواری در بــازار کرده اند که 
درهمین راستا دو شرکت »یزدتایر« و »آرتاویل تایر« 
مکلف به رصد قیمت عرضه تایر توسط عوامل فروش 

خود شدند.
وی بیــان کــرد: در صــورت مشــاهده هرگونه 
گرانفروشی در سطح بازار توسط نماینده های فروش 

این دو شــرکت،  »گروه صنعتی رازی« نسبت به لغو 
مجوز نمایندگی متخلفین اقدام خواهد کرد.

وی همچنین از اعام جزئیات خریــد هر یک از 
نماینده های این دو شرکت به ستاد تنظیم بازار خبر 
داد و افــزود: »از این پس تمام جزئیات خرید عاملین 
فروش »یزدتایر« و »آرتاویل تایر« به ســتاد تنظیم 
بازار اعام خواهد شــد تا مشخص شــود هر یک از 
نماینده های این دو تایرساز چه تعداد تایر از هر سایز را 

در سبدهای اعامی ماهانه خریداری کرده اند. 
وی همچنین با اشــاره به کاهش تعداد تایرهای 
اعامی سبد مشترک »یزدتایر« و »آرتاویل تایر« در 
اسفندماه نیز گفت: این ســبد باوجود اینکه از لحاظ 

تعدادی کوچک شده بود  اما در دو مرحله اعام شد.
سبدهای فروخته شده در اولین مرحله به صورت 
کامل به دست نماینده های سراســر کشور رسیده 
است. همچنین کار توزیع و ارسال سبدهای مرحله 
دوم از دیروز آغاز شده و تا ۲۵اسفندماه ادامه خواهد 
داشــت.این افراد که هرمــاه نزدیک به ۲۰ســبد از 
تایرســازان خریداری می کنند، با دراختیار داشتن 
حجم گسترده ای از کاا،  نقش موثری در تعیین قیمت 
تایر در بازار دارند. فــروش تایر در دفاتر تجاری و عدم 
عرضه مستقیم کاا توسط افراد و شرکت های مذکور 
سبب شد نرخ برخی سایزهای تایر در بازار شب عید به 

دوبرابر قیمت مصوب دولتی افزایش پیدا کند.

جعفرزاده در تشریح نشست فراکسیون مستقلین با حضور وزیر صمت:

۱۷۰ پروژه داخلی سازی در صنعت خودرو تعریف شده است

هشدار مدیر هماهنگی »گروه صنعتی رازی« به گرانفروشان

عاملیت تایرفروشان متخلف لغو می شود

»بنز« و »بی ام و« ارزان شدند
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری  سردبیر:  حسین کریمی

تهران: خیابان شهید مطهری، ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر(، 
کوچه 26 پاک10، طبقه اول، واحد یک 

دوشنبه 

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران از جریمه بیش از ۱۳ 
میلیاردی متهمی خبر داد که به طور غیر قانونی اقدام به ریجســتر 
و ثبت ۹۰۴ عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی و سامانه 

همتا کرده بود.
به گزارش فــارس، محمدعلی اســفنانی مدیــر کل تعزیرات 
حکومتی استان تهران از جریمه بیش از ۱۳ میلیاردی متهمی که 
به طور غیر قانونی اقدام به رجیستر و ثبت ۹۰۴ عدد گوشی همراه در 

سامانه مسافری گمرکی و سامانه همتا کرده بود، خبر داد.
اسفنانی گفت: گزارش این تخلف از معاونت مقابله و هماهنگی 
امور حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز و پلیس مبارزه با 
قاچاق کاا و ارز ناجا برای رسیدگی به این اداره کل ارسال و به شعبه 
۲۲ بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی 

تهران ارجاع شد.
وی تصریح کرد: متهم مذکور بطور غیر قانونی اقدام به رجیستر 

و ثبت ۹۰۴ عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی و سامانه 
همتا کرده بود که پس از تشــریفات قانونــی، در مجموع حکم بر 
محکومیت ۱۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال، معادل یک برابر ارزش 
کاای قاچاق و بهای مال از دســت رفته به نفع صندوق دولت صادر 

می شود.
اسفنانی افزود: این حکم قطعی اســت و مبلغ جریمه از محکوم 

علیه اخذ و به حساب دولت واریز می شود.

