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مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل 
درباره عاقبت هواپیماهای برجامی، گفت: موضوع 
خروج از برجام در قراردادها پیش بینی نشده بود 

و قرار نبود که چنین پیش بینی داشته باشیم.
اصغر فخریه کاشان در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
درباره تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج  از 
برجام و تأثیــر آن در قراردادهای خرید هواپیماهای 
پسابرجامی، اظهار داشت: باید صبر کنیم تا مشخص 
شــود عکس العمل اروپایی ها با این تصمیم ترامپ در 

برجام چه خواهد بود.
وی در پاسخ به این ســؤال که آیا موضوع خروج 
آمریکا از برجام در قراردادها لحاظ شــده بود یا خیر؟ 
پاســخ داد: موضوع خــروج از برجــام در قراردادها 
پیش بینی نشده بود و قرار نبود که این چنین پیش بینی 

داشته باشیم.
مشــاور وزیر راه و شهرســازی در امور بین الملل 

کــه چنــدی قبل اخبــاری مبنی بر اســتعفای وی 
منتشــر گردیده بود)!( تأکید کرد: ما هیچ پولی پیش 
کمپانی های ســازنده هواپیما نظیر ایرباس و بوئینگ 
نداریم تا در صورت توقف قراردادها، ضرر و زیان ببینیم.

فخریه کاشان درباره سرنوشت دو فروند ایرباسی که 
قرار بود تا پایان ســال میالدی جاری وارد ناوگان هما 
شــود، توضیح داد: باید منتظر بود و دید که کمپانی 

ایرباس در این باره چه تصمیمی می گیرد.
بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران پس از  برنامه جامع اقدام مشترک، با سه 
کمپانی ایرباس، بوئینــگ و ATR قرارداد خرید 200 
فروند هواپیما شــامل یکصد فروند ایرباس، 80 فروند 
بوئینگ و 20 فروند ATR به امضا رســاند؛ تاکنون 8 
فرونــد ATR و 3 فروند ایربــاس از این قراردادها و به 
صورت نقدی از محل مصوبه 330 میلیون دالری هما 
از صندوق توسعه ملی و در ناتوانی مسئوالن در جذب 

فاینانسر، خریداری شد.قرار بود این 330 میلیون دالر 
در آینده به عنوان پیش پرداخت ایرباس ها و ATRها در 
نظر گرفته شود اما با این روند به نظر می رسد همه این 
رقم صرف خرید هواپیماهای نو به صورت نقدی شده 
است و حاال با افتخار اعالم می شود که همه این پولها 
را از محل ذخایر ارزی کشور به شرکتهای غربی داده اند.
 همچنیــن قرار بود 2 فروند ایربــاس دیگر نیز از 
محل این قراردادها تا پایان ســال میالدی جاری وارد 
کشور و ناوگان هما شود که به نظر می رسد در شرایط 
کنونی و با خروج آمریکا از برجام ورود این دو ایرباس 

با مشکل مواجه شود.
از ســوی دیگر به نظر می رســد با تصمیم ترامپ 
مبنــی بر خروج آمریکا از برجــام،  خرید هواپیماها از 
کمپانی بوئینگ هم منتفی شــده است. مدیر شرکت 
هواپیماســازی بوئینــگ در جدیدترین موضعگیری 
خود تالش کرده زیان ناشی از لغو فروش هواپیماهای 

بوئینگ به ایــران به دلیل تصمیم ترامپ به خروج از 
برجام را کم اهمیت جلوه دهد.

تســنیم به نقل از رویترز گــزارش داد که دنیس 
مویلنبورگ گفته است: شــرکتش جایی برای تولید 
سفارشات 777 های پهن پیکر و 737های مکس ایران 
باز نکرده بود و همچنان به تبعیت از دستورالعمل های 

دولت آمریکا در مورد ایران ادامه می دهد.
دولــت روحانی کــه خود را دولــت تدبیر و امید 
می خوانــد، وعده کرده بود با توســل به برجام، موانع 
خرید هواپیماهای خارجی را برمی دارد ولی بنابر اذعان 
مسئول مستقیم این خریدها، ابتدایی ترین پیش بینی ها 
یعنی احتمــال برهم خوردن برجام از ســوی دولت 
پیش بینی نشــده است. این سوءمدیریت در شرایطی 
رخ داده کــه بارها منتقدان درباره ســابقه بدعهدی 
آمریکایی ها هشدار داده بودند، اما دولت منتقدان را به 

عناوین مختلف تخریب می کرد.

مشاور آخوندی:

در قرارداد های خرید هواپیما
خروج از برجام را پیش بینی نکرده بودیم!

در پی خروج آمریکا از برجام و اصرار دولت 
ایران بر ادامه برجام بــا اروپایی ها، مدیر یک 
شرکت نفتی ایتالیا در نشست ساالنه این شرکت 
به سهامدارانش گفت، تمام طلب های معوق خود 
از ایران را گرفتــه و قصدی برای اجرای پروژه 

جدید در ایران ندارد! 
هنوز سه روز از سخنرانی ترامپ درخصوص خروج 
آمریکا از برجام نگذشــته بود که برخی شــرکت های 
اروپایی هم راســتا با تصمیــم وی، همراهی خود را با 

سیاست جدید آمریکا اعالم کردند. 
پیش تر نیز از قول یکی از کارشناسان مسائل مالی 
نوشته بودیم: »اروپا نمی تواند بدون آمریکا برجام را ادامه 
دهد.« چه اینکه با گذشــت مدت کوتاهی از رسانه ای 
شــدن تصمیم آمریکا، شــرکت هایی مثــل »جنرال 

الکتریک«، »زیمنس«، »بوئینگ« و »ایرباس« اعالم 
کردند تابع دستورالعمل های این کشور هستند. 

در جدید ترین نمونــه ی همراهی اروپا با تصمیم 
آمریکا، یک شــرکت نفتی ایتالیایی، صراحتا خروج از 
برجام را کلید زده و اعالم کرده پروژه جدیدی در ایران 

نخواهد داشت. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از رویترز، 
کلودیو دســکالزی، مدیر شــرکت انــی ایتالیا اعالم 
کرد تمــام طلب هــای معوق خــود از ایــران بابت 
ســرمایه گذاری های سال های گذشته در این کشور را 
از تهــران گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در 

ایران ندارد!
وی ایــن اظهــارات را پس از آن بیــان کرده که 
واشــنگتن تصمیم گرفتــه ضمن خــروج از برجام، 

تحریم های جدیدی علیه ایران به اجرا بگذارد. 
مدیر شــرکت انی افزود: تنها فعالیت باقی مانده 
انی در ایران خرید ماهانه دو میلیون بشکه نفت از این 
کشور در قالب قراردادی است که در پایان سال جاری 

میالدی منقضی می شود. 
دسکالزی همچنین گفت، برقراری هرگونه تحریم 
جدید علیه ایران شش ماه طول خواهد کشید. به گفته 
وی، نفت مورد نیاز این شرکت ممکن است از این پس 

به جای ایران از کشوری دیگر تامین شود. 
این در حالی است که وزیر نفت درباره تاثیر خروج 
آمریکا از برجام و این که چقدر روی صنعت نفت، درآمد 
و صــادرات ما اثر می گذارد، گفته اســت: »معتقدم با 
خروج آمریکا از برجام اتفاق قابل ذکری برای صادرات 
نفــت و میعانات گازی ما رخ نخواهد داد و درآمدهای 

 ارزی کشــور طبــق آنچــه در بودجه اســت، تامین 
خواهد شد.«

با این حــال، برخــالف گفته وزیر نفــت، هنوز 
تصمیمات آمریکاهایی اجرایی نشده، شرکت ایتالیایی 
انی اعالم کرده دیگر نفت نخواهد خرید، موضوعی که 
در ادامه ممکن اســت به شرکت های دیگری تسری 

پیدا کند. 
گفتنی است، پس از اینکه خروج آمریکا از برجام 
به صورت علنی رسانه ای شد، مقامات دولتی ایران به 
ادامه ایــن توافقنامه بدون آمریکا )تا زمانی که منافع 
ایران از برجام تامین شود(  اشاره کرده اند ولی به نظر 
می رسد رسیدن به نقطه ای که بتوان منافع ایران را از 
برجام بدون آمریکا متصور شــد )همان طور که رهبر 

انقالب گفته اند( بسیار بعید می باشد.

در راستای خروج آمریکا از برجام

شرکتایتالیایی:دیگرازایراننفتنمیخریم

مدیر عامل اسبق منطقه آزاد کیش و منطقه 
ویژه اقتصادی پیام ضمن مخالفت با ایجاد مناطق 
آزاد جدید، از تغییر موضع کمیسیون اقتصادی 

مجلس در برابر الیحه دولت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، مرتضی بانک دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد به  تازگی از بررسی الیحه 
ایجاد مناطق آزاد جدید در صحن علنی مجلس خبر 
داده اســت. الیحه ایجاد 20 منطقه جدید آزاد و ویژه 
اقتصادی به سبب کارنامه ضعیف مناطق آزاد کنونی 
در عدم تحقق اهداف تعیین  شده با مخالفت های جدی 
از ســوی برخی مسوالن اجرایی، نمایندگان مجلس و 
کارشناســان اقتصادی مواجه شده است. با این حال 
علیرغم انتقادات جدی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس در گذشته، مرتضی بانک به تازگی اعالم کرده 
که هماهنگی های الزم با کمیسیون اقتصادی مجلس 
برای تاســیس مناطق آزاد جدید انجام شده و یکی از 
اعضای این کمیسیون هم گفته است هرجا که توجیه 

داشته باشد از مناطق آزاد جدید حمایت می کنیم.
در همین خصوص مدیر عامل اســبق منطقه آزاد 
کیش و منطقــه ویژه اقتصادی پیام به عنوان یکی از 
مخالفان جدی ایجاد مناطق آزاد جدید معتقد است، 
برای تاسیس مناطق آزاد دیگر باید دید 7 منطقه آزاد 
فعلی چه عملکردی داشته اند و آیا توانسته اند اهداف 

ترسیم شده خود را محقق کنند؟
محمدعلی محبی گفت: به نظر بنده حتی 20 درصد 
اهداف این مناطق هم محقق نشده است حاال چه لزومی 
دارد که مناطق آزاد جدید هم تشــکیل شود. وقتی 7 
منطقه موجود ماموریت های خود را انجام نداده اند چرا 
باید مناطق آزاد جدید هم تشکیل شود. از طرفی این 
7 منطقه بر اســاس یک ســری مزیت ایجاد شده اند 
این در حالی اســت که برای مناطق آزاد جدید مزیت 

خاصی وجود ندارد. 
وی که حدود یک سال نیز به عنوان مدیر منطقه 
آزاد کیش فعالیت کرده است، افزود: دولت باید به این 

سوال پاسخ دهد که چه ماموریتی قرار است به مناطق 
آزاد جدید بدهد که مناطق آزاد قدیم نمی توانند انجام 
دهند. از طرفی مناطق آزادی که قرار است راه اندازی 
شــود چه بودجه و زیر ساختی دارند که به معضل 7 

منطقه آزاد فعلی گرفتار نشوند.
رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری 
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد، ادامه داد: همین سوال در 
خصوص نمایندگان مجلس نیز مطرح است، نماینده ای 
که دنبــال ایجاد منطقه آزاد زابل اســت آیا می داند 
با ایجاد این منطقــه جدید، منطقه آزاد چابهار دچار 
مشــکل می شود؟ آقای پور ابراهیمی به عنوان رئیس 
کمیســیون اقتصادی در یکی از برنامه های تلویزیونی 
حاضر شد و هرچه خواست نثار مناطق آزاد کرد حاال 
چه اتفاقی افتاده که ایجاد مناطق آزاد جدید را تایید 
می کند. ایشــان گفتند در قشمی که 30 سال است 
منطقه آزاد است هنوز کوچه و پس کوچه های کثیف 
و خانه های کپری وجــود دارد با چه ادله ای به دنبال 

ایجاد 8 منطقه آزاد جدید است.
وی با بیان اینکه برخی می گویند با استقرار گمرک 
مشکالت مناطق آزاد حل شده، این درحالی است که 
گمرک از ابتدا در مبادی خروجی مناطق مستقر بوده 
اســت، گفت: هر تخلف و قاچاقی در مبادی خروجی 
مناطق رخ داده گمرک باید پاسخگو باشد هنوز فراموش 
نکرده ایم که چند رئیس گمرک بابت دریافت رشــوه 
راهی زندان شده اند یا موضوع گمرک گیالن که اخیرا 
رسانه ای شــد و همین موضوع گمرک شهید رجایی 
که آخر مشــخص نشــد تکلیف بیش از هزار کانتینر 

مکشوفه چه شد؟
محبی گفت: سوال من از رئیس کمیسیون اقتصادی 
این است که چه اتفاقی افتاده که ظرف چند ماه نظر 
ایشــان به کل در خصوص ایجــاد مناطق آزاد جدید 
عوض شــد. ظاهرا پاسخ این ست که باید برای ایجاد 
اشــتغال این مناطق جدید شکل بگیرند، حاال مگر با 
همان بازارچه های مرزی امکان ایجاد اشتغال نیست؟

مدیر عامل اسبق منطقه آزاد کیش مطرح کرد

چرخشسؤالبرانگیزمواضعبرخینمایندگانمجلسدربارهگسترشمناطقآزاد

در حالی مدیران بانک مسکن بر تسهیل پروسه پرداخت وام 
به متقاضیان تاکید می کنند که برخی شعب این بانک بی توجه به 
ضوابط و مقررات برای اعطای تسهیالت ضمانت های متعددی از 

جمله بیمه، چک،  سفته،  ضامن و... درخواست می کنند. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، اوایل دیماه ســال گذشته ابوالقاسم 
رحیمی انارکی زمانیکه عضو هیئت مدیره بانک مســکن بود از تســهیل 
پرداخت وام خبر داده و گفته بود:  در حال حاضر درخواســت برای ارائه 
ضمانت برای وام مسکن، جزو ضوابط بانک مسکن نیست. اما در مواردی 
که تســهیالت بدون سپرده پرداخت می شود و اطمینان کافی از توانایی 
بازپرداخت اقساط یا مدارک و مستندات مورد نیاز را متقاضی نتواند فراهم 

کند، از این افراد درخواست می شود برای دریافت وام ضامن بیاورند.
وی تصریح کرده بود: درخصوص حساب های تعهدی بانک از جمله 
صندوق یکم، انواع صندوق ها، حســاب جوانان و... چنین تکلیفی وجود 
ندارد، معهذا باز کماکان این قضیه در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته 
اســت. کارگروهی برای این کار تعیین شده اند که بحث ضمانت های وام 
مسکن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و بتوانیم تسهیلی را در این زمینه 
به وجود بیاوریم تا بر اساس ضوابط ابالغی بانک مسکن وام به متقاضیان 
پرداخت شود.عضو هیئت مدیره بانک مسکن با بیان این که برخی شعب 
نباید از خود برداشت های خاصی را داشته باشند و در مغایرت با ضوابط 
ابالغ شده بخواهند یک سری اقدامات را انجام دهند، گفته بود:  این مسئله 
طی دو هفته آینده نهایی و به شــعب بانک اعالم می شــود تا بر اساس 
ضوابط اقدام کرده و مسائل و مشکالت پدید آمده برای مردم برطرف شود.

مطابق وعده عضو سابق هیئت مدیره و مدیرعامل کنونی بانک مسکن 
حداکثر باید تا نیمه دیماه ســال گذشته ماجرای درخواست ضمانت و 
سخت کردن پروسه پرداخت وام از سوی برخی شعب این بانک فیصله 
پیدا می کرد. این در حالی اســت که برخی شــعب بانک مسکن پس از 
گذشت بیش از چهارماه از اظهارات مدیرعامل بانک، همچنان رویه سنوات 

قبل را در پرداخت تسهیالت ادامه می دهند.
هم اکنون متقاضیان وام عالوه بر ارائه ضمانت، باید چک یا ســفته را 
برای دریافت وام به شــعب ارائــه کنند. البته بیمه بودن متقاضی را نیز 
جدیدا باید به فهرست شروط من درآوردی شعب بانک مسکن اضافه کرد.

مدیرعامل بانک مســکن در جدیدترین اظهارنظر در این باره گفت:  
گفته ایم که شعب هیچ چیز اضافه ای را از متقاضیان وام به عنوان وثیقه 
دریافــت نکنند، چون ملک در رهــن بانک قرار می گیرد. البته برخی از 
متقاضیان دریافت تسهیالت، نمی توانند شعب را توجیه کنند که توانایی 
بازپرداخت اقساط را دارند. بنابراین به دلیل این نگرانی واحدهای اعتباری 
که تصمیم گیر هســتند ممکن اســت چیز اضافه ای را از متقاضیان وام 
بخواهند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا این کار قانونی است یا خیر، 
تصریــح کرد: این کار جزو ضوابط ما نیســت و تاکید کرده ایم که چیز 

اضافه ای-ضمانت-گرفته نشود.

رئیس  نظام صنفی کشــاورزی گفت: اقدام اخیر دولت مبنی 
بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم مورد انتقاد شدید کشاورزان 

قرار گرفت. 
محمد شفیع ملک زاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد 
از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: طبق قانون خرید تضمینی، 
همه ساله دولت قبل از شروع فصل زراعی تا پایان شهریور موظف به اعالم 
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برحسب تورم است در حالی که 

امسال نرخ خرید بعد از گذشت هفت ماه اعالم شد.
وی ثبــات نــرخ خرید تضمینی گندم در ســال زراعــی 96-97 را 
امری غیرمنطقی و اجحاف در حق کشاورزان برشمرد و ادامه داد: اگرچه 
همه ساله نرخ خرید تضمینی برحسب تورم بانک مرکزی اعالم شود، اما در 
سال زراعی 95-96 این نرخ متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت چرا که با 
وجود تورم بیش از 9 درصد، نرخ خرید گندم تنها 2/2 درصد افزایش یافت.
به گفته رئیس  نظام صنفی کشاورزی، براساس قانون افزایش بهره وری، 
قیمت خرید محصوالت متناسب با هزینه های تولید و نرخ تورم باید اعالم 
شود چرا که در سال زراعی جدید قیمت نهاده های کشاورزی بیش از 50 

درصد افزایش داشته است.
ملک زاده با اشاره به اینکه ثبات نرخ خرید تضمینی خودکفایی گندم 
را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، افزود: نرخ هزینه های تولید نظیر سم 
علف کش، کودهای شیمیایی و حمل و نقل نسبت به زمان قبل از حذف یارانه 
50 تا 60 درصد افزایش یافته است در حالی که ثبات نرخ خرید تضمینی 
گندم موجب می شود که کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت بروند 
و این امر ضربه مهلکی به خودکفایی گندم و منابع آبی وارد می کند.رئیس 
 نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی، تصریح کرد: کشاورزان به عنوان 
مهم ترین قشر جامعه، امنیت غذایی را عهده دار هستند و اقدام اخیر دولت 
مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 به شدت 

مورد انتقاد کشاورزان قرار گرفت.

نایب  رئیس شورای ملی زعفران گفت: سازمان تعاون روستایی 
۷۰ تــن زعفران را از بازار جمع آوری کرده و به جای تنظیم بازار 

سبب افزایش قیمت یک میلیون تومان در هر کیلو شده است.
غالمرضا میری در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد خرید توافقی 
زعفران که طی سال گذشته از سوی سازمان تعاون روستایی کشور انجام 
شــد، اظهار کرد: قرار بود با هدف ثبات و تنظیم بازار زعفران، این طرح 
انجام شــود و به گونه ای حمایت از کشاورزان و مِن صادرکننده ای بود که 
به پشتوانه دپوی 70 تن ذخیره زعفران بتوانم در دنیا بازاریابی و صادرات 

انجام دهم.
وی با انتقاد از عملکرد ســازمان تعاون روستایی در این حوزه تصریح 
کرد: متأســفانه تعاون روســتایی به عنوان بازوی اجرایی دولتی مقابل 
صادرکننــدگان قرار گرفت و آنها را به خاک ســیاه نشــاند و اکنون هر 
صادرکننده ای که 20 روز پیش زعفران خود را فروخته باید یک میلیون 

تومان باالتر از نرخ قبلی زعفران را خریداری کند.
رئیس  اتحادیه صادرکنندگان زعفران با اشاره به اینکه سازمان تعاون 
روستایی بیشتر زعفران کشاورزان را خریداری و دپو کرده است، گفت: نه 
تنها زعفران را به بازار عرضه نکرده اند، بلکه سبب افزایش قیمت شده اند 
تا حدی که در بازار کمبود به وجود آمده و باید پرسید کجای دنیا دولت 

مقابل صادرکننده می ایستد تا آن را به زمین بزند؟
ً  زعفران از طریق بورس برای  میری در پاســخ به این سؤال که ظاهرا
تنظیم بازار عرضه می شــود گفت: زعفران کیلویی چهار میلیون و 500 
هزار تومانی را در بورس شش میلیون و 50 هزار تومان عرضه می کنند و 
به مِن صادرکننده می گویند از این محل زعفرانت را بخر و در ازای آن هم 
وثیقه بانکی بده در صورتی که صادرکننده پیش از این به راحتی زعفران 

موردنیاز خود را با قیمتی پایین تر از کشاورزان می خرید.
وی افزود: بهتر بود وزارت جهاد کشــاورزی برای حمایت از کشــت 
زعفران روش قیمت تضمینی را اجرا می کرد تا اگر می خواست محصول 
کشــاورز را به بهایی اندک بخرد، بگوید با این قیمت مشخص زعفران را 

خریداری می کنم.
گفتنی اســت، به دلیل مشــکالتی که زعفران کاران طی چند سال 
گذشــته برای فروش محصول خود به بهای اندک داشــتند، طرح خرید 
توافقی زعفران توسط سازمان تعاون روستایی به اجرا درآمد اما در عمل 

مشکالتی به وجود آمد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تذکر 
  )FATF(نسبت به اینکه گروه ویژه اقدام مالی
نیز همچون برجام، گام به گام پابند به برنامه های 
کشور می زند، گفت: چه تضمینی وجود دارد که 
طرف مقابل با سیاسی کاری با کشورمان برخورد 

نکند؟
به گزارش تســنیم، مجلس شــورای اسالمی در 
جلســه 18 اردیبهشــت ماه خود در حالی به کلیات 
الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم رأی 
داد که کمیســیون حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی 
بررسی کننده این الیحه با آن مخالفت داشت. این هفته 
قرار بر این اســت که جزئیات این الیحه مورد ارزیابی 

نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
در این رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی، با  اشاره به 

تذکری که در صحن علنی مجلس خطاب به ریاست 
مجلــس مطرح کرد، گفت: اکنون که شــرایط برجام 
به شــکل فعلی درآمده است، مجلس شورای اسالمی 
حداقل کاری که درباره FATF می تواند انجام دهد این 
است که این الیحه را از دستور کار مجلس خارج کند.

وی بــا بیان اینکــه دو گروه اقدام وجــود دارد، 
تصریح کرد: یکی برجام بود که چهار سال بدون اینکه 
نتیجه ای عاید مردم کند کشــور را معطل خود کرد و 
دومی کار گروه اقدام مالی اســت که همان گروه ویژه 
اقدام مالی)FATF(  اســت و تکلیــف آن را نیز از هم 
اکنون می توان تشــخیص داد.این نماینده مجلس با 
تذکر نسبت به اینکه گروه ویژه اقدام مالی)FATF(  نیز 
همچون برجام گام به گام پابند به برنامه های کشــور 
می زند، افزود: جای بسیار تعجب دارد که همکاران بنده 

با چه توجیهی در حال تصویب این الیحه هستند و اگر 
همه این محدودیت ها را نیز که در )FATF( گفته شده 
است پذیرفتیم، چه تضمینی وجود دارد که طرف مقابل 

با سیاسی کاری با کشورمان برخورد نکند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: سرنوشت برجام که به 
اصطالح با تایید شورای امنیت یعنی عالی ترین سازمان 
حقوقی بسته شد تکلیفش این شد که مالحظه می شود. 
اکنون مجلس باید با از دستور خارج کردن الیحه گروه 
ویژه اقدام مالی)FATF(  از این تجربه ای که بسیار برای 
ملت ایران گران تمام شده است استفاده کند تا بیش از 

این مجلس در پیشگاه ملت شرمنده نشوند.
وی در رابطه با تأثیرات اقتصادی خروج آمریکا از 
برجام گفت: کشورهای مقابل ایران در برجام به تعهدات 
خود در برجام عمل نکردند که اگر اکنون بخواهند خارج 

شــوند تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور بگذارد و به 
عبارت دیگر برجام بر کشور عایدی نداشت که اکنون 

نگران تأثیرات واقعی آن بر اقتصاد کشور باشیم.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تأثیراتی 
که اکنون در بازار مختلف روی می دهد بیشتر شوکی 
است که کشور را 5 سال معطل هیچ کردیم. آمریکایی ها 
چیزی از برجام باقی نگذاشته اند که اکنون بخواهند از 
آن خارج شوند.حاجی دلیگانی با ابراز اینکه از ابتدا در 
برجــام نیز آنچه را باید می گرفتیم نگرفتیم، گفت: به 
عنوان نمونه در این 5 سال هیچ سویفت بانکی باز نشد.

وی با  اشــاره به اینکه برای توسعه کشور نیازی به 
کمک بیگانگان نداریم گفت: اگر دولت به توان داخلی 
کشور ایمان بیاورد، کشور به سرعت به مسیر توسعه و 

رونق وارد خواهد شد.

دریافت ضمانت های 
»من درآوردی« برخی شعب بانک 

مسکن برای پرداخت وام

رئیس  نظام صنفی کشاورزی خبر داد

انتقاد کشاورزان به ثابت ماندن
 نرخ خرید تضمینی گندم

نایب رئیس  شورای ملی زعفران:

عملکرد تعاون روستایی 
صادرکنندگان زعفران را زمین زد

یک نماینده مجلس:

تضمینینیستکهFATFمثلبرجامنشود

بازار  تلگرام،  پیام رســان  با مسدود شدن 
فیلترشــکن ها و برنامه هایی که مدعی هستند 
بدون فیلترشــکن می توانند به تلگرام متصل 
شوند، رونق گرفته ولی بسیاری از هکرها با قرار 
دادن برنامه های مخرب در این فایل ها، اقدام به 

نصب بدافزارها روی سیستم کاربران می کنند. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بارها به کاربران هشدار 
داده شــده به راحتی به فایل هایی که در شــبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها وجود دارد اعتماد نکرده و به 
دانلود و نصب ایــن برنامه ها اقدام نکنند، زیرا هکرها 
و مهاجمان از این روش اســتفاده کرده و به ســرقت 
اطالعــات کاربران از طریق نصب برنامه های مخرب و 
بدافزارها اقدام می کنند. با وجود این، گاهی تنها زمانی 
که کاربر مورد هجوم قرار گرفته و اطالعتش به سرقت 
رفته و یا از بین رفته باشد، متوجه آسیب های وارده ی 

ناشی از اعتماد کور به این برنامه ها می شود. 
پس از فیلترینگ تلگرام شاهد انتشار تعداد زیادی 
از فایل ها و اپلیکیشن ها در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی هســتیم که ادعا دارند نســخه های دیگر 
تلگرام هستند که غیرقابل فیلتر بوده و یا وی پی ان و 
فیلترشکن های قوی  هستند که مانع از مسدودسازی 
این پیام رسان می شود. با وجود این، کارشناسان همواره 
به کاربران هشــدار می دهند که به هیچ عنوان فریب 
ایــن تبلیغات را نخورده و از نصب چنین نرم افزارها و 

اپلیکیشن هایی خودداری کنند. 
این نرم افزارها و اپلیکیشــن ها غالبــا بدافزارهای 
مخرب و جاسوسی هستند که با دانلود و نصب آن ها، 
سرقت از اطالعات ذخیره شده برروی گوشی همراه و 

دامفیلترشکنهایتلگرامبرایسوءاستفادهازاطالعاتمردم

یا سیستم ها صورت می گیرد و اطالعاتی مثل عکس 
و یا اطالعات بانکی ذخیره شده در حافظه ی گوشی ها 
به راحتی از سوی مجرمان سایبری به سرقت می رود 
و حتی کاربر به راحتی  متوجه این سرقت ها نمی شود. 
همچنیــن پیــش از این هم اخبــاری حاکی از 
ورود یک بدافزار در پوشــش فیلترشکن منتشر شده 
بود که با دریافت یک پیامک فریبنده که مدعی ارایه 
فیلترشــکن از طریق یک آدرس وب بود، آغاز شده و 
با کلیک کردن کاربر روی لینک مذکور، بدافزار روی 
تلفن قربانی، دانلود می شــد. از کاربر در زمان نصب، 
مجوز دسترسی به مواردی از جمله فهرست مخاطبان 

و خدمات پیامک اخذ می شد و در ادامه بدافزار لینک 
انتشــار خود را برای تمام افراد موجود در فهرســت 

مخاطبان از طریق پیامک ارسال می کرد. 
درنهایت باید توجه داشــت حتی وی پی ان هایی 
که گوگل پلــی به صورت رایگان در مارکت خود قرار 
می دهد، نمی تواند تضمین کننده ی امنیت باشد، زیرا 
مجرمان سایبری از امنیت ضعیف و آسیب پذیری های 
گوگل پلی سوءاستفاده و اپلیکیشن های آن را به بدافزار 

آلوده می کنند.
از طرفی یکی از مواردی که در جلوگیری از حمالت 
بدافزاری اهمیت دارد، به روز نگه داشتن آنتی ویروس ها 

و سیستم های امنیتی است. 
ظرفیت 9 میلیارد دالری درآمد 

پیام رسان های داخلی
در همین حال، پیام رسان های بومی ظرفیت چند 
میلیارد دالر درآمدزایی برای کشور را داشته و صرف 
نبود مزیت در دوره فعلی نمی تواند توجیهی برای عدم 

ورود به عرصه پیام رسان بومی باشد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، پیش بینی می 
شود در ســال 2017 میزان درآمد حاصله در شبکه 
های اجتماعی36.69 میلیارد دالر باشــد. با توجه به 
گستردگی اســتفاده کاربران ایرانی از این خدمات و 
یک درصد جمعیت جهان در کشــور، ظرفیت جذب 
بیــش از یک درصد این درآمد برای اقتصاد ایران دور 
از تصور نیست؛ بنابراین با یک تصمیم درست می توان 
عددی معادل 9 میلیارد دالر که تقریباً یک درصد از 
تولید ناخالص داخلی است را برای کشور ایجاد کرد.

با توسعه پیام رسان بومی، کشور به جای مصرف 
کننده بودن، خود تولیدکننده زیر ســاخت های پیام 
رسان می شود. این سیاست ممکن است در آینده به 
مسیری برود که عالوه بر صادرات، نوآوری نیز رخ دهد 
و باعث رشد فناوری و اقتصادی کشور در حوزه فضای 
مجازی شود؛ در این صورت می توان به توسعه صادرات 

در کنار تولید نیز نظر داشت.
اگر خدمات مختلف گوگل باعث خروج ارز از کشور 
می شــود، در این حالت روند معکوس تنها با توسعه 
خدمات داخلی مانند پیام رسان بومی، آنهم با نگاه به 

مخاطبان خارجی، معنادار است. 

بنیاد مستضعفان در راســتای حمایت از بخش خصوصی و 
توجه بیشتر به پروژه های ملی، حضور شرکت های تحت پوشش 
خود در پروژه های پیمانکاری کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان را ممنوع 

اعالم کرد.
 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی بنیاد مســتضعفان، 
در راســتای تقویت توان رقابت بخش خصوصی، بنیاد مستضعفان طی 
ابالغیه ای ورود هلدینگ ها و شرکت های این بنیاد در پروژه های پیمانکاری 
با کمتر از مبلغ 100 میلیارد تومان برای شرکت های گروه یک خود و 70 
میلیارد تومان برای سایر شرکت های تحت پوشش را در اخذ پروژه های 

پیمانکاری از سال 97 ممنوع اعالم کرد.
 این ابالغیه در راستای افزایش قدرت رقابتی بخش خصوصی و حضور 

موثرتر بنیاد مستضعفان در پروژه های کالن صورت می پذیرد.
با توجه به توانمندی ها و حســن ســوابق شرکت های گروه بنیاد در 
اجــرای پروژه های پیمانکاری، اجرای ابالغیه مذکور جهت ارائه خدمات 
فنی و مهندسی در پروژه  های کالن کشور و همچنین ایجاد فرصت حضور 
در مناقصات بین  المللی، می  تواند نقش موثری در حفظ و ارتقا توانمندی 
شرکت های زیر مجموعه و نیز کسب مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی 
را به همراه داشته باشد.بر اساس ابالغیه حوزه ریاست بنیاد مستضعفان 
حضور هریک از شرکت های زیر مجموعه بنیاد در پروژه های پیمانکاری 
داخلی فقط منوط به رعایت حداقل سقف ریالی مبلغ پیمان اعالم شده 
است که در همه مراحل فعالیت پیمانکاران از مرحله شرکت در مناقصات 
تا انعقاد قرارداد و در حین اجرای پروژه، توسط کمیته تخصصی پروژه های 

پیمانکاری مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد.

وزیر اســبق صنعت با  اشاره به تجربه دور قبلی تحریم ها علیه 
کشورمان، پیشنهادهای بیست گانه ای را برای مدیریت هرچه بهتر 

بازار ارز ارائه داد. 
مهدی غضنفری در گفت وگو با خبرگــزاری مهر، درباره مدیریت بازار 
ارز اظهار کرد: پیشــنهاد اول من ایجاد فضای تبادل ارزی برای بهم رسانی 
فروشــندگان و خریداران ارز است. همچنین اولویت بندی کاالهای وارداتی 
)شــامل غــذا و دارو و نیز مواد خام تولید تا کاالهــای مصرفی و کاالهای 
لوکس( و نیز اولویت بندی خدمات ارزبر )شامل خدمات پزشکی، حمل ونقل، 
مهندسی، آموزشی، سفر، گردشگری و امثال آن( با دقت انجام شود. ضمن 
اینکه نظامنامه مرکز مبادله ارزی باید اجازه دهد که تخصیص ارز در اولویت 
کاالیی و خدماتی پایین تر، قیمت باالتری داشــته باشد. همچنین مدیریت 
بازارهای مهم دارای اهمیت باالیی بوده و الزم اســت دولت و دستگاه های 
مربوطه ضمن رصد مرتب، بدنبال رشد و تعادل چهار بازار اقتصادی کشور 

یعنی ارز، کاال، پول و سرمایه باشند.
غضنفری افزود: می توان با فعال کردن ظرفیت های بالقوه مناطق آزاد و 
اصالح قوانین آنها ، استفاده از رمزارزها یا ارزهای دیجیتال را در دستور کار 
قرار داد.وزیر صنعت دولت دهم ممانعت از قاچاق کاال را از الزامات شــرایط 
فعلی برشــمرد و ادامه داد: باید استفاده از خدمات ارزبر بویژه خدمات فنی 
و مهندســی، گردشگری ایرانیان در خارج از کشور و حمل ونقل ساماندهی 

شود. همچنین خروج سرمایه از کشور است باید کنترل شود. 
غضنفری مدیریت درآمد ارزی را مورد  اشــاره قرار داد و اظهار کرد: در 
الیۀ دســتگاه های اجرایی الزم است تمامی تصمیمات، پروژه ها و اقدامات 
ارزبر آنها بازنگری شده و برای تک تک شرکت های دولتی )که متاسفانه بار 
بر ملت هستند(، تکالیف درآمدزایی ساالنه ارزی مشخص شود. ضمن اینکه 
باید مشوق های شفاف و قابل قبولی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به 
مرکز مبادله ارزی می آورند اعطا شود. وزیر اسبق صنعت بر لزوم حضور ارزی 
بانک ها در این برهه تاکید کرد و گفت: مدتی اســت نقش بانک ها بعنوان 
تسهیل گر ریالی و ارزی کم رنگ شده و نهایتا از جایگاه »راه حل« به جایگاه 
»مسئله« سقوط کرده اند. همچنین حفظ اقتدار بانک مرکزی استدر شرایط 
فعلــی اهمیت دارد.غضنفری به موضوع پیمان های دو جانبه اشــاره کرد و 
افزود: از همین االن باید برای شروع مجدد تحریم های آمریکا از جمله عدم 
خرید نفت ایران که تاثیر زیادی بر بازار ارزی دارد، آماده شــد. قراردادهای 
بلندمدت، ســوآپ، حضور فعالتر بخش خصوصی و استفاده از سیستم های 
هوشمند نظارتی پیشــنهاد می شود. ســاختار مدیریت تحریم ها هم باید 
هوشمند و با اختیارات باال باشد. بیش از همۀ دستگاه ها و مردم، این سران 
سه قوه هستند که باید درگیر موضوع شده و دقت نمایند که وقت و انرژی 
خود و زیرمجموعه هایشان را درگیر موضوعات کم اهمیت و نامسئله ها نکنند.
وی مدیریت نقدینگی، لزوم کم هزینه شدن دولت و دیپلماسی فعال و 
ســرزنده را نیز مکمل اقدامات فوق برشمرد و اظهار کرد: همدلی و وحدت 
الزمه عبور از شــرایط فعلی اســت و همراهی با مــردم راه فائق آمدن بر 

مشکالت خواهد بود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تاکید بر اینکه هیچ 
مشکلی برای تامین کاالهای اساسی نداریم گفت: قیمت برخی اقالم 
کاهش یافته اما تولید کنندگان روغن تقاضای افزایش قیمت دارند که 

ظاهرا با درخواست آنها موافقت شده است.
محمــد آقا طاهر در گفت  وگو با فارس، گفت: هیچ مشــکلی برای تامین 
کاالهای اساسی از جمله برنج، روغن، قند و شکر و حبوبات وجود ندارد و این 

کاالها به اندازه کافی در بازار موجود است. 
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: قیمت برنج خارجی، قند و شکر 

و حبوبات در بازار کاهش یافته و قیمت برنج ایرانی ثابت بوده است. 
وی با بیان اینکه تولید کنندگان روغن خواســتار افزایش قیمت هستند، 

گفت: ظاهرا مجوز افزایش قیمت روغن صادر شده است. 
آقا طاهر اظهار داشــت: برخی شرکت های تولید کننده روغن توزیع برخی 
اقالم دربازار را کاهش داده اند اما در مقابل برخی شــرکت ها کاهش توزیع را 
جبران کرده اند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بیان داشت: به گفته 
فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در حال حاضر برای تامین ارز اتحادیه های صنفی 
مشکلی وجود ندارد و ارز 4200 تومانی به واردات مواد غذایی تعلق می گیرد. وی 
درخصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام بر وضعیت بازار گفت: برای این موضوع 
آماده بودیم و مشکل خاصی وجود ندارد. وی گفت: واردات مواد غذایی به اندازه 
کافی صورت گرفته بطوریکه در بازار، قیمت کاالهای وارداتی کم شده است.

مجری طرح گنــدم گفت: با وجود کاهش ۳۵ درصدی بارش 
در فصل کشت گندم اما میزان برداشت در استان های جنوبی به 
اندازه مدت مشابه سال قبل است و وضعیت مطلوبی در برداشت 

گندم داریم.
اســماعیل اســفندیاری پور در گفت وگو با فارس به وضعیت مطلوب 
برداشت گندم در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: با آنکه بارش باران در 
مناطق گرمسیر کشــور 35 درصد در فصل کشت سال گذشته کاهش 
داشــته، اما برداشت گندم در این مناطق در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل یکسان است و وضعیت خوبی را در این حوزه داریم.
وی با اشاره به اینکه تا هجدهم اردیبهشت طبق آمارهای رسمی یک 
میلیون و 200 هزار تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری 
شده است،  تصریح کرد: طی بازدیدی که از استان های سردسیر از جمله 
شــهرهای نقده، بوکان و پیرانشــهر داشتم، وضعیت تولید گندم در این 
استان ها هم بسیار مناسب است، مضاعف بر آنکه مبارزه با آفت سن گندم 
در اســتان های معتدل و سردسیر در حال انجام است.مجری طرح گندم 
همچنین از برنامه ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با بیماری های 
قارچی در استان های شمالی کشــور ازجمله گلستان، مازندران و دشت 
مغان در اســتان اردبیل خبر داد و افزود: سطح زیر کشت در کل کشور 
از نظر کنترل آفات تحت نظر است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

در راستای تقویت توان رقابت بخش خصوصی انجام شد

خروج بنیاد مستضعفان از پروژه های 
پیمانکاری کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان

وزیر صنعت دولت دهم مطرح کرد

2۰ پیشنهاد برای مدیریت بازار ارز

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران:

مشکلی برای تامین
 کاالهای اساسی نداریم

مجری طرح گندم:

یک میلیون و 2۰۰ هزار تن گندم
 از کشاورزان خریداری شد
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