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واکنــش هــای مختلف نســبت 
به مواضع دکتر ظریف در مصاحبه بــا مجله آلمانی 
اشپیگل، بار دیگر موجب شــد که جایگاه، وظیفه و 
حوزه مســئولیت دســتگاه دیپلماسی کشــور و به 
تبع آن نوع نقش آفرینی رییس این دســتگاه یعنی 
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در عرصه 
سیاســت خارجی و روابط بین الملــل، مورد بحث و 
کنکاش محافل سیاسی و رســانه ای و حتی محافل 

دانشجویی و مردمی قرار گیرد.

صرفنظر از دیدگاههای موافق و مخالف و تحریفهای 
بعضا عامدانه ای که نســبت به برخی مواضع و سمت 
گیریهای دســتگاه دیپلماســی مطرح می شــود، 
هیچکس نمی توانــد توانمندی دکتــر ظریف را در 
بکارگیری حرفــه ای و بهنگام ادبیــات دیپلماتیک 
برای بیــان قدرتمندانه مواضع اصولــی جمهوری 

اسامی ایران، انکار کند.
اینــک این ســوال پیش می آیــد که آیــا مواضع 
اصولی جمهوری اســامی ایران برگرفته از شــیوه 
نامه ای مدون حــاوی زیر ســاختها، خطوط کلی 
و اهداف کان نظام در زمینه روابط خارجی اســت 
که به آن اســتراتژی )راهبرد کان( می گویند و یا 
اینکه مبنای تبیین مواضع اصولی، همان شــعارها، 
اظهــارات و بیانیــه هایی اســت که همــه روزه از 

تریبونهای مختلف و در محافل و مجامع متعدد ابراز 
و اظهار می شود؟ بدیهی اســت که فرایند تدوین، 
تبیین و اجرایی نمودن اســتراتژی روابط خارجی 
در هر کشــوری تحت نظارت عالی ترین ســطوح 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری آن کشــور انجام 
می گیرد و دستگاه دیپلماســی ماموریتهای خود 
را در چارچوب دســتیابی به اهداف معین شده در 
اســتراتژی و البته پاســخگویی به نهادهای ذیربط 
به انجام می رســاند و ناگفته پیداســت که فقدان 
استراتژی موجب ســردرگمی در سیاست خارجی 

خواهد شد.
این نوشتار مجالی برای بررسی و ارائه تعاریف متعدد 
در مورد دو واژه دیپلماسی و استراتژی و اینکه اصوال 
رابطه میان دیپلماسی و اســتراتژی چه گستره ای 

را در بر می گیــرد و چه عواملی تعامــل میان این دو 
مفهوم را ســازمان دهی و تعریف می کند، نیســت. 
قدرمسلم آنســت که هیچ کشــوری در هر سطح از 
قدرت داخلی و جایــگاه خارجــی منطقه ای یا 
بین المللی بی نیاز از دیپلماســی نیســت. منزوی 
ترین کشــورهای جهان هــم نیازمندی خــود را به 

دیپلماسی فعال انکار نی کنند.
اینکــه امروز گروهــی ادبیات دیپلماتیــک را مورد 
نکوهش قرار می دهند و ســعی در القای این مطلب 
دارند که دیپلماسی مساوی با ذلت پذیری و مسامحه 
جویی است، دانسته یا ندانســته حرکتی خطرناک 
و در تضاد با منافع و امنیت ملی جمهوری اســامی 

ایران را پیگیری می کنند.
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روحانی در حرم امام)ره(:

»معامله قرن« ننگی بزرگ در تاریخ است
طیبه بیات    رئیس جمهور گفت: هرکسی مردم را 
برای حضور در پای صندوق آرا دلســرد کند حتماً از 

مشی امام)ره( و راه ایشان فاصله دارد.
 حجت االســام حســن روحانــی رئیس جمهــور 
در حاشــیه تجدید میثــاق اعضای هیئــت دولت با 
آرمان های امام خمینــی )ره(، با بیان اینکه بســیار 
خوشــحال هســتیم که خداوند به ما توفیق داد تا در 
این ایام مبارک به تربت پاک امام )ره( مشرف شویم و 
بار دیگر با آن امام بزرگوار عهد و پیمان ببندیم، گفت: 
ایام دهه فجر ســال ۵۷ به عنوان روزهای تاریخ ساز 

برای کشور عزیزمان و همه مسلمانان بود.
وی افزود: نهضتی که تغییر بــه همراه دارد وقتی آرام 
می نشــیند که به نظام منتهی شود. حرکت و انقابی 
که پایانش اســتقرار یک نظام نباشد به آشوب بیشتر 
شباهت دارد. امام عزیز و بزرگوار ما توانست دو یادگار 
بزرگ را برای تاریخ و کشــور ما به ارمغان بیاورد و آن 

جمهوریت و اسامیت بود.
روحانی با بیــان اینکه امام به خوبی احســاس کرده 
بود که با وجود سلطنت، مردم ســاالری امکان پذیر 
نیست، اظهار داشت: امام تجربه مشروطه را پیش رو 
داشــت که بعد از آن همه فداکاری و تاش و تشکیل 
عدالتخانه و تأسیس مجلس شورای ملی، قدم به قدم 
از حضور مردم کاسته شــد و با وجود سلطنت، نظام 

مشروطه ای باقی نماند.
وی تاکید کرد: انتخاباتی که در روزهای اول مشروطه 
توسط آرا و رأی مردم بود کم کم به جایی رسید که در 
میان جمعی، افراد منتخب می شــدند و آن تشریفات 
انتخاباتی در کشــور انجام می گرفت از این رو از قبل 
همه می دانستند چه کســانی به مجلس شورای ملی 
خواهند رفت و نمایندگان همــه حوزه های انتخابیه 
روشــن بود به همین جهت امام به این نتیجه رسید 
که با وجود سلطنت و دیکتاتوری، دموکراسی و مردم 

ساالری امکان پذیر نیست.
رئیــس جمهور خاطرنشــان کرد: بســیاری از افراد 
بودند که به امام پیشــنهاد می کردند نظام مشروطه 
ای با ســلطانِی ضعیــف بماند یا نظام مشــروطه ای 
بماند بدون ســلطان یا نظامی تأسیس شود بر مبنای 
خافت اســامی؛ امام هیچیک از آنها را نپذیرفت و 

در میان همه مشورتها، جمهوری اسامی را برگزید.
روحانی با بیان اینکه امام نه تنها پدر اســام خواهی 
در تاریخ ســرزمین ما بود بلکه پدر جمهوری خواهی 
نیز در تاریخ ایران بود، اظهار داشت: جمهوریتی که با 
دیانت و اسامیت پیوند نخورد آن جمهوری هم باقی 

نمی ماند و به استبداد تبدیل می شود.

وی بیان کرد: به همین دلیل بود که امام اصرار داشت 
»جمهوری اســامی« نه یک کلمه کم نه یک کلمه 
زیاد. آنچــه هدف امام بــود آن بود کــه حکومت در 
چارچوب اسام به دست مردم باشد و امام می دانست 
که عدالت، اصاح در جامعه و رشــد و توســعه بدون 

حضور مردم امکان پذیر نیست.
رئیس جمهــور تاکید کرد: اینکه امــام فرمود میزان 
رأی ملت اســت را به عنوان یک شــعار نفرمود. امام 
می دانست که اگر مردم در هر صحنه ای حضور داشته 
باشند پیروزی نهایی همان جاست و اگر مردم غایب 

باشند بی تردید ما به موفقیتی دست نخواهیم یافت.
روحانی تاکید کرد: به همیــن دلیل تاکید امام بر این 
بود که مردم ولی نعمت ما هســتند از ایــن رو تاکید 
می کردند در همه انتخابات مردم ما شــرکت کنند و 
تاکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است 
و هر آن کس کــه مردم را از انتخاب کــردن باز دارد و 
نگذارد در میان ســایق مختلف آنکــه می خواهند 
برگزینند و هر آن کس که مــردم را برای حضور پای 
صندوق آرا دلسرد کند، حتماً از مشی و راه امام فاصله 

دارد.
وی گفت: امام )ره( به مــا یاد داد کــه در کنار مردم 
می توانیم مردم ســاالری اســامی را پابرجا سازیم 
و با تکیــه بر مردم می تــوان با ابر قدرت هــا مبارزه و 

ایستادگی کرد.
رئیس جمهور ادامه داد: مردم ساالری امام و اسامیت 
مورد نظر ایشــان فقط به یک صحنه، انتخابات، یک 
ســال و یک روز ختم نمی شــود بلکه ما همیشه باید 
مردم خواه باشــیم و باید همواره به نظر مردم احترام 

بگذاریم.
روحانی تصریح کرد: در سیاســت داخلی و خارجی و 
همچنین در سیاست های اقتصادی و فرهنگی نباید 

نظرات، اعتقادات و تفکرات مردم از یاد برود.
وی تاکید کــرد: باید بدانیــم اقامه دیــن و عدل به 
دست مردم امکان پذیر اســت و باید بدانیم که شرع 
از عرف فاصله ندارد و ما بایــد کاری کنیم که فرهنگ 
اجتماعی مــان در چارچوب مقررات اســام همان 

عرف متشرعه ما باشد.
رئیس جمهــور اظهار داشــت: اگر راه امــام را ادامه 
دهیم، امروز هم که در ســخت ترین شــرایط تاریخ 
اقتصادی و سیاســی هســتیم، از این مسیر به خوبی 

عبور خواهیم کرد.
روحانی تاکید کرد: اگر امروز بعد از دو ســال در برابر 
تحریم های بی ســابقه، ملت ما به خوبی ایستادگی و 
مقاومت کرده اند به این دلیل اســت کــه مردم باور 

کرده اند که ظلم و تجاوز از ناحیه ستمگران است و باور 
کرده اند که نظام اسامی ما در مسیر صحیح و درست 
قرار دارد و باور دارند که سیاســت ما نباید سیاســت 
ذلت و تسلیم باشد، گرچه ما سیاست تنش و تقابل را 

هم قبول نداریم.
وی با بیان اینکــه مردم ما می دانند امــروز راهی جز 
اســتقامت و ایســتادگی در مقابل متجاوزان وجود 
ندارد، افــزود: متجاوزانی که نه تنها بــر ملت ما ظلم 
کرده و می کننــد بلکه بر همه مســلمانان جهان و به 
ویژه بر ملت مظلوم فلســطین ستم می کنند و در این 
روزها می بینیم ننگ بزرگی را کــه در تاریخ به عنوان 
معامله قرن مطــرح کرده اند، تا چه حــد برای همه 