محکومیت ۱۳میلیاردی برای رجیستری  غیرقانونی ۹۰4گوشی همراه
فن آوری

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

 آیفون به کِف فروش خود
 در 6 سال اخیر رسید

بر اســاس گزارش های منتشــر شــده، 
اپل کمتریــن و پایین ترین میــزان فروش 
گوشی های هوشــمند در چین ظرف شش 

سال اخیر را تجربه کرده است.
به گزارش ایســنا، چندی پیــش اخبار و 
گزارش های متعــددی در خصوص کاهش 
شدید آمار فروش گوشی های هوشمند آیفون 
در بازار چین منتشر شده بود که نشان می داد 
اپل تحــت تأثیر جنگ تجــاری میان چین و 
ایاات متحده آمریــکا و همچنین تنش های 
سیاســی و تجاری میان این دو کشور در بازار 
موبایل چین به شــدت با مشکل مواجه شده 
اســت.با توجه به جنگ تجاری چین و ایاات 
متحــده آمریــکا و همچنین قیمــت باای 
آیفون ۱۰ و نســل های جدیدتر آن، بسیاری 
از تحلیلگران پیش تر بــرآورد کرده بودند که 
فروش گوشــی های آیفون و سایر محصوات 
اپل در کشــور چین دچار ریزش شــدیدی 
خواهد شد و انتظار می رود کاربران چینی هم 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته استقبال 
بســیار کمتری از محصوات اپل کنند.یکی 
دیگر از دایلی که کاربران چینی از خریداری و 
استفاده گوشی های آیفون روی برگردانده اند، 
معرفی و عرضه گوشی های قدرتمند، زیبا، با 
کیفیت و تمام عیار توسط غول های تکنولوژی 
چینی همچون هواوی، زدتــی ای، ویوو و اوپو 
است.بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر 
شده در مجله فوربس، اپل تحت تأثیر مسائل 
مختلفی همچون جنگ تجاری چین و آمریکا 
در کنار برخی دیگر از عوامل نظیر قیمت باای 
محصوات و کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی 
با مشکات و چالش های متعددی روبرو شده 
است که از مهم ترین آنها می توان به ضرر و زیان 
مالی گسترده و خسارات جبران ناپذیری اشاره 

کرد.

اطاعیه گمرک درباره ثبت 
آناین گوشی های مسافری 

در سامانه رجیستری
گمــرک در اطاعیــه ای به مســافران و 
متقاضیان ثبت اطاعات تلفن همراه مسافری 
اعام کرد: ثبت گوشــی های مســافری در 
سامانه رجیستری آناین شده و ضروری است 
متقاضیان ثبت گوشی های مسافری نکاتی را 

در نظر داشته باشند.
در این اطاعیه آمده اســت: در بروز رسانی 
اخیــر ســامانه »اظهارنامه گمرکــی )تلفن 
همراه( «، این امکان اضافه شده که بعد از ثبت 
اطاعات و پرداخت عوارض گوشی، به صورت 
آناین اطاعات به سامانه همتا ارسال خواهد 
شــد و کد فعالســازی از طرف همتا در همان 
روز پیامک خواهد شد.بر اساس این گزارش، 
گوشــی هایی که قبل از این تاریخ در سامانه 
ثبت شده و شناسه پرداخت دریافت کرده اند 
ولی بعد از بروزرسانی سامانه اقدام به پرداخت 
عوارض کرده اند در مرحله آخر با پیغام : »خطا 
در استعام imei از سامانه همتا : کد متناظر 
گمرکی برای این شناســه )IMEI( تعریف 
نشده است« مواجه می شوند که اطاعات این 
دسته بعد از بررســی های ازم به همان روش 
قبل و با ارســال فایل از سمت گمرک به همتا 
انجام خواهد شد و فعال ســازی نیز از سمت 

همتا خواهد بود.

 ترامپ گوگل را به همکاری 
با ارتش چین متهم کرد

رئیس جمهــوری آمریــکا گــوگل را به 
همکاری با چین و ارتش این کشور متهم کرد.

