اخبار
قصوري متوجه وزارت نفت در حادثه
آتشسوزي مدرسه زاهدان نيست

وزير نفت معتقد اس��ت بودجه ايمنسازي
سامانه گرمايشي مدارس از محل عوارض
گاز بايد از خزانه پرداخت ش��ود و در حادثه
آتشسوزي مدرسه زاهدان قصوري متوجه
وزارت نفت نيس��ت .به گزارش خانه ملت،
بي��ژن زنگنه درباره برخ��ي اظهارات مبني
ب��ر اينکه پرداخت نش��دن سه��م آموزش
و پ��رورش از مح��ل ع��وارض قبوض گاز
براي ايمنسازي سامانه گرمايشي مدارس
يکي از دالي��ل وقوع حادثه آتشسوزي در
مدرسه دخترانه زاه��دان بوده است ،گفت:
اينها بياس��اس است و قانون هر چه بوده،
انجام شده است.وزير نفت با بيان اينکه «هر
آنچه که در قانون آمده ،داده ش��ده است»،
اف��زود :ما پولي به جايي نميدهيم؛ پول به
خزانه ريخته ميشود و آنها بر اساس قانون
پرداخت ميکنند که حتما هم اين کار شده
است.وي درباره نحوه اين پرداخت توضيح
داد :م��ا با وزارتخانهه��ا رابطه نداريم؛ پولي
به خزانه واريز ميکنيم که بر اساس قانون
تقسيم ميشود.اين عضو هيئت دولت تاکيد
کرد :من فکر نميکنم قصوري در اين حادثه
متوجه وزارت نفت باشد.
خريد و فروش مرغ زنده بيشتر از
 ۸۷۰۰تومان ممنوع شد

بنابر اع�لام اتحاديه
صنف��ي ،هرگون��ه
خري��د و فروش مرغ
زنده بيشتر از ۸۷۰۰
توم��ان در است��ان
ته��ران ممنوع است و ب��ا متخلفان پيگرد
قانوني جدي ص��ورت ميگيرد .به گزارش
تسنیم  ،اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي
تهران در اطالعيه ب��ه اعضاي خود اعالم
کرد :همکاران کشتار کننده و دفاتر فروش
مرغ زنده استان تهران توجه داشته باشند که
خريد م��رغ زنده در سراسر استان تهران به
قيمت باالتر از  8600-8700تومان بصورت
واريز پيگرد قانوني جدي دارد و با خريداران و
فروشندگان باالي نرخ فوق از طريق مراجع
قضايي و تعزي��رات برخورد قاطعانه خواهد
گرديد.ل��ذا مراتب جهت اط�لاع همکاران
اعالم ميگردد و بنا به مصلحت شما رعايت
موضوع ف��وق الزامياست.بنابراين گزارش
وزي��ر جهاد کش��اورزي قيم��ت واقعي هر
کيلوگرم مرغ براي مصرف کننده را  10هزار
تومان ،ستاد تنظيم بازار آن را  9800تومان
ب��ه عالوه  5درصد تغييرات و مرغداران آن
را  12هزار تومان اعالم ميکنند ،اما قيمت
اين محصول در مح��دوده  13هزار و 500
تومان تا  4 1هزار تومان در تهران به فروش
ميرسد.بر اساس اين اطالعيه ،مس��ئوالن
به دنب��ال جلوگيري از گ��ران فروش اين
محصول از مبدا توليد هستند.
بدهي خارجي ايران امسال
به  9/3ميليارد دالر کاهش مييابد

بانک جهاني ديون خارج��ي ايران در پايان
س��ال ج��اري را  ۹.۳ميلي��ارد دالر برآورد و
پيشبيني کرد صادرات نفت ايران در سال
 ۹۸ب��ه  ۱ميلي��ون بش��که در روز برسد .به
گزارش تسنیم  ،بانک جهاني در جديدترين
ارزياب��ي خ��ود از وضعيت اقتص��ادي ايران
پيشبيني کرده است رش��د اقتصادي ايران
تح��ت تاثير تحريمهاي آمري��کا و به دليل
اف��ت قيمت نفت در س��ال  1397به منفي
 1.6درصد برسد.بر اساس پيشبيني بانک
جهاني ،بخش کشاورزي ايران در اين سال
رشد  3.5و بخش خدمات رشد  2.9درصدي
را تجربه خواهد کرد اما بخش صنعت با رشد
منف��ي  7درصدي مواجه ميش��ود.مصرف
بخش خصوصي در سال جاري  0.6درصد
کاهش مييابد و بخش دولتي نيز با افت 1.7
درصدي مصرف مواجه ميش��ود.همچنين
پيشبيني ش��ده است صادرات ايران در اين
سال  11.9درصد کاهش يابد و واردات نيز با
افت  27.1درصدي مواجه شود.بانک جهاني
نرخ تورم ايران در سال  1397را  23.8درصد
پيشبيني کرده است .ر اساس اين گزارش
تراز حس��ابهاي جاري ايران در اين سال
همچنان مثب��ت خواهد بود و به معادل 0.6
درصد توليد ناخالص داخلي ميرسد.
عراق همچنان راحتترین مقصد
صادراتی ایران است

