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دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: 
در صورتی که کارخانه ها فعال باشــند، حدود ۵۰۰ هزار شغل 

ایجاد می  شود.
مجتبی اســامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره 
به بومی  ســازی بسیاری از قطعات مورد نیاز صنعت نفت اظهار کرد: 
مدتی اســت کاالهایی که در گذشته وارداتی بودند را بومی  سازی و 

در داخل تولید می کنیم.
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه 
تحریم ها فرصتی برای تقویت کاالهای داخلی است، افزود: تحریم ها، 
بازخورد خوبی از نظر ایجاد فرصت داشت؛ چرا که باعث رونق تولید 

و استفاده از نیروی کار ایرانی شد.
اسامی بیان کرد: در تولید برخی از تجهیزات داخلی مشکل تأمین 
مواد اولیه داریم، به طور مثال برخی از این تجهیزات نیاز به اســتیل  
و گرید های خاص دارد که در فرآیند تولید به مشکل تأمین مواد اولیه 
بر می خوردند، در نتیجه امکان ساخت داخلی میسر نمی شود. امیدوارم 

این موضوع در آینده ای نزدیک مرتفع شود.
دبیر انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصریح کرد: 
تحریم ها به دلیل اینکه به فروش نفت برخورد کرد، پروژه های توسعه 
کشــور را تحت تأثیر قرار داده اســت. فعاالن این صنعت در اجرای 
پروژه های توســعه ای بازارشان را از دست داده اند چرا که دیگر کار ها 

پروژه ای تعریف نمی شود و باعث کوچک شدن بازار شده است.
اســامی با بیان اینکه با فراهم کردن زیرساخت مناسب می توان 
اشــتغال ایجاد کرد، گفت: در صنعت نفت شــاخص های بین المللی 
برای اشــتغال زایی وجود دارد که برخی از آنها مستقیم و برخی غیر 

مستقیم است.
او ادامه داد: در حالت غیر مستقیم، در صورتی که کارخانه ها فعال 
باشند برای اعضا و زنجیره اعضا حدود ۵۰۰ هزار شغل ایجاد می  شود. 

به طور مستقیم ۳ برابر این عدد شغل ایجاد می شود.
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ادامه داد: تقریبا 
در ۱۰ گروه کاالیی که شــامل دوار، شیرآالت، تجهیزات ثابت، ابزار 
دقیق، تجهیزات برقی، لوله و اتصاالت و تجهیزات حفاری اســت، در 
هر گروهی کاالی خاص استراتژیک می  سازیم و اگر ساخت داخل به 
سمت آن نرفته، به دلیل مقیاس سفارش بوده است که اگر سفارش 
آن هم انجام شود جذابیت ویژه ای در ساخت داخل نمایان خواهد شد.

اســامی گفــت: قیمــت تجهیزات نســبت به قبــل از تحریم 
 تغییر نکرده و اگر تغییراتی داشــته، بســیار ناچیز و تابع قیمت ارز 

بوده است.

یک مسئول اعالم کرد
 بومی سازی بسیاری 

از کاالهای وارداتی صنعت نفت

اموال  فروش  و  مدیرعامل سازمان جمع آوری 
تملیکی از انهدام ۵۰ میلیارد تومان کاالی قاچاق 
سالمت محور از ابتدای ســال جاری تاکنون در 

کشور خبرداد.
قسوریان جهرمی در گفت وگو با رادیو اقتصاد با اشاره 
بــه اینکه دیگر کاالهای انهدامی به صورت یکجا منهدم 
نمی شــود، افزود: هم اینک برنامه امحا در سازمان اموال 
تملیکی به صورت تقویمی در آمده و ماهانه در هر استان 
به هر میزان کاالیی که باید امحا شــود در همان استان 

اقدام خواهد شد.
وی همچنین اظهارداشــت: حکــم قضایی کاالهای 
قاچاق ســامت محور در کوتاه ترین زمان ممکن صادر 

می شود چون فساد پذیر و ایجاد مشکل می کنند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
گفت: بقیه کاالها در پروسه دادرسی قرار می گیرد تا احکام 
قضایی صادر شود. وی افزود: اگر قطعیت حکم قاچاق بودن 
کاالها صادر شد طبق مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و آئیــن نامه های مربوطه بخشــی از این اقام 

بصورت فروش به شرط صادرات از کشور خارج می شود.
قسوریان جهرمی ادامه داد: فروش به شرط صادرات 
کاالی قاچــاق با هدف حمایــت از تولید داخلی صورت 

می گیرد.
وی گفت: این کاال ها بصورت مزایده فروخته و بوسیله 
خریدار از طریق گمرک به خارج از کشور صادر می شود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
افزود: ارزش ریالی کاالی قاچاق موجود در انبارهای این 
سازمان هم اکنون بین دو هزار و ۳۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان است.
وی در ادامه بر ضرورت فرهنگ  سازی برای پیشگیری 
از قاچاق کاال در جامعه تاکید کرد و گفت: قاچاق معضلی 
اســت که خسارت های گســترده ای از حیث اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی و غیره به کشور وارد می کند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
افزود: ارز تک نرخی در بحث کاهش قاچاق تاثیرگذار است 
اما موضوع قاچاق فقط تک نرخی شــدن ارز نیست بلکه 

مباحث دیگری در این زمینه دخیل هستند.