بــه گــزارش ایلنــا ، »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا شــرکت گوگل را به 
همکاری با چین و ارتش این کشــور متهم و 
تأکید کرد که این شرکت به جای حمایت از او از 
»هیاری کلینتون« رقیب انتخاباتی او در دور 

پیشین حمایت کرده است. 
این اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد 
که پنتاگون نســبت به وجود همکاری میان 
گوگل و چین ابراز نگرانی کرد.ژنرال »جوزف 
دانفورد« رئیس ستاد مشترک آمریکا گفت: 
»فعالیت ها و اقدام های گوگل در چین برای 
ارتش این کشــور مفید اســت«. »پاتریک 
شــاناهان« وزیر دفاع موقت آمریکا نیز گفت 
که چین در ســرقت تکنولوژی شرکت های 
آمریکایی دست داشته و گوگل تمایلی برای 
حمایت از برنامــه وزارت دفاع ایاات متحده 

نشان نمی دهد.

امکان ترجمه جی بورد گوگل 
برای کابران آیفون هم مهیا شد

در حالی که کاربران سیستم عامل اندروید 
از سال ۲۰۱۷ امکان ترجمه بیش از ۱۰۰ زبان 
زنده دنیا را توســط کیبورد مخصوص گوگل 
موسوم به Gboard داشــته اند، از هم اکنون 
این امــکان بــرای کاربران سیســتم عامل 

گوشی های آیفون نیز فراهم شده است.
 اگــر از صفحــه کلیــد گوگل یــا همان 
Gboard در سیســتم عامل iOS استفاده 

می کنیــد، از هم اکنــون می توانیــد متون 
را به بیــش از ۱۰۰ زبان پشــتیبانی شــده 
 Google(توسط ســرویس ترجمه گوگل

Translate( ترجمه کنند.

این ســرویس در حال حاضر از ۱۰۳ زبان 
زنده دنیا پشتیبانی می کند.

این امکان به این معنی اســت که کاربران 
iOS از این پس می توانند با استفاده از کیبورد 

گوگل هر متن دلخواه را تایپ کرده و به هر زبان 
مورد پشتیبانی در سرویس ترجمه گوگل در 

آیفون خود ترجمه کنند.
این ویژگی را به عنوان یــک افزونه جدید 
می توان به فال نیک گرفت، اما کمی دیر شده 
است. چرا که Gboard از ســال ۲۰۱۷ این 

امکان را برای کاربران اندروید فراهم کرده بود.
 Gboard ۱.۴۲ این افزونه همراه با نسخه
و آیفون ها و آیپدهای دارای نســخه iOS ۹ و 

بااتر در دسترس است.
همین طور کــه در کیبورد گــوگل تایپ 
می کنید، ترجمه کلمات را در نوار پیشنهادی 
یا با فشــار دادن دکمــه Google خواهید 
دید. برنامه به طور خودکار زبان نوشــتار شما 
را تشــخیص می دهد و ســپس به شما اجازه 
می دهد که زبان مورد نظر خود برای ترجمه را 

انتخاب کنید.
شما همچنین قادر به چسباندن متون در 
کیبورد و دریافت ترجمه آن به زبان های تحت 

پشتیبانی گوگل خواهید بود.
برنامه Gboard عــاوه بر ویژگی ترجمه 
دارای پشــتیبانی زبان بــرای ۶۸۵ زبان زنده 
است. این برنامه برای کمک به افراد در گفتگو 
و برقراری ارتبــاط با زبــان اول خود صفحه 
کلیدهای تنظیم شــده را برای هر زبان ارائه 

می دهد.
ویژگی تصحیح خودکار متن و پیش بینی 
کلمات بعدی نیز برای همه زبان ها در دسترس 

است.
گوگل به طور مــداوم در حال اضافه کردن 
زبان های مختلف به ســرویس ترجمه گوگل 
است و می توان انتظار داشت که این ویژگی در 

iOS نیز رشد کند.

تصویب طرح توسعه اتصاات 6 جی
هنوز اتصاات ۵جی پیاده ســازی نشــده 
اســت کــه رگاتــور آمریکایــی FCC یا 
کمیســیون ارتباطات فدرال موضوع توسعه 

۶G را مطرح کرده است.

نسل بعدی شبکه ارتباطاتی بی سیم ۶جی 
خواهد بــود و اعضای کمیســیون ارتباطات 
فدرال روز جمعه با امواج تراهرتزی که ممکن 
است روزی توسط فناوری ۶جی مورداستفاده 

قرار گیرد، رأی مثبت دادند.
طیف فرکانسی تعریف شــده برای ۶جی 
در محدوده ۹۵ گیگاهرتز تا ۳ تراهرتز تعریف 
می شود و به مهندســان اجازه می دهد نسل 
جدید شبکه وایرلس خود را روی این محدوده 

تعریف کنند.
طیف فرکانسی مذکور که زمانی بی مصرف 
به نظر می رســید، قرار است خدمات اینترنت 
برتر با ســرعت باا را ارائه دهــد. برنامه های 
کاربردی فوق سنگین مانند تصاویر فوق العاده 
باکیفیت و یــا برنامه هــای مجهز بــه انواع 
حسگرها از طریق ۶جی در دسترس خواهند 

بود.
طبق اســتانداردهای موجود، کمیسیون 
ارتباطات فــدرال مجوز ۱۰ ســاله به نوآوران 
بــرای آزمایــش محصــوات، خدمــات و 

سرویس های جدید عرضه می کند.
در حال حاضر اپراتورهــای آمریکایی در 
حال پیاده ســازی ۵ جی هســتند. کمپانی 
AT&T تا آخر ۲۰۱۹ به ۲۱ شــهر خدمات 

۵ جی خواهد داد. این کمپانی فقط یک هات 
اسپات موبایل ۵جی به کاربران خواهد داد.

ورایزون  اولین اپراتور آمریکایی اســت که 
۵ جی را روی گلکســی اس ۱۰ )مدل ۵جی( 
خواهد داد. مــاه آینده ســرویس ۵ جی را در 
شیکاگو و میناپولیس راه اندازی خواهد کرد. 
تی موبایل هم در ۳۰ شهر و اسپرینت هم در ۹ 

شهر خدمات ۵جی ارائه خواهند داد.

خبرخبر

۸

رئیس صندوق نوآوری وشــکوفایی از ارائه خدمات مالی ارزان 
به شــرکت های دانش بنیان مناطق محروم بــا همکاری صندوق 

کارآفرینی امید در سال آینده خبر داد.
به گزارش ایرنا از صندوق نوآوری و شکوفایی، »علی وحدت« در 
دیدار با مسوان صندوق کارآفرینی امید گفت: صندوق نوآوری و 
شکوفایی بر اســاس برنامه های جدید خود درصدد است با کاهش 
تصدی گری و گســترش برون ســپاری و افزایش نقش نظارتی با 
همکاری صندوق های پژوهش وفناوری، بانک ها و سایر نهادهای 
ذی ربط، در تامین مالی شرکت های دانش بنیان گام های جدیدی 

بردارد.
وی با تاکید بر اینکه پیاده ســازی همکاری مشترک با صندوق 
کارآفرینی در راســتای ماموریت  صندوق نوآوری و شــکوفایی و 

برای حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های مختلف 
اقتصادی کشور بوده اســت، افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی به 

دنبال این اســت که با همکاری صندوق کارآفرینی امید در ســال 
آینده به شرکت های دانش بنیان فعال در مناطق محروم، خدمات 

مالی ارزان قیمت ارائه کند.
در این دیدار، »اصغر نوراله زاده« مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید، با بیان اینکه ســامانه های نظارتی صندوق کارآفرینی امید 
دارای به روزترین روش های موجود در کشــور است، خاطرنشان 
کرد: بــه همین دلیل با وجود نــگاه ماموریت محور خــود در ارائه 
تسهیات به متقاضیان واجد شــرایط دارای کمترین انحراف در 

محل هزینه کرد و معوق شدن تسهیات است.
وی ضمن اشاره به اولویت های مدنظرصندوق کارآفرینی امید، 
سه شــاخصه نوآوری، ایجاد اشــتغال و کمک به توسعه اقتصادی 

کشور را از اهم موارد قابل بررسی دانست.

موضوع پیام رسان های بومی و ترویج آنها مدتهاست 
که در کشور مطرح می شــود؛ عده ای به حمایت از آن بر 
می خیزند و عده ای دیگر می گویند ســنگ بنای این کار 
هیچ وقت به موفقیت ختم نمی شود. شاید یکی از بهترین 
افرادی که بتواند در این خصوص صحبت کند، موســس 
یک پیام رسان ایرانی است که اعتقاد دارد حمات ناشیانه، 
به استقبال اندک از پیام رســان های داخلی منجر شده 

است.
برای شــروع این گزارش نیاز به مقدمه چینی نیست. 
هدف این اســت که بدانیم »چرا پیام رسان بومی موفق 
نداریم؟« و برای رسیدن به به پاسخ این سوال با »مهدی 

