در گزارشي تاثير راه اندازي بازار ثانویه ارزبررسی شد

گ�روه اقتصادي :با راهاندازي بازار ثانويه ارز ،نرخ در
بازار غيررس��ميرو به کاهش است؛ شايد وقت آن
رس��يده که معامله اس��کناس ارز هم در صرافيها
هم آزاد شود .به گزارش «عصرايرانيان» با موافقت
مجلس و دولت بازار ثانويه ارز رسم ًا از  2روز پيش
آغ��از به کار کرد تا کاالهاي گروه س��وم از طريق
اي��ن بازار نيازه��اي ارزي خ��ود را از محل فروش
ارز صادرکنندگان تامين کنند .ولي با گذش��ت چند
س��اعت از آغاز به کار بازار ثانويه ارزي مش��خص
ش��د که قيمت توافقي دراين ب��ازار تفاوت چنداني
با بازار قاچاق ارز ندارد.طبق خبرهاي اعالم ش��ده،
ديروز صرافي رويال با دالر  7523توماني معامالت
خ��ود را در بازار ثانويه ارزي آغاز کرده اس��ت؛امير
نجوميمدي��ر عامل صرافي رويال در همين ارتباط
گفته اس��ت که نخس��تين معامل��ه صادرکنندگان
غيرنفتي و پتروش��يميدر بازار ثانويه ارز با نرخ هر
درهم برابر  2050تومان معادل  7523تومان براي
هر دالر در سامانه نيما توسط صرافي رويال انجام
شده اس��ت.بعد از اينکه معامالت در بازار ثانويه به
ب��ازار قاچاق نزديک ش��د فعاالن ب��ازار اين پيام را
دس��ت به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانويه ارز
و ثبت نرخ  7523توم��ان براي دالر امريکا ،عم ً
ال
اعتبار حکم «قاچاق» براي دالرهاي غير از 4200
تومان ،خاتمه يافت».س��يگنالهاي رسيده از بازار
قاچ��اق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانويه ،بيانگر
موفقيت نسبي اين بازار در برقراري آرامش در حوزه
ارزي اس��ت.قيمتهايي که از بازار غيررسميارز و
س��که بيرون ميآيد ،گوه آن است که دالر و سکه
سير نزولي را پيش گرفتهاند و دالر در کانال قيمتي
 7000تومان جا خوش کرده است.مجلس و دولت
بعد از شکس��ت سياس��ت ارز تک نرخي در قيمت
 4200تومان که از  21فروردين ماه اجرايي شد به
اين تصميم رس��يدند که بايد بازار و نرخ دوميهم
ب��راي تامين ارز با قيمت آزاد وجود داش��ته باش��د.
به گزارش مهر ،آنگونه که مقامات مس��ئول بانک
مرکزي اعالم کردهاند ،اين بازار محلي براي تبادل
دالر حاصل از صادرات آن دسته از صادرکنندگاني
است که ارز حاصل از صادراتشان از شمول ارايه در
سامانه نيما مستثني شده است .البته اين طرف گود،

ریزش قیمت ارز در معامالت غیررسمی

هم عرضه محدود است و هم تقاضا ،چراکه دولت
تصميم گرفته که تنها اج��ازه دهد کاالهايي از ارز
حاصل از صادرات استفاده کنند که در اولويت سوم
کااليي قرار ميگيرند.
مقاومت دالالن در برابر نرخ دالر شکست

 2روزپي��ش که خبر آغاز ب��ه کار ب��ازار ثانويه ارز
اعالم ش��د ،اگرچه معامالت به صورت آزمايش��ي
در ب��ازار ثانويه صورت گرفت و در عمل ،معاملهاي
به ش��کل رس��ميآنگونه که انتظار ميرفت انجام
نش��د ،اما همين انتش��ار خبر باعث شد که قيمت
در بازار غيررس��مياندکي کاه��ش يابد و به کانال
 ۷۰۰۰تومان��ي برگ��ردد .البته از روزه��اي قبل از
راهاندازي بازار ثانويه و تنها با انتشار خبر مربوط به
آن ،قيمت رو به کاهش گذاش��ت و برخي دالالن
نگران ش��دند که مبادا طعم تلخ کاهش سود ناشي
از سوداگري خود را بچشند ،بنابراين وارد بازار شده
و اندکي تزريق را بيش��تر کردند.بر اين اساس ،طي