انهدام ۵۰ میلیارد تومان کاالی قاچاق سالمت محور

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ۱۴۰ هزار تن 
ذرت دپو شده در گمرک آلوده به قارچ سمی آفالتوکسین است 
و عده ای از مسئوالن درباره واردات این محصول قصور کرده اند.

 امیر خجسته در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با تشریح جزئیات 
واردات ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده به کشور اظهار کرد: بر اساس اطاعات 
دقیقی که از سوی مردم، دلسوزان و گمرکات به فراکسیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و اصل 9۰ رسیده ۱4۰ هزارتن ذرت آلوده به قارچ 

سمی آفاتوکسین است.
وی بــا بیان این که باید زمانی که آنها وارد کشــور شــد مرجوع 
می شدند اما این اقدام صورت نگرفت، ادامه داد: باید مسئوالن پاسخگو 
باشند چه کسی در این چهار سال آنها را مرجوع نکرده و در نزد خود 

نگه داشته است که با هر روز نگهداری سم آنها بیشتر می شود.
نایب رئیس کمیســیون اصل 9۰ مجلس با بیان اینکه گفته شده 
کسی نمی تواند از کنار انبار ذرت های آلوده عبور کند تا از وارد شدن 
آسیب به آنها جلوگیری شود،  افزود: این آلودگی چهار سال است روز 
به روز بیشتر می شود ولی همه در برابر آن سکوت کرده اند. کسانی که 
بیانیه مشترک داده اند به جای تکذیب تعیین تکلیف کنند و از پنهان 
کاری خودداری کرده و اطاعات دقیق را در اختیار مردم قرار دهند.
خجســته با طرح این سؤال »چه دستان پشــت پرده ای وجود 
دارد«گفــت: مبدا ذرت های آلوده وارد شــده برزیل اســت و  با ۳۵ 
میلیون دالر ارز دولتی وارد شــده اند. به نظر می رســد در این زمینه 
رانت وجود دارد که کمیســیون اصل 9۰ مجلس شورای اسامی در 
حال پیگیری اســت. وی تاکید کرد: باید ذرت های آلوده وارد شــده 
هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و این اطمینان به مردم داده می شود 
که یک دانه از ۱4۰ هزار تن ذرت های وارداتی آلوده وارد بازار نشده 
است.عده ای از مسئوالن درباره موضوع واردات ذرت های آلوده قصور 
کرده اند و کمیسیون اصل 9۰ با جدیت در حال پیگیری این موضوع 

است تا نتیجه حاصل شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس با بیان اینکه ۳۶۰ هزار تن از 
ذرت های وارد شده سالم است، اظهار کرد:  این ذرت ها پس از ورود، به 
تایید سازمان استاندارد و وزارت بهداشت رسیده است. مسئوالن یک 

ماه برای تعیین تکلیف وضعیت ذرت های وارد شده فرصت دارند.
گفتنی است چندروز پیش سازمان ملی استاندارد، گمرک و وزارت 
جهاد کشاورزی بیانیه مشترکی درباره ذرت های آلوده منتشر کردند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد
 پنهان کاری برخی مسئوالن 

در دپوی 140 هزار تن ذرت  آلوده در گمرک

مدیرکل دفتر نگهداری راه ها در سازمان راهداری 
و حمل ونقل جــاده ای با بیان اینکــه 33۹2 نقطه  
دارای تصادف در جاده  ها شناســایی شده است، از 
آشکار سازی ۱۵8۵ نقطه پرحادثه خبر داد و گفت: پس 
از آشکار سازی، رفع این نقاط جاده ای دنبال می شود.

افشــین پیرنون در گفت  وگو با فارس اظهار داشت: 
بحث شناسایی نقاط پرتصادف و دارای تصادف، حدود 2  
سال است که در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 

به صورت کامًا علمی دنبال می شود.

وی با اشــاره به اینکه تاکنــون ۳۳92 نقطه دارای 
تصادف در کشور  با مختصات دقیق شناسایی شده است ، 
گفت: از این ۳۳92 نقطه، ۱۵8۵ نقطه بر اساس شاخص 
و معیارها پرتصادف هستند. مدیرکل دفتر نگهداری راه ها 
در ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اظهار داشت: 
در اولین قدم، ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با 
توجه به اولویت ها، نسبت به  آشکار سازی این ۱۵8۵ نقطه 
برنامه ریزی کرد. پیرنون بیان کرد:   در پایان سال 9۵ و در 
طول سال  9۶ این ۱۵8۵ نقطه پرتصادف آشکار سازی و به 

راننده ها و کاربران جاده اعام عمومی شد، سپس سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای توسط ۱۰ مشاور این نقاط 
پرحادثه را به تفکیک استان ها در مناطق مختلف کشور 
بررســی کرد و مطالعه چگونگی رفع این ۱۵8۵ نقطه را 
انجام داد. بررســی نقاط، حضور میدانی و تهیه نقشــه 
اصاحی اولیه انجام شــد و از این ۱۵8۵ نقطه در حال 
حاضــر بیش از ۱۳۰۰ نقطه با طرح اصاحی و چگونگی 

اصاح، برای رفع به استان ها اباغ شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ادارات کل استانی  در 

حال برطرف کردن نقاط پرحادثه برحسب اولویت هستند ؛ 
برای هر اســتان رفع ۱۰ نقطه پرحادثه در اولویت است 
و همکاران در برخی اســتان  ها حال برطرف کردن نقاط 
پرحادثه و در برخی اســتان  ها در حال انجام  تشــریفات 

قانونی انتخاب پیمانکار هستند .
مدیرکل دفتر نگهداری راه ها در سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای بیان کرد:   امسال  مبلغ 2۱4 میلیارد 
تومان بــرای رفع نقاط پرحادثــه از محل منابع داخلی 

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اختصاص یافت.