رشدصادراتايرانبهعراق،اتفاقخوشايندي
است ،اما بهطور حتم براي حفظ اين مشتري
قديميبايد چارهانديشيهايي صورت گيرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در هفت
ماهه امسال کشور عراق ميزبان  ۱۲ميليون
و  ۸۴۸هزار ت��ن کاالي ايراني به ارزش ۵
ميليارد و  ۷۳۰ميليون دالر بود و توانس��ته
براي نخستين بار در سال جاري جايگزين
چين در صدر جدول صادرات ايران بنشيند.
اين ميزان از صادرات ،از لحاظ وزني ۱۹.۰۹
درص��د و از لح��اظ ارزش ۲۱.۰۷ ،درصد از
کل ارزش صادرات ايران را شامل شده که
نس��بت به پارسال رشد  ۵۵درصدي داشته
است.محمدرضا مودودي سرپرست سازمان
توسعه تج��ارت در گفتوگو با رسانهها ،در
مورد تج��ارت ايران و عراق گفت :وضعيت
تج��ارت ما با عراق قابل قبول است ،رابطه
تجاري ايران با عراق در سالهاي مختلف
تقريبا ثابت بوده ،اين ثبات در شرايطي است
که تقريبا عراق داراي ش��رايط ثابت نبوده
است.

اولويت ،کشورهاي جزيرهاي و کوچک؛

خیال خام موافقان توافق پاریس درقبال کمکهای بینالمللی

يکي از اصليتري��ن داليل موافقان توافق
پاريس ،دريافت کمکهاي مالي بينالمللي
است ،اما بررسيها نشان ميدهد که جذب
اين کمکها ،با توجه به وضعيت فعلي ايران
در جهان ،ممکن نيس��ت.به گزارش مهر،
توافق تغيير اقليم پاريس با هدف جلوگيري
از افزايش دماي زمين و با تمرکز بر کاهش
انتش��ار گازهاي گلخانهاي انسانساخت از
جمله دياکسيد کربن( ،)CO۲مورد اجماع
کشورهاي حاضر در نشست  COP۲۱قرار
گرفت .ايران نيز به عنوان يکي از کشورهاي
حاض��ر در اين نشس��ت ،اي��ن توافقنامه را
امضاء کرده اس��ت و در سند تعهدات اوليه
خود ،متعهد به کاهش  ۱۲درصدي انتشار
گازه��اي گلخانهاي تا سال  ۲۰۳۰ميالدي
شده است.موافقان اين توافق معتقد هستند
که ايران در مقابل کاهش انتش��ار گازهاي
گلخانهاي ،از کمکهاي بينالمللي بهرهمند
ميشود .بهعبارت ديگر ،دريافت کمکهاي
بينالمللي از اصليترين داليل موافقت آنها
با پيوستن ايران به توافق پاريس است؛ در
حاليکه بر اساس ماده  ۹اين توافق ،هزينه
طرحهاي کاهش انتش��ار در کش��ورهاي
درحالتوسع��ه ،باي��د از سوي کش��ورهاي
توسعهيافته تأمين ش��ود .همچنين مطابق
تصميماتاينتوافق،کشورهايتوسعهيافته
براي جبران خس��ارتهاي ناشي از کاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي در کشورهاي در
حا ل توسعه ،موظف به کمک  ۱۰۰ميليارد
دالري بهصورت ساالنه از طريق صندوق
اقليم سبز ( )GCFشدهاند.حال سوال اينجا
است ک��ه با پيوستن ايران ب��ه اين توافق،
چقدر از اين کمکها ش��امل ايران خواهد
شد؟ براي پاسخگويي به اين سؤال در ادامه
به بررسي کمکهاي بينالمللي و همچنين
وضعيت اي��ران در درياف��ت اين کمکها
ميپردازيم:

صندوق ب��ه کش��ورهاي آسيا-اقيانوسيه،
بيشترين کمکها به جزاير کوچکي مانند
کوک ،نائورو ،کامبوج ،نيووي و تونگا اعطا
شده است .از طرفي کشورهاي توسع ه يافته،
تصميمگيرن��ده اصلي در پرداخت کمکها
هستند و طبق اولويتبندي مدنظرشان ،به
کشورها کمک خواهند کرد؛ بنابراين ممکن
است اين کمکها اص ً
ال به کشور ما تعلق
نگيرد و حتي تصميم بگيرند که کمکي به
ايران نکنند.
 خروج آمريکا از توافق پاريس

وضعيت کمکهاي مالي تا به حال

حس��ين نريمان پناه ،کارشناس حوزه اقليم
شناسي در گفتگو با مهر ،درباره کمکهاي
مال��ي انجام ش��ده توضي��ح داد :بر اساس
گزارش صندوق سبز اقلي��م بهعنوان نهاد
توزيعکنن��ده کمکهاي بينالمللي ،کمک
مال��ي صورتگرفته از سوي کش��ورهاي
توسعهيافته به اين صندوق تا به حال ،فقط
 ۱۰ميليارد دالر بوده؛ اين درحالي است که
کشورهاي آسيا-اقيانوسيه توانستهاند فقط ۲
ميليارد دالر از اين کمکها را دريافت کنند
و ميزان دريافتي ايران از اين مبلغ تا به حال،
صفر بوده است.
تجربه  CDMدر پيمان کيوتو:

وي ادامه داد :تجربه پيمان کيوتو بهعنوان
ب و هوايي نش��ان ميدهد
اولي��ن توافق آ 
که اي��ران در جذب کمکهاي بينالمللي،
عملکرد بسيار ضعيفي داشته است .مطابق

رئيس کميس��يون اقتصادي مجلس گف��ت :از ۱۰۰
هزار ميليارد توم��ان مابه التفاوت پرداخت ش��ده به
کاالهاي اساسي ۷۰ ،درص��د رانت است .به گزارش
«عصرايراني��ان» محمدرض��ا پ��ور ابراهيميرئيس
کميس��يون اقتصادي مجلس ،با اش��اره به اينکه ،به
رغم اختصاص ارز  ۴هزار و  ۲۰۰توماني به کاالهاي
اساسي ،اما روند افزايش قيمت اين کاالها ادامه دارد،
گف��ت :دولت در سال  ۹۷ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومان به
کاالهاي اساسي اختصاص داده است ،اما قيمت کاالها
افزايش يافته است و اين سوال وجود دارد که آيا بايد
همي��ن روند در سال  ۹۸براي کاالهاي اساسي ادامه
پيدا کند يا خير؟رئيس کميس��يون اقتصادي مجلس
ادام��ه داد :دولت بايد تعهد دهد که بر توزيع و قيمت
کاالهاي اساسي نظارت و کنترل دارد تا اين کاالها با
ارز دولتي در اختيار مردم قرار گيرد ،اين وضعيت را در

گزارش سازمان محيط زيس��ت ،در جريان
پيمان کيوت��و از  ۶۰طرحي که در مکانيزم
توسعه پ��اک ( )CDMدر سطح دنيا اجرا
ش��د ،سهم ايران تنها  ۱۳طرح ( ۰.۲درصد
از کل طرحها) ب��ود؛ اين درحالي است که
بيشترين کمکها توسط کشورهاي شرق
آسيا جذب شده و کشورهاي چين و هند با
اختصاص  ۶۷درصد از اين طرحها ،بيشترين
سهم از جذب اين پروژها را داشتند.

ايران براي کاهش انتشار مطرح شود ،بدين
معني که ايران ،انجام تعهدات را مش��روط
به رفع محدوديته��اي مالي و تکنولوژي
و همچني��ن رفع تحريمهاي ظالمانه کرده
است؛ اما بس��ياري از حقوقدانان منتقد به
ش��روط اي��ران در توافق پاري��س معتقدند
ک��ه اي��ن عبارات ،کل��ي و قابلتفس��ير از
سوي طرفهاي مقاب��ل است و نميتواند
برطرفکنن��ده موانع اعط��اي کمکهاي
بينالملليباشد.