س��ه تا چهار روز ،قيمت دالر ح��دود  ۴۰۰تا ۵۰۰
تومان کاهش يافته است و نرخ اکنون در وضعيت
متعادلتري به سر ميبرد .البته در روزهاي اولي که
خبر راه اندازي بازار ثانويه ارز اعالم ش��د ،نرخ بين
کان��ال  ۷۰۰۰تا  ۸۰۰۰توماني در نوس��ان بود ،اما
اکن��ون در همان کان��ال  ۷۰۰۰توماني نيز ،نرخ رو
به کاهش است.
بازار ارز در انتظار معامالت رسمياسکناس

اکن��ون صرافيه��ا نيز مطاب��ق با اع�لام دولت ،در
معامالت مرتبط با بازار ثانويه فعال شدهاند و آنگونه
که بانک مرک��زي اعالم ک��رده ،صرافيها با توجه
به درخواس��تهاي خريد ،ارز موجود را بابت واردات
ثبتس��فارش ش��ده ،فقط به کاالهاي اولويت سوم
تحويل ميدهند.البته پيشتر ني��ز ،صرافيها مجاز
به ورود به خريد و فروش ارز در س��امانه نيما ش��ده
بودند ،به اين ترتيب که بانکها ارز حاصل از صادرات
را براي فروش در اختيار صرافيها قرار دهد تا آنها به

خودروهاي فيات به شرط توليد به ايران ميآيد
توليد خودروه��اي فيات در ايران نيز بايد
اتفاق بيافتد .به گفته مديرعامل ش��رکت
آرتمن موتور کيش نماينده رس��ميگروه
خودروس��ازي فيات در ايران ،براس��اس
قرارداد رسميبا فيات که به تاييد سفارت
ايران در ايتاليا و همچنين س��فارت ايتاليا
در ايران رسيده است ،در سال اول شاهد
واردات خودروهاي فيات به کشور خواهيم
بود و از سال دوم تا سال پنحم بايد توليد

خودروهاي فيات با  20تا  40درصد انتقال
تکنولوژي در کشور محقق شود .رضايي با
توجه به اينکه واردات خودروهاي فيات از
خط توليد اين شرکت در کشور آذربايجان
صورت خواهد گرفت متذکر شد :موضوع
تحريمهاي احتمالي در اين زمينه متوجه
اين قرارداد نخواهد شد و همچنين طرف
خارجي متعه��د به انتقال تکنولوژي براي
توليد اين خودروه��اي ايتاليايي در ايران

آنگونه که بانک مرکزي اعالم کرده اس��ت ،ساز و
کار الزم براي انجام معامالت ارز بين صادرکنندگان
گ��روه  ۲۰درص��دي ،ب��ر اس��اس تقس��يمبندي
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،صرافان مجاز و
واردکنندگان کاالهاي داراي اولويت س��وم وزارت
صنعت نهايي ش��ده و فعاليت بازار دوم ارز آغاز شده
است .اين معامالت به دوطريق قابل انجام است؛ در
روش نخس��ت خريد و فروش ارز و امتياز واردات به
صورت توافق��ي و در روش دوم نيز خريد و فروش
ارز و امتياز واردات در سامانه نيما انجام ميشود .در
روش اول ک��ه خريد و فروش ارز و امتياز واردات به
صورت توافقي است ،صادرکننده به صورت توافقي،
ارز و امتي��از واردات خ��ود را با اس��تفاده از س��امانه
جام��ع تجارت ايران به واردکنن��ده واگذار ميکند و
واردکننده کاالهاي اولويت سوم پس از طي مراحل
ثبت سفارش ،تشکيل پرونده در بانک عامل و اظهار
کاال به گمرک ،نسبت به واردات اقدام ميکند .اين
روش از روز چهارشنبه  ۱۳تيرماه اجرايي شده است.
در روش دوم ني��ز ک��ه خريد و ف��روش ارز و امتياز
واردات در سامانه نيما انجام ميشود ،صادرکننده به
عرض��ه ارز حاصل از صادرات خود در س��امانه نيما
اقدام ميکن��د و در طرف مقابل ،صراف با توجه به
درخواس��تهاي خريد ارز موجود بابت واردات ثبت
سفارش ش��ده با اولويت س��وم ،به خريد ارز با نرخ
اعالم ش��ده اقدام ميکند .پس از خريد و تسويه با
صادرکننده ،صراف بايستي به فروش ارز خريداري
شده به متقاضي خريد ارز (واردکننده) براي واردات
ثبت سفارش شده اولويت سوم اقدام کند .اين امکان
نيز از امروز در سامانه نيما فراهم شده است.