مسلمانان و آزادی خواهان جهان تنفرانگیز است.
رئیس جمهور تاکید کرد: در برابــر متجاوز راهی جز 
استقامت، ایســتادگی و وحدت پیش روی ما نیست. 
امید، وحدت و نشــاط را از مردم نگیریم که بی تردید 

پیروز نهایی این صحنه خواهیم بود.
روحانی تصریح کرد: امــام )ره( هیــچ گاه و در هیچ 
مقطعی نسبت به آینده روشن انقاب ناامید نشد. آن 
روزهایی که در سوم و چهارم فروردین سال ۴۲ درب 
همه خانه ها بســته شــده بود، درب خانه امام )ره( به 

روی مردم، طاب و فضا باز بود.
رئیس جمهــور افــزود: آن روزی کــه امــام )ره( را 
مظلومانه به ترکیه و سپس عراق تبعید کردند، هرگز 
امید امام )ره( به پیروزی قطع نشــد و در آن روزهای 
پرماجرا امام )ره( همواره امیــدوار بود و گویی این ندا 
را می شنید: »موســی از فرعونیان نترس که تو پیروز 

صحنه نبرد در برابر فرعونیان هستی«.
وی بیان کرد: همین امید امــام )ره( بود که در جنگ 
تحمیلی و همه فراز و نشــیب های انقــاب، ما را به 
پیروزی رساند و امروز هم نیاز به وحدت، اتحاد و امید 
برای موفقیــت داریم و تردیدی نداریــم تا روزی که 
جمهوریت و اســامیت وجود دارد، ملــت ما در برابر 

همه توطئه ها پیروز خواهد شد.
روحانی اظهار داشت: دولت جمهوری اسامی ایران 
باز هم در کنار مرقد امام بزرگوار تعهد می کند که همه 
توان خود را برای اجرای فرامین امام )ره( و راه ایشان 

با هدایت های مقام معظم رهبری ادامه دهد.
وی افزود: مردم ما به خوبی در این روزها نشان داده اند 
که انقاب و امام )ره( زنده هســتند. آن روز که مردم 
در مراسم تشییع سردار سلیمانی حضور یافتند، این 
مسئله را به خوبی نشــان دادند که راه امام )ره( زنده و 
مسیر ایشان پُر رهرو است و اسامیت و جمهوریت در 

میان مردم حضور دارد.
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  ادامه از صفحه یک
 بدیهی اســت اعام آمادگی هر کشــوری برای 
انجام مذاکره با دیگر کشــورها، به دور از اجبار 
و در صورت وجود زمینه و بســترهای مناســب 
برای تامین منافع و امنیت ملــی، از اصول اولیه 
یک دیپلماسی پویا بشــمار می رود. نکته دیگر 
اینکــه دیپلماســی برخاف برخــی تصورات 
عوامانــه، رودرروی عملکردهــای دفاعــی و 
نظامی نیســت، چرا که در تبیین هر استژاتژی 
روابط خارجــی، ماحظات امنیتــی، نظامی و 
دفاعی، رفع تهدیدات احتمالــی و بازدارندگی، 
در صدر اولویتها مورد ماحظــه قرار می گیرند 
و دســتگاه دیپلماســی هــم ملزم بــه تبعیت 
از آن اســت با این تفــاوت که بقــول دیپلمات 
پیشکســوت صادق ملکی، عرصه دیپلماســی 
عرصه سلحشــوری نیســت. دیپلماسی قدرت 
نرم است و برای رســیدن به اهداف تعیین شده، 
روشها، سازوکارها و ادبیات مخصوص به خود را 
بر اساس شرایط داخلی، منطقه ای یا بین المللی 
به کار می گیرد که در مواقعــی قابل توضیح در 

صحنه عمومی نیست.
سخن آخر اینکه امروز برخی طرفهای منطقه ای 
و غربی، محکمتر از گذشــته بر طبل جنگ می 
کوبند و در صدد القای این شــبهه هستند که در 
مسیر تعامل جهانی با جمهوری اسامی ایران، 
دیپلماسی کارایی خود را از دست داده و ناموفق 
بوده است.  ما نباید در دام تندروهای منطقه ای 
و داخلی مبنی بر شکســت دیپلماسی بیفتیم، 
چرا کــه در شــرایط کنونی، تضعیــف رییس 
دســتگاه دیپلماســی، تضعیف موضع اصولی 
جمهوری اســامی ایــران در روابــط خارجی 
مبتنی بر اولویت دادن به گفتگو و تعامل سازنده 
و به کارگیری روشهای عزتمند برای حل و فصل 

اختافات و رفع تنش ها است.   

معاون وزیر اقتصاد:
 آغاز نهضت تسهیل صدور مجوز 

کسب وکار
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین اولویتها 
برای تحقق اقتصاد قــوی، گفت: با ایجاد نهضت 
تســهیل صدور مجوزها شــرایط برای رشــد 
ســرمایه گذاری با هدف افزایــش تولید داخلی 

فراهم می شود.
 محمــد دهقان دهنــوی بــا بیان اینکــه، در 
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی نقشه راه تقویت 
اقتصاد ایران ترسیم شده است، گفت: مولفه های  
تحقق اقتصاد قوی از همان مســیر سیاستهای 
اقتصــاد مقاومتی می گــذرد و نه بایــد دنبال 

مسیرها و چشم اندازهای جدید باشیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: هرچنــد برنامه های 
کلی و کان اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاوم 
و قوی ترسیم شده اســت اما با توجه به شرایط 
فعلی بایستی یک سری برنامه های کوتاه مدت 
عملیاتی در همان مســیر ترســیم شده تعریف 
کنیم.برای افزایش ســرمایه گذاری بایســتی 
مقررات در عرصه فضای کســب و کار تســهیل 
شــود و در راستای تســهیل فضای کسب و کار 

ارتباط دولت و بخش خصوصی روان تر شود.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص  
تســهیل  فضای کســب و کار در ایران با هدف 
افزایش ســرمایه گذاری گفــت: مراجع صدور 
مجوزها چــه در دولت و چه در بخشــهای غیر 
دولتی بایستی یک بازنگری اساسی در عملکرد 

خود داشته  باشند.
به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر حدود 
۲00 دستگاه بیش از 1300 نوع مجوز مختلف را 
صادر می کنند و این موضوع به یک چالش مهم 

در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

کالن



آیا بانک مرکزی زیر بار خواهد رفت؟

  زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی
محبوبــه فکوری  بانکهــا درخواســت افزایش 
کارمزدهای بانکی را داده  و پیگیر هســتند که بتوانند 
موافقت وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ 
اما آیا این درخواســت نظــام بانکی،ارتباطی به ارایه 

خدمات رمز دوم پویا دارد؟
 افزایش کارمزد خدمات بانکی ایــن روزها به یکی از 
دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت 
از دولت تبدیل شــده، موضوعی که با توجه به اجرای 
سیاست رمزپویا، اهرم فشــاری را در اختیار بانک ها 
قرار می دهد تا بــه بهانه باال رفتن نــرخ خدمات ارائه 
شــده به مشــتریان نظام بانکی به خصوص در بخش 
ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت 

بیشتری پیگیری نمایند.
البته این درخواســت نظام بانکی، مدتها است که در 
بانک مرکزی مطرح اســت و بانک ها امیدوارند از این 
طریق بتوانند بخشــی از هزینه های خود را از طریق 
باال بردن کارمزد خدمات ارائه شــده به مشتریان در 
نظام بانکــی جبران کنند؛ موضوعی کــه همچنان با 
مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع، 
نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی 
که طی سال های گذشــته در ارائه خدمات بانکی به 
خصوص در حوزه بانکــداری الکترونیکی داشــته، 
همواره این درخواســت را داشــته تا بتواند به سمت 
یک نظام بانکی کارمزدمحــور حرکت کند؛ اما دولت 

تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.
اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست 
نظام بانکی برای اصاح نرخ کارمــزد، روی میز بانک 
مرکزی و وزارت امور اقتصــادی و دارایی قرار گرفته 
و فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعام 

کرده که در این بــاره هنوز تصمیمی گرفته نشــده 
است؛ براین اســاس بنظر نمی رســد موضوع اصاح 

کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.
وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک 
مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررســی برای 

تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.
در این رابطه یک مقام مســئول در نظــام بانکی در 
گفتگو با مهر گفت: نظام بانکی تاش دارد تا بار اصلی 
افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دســته از خدمات 
گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شــعب 
بانکی مراجعــه می کنند؛ البته درخواســت افزایش 
نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائــه خدمات مجازی و 
الکترونیکی نیز مطرح اســت؛ اما به هر حال بار اصلی 
این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد 
خدمات حضوری اســت.وی افزود: واقعیت آن است 
که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش 
اســت و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف ســال های 
گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت 
باال برود؛ چراکه بعضاً از تعداد باالی باجه هایی که در 
هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری 
از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند 
و به مراجعــات حضوری مردم پاســخ می دهند؛ این 
در حالی اســت که مراجعات به شــعب بانکی ظرف 
ماههای گذشــته که خدمــات الکترونیکی متنوع تر 

شده، به شدت کاهش یافته است.
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: البته باید به این 
نکته هم توجه داشت که ســرقفلی و نرخ ملک شعب 
بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک 
حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که 

خرید و فروش ملک و دارندگی اماک و مســتغات 
برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن 
مهم اســت؛ حتی اگر بانک ها به ظاهر بر این موضوع 
اصرار داشــته باشــند که می خواهند اموال و اماک 
مازاد خــود را به فروش برســانند؛ در غیر این صورت 
بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو 
شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه 
آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که 
کرکره شــعب هر روز باال رود، به بانک هزینه تحمیل 

می کند.
آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان 
خدمات پایا در سال گذشته، 1.۴ میلیارد تراکنش به 
ارزش 33 میلیون میلیارد ریــال را به خود اختصاص 
داده اســت؛ ضمن اینکــه آمارهــای تراکنش های 
ســامانه های شــتاب و شــاپرک نیز رقمــی حدود 
۸0 میلیــارد تراکنش به ارزش بیــش از ۶۵ میلیون 
میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته 1۹ میلیارد 
تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را 

هم باید به این آمار اضافه کرد.
به هر حال موضوعی که اکنــون بار مالی اضافه تری را 
به دوش بانک ها از بابت ارائه خدمات قرار داده اســت، 
ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام 
بانکی بر روی آن مقاومت می کرد و حتی اجرای طرح 
را که باید از اول دیماه در راســتای غیرفعال شــدن 
رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می کرد 
را هم به تعویق انداخت.حال بایــد منتظر ماند و دید 
که موضع بانک مرکزی در مــورد اصاح نرخ کارمزد 
خدمات بانکی چیست و چانه زنی های بانک ها در این 

رابطه به کجا خواهد رسید.

شعبه

بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه 
باالتر از 10 میلیارد ریال توسط رئیس 

کل بانک مرکزی منتشر شد.
در این بخشــنامه آمده اســت: پیرو 
بخشــنامه های پیشــین منتهی به 
بخشنامه شماره ۲۷۸۲۸۲/۹۷ مورخ 
۹۷/۸/۹ با موضوع لزوم تعیین حدود و 
سقف هایی برای نقل و انتقاالت وجوه 
درون بانکــی و بین بانکــی به اطاع 
می رســاند در اجــرای الزامات قانون 

مبارزه با پولشویی و ضوابط 
اجرایــی آن و همچنیــن 
با هــدف انتظام بخشــی و 
ارتقــای شــفافیت نقل و 
انتقــال وجوه در شــبکه 
بانکــی کشــور، مقتضی 
اســت از این پس در کلیه 

نقل و انتقــاالت وجوه باالتــر از 10 
میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی 
)ساتنا(، انتقال وجه منوط به تکمیل 

قســمت )فیلــد( »بابت« 
و  مربــوط  فرم هــای  در 
ارائه اســناد مثبته دال بر 
انجــام معامله، قــرارداد و 
یا علت انتقال وجه شــود 
و تصویری از اســناد مثبته 
مربوط به انتقــال وجه در 
پرونــده تراکنش مذکــور نگهداری 

گردد.
بدیهی اســت بازرســان مدیریت کل 

نظارت و مبارزه با پولشــویی این بانک 
به صورت نمونه ای و موردی نسبت به 
بررســی نحوه رعایت این بخشنامه در 
شــعب بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکــی اقــدام خواهنــد کــرد و 
مســؤولیت عــدم رعایت بخشــنامه 
با هیأت مدیــره، مدیرعامل و ســایر 
مدیران ذی مدخل و رؤســای شــعب 
بانک یا مؤسســه اعتبــاری غیربانکی 

ذی ربط خواهد بود.

بانک مرکزی

شفافیت نقل وانتقال باالی ۱۰میلیارد ریال
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با پیشرفت های بانکداری 
ونیک، ارائه رمز دوم پویا نیاز  الکتر

کشور است
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهرایران با توجه به الزام بانک ها از ســوی بانک 
مرکزی برای ارائه رمز دوم پویا به مشتریان بیان 
داشت: با توجه به اتفاقاتی که در حوزه بانکداری 
و پرداخت الکترونیک می افتــد، قطعاً رمز دوم 

پویا نیاز کشور است.
 اکبــری در ایــن بــاره اظهارداشــت: بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران نیز مانند سایر بانک ها 
این کار را در موعد مقرر انجام داده است و فاز اول 
را در قالب ســامانه ای انجام دادیم که مشتریان 
برای فعال کــردن رمز دوم پویا، باید به شــعبه 

مراجعه می کردند.
وی افزود: فاز دوم نیز تحت وب اســت و مشتری 
برای فعال کردن رمز دوم پویا نیازی به مراجعه 
به شعبه ندارد و مرحله بعدی نیز ارسال رمز دوم 
پویا با استفاده از سامانه هریم و از طریق پیامک 

است.
دکتر اکبری با اشــاره به راه اندازی سامانه های 
مختلف در بانک قرض الحسنه مهرایران و تاش 
برای عبور از بانکداری سنتی به سوی بانکداری 
مدرن بیان داشــت: در این راســتا، ابتــدا باید 
سیستم را چابک نموده و کاری می کردیم که تا 
حد ممکن نیازی نباشــد مشتری به شعب بانک 

مراجعه کند.
وی خاطرنشــان کرد: برای این منظــور ابتدا به 
ســراغ ســامانه هایی رفتیم که منجر به حذف 
کاغذ می شــوند. در فاز دوم نیز کــه اکنون در 
حال تدوین اســت، بحث عدم مراجعه مشتری 

به بانک را پیگیری می کنیم.
مدیرعامل بانک مهر ایــران تصریح کرد: در فاز 
اول باید ســامانه هایی را در اختیار می داشتیم 
تــا هنگامی که مردم به شــعب بانــک مراجعه 
می کنند، با حداقــل زمان بتوانند کارشــان را 
انجام دهنــد. زیرا حجم مراجعات زیاد شــده و 
دیگر ممکن نبود که مراجعات را مانند گذشــته 
مدیریت  کنیم و در آن صــورت نارضایتی ایجاد 
می شد. در نتیجه سراغ ســامانه هایی رفتیم که 

فرآیندها را کوتاه کنند.
وی ادامه داد: کاغذ یکی از معضات نظام اداری 
ما بود؛ زیرا پــر کردن، بایگانی کــردن و دوباره 
احصا کردن آن وقت گیر بود. برای مثال مشتری 
برای یــک افتتــاح حســاب، 30 دقیقه معطل 
می شد. همچنین دریافت تســهیات با آوردن 
ضامن ها و چند بار مراجعه نزدیک به دو ســاعت 

زمان می برد.
دکتر مرتضی اکبری بیان داشت: در مرحله اول 
خواســتیم چنین فرآیندهایی از میان برداشته 
شود. کارکرد ســامانه اول ما این بود که کاغذ از 
تمام مراحل عملیات بانکی حذف و تمام فرآیند 
الکترونیکی شود تا سرعت عمل نیز افزایش یابد. 
هنگامی که سرعت کار افزایش یابد، هم کارمند 
شــعبه بهتر می تواند پاسخگو باشــد و انگیزه 
بیشــتری پیدا می کند و هم مشــتری احساس 
رضایت بیشتری می کند. ســامانه میعاد در این 
راستا طراحی شــد که البته همچنان خألهایی 
دارد. با این حال آن را عملیاتی کردیم تا در حین 
اجرا مشــکاتش را مرتفع کنیم و فکر می کنم تا 
دو ماه آینده تمام مشــکات آن برطرف شود و 
سرعت مورد نظر در انجام کارها نیز کامًا تحقق 

یابد.
وی افزود: فاز بعدی این اســت که تمام کار روی 
بســتر الکترونیک انجام شــود، یعنی مشتری 
اساســاً مراجعه ای به شــعب نداشــته باشد که 
نیاز به کاغذ داشــته باشــیم. این عملیات روی 
موبایل بانک انجام می شــود که به شدت روی آن 
کار می کنیم و خدماتی که در آینده نزدیک روی 
موبایل بانــک و اینترنت بانک خود ارائه می کنیم 

کمک می کند که به این هدف دست یابیم.



خریدار  در حالی که تأمین سوخت گاز نیروگاه ها 
از ســوی وزارت نفت این روزها با مشــکاتی مواجه 
شده و به شــکل قابل توجهی کاهش دارد، گزارش ها 
حاکی از این است که امکان اینکه برخی نیروگاه ها از 
مدار تولید برق خارج شــوند و خاموشی برق داشته 

باشیم، زیاد است.
 در حالی که از ابتدای امســال تا هفته گذشته مصرف 
برق ۲.3 رشد داشت، گفته می شــود که در طی یک 
هفته گذشته، به دلیل موج سرما و کاهش دمای هوا، 
مصرف برق در کنار افزایش مصرف گاز به شکل قابل 
توجهی رشد داشته است و مردم به سمت استفاده از 
وسایل گرمایشی رفته اند. بنا بر این گزارش، نکته ای 
این روزها حائز اهمیت اســت این است که مسؤوالن 
ارشــد توانیر همواره تأکید می  کردند که در روزهای 
تابســتان باید مصرف برق کاهش یابد تا از قطع برق 
جلوگیری شــود، اما امســال برای اولین بار در چند 
روز اخیر شــاهد این هستیم که هشــدارهایی برای 

جلوگیری از بروز خاموشی برق داده می شود.
این گزارش می افزاید، اگرچه این هشدارها در زمینه 
بروز خاموشی ها در زمستان امسال از کمبود ظرفیت 
تولید برق ناشی نمی شود، اما آمارها نشان می دهد که 
پیک مصرف برق در حال حاضر به شــب منتقل شده 
و به حدود 3۸ هــزار مگاوات اســت. اگرچه ظرفیت 
تولید برق کشــور در حال حاضر به صورت اسمی  به 
۶0 هزار مگاوات رسیده است، اما شواهد حاکی از این 
است که امسال نیروگاه ها با کســری شدید سوخت 
گاز مواجه شــده اند، به طــوری که روزانــه تنها ۷0 
میلیون مترمکعب به نیروگاه ها ســوخت گاز تحویل 

داده می شود. چون نیروگاه ها امسال با کسری شدید 
سوخت گاز در زمستان مواجه شده اند، هشدارهایی 
داده می شــود مبنی بر اینکــه شــاید نیروگاه ها در 
ســوخت مایع نیز با محدودیت هایی مواجه شــوند 
و همین مســئله باعث شــود تا برخی از نیروگاه ها از 
مدار تولید خارج شوند.غامعلی رخشانی مهر معاون 
هماهنگی توزیع شــرکت توانیر در گفت وگو با فارس 
تأکید کــرد: از شــهروندان می خواهیم بــا مدیریت 
مصرف برق و گاز خود شرایطی را فراهم کنند تا تمام 
مردم از برق و گاز در این فصل ســال استفاده کنند تا 
بتوانیم با پشت سر گذاشــتن فصل سرما که احتماالً 
تا چند روز آینده از برودت هوا کاســته خواهد شــد، 

بتوانیم به تأمین برق مردم اقدام کنیم. 
وی تأکید کرد: اگر مردم در کنار مدیریت مصرف برق 
خود تنها 10 درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنند، 

سوخت کافی به نیروگاه ها می رسد و زمستان را بدون 
خاموشی پشت سر می گذاریم.

پیش تر مصطفی رجبی مشــهدی سخنگوی صنعت 
برق در گفت وگو بــا فارس گفته بود، اگــر هر خانوار 
یک المپ اضافی را خامــوش کنند، یک هزار مگاوات 
معادل یک نیــروگاه اتمی تولید بــرق صرفه جویی 
خواهد شــد. وی گفته بــود، ظرفیت تولیــد برق در 
کشور به ۸۲ هزار مگاوات رسیده و ۹0 درصد برق نیز 
در نیروگاه های حرارتی تولید می شــود که خوراک 
عمده این نیروگاه ها گاز بــوده و در صورت کمبود، از 

سایر سوخت ها استفاده می شود. 
گزارش ها حاکی از این اســت که ۶ نیروگاه کشور تا 
دو هفته پیش به دلیل کمبود ســوخت گاز از سوخت 
مازوت که برای محیط زیســت مناسب نیستند برای 

تولید برق استفاده می کردند. 

  امکان خروج برخی نیروگاه ها از مدار تولید برق

خاموشی احتمالی در راه است؟
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 آغاز به کار نمایشگاه بین المللی 
صنایع پایین دست نفت

باوجود ظرفیت های ویژه ایران در صنایع پایین 
دســت نفت و پتروشــیمی ، بخــش خصوصی 
باید حضوری فعال تر در عرضــه محصوالت به 

مشتریان منطقه ای خود داشته باشد.
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت پایین دستی 
نفت با مشارکت فعال بخش خصوصی در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللــی آغاز به کار 

کرد.
در مراســم افتتاحیه ایــن نمایشــگاه محمد 
ناصری، رئیس شــورای سیاســتگذاری اولین 
نمایشــگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت  
گفت: ۷۵ شرکت داخلی و یک شرکت خارجی 
در اولین دوره نمایشــگاه صنایع پایین دستی 
نفت حضور دارنــد، که همگی از شــرکت های 
معتبر این حوزه هســتند. البته 100 شــرکت 
خارجی خواهان کســب اطاعات در مورد این 
نمایشگاه بودند که بتوانند شــرکت کنند اما با 
وجود این به دلیل شــرایط خــاص بین المللی 

امکان حضور این متقاضیان میسر نشد.
 رئیس شورای سیاســتگذاری اولین نمایشگاه 
بین المللی صنایع پایین دســتی نفت،  در باب 
اهمیت و ضرورت برگزاری اولین دوره نمایشگاه 
صنایع پایین دســتی نفت گفت:  ستون فقرات 
اقتصاد کشور نفت اســت و صنایع پایین دستی 
نیز  همیشــه در کنار نفت حضور داشت، اما در 
این میان فرصت طرح مسائل مربوط به خود را به 
دســت نیاورد. در نتیجه برگزاری این نمایشگاه 
می تواند بستری را فراهم کند تا به طرح مسائل 

و چالش های خود بپردازد.
بر اســاس اظهارات او، بخش هــای مختلفی از 
جمله صنایــع پلیمری،  انجمن پاالیشــگاه ها، 
اپک، ستصا و استصنا و همچنین اتاق بازرگانی 
ایران دست به دســت یکدیگر دادند تا برگزاری 

این نمایشگاه را رقم زده اند.



  اتمام حجت رئیس ستاد انتخابات استان البرز با فرمانداران و بخشداران

ما امانتداریم و می خواهیم انتخابات در سالمت کامل برگزار شود
خریدار   رئیس ســتاد انتخابات اســتان با بیان 
اینکه با اباغ اســتاندار البرز تمامی عــزل و نصب در 
استان تا پایان انتخابات ممنوع اســت، با فرمانداران 
و بخشــداران اتمام حجت کرد و خط قرمزها را برای 

انتخابات پیش رو روشن کرد.
بــه گــزارش ایلنــا، نورمحمــد فــردی بــا بیان 
این مطلــب در جلســه همایــش فرمانــداران و 
بخشــداران انتخابات اســتان گفت: باید مشارکت 
حداکثری مــردم در انتخابات هــدف دغدغه همه 

دست اندرکاران باشد.
معاون اســتانداری البرز افزود: عدم موضع گیری له 
یا علیه کاندیداهــا، اخاق انتخاباتــی از فرمان های 
انتخاباتی اســت  که مورد تاکید نماینده عالی دولت 

در استان است.
وی با اشــاره به اینکه شــما فرمانــداران روزهای پر 
مشــغله و ســنگین کاری را در پیش داریــد، افزود: 
پیش بینــی نیروهای زبــده و امتحان پــس داده در 
برگــزاری انتخابــات که اشــراف به قانــون دارند، 
مهمترین تمهیدی اســت که باید اندیشیده شود که 
تا کنون اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته 

است.

رئیس ســتاد انتخابات اســتان گفت: همــه عوامل 
برگزاری انتخابات به ویژه دســت اندرکاران اجرایی 
و نظارتی باید مّر قانون را رعایــت کنند تا این رویداد 
سیاســی بزرگ در نهایت شفافیت و سامت با حضور 

گسترده مردم برگزار شود.
وی افزود: معیــار اصلی در برگزاری انتخابات ســال 
جاری قانون مداری است و همه مجریان انتخابات از 
بازرسان، ناظران، عوامل اجرایی، داوطلبان، نامزدها و 

شهروندان مکلف به رعایت قانون هستند.
فردی همچنین به  نقش موثر دانشجویان در برگزاری 
باشــکوه انتخابات در اســتان اشــاره کــرد و افزود: 
دانشــجویان و دانشــگاهیان  با ظرفیت خوبی که در 
اســتان دارند می توانند با ایجاد نشــاط سیاسی در 
جامعه، زمینه را برای برگزاری باشــکوه و حداکثری 
انتخابات مجلس شورای اسامی در اسفندماه فراهم 

کنند.
رئیس ســتاد انتخابات اســتان همچنین بر آموزش 
عوامل اجرایی و انتظامی  انتخابات بیش از بیش تاکید 
کرد و افزود: مســئوالن کمیته هــا و عوامل اجرایی با 
برگزاری کاس های آموزشی به طور کامل با قوانین 
انتخابات، آشنا شــده و مدیران دستگاه های اجرایی 

نیز طبق قانون با در نظر گرفتــن امکانات، تجهیزات 
و نیروی انســانی موجود، در فرمانداری ها و ســتاد 
انتخابــات اســتان را در برگزاری هرچه باشــکوه تر 

انتخابات یاری کنند.
وی افــزود: کوچک ترین تحــرک جانــب دارانه از 
دســت اندر کاران انتخابات پذیرفتی نیست و ولو در 
روز انتخابات هم که باشــد، برخورد خواهیم کرد. ما 
امانتداریم و می خواهیم انتخابات در ســامت کامل 

برگزار شود.
فردی گفــت: فرمانداران و بخشــداران بــا درنظر 
گرفتن تمامی تمهیدات و امکانــات برای برگزاری 
انتخاباتی باشــکوه و قانونمند تــاش کنندو موارد 
انتخاباتی و حســاس آناین و به موقع اطاع رسانی 

شود.
وی افزود: همچنین فرمانداران و بخشداران برگزاری 
و اجــرای انتخابات باید آمادگــی الزم را برای اجرای 
دقیق فرآیندهای انتخابات داشته باشند هر چند که 
تا کنون همــه اقدامات به خوبی انجام شــده  اما یک 
تصمیم غلط و اشــتباه روند انتخابات را تحت الشعاع 
قرار می دهد در این خصوص باید دقت الزم را داشته 

باشند.

البرز

سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات 
استانداری البرز گفت: احراز صاحیت  
داوطلبان نمایندگــی مجلس یازدهم 
در حوزه استان البرز هنوز نهایی نشده 
اســت و لیســت نهایی ۲۲ بهمن ماه 

اعام خواهد شد.
مراد یگانــه در گفت و گو با ایســنا، 
با اشــاره به روند بررســی صاحیت  
مجلــس  نمایندگــی  داوطلبــان 
یازدهــم و آخرین وضعیــت احراز 
صاحیــت داوطلبــان در اســتان 
البــرز گفت: هنوز لیســت اســتان 
البرز تکمیل نشــده و لیست نهایی 
۲۲ بهمن اعام خواهد شــد، چون 
داوطلبانی که در مراحل قبلی تایید 
صاحیت شــده اند امــا در مرحله 
سوم و توســط شــورای نگهبان رد 

صاحیت شده اند سه روز 
یعنی تا 1۴ بهمن فرصت 

اعتراض دارند
وی خاطرنشان کرد: در این 
مرحله نیز شورای نگهبان 
از 1۵ بهمن تا ۲1 بهمن ۹۸ 
باید رسیدگی و نظر خود را 

به وزارت کشور اعام کند.
یگانه گفــت: از ۲۲ بهمن اعام قطعی 
اســامی نامزدها به مراکــز حوزه های 
انتخابیه توســط وزارت کشور صورت 
می گیرد و از ۲3 بهمــن ماه ۹۸ آگهی 

اسامی نامزدها منتشر می شود.
یگانه افــزود: اما به طور کلــی با تأیید 
صاحیت هایی کــه در مرحله جدید 
احــراز صاحیت ها صــورت گرفته، 
زمینه بــرای مشــارکت بیشــتر در 

انتخابات فراهم شده است
این مســئول در خصوص 
فراهــم ســازی مقدمات 
در  انتخابــات  برگــزاری 
استان البرز اعام کرد: تمام 
مقدمات به نحوی در استان 
البرز آماده است که آمادگی 
برای برگزاری انتخابــات کامًا وجود 
دارد، تمامی تعرفه هــا تحویل گرفته 
شــده و عوامل اجرایی هم مشــخص 
شده اند و آموزش ها هم در حال نهایی 

شدن است.
یگانه در خصــوص تعــداد عوامل 
برگزاری انتخابات در اســتان البرز 
گفت: ۲3 هزار نفــر عوامل اجرایی و 
نظارتی در استان البرز کار انتخابات 
را در 1۲00 شــعبه پیــش خواهند 

برد.وی در خصــوص اهمیت موضوع 
مشــارکت در انتخابات اسفند ماه هم 
اعام کرد: ما به همــه فرمانداری ها و 
مدیران کل اعام کرده ایم که با مردم 
و اقشار مختلف تعامل داشته باشند، از 
مردم هم می خواهیم در این انتخابات 

مشارکت کنند.
و  سیاســی  کل  اداره  سرپرســت 
انتخابات استانداری البرز در خصوص 
تبلیغــات زودهنگامــی که توســط 
برخــی داوطلبان آغاز شــده اســت 
گفت: تبلیغات پیش از موعد مشخص 
شــده، چه در فضای مجازی و چه در 
زیر ســقف و در منازل ممنــوع بوده و 
غیر قانونی اســت، ما گــزارش چنین 
اقداماتی را تهیه و به ســتاد انتخابات 

ارسال می کنیم.

انتخابات

لیست نهایی تأیید صالحیت ها هنوز اعالم نشده است
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دیده نمی شود
مدیرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای البرز 
گفت: پس از بارش برف در روز گذشــته راه های 

استان البرز از برف پاکسازی شد.
گودرز محمودی، مدیرکل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای استان البرز در گفت و گو با خبرنگار 
گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از 
البرز، با بیان این که تمامــی راه  های مواصاتی 
و کوهستانی البرز مســدود نیست، گفت: پس از 
بارش شدید برف در روز گذشته به  ویژه در محور 
طالقــان و کرج-کندوان عملیــات برف روبی و 
نمک پاشی توسط راهداران به  طور کامل انجام 

شده است.
او افــزود: از آن جا کــه ماندن بــرف روی جاده 
موجب یخ  زدگی، لغزندگــی و درنهایت افزایش 
آمار تصادف می  شــود، عملیات فوری در مواقع 

بارش مورد تأکید ما است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
البرز گفت: پــس از بازگشــایی راه های اصلی 
استان، راه های روستایی در اولویت همکاران ما 

قرار گرفت و به  طور کامل بازگشایی شد.
محمــودی در پایان با بیان این کــه تردد در راه  
های البرز با مشــکل مواجه نیســت، گفت: هم 
اکنون شــاهد ترافیک روان و پرحجم در آزادراه 

کرج-تهران هستیم.
او افزود: عاوه بر تردد البرزیان، تردد مســافران 
چندین اســتان در ترافیک آزادراه کرج-تهران 

موثر است.

۱۳۵۷ نمایشگاه فجر در مدارس 
البرز گشایش یافت

معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش 
و پــرورش البرز اعام کرد: به مناســبت چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی  13۵۷ 
نمایشــگاه  فجر انقاب در مدارس این استان با 

شعار سربازوطن والیت  گشایش یافت.
فرشته فهمیده روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا 
اظهارداشت: این نمایشگاه ها در مدارس ابتدایی 
و متوسطه با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان 
با رویکرد انقاب اسامی و جایگاه ایران در دنیا 

دایر شده است.
 بصیرت افزایی، انگیزه بخشــی ، رفتارسازی و 
تجربه آفرینی در بین دانش آمــوزان از اهداف 

این نمایشگاه ها است.
وی محورهای موضوعی این نمایشگاه را انتقال 
پیام انقاب اســامی به دانش آموزان، یاد آوری 
حماســه آفرینی مردم در دوران انقاب، ترویج 
فرهنــگ ایثار و شــهادت، گســترش گفتمان 
انقابی، تقویت وحــدت و همدلی در بین دانش 
آمــوزان و تاکید بر والیت مــداری از محورهای 
موضوعی این نمایشــگاه ها در مــدارس البرز 
ذکر کرد. درایــن اقدام فرهنگــی آثار مختلفی 
برای ارتقاء شــناخت دانش آموزان نســبت به 
رویداد انقاب تهیه و در دیــد عموم قرار گرفت. 
غرفه های یادمان شــهدا دراین نمایشگاه ها با 
هدف آشنایی دانش آموزان با فلسفه شهادت و 
حماسه آفرینی ملت ایران دردوران ۸ سال دفاع 

مقدس بر پا شد. 
 معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش 
و پرورش البرز ادامه داد: دانــش آموزان دراین 
نمایشــگاه ها دانســته های خــود را در زمینه 
شــکل گیری انقاب اســامی ، نهضــت امام 
راحل ، حماسه آفرینی شهدای گرانقدر و نقش 
حمایتی ملت ایران درپیــروزی انقاب در قالب 
آثار هنری ، فرهنگی و ادبی به نمایش گذاشتند.

وی تاکید کرد: یکــی از بخش هــای مهم این 
نمایشــگاه ها به موضوع مهــم راهپیمایی ۲۲ 
بهمن اختصاص یافته اســت زیــرا این روز مهم 
در تاریخ انقاب اســامی بیانگر وحدت ملی و 

والیتمداری ملت ایران است.



معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ح ملی مسکن هزینه ۱۲۰هزار میلیارد تومانی طر
خریدار    معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی گفت: ارزش پروژه های ۴00 هزار واحدی 
طرح ملی مســکن تا 1۲0 هزار میلیارد تومان برآورد 

می شود.
 محمود محمودزاده درباره شناســایی افراد واجد 
شرایط ثبت نام طرح ملی مسکن اظهار داشت: پس 
از اتمام ثبت نام ها کار غربالگری متقاضیان به اتمام 

رسید. 
ایــن در حالی اســت که برنامــه ریــزی آن پایان 
غربالگــری متقاضیان ایــن طــرح 1۵ بهمن ماه 
بود ولی این اتفــاق زودتــر رخ داد و در حال حاضر 
غربالگری کل کشور به پایان رسیده و ابتدای هفته 
آینده نیز اســامی واجدان شــرایط در هر استان به 
ادارات کل راه و شهرســازی اســتان های مربوطه 

اباغ خواهد شد.
وی افزود: افرادی که واجد شــرایط برای ادامه فرایند 
ثبت نام باشــند پیامک دریافت کرده و با مراجعه به 
 tem.mrud.ir سامانه طرح ملی مسکن به آدرس
ســایر مدارک الزم برای ثبت نام در طرح ملی اسکن 
را بارگذاری خواهند کرد. پــس از آن اقدام به معرفی 
افراد واجد شرایط به پروژه های ساخت و ساز خواهیم 

کرد.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
یادآور شــد: با توجه به اینکه برخی پروژه ها در برخی 
از استان ها توسط بنیاد مســکن ساخته می شود و در 
برخی از استان ها شــرکت عمران شهرهای جدید یا 
ادارات کل راه و شهرسازی اســتان ها مسئول اجرای 
طرح هستند لذا پیامک هایی که به متقاضیان ارسال 
می شود بر اساس شــهر یا اســتان مربوطه و متولی 
اجرای پروژه محل مراجعه متقاضیان به اداره مربوطه 

نیز ذکر می شود.

 ورود بنیاد مسکن به طرح ملی مسکن 
در شهرهای بزرگ

وی دربــاره اینکه آیا بنیاد مســکن صرفــاً پروژه های 
مسکونی شــهرهای زیر 100 هزار نفر را قرار است در 
طرح ملی مســکن به عهده بگیرد، یا خیر اظهار داشت: 
بر اســاس توافقی که میان وزارت راه و شهرســازی با 
نهادهای زیر مجموعه در خصوص طرح ملی مســکن 
صورت گرفته قرار اســت همه نهادهــا از جمله بنیاد 
مسکن با توجه به منابع و اراضی در اختیار خود در همه 
شهرها اجرای این طرح را کلید بزنند و مرزبندی خاصی 
بر اساس جمعیت شهرها دیده نشــده است. به عنوان 
مثال به بنیاد مســکن گفته شــده تا در هر شهری که 
امکانات دارد برخی پروژه ها به این نهاد انقابی واگذار 
می شود. مثًا در قم، اراک یا مشــهد بنیاد مسکن قرار 
اســت چند پروژه مرتبط با طرح ملی مسکن را احداث 

کند.
محمودزاده درباره زمان آغاز فــاز دوم ثبت نام طرح 
ملی مسکن پس از اتمام غربالگری ثبت نام های قبلی 
گفت: در تاشــیم تا پیش از نوروز ۹۹ ثبت نام ها آغاز 
شود اما بستگی به این دارد که بســتر فنی الزم برای 
اجرای ثبت نام چه زمانی فراهم می شــود تا مانند فاز 

یک ثبت نام این طرح با مشکل مواجه نشویم.

بانک ها برای تسهیالت دهی به سازندگان 
اعالم آمادگی کرده اند

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین منابع مالی 
الزم برای اجرای طرح ملی مســکن خاطرنشان کرد: 
به نظر می رســد مشــکلی در این خصوص نداشــته 
باشیم. بانک مسکن و برخی بانک های دیگر همکاری 

خوبی با ما تاکنون داشته اند.
 امیدوارم سایر بانک ها با حمایتی که بانک مرکزی از 

آنها خواهد داشــت به صورت پررنگ تری وارد طرح 
ملی مسکن شوند.

وی در پاســخ به پرسشــی درباره تخصیــص 3 هزار 
میلیارد تومــان از محل فــروش اراضــی متعلق به 
وزارت راه و شهرســازی بــه طرح ملی مســکن در 
الیحه بودجه ســال ۹۹ گفت: این رقم بابت کمک به 
توســعه فعالیت های زیربنایی و آماده سازی محوطه 
پروژه های مســکونی طرح ملی مسکن در نظر گرفته 

شده و قرار نیست در ساخت و ساز مصرف شود.

ارزش اقتصادی پروژه های طرح ملی مسکن 
چه رقمی است؟

محمودزاده ادامــه داد: چرا که حجــم گردش مالی 
۲۴0 هزار واحدی که صرفاً در فــاز اول ثبت نام طرح 
ملی مسکن به متقاضیان اختصاص می یابد ۵0 تا ۶0 
هزار میلیارد تومان اســت و اگر قرار به احداث ۴00 
هزار واحد طرح ملی مســکن باشــد این رقم به 1۲0 
هزار میلیارد تومان هم می رســد که ارزش اقتصادی 
این پروژه به حساب می آید.اجرای طرح ملی مسکن 
تأثیر زیادی در اشــتغال، ایجاد گــردش اقتصادی و 

همچنین رشد و رونق اقتصادی دارد.
این مقام مســئول در وزارت راه و شهرســازی درباره 
ورود ســایر بانک های عامل عاوه بر بانک مســکن 
به طرح ملی مســکن نیز بیان داشــت: از سوی بانک 
مرکزی به هر بانک سهمیه ای اباغ شده است. وزارت 
راه و شهرسازی نیز دستگاه های مربوطه در طرح ملی 
مســکن را به بانک های عامل معرفی کرده است. تا به 
حال رویکرد منفی از سوی هیچیک از بانک ها نداشته 
ایم. اگر چه ابهاماتی از ســوی شیوه اجرای آن، برخی 
بانک ها به ما اعام کرده انــد اما ممانعتی در خصوص 

اجرای آن به ما اعام نکرده اند.

پالک
6
دوشنبه     14بهمن 1398     شماره 478 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R مسکن

 علت افزایش قیمت مسکن 
در مناطق شمالی تهران

یک کارشــناس مســکن با بیان این هشدار که 
ســازندگان حرفــه ای در حال تــرک صنعت 
ســاختمان هســتند گفت: بازار به واحدهای 
کوچــک متراژ نیــاز دارد اما چــون متقاضیان 
از توان خرید برخوردار نیســتند، ســازندگان 
تمایلی به تولید این واحدها نشــان نمی دهند و 
تقاضای نهفته انباشت می شــود؛ از سوی دیگر 
ضوابط جدید شــهرداری و کاهش تراکم، بازار 

مسکن را پیچیده تر می کند.
 ســعید آســویار، عضو هیات مدیــره انجمن 
انبوه سازان اســتان تهران اظهار کرد: با توجه به 
تغییر ضوابط شهرداری و مشــکات ساخت  و 
ســاز، پیش بینی افزایش قیمت مسکن از ماه ها  
قبل می شد. شــهرداری تهران در ضوابط جدید 
خود بعضی بخشهای تشــویقی ساخت را از بین 
برده اســت؛ مثا اضافه طبقات را کاهش داده و 
ســهم هر واحد از زمین را به حــدود 1۷ درصد 
رسانده که این تصمیم ها شرایط بازار مسکن را 

سخت تر می کند.
وی افزود: از طرف دیگــر افزایش قیمت مصالح 
و دســتمزد و کمبود بعضی کاالهای تاسیساتی 
مثل آسانســور و دیگر اجنــاس وارداتی به باال 
رفتن قیمت تمام شده ساختمان منجر می شود.

این کارشــناس بازار مســکن با بیــان  این که  
معامات تا اســفندماه به تدریــج افزایش پیدا 
می کند گفت: برخی خریــداران مصرفی برای 
یافتن فایل مناسب در بازار می گردند اما هرچه 
زمان می گــذرد می بینند کــه قیمت ها پایین 
نمی آید؛ بنابرایــن خرید نهایــی را قبل از عید 
انجام می دهند. برای ســال آینــده هم افزایش 
مویرگی را پیش بینی می کنم ولی رشد سنگین  
قیمت نخواهیم داشت؛ چون جامعه توان خرید 

ندارد.

علت افزایش قیمت مسکن در مناطق 
شمالی تهران

آســویار درباره علت افزایش قیمت مســکن در 
مناطق شــمالی تهران طی دو مــاه اخیر اظهار 
کرد: ســازندگان به تدریج با مراحل صدور جواز 
مواجه می شــوند و می بینند کــه هزینه ها باال 
رفته اســت. بســیاری از واحدها که هم اکنون 
در بازار ارایه می شــود با قیمت تمام شــده قبل 
اســت. ســازندگان تا این واحدهــا را تبدیل به 
نقدینگی نکنند نمی توانند پروژه جدید تعریف 
کنند. قیمت تمام شده ساختمان های جدید با 
قیمت فروش آپارتمان هــای فعلی برابری کند. 
هم اکنون در بعضی مناطق شمال شهر، مجموع 
هزینه هــای ناشــی از قیمت زمیــن، عوراض، 
مصالح و دســتمزد، قیمت تمام شده را به باالی 
۵0 میلیون تومــان در هر متر مربع رســانده و 

سازنده نمی تواند پایین تر از این رقم بفروشد.
وی تاکید کرد: افزایش پی درپی قیمت مســکن 
در مناطق شــمالی تهران به کمبود زمین، طرح 
تفصیلی و عدم توجیه اقتصادی مربوط می شود. 
هم اکنون ساخت و ســاز در قواره های کوچک و 
متوسط در مناطق شمالی تهران نه امکان پذیر 
است و نه صرفه اقتصادی دارد. در جنوب تهران 
هم در جایی کــه زمین های هکتــاری موجود 
است مجوز ســاخت نمی دهند. بنابراین شهر به 
شکل افقی توسعه پیدا می کند و ساکنان اطراف 
تهران مجبورند برای اشتغال به پایتخت بیایند 
که منجر به چند برابر شدن هزینه ی خانوارها و 

مصرف سوخت می شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان اســتان 
تهران مدعی شــد: با ســخت گیری های جدید 
شــهرداری، نظــام مهندســی، آتش نشــانی 
وســلیقه ای شــدن بســیاری از ضوابــط و 
بخشــنامه های روزانــه، عمــا حرفه ای های 
صنعت ســاختمان در حال  کنار رفتــن از این 

بخش هستند.



تا پایان سال

و و سایپا عملیاتی می شود؟ خصوصی سازی ایران خودر
خریدار    برخی قطعه سازان منهای کروز، هلدینگ 
»شرکت سرمایه گذاری صنعتی قطعه سازان پارس« 
را با هدف خرید ســهام دولت در دو غول خودروساز 

داخلی تشکیل دادند.
این هلدینک قصد دارد سهام دولت را در ایران خودرو 
و ســایپا که کمتر از ۲0 درصد است، خریداری کنند. 
آن طور کــه پرویز بابایــی می گوید: ســرمایه اولیه 
اعضای این کنسرســیوم ۵0 میلیارد تومان است که 
قابلیت افزایش تا ۲۵0 میلیارد تومان را نیز دارد. این 
در حالی اســت که به گفته او خریــداران برای خرید 
۲0 درصد ســهام ایران خــودرو در ایــن حالت باید 
حداقل چهارهــزارو ۷۶۶ میلیارد تومــان بپردازند. 
بنابراین با توجه موجودی هلدینگ تشــکیل شــده، 
خریداران باید نســبت به افزایش ســرمایه خود وارد 
عمل شــوند. در میان اعضای هلدینگ تازه تأسیس 
نام گــروه عظــام به چشــم می خورد کــه هنوز هم 
پرونده مفتــوح در قوه قضائیه دارد. بــا توجه به اثری 
که صنعت خودروســازی بر اقتصاد کان کشور دارد، 
آیا واگذاری ســهام دولــت می تواند به ســاماندهی 
صنعت خــودرو کمک کــرده و اوضاع ایــن دو غول 
خودروساز را بســامان کند؟ امیرحسن کاکایی، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعــت اگرچه اهلیت 
قطعه سازان برای خرید ســهام ایران خودرو و سایپا را 
تأیید می کند اما بر این باور اســت که واگذاری سهام 
دولت به بخش خصوصی دســت دولت را از اطاعات 
این شــرکت های خودروســازی کوتاه می کند و این 
واگذاری برای اقتصاد کشور تبعاتی هم در پی خواهد 
داشــت. البته او یادآور می شــود که اوضاع نابسامان 
خودروسازی های فعلی به  خاطر دخالت دولتمردان 
در صنعت خودروسازی اســت زیرا درحال حاضر هم 
از نظر حقوقی، دو غول خودروســاز ایران خصوصی 
به حســاب می آیند. اما ســعید مدنی، مشاور سابق 
مدیرعامل سایپا بر این باور است که با واگذاری سهام 
دولت، آینده روشنی پیش روی صنعت خودروسازی 
قرار خواهد داشــت.ایران در خصوصی سازی صنایع 
بزرگ تجربه خوبی نداشــته اســت. از آواره شــدن 
کارگران هپکو تا فروش تمام اماک و اموال بسیاری 
از صنایعی کــه روزگاری ملی بودنــد و در چارچوب 
خصوصی ســازی ها به مرز تعطیلی کشــانده شدند، 
ذهنیتی منفــی در جامعــه ایجاد کرده اســت. نام 
خصوصی ســازی با تعطیلی واحدهــای صنعتی در 
ذهن جامعه گره خورده اســت و حاال که دولت قصد 
دارد همان اندک ســهام خود در ایران خودرو و سایپا 
را واگذار کند، بســیاری دل نگران اند که سرنوشــت 

این خصوصی سازی چه خواهد شــد.ایران خودرو و 
سایپا در آستانه خصوصی ســازی کامل قرار دارند و 
ایران خودرو بیش از چهار دهه است که دارایی هایش 
به روز نشده اســت. به همین دلیل است که بسیاری 
از کارشناســان بر اجــرای برخی الزامــات ازجمله 

به روز رسانی دارایی های این دو شرکت تأکید دارند.

 خصوصی سازی بی فایده
با توجه به شــرایط دو خودروســاز دولتی، آیا خرید 
سهام آن به وسیله هلدینگ تازه تأسیس قطعه سازان 
اقدامی درست اســت؟ آیا با این شیوه مشکل صنعت 
خودروسازی ایران حل خواهد شد؟ دکتر امیرحسن 
کاکایی، عضــو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت، 
بیان می کند: بحث خرید ســهام ایران خودرو و سایپا 
از سوی قطعه سازان چند وقتی است که مطرح است. 
خصوصی ســازی چیز خوبی اســت و هر سیستمی 
که خصوصی شــود به دلیل اینکه بایــد بهره وری آن 
افزایش یابد، بهتر مدیریت خواهد شــد اما مجموعه 
دولتمردان ما شــامل مجلس و دولت باید بسترهای 
قانونی را طــوری فراهم کنند کــه بخش خصوصی 
از نوع بــزرگ صنعتی بتواند رفتــار خصوصی از خود 
نشان دهد.او یادآور می شــود: ایران خودرو و سایپا از 
نظر حقوقی شــرکت خصوصی هســتند اما در این 
شــرکت ها چگونه دولت مدیرعامل تعیین می کند؟ 
فقط بحث تعیین مدیرعامل نیســت. دولت در بقیه 
رفتارهای این شرکت ها هم به نحوی دخالت می کند. 
دولتمردان شامل مجلس و دولت در خودروساز های 
صد درصــد خصوصــی هــم مداخلــه می کنند و 
نمی گذارند این خودروسازی ها رفتاری باثبات داشته 
باشند.کاکایی در تشریح ســخن خود به ممنوعیت 
یک شبه واردات خودرو اشــاره کرده و تأکید می کند: 
تا وقتی که دولتمردان بــرای دخالت نکردن در امور 
بخش خصوصی اراده ای نداشته باشــند و در قوانین 
کشور  بازنگری ای متناســب با رفتار بخش خصوصی 
انجام نشــود، خصوصی ســازی هیچ فایده ای ندارد. 
مجلســی ها و دولتی ها هم به این موضــوع معترف 

هستند.

 مشکلی که با خصوصی سازی حل نمی شود
این عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علــم و صنعت 
می گویــد: مشــکل دو خودروســاز بــزرگ مــا با 
خصوصی ســازی حل نمی شود. مشــکل، بهره وری 
پایین این دو شــرکت اســت و با قیمت گذاری غلط 
محصــوالت، دو خودروســاز اصلی با زیــان مواجه 

شــده اند. اگر این روند ادامه یابــد، بخش خصوصی 
نمی توانــد کاری کنــد.او اضافه می کنــد: حرکت 
قطعه سازان بد نیســت. اینکه چند قطعه ساز بزرگ 
با هم متحد شوند و رفتاری نشــان دهند که در قالب 
یک شــرکت بزرگ تر و مســتحکم تر برخورد کنند، 
اصلش بد نیســت. فقط یک اشــکال وجود دارد و آن 
این است که وقتی کنسرســیوم تشکیل می شود، در 
ایران هر کسی می خواهد حرف خود را بزند. ما تجربه 
خوبی در تشــکیل تعاونی نداریم. بنابراین با تشکیل 
کنسرســیوم لزوما اوضــاع بهتر نمی شــود. اگرچه 
مانعی برای یکه تازی های یک نفر ایجاد می شــود، اما 
معنی اش این نیست که اوضاع خوب می شود.کاکایی 
یادآور می شود: درحال حاضر دو انجمن قطعه سازی 
داریم. اگرچــه کار آنهــا کاما متفاوت اســت، اما با 
نگاهی به تاریخچه آنها متوجه می شــویم که چرا این 
دو مجموعه تشکیل شد.او تأکید می کند: اصل ماجرا؛ 
یعنی خرید ســهام دولت در دو شرکت خودروسازی 
شدنی اســت، اما خیلی از مســائل ابتدا باید شفاف 
شــود و بعد دولت سهام را بفروشــد.این عضو هیئت 
علمی دانشــگاه علم و صنعت می گوید: شاید به دلیل 
برخی مسائل، شورای نگهبان هم به خصوصی سازی  
خودروســازی ها ایراد گرفت. اگر دولت این ســهم را 
بدهد و بــرود، دیگر هیچ کنترلی بــر اطاعات داخل 
شرکت های خودروســازی نخواهد داشــت، آن هم 
ایران خودرو یا سایپایی که بازیکنان اصلی در اقتصاد 
کان کشــور هســتند. بنابراین برای واگذاری سهام 
باقی مانــده باید مراحل قانونی خیلــی به دقت پیش 
برود و از آن سو کسی که می خواهد سهام را بخرد باید 
اهلیت داشته باشد. اگر کنسرسیومی از قطعه سازان 
باشد، قطعا این کنسرســیوم اهلیت الزم را دارد، اما 
چالش های زیادی پیش رو هست که باید به آنها توجه 

شود.
اگرچه کاکایــی ماحظاتی را برای واگذاری ســهام 
دولت به هلدینگی متشــکل از قطعه سازی ها مطرح 
می کند، اما ســعید مدنی، مشاور ســابق مدیرعامل 
ســایپا افق روشــنی برای واگذاری ســهام دولت به 

قطعه سازان متصور است.
او که درباره تشــکیل هلدینگ جدید قطعه ســازان 
اطاعاتی در دســترس نــدارد، اما این قشــر را تنها 
گروهی می داند کــه احتماال صاحیــت مالی برای 
خرید سهام دولت و مدیریت خودروسازی ها را دارد.

مدنی تأکید می کند: مــن از قبل هم اعام کرده ام که 
موافق واگذاری سهام شــرکت های خودروسازی به 

قطعه سازان هستم. 
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@kharidaar
@kharidaar وش دنا پالس آغاز پیش فر

و اتوماتیک توربوشارژر ایران خودر
پیش فــروش دنا پاس اتوماتیک توربوشــارژر 
توســط ایران خودرو از امروز دوشنبه 1۴ بهمن 

ماه آغاز می شود.
گروه صنعتی ایران خودرو در جدیدترین برنامه 
فروش خــود،  امــروز تصمیم به اجــرای طرح 
پیش فروش خــودروی »دنا پــاس اتوماتیک 
توربوشارژر« دارد و مشتریان از ساعت 11 صبح 
امروز دوشنبه با مراجعه به وبسایت فروش ایران 

خودرو، می توانند اقدام به ثبت نام آن کنند.
در شــرایط فروش جدید ایران خــودرو، پیش 
پرداخت ۸0 میلیون تومانی برای خودروی »دنا 
پــاس اتوماتیک توربوشــارژر« در نظر گرفته 
شده اســت که بســته به زمان ثبت نام، موعد 
تحویل آن با سود مشــارکت 1۸ درصد یکسان 
و همچنین ســود انصراف 10 درصد یکسان، به 
ترتیب در مهرماه و آبان ماه سال 1۴00 خواهد 
بود، ولی در مقابل مشتریانی که خودروی ثبت 
نامی خــود را در موعد تحویل آبــان ماه 1۴00 
دریافت کنند، تخفیف 1 میلیون تومانی خرید 
محصول ایرانی دریافــت خواهند کرد که برای 
موعد تحویل مهرماه، تخفیف ۷۲0 هزار تومانی 

خواهد بود.

همزمان با دهه مبارک فجر
وه  هدیه ویژه ۶۷ سالگی گر

بهمن به مشتریان
گروه بهمن همزمان با ایام گرامیداشت پیروزی 
انقاب اســامی و به مناسبت شصت و هفتمین 
سالگرد تاسیس این شــرکت خدمات ویژه ای را 
از 1۵ بهمن لغایت ۸ اسفند ماه به مشتریان خود 

ارائه می دهد.
 ســازمان خدمات پس از فــروش گروه بهمن 
جهت افزایش ســطح رضایتمندی مشتریان 
خود، هدیه ویژه ای را به مناســبت شــصت و 
هفتمین سالگرد تاســیس و به پاس قدردانی 
از همیاری مشتریان این شــرکت در این سال 
ها، با عنوان طرح اســتقبال از بهار از 1۵ بهمن 
ماه به مــدت ۲0 روز کاری ارائــه خواهد کرد. 
 ،B50،B30،H2 دارنــدگان خودروهــای
مزدا 3، کاپرا، کارا، وانت مزدا شامل این طرح 
می شوند و می توانند با مراجعه به نمایندگی 
هــای منتخب از خدمــات ویژه گــروه بهمن 

استفاده کنند.
در طــرح اســتقبال از بهــار بــرای دارندگان 
خودروهای مذکور ۲0درصــد در ارائه قطعات 
مصرفی شــامل فیلتر هــوا، فیلترکابین، فیلتر 
ســوخت، فیلتر روغن، ضد یــخ و آب رادیاتور و 
1۲درصــد در روانکارها اعم از روغــن موتور و 
روغن گیربکــس تخفیف در نظر گرفته شــده 
است، همچنین اجرت تعویض قطعات مصرفی، 
ضدیــخ، آب رادیاتــور، روغن موتــور، روغن 
گیربکس و تنظیم نور چراغ در این طرح رایگان 

است.
گفتنی اســت؛ ایــن طــرح در نمایندگی های 
منتخب گروه بهمن در سطح کشور و همچنین 
نمایندگی مرکزی در شــهر تهران به اجرا در 

می آید.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

قائم مقام وزیر صنعت اعالم کرد

آغاز برگزاری نمایشگاه های بهاره از اول اسفند
خریدار   قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
از اعام آمادگــی واحدهای صنفی بــرای برگزاری 
نمایشــگاههای فــروش بهاره بــه منظــور تامین 
اقام مورد نیاز مردم در شــب عید خبــر داد و گفت: 
این نمایشــگاهها به تناوب، در بــازه زمانی اول تا ۲۴ 

اسفندماه به مدت حداقل 10 روز برگزار خواهد شد.
حســین مدرس خیابانــی در جلســه هماهنگی با 
دســت اندرکاران برگزاری نمایشــگاههای بهاره در 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت گفت: بر اســاس 
توافقات صورت گرفته در جلسه هماهنگی برگزاری 
نمایشگاههای بهاره که به منظور تامین ایام مورد نیاز 
مردم در شب عید، با حضور نمایندگان وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، اتاق هــای اصناف ایــران و تهران، 
اتحادیه های صنفی، شــهرداری، نیــروی انتظامی و 
اورژانس برگزار شــد، مقرر گردید تا نمایشگاههای 
عرضه مســتقیم کاال، از اول تا ۲۵ اسفندماه 13۹۸، 
به تناوب در مدت زمانی حداقل 10 روزه در سراســر 

کشور برگزار شود.
قائم مقــام وزیر صنعت، معــدن و تجــارت افزود: بر 
اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ســه گروه کاال و خدمات در 
شــب عید به صورت ویژه و با تخفیف در اختیار مردم 
قرار می گیرند که بر این اســاس، کاالهای اساســی 
مورد نیاز مردم از جمله کیف و کفش، پوشاک، آجیل 
و خشــکبار، کاالهای اساسی و شــیرینی و شکات، 
عرضه خواهند شد؛ این در شرایطی است که برگزاری 
نمایشــگاههای فروش بهــاره، تنها یکــی از اجزای 
برنامه های متنوع تنظیم بازار برای ایام پایانی ســال 

است.
وی تصریح کرد: مجموعه تدابیری که از سوی صنوف 
تولیدی و توزیعی بر مبنای سیاستگذاری های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای ایام پایانی ســال در نظر 
گرفته شده، باید به نحوی اجرایی و عملیاتی گردد تا 
در نهایت، بازار شــب عید با آرامش کامل و همزمان 
با تامین کاالهای مورد نیاز مــردم با قیمت و کیفیت 
مناسب به مســیر خود ادامه دهد؛ این در حالی است 
که مجموعه سیاســت های ســتاد تنظیم بــازار به 
منظور برقراری آرامش در بــازار در مقاطع مهمی از 
سال همچون ایام شــب عید، ماه مبارک رمضان و در 
موارد خاصی همچون افزایش قیمــت بنزین خود را 
نشان می دهد؛ این در حالی است که بازار طی ماههای 
گذشــته، روند آرام و بدون نوســانات غیرطبیعی را 

سپری کرده است.
مدرس خیابانی با اشــاره به مدیریت مناســب بازار 
بــا همراهی و همــکاری بی نظیر صنــوف تولیدی و 
توزیعی و مجموعه دســت اندرکاران تنظیم بازار در 
ایام مصادف با افزایش قیمت بنزین خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه همه ارکان تنظیم بازار کشور از تولید تا 
توزیع همگی در دوران تغییر قیمــت بنزین پای کار 
بوده و تاش کردند تا بتوانند وضعیت مناســبی را به 
لحاظ تامین و توزیــع کاال رقم زننــد؛   این در حالی 
اســت که هم اکنون حال بازار خوب اســت و شاهد 
نوســانات غیرطبیعی در بازار نیســتیم؛ ضمن اینکه 
نرخ برخی از کاالها همچون گوشــت قرمز و مرغ نیز 

نسبت به سال گذشته، کاهش داشته است.
قائــم مقام وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت افزود: 
اتــاق اصناف ایــران بایــد محوریــت کار برگزاری 
نمایشــگاههای فروش بهاره ویژه ایام پایانی ســال 
را به عهده بگیرد و در کنار آن، تمامی دســتگاههای 
خدمات رسان از بانک، بیمه، شهرداری ها، اورژانس و 
نیروی انتظامی باید فضایی را فراهم کنند تا برگزاری 
این نمایشگاهها به بهترین شــکل ممکن پیش رود، 
این در حالی است که در همه جای دنیا، دستگاههای 
خدمات رســانی همچون شــهرداری ها، مراکزی را 
برای عرضه مســتقیم کاال تعریف می کنند تا کاالها 
بدون واسطه و با قیمت کمتر و کیفیت باالتر به دست 

مصرف کنندگان برسند.
مدرس خیابانی با بیــان اینکه قیمــت و کیفیت دو 
عامل مهم و اثرگــذار در عرضه کاالهــای موجود در 
دوران برگزاری نمایشــگاههای بهاره اســت، گفت: 
قیمت باید حداقل 10 تا 1۵ درصد کمتر از مغازه های 
ســطح شــهر بوده و تمامی کاالهای عرضه شده در 
این نمایشــگاهها، از کیفیت بسیار مناسب برخوردار 
باشند؛ این در حالی اســت که تمامی کاالهای عرضه 
شده در این نمایشــگاهها باید تولید داخلی بوده و از 

کیفیت بسیار مناسبی برخوردار باشند.
وی از اعــام آمادگی شــرکت پشــتیبانی امور دام 
و شــرکت بازرگانی دولتی ایــران به منظــور ارایه 
مکان های نمایشــگاهی دارای اســتاندارد به صورت 
رایگان به اصناف کشــور خبــر داد و گفــت: این دو 
شرکت قرار است که محل های مناسبی که در استانها 
و سراسر کشــور در اختیار دارند را به صورت رایگان 
در اختیار غرفه داران قرار دهند تا بتــوان کاالها را با 

قیمت بسیار مناسب در اختیار مردم قرار داد.

دالر به سد مقاومتی نزدیک شد
رونــد حرکت دالر دیــروز از پــس چندین روز 
افزایــش قیمت معکــوس شــد و صرافی های 
بانکی هر دالر را ۸0 تومان ارزان تر از روز گذشته 

عرضه کردند.
هر دالر امریکا در بازار با عقب نشــینی از میانه 
کانال 13 هزار و تومان بار دیگر به مرز مقاومتی 

نزدیک شد .
 قیمت هــر دالر امریکا 13 هــزار و ۴۲0 تومان 
فروخته شــد. نرخ خریــد دالر در صرافی های 
بانکی نیز برابر با 13 هزار ۲۲0 تومام اعام شده 

است . 
رشــد خزنده دالر در آخرین روزهای آبان ماه، 
پس از سهمیه بندی بنزین آغاز شد و در شرایط 
کنونی دالر دو کانال نســبت به ابان ماه ســال 

جاری پیشروی کرده است.
 قیمــت یورو نیز با برگشــت از کانــال 1۵ هزار 
تومان، به قیمت 1۴ هزار و ۹۲0 تومان فروخته 
می شــود. بهای خرید هر یــورو در صرافی های 
بانکی نیز به 1۴ هزار و ۷۲0 تومان اعام شــده 

است.
گزارش های رسیده نشان می دهد وضعیت بازار 
ارز در شرایط عادی اســت و حجم تقاضا تغییر 

چندانی را تجربه نکرده است.

سکه به کانال ۴ میلیون تومان 
برگشت

بازار ســکه تحت تاثیر کاهش قیمــت ارز وارد 
کانال ۴ میلیون تومان شد.

 قیمت طــا در بازارهــای جهانی به اونســی 
1۵۸۹ دالر و 0.1 سنت رســید و نسبت به روز 
گذشــته نزدیک به ۹ دالر افزایش یافته است و 
در بازارهای داخلی نیز قیمت طای 1۸ عیار  به 
۵0۴ هزار و ۲00 تومان رسیده است که نسبت 
به روز گذشــته کاهش قیمت ۸ هــزار و ۸00 

تومانی را تجربه کرده است.
هر قطعه ســکه بهــار آزادی با کاهــش ۶ هزار 
تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۹۴0 هزار تومان در 

بازار معامله می شود.
هر قطعه ســکه امامی نیز با قیمــت ۴ میلیون و 
۹۵0 هزار تومــان در بازار معامله می شــود که 
نســبت به روز گذشــته ۹۲ هزار تومان کاهش 

قیمت داشته است.
نیم ســکه نیز با قیمت  ۲ میلیــون و ۵3۹ هزار 
تومان در بازار معامله می شــود و ربع ســکه نیز 
با کاهش 13 هزار تومانی بــه قیمت 1 میلیون و 

۵۴1 هزار تومان در بازار معامله می شود.

و  ماندگاری ارز ۴۲۰۰تومانی دار
 در سال ۹۹

در جدیدتریــن جلســه کمیســیون اقتصــاد 
سامت اتاق بازرگانی تهران، وضعیت تامین ارز 
مورد نیاز داروها در ســال آینده برگزار شــد و با 
توضیحات نماینده دولت در این جلسه مشخص 
شــد که این ارز در ســال 13۹۹ نیز برای حوزه 

دارو تامین خواهد شد.
 با افزایــش نــرخ ارز از ماه های ابتدایی ســال 
گذشــته، دولت تصمیم گرفت که برای حمایت 
از اقشار کم درآمد و حفظ نظم در بازار کاالهای 
اساســی، یک ارز با نرخ دولتی تعریف کرده و به 
واردات این کاالها اختصــاص دهد. در کنار آن، 
با توجه به آغاز دور جدیــد تحریم های آمریکا، 
واردات بیش از 1۴00 قلم کاال به کشور ممنوع 
شــد و دولت اعام کرد بــرای واردات کاالهای 
اساســی ارز ۴۲00 تومانی تخصیص خواهد داد 
و برای واردات سایر کاالها، واردکنندگان باید از 

سامانه نیما استفاده کنند.
هرچند تخصیص ارز ۴۲00 تومانی انتقادهایی 
را از ســوی برخی فعاالن اقتصادی برانگیخت و 
آن ها چند نرخی شدن ارز را عاملی برای کاهش 
شــفافیت و افزایش رانت خواری تفسیر کردند 
اما دولت اعام کرد که در شرایط فعلی نمی توان 

به گزینه حذف  این ارز فکر کرد.
در شــرایطی که گمانه زنی هایــی درباره امکان 
حذف این ارز در سال آینده وجود داشت، دولت 
در الیحه بودجه سال ۹۹ نیز اعام کرد که منابع 
ارز ۴۲00 تومانی را تامین کرده و تخصیص آن 
ادامه خواهد داشت. هرچند مصادیق تخصیص 
این ارز محدود شــده اما دارو جــزو بخش هایی 
اســت که همچنان در ســال آینده ارز دولتی را 

دریافت خواهد کرد.
غامحســین مهرعلیان -  مدیــرکل اداره امور 
دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو 
-  در جلسه کمیســیون اقتصاد ســامت اتاق 
بازرگانی تهــران تاکید کرد کــه به رغم تمامی 
مشکاتی که گفته  می شــود ناشی از ارز ۴۲00 
تومانی اســت، این نرخ ارزی برای ســال آینده 
نیز کماکان ادامه خواهد داشت. طی هفته های 
اخیر، در کمیسیون تلفیق روی موضوع نرخ ارز 
۴۲00 تومانی بحــث و تبادل نظر زیادی صورت 
گرفت و در نهایت اعضای این کمیسیون به این 
جمع بندی رسیدند که اگر قرار باشد ارز ۴۲00 
تومانی تنها به یک کاال تخصیــص یابد، آن کاال 

دارو است.
این برنامه دولت در حالی ادامه خواهد داشــت 
که فعاالن اتاق بازرگانی در ماه های گذشــته از 
تداوم تخصیص این ارز گایه داشته و معتقدند 
می توان شــیوه های دیگری را نیز در این حوزه 

امتحان کرد.
محمود نجفی عرب - رییس کمیسیون اقتصاد 
سامت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه اظهار 
کرد: از نظر ما، چند نرخی شــدن ارز و تخصیص 
یــک ارز دولتی، موجــب کاهش شــفافیت و 
افزایش رانت می شــود. در چنین شرایطی افراد 
و شرکت هایی که از رانت برخوردارند به این ارز 
دسترسی دارند و فعاالن واقعی با محدودیت رو 
به رو می شــوند. وی ادامه داد: نظر ما این است 
که در صورت توقف تخصیص این ارز می توان با 
گزینه هایی جایگزین به شکل مستقیم از مردم 

حمایت کرد. 