سازمان راهداری خبرداد:

شناسایی 3392 نقطه پر حادثه در جاده های کشور

یک کارشناس حوزه کار گفت: طوالنی شدن فرایند صدور مجوز، 
موجب وارد آمدن خسارات فراوان به کارآفرین ها شده و کار زمانی 

به نتیجه می رسد که از انتفاع خارج شده است.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بحث فضای کسب 
و کار با اشکاالت متعددی روبه رو هستیم، افزود: در شرایطی که نمی توانیم 
مجوزها را تسهیل کنیم و توفیقی در این حوزه نداشته ایم بهتر است از تجربیات 

بین المللی و دانش فنی در این قضیه استفاده کنیم.
وی دربــاره ضرر و زیان وارده به کارآفرینان و تولیدگران به دلیل تاخیر 
در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: بعضا مشاهده شده که کاالیی به دلیل 
تاخیر یا طوالنی شدن فرایند صدور مجوز نتوانسته به ثبت برسد یا تا گرفتن 
مجوز، فرد یا شــرکت دیگری آن محصول را به ثبت رســانده و موجب وارد 

آمدن خسارات فراوان به کارآفرین اول شده است.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: به این مسئله در اقتصاد هزینه مبادله 
گفته می شــود و معنی اش این اســت که کاری را که می توانیم به موقع به 
سرانجام برسانیم و از نتایج آن بهره مند شویم به دلیل طوالنی شدن اخذ مجوز 
و سنگ اندازی های بسیار با تاخیر به جریان بیاندازیم و از انتفاع خارج شود.

حیدری درباره رتبه جهانی کســب و کار ایران گفت: ارتقای رتبه ما به 
منزله بهبود وضع اقتصادی نیست چون امسال رشد منفی داشتیم. با توجه 
به محدودیت هایی که در بحث شــاخص رشد اقتصادی برای ما ایجاد شده، 
خصوصــا در حوزه نفت که تاثیر قابل توجهــی در اقتصاد ما دارد، باال رفتن 
رتبه جهانی کسب و کار ایران نمی تواند به این مفهوم باشد که فضای کسب 

و کار بهتر شده است.
وی تصریــح کرد: معتقدم برخی سیاســت ها در حوزه مالیات یا گمرک 
اثرگذار بوده و تحوالتی را به دنبال داشته است ولی باید ببینیم که در کدام 

بخش ها شاخص ها مثبت شده که رتبه ما کمی تغییر کرده است.
این کارشــناس حوزه کار با اشاره به رتبه کشورهایی نظیر هنگ کنگ 
در گزارش بانک جهانی، اظهار کرد: کشــور ما از کشورهایی که در رنکینگ 
اقتصادهــای دنیا رتبه های باال را به خــود اختصاص داده اند وضعیت بهتر و 
شایســتگی بیشتری دارد ولی برخی سیاستها و موازی کاری ها مانع رسیدن 

به این هدف می شود.
به گفته حیدری صادرات غیرنفتی، جلب سرمایه گذاری خارجی و اصاح 

سیاستهای بانکی می تواند در ارتقای رتبه ایران موثر واقع شود.
گفتنی است، در حالی که ایران سال گذشته در شاخص جهانی سهولت 
کسب  و کار رتبه ۱28 را به خود اختصاص داده بود، تازه ترین گزارش بانک 
جهانی درباره بهبود فضای کســب و کار از ارتقــای جایگاه ایران با یک پله 
صعود حکایت دارد. لزوم اصاح فضای کســب و کار،  حذف موازی کاری های 
غلط و برداشــته شدن انحصار و موانع کار از جمله مواردی است که همواره 
 در بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی بــر ضرورت توجه بــه آنها تاکید 

شده است.

یک کارشناس: 

 طوالنی شدن صدور مجوز کسب و کار
 به زیان کارآفرینان است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بخشی از کاالهای قاچاق با 
پرداخت های غیرقانونی و رشوه به بعضی از مسئوالن مرزی و گمرکی 

انجام می شود و این نوع قاچاق بیش از سایر انواع قاچاق است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری در گفت و گو با رادیو با 
تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود و خروج قاچاق کاال و ارز اظهار کرد: برای 
اینکه جلوی این مهم گرفته شود، یک راه حل اصلی دارد و آن واقعی کردن 
نرخ ها و قیمت ها در بازار و تعادل در این زمینه است یعنی هم نرخ ارز و هم 

نرخ تورم و همچنین قیمت مبادله کاال با کشورهای دیگر متعادل باشند.
وی درباره دالیل تمایل افراد به قاچاق و سودآور بودن آن گفت: در شرایطی 
قاچاق می تواند سودآور باشد که تفاوت قیمتی در داخل و خارج از کشور وجود 
داشــته باشــد. وقتی قیمت یک کاال در داخل افزایش پیدا می کند و قیمت 
ارز توسط دولت به صورت مصنوعی سرکوب می شود، واردات آن کاال قیمت 
تمام شده کمتری دارد و به همین جهت سود کاالی وارداتی از سود متعادل 
تجاری بیشتر می شود و به همین جهت واردات آن کاال افزایش پیدا می کند.