عرضه خودروهاي فيات در ايران ترغيب
کرده اس��ت .رضاي��ي 4 ،محصول فيات
ک��ه اس��تانداردهاي مورد نظر س��ازمان
ملي اس��تاندارد ايران را پاس کرده است
را 3محصول از فيات سري 500و خودرو
دوکات��و اعالم کرد و البته يادآور ش��د که
هرگون��ه واردات خودروهاي فيات منوط
ب��ه رفع محدوديت واردات اس��ت .رئيس
انجمن صنف��ي واردکنن��دگان خودرو در
پايان خاطرنش��ان کرد :رف��ع ممنوعيت رسميش��رکتهاي خودرويي که توليد و
واردات خ��ودرو ب��ا پياده س��ازي واردات انتق��ال تکنولوژي را در برنامه کاري خود
خودرو از طريق نمايندگان و واردکنندگان قرار داده اند ،محقق خواهد شد.

هشدار تهران به دهلی در مورد کاهش خريد نفت از ايران

«توتال» ايران را ترک کرد

گروه انرژی :مديرعامل ش��رکت توتال گفت :اين ش��رکت به
دليل عدم امکان معافيت از تحريمهاي جديد دولت آمريکا ،از
طرح پارسجنوبي ايران خارج ميشود.به گزارش مهر ،پاتريک
پوي��ان با تاکيد ب��ر اينکه راه ديگري جز خ��روج از اين پروژه
نداشته است ،گفت :شما نميتوانيد بدون دسترسي به سيستم
مالي آمريکا در  ۱۳۰کشور جهان فعاليت داشته باشيد؛ بنابراين
در حقيق��ت ما قوانين آمريکا را اجرا ميکنيم و مجبوريم ايران
را ترک کنيم.وي افزود :ش��رکتي مثل م��ا بايد به قوانيني که
در موردش به اجرا گذاش��ته ميش��ود ،احترام بگذارد؛ بنابراين
ما بايد از ايران خارج ش��ويم که بر اين اساس ،توتال به دليل
خروج از طرح توس��عه فاز  ۱۱مي��دان گازي پارس جنوبي در
خليج فارس  ۴۰ميليون دالر متضرر ش��ده است.پويان با ابراز
امي��دواري درباره اينکه ي��ک روز بتوانيم به اي��ران برگرديم
گفت :براي ش��رکتي در مقياس توتال که س��االنه  ۱۵ميليارد
دالر س��رمايه گذاري انجام ميدهد ،زيان  ۴۰ميليون دالري
چندان قابل توجه نيس��ت.خروج توتال از پروژه فاز  11پارس

واردکنندگاني ک��ه از دولت مجوز الزم براي دريافت
ارز دولتي را گرفته بودند ،تخصيص دهند؛ موضوعي
که البته هيچگاه عملياتي نش��د.اکنون اما بسياري از
صراف��ان بر اين باورند که اگر دول��ت اجازه دهد که
معامله رسمياسکناس نيز براي تامين نيازهاي خرد و
البته شناسنامهدار و تائيد شده از سوي دولت اختصاص
پيدا کند ،بازار آزاد ميتواند وضعيت بهتري را تجربه
کرده و نرخهاي داللي در بازار بشکند .اين در شرايطي
است که اکنون بسياري از مردم براي تامين نيازهاي
خرد خود ،در تامين اس��کناس ارز با مش��کل مواجه
هس��تند و مجبور به تهيه نيازهاي خود از بازار داللي
و غيررس��ميآن هم با قيمتهاي گزاف هستند که به
طور قطع ،س��ود آن از جيب مردم مستقيم به جيب
دالالن ميرود.کارشناس��ان بر اي��ن باورند که دولت
ميتواند با مکانيزمهاي شفاف و مشخصي ،عالوه بر
اينکه س��قف و سهميهاي براي نيازهاي عادي مردم
قرار دهد ،بازار را با نظارت بر کار صرافان مجاز تحت
س��لطه خود درآورد و از دس��ت دالالن و سودجويان

شده است .مديرعامل آرتمن موتور کيش
همچنين با اشاره به تامين فضاي خدمات
پس از ف��روش مرکزي خودروهاي فيات
در اي��ران اظهار اميدواري ک��رد تا دولت
نيز از س��رمايه گ��ذاري بخش خصوصي
براي راه اندازي خطوط توليد خودروهاي
في��ات ايتاليا در اي��ران حمايت کند .وي
در ادامه از درخواس��ت برخي س��ازمانها
و ارگانه��ا براي تامين ن��اوگان حمل و
نقل عموميخود و کش��ور با خودروهاي
في��ات(ون و مين��ي بوس) خب��ر داد که
بي��ش از پيش اين ش��رکت را به توليد و