انجیدنی« بنیانگذار پیام رسان بوم گفت وگویی داشتیم.
انجیدنی معتقد اســت ما پیام رســان موفق داریم و 
ســوال اصلی این اســت که »چرا پیام رسان پر جمعیت 
نداریم؟« تعبیر انجیدنی درست اســت. ما زیرساخت و 
دانش فنی ازم را داریم اما دلیل این که کاربران به بســتر 
پیام رسان های داخلی ورود نمی کنند، ماجرای دیگری 
دارد.ماجرای مهاجرت کاربران به پیام رسان های داخلی 
شبیه مهاجرت از شهری به شــهر دیگر است. همان طور 
که برای گرفتن این تصمیم باید خیلی چیزها مهیا باشد 
و مدت زمانی صرف اعتماد به شــهر دیگر شــود، همین 
فرصت نیاز است تا کاربران پیام رسان هایی مانند تلگرام 
و واتس آپ پس از طی یک فرآیند نسبتا زمان بر به اعتماد 

کافی دست پیدا کنند.
 تلگرام ِکی به ایران رسید؟

انجیدنی بنیان گذار و مدیرعامل پیام رســان گپ در 
گفت وگو با خبرنگار گروه علمــی ایرنا قبل از پرداختن به 
موضوع اصلی، توضیح داد که پای تلگرام چطور به کشور 
ما باز شد.او گفت: ســال ۹۲ دولت ما بنابر شرایطی که آن 
زمان وجود داشت، صاح دید با تیم تلگرام توافق نامه ای 
به امضا برساند تا این پیام رسان را در ایران همه گیر کند. در 
آن دوره وایبر و واتساپ هم به سمت فیلتر شدن و اختال 
رفتند. در آن برهه حتی اسکایپ هم مسدود شد و انسداد 
پیام رســان های این چنینی چند ماهی ادامه داشت.آن 
ســال ها پیام رســان ها مانند اان متداول نبودند. در آن 
فضا هر کدام از کاربران به اقتضــای نیاز خود به عضویت 
پیام رسان های مختلف مانند وایبر، واتساپ و یاهو مسنجر 
درآمدند. پس از محدودیتی که ایجاد شد، تمام کاربران 
فضای مجازی به ســمت تلگرام کوچ کردند و به عضویت 
این پیام رســان درآمدند. تلگرام در سال های اول کمی با 
دولت ایران همکاری داشت کما این که حتی در برهه ای 
عده ای از مسئوان اعام کردند که ما حتی به تلگرام نیز 
دسترســی داریم. در ســال ۹۴-۹۵ در حالی که ابتدای 
همکاری آن ها چند مرتبه ای به ایران سفر کرده بودند، کم 

کم ارتباطات تلگرام با ایران کم رنگ شد.
 ایده پیام رسان داخلی

او در ادامه گفت: از همان زمان به بعد ارتباط ما با تلگرام 
کم شــد و تازه آن زمان مســئوان به این فکر افتادند که 
اگر تلگرام، ما را فیلتر کند چه کنیــم؟ همان زمان بحث 

پیام رسان های داخلی مطرح شد و عده ای مانند همیشه 
ســازِ مخالف زدند که پیام رســان داخلی به چه کارمان 

می آید؟
او می گوید این جبهه گیری ها همیشه در کشور وجود 
دارد، یک مثال هم می زند بــرای این که دقیق تر ماجرای 
این موضع گیری را مشخص کند: مثال این موضع گیری ها 
مانند زمانی بود که صحبت از نقشــه بومی به میان آمد، 
همه به سازندگان آن خرده گرفتند و به مسخره می گفتند 

شما دارید چرخ را دوباره اختراع می کنید؟
دقیقا در همان زمان، گوگل ســرویس نقشــه اش را 
برای دامنه IR بست. اگر همان زمان ما چند نقشه بومی 
آماده نداشتیم تمام اپلیکیشن های وابسته به نقشه مانند 

تاکسی های اینترنتی از بین می رفتند.
واقعیت این اســت که ما خیلی اوقات به جای این که 
مسئله را حل کنیم، شــروع می کنیم به سیاسی بازی و 
انواع نظرها در خصوص فضای مجازی ارائه داده می شود 
که عموما هم نظرات پوپولیستی و رسانه ای هستند تا نظر 

کارشناسانه.
 از نظر فنی وضعیت خوبی داریم

او در خصوص خاء هایی که برای رسیدن به موفقیت 
در این مسیر وجود دارد، گفت: فناوری اطاعات در کشور 
ما بسیار قوی و پیشرفته اســت، پروژه های بزرگ داریم 
و می توانیم هر پیام رسان و اپلیکیشــنی که نیاز داریم را 

طراحی و به بازار عرضه کنیم.
واقعیت این اســت که دولت ما در برهه ای به اشــتباه 
زیرســاخت ارتباطی کشور را به شــرکت های خارجی 
وابسته کرد؛ شرکت هایی که هم اکنون به تعهدات خود 
عمل نمی کنند.وی افزود: اتفاقی که در این بین رخ داده 
این اســت که دولت نمی خواهد اشــتباه خود را بپذیرد 
و به همین دلیل دســت به مقابله غیــر منطقی می زند. 
متخصصان ایرانی توان ساخت و ارائه پیام رسان موفق را 
دارند اما این مسئله مدت هاست بازیچه سیاسی بازی شده 
است.زمانی که تلگرام فیلتر شــد، چند نماینده مجلس 
حمات تندی را علیه پیام رسان های داخلی آغاز کردند. 
جالب اســت نماینده مردم که حقوق می گیرد تا از مردم 
دفاع کند به صنعت داخلی حملــه می برد و آن صنعت را 

تخریب می کند.
 ربط دادن پیام رسان به جناح های امنیتی

بنیان گذار پیام رســان گپ افزود: اگر به طور خاصه 
بخواهم دایل تعداد کم کاربران این حوزه را مشــخص 
کنم، باید بگویم مردم از این برخوردهای سیاسی سردرگم 

شده اند.
نماینده مجلس به دروغ می گوید تمام پیام رسان های 
داخلــی مربوط به جناح هــای امنیتی اســت، در حالی 
که پیام رســان گپ و چنــد پیام رســان دیگر محصول 
شرکت های خصوصی هستند و این باعث تشویش اذهان 

عمومی می شود.
انجیدنی افزود: در کنار تمــام این ها ما توقع داریم که 
یک جهش عجیب در خصــوص پیوســتن کاربران به 
پیام رسان های بومی رخ دهد. تلگرام در سال اول عمرش 
نزدیک به ۱۰میلیون مخاطب جذب کرد. پیام رسان های 
ایرانی بــا وجود چنین رقیب قدرتمنــدی -از نظر فنی و 
تعداد عضو- در سال اول بیش از ۱۰میلیون عضو گرفته اند 

و مسیر خوبی پیش روی شان است.
اگر مسئوان این همه خودشــان را درگیر این ماجرا 
نمی کردند و اجازه می دادند، پیام رسان های بومی مسیر 
رشــد طبیعی و ارگانیک خودشــان را طی کنند همه 
چیز درست می شــد. مگر آپارات و کافه بازار در سال اول 
حضورشان در بازار چند کاربر داشتند؟ این صنعت خیلی 
آهسته رشد کرد و همراه با آن فرهنگ استفاده اش شکل 

گرفت.
 کاربران میلیونی

او تصریح کرد: ما باید صبر کنیم تا فناوری رشد کند، 
فناوری مانند قارچ نیســت که امروز روی آن باران ببارد و 
فردا چند سانتیمتر رشد کند. مسئوان ما دائم می پرسند 
که چرا پیام رســان های بومی ۴۰میلیون کاربر ندارند؟ 
پاسخ این است که مگر کدام صنعت در سال اول حضور در 
بازار به یک میلیون کاربر رسیده است؟ حتی ما در خارج از 

کشور هم چنین آمار و ارقامی نداریم.
به نظرم هر چقدر مردم بیشــتر لزوم کسب وکارهای 
دیجیتالی را بفهمند، حرکتشــان به سمت پیام رسان ها 
و پلتفرم های داخلی سرعت بیشــتری می گیرد. مانند 

کشــور چین که این لزوم را فهمیدند و به همین واسطه 
پلتفرم های بزرگی مانند علی پی )Alipay( و وی چت 
WeChat(( به وجود آمدند. قطعا این مسیر در کشور ما 

نیز طی می شود و در چند سال آینده در این مسیر حرکت 
خواهیم کرد.

