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مهیار صفا ،رئیس گروه هماهنگی عمران
روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریها
گفت :روزانه  50هزار تن زباله در کشور تولید
میشود که  10هزار تن مربوط به روستاها است.

آییننامه اجرایی تسویه مطالبات
و بدهیهای دولت تصویب شد

درصد یارانه مردم
از طریق فروش گاز تأمین میشود
حمیدرضاعراقیمدیرعاملشرکتملیگاز
ایرانگفت :تأمین ۴۰درصداز یارانه نقدی
ط زیست از جمله
مردم،ارزآوریو حفظمحی 
نقشهایمهمصنعتگازدرکشوراست.

پس از دو روز فعالیت بازار ثانویه ارزی رقم خورد

عقب نشینی دالر در بازار غیررسمی
سیاوش رضایی
خبرنگار

برق تعدادی از سازمانهای پرمصرف
در تهران قطع شد

عکس :ایرنا

بــا آغــاز بــه کار بــازار ثانویــه ارزی از روز
سهشنبه ،قیمت دالر در بازار آزاد عقب
نشــینی کــرد .درحالی که تا روز گذشــته
تنها دو روز از فعالیت رســمی این بازار
میگــذرد و معامــات قابــل توجهــی
نیــز در آن انجام نشــده اســت ولی نرخ
ارزهــای عمــده در بــازار غیررســمی به
ایــن بــازار واکنش نشــان داد و به عقب
برگشت.
زمــان زیــادی از دالر  9هــزار تومانی
در بازار غیررسمی نمیگذرد ،روزهایی
که بســیاری انتظــار دالر  10هزار تومانی
را داشتند ،اما تغییر قاعده بازی توسط
دولت و رسمیت دادن به نرخ سوم ارز،
قیمتها را در بازار شکست.
بــازار غیررســمی ارز حتــی پیــش از
راهانــدازی رســمی بــازار ثانویــه ارز نیز
تحــت تأثیــر قــرار گرفــت و نشــانههای
عقبگــرد قیمتها در آن دیده شــد .در
نخســتین روز کاری ایــن بــازار نیــز (19
تیر مــاه) نرخ دالر غیررســمی که باالی
 8هزار تومان معامله میشــد به کانال
 7هــزار تومانــی بازگشــت و همزمــان
بــا دومیــن روز کاری بــازار ثانویــه دالر
درمحدوده  7700تومان قیمت خورد.
باوجــودی کــه برخــی چشــمانداز
مثبتی نســبت به عملکــرد و تأثیر بازار
دوم در بــازار ارز نداشــتند ،امــا بخــش
خصوصی به اســتقبال از این بازار رفت

و بســیاری از فعاالن بخــش خصوصی
اعــام کردنــد کــه این بــازار رفتــه رفته
قیمتها را در بازار غیررسمی به عقب
بازمی گرداند.
هرچنــد ســازوکار بــازار ثانویــه ارزی
از ابتــدا تاکنــون بارهــا مــورد تغییــر و
بازنگــری قــرار گرفــت و معامالتــی که
قــرار بــود در بســتر بــازار بــورس انجام
شود به ســامانه نیما و زیرنظر مستقیم
بانک مرکزی منتقل شــد ،ولی بهدلیل
اینکه کشــف قیمــت ارز و قیمتگذاری
آن بــدون دخالــت دولــت و در فضایی
رقابتــی انجــام میشــود بســیاری از
فعاالن را امیدوار کرده است.
هرچنــد هماکنــون تنهــا بخشــی از
درآمدهــای حاصــل از صادرات کشــور
بــه این بــازار منتقــل و قیمتگــذاری و
فروختــه میشــود ولــی میتوانــد تأثیر
مســتقیمی بر کل بازار ارز کشــور داشته
باشــد .برهمیــن اســاس صاحبنظــران
اقتصــادی اعتقــاد دارنــد از آنجــا کــه
تاکنون قیمتگذاری دســتوری در هیچ
بــازاری نتیجــه مثبتــی در پــی نداشــته
اســت و تنهــا بــر هزینههــای دولــت و
مــردم میافزایــد بایــد بتدریــج بــازار
رقابتی برای خرید و فروش ارز و قیمت
واقعــی آن کــه در بازار تعیین میشــود
تقویــت شــود .بدیــن ترتیــب دولت به
جــای اینکــه میلیاردهــا تومــان بــرای
تأمیــن ارز ارزان هزینــه متقبل شــود با
واقعی کردن نرخ ارز به ثبات بازارهای
دیگر نیز کمک میکند.