به دليل عدم امکان معافيت از تحريمهاي آمريکا

گ�روه عم�ران و ارتباطات :رئيس کميس��يون عمران
مجل��س ميگويد ق��رارداد ايران اير ب��ا بوئينگ و ۲
شرکت ديگر هواپيماس��ازي براي خريد هواپيماهاي
برجامياي��راد دارد و ما ام��کان دريافت غرامت از اين
ش��رکتها را نداريم .در پ��ي اعالم انصراف قطعي دو
ش��رکت هواپيماس��از بوئينگ و اي تي آر از واگذاري
هواپيم��ا به ايران اير و نيز آينده مبهم قرارداد ايرباس،
ش��رکت هواپيمايي جمهوري اسالميايران (هما) نيز
با آينده نه چندان روش��ني در صنعت هوانوردي روبه
رو اس��ت.اين ش��رکت از يک س��و به دليل دس��ت و
پنجه نرم کردن با مش��کل ب��زرگ پرداخت حقوق و
مزاياي بازنشس��تگان هما و از س��وي ديگر با داشتن
مش��کل نيروي انس��اني مازاد ،علي رغم آنکه عنوان
بزرگترين ايرالين ايراني و ني��ز ايرالين حامل پرچم
( )Flag Careerرا با خود به يدک ميکشد ،امکان
تأمين هزينههاي جاري و پرداخت بدهيهاي شرکت
را ندارد.مديران ايران اير که در س��ال گذش��ته اعالم
ش��د برخي از هزينههاي خود را از طريق اس��تقراض
از ساير ش��رکتها و س��ازمانهاي تابعه وزارت راه و
شهرس��ازي تأمين کرده بودند ،با اين برنامه ريزي که

نجات دهد .موضوع اين است که حتي اگر مردم قرار
باشد که ارز مورد نياز خود را از بازار داللي با قيمتهاي
باالتر از تامين نيازهاي وارداتي کشور تامين کنند ،به
مراتب بهتر آن است که از کانالهاي رسمي ،مجوزدار
و قابل رصد از سوي دولت اين کار را انجام دهند ،آنجا
اس��ت که دولت هم ميتواند عالوه بر اينکه بر همه
نيازهاي رسميکشور تسلط داشته باشد ،بازار داللي و
سودجويي را برچيند.

جنوب��ي در حالي صورت ميگيرد که قب��ل از امضاي قرارداد
با کنسرس��يوميبه رهبري اين شرکت فرانس��وي بسياري از
کارشناس��ان ضمن مخالفت با امضاي اين قرارداد هشدار داده
بودند که با توجه به بدعهدي و مراودات گس��ترده اين شرکت
با آمري��کا و همچنين فعاليت توت��ال در بخش قطري ميدان
گازي پارس جنوبي امضاي قرارداد با اين شرکت به مصلحت
کش��ور نيست ولي متاسفانه مس��ئوالن وزارت نفت که کشور
را مدت زيادي معطل تدوي��ن الگوي جديد قراردادهاي نفتي
موس��وم بهاي پي س��ي کرده و به دنبال امضاي قراردادهاي
بزرگ با غولهاي نفتي غرب بودند توجهي به اين هشدارهاي
دلس��وزانه نکردند.الزم به يادآوري است که وزارت نفت وعده
امضاي  10قرارداد آي پي س��ي را تا پايان س��ال  96داده بود
ولي حاال ش��اهد اين هستيم که تنها قرارداد آي پي سي امضا
شده نيز عملياتي نشده و با خروج توتال از پروژه توسعه فاز 11
پارس جنوبي قرار است شرکت سي ان پي سي چين و شرکت
ايراني پتروپارس کار توسعه اين پروژه را برعهده بگيرند.

امتيازات ويژهاي که به هند ارائه ميشود لغو خواهد شد

کاردار سفارت جمهوري اس�لاميايران در هند هشدار داد اگر
دهلي نو نفت کشورهاي عربستان ،آمريکا و روسيه را جايگزين
نف��ت خام ايران کند ،تهران امتي��ازات ويژهاي که به هند ارائه
ميکن��د را لغو خواهد کرد.به گزارش تس��نيم ،کاردار س��فارت
جمهوري اس�لاميايران در هند هش��دار داد اگر دهلي نو نفت
کش��ورهاي عربستان ،آمريکا و روس��يه را جايگزين نفت خام
ايران کند ،تهران امتيازات ويژهاي که به هند ارائه ميکند را لغو
خواهد کرد.مسعود رضوانيان رهقي اين اظهارات را در ميزگردي
که سوي جبهه اقليتهاي هند برگزار شده بود بيان داشت.وي با
بيان اينکه ايران به عنوان دارنده منابع عظيم انرژي ،نزديکترين
و امنترين منبع تامين انرژي هند است گفت« :ايران يک بازار
ب��از براي تامين نيازهاي هند همچون س��وخت ،اوره ،و ال ان
جي نيز محس��وب ميش��ود و تهران نيازهاي هند را به خوبي
ميشناسد».سرپرس��ت س��فارت ايران در دهلي نو همچنين با
انتقاد از رويکرد دولت هند در قبال ايران گفت ،تهران هر زمان
که مقدور بوده ،تالش کرده در زمينههاي راهبردي نظير انرژي

و ارتباط��ات به هند ياري برس��اند ،اما دهل��ي نو تعهدات خود
در زمينه س��رمايه گذاري در بن��در چابهار را به طور کامل اجرا
نکرده اس��ت«.ايران فرصت مناس��بي براي تحقق هدف هند
يعني دستيابي به بازار اقتصادهاي نوظهور واقع در آسياي ميانه
است ،اما متاسفانه تعهدات هند در زمينه سرمايه گذاري جهت
توسعه بندر چابهار هنوز تحقق نيافته است ».رسانههاي غربي
در هفتههاي اخير از دس��تور دولت هند به پااليشگاههاي اين
کش��ور براي آماده ش��دن جهت کاهش شديد و يا حتي توقف
کامل خريد نف��ت از ايران خبر داده بودند.اين در حالي اس��ت
که آمارهاي منابع کش��تيراني و صنعتي نشان ميدهد ،واردات
نفت هند از ايران در ماه ژوئن ،يعني نخستين ماه پس از آنکه
آمري��کا گفته تحريمها عليه ايران را مجددا برقرار خواهد کرد،
 15.9درصد کاهش يافته اس��ت.اين گزارش حاکي اس��ت ،در
م��اه ژوئن ،هند  592هزار و  800بش��که در روز نفت از ايران
خريداري ک��رده در حالي که اين رقم در م��اه مي 705هزار و
 200بشکه بوده است.

درگزارشي قراردادهای خرید هواپیماهای برجامی هما بررسی شد

قرارداد بوئينگ از ابتدا ضمانت اجرايي نداشت

رضايي کوچي :در اين قرارداد آمده است شرکت بوئينگ هر زمان که اراده کند ،ميتواند قرارداد را فسخ کند

بتوانند با در اختي��ار گرفتن کل  ۲۰۰فروند هواپيماي
برجامي ،به سوددهي برسند ،برنامهاي  ۱۰ساله براي
در اختيار گرفتن عنوان ايرالين نخست منطقه را پس
از چن��د دهه طراحي کرده بودند که به نظر ميرس��د
اي��ن برنامه با وجود تحريمه��اي جديد دولت ترامپ،
به س��راب تبديل ش��ده اس��ت.در حال حاضر ايرباس
تنه��ا  ۳فرون��د از  ۱۰۰فروند و اي ت��ي آر  ۸فروند از
 ۲۰فرون��د را تحويل دادهاند که از مجموع  ۲۰۰فروند
ايرباس ،بوئينگ و اي تي آر ،تنها  ۱۱هواپيما از محل
 ۳۳۰ميليون دالر تسهيالت صندوق توسعه ملي را در
اختي��ار گرفته ايم و احتم��اال تحويل همه  ۱۸۹فروند
ديگر به فراموش��ي سپرده خواهد شد.به گزارش مهر،
کارشناس��ان معتقدند هم اکنون بهترين راه براي فرار
هما از وضعيت نابسامان اقتصادي موجود اين شرکت،
توس��عه ناوگان آن و افزايش مي��زان درآمد ايران اير
از محل باال بردن تعداد مس��افران و مشتريان شرکت

اس��ت که بايد در دوره جدي��د تحريمها عليه صنعت
هوان��وردي اي��ران ،روشهاي جايگزي��ن براي خريد
هواپيماي نو از ش��رکتهاي بزرگ هواپيماسازي دنيا
را در پيش گرفت.