نريمان پناه اظهار داشت :وجود تحريمهاي
چندجانبه در حوزههاي پولي و بانکي بهحدي
وضعيت کشور را تحت تأثير قرار داده است
ل و انتقال مالي به ايران
که حتي اج��ازه نق 
در تأمين دارو نيز داده نميشود .حال سؤال
اينجا است ک��ه صندوق اقليم سبز چگونه
ميتواند کمکهاي مالي را به ايران انتقال
دهد؟ ممکن است درقبال اين پرسش ،شرط

 اولويت داش�تن کشورهاي جزيرهاي
و کوچک

وجود تحريمهاي پولي و بانکي

پورابراهيميمطرح کرد؛

رانت  ۷۰درصدی در توزیع کاالهای اساسی

سال  ۹۷تجربه کرديم و بنابراين تکرار همين وضعيت کاالهاي اساسي پرداخت ميشود ،از اين ميزان حدود
 ۲۰ت��ا  ۳۰درصد به دست مردم ميرسد و  ۷۰درصد
در سال  ۹۸به صالح کشور نيست.
رانت است که دولت بايد تضمين دهد در نحوه نظارت
 ۷۰درصد رانت در توزيع کاالهاي اساسي
و اعم��ال به گونهاي عمل کند که قيمت کاالها باال
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس دهم ش��وراي نرود و متناسب با ارز دولتي به دست مردم برسد.
اسالميتاکيد کرد :توافق ش��ده اس��ت که کاالهاي
اساسي با ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومان به دست مردم برسد ،ماب�ه التفاوت ن�رخ کاالهاي اساس�ي در قالب
ام��ا مردم اين کاالها را با ارزش باالتر تهيه ميکنند ،کارت اعتباري به دست مردم ميرسد
بنابراين بايد براي اين رويه در سال آينده تغييري ايجاد به گزارش خانه ملت ،پور ابراهيميدر ادامه ،با اش��اره
کرد.وي با اشاره به مابه التفاوتي کاالهاي اساسي ،بيان به طرح مجلس براي تامين کاالهاي اساسي ،گفت:
داشت :حدود  ۱۰۰هزار ميليارد تومان مابه التفاوت به در مجلس بر روي ط��رح جديد کار ميکنيم در اين

احتمال اخراج دو شرکت هوآوي و ZTEاز بازار آمريکا

س��ه منب��ع آگاه اعالم کردن��د ،دونال��د ترامپ
قص��د دارد با ص��دور فرمان اجراي��ي ،همکاري
ش��رکتهاي آمريکايي با دو ش��رکت هوآوي و
 ZTEرا ممنوع کند .به گزارش فارس به نقل از
راش��اتودي؛ سه منبع آگاه از تصميم ترامپ براي
ص��دور فرمان اجراي��ي در راستاي ممنوع کردن
فعاليتهاي دو ش��رکت ه��وآوي و  ZTEچين
در ب��ازار آمريکا خبر دادند.ب��ر اساس اين فرمان
همکاري شرکتهاي آمريکايي با اين دو شرکت
ممن��وع خواهد ش��د.در واقع اي��ن فرمان ترامپ
شرکت هوآوي به عنوان رقيب اپل در بازارهاي
داخل��ي آمريکا و در بازارهاي جهاني را به همراه
شرکت مخابراتي  ZTEرا در داخل آمريکا تحت
تاثير ق��رار خواهد داد و اين ممنوعيت احتماال از
روزهاي نخست  2019اعمال خواهد شد.وزارت
بازرگاني آمري��کا در قالب فرمان اجرايي ترامپ،

رئيس جمهور با هدف مثبت جلوهدادن سياستهاي
اخير و اتخاذ بعضي تصميمات از روي اجبار ،اسکناس
ارز بانک مرک��زي را تا پيش از اجراي سياستهاي
اخير صفر اعالم کرد .روز گذش��ته روحاني در حين
ارائ��ه اليح��ه بودجه س��ال  ۹۸در مجل��س نکاتي
درخصوص مس��ائل اقتصادي مط��رح کرد که يک
مورد آن به مس��اله بازار ارز مربوط ميش��د .رئيس
جمهور گفت« :چرا يک مرتبه در ماههاي اوليه سال
 ۹۷کش��ور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد .دليلش
اين بود که او ًال تحريمها توانست بر بازار ارز عم ً
ال و
روان ًا تأثير بگذارد .مردم ما شايد همه ريزهکاريها را

ب��ه گزارش خبرنگار مه��ر ،بر اساس بند ۴
م��اده  ۹توافق پاريس ،کش��ورهاي فقير و
جزاي��ر کوچک ب��راي دريافت کمکهاي
بينالملل��ي در اولويت قرار دارند .همچنين
گزارش شش��م صندوق اقليم سبز نش��ان
ميده��د که از  ۲ميلي��ارد دالر کمک اين

خريد تجهيزات از اين دو ش��رکت بزرگ چيني
را متوقف خواهد کرد.بنا به اسناد ارائه ش��ده اين
طرح حدود  7ماه است از کاخ سفيد آماده ش��ده،
ام��ا هنوز نهايي نش��ده اس��ت و در قالب قانون
اعمال ق��درت اقتصادي بينالمللي اضطراري به
رئيسجمهور آمريکا اجازه ميدهد تا در پاسخ به
تهديدات خارجي غيرمعمول اقدام شود.منابع آگاه
گفتند ،البته نام دو ش��رکت هوآوي و  ZTEدر
اين قانون به صورت مس��تقيم آورده نشده ،اما با
توجه به اينکه اين دو شرکت اخيرا تهديدي عليه
امنيت ملي آمريکا معرفي شدهاند به احتمال زياد
مقام��ات آمريکايي دو ش��رکت چيني را مصداق
اين قانون تلقي خواهند کرد.يک منبع آگاه معتقد
است ک��ه وزارت بازرگاني آمريکا مصداق اعمال
اين قانون را مقابله با دو شرکت هوآوي و ZTE
تلقي خواهد کرد.

طرح مابه التفاوت نرخ کاالهاي اساسي در قالب کارت
اعتباري به دست م��ردم ميرسد به اين نحو که اگر
قيم��ت برنج در بازار  ۸هزار توم��ان است و با دالر ۴
هزار توماني قيمت گذاري شده است مردم بخشي از
هزينه اين برنج را از کارت اعتباري پرداخت ميکنند.
اي��ن نماينده مجلس تاکيد کرد :اين روش به عدالت
نزديک است و منطق دارد ،در کميس��يون اقتصادي
بر روي اين موضوع بحث ميشود تا براي سال آينده
تصميمگيريکنيم.رئيسکميسيوناقتصاديمجلس
شوراي اسالميبا اشاره به عدم تخصيص اعتبار براي
بس��تههاي حمايتي که منابع آن از ارز پتروشيميها
پيشبيني ش��ده است ،اظهار داش��ت :ارز بستههاي
حمايتي را بايد شرکتهاي وابسته به دولت پرداخت
کنند ،عدم تسويه اين امر نشان ميدهد دولت نظارت
و دقت کافي بر مابه التفاوتها ندارد.

 ۴۰درصدبنگاههايامالککدرهگيريندارند

نائب رئيس کميس��يون عمران مجلس با اش��اره
ب��ه اينکه فعالي��ت دالالن سفته ب��ا ِز سود جو و
تصميم��ات خلق الس��اعه عامل گراني مس��کن
در کش��ور هس��تند ،گفت ۴۰ :درص��د بنگاههاي
ام�لاک کد رهگيري ندارند .سيد احس��ن علوي
در گفتوگو تس��نيم درباره ط��رح مجلس براي
حل معضل فراگير مسکن در کشور اظهار کرد :ما
حصل چندين نشست مشترک نمايندگان مجلس
با مس��ئوالن وزارت راه ش��هرسازي در دوره وزير
سابق راه و ش��هرسازي اين ش��د که مهترين نياز
در حوزه مس��کن ،ارائه طرح جامع مس��کن است
تا براي برنامه ريزي تعداد مس��کنهاي موجود و
صاحبانش و ميزان تقاضايي که در بازار وجود دارد
مشخص شود و بر اساس آن بدانيم کجا هستيم و
با يک برنامه زمانبندي شده مشخص شود برنامه
ما براي توسعه در اين زمينه چيست اما متأسفانه

«ذخيره اسکناس تقريب ًا صفر»؛

عالمت اشتباهي که به بازار ارز داده شد

ندانند ما در مقطعي در اوايل سال  ۹۷قرار گرفتيم که
ذخيره اسکناس ما تقريب ًا صفر بود ،منظورم اسکناس
ارزي اس��ت و آن التهابها در ب��ازار به وجود آمد و
دولت ناچار شد براي آرام کردن بازار تصميماتي ولو
سخت و براي دولت با اولويت نه اول و دوم بلکه سوم
اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد».اين
اظهارات در حالي مطرح ميش��ود که تصميمگيري

خ��روج آمريکا از تواف��ق پاريس به عنوان
اصليتري��ن تأمينکنن��ده کمکه��اي
بينالملل��ي از ديگ��ر موانع موج��ود است.
ب��ر اساس گزارشهاي موج��ود ،حدود ۶۰
درصد تأمين هزينههاي صندوق اقليم سبز
بهعهده آمريکا بود که زيان مالي ناش��ي از
اين هزينهها ،يک��ي از داليل اصلي خروج
آمريکا از توافق پاريس شد .بنابراين فارغ از
ديگر موانعي که در برابر جذب کمکهاي
اي��ن صندوق توس��ط ايران وج��ود دارد ،با
کاهش چشمگير منابع تأمين اين هزينهها،
آيا ميتوان اميدي به حمايتهاي مالي اين
صندوق در آينده داش��ت؟با توجه به نکات
ذکرشده ميتوان گفت که موضوع دريافت
کمکهاي مالي بينالمللي ازطريق پيوستن
به توافق پاريس ،داراي تضمينهاي قطعي و
عملي نيست و بهعبارتي ،امکانپذير نخواهد
بود .بنابراين استدالل موافقان پيوستن ايران
ف است ،ازاين رو
به اين توافق ،بسيار ضعي 
با توجه به شرايط فعلي ،به نظر ميرسد بايد
داليل حمايت خود را مشخصتر بيان کنند.
همچنين ضروري است مجلس ش��وراي
اسالميبا در نظر گرفتن تماميابعاد پيوستن
به اين توافق ،تصميميهوشمندانه و مطابق
با منافع ملي کشور بگيرد.

براي کنترل نرخ ارز با تزريق گس��ترده نقدي ارز به
بازار تصميمينبود که تنه��ا در بانک مرکزي اتخاذ
شود ،بلکه تصميم و اراده دولت پشت اين اقدام بود.
به گزارش فارس ،بعد از اينکه دولت متوجه شد اين
روش مديريت بازار ارز جوابگو نيست به سياست ارز
 ۴۲۰۰توم��ان روي آورد .پس از اعالم اين سياست
عدم پذيرش نرخ بازار توسط دولت و بستن صرافيها

از زم��ان وزارت آقاي آخوندي تا کنون علي رغم
پيگيريهاي فروان هرگز اين نقش��ه آماده و ارائه
نشد.عضو کميسيون عمران مجلس عامل ديگر
گراني مس��کن و اجاره بها را ع��دم نظارت فائق
دولت بر ساخت و سازها دانس��ت و افزود :بخش
قابل توجه��ي از بنگاه¬هاي معامالتي حدود 30
الي  40درصد از آنها فاقد کد رهگيري هس��تند و
ب��دون درد سر معامله مي¬کنند که اين خود نيز
به نحوي در به هم ريختگي بازار مسکن اثرگذار
است.علوي با اشاره به عامل ديگري که در آشفته
کردن بازار مسکن اثرگذاربوده است گفت :کاهش
يک باره بهره بانکي باعث شد صاحبان ملک که
پولهاي رهن خود را در بانک گذاش��ته بودند يک
باره به فک��ر گرفتن اجاره بهاي بيش��تر به جاي
گرفتن رهن باشند وهمين باعث آشفتگي وآماده
شدن فضا براي سوء استفاده سفته بازان شد.
بانک مرکزي ديگر نيازمند مداخله در بازار ارز نبود.
نتيجه آنکه از همان آغاز سال  ،۹۷ذخاير اسکناسي
بانک مرکزي رو به افزايش گذاشت و ميتوان گفت
اين رشد ذخاير اسکناسي تنها نفع سياست ارز ۴۲۰۰
توماني بود.بنابراين تغيير سياست ارزي از فروردين
م��اه عامل اصل��ي افزايش ذخاي��ر اسکناسي بانک
مرکزي ب��ود و با تغيير رئي��س کل بانک مرکزي،
اين روند متوقف نشد و بانک مرکزي در دوره جديد
مديريت هم با وجودي که بازار آزاد در شهريور و مهر
ماه دچار التهاب شد از مداخله حجيم در بازار و ذوب
کردن ذخاير پرهيز کرد.

مديرعامل يک شرکت دانش بنيان با گله از سنگ اندازي مقابل دانش بومي ،مطرح کرد

صرفه جويي 2/8ميليون دالري در توليد دستگاه ايکسري

مديرعامل يک شرکت دانش بنيان با بيان اينکه با توليد دستگاه
تصويربرداري ايکسري در ش��رايط تحريميصرفه جويي 2.8
ميليون دالري داريم ،گفت :برخي دستگاهها و نهادها به داليلي
مقابل دانش بوميسنگ اندازي ميکنند .نويد نجاتبخش در
وگو با فارس ،با اشاره به نقش دستگاههاي تصويربرداري
گفت 
از کاميونه��اي حمل کاال يا اسکنر (ايک��سري) در مبارزه با
قاچاق کاال اظهار داشت:يکي از نيازهايامروز کشور در تجارت
خارجي و مبادي رسميبه موضوع نظارتها و کنترل بر کاال از
طريق ايکسري باز ميگردد .از سال  ۹۶وارد اين موضوع شديم
و قراردادي ب راي تولي��د دستگاههاي ايکسري با ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز منعقد ش��د.مديرعامل شرکت بهيار صنعت
سپاه��ان با بيان اينکه ظرف  ۸ماه ساخت دستگاه ايکسري
که بر لبه تکنولوژي روز دنيا حرکت ميکند ،را به پايان رسانديم،
تصريح کرد :اين دستگاهها منطبق با استانداردهاي روز بوده و
عمدهبخشهايتشکيلدهندهآنتوسطنيروهايجوانبا دانش
بوميتوليد ميشود.وي با اشاره به تأکيد مقاممعظم رهبري در
رابطه با مبارزه با قاچاق کاال و استفاده از دستگاههاي ايکسري
افزود :دستگاهي که ساخته شده درصد بوميسازي بااليي دارد،

قيم��ت ارزي اين دستگاه  ۳ميليون دالر و ميزان واردات قطعه
ما کمتر از  ۱۵۰هزار دالر است.نجاتبخش با بيان اينکه نرم
اف��زار و سختافزارهاي مربوط به ايکسري توليد داخل است،
گفت :ارديبهشتماه امسال اين دستگاه تحويل ستاد مبارزه با
قاچاق ش��د و از آن زم��ان تاکنون هنوز مجوز استفاده از سوي
يداده نش��ده اس��ت .بارها رفت و آمد به اين
سازمان انرژي اتم 
سازمان داشتيم و اطالعات و استانداردهاي مربوطه ارائه شد،اما
متأسفانه هنوز مجوز ندادند.مديرعامل اين شرکت دانشبنيان با
اشاره به اينکه حرف اصلي ما اين است؛ آيا استفاده از تکنولوژي
روز دنيا در شرايط تحريميکه با دانش بوميبه دستآمده مسئله
و دغدغه مسئوالن هست يا خير؟اگر هست بهراحتي ميتوان
در کنار هم مس��ئله را حل کرد و اگر ايرادي وجود دارد ،مرتفع
کرد .اينکه با يک تلفن پاسخ منفي داده ش��ود ،مش��کل حل
نخواهد ش��د؛ چراکه در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم ،بايد
همافزايي ميان دستگاهها وجود داشته باشد.نجاتبخش به طرف
ديگر موضوع يعن��ي واردات دستگاههاي ايکسري پ رداخت و
يادآور ش��د :واردات اين دستگاهها ارزبري بااليي دارد و به دليل
شرايط تحريميخريد آن از کشورهايي که اين تکنولوژي را در

اختي��ار دارند ،محدوديت فراوان دارد،اما وقتي که يک دستگاه
ايکسري خارجي وارد ميشود ،بهراحتي از گمرک عبور ک رده و
به فعاليت ميپردازد .ب راي دستگاههاي خارجي يک روزه مجوز
ميدهند .البته قاعدتا بايد مجوز بگيرند ،اما اينکه ميگيرند يا
نه ،خبر نداريم.وي در مورد استدالل مس��ئوالن سازمان انرژي
يدر رابطه با مج��وز دستگاههاي ايکسري خارجي عنوان
اتم 
کرد :آنها معتقدند اين دستگاهه��ا استاندارد بينالمللي دارد ،در
صورتي که يکي از مسائل مهم مربوط به استانداردهاي محيطي
است و اشعه آنها بايد در محيط چک شود و پس از آن تأييديه
بگيرد.نجاتبخ��ش در رابطه با پاسخ سازمان انرژي اتميب راي
ارائه مجوز دستگاههاي ايکسري توليد شده ،خاطرنشان کرد:
معتقديم که دستگاههاي توليدشده استاندارد بينالمللي دارد و
حتي يک گروه همکار سازمان آنها را آزمايش کردند .قسمتي از
کار به دفتر حفاظت در برابر اشعه بازميگردد،اما در اين بخش
مشکلي وجود ندارد و گفته شد کيفيت تصوير بايد ارتقا پيدا کند.
اين فعال بخش غيردولتي يادآور شد :اين مسئله به دفتر حفاظت
از اشعه ربطي ندارد،اگر بخواهيم بهانه بگيريم خيلي از مسائل
ديگر وجود دارد.
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اخبار
متوسط قيمت مسکن در تهران؛
منطقه يک متری  ۲۲ميليون!

ميانگي��ن قيم��ت
مس��کن در تهران
در آذرم��اه امس��ال
 ۹ميلي��ون و ۵۵۰
ه��زار توم��ان بوده
که نس��بت به ماه مش��ابه سال گذشته
 ۹۱.۸درص��د افزاي��ش يافت��ه است.به
گزارش ايس��نا ،بانک مرکزي تازهترين
گ��زارش خ��ود را از تح��والت قيم��ت
مس��کن در آذرماه سال جاري منتش��ر
کرده ک��ه بر اساس آن ،تعداد معامالت
آپارتمانهاي مس��کوني ش��هر تهران
در آذر ماه سال ج��اري به  ۶۸۰۰واحد
مس��کوني رسيد که نس��بت به ماه قبل
و ماه مش��ابه سال قبل ب��ه ترتيب ۰.۶
و  ۶۱.۷درصد کاهش نش��ان ميدهد.
بر اساس اين گ��زارش ،متوسط قيمت
خريد و فروش ي��ک متر مربع زيربناي
واحد مس��کوني معامله ش��ده از طريق
بنگاههاي معامالت ملکي ش��هر تهران
در آذرماه سال  ۹ ،۱۳۹۷ميليون و ۵۵۰
هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و
ماه مش��ابه سال قبل ب��ه ترتيب  ۴.۱و
 ۹۱.۸درصد افزايش را نش��ان ميدهد.
همچني��ن ،در مي��ان مناط��ق  ۲۲گانه
ش��هرداري تهران ،بيش��ترين متوسط
قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني
معامله ش��ده معادل  ۲۱ميليون و ۸۱۰
ه��زار تومان به منطق��ه يک و کمترين
آن با چه��ار ميليون و  ۲۰۰هزار تومان
به منطق��ه  ۱۸تعلق داش��ته است.اين
گزارش حاکي از آن است که اين ارقام
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب
 ۱۰۵و  ۷۵درصد افزايش يافته است.
 ۲۶۰هزار قطعه ازکارتهاي سوخت
برگشتي تغيير مالک و نشاني داشتهاند

معاون شرکت ملي
پست گفت :از ۹۴۰
هزار کارت سوخت
ک��ه در پس��ت
برگش��ت خ��ورده
 ۲۶۰ه��زار کارت تغيي��ر مالک و تغيير
نش��اني داشتهاند و  ۱۰۰هزار کارت نيز
باطل شده اند.
محمد احمدي ،معاون فني و بازرگاني
ش��رکت ملي پس��ت در گف��توگو با
خبرنگار فن��اوري اطالعات خبرگزاري
فارس اظهار داشت :از  ۹۴۰هزار کارت
سوخت برگشت خورده در پست حدود
 ۲۶۰هزار کارت سوخت تغيير مالک و
تغيير نش��اني داشتهاند که آدرس جديد
آنها در ح��ال استعالم از ناجا است.وي
ادام��ه داد :ناجا آدرسه��اي جديد آنها
را به صورت برچس��ب تولي��د ميکند
و به پس��ت تحويل ميده��د و سپس
مرسولهه��ا با بارکد جديد وارد ش��بکه
توزيع ميش��وند.احمدي اف��زود :حدود
 ۱۰۰ه��زار کارت سوخت ني��ز در اين
سالها باطل شده است.
به گفت��ه مديران ش��رکت پس��ت ،در
ساله��اي  93تا  96ح��دود  ۹۴۰هزار
کارت سوخت به دليل بي رغبتي مردم
و بالاستفاده بودن کارتها ،در شرکت
پست برگشت خورده است که تا هفته
آينده تماميکارتها توزيع خواهد شد و
اکنون نيز کد پيگيري تمام کارتهاي
موجود در سايت پس��ت مشخص شده
است.مالکان خودرو با مراجعه به سايت
شرکت پست به نش��اني و درج شماره
 VINخودرو در بخش پيگيري کارت
سوخت در سامانه «پيگيري مرسوالت
سازماني» ميتوانند از آخرين وضعيت
نحوه دريافت کارت سوخت خود مطلع
شوند.