»کامبیز نــوروزی« حقوقدان و فعال رســانه ای نیز 
در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا، در خصــوص این که چرا 
پیام رســان های بومی در ایران به توفیق خوبی دســت 
نیافته اند، گفت: جامعه به طــور طبیعی کاای مورد نیاز 
خودش را انتخاب می کند و نمی شــود به جامعه تحمیل 
کرد از کاای معینی اســتفاده کند. جامعــه با توجه به 
امکانات و عوامل مختلف دست به انتخاب می زند که از چه 
تکنولوژی در زندگی استفاده کند و مجبور کردن جامعه 

راه به جایی نمی برد.
او که ســابقه طوانی فعالیت در حوزه رســانه دارد، 
می گوید: به دلیل ناکارآمدی صدا و سیما و ضعف شدیدی 
که بر مطبوعات حاکم شــده، جامعه به استفاده از فضای 
مجازی روی آورده است، به همین واسطه پیام رسان هایی 
که در این محیط بــه وجود آمده اند، رشــد کردند و وارد 

زندگی روزمره مردم شدند.
به نظر می رسد کاربران با فعالیت در پیام رسان هایی 
مانند تلگرام احســاس امنیت می کنند چرا که امکانات 
و قدرت پیام رسانی  آن بااســت. پیام رسان های داخلی 
بودجه های ســنگینی گرفتند، تبلیغات زیــادی نیز در 
خصوص شان انجام شد اما از سوی مردم مورد اقبال واقع 
نشــدند. باید دلیل را بررســی کرد که آیا آن  ها کیفیت 
نداشته اند؟ محیط شان امن نبوده؟ آیا توانسته اند در بازار 

رقابت شرکت کنند؟
نوروزی در جواب سواات طرح شده از سوی خودش، 
ریشه مشــکل را در سیاســت های رســانه ای می داند و 
می گوید: سیاســت رســانه ای، صرفا مبتنی بــر ایجاد 
محدودیت اســت. در جامعه تکنولوژی محور امروز، هر 
سیاست رســانه ای که مبتنی بر ایجاد محدودیت باشد، 
محکوم به شکست خواهد بود.پیام رســان های داخلی 
نه فقط به این دایل قادر به رقابت نشدند، بلکه مهم تر از 
آن، مورد اعتماد عمومی هم قرار نگرفتند. متاسفانه باید 
بگویم میزان اعتماد به این پیام رســان ها، عمدتا ناشی از 
بی اعتمادی به فضای رســانه ای داخلی است و کاربران 
نسبت به آن ها احساس امنیت ندارند.او در پایان به مورد 
دیگری نیز اشــاره کرد و گفت: اگر مسئوان و فعاان این 
حوزه شــش هفت ســال قبل، به این فکر می کردند که 
بسترهای مناسب برای ایجاد پیام رسان های بومی جهت 
انتقــال اطاعــات آزاد در جامعه را فراهم کنند، شــاید 

بی رغبتی به این شدت پیش نمی آمد.
سیاست های رســانه ای مســئوان مبتنی بر ایجاد 
محدودیت اســت. آن ها تمام تاش شــان را بــر انکار و 
محدودســازی می گذارند اما در جامعه امــروز و جهان 
رسانه ای، این سیاست ها محکوم به شکست  است و عقب 

افتادن از رقبا را به دنبال خواهد داشت.

به همت صندوق نوآوری و شکوفایی ؛

شرکت های دانش بنیان مناطق محروم خدمات مالی ارزان می گیرند

چرا خانواده پیام رسان های ایرانی کم جمعیت است؟

در آستانه  سال جدید و مسافرت به کشورهای خارجی، 
ازم است در صورت تمایل به استفاده از سیم کارت های 
ایرانی برای جلوگیــری از دریافت هزینه هــای مازاد، از 
جزئیات سرویس رومینگ بین الملل و تعرفه های آن آگاه 

باشید.
به گزارش ایســنا، با نزدیک شــدن به ســال جدید، 
سفرهای نوروزی که سفرهای خارجی را هم در برمی گیرد، 
آغاز می شود. هنگام سفر به کشورهای خارجی، برقراری 
ارتباط با ایران می تواند به دو شیوه خرید سیم کارت کشور 

مقصد یا با سیم کارت های ایرانی انجام شود.
با استفاده از سیم کارت کشــور مقصد، از تعرفه های 
آن کشــور برای تماس تلفنی، ارســال پیامــک و دیتا 
استفاده می شــود اما در صورتی که مسافران بخواهند از 
سیم کارت های ایرانی استفاده کنند، تعرفه های رومینگ 
برایشان محاسبه می شــود که نا آگاهی از این تعرفه ها و 
نحوه استفاده از رومینگ بین الملل می تواند به هزینه های 

باا منجر شود.
ممکن است تصور کنید به محض ورود به کشورهای 
دیگر، هزینــه رومینگ برای ســیم کارتتان محاســبه 

می شود، اما این طور نیســت.رومینگ امکان استفاده از 
تلفن همراه برای برقراری تماس، دریافت و ارسال پیامک 
و اســتفاده از دیتا در خارج از محدوده جغرافیایی تحت 
پوشش شبکه اپراتور را فراهم می کند؛ بنابراین تنها زمانی 
که مشترکی از یکی از این سرویس ها استفاده کند، هزینه 
رومینگ برای او محاسبه خواهد شد و این طور نیست که 
به محض ورود به کشورهای دیگر، هزینه رومینگ برای 
سیم کارت افراد در نظر گرفته شود.صرف نظر از مسافرت 
یا عدم مســافرت به خارج از مرزهای کشــور، در صورت 
برقراری ارتباط از طریق شــبکه تلفن همراه کشورهای 
همسایه، هزینه های رومینگ بین الملل مطابق با تعرفه 
آن کشور محاســبه خواهد شــد؛ از آنجاکه در شهرها و 
نقاط مرزی به علت پوشش آنتن شبکه های تلفن همراه 
کشــورهای همســایه، همواره احتمال انجام مکالمه در 
داخل کشور از طریق شبکه آن ها وجود دارد، در سفر به این 
نقاط به دلیل هم پوشانی از سرویس رومینگ بین الملل 
اســتفاده نکنید بلکه از داشــتن آنتن شــبکه اپراتورها 
اطمینان یافته و سپس برای برقراری تماس اقدام کنید تا 

هزینه های ناخواسته رومینگ را متحمل نشوید.

لزوم وجود توافق نامه رومینگ با کشور مقصد
با توجه بــه اســتفاده از ســیم کارت های اعتباری و 
دائمی در ســفرهای خارجی و هزینه ای که هر یک از این 
ســیم کارت ها در تعرفه های رومینگ در سفر دارند، ازم 
است مشــترکان از تعرفه های رومینگ و شرایط آن آگاه 
باشــند تا هزینه های مربوط را مدیریت کنند. البته تنها 
در صورتی می توان از تعرفه های رومینگ اســتفاده کرد 
که سیم کارت شما با کشــور مقصدتان دارای توافقنامه 
رومینگ باشــد که پس از اطمینان از ایــن موضوع، ازم 

است سرویس رومینگ فعال شود.
تعرفه رومینگ هر یک از اپراتورها در شــرایط حضور 
در کشــورهایی که قرارداد رومینگ با آن ها بسته شده، 
متفاوت است و در وب سایت اپراتورهای همراه قرار گرفته 
است. با انتخاب هر کشوری که قصد ســفر به آن را دارید، 
می توانید هزینه مکالمه در آن کشور، مکالمه از آن کشور 
با ایران، دریافت مکالمه از ایران و سایر تعرفه های ارسال و 
دریافت پیامک و خدمات اینترنتی را مشاهده کنید.هزینه 
مکالمات ســرویس رومینگ بر مبنای دقیقه محاســبه 
می شــود، یعنی برای مکالمات کمتر از ۶۰ ثانیه، هزینه 

یک دقیقه مکالمه محاسبه می شود، پس بهتر است دقایق 
مکالمات خود را کامل کرده و بعــد از پایان مکالمه با زدن 
دکمه قطع تلفن، از قطع مکالمــه خود اطمینان حاصل 

کنید تا متحمل هزینه ناشی از عدم قطع ارتباط نشوید.
تعرفه های اعام شــده رومینگ در اپراتورها، شامل 
بخش های تماس با ایران، تماس بــا همراهان در همان 
کشــور و دریافت تماس از طرف ایران اســت. در صورت 
برقراری ارتباط بین دو تلفن همراه ایرانی در کشور میزبان، 
هزینه مکالمه برای تماس گیرنــده و مخاطب مطابق با 
تعرفه های رومینگ محاسبه می شــود. البته در صورت 
تماس با کشــور ثالث، هزینه ها مطابق با تعرفه بین الملل 
کشور میزبان محاسبه می شود که از تعرفه تماس با ایران 

بیشتر است.

سفرهای نوروزی و مدیریت هزینه های رومینگ