مش�اور وزي�ر راه :ش�ايد اي ت�ي آر  ۶فروند
ديگ�رراتحوي�لبده�د

اگرچه اصغر فخريه کاشان مشاور وزير راه و شهرسازي
در امور بين الملل در گفت وگو با خبرنگار مهر از ابطال
کامل مجوز قبل��ي اداره کنترل دارايي خارجي وزارت
خزانه داري آمريکا (اوفک) خبر داده اس��ت ،اما اعالم
کرد :مديران شرکت هواپيماسازي ايتاليايي ـ فرانسوي
اي ت��ي آر به دنبال اخذ مجوز موردي براي تحويل ۶
فروند ديگر از هواپيماهاي اي تي آر  ۶۰۰-۷۲است.
معاون اس��بق س��ازمان هواپيمايي :بوئينگ خسارت
نميدهد گفتني است پيش از اين نيز عليرضا منظري

معاون اس��بق هوان��وردي و امور بين الملل س��ازمان
هواپيمايي کشوري در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره
امکان اخذ خس��ارت از بوئينگ اظهار داش��ت :بندي
تحت عنوان «فورس م��اژور» در قراردادهاي تجاري
رس��ميبين المللي درج ميش��ود که البته هنوز اعالم
نشده است که آيا در قرارداد هما و بوئينگ هم اين بند
آمده يا نه؛ اما با فرض درج اين ماده در قرارداد مذکور،
عنوان م��يدارد که اگر اتفاقات غي��ر قابل پيشبيني
اتفاق بيفتد ،اين قرارداد خود به خود فس��خ شده و ما
امکان اخذ خسارت از بوئينگ را نخواهيم داشت.
رئيس کميس�يون عم�ران مجلس :ق�رارداد هما با
بوئينگ ايراد دارد

محمدرض��ا رضايي کوچي رئيس کميس��يون عمران
مجلس ش��وراي اس�لاميدر گفت وگو ب��ا خبرنگار
مهر درباره ام��کان اخذ خس��ارات وارده به ايران اير

از س��وي بوئينگ و ديگر ش��رکتهاي هواپيماسازي
طرف قرارداد با ايران اير اظهار داشت :امکان دريافت
غرامت از غولهاي هواپيماسازي دنيا بستگي به نوع
قراردادي که ما با اين شرکتها داريم ،دارد؛ بايد ديد
در اي��ن ق��رارداد چه ميزان تعهد ب��راي طرف مقابل
ايجاد ک��رده ايم.وي افزود :بر اس��اس اطالعاتي که
من از قرارداد دارم ،ما هيچ تعهدي براي طرف مقابل
ايجاد نکرده ايم .در اين قرارداد آمده اس��ت ش��رکت
بوئينگ ه��ر زمان که اراده کن��د ،ميتواند قرارداد را
فس��خ کند.نماينده مردم جهرم در مجلس به قرارداد
ايران اير و اي تي آر اش��اره و تصريح کرد :بر اساس
اي��ن قرارداد ،م��ا حتي ب��راي تعمير اساس��ي موتور
هواپيماي��ي که تحويل گرفته ايم و نيز تأمين قطعات
آنه��ا ،باز هم نياز به مجوز اوفک داريم و آمريکاييها
بايد تأييد کنند.به گفت��ه رضايي کوچي ،قرارداد ما با
بوئينگ و ديگر هواپيماس��ازان اي��راد دارد و تعهدات
الزم را از طرف مقابل نگرفته ايم ما حتي براي تأمين
قطعات هواپيماهايي که تحويل گرفته ايم هم مشکل
داريم چه رس��د به اينکه بخواهيم بابت هواپيماهايي
که تحويل نگرفتهايم ،شکايت کنيم.

عضو هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران:

عضو هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران
با اشاره به غفلت از اجراي پروژههاي کاهش
تلفات در ش��بکه برق گفت :طي سالهاي۸۰
تا  ۹۲بايد در زيرس��اختهاي شبکه برق ١٥
هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري ميشد.
عليرضا کالهي ،عضو هيات مديره سنديکاي
ب��رق ايران در گفتگو با مه��ر ،با بيان اينکه
تاکن��ون در بخش مديريت خاموش��يهاي
برق ،تکيه بر بخش توليد و البته مصرف بوده
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اخبار
جريمه سنگين فيسبوک در انگليس به
دليل نقض حريم شخصي کاربران

روشهاي معامله ارز در بازار ثانويه

رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو:

رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو
ب��ا توجه ب��ه اينک��ه  4محص��ول فيات
مجوزه��اي الزم براي ورود به کش��ور را
دريافت کرده اس��ت از ورود اين خودروها
با ش��رط توليد ب��ه ايران خب��ر داد .ميثم
رضايي گف��ت :واردات خودروهاي فيات
همزمان با بازش��دن ثبت سفارش خودرو
و رفع ممنوعيت واردات آغاز خواهد ش��د.
هرچند براس��اس ق��رارداد صورت گرفته،
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پروژههاي کاهش تلفات شبکه برق روي زمين ماند

است ،گفت :يکي از عوامل پرتاثير در بخش
خاموش��يها به ويژه در تهران ،قديميبودن
س��اختار ش��بکه انتقال و فوق توزيع اس��ت.
ش��بکهاي که بخش��ي از آن مربوط به سال
 ١٣٥٢و زماني است که جمعيت تهران حدود
 ٣-٤ميليون نفر بوده اس��ت.وي با اشاره به
مصرف  ٨-٩مگاوات برق در مناطق ش��مال
تهران ،ادامه داد:اين ميزان برق معادل ،برق
مصرفي نقاطي از پاريس و لندن است.به طور

کلي بايد گفت با وجود اينکه شرايط مصرفي
در تماميبخشه��اي صنعتي ،کش��اورزي
و خانگي تغيير کرده اس��ت اما هنوز شرايط
تولي��د و توزيع برق همانند گذش��ته صورت
ميگيرد.اين کارش��ناس حوزه برق افزود :در
س��الهايي که درآمد سرشار نفتي داشتيم از
بخش سرمايه گذاري در برخي زيرساختها
همانند برق غفلت کرديم.البته ريش��ه اصلي
مش��کالت اين حوزه را ميتوان در تصميم

مجلس هفتم شوراي اسالميمبني بر تثبيت
قيمت انرژي جس��تجو کرد.به گفته کالهي،
برق به عنوان يکي از زيرس��اختهاي کشور
پايه و اس��اس بسياري از بخشها است.عدم
توس��عه آن موجب کاهش رش��د اقتصادي
ميشود.البته توجه به اين نکته ضروري است
که گرچه خصوصي س��ازي در بخش توليد
برق مثمر ثمر اس��ت اما در ح��وزه توزيع آن
نه تنها صحيح نيست بلکه شدني نيز نيست.

وي قصور دولت يازدهم و دوازدهم در بخش
سرمايه گذاري در حوزه کاهش تلفات را مورد
اش��اره قرار داد و اظهار ک��رد :مواردي وجود
داش��ت که بخش خصوصي آماده س��رمايه
گ��ذاري در اي��ن حوزه بود اما بروکراس��ي و
محدوديتهاي��ي اجازه اين ام��ر را نداد.البته
نظ��ام قيمت گذاري نيز مش��کالت فراواني
دارد.اين فعال بخش خصوصي گفت :دولت
در ش��رايط کنوني ميتواند در گام نخست با

صدور مج��وز و حمايت از نيروگاههاي توليد
پراکنده و کوچک مقياس و همچنين اجراي
پروژههاي کاهش تلفات ،بخش��ي از کسري
س��رمايه گذاري که طي س��الهاي  ۸۰تا ۹۰
ميبايد براي زيرساختهاي شبکه برق کشور
انجام ميش��ده را جبران کند.کالهي گفت:
دولت طي س��الهاي  ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۲ميبايد
در زيرساختهاي شبکه برق کشور  ١٥هزار
ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام ميداد.

مقام��ات رگوالت��وري در انگلي��س حداکثر
مجازات ممک��ن را عليه فيسبوک به علت
رس��وايي مربوط به نقض حريم ش��خصي
کارب��ران کمبري��ج اناليتيکا وض��ع کردند.
به گ��زارش فارس به نق��ل از ورج ،کمبريج
آناليتيکا در ايام برگزاري انتخابات رياس��ت
جمهوري امريکا به ترامپ مشاوره ميداد و
ميزان محبوبيت وي را از طريق شبکههاي
اجتماعي بررس��ي ميک��رد.در ماههاي اخير
مشخص شده که کمبيج آناليتيکا بدون اجازه
کاربران فيس بوک به اطالعات شخصي و
خصوصي آنها دسترسي داشته و اين دادهها
را مورد تحليل و بررسي قرار داده است .تعداد
کاربراني که اطالعات آنها به اين ش��يوه در
اختيار کمبريج آناليتيکا قرار گرفته حدود 85
ميليون نفر برآورد شده است.بر اساس اخبار
منتش��ر ش��ده قرار اس��ت فيس بوک حدود
 500ه��زار پوند جريمه به علت نقض حريم
ش��خصي کاربران خود در انگليس پرداخت
کند .کميسيونر اطالعات انگليس اعالم کرده
که فيس بوک نتوانسته به شيوهاي مناسب
از حريم شخصي کاربران خود حفاظت کند
و نس��بت به نشانههاي حاکي از سوءاستفاده
کمبري��ج آناليتي��کا از دادهه��اي خصوصي
کاربران بياعتنايي کرده است.انتظار ميرود
فيس بوک به منظور جلوگيري از اعمال اين
جريمه با رگوالتوري انگليس مذاکره کند و
تالش کند مقدار اين جريمه را کاهش دهد.
نظارت بر بازار مرغ يک الزام است