یکــی از صرافــان خیابــان فردوســی
درخصــوص قیمــت ارز در بــازار
غیررســمی گفت :از روز سهشــنبه روند
نزولــی قیمتها دراین بــازار به وضوح
قابل مشاهده است.
بهگفته وی پیشبینی میشود روند
کاهشــی قیمتهــا در بازار غیررســمی
طــی روزهــای آینــده و بــا تقویــت بازار
ثانویه ارزی ادامه یابد.
بهطــور قطع یکــی از مزایــای روش
جدیــد معامــات در بــازار ثانویــه
ارزی ورود دوبــاره صرافــان اســت کــه
میتواند نقش مهمــی در آرامش بازار
داشــته باشــد .برهمیــن اســاس برخی
کارشناســان انتظــار دارند تــا در مرحله
دوم معامــات فیزیکی ارز و اســکناس
در صرافیها آغاز شود.
ëëنرخیکههنوزمشخصنیست
بازار ثانویه ارز در نخســتین روزکاری
خــود یعنــی سهشــنبه هفتــه جــاری
فعالیــت رســمی خــود را آغــاز کــرد که
درایــن روز  ۱۰هــزار درهــم حاصــل از
صــادرات غیرنفتی با نرخ  ۲۰۵۰تومان
(معادل دالر  ۷۵۲۳تومان) در سامانه
جامع تجارت معامله شد.
البتــه ایــن نرخی کــه بر پایــه درهم
برای دالر محاسبه شده است نرخ قابل
اتکایی برای این بازار نیســت ،بهطوری
کــه نایــب رئیــس کمیســیون بــازار پول
و ســرمایه اتــاق بازرگانی تهــران گفت:
هنــوز بــرای تعییــن قیمــت ارز در ایــن
بازار باید صبر کرد.

سیدحســین ســلیمی در گفتوگو با
ایبِنا درباره راهاندازی بازار ثانویه گفت:
روز سهشــنبه تنها یک معامله با درهم
امــارات در بــازار ثانویه ارز انجام شــد و
در حال حاضر نمیتوان براســاس یک
معاملــه دربــاره نــرخ ارز در ایــن بــازار
اظهارنظر کرد.
وی تصریــح کرد :دســت کم باید ۱۰
معاملــه با ارزهای مختلف در این بازار
توســط صادرکننــدگان و واردکننــدگان
انجام شود تا بتوان به قیمتی برای نرخ
ارز در آن دست یافت.
بــه گفتــه وی راهاندازی بــازار ثانویه
قطعــاً بــه از بین رفتــن حبــاب در نرخ
ارز کمــک میکنــد؛ بــا این حــال بخش
خصوصــی معتقد بــود که بــازار ثانویه
بایــد در بــورس باشــد و صادرکننــده
بهعنوان فروشنده و واردکننده بهعنوان
خریــدار در بــورس بــه قیمــت توافقــی
برای ارز دست پیدا کنند.
اولیــن خریــدار بــازار ثانویــه کــه روز
گذشــته معامالت این بــازار را آغاز کرد،
اظهارداشــت :بــا توجــه بــه اینکــه بــازار
ثانویــه ارز بــدون ســقف و کــف قیمتی و
به طور کامالً توافقی اســت ،بدون دامنه
نوســان بــه فعالیت خــود ادامه میدهد
و منافــع صادرکننــدگان غیرنفتــی را
تضمیــن میکنــد و در عیــن حــال نیــاز
واردکننــدگان گــروه کاالیی ســه را تأمین
میکند و باعث ثبات نرخ ارز خواهد شد.
بانک مرکزی هم برای به رســمیت
درآمــدن ایــن بــازار ،در اطالعیــهای

اعــام کرد :بــرای انجــام معامالت ارز
بیــن صادرکننــدگان گــروه  ۲۰درصدی
براساس تقسیمبندی وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت ،صرافــان مجــاز و
واردکننــدگان کاالهــای دارای اولویــت
ســوم وزارت صمــت نهایــی شــده و
فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است.
در ادامــه ایــن اطالعیــه آمــده ایــن
معامــات بــه دو طریــق قابــل انجــام
اســت :خریــد و فــروش ارز و امتیــاز
واردات بهصــورت توافقــی و خریــد و
فــروش ارز و امتیــاز واردات در ســامانه
نیمــا .در روش اول کــه خریــد و فروش
ارز و امتیــاز واردات بهصــورت توافقــی
اســت صادرکننــده بهصــورت توافقی،
ارز و امتیــاز واردات خــود را با اســتفاده
از ســامانه جامــع تجــارت ایــران بــه
واردکننــده واگــذار میکنــد و واردکننده
کاالهــای اولویــت ســوم پــس از طــی
مراحل ثبت ســفارش ،تشکیل پرونده

