
صفحه 4اقتصادی
 شنبه           ۱4 مهر ۱۳۹۷

۲۶ محرم ۱44۰ - شماره ۲۲۰۱۸

علی رغم وعده اروپا برای طراحی بســته 
ضدتحریم، نمایشگاه مواد غذایی سیال فرانسه 
ایرانی ها را نه تنها به عنوان غرفه دار بلکه حتی 

به عنوان بازدیدکننده هم پذیرش نمی کند.
یکی از شهروندان تهرانی در تماس با خبرگزاری 
فارس گفت:  نمایشــگاه مواد غذایی سیال فرانسه 
ایرانی هــا را حتی با عنــوان بازدیدکننده در این 

نمایشگاه پذیرش نمی کند.
وی افزود: در سایت ثبت نامی که به این منظور 
وجود دارد ایرانی ها را نه تنها به عنوان غرفه دار بلکه 

حتی به عنوان ویزیتور هم ثبت نمی کند. 
خبرگزاری فارس برای پیگیری این موضوع با 
شــرکت هایی که تور نمایشگاه مواد غذایی سیال 

فرانسه پاریس را می برند، گفت وگو کرد.
یکی از این شــرکت ها به خبرنــگار ما گفت: 
نمایشگاه فرانســوی ایرانی ها را به عنوان غرفه دار 
قبول نمی کند اما می توانند با عنوان بازدیدکننده 
در این نمایشگاه حضور داشته باشند و حتی ما تور 

برای این منظور ثبت نام کرده ایم.
وی اضافــه کرد: اما اکنون چــون زمان برای 
گرفتن ویزا و هماهنگی گذشــته اســت ثبت نام 

نمی کنیم.
خبرنگار ما برای بررسی بیشتر موضوع به سایت 
سیال مراجعه کرد و پس از انجام مراحل مختلف 

ثبت نامی به این پاسخ نهایی رسید.
که ترجمه آن چنین است: »آقای .... ما متأسفانه 
باید به شــما اعالم کنیم به واســطه تحریم های 
بین المللی علیه ایران و عواقب ســختی که برای 
ناقضان این تحریم ها وجود دارد این گروه تصمیم 
گرفته تا اطالع ثانوی انتقال فرد، شــرکت یا گروه 

از ایران به این نمایشگاه را انجام ندهد. 
مفهــوم آن این اســت که مــا در حال حاضر 
نمی توانیم شما را برای حضور در نمایشگاه سیال 
پاریس ۲۰۱۸ بپذیریم. امیدوار هستیم این اقدامات 
موقتی باشــد و ما در آینده نزدیک بتوانیم افراد و 
شرکت های ایرانی را در این اتفاق بزرگ ببینیم.«

خبرنــگار مــا در تمــاس دوباره با شــرکت 
برگزارکننــده تــور موضوع ممنوعیــت پذیرش 
ایرانی ها از ســوی شرکت ســیال را مطرح کرد و 
آنها اعالم کردند ما طی دو ســه روز گذشته همه 
 ثبت نامی های خود را به شرکت معتبر »ایوار« ارجاع

 دادیم. 
پرسش های خبرنگار درباره جزئیات بیشتر اینکه 
آیا این شرکت با شــرایط فعلی که سیال فرانسه 
ایرانی هــا را پذیرش نمی کند چگونه می تواند این 

تور را به فرانسه اعزام کند بی نتیجه ماند.
در بررسی قیمت تور مشاهده می شود که این 
تورهــا برای پنج روز ســه میلیون  به اضافه ۷۵۰ 
یورو و برای تورهای هشت روزه ۳ میلیون به اضافه 
۸۵۰ یورو دریافت کرده که رقمی معادل ۱6 تا ۱۸ 

میلیون تومان می شود.
این نمایشــگاه که در حوزه محصوالت غذایی 
اســت از ۲9 مهر تا ۳ آبان در پاریس برپا می شود 
در نمایشگاه مذکور غرفه هایی در حوزه نوشیدنی، 

صنایع گوشتی، میوه و سبزیجات، صنایع کنسرو، 
غداهایی دریایــی، لبنیات، غذاهای منجمد، مواد 
خام، آماده و حتی محصوالت ارگانیک، مکمل های 
غذایــی و غیره از کشــورهای مختلف جهان برپا 
می شود. گفتنی است کشورهای اروپایی در حال 
حاضر بســته  ای را برای ارتباط اقتصادی با ایران 
و جلوگیری از تاثیر تحریم هــای آمریکا به ایران 
پیشنهاد کرده اند. فرانسه در دوره کوتاه پسابرجام 
بیشــترین امتیازات اقتصادی را در ایران به دست 

آورد.
یکی از شهروندان نیز در تماس با روزنامه کیهان 
ضمن تایید مطالب فوق گفت: متاســفانه درباره 
مانع تراشی فرانســوی ها در قبال بازدید ایرانی ها 
از نمایشــگاه مذکور با دستگاه مسئول در داخل 
کشــور تماس گرفتم و از اینکه اقدامی در مقابل 
فرانسوی ها انجام نمی شود انتقاد کردم ولی پاسخ 
شنیدم که برای ما بد می شود کی این کار فرانسه 

را به باالتری ها انتقال دهیم!

علی رغم وعده اروپا برای طراحی بسته ضدتحریم

نمایشگاه مواد غذایی فرانسه
 به ایرانی ها حتی اجازه »بازدید« هم نمی دهد!

و  نمایشــگاه داران  اتحادیه صنف  رئیس 
فروشندگان خودروی تهران گفت: در صورتی  
که نرخ ارز در بازار آزاد تثبیت بشود، باز هم 
شــاهد کاهش قیمت ها در بازار آزاد خودرو 

خواهیم بود.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
روز سه شنبه گذشته به دنبال سقوط نرخ ارز در بازار 
آزاد، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار به 
طــور میانگین بین دو تا ۵۰ میلیون تومان کاهش 
یافت.وی با بیان اینکه در روزهای بعد از آن شــاهد 
تثبیت نســبی نــرخ ارز آزاد در قیمت های کاهش 
یافته بودیم، خاطرنشان کرد: اگر ثبات نرخ ارز آزاد 
در قیمت های کاهــش یافته فعلی در روزهای آتی 
نیز ادامه داشته باشد، باز هم شاهد موج جدیدی از 

کاهش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران ادامه داد: اگر در چند روز آینده نرخ 

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران:

منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو باشید

ارز آزاد در قیمت های فعلی به ثبات برسد، بسیاری 
از کسانی که پیش از این اقدام به خرید و نگهداری 
خودرو با هدف افزایش قیمت ها کرده اند، فروشنده 

شده و با افزایش عرضه در بازار قیمت ها کاهش خواهد 
یافت.موتمنی افزود: در صورتی  که در روزهای آتی 
عالوه بر تثبیت نرخ، شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز 

در بازار آزاد باشیم، کاهش قیمت ها در بازار خودرو 
بیشتر و قابل توجه تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز آزاد باعث خروج 
سفته بازان از بازار خودرو خواهد شد، تصریح کرد: در 
صورتی که نرخ ارز در قیمت مشخصی به ثبات برسد و 
دالالن و سفته بازان از نوسانات صعودی نرخ ارز ناامید 
شوند، این افراد دیگر انگیزه ای برای نگهداری خودرو 
با هدف افزایش نرخ ارز و کسب سود نخواهند داشت 
و برای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی خود نسبت 
به فروش خودروهای در اختیار اقدام خواهند کرد. 
این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته و باعث 

افزایش عرضه و افت قیمت ها خواهد شد.
گفتنی اســت، از روز دوشــنبه هفته گذشته 
اقدامات دولت برای تعدیل و کاهش نرخ ارز در بازار 
آزاد آغاز شــد. این اقدامات تاثیرات مثبتی داشته 
و باعــث افت قابل توجه قیمت هــا در بازار آزاد ارز 

شده است.

در پی کاهش نرخ دالر طی هفته گذشته، 
برخی کارشناسان اقتصادی بر ادامه این روند 

در آینده نیز تاکید کردند. 
پــس از کاهش قیمــت دالر از ۱۸ هزار تومان 
تا ارقامی در حــدود ۱۲ و ۱۳ هزار تومان در هفته 
گذشته، بســیاری از مردم تصمیم گرفتند ارز خود 
را به فروش رســانده تــا از فروش آن در قیمت های 
پایین تر جلوگیری کنند؛ بر همین اساس، کارشناسان 
اقتصادی اعالم کردند پیش بینی می شود روند کاهشی 

قیمت دالر ادامه خواهد داشت. 
در همین باره، حســین  سالح ورزی، نایب رئیس 
 اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا 
اظهار داشت: بیشترین دلیل افزایش قیمت ناگهانی 
دالر، عوامل غیراقتصادی، روانی و هجوم برای خرید 
دالر بود که منجر به نگهداری دالرهای خانگی و در 

واقع افزایش تقاضای بی مورد شد. 
وی افــزود: پیش بینی این بــود که قیمت دالر 
حداکثر در محدوده بازار ثانویه به تعادل برســد، لذا 

با توجه به کاهش التهابات و جو روانی، روند کاهشی 
قیمت دالر شروع شده است.

این عضو اتــاق بازرگانی ادامــه داد: اگر عرضه 
دالرهای خانگی تداوم داشــته باشد و فروشندگان 
خانگی دالر بیشتر شوند، پیش بینی می شود که روند 
افت قیمت دالر ادامه دار باشــد و در محدوده قیمت 

بازار ثانویه قرار بگیرد.
بر همین اساس، عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: به نظر 
می رســد وضعیت بازار ارز در آینده هم همین روند 

را طی کند. 
وی افزود: مدت ها پیش زمانی که دالر سه هزار 
و ۷۰۰ تا سه هزار و ۸۰۰ تومان بود طی مذاکره ای 
با دولت، پیشــنهاد دادیم که به شکل مدیریت شده 
۱۰ درصد )حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان( اجازه رشــد 
دالر را بدهد تا دالر هم با نرخ واقعی حرکت کند، اما 
دولت راضی به انجام این کار نشد؛ در حالی که االن با 
رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی نرخ ارز مواجه شده است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با 
تاکید براینکه هیچ گاه تصور نمی شد قیمت دالر به 
۱۷ هزار تومان برســد، گفت: امیدواریم قیمت دالر 

در یک نرخ پایین تثبیت شود.
موســی پور در رابطه با پیش بینی آینده بازار ارز 
و دالر گفت: پیش بینی آینــده بازار در حال حاضر 
بسیار سخت است. اتفاقا یکی از ایراداتی که در حال 
حاضر به اقتصاد وارد است، این است که بازار کامال 
غیرقابل پیش بینی شده و واقعا کسی نمی داند هفته 
آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. دولت هم به طور مرتب 
بخشــنامه  صادر می کند که معلوم نیست نتایج آن 

موجب رونق صادرات می شود یا مانع آن.
این عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با همه این 
اوصاف، به نظر می رسد وضعیت بازار ارز در آینده هم 
متفاوت  از این چند روز اخیر که نرخ ها با کاهش شدید 
مواجه شد، نباشد و این نکته امیدوارکننده ای است. 

قیمت ارز باید زیر 7000 تومان باشد
در همیــن جهت، جمشــید انصــاری، معاون 

رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، 
گفــت: از بحران تغییرات قیمــت ارز در حال عبور 
هستیم و برآوردها نشان می دهد که قیمت ارز باید 

زیر هفت هزار تومان قرار بگیرد. 
وی افــزود: اولین هدف آمریکا از اعمال تحریم، 
قطع دسترسی ایران به منابع ارزی و مالی با به صفر 
رســاندن صادرات نفت و کاهش صادرات غیر نفتی 
است و برای تحقق این هدف به تمام کشورهای طرف 

معامله و تجارت کشورمان فشار می آورد. 
به گفته معاون رئیس جمهور، در همین راستا در 
دولت یک ستاد مقابله با تحریم با برنامه ریزی متقابل 
تدوین شــده )و( به مردم اطمینان داده شده که در 

تامین کاال های اساسی هیچ مشکلی نداریم. 
انصاری اضافه کرد: امســال ذخایر اساسی مانند 
تامین گندم با همت کشاورزان نزدیک به ۱۰ میلیون 
تن در کشــور تولید شده و مشکل خاصی در تامین 
خــوراک دام مورد نیاز در تولید مــواد پروتیئنی و 

دامداری نداریم. 

پیش بینی کارشناسان اقتصادی

روند کاهشی قیمت ارز ادامه خواهد داشت

در پی فشار ظالمانه آمریکا بر بسیاری از کشورها از جمله ایران، 
روسای بانک های مرکزی ایران و روسیه طی دیداری بر ضرورت 

حذف دالر از مبادالت دو کشور تاکید کردند. 
پیــرو مالقات اخیر روســای جمهور ایران و روســیه در تهران برای 
ارتقای روابط تجاری و مالی طرفین، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران به منظور مذاکره در رابطه با ارتقای روابط بانکی 
و مالی دو کشــور در رأس هیئتی به روسیه سفر و با رئیس بانک مرکزی 

روسیه مالقات کرد. 
قبل از این مالقات، همتی در یکی از صفحات شخصی خود در فضای 
مجازی )اینستاگرام( نوشته بود: »در جریان نشست سه جانبه ایران، روسیه 
و ترکیه... فروش نفت، خرید کاالهای اساسی، گسترش روابط بانکی، مبادله 
با پول های ملی طرفین با هدف حذف دالر و کال توســعه روابط تجاری و 
اقتصادی محور مذاکرات و توافقات با دو کشــور همسایه بود.« در همین 
جهت و به دلیل فشــارهای ظالمانه آمریکا بر کشورهای متعددی مانند 
ایران، چین، ترکیه و... طی مالقات روسای بانک مرکزی ایران و روسیه، دو 
کشور در رابطه با مسائل مختلفی از جمله استفاده از ارزهای ملی در روابط 
تجاری، استفاده از نظام های پیام رسانی مالی، افزایش سطح روابط کارگزاری 

و تأمین مالی پروژه های عمرانی و توسعه ای بحث و تبادل نظر کردند. 
بــه گزارش روابط عمومی بانک مرکــزی، الویرا نابیولینا، رئیس بانک 
مرکزی روسیه، ضمن استقبال از مباحث مطرح شده توسط همتی، ابراز 
امیدواری کرد همکاری های شبکه بانکی دو کشور در قالب نقشه راه مورد 

توافق طرفین در آینده نزدیک گسترش یابد. 
بر اســاس توافق طرفین، مقرر شد مذاکرات فنی و تخصصی توسط 
تیم های کارشناسی دو طرف تا حصول نتیجه در حوزه های فوق پیگیری 

شود.
بر همین اساس، همتی در اینســتاگرام خود نوشت: »اولین مالقات 
رؤســای بانک های مرکزی ایران و روسیه درچندســال اخیر ومذاکرات 
سازنده ای که داشــتیم می تواند شــروع خوبی برای توسعه روابط پولی 
ومالی وتجارت بین دوکشور باشد. اراده رهبری روسیه برای توسعه روابط 
اقتصادی با ایران کامال مشهود بود. مبادله براساس پولهای ملی دوکشور 

یکی از محورهای مهم کاری ما خواهد بود.« 
گفتنی اســت، چندی پیش وزیر صنعت و تجارت روسیه اعالم کرد 
خودروســازان روســیه برای خرید قطعات و لوازم جانبی خودرو از قطعه 
ســازان ترک به جای دالر از روبل و لیر اســتفاده خواهند کرد؛ چند روز 
پس از آن هم، رئیس صندوق ســرمایه گذاری مســتقیم روسیه از شروع 
اســتفاده از پول های ملی به جای دالر در تراکنش های مالی بین چین و 

روسیه خبر داده بود. 
با توجه به همکاری های روســیه بــا ترکیه و چین طی یک ماه اخیر 
درخصوص حذف دالر از مبادالت تجاری، پیش بینی می شود دیدار هایی 
که از ســوی این کشور با مسئوالن ایرانی برگزار شده نوید حذف دالر از 

مبادالت ایران و روسیه نیز باشد.

مدیرعامل راه آهن کشور از اتصال سیستم حمل و نقل ریلی 
ایران به افغانستان و آذربایجان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اســالمی ایران، سعید 
محمدزاده در کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه آهن ها 
)OSJD( بــا تاکید براهمیت شــناخت فرصت های حمل ونقل ریلی، 
گفت: در این راه باید تکیه بر حمل و نقل ترکیبی را مورد توجه جدی 

قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه این امر نه تنها به عنوان وظیفه ای بنگاهی بلکه 
وظیفه ای بین المللی در نظر گرفته شود، افزود: در برنامه ششم توسعه 
تکلیفی که از طرف دولت و مجلس مشــخص شده، رساندن سهم بار 
به ۳۰ درصد است و ما در نظر داریم در افق ۲۰۲۰ سهم بار را به ۲۵ 

میلیون تن برسانیم.
مدیرعامل راه آهن با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای 
اتصال ریلی ایران به همه همســایگان تأکید کرد: امیدواریم راه آهن 
ایران با اجرای این برنامه بتواند نقش جدی در توســعه حمل و نقل 

منطقه ایفا کند.
محمدزاده بــا یادآوری اینکه در برنامه ششــم توســعه راه آهن 
سرمایه گذاری بالغ بر ۵ میلیارد دالر برای تکمیل زیرساخت های حمل 
و  نقل ریلی انجام شده است، ادامه داد: اتصال راه آهن ایران به آذربایجان 
که کریدور شمال- جنوب را از کریدور غرب خزر فعال می کند در حال 
پیگیری است و می توانیم در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از راه آهن 

قزوین- رشت باشیم.
وی با اشــاره به اتصال ریلی ایران و آذربایجان در آستارای ایران، 
اضافه کرد: عالوه بر این امر، توجه ویژه ای به کریدور شمال- جنوب در 
شرق خزر داریم و به همین علت برقی کردن راه آهن گرمسار- اینچه 
برون را دنبال می کنیم و این برقی کردن، ظرفیت خوبی برای کشورمان 

ایجاد می کند.
 مدیرعامل راه آهن از اتصال راه آهن ایران به کشور افغانستان خبر 
داد و گفت: در حال نهایی کردن مسیر ریلی از ایران تا خاک افغانستان 

هستیم و راه آهن خاف- هرات از سال آینده به بهره برداری می رسد.
محمدزاده با اشاره به تالش های ایران برای راه اندازی قطار کانتینری 
از چین به ایران و ترانزیتی از چین به اروپا با گذر از مسیر ایران، افزود: 
امســال ۸ قطار کانتینری از این مسیر عبور کرده است و امیدواریم با 
توافق با کشورهای همسایه بتوانیم خدمات دهی مناسبی در این مسیر 

داشته باشیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: 
با توجه به آنکه مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد،از این رو 

پیش بینی می شود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد. 
ناصر نبی پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت بــازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوســط نرخ هر کیلو 
تخم مــرغ درب مرغداری ۷۴۰۰ تا ۷۵۰۰ و شــانه ای ۱۵ هزار تومان 
است. با توجه به آنکه در تولید تخم مرغ مشکلی وجود ندارد و محصول 
به اندازه کافی در مغازه هاست، از این رو پیش بینی می شود که نوسان 

خاصی در بازار رخ ندهد.
وی افــزود: طی روزهای اخیر کاهــش جابه جایی نهاده ها، در پی 
مشکالت ایجاد شــده در حمل ونقل، مرغداران دچار دردسر شدند و 
تولیدکنندگان ناگریزند که خرید خود را به صورت محدود انجام دهند. 
اگرچه شرکت پشتیبانی امور دام به خاطر مشکالت حمل ونقل اقدام به 
توزیع نهاده های دامی در استان ها کرد، اما این میزان کافی نیست و با 

ادامه این روند مرغداران دیگر قادر به تولید نخواهند بود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران قیمت کنونی 
هر کیلوگرم کنجاله سویا را ۲۴۰۰ و ذرت ۱۲۰۰ تومان در بنادر اعالم 
کرد و افزود: هم آکنون به سبب مشکالت حمل ونقل، هر کیلو کنجاله 
ســویا با نرخ سه هزار و ذرت ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان به مرغدار عرضه 
می شود.نبی پور از افزایش چشمگیر قیمت شانه و کارتن در بازار خبر 
داد و گفت: طی ســه ماه اخیر نرخ هر عدد شــانه خالی تخم مرغ با 
افزایش بیش از پنج برابر به ۵۵۰ تومان و کارتن خالی با نوسان چهار 

برابری به ۷۰۰ تومان رسید.

طی دیدار رؤسای بانک های مرکزی صورت گرفت

تالش ایران و روسیه
 برای حذف دالر

مدیرعامل راه آهن:

راه آهن ایران 
به افغانستان و آذربایجان متصل می شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران:

کمبودی 
در تولید تخم مرغ نداریم

با وجود توانمندی داخلی در حوزه شکالت ســازی، 290 تن 
شکالت طی چهار ماه نخست امسال به کشور وارد شده است. 

بنابر گزارش ها و آمار گمرک، در چهارماهه نخســت سال جاری، بیش 
از ۲9۰ تن شــکالت به کشــور وارد شده که با توجه به پویا بودن صنعت 
شکالت سازی در کشور، این حجم از واردات آن هم در بازه زمانی چهارماهه، 

هیچ منطق و توجیهی ندارد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود اتخاذ برخی از تصمیمات 
برای کاهش وارداِت محصوالتی مانند شکالت، می طلبد ضریب واردات با 
کاهش هر چه بیشتری همراه شود که قطعا نائل شدن به چنین توفیقی، 
عالوه  بر افزایش حمایت از تولید داخلی، از خروج ارز از کشور نیز، جلوگیری 
خواهد کرد. در همین جهت، علی بهره مند، رئیس  اتحادیه شیرینی و شکالت 
اظهار داشت: در صورت اختصاص میلیون ها دالری که صرف واردات می شود 
به تولیدات داخلی، صنعت شکالت سازی کشور با تحوالت هر چه بیشتری 

همراه خواهد شد. 
وی افزود: با وجود صادرات شــکالت های ایرانی به برخی کشــور های 
آســیای میانه شــرقی، حاشــیه خلیج  فارس، کانادا، اســترالیا و غیره، 
توانمندی های موجود حاکی از توان رقابتی و صادراتی هر چه بیشــتر در 
بازار کشور های خارجی است و می توان با تدبیر، این محصول را به یکی از 

کاال های جایگزیِن صادراِت غیرنفتی مبدل کرد. 
همچنین، احمد نصیری، یکی از توزیع کنندگاِن عمده شکالت در استان 
البرز نیز اظهار داشت: اگر فالن شکالت خارجی، ۱۵۰ هزار تومان از شکالت 
ایرانی گران تر است، لزوما این باال بوِد قیمت به دلیل اختالف کیفی موجود 
در آن نیست، بلکه تعرفه باالی تعریف شده برای واردات شکالت به کشور 

باعث چنین افزایش قیمتی شده است.
وی افزود: به زعم بنده، این عرصه از نمونه حوزه هایی است که لحاظ 
کردن تعرفه باال در آن کامال منطقی است.این توزیع کننده شکالت ادامه 
داد: با همه این اوصاف، همچنان واردات شکالت های خارجی به ایران باال 
به نظر می رســد و با نیم نگاهی به اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها 
و گزارش های موجود به روشنی این ادعا و واقعیت قابل اثبات خواهد بود. 
به گفته نصیری، بسیاری از شکالت های وارداتی از حیث کیفی تفاوت 
چندانی با تولیدات داخلی ندارند، اما متاسفانه جذابیت محصوالت خارجی 
در میان بعضی از افکار و اذهان عمومی باعث شده تا میل و رغبت بیشتری 

برای خریداری و تهیه آن شکل بگیرد.

یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امکان شناسایی و گرا 
دادن FATF به دســتگاه های اطالعاتی بیگانه برای ترور تجار و 

تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، بهنام طالبی طادی با اشاره به سوابق 
نهادهای بین المللی و مســتقل عمل نکردن آنها گفت: تعجب آور اســت 
کــه برخی می خواهند به یک ســازمان بین المللــی بپیوندند که تمامی 

تراکنش های مالی همه افراد کشور را در اختیار آنها قرار بدهد.
وی افزود: چرا نمایندگانی که حاضر نیستند رأیشان در محضر ملت 
واضح باشد و رای به محرمانه ماندن رای خود داده اند، اکنون مجوز می دهند 

شخص ثالثی از ریز تمامی تراکنش های مالی آنها باخبر باشد.
کارشــناس مرکز رشد دانشــگاه امام صادق با اشاره به ابهام در نیت 
طرح کننــدگان الحاق به گروه ویژه اقــدام مالی اظهار کرد: تاکنون ملت 
ایران از کدام نهاد بین المللی ســود برده اســت که اکنون مجاب شده اند 
این امتیازات و تعهدات بی حد و حصر به FATF  داده شود تا برای ملت 

ایران سودی حاصل آید؟
طالبی با هشدار نسبت به تبعات پیوستن به FATF گفت: بارها اتفاق 
افتاده اســت که مفاد محرمانه سازمان های بین المللی در مورد ایران را از 
مقامات یا رسانه های بیگانه شنیده ایم. مثال سازمان به اصطالح بین المللی 
انرژی اتمی گزارش محرمانه ای که از تجهیزات اتمی کشور تهیه کرده است 
و باید محرمانه برای خودش باقی بماند از رسانه ها و مقامات صهیونیستی 
اطالع رســانی می شود، اکنون که می خواهیم ریز تراکنش های مالی خود 

را در اختیار این نهادها قرار بدهیم؛ آیا تاجر ما امنیت خواهد داشت؟
وی افزود: اگر این اطالعات برای شناســایی شــخصیت های تاجر و 
تولیدکننده کشور باشــد که به وسیله تراکنش های مالی شان شناسایی 
شده و ترور شوند آیا آنها خواهند توانست به راحتی به تجارت خود ادامه 

دهند و به سایر کشورها برای تجارت سفر کنند؟
 این استاد دانشگاه امام صادق با هشدار نسبت به اینکه سرنوشت دادن 
اطالعات به آژانس بین المللی انرژی اتمی، شناســایی و ترور دانشمندان 
هســته ای به وسیله دستگاه های جاسوســی آمریکا و اسرائیل بود تأکید 
کرد: از کجا این اطمینان وجود دارد که چنین سرنوشتی را برای تجار و 
تولیدکنندگان مؤثر کشور با استفاده از اطالعات تراکنش های مالی دشمن 
  FATF در نظر نگرفته باشند.وی با بیان اینکه پی بردن به ماهیت سیاسی
کار چندان ســختی نیست و کافی است که از آنها بپرسیم برای شناخت 
تروریست چه تعریفی را قبول دارد و طبق آن تعریف آیا اقدام اخیر شهر 

اهواز تروریستی بود یا خیر و اگر بود چرا حامیانش تحریم نمی شوند.
طالبی طادی با تصریح به اینکه ســوء استفاده از نهادهای بین المللی 
ســابقه دار است، گفت: دشــمن در جنگ اقتصادی از هر ابزاری استفاده 
می کنــد در حالی کــه ادعا دارد با ملت ایران مشــکل ندارد و طرف آن 
حکومت اســت در حالی که در جنگ خود حتی از تحت فشار قرار دادن 
بیماران صعب العالج و کودکان نیز غافل نیست و اجازه ورود هر گونه دارو 

را به کشور نمی دهد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: باید 
تعرفه های آب برای مشترکان پرمصرف به گونه ای باشد که حالت 

بازدارندگی از مصرف را داشته باشد.
حمیدرضا جانباز در گفت وگو با ایسنا ضمن انتقاد از قیمت های فعلی 
آب اظهار کرد: وزارت نیرو در کارگروه سازگاری با کم آبی پیشنهاد افزایش 
قیمــت آب را ارائه کرده که البته هدف از انجام این کار تنها بازدارندگی 

از مصرف بوده است.
وی افزود: این مسئله که افرادی بدون توجه به وضعیت آبی اقدام به 
مصرف زیاد می کنند منطقی نیست، چرا که کسی که در این شرایط آب 

زیادی مصرف می کند قطعا باید هزینه بیشتری را پرداخت کند.
مدیرعامل آب و فاضالب کشور با اشاره به اهمیت اصالح تعرفه برای 
مشترکان پرمصرف ادامه داد: قطعا این مسئله می تواند در میزان مصرف 
آب مشترکان نیز تاثیرگذار باشد، لذا امیدواریم که این موضوع در دستور 
کار قرار گیرد.جانباز همچنین از افتتاح فاز اول آب شیرین کن بندرعباس 
خبر داد و افزود: این آب شیرین کن از هفته گذشته وارد مدار شده و هر 
زمان که مقامات ملی وقت شــان اقتضاد کند، این آب شیرین کن افتتاح 
خواهد شد.به گفته وی، آب شیرین کن بندرعباس ۲۰ هزار مترمکعب در 
شــبانه روز و در فاز اول ظرفیت دارد که در مجموع ۱۰۰ هزار مترمکعب 

در شبانه روز برای فازهای بعدی آن ظرفیت دارد.
روز چهارشنبه نیز عباس سروش، معاون وزیر نیرو، اعالم کرد: پیشنهاد 
افزایش تعرفه آب برای مشترکان پر مصرف از سوی وزارت نیرو به هیئت 

دولت داده شد و اخیرا نیز گویا این طرح به تصویب رسیده است.
گفتنی است با وجود اظهارات مسئوالن وزارت نیرو، برخی گزارش ها 
حکایت از آن دارد که هرچند کارشناســان و نمایندگان مجلس، وزارت 
نیــرو را ملزم به اصالح و افزایش تعرفــه آب و برق پرمصرف ها کرده اند، 
وزارت نیرو در اجرای آن تعلل می کند، چرا که که به تازگی وزیر نیرو این 
اقدام را به سال 9۸ موکول کرده است.وزیر نیرو این گونه عنوان می کند 
که بد مصرف ها تجاوز چشمگیری از الگوی مصرف دارند و طرحی داریم 
که با افزایش تعرفه، مصرف در بخش برق حدود ۱۰ درصد و در آب ۱۲ 

درصد کاهش می یابد.

با وجود توانمندی داخلی صورت گرفت

واردات 290 تن شکالت خارجی 
در چهار ماه نخست امسال

یک کارشناس اقتصادی:

FATF  جان تجار و تولیدکنندگان 
ایرانی را به خطر می اندازد

مدیرعامل آبفا:

تعرفه آب برای پرمصرف ها 
باید بازدارنده باشد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی گفت: مصرف اینترنت همراه در کشور 
بسیار بیشتر از متوسط جهانی است و مصرف 

اینترنت ثابت بسیار کمتر از نرم دنیا است.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، حســین فالح 
جوشــقانی در پاســخ به درخواســت های متعدد 
شــرکت های خصوصی ارتباطات ثابت برای افزایش 
تعرفه اینترنت همراه و درخواســت مخابرات برای 
افزایش تعرفه تلفن ثابت، اظهار کرد: مصرف اینترنت 
همراه در کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی است و 
مصرف اینترنت ثابت بسیار کمتر از نرم دنیا است. به 
طوری که مصرف دیتا در حوزه ثابت به طور معمول 

باید ۳۰ تا ۴۰ برابر دیتای موبایل باشد.
وی افزود: رتبه ایران در ســرعت موبایل در دنیا 
۵۷ و رتبه ایران در اینترنت ثابت در دنیا ۱۰۸ است 
و تفاوت سرعت دسترسی نیز چشمگیر است که این 

موضوع به محتوایی که مردم اســتفاده می کنند نیز 
ربط دارد. برای مثــال مردم در دنیا به دنبال ویدئو 
و محتوای حجیم هستند که در ایران مصرف ویدئو 

کم است و مردم احساس نیاز نکرده اند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
درباره همخوانی نداشتن مصرف دیتا در ایران با نرم 
جهانی گفت: ممکن است فاصله کم قیمتی اینترنت 
ثابــت و دیتا یکی از دالیل باشــد امــا این موضوع 
دالیل متعــددی دارد که باید دربــاره آنها بی پرده 

صحبت کنیم.
فــالح ادامه داد: در مقــام حاکمیت و رگوالتور 
نمی توانیم ســرویس مورد اســتفاده مردم را قطع 
کنیم و مردم را به سرویس گران تر سوق دهیم، زیرا 
مردم، دولت و اپراتورها هر ســه ذی نفع تصمیمات 

رگوالتوری هستند.
وی گفت: جامعه هر افزایش قیمتی را نمی پذیرد 

بــرای مثال به تازگی تعرفه مکالمات و بســته های 
اینترنت همــراه افزایش یافت و بــا اعتراض مردم 

روبه رو شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح 
کرد: شرکت های خصوصی اینترنت ثابت معتقدند که 
اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا زیرفروشی)دامپینگ( 
می کنند اما باید ببینیم واقعاً چند درصد از مشــکل 

بازار از قیمت پایین اینترنت موبایل ناشی می شود.
فالح افــزود: موضوعاتی مثل حذف یک شــبه 
آبونمان ثابت که از ۴۰ سال قبل از مشترکان گرفته 
می شــد و یک باره حدود ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد 
مخابرات را کاهش داد بحث دیگری است و در جلسه 
هفته آینده کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات 
درخواســت مخابرات برای افزایش تعرفه های تلفن 
ثابت برای جبران کاهش درآمد پیش آمده بررسی 
می شــود.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

گفت: اگر امروز اپراتورهای موبایل درآمد بیشــتری 
از محــل دیتا دارند توجه کنیم که ســرمایه گذاری 
بیشتری نیز انجام دادند، برای مثال یکی از اپراتورها 
۸ میلیارد دالر معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری کرده است.
وی تأکیــد کرد: افزایش تعرفــه تلفن ثابت در 
کمیســیون تنظیم مقررات بررسی می شود اما فعال 
افزایش تعرفه دیتای موبایل برای زیاد کردن فاصله 

تعرفه دیتای موبایل و ثابت امکانپذیر نیست.
گفتنی اســت همچنین روز پنجشنبه گذشته، 
مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره 
اقدام اخیــر مخابرات در هایجکت کردن )دزدیدن( 
آی پی هــای تلگرام که به گمــان برخی باعث بروز 
اختالل جهانی در سرویس تلگرام شده بود، گفت: این 
موضوع را بررسی کردیم و افرادی که در ماجرا نقش 

داشتند به مراجع ذیصالح )قضایی( معرفی شدند.

معاون وزیر ارتباطات:

مصرف اینترنت همراه در ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی است

اینکه  بیان  با  راهداری  رئیس  ســازمان 
صدور بارنامه برای کامیون ها نسبت به هفته 
گذشته 30 درصد افزایش یافته است، گفت: 
روند فعالیت رانندگان کامیون تقریبا به حالت 

عادی بازگشته است.
عبدالهاشم حسن نیا در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر با بیان اینکــه روند فعالیت رانندگان کامیون 
تقریبا به حالت عادی برگشته است، افزود: تا ساعت 
۱6 دهم مهرماه حدود 6۰ هزار فقره بارنامه صادر 
شد که نسبت به هفته گذشته ۳۰ درصد افزایش 

داشته است.
رئیس  سازمان راهداری درباره بازگشت امنیت به 
جاده ها تصریح کرد: دستگاه های امنیتی و انتظامی و 
مراجع قضایی در حال اعمال این برخوردها هستند 
و ســازمان راهداری در حوزه وظایف آنها دخالتی 

نمی کند. اما اگر موردی به ما گزارش شود، ما هم 
آن را به دستگاه های مربوطه منتقل خواهیم کرد.

حسن نیا با  اشاره به بازرسی های انجام شده از 
شــرکت های حمل ونقل جاده ای، افزود: در جریان 
این بازرسی ها، 9۵ شــرکت به دلیل عدم رعایت 
قوانین مربوطه و تخلفات متعدد صنفی از ســوی 
بخش حقوقی ســازمان راهداری به مدت یک ماه 
تعلیق پروانه و مجوز فعالیت شدند. ضمن اینکه به 

چند شرکت نیز تذکرات جدی داده شد.
وی در پاســخ به این پرسش که عده ای، علت 
گرانــی اقالم و محصوالت خوراکــی را خودداری 
برخی راننــدگان از جابه جایی بار عنوان کرده اند، 
گفت: در کشــور مــا بیش از دو میلیــون ناوگان 
باری ســبک مانند انــواع وانت بار و نیســان بار 
تــردد دارند که بخــش عمــده ای از محصوالت 

دامی و کشــاورزی را جابه جــا می کنند و تنها در 
مسیرهای بیش از ۵۰۰ کیلومتر، خودروهای باری 
 ســنگین اقدام به جابه جایی محصوالت کشاورزی 

می کنند.
رئیــس  ســازمان راهــداری دربــاره احتمال 
جایگزینی کامیون های ِملکی و متعلق به سازمان 
راهداری در صورت کمبود نــاوگان باری تصریح 
کرد: ســازمان راهداری آمادگــی دارد هر جا که 
کمبود ناوگان احساس شود، از ناوگان ِملکی خود 
به عنوان کامیون های جایگزین استفاده کرده و به 
مردم خدمت رسانی کند. اما تاکنون چنین نیازی 

احساس نشده است.
حســن نیا درباره کمبود الســتیک و افزایش 
قیمت آن توضیح داد: آنچه اعالم شــد که قیمت 
الستیک توزیعی از سوی سازمان راهداری به نرخ 

۱/۱ میلیون تومان توزیع می شود، نرخی است که 
به الستیک های سازمان اموال تملیکی تعلق دارد. 
سازمان راهداری عینا با همان قیمتی که از سازمان 
اموال تملیکی این الستیک ها را خریداری می کند، 
میان رانندگان توزیع کرده است و ما هیچ افزایش 

نرخی نداده ایم.
وی درباره نرخ گذاری الستیک کامیون گفت: 
در حال حاضر الســتیک ها از ســه طریق تعیین 
قیمت می شود: الســتیک های متعلق به سازمان 
اموال تملیکی را این ســازمان نرخ گذاری می کند؛ 
الستیک های وارداتی را بخش خصوصی و واردکننده 
تعیین نرخ می کند و مرجع تعیین نرخ الستیک های 
تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
بنابراین سازمان راهداری هیچ گونه نرخ گذاری برای 

الستیک ها انجام نمی دهد. 

رئیس سازمان راهداری:

تردد کامیون ها به حالت عادی بازگشت