رئیس کل اســبق بانک مرکزی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت برای 
حمایــت از کاالی داخلی مقررات گمرکی وضع می کند و تعرفه ها را افزایش 
می دهد و در چنین شــرایطی میل به قاچــاق نیز افزایش پیدا می کند و در 
حقیقت با این سلسله اقدامات، انگیزه ای ایجاد می کنیم تا افراد قانون را رعایت 

نکنند و گمرک و سود بازرگانی را دور بزنند.
مظاهــری درباره راه هــای ورود قاچاق تصریح کــرد: برخی از کاالها از 
بخش هایی از مرز وارد می شود که نظارتی وجود ندارد یا کمتر در آن نظارت 
وجود دارد. همچنین بخشــی از کاالهای قاچاق با پرداخت های غیرقانونی و 
رشوه به بعضی از مسئوالن مرزی و گمرکی انجام می شود و این نوع قاچاق 

بیش از سایر انواع قاچاق است.
وی تصریح کــرد: هر زمان دولت و بانک مرکزی، نرخ ارز را به یک نرخ 
نســبتا متعادل و قابل قبول بازار نزدیک کرده است، کاالی قاچاق به شدت 
کاهــش پیدا می کند. در چند ماه گذشــته که نرخ نیما و ارز 42۰۰ تومانی 
در حال حذف شدن هستند، شاهد هستیم ورود کاالی قاچاق با نرخ ارز ده 

هزار تومان صرف ندارد و شاهد کمتر شدن قاچاق در این راستا بوده ایم.

طهماسب مظاهری:

 بیشتر کاالهای قاچاق 
با پرداخت رشوه وارد کشور می شود

متقاضیان طرح اقدام ملی باید برای دریافت وام 
7۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی 3۰ تا ۵۰ میلیون تومان در 

بانک مسکن سپرده گذاری کنند.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، طــرح اقدام ملی 
مسکن یا همان ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی توسط 
شــرکت عمران شــهرهای جدید ایران، ماه هاست که از 
ســوی وزیر راه و شهر سازی، معاونان سابق و سرپرستان 
جدید، مدیران رده میانی و... به عنوان یکی از برنامه های 
دولت برای خانه دار کردن قشر متوسط و به پایین جامعه 

مطرح شده است.
تا اینجای کار، اطاعات چندانی از این طرح توســط 
مدیران وزارت راه و شهر سازی اعام نشده و اظهارات این 
مقامات فقط در حد زمان ثبت نام و ســود ۱8 درصدی 
تســهیات آن خاصه شــده اســت. در این بین برخی 
تناقضات نیز روند اجرایی طرح ملی مسکن را با عامت 

سؤال هایی مواجه ساخته است.
اوایل ماه جاری سرپرســت تازه وارد معاونت مسکن 
و ســاختمان وزارت راه از آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن 
در ۱۰ استان همزمان با نیمه آبان خبر داده و گفته بود:  

»تأهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات 
دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیات ویژه یارانه دار 
و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا شرایط ثبت نام 

در طرح ملی مسکن است.«
این در حالی بود کــه حدود یک هفته بعد وزیر راه 
و شهر سازی سه شرط اصلی ثبت نام در طرح اقدام ملی 
مسکن را شروط قانون ساماندهی زمین و مسکن اعام کرد 
و گفته بود: »تأهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای 
مســکن و عدم بهره مندی از امکانات و تسهیات دولتی 
در خرید واحدهای مســکونی از جمله شروط ثبت نام در 

این طرح است.«
فارغ از ضد و نقیض ها در اظهارات مســئوالن وزارت 
راه، قرار است امروز سرپرست معاونت مسکن و ساختمان 
جزئیات این طرح را اعام کند. در روز وعده داده شده برای 
آغاز ثبت نام در ۱۰ اســتان )۱۵ آبان 98(، معاون توسعه 
مدیریت و منابع انســانی از آماده شدن ۱8۰ هزار واحد 

طرح ملی مسکن برای ثبت نام خبر داده است.
مهدی عبوری، معاون وزیر راه بیان کرد:  در طرح اقدام 
ملی برای عرضه مسکن، تولید 4۰۰ هزار واحد مسکونی در 

دستور کار قرار گرفته و جزییات این طرح روز شنبه، ۱8 
آبان ماه، از سوی معاون -سرپرست- مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهر سازی اعام می شود. هم اکنون ۱8۰ هزار 
واحد از این 4۰۰هزار واحد برای ثبت نام آماده شده است.
گفتنی اســت، قرار است در طرح ملی مسکن 7۵ تا 
۱۰۰ میلیون تومان با ســود ۱8 درصدی به متقاضیان 
این طرح یا سازنده های آن پرداخت شود. به عبارت دیگر 
خریداران واحدهای طرح ملی مسکن ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون 
تومان سود را در یک بازه زمانی ۱2 ساله پرداخت کنند.
گذشته از این ســود باال برای قشر متوسط و پایین 
جامعه، گفته شــده متقاضیان طرح اقدام ملی باید برای 
دریافت وام 7۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی ۳۰ تا ۵۰ میلیون 

تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کنند.
سامانه ثبت نام مسکن ملی اعالم شد

در این باره؛ محمود محمودزاده، سرپرســت معاون 
مســکن و ساختمان وزارت راه اظهار داشت: ۱۰ استانی 
کــه ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مســکن در آن انجام 
می شود شامل سیستان و بلوچستان، همدان، کهگیلویه 
و بویراحمد، خراســان جنوبی، خراســان شــمالی، قم، 

چهارمحال و بختیاری، کردستان و گلستان است.
وی با بیان این که ثبت نام این طرح در استان کرمان 
انجام شــده است، افزود: ۱۰ اســتان شامل مرحله اول 
ثبت نام اســت و سایر شهرها و استان ها در مراحل بعدی 
که تامین زمین کنند، ثبت نام را آغاز خواهند کرد. هیچ 
محدودیتی برای شــهرها در صورت تامین زمین وجود 
ندارد. فقط در کانشــهرها اولویت با شــهرهای جدید 

پیرامون کانشهرهاست.
سرپرست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه نشانی 
ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مســکن را برای گروه های 
هدف و واجدین شرایط را tem.mrud.ir اعام کرد و افزود: 

ثبت نام  این طرح از فردا )امروز( آغاز می شود.
محمودزاده ادامه داد: با توجه به قوانین موجود، امکان 
ارایه زمین به صورت رایگان وجود ندارد. به همین دلیل، 
طرح اقدام ملی تولید مسکن برای گروه های کم درآمدی 
به صورت واگذاری زمین به صورت اجاره 99 ســاله و به 
صورت گروهی برای متقاضیان است که طرح ملی مسکن 
در شهرهایی مانند کرمان، سیرجان و زاهدان به این شیوه 

اجرا می شود.

سپرده گذاری ۵۰ میلیونی برای دریافت وام مسکن ملی
نایب رئیس اتحادیــه طال و جواهر تهــران با بیان اینکه 
پیش بینی می شــود که در روزهای آینده ثبات نسبی وجود 
داشته باشد؛ گفت: قیمت ارز نیز از سوی بانک مرکزی تحت 

کنترل است. 
محمد کشتی آرای در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: در 
مجموع از ابتدای هفته تا روزهای پایانی هفته، سیر قیمت ها صعودی 
بود به این معنا که قیمت سکه و طا در حدود 4۰ هزار تومان افزایش 
داشــت اما در روز پایانی هفته )پنجشنبه( قیمت های جهانی کاهش 
یافت و باعث شــد که قیمت سکه  و طا کاهش و سکه به زیر چهار 

میلیون تومان برسد.
نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران ادامه داد: از ابتدای هفته تا 
اواسط هفته قیمت سکه حدود 4۰ هزار تومان افزایش و در روزهای 
پایانی هفته این 4۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و مجدد به ســطح 

قیمت های هفته گذشته بازگشت. 
وی افــزود: عاوه بر این با توجه به اتمــام ماه صفر و آغاز مجدد 
مراسمات جشن، تقاضا مجدد افزایش یافت، اما تقاضا باعث نشد که 
قیمت ســکه و طا افزایش داشته باشد و به نظر می رسد که همین 

تداوم ثبات قیمت وجود داشته باشد. 
نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران پیش بینی کرد: از سوی دیگر 
با توجه به روند کاهش قیمت جهانی طا پیش بینی می شــود که در 
روزهای آینده ثبات نسبی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه قیمت ارز 

نیز از سوی بانک مرکزی تحت کنترل است. 
گفتنی است، قیمت ســکه در ابتدای هفته مجددا به رقم چهار 
میلیون رســید و در همین حدود نوســان می کرد اما در پایان هفته 
قیمتی در حدود ســه میلیون و 99۰ هزار تومان داشت که حاکی از 
ثبات نســبی قیمت سکه در بازار طی هفته گذشته داشته و سخنان 

نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران را تایید می کند. 
البته قیمت دالر در این هفته اندکی افزایش داشــت و از ۱۱ هزار 
و 2۵۰ تومان در روز شــنبه به حدود ۱۱ هزار ۳4۰ تومان در پایان 
هفته رسید؛ به عبارتی طی هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ تومان به نرخ 
ارز اضافه شده است. با توجه به اینکه آرامش به بازار برگشته و دامنه 
نوسانات خیلی کم شده به نظر می رسد شاهد ادامه ثبات خواهیم بود.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر:
 ثبات قیمت در بازار طال 

ادامه خواهد داشت

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهر سازی گفت: به زودی با شناسایی خانه های 
خالی و راه اندازی این سامانه شاهد بهبود وضعیت 
بازار مسکن و ورود خانه های جدید به بازار مسکن 

خواهیم بود.
محمود محمودزاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بیان اینکه آمار ها و عملکرد بازار مســکن نشان 
می دهد که التهابات موجود در بازار مسکن کاهش یافته 
است، گفت: تحلیل ها نشان دهنده این است که التهابات 
موجــود در بازار های موازی کاهــش یافته و همین امر 

زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در بازار مسکن 
از جمله راه اندازی ســامانه شناسایی واحد های خالی در 

بهبود وضعیت این بازار تأثیرگذار خواهد بود، گفت: ورود 
دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به بازار مسکن 

می تواند در تثبیت قیمت های این بازار موثر باشد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه اضافه 
کرد: ایجاد تعــادل در عرضه و تقاضا و همچنین اجرای 
سیاست های تشــویقی و اخذ مالیات های بازدارنده خود 
تأثیر جدیدی در بهبود وضعیت این بازار خواهد گذاشت 
بنابراین سعی خواهیم کرد با اخذ مالیات از خانه های خالی 

رونق را در بازار مسکن حفظ کنیم.
محمودزاده ادامه داد: شــرایط موجود بازار اقتصادی 
توانسته بخش مسکن را به سمت آرامش هدایت کند در 
نتیجه اگر روند موجود در اقتصاد کشــور همچنان ادامه 
یابد به نظر می رســد که در زمستان بازاری آرام و بدون 

افزایش قیمت داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه سامانه شناسایی واحد های خالی 
که مدت بسیار زیادی نیمه تمام باقی مانده بود به زودی 
راه اندازی می شود، بیان کرد: در اجرای این سامانه نیازمند 
جمع آوری اطاعات و هماهنگی چند دستگاه دولتی بودیم 
به همین دلیل راه اندازی این سامانه به تعویق افتاده بود.
سرپرســت معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه 
افزود: خوشبختانه در چند ماه گذشته تمامی دستگاه ها 
پای کار آمدند و به زودی با شناسایی خانه های خالی و 
راه اندازی این سامانه شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و 

ورود خانه های جدید به بازار مسکن خواهیم بود.
به گفته محمودزاده، شرایط کنونی بازار مسکن نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بسیار بهتر شده و امیدواریم 

تا پایان سال این روند بهبود قیمت همچنان ادامه یابد.
گفتنی اســت، مــاده ۱۶9 مکرر اصاحیــه قانون 
مالیات هــای مســتقیم مصوب ۱۳94 مجلس شــورای 
اسامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته 
و برای شناسایی خانه های خالی نیز باید سامانه ملی اماک 
و اسکان راه اندازی شود. با این حال، از راه اندازی این سامانه 
تاکنون خبری نبود و در حال حاضر اعام شده »به زودی« 

راه اندازی خواهد شد. 
این در حالی اســت که از ابتدای سال ۱۳9۶، قانون 
سامانه ملی اماک و اسکان تصویب شده اما هنوز وزارت 
راه و شهر سازی این سامانه را راه اندازی نکرده است؛ امید 
می رود وعده راه اندازی این سامانه، این دفعه جامه عمل 

بپوشد و واقعا شاهد راه اندازی این سامانه مهم باشیم.

یک مسئول وزارت راه و شهر سازی:

سامانه شناسایی خانه های خالی به زودی راه اندازی می شود

در شرایطی که دو دستگاه دولتی )وزارت صنعت 
و گمرک( تحت آموزش های FATF )برای شفافیت 
نظام مالی با اروپا( قرار گرفتند، این ســؤال وجود 
دارد که آیا اطالعات تجاری کشور در این مدت از 

کشور خارج شده یا نه؟
در ادامه توافقنامه بین المللی برجام، ایران متعهد به 
 FATF ایجاد شفافیت در نظام مالی و تجاری خود گردید و
را برای شفافیت مالی و بانکی پذیرفت. برای ایجاد شفافیت 
تجاری نیز در بهمن ماه 9۶ اجرای همکاری های فنی ایران 

با اتحادیه اروپا را ذیل برجام انجام شد. 
طبــق این توافق ایران همــکاری با اتحادیه اروپا در 
زمینــه نظام کنترل صــادرات را پذیرفت. طبق گزارش 
نهم وزارت خارجه ایران »نشست تخصصی تبادل نظر و 
همکاری در زمینه  کنترل صادرات اقام با کاربری دوگانه 
بین جمهوری اسامی ایران و اتحادیه اروپا در چارچوب 
همکاری های فنی برجام، به میزبانی کمیسیون اروپا، به 
مــدت دو روز در تاریــخ ۱7-۱8 بهمن ۱۳9۶ با حضور 
 نمایندگان سازمان های ذیربط کشــورمان در بروکسل 

برگزار شد. 
در این نشست، تبادل اطاعات و تجربیات درخصوص 
نظام های کنترل صادرات اقام با کاربرد دوگانه و معرفی 
نظام های کنترل صادرات ایران و اتحادیه اروپا، با حضور 
نمایندگان شرکت کننده در اجاس صورت گرفت. اتحادیه 
اروپا در این نشست آمادگی خود را برای کمک به ارتقای 
نظام کنترل صادرات و واردات جمهوری اسامی ایران در 
چارچوب همکاری های فنی میان ایران و اتحادیه اروپا و 

در چارچوب برجام اعام نمود.« 
برخــاف FATF، اطاع دقیقی از فرایند اجرای نظام 

کنترل صادرات و برنامه تجاری برجام ارائه نشده است. در 
ادامه به معرفی نظام کنترل صادرات اروپا و نحوه همکاری 

کشورها در این برنامه پرداخته شده است.
 نظام کنترل 

صادرات اتحادیه اروپا چیست؟
یکی از برنامه های اتحادیه اروپا برای کنترل و نظارت 
بر تسلیحات، نطام کنترل صادرات بود. این برنامه در سال 
2۰۰4 با حضور چهار کشور اروپایی ایجاد شد. با توسعه 
فعالیــت اتحادیه اروپا به خارج از این قاره نام این برنامه  

به »P2P« تغییر کرد. 
دلیل ایــن نام گذاری مدل همــکاری و تعامل این 
 »Peer Consultation« برنامه با کشورهاست که در آن از
یعنی »مشاوره  همتا به همتا« استفاده می شود. مهم ترین 
برنامــه ی اتحادیه اروپا ذیل همــکاری کنترل صادرات، 

کنترل صادرات اقام دوگانه، است. 
اقام دوگانه شامل اقامی است که عاوه بر تسلیحات 
کشــتار جمعــی، در صنایع دیگــر نیز کاربــرد دارند. 
گســتره اقام دوگانه گســتره ی بسیار وســیع است و 
شــامل مواد، تجهیــزات، قطعات، ســامانه، خدمات و 
فناوری می شــوند. کارکرد نظام کنترل صادرات نظارت 
بــر اقام دوگانــه از زمان تولید تا مصرف اســت. طبق 
 این برنامــه تولید کننده، خریدار و واســطه های فروش 

مشخص می شوند. 
اجرای این برنامه همراه با نظارت و راســتی آزمایی 
مســتمر کشورهای اروپایی خواهد بود که ارائه اطاعات 
صحیح را تایید می کند. در واقع با اجرای این برنامه امکان 
دور زدن تحریم ها برای ورود اقام مورد نیاز کشــورها را 

از بین خواهد برد.

نحوه تعامل کشورها با نظام کنترل صادرات 
اتحادیه اروپا

همتایــان  مشــاوره  روش  اروپــا   اتحادیــه 
)Peer to Peer Consultations( را بــرای اجــرای برجــام 
تجاری در نظر گرفته است. در مدل مشاوره ی همتایان، 
مشاوره گیرندگان برای خود مسئولیت بیشتر قائل هستند؛ 
بطوریکــه ضمن هدف گــذاری به طور مــداوم بازخورد 

کارهایی که انجام داده اند را می گیرند. 
گرفتن بازخوردهای مداوم نشــان دهنده قاطعیت و 
خودباوری در هدف گذاری، پیداکردن ســاختار و جهت 
است. برای موفقیت این مدل الزم است همتاها نسبت به 
ماقات یکدیگر طبق یک رویه  منظم و ارائه  بازخوردهای 

ضروری متعهد باشند.
طبق اسناد اتحادیه اروپا الزامات برنامه کنترل صادرات 
اقام دوگانه به نحوی اســت که برای صادرات کاال باید 
مــواردی از قبیــل صادر کننده، کاربــر نهایی، ذینفعان 
احتمالی، تطبیق با لیســت اقام دوگانه و ارزیابی کلی 

مشخص شوند.
در اجرای برنامه کشور صادرکننده مسئولیت کامل 
معامله را برعهده داشــته و باید در این زمینه پاســخگو 
باشــد. از ســوی دیگر هدف اصلی اجرای برنامه کنترل 
صادرات، بروزرسانی سیستم های موثر در کنترل کاالها 
است که برای کسب منافع اقتصادی بلندمدت به کنترل 

صادرات می پردازد. 
این برنامه تمرکز خود را در سه حوزه بهبود تجارت 
آسان، بهبود امنیت سراسر جهان و پشتیبانی از کشورهای 
همکار قرار داده اســت. از دیگر الزامــات برنامه کنترل 
صادرات، اجرای سیســتم کنترل تجارت جامع است. در 

این برنامه از ذینفعان درگیر مانند صنایع، دانشــگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی نقشه برداری می شود؛ یعنی کلیه جزئیات 
از مرحله دریافت اقام، نحوه استفاده و بخش های مورد 

استفاده شناسایی می شوند. 
همچنین انتشار اطاعات توسط گمرک و کارمندان 
داخلی اســت کــه به ایــن منظور آموزش شناســایی 
کاالهــا، آزمایشــگاه تخصصی گمــرک، دوره آموزش 
الکترونیکی ابتدایی برای مأمورین گمرک، آموزش برای 
 کارشناســان مشاور توســط اتحادیه اروپا درنظر گرفته 

شده است.
با وجود موارد ذکر شــده، اطاع دقیقی از چگونگی 
اجرای قسمت تجاری برجام ارائه نشده است. تنها اطاع 
موثق از روند همکاری مســئوالن داخلی با اتحادیه اروپا 
برگزاری دوروزه کارگاه آموزشی برای کارکنان صنعت و 

گمرک توسط مسئوالن اروپایی است. 
در ادامه همکاری ایــران و اتحادیه اروپا، تیرماه 97 
یک هیئت اروپایی بــرای آموزش چگونگی اجرای نظام 
کنترل صادرات وارد کشــور شــدند و طی نشست های 
تخصصی به آموزش مســئولین وزارت صنعت و معدن و 

گمرک پرداختند.
به نظر می رســد اجرای این برنامه منجر به افزایش 
فشــارهای اقتصادی به کشور خواهد شد. همان چیزی 
که در آمریکا با FATF در قسمت مالی دنبال می کرد، این 
بار توسط اتحادیه اروپا در زمینه تجاری در حال پیگیری 
اســت. به عبارت ســاده اجرای FATF تجاری جاسوسی 
رایگان اتحادیه اروپا از اطاعات تجاری ایران اســت. این 
مورد با کمترین هزینه و توسط مسئوالن داخلی و آگاهی 

کامل محقق خواهد شد.

گزارش کیهان از یک اقدام سوال برانگیز

آیا اطالعات تجاری کشوربه اروپا داده شده است؟!

گفت: بــرق  صنعت   نایب رئیس ســندیکای 
3۰ میلیــارد دالر کار در زمینــه خدمات فنی و 
مهندسی در کشورهای همسایه ما وجود دارد که 
سیستم بانکی مانع استفاده ایران از آن شده است.
پیام باقری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره 
وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: 
در سال 94 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی برق 
2.4 میلیارد دالر بوده که پس از آن، در صادرات خدمات 
فنی و مهندسی برق سیر نزولی داشتیم. میزان صادرات 
خدمات فنی و مهندسی برق کشور در سال 9۶ به 498 
میلیــون دالر و در طــول ۱۰ ماه از ســال 97 به ۱۱۱ 

میلیون دالر رسید.
وی افزود: در ســال 9۰ عدد صادرات خدمات فنی و 

مهندســی باالی چهار میلیارد دالر بود. از طرف دیگر ما 
در منطقه ای قــرار داریم که بالغ بر یکهزار میلیارد دالر 
تقاضای واردات دارند که بخشی از این رقم، خدمات فنی 

و مهندسی و بخشی دیگر مربوط به کاال است.
نایب رئیس ســندیکای صنعــت بــرق تصریح کرد: 
درخصوص خدمات فنی و مهندسی بالغ بر ۳۰ میلیارد دالر 
در سال جای کار در کشورهای همسایه ما وجود دارد که 
آن چیزی که باید بخش تقاضا و عرضه را بهم وصل کند 
مشکل دارد و اولین و مهم ترین آن هم سیستم بانکی است.

باقری ادامه داد: ما تقریبا در هیچ کدام از بانک هایی 
که در کشورهای اطراف ما هستند شبکه کارگزاری بانکی 
نداریم و بدون اســتفاده از شــبکه بانکی قابلیت صدور 

خدمات فنی و مهندسی را نخواهیم داشت.

وی افزود: شــرکت های ایرانی برای نقل و انتقال ارز، 
قریــب به ۱4 یا ۱۵ درصد هزینــه می دهند که موجب 

می شود قیمت تمام شده شان باال رود.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: تحریم ها 
اتفاق افتاده و نمی توانیم از این چشــم بپوشیم، اما باید 
بپذیریم که خیلی از مسائل و مشکات ما ربطی به تحریم 

ندارد و بیشتر از خودتحریمی رنج می بریم.
باقری با اشاره به وجود صندوق ضمانت صادرات در 
کشور گفت: صندوق های ضمانت صادرات کمک می کنند 
تــا بتوانیم صادراتمان را بیمــه کرده و از منابع بانکی به 
اســتناد بیمه ای که می کنیم، بتوانیم منابع جذب کنیم؛ 

که این کارکرد االن در ایران وجود ندارد.
وی افزود: کل ســرمایه صندوق ضمانت صادرات در 

ایران ۱۰۰ میلیون دالر است؛ این درحالی است که ما در 
سال گذشته 44 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم، 
یعنی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ما کسری از درصد 
صادرات غیرنفتی ماست. نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ادامه داد: در کشورهایی که رقبای منطقه ای ما در صنعت 
برق هســتند، مثا در ترکیه، صندوق ضمانت صادرات 
این کشــور دو میلیارد یورو سرمایه در گردش دارد، این 
رقم در عربستان چهار میلیارد یورو است. وی ادامه داد: 
با این وضعیت، وقتی در برنامه ششــم توسعه قانون گذار 
تکلیف می کند که صادرات در ســال ۱4۰۰ باید به عدد 
۱2۰ میلیارد دالر برسد، متوجه می شویم که نمی توانیم 
به این عدد برسیم چرا که زیرساخت های ما برای رسیدن 

به این هدف تعریف نشده است، مگر تحولی رخ بدهد.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق:

سیستم بانکی مانع استفاده از ظرفیت مهندسی3۰ میلیارد دالری همسایگان

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: بیش از 3۰ بانک، فعال  سازی رمز 
پویا را شروع کرده اند، اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل ها، 

اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در یادداشــتی 
در یکی از صفحات اجتماعی خود ضمن اشــاره به فعالیت بانک ها در مورد 
رمز پویا، به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد و گفت: مسولیت حفاظت 
از اطاعات مشتریان به عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این 

ناحیه به عهده آنها است.
وی اضافه کرد: بانک ها اطاع رســانی درخصوص مزایای استفاده از رمز 
پویا را آغاز کرده اند. در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند 
و به همین دلیل مشــتریان به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایســتا 

استفاده کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: رمز ایستا بایستی به گونه ای غیرفعال 
شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت 
نشــود و نیز تعدادی از بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره 

ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.
به گفته همتی، بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات الزم پیشــگیرانه، 
با رصد مرتب شبکه های اجتماعی و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور، 
و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادســتانی، پلیــس فتا و مرکز ماهر، اقدام به 

مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.
وی افزود: بیش از ۳۰ بانک، فعال  سازی رمز پویا را شروع کرده اند، اما به 
دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در 
حال حاضر مقدور نیست. بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک 
راه اندازی نموده است، لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه فرصت 
نیاز دارد. بانک مرکزی اطاع رسانی الزم را در این خصوص انجام خواهد داد. 
الزم به ذکر اســت، با رمز یک بار مصرف)پویا( امنیت ورود به ســامانه 
اینترنت  بانک تقویت می شود. همچنین از رمزهای یک بار مصرف برای انجام 
تراکنش های مالی در اینترنت بانک نیز استفاده می شود به این شکل که برای 

انجام هر تراکنش، به یک رمز جدید نیاز خواهید داشت.

رئیس کل بانک مرکزی:
 استفاده از رمز پویا 
فعال اجباری نیست