عض��و کميس��يون کش��اورزي ،آب و منابع
طبيعي نظ��ارت و کنترل ب��ازار مرغ را يک
اص��ل و الزام براي تمامينهادهاي نظاتي بر
ش��مرد و گفت :بازار مرغ در شرايطي نيست
که بت��وان آن را به حال خود رهاکرد.س��ید
عالءالدین خادم در گفتگ��و با خانه ملت ،با
اش��اره به مش��کالت به وجود آمده در بازار
مرغ وگوش��ت ،گف��ت :بازار مرغ و گوش��ت
نيازجدي به س��اماندهي و نظارت دارد .مرغ
تنها پروتئيني است که سطوح مختلف جامعه
توان تهيه آن را دارند ،در نتيجه آشفتگي اين
بازار ميتواند سبد غذايي مردم را به صورت
مس��تقيم تحت تاثيرقرار دهد.نماينده مردم
سپيدان در مجلس ش��وراي اسالمي ،ادامه
داد :بازار مرغ در ش��رايطي نيست که بتوان
قيمت گذاري آن را آزاد گذاش��ت به همين
دليل بايد نظارت جدي روي آن وجود داشته
باشد .به عبارتي نظارت جدي و ثبيت قيمت
از س��وي نهادهاي نظارتي يک اصل و الزام
به شمار ميرود.عضو کميسيون کشاورزي،
آب و منابع طبيعي ،افزود :در چند وقت اخير
قيمت نهادههاي داميافزايش يافته اس��ت.
درحاليک��ه ارز  4200توماني به واردکنندگان
نهادهها تخصيص داده اند؛اما همچنان بازار
مرغ در التهاب به سر ميبرد .بايد ريشه اين
التهابات شناسايي ش��ده و برنامههاي الزم
براي جلوگيري از ازهر گونه تنش قيمتي در
نظر گرفته شود.
بحثي از سهميه بندي
سوخت مطرح نيست

مديرعامل ش��رکت ملي پخش فراوردههاي
نفتي گفت :براس��اس قانون س��وختگيري
تنها با کارت سوخت انجام ميشود و بحثي از
سهميهبنديسوختمطرحنيست.محمدرضا
موسوي خواه در گفتگو با فارس ،گفت :اين
شرکت مجري قانون است و چيزي مبني بر
سهميه بندي بنزين به اين شرکت ابالغ نشده
است و چنين چيزي مطرح نيست.وي ادامه
داد :استفاده از کارت سوخت براساس مصوبه
مجلس ش��وراي اسالمياس��ت و به منظور
امنيت توزيع سوخت اين کار صورت ميگيرد
و براس��اس مصوبه مجلس هم��ه دارندگان
خودروهاي سواري بايد کارت سوخت داشته
باشند و با کارت س��وخت شخصي اقدام به
سوختگيريکنند.
آمريکادرخواستهايمعافيت
از تحريم نفتي ايران را در نظر ميگيرد

وزير خارجه آمريکا ،مايک پومپئو ،سهش��نبه
ت
شب اعالم کرد که اياالتمتحده درخواس 
برخي از کشورها براي معاف شدن از تحريم
نفتي ايران که از ماه نوامبر اجرايي خواهد شد
را در نظ��ر ميگيرد.به گزارش مهر به نقل از
رويترز ،مايک پومپئو سهشنبه شب اعالم کرد
ت برخي از کشورها
که اياالتمتحده درخواس 
براي معاف ش��دن از تحريم نفتي ايران که
از م��اه نوامبر اجرايي خواهد ش��د را در نظر
ميگيرد.پومپئو طبق مت��ن مصاحبه خود با
اس��کاي نيوز عربي که توسط وزارت کشور
آمريکا منتشر شده اس��ت ،گفته است :چند
کش��ور به آمريکا روي آوردهاند و از ما در اين
مورد ،درخواست معافيت کردهاند.ما اين را در
نظر خواهيم گرفت.