در بانک عامــل و اظهار کاال به گمرک،
نســبت بــه واردات اقدام میکنــد .این
روش از روز چهارشــنبه  ۱۳تیرمــاه
اجرایی شده است.
در روش دوم کــه خرید و فروش ارز
و امتیــاز واردات در ســامانه نیماســت
صادرکننــده بــه عرضــه ارز حاصــل از
صــادرات خــود در ســامانه نیمــا اقدام
میکنــد و در طــرف مقابــل ،صــراف با
توجــه بــه درخواســتهای خریــد ارز
موجــود بابــت واردات ثبــت ســفارش
شــده با اولویت ســوم ،بــه خریــد ارز با
نرخ اعالم شــده اقــدام میکند .پس از
خریــد و تســویه با صادرکننــده ،صراف
بایــد بــه فــروش ارز خریــداری شــده
بــه متقاضــی خریــد ارز (وارد کننــده)
بــرای واردات ثبــت ســفارش شــده
اولویــت ســوم اقــدام کنــد .ایــن امکان
نیــز از امــروز در ســامانه نیمــا فراهــم
شده است.

«ایران» آثار خروج برخی از شرکتهای هواپیمایی خارجی از ایران را بررسی میکند

سهم ایرالینهای خارجی از آسمان ایران
سهیال یادگاری
خبرنگار

در زمــان تحریمهــا و بــا تحریم صنعت
هوایــی بســیاری از ایرالینهــای خارجی
فعالیــت خود در ایران را قطع کردند اما
بعــد از برجام شــرکتهای بزرگی مانند
ایرفرانــس ،بریتیش ایرویــز ،لوفت هانزا
و ...تصمیم به بازگشــت به ایران گرفتند
امــا اکنــون بــا خــروج امریــکا از برجــام
شــرکت کی الام هلند اعالم کرده تا ماه
سپتامبر (شــهریورماه) پروازهای خود را
قطع میکند و شرکت هواپیمایی اتریش
هــم از کاهش پروازها بــه ایران خبر داده
اســت در حال حاضر  51شــرکت هوایی
خارجی در ایران فعال هستند.
قبــل از برجــام تعــداد ایرالینهــای
خارجــی حاضــر در ایــران کمتــر از 40
شــرکت بــود امــا بــا امضــای برجــام
تعداد این ایرالینها به عدد  51رســید.
لوفتهانزای آلمان نخســتین شــرکت
هواپیمایــی خارجــی بــود کــه بعــد از
برجام به ایران بازگشت .کیالام هلند
نیز آخرین شــرکتی بود کــه مهرماه 95

پروازهــای خود به ایران را از ســر گرفت.
این شــرکت هفتــه گذشــته در بیانیه ای
اعالم کرد قصد دارد پرواز میان دو شهر
آمستردام – تهران را تحت تأثیر خروج
امریــکا از توافــق هســتهای و نداشــتن
صرفــه اقتصادی برای این شــرکت لغو
و متوقــف کند .کی الام یک بار دیگر در
سال  ۲۰۱۳بهخاطر مشکالت اقتصادی
پروازهــای مســتقیم خــود بــه تهــران را
لغو کرده بــود .بعد از کی الام شــرکت
خطوط هوایی اتریــش دومین ایرالینی
اســت که تصمیــم گرفته پــرواز خود به
ایــران را کاهــش دهد و بــه همین دلیل
این شــرکت پروازهای خود به اصفهان
و شــیراز را متوقف میکند اما پروازهای
با مبدأ یا مقصــد تهران همچنان ادامه
دارند.
بررســی آمــار پــروازی ایرالینهــای
خارجــی نشــان میدهــد کــی الام در
ســال حدود  89پــرواز ورودی و  89پرواز
خروجی و هواپیمایــی اتریش  626پرواز
ورودی و بــه همین تعداد پرواز خروجی
بــه ایــران دارنــد .از میــان شــرکتهای
خارجی ترکیش ایر در مجموع با  7هزار

و  100پرواز بیشــترین فعالیت را در ایران
دارد.
ëëتوانمنــدی شــرکتهای داخلــی در
پروازهایبینالمللی
نمیتــوان انــکار کــرد کــه حضــور
ایرالینهــای بــزرگ موجــب افزایــش
رقابت و افزایش کیفیت پروازها در ایران
میشــود .برخــی کارشناســان صنعــت
هوایــی میگویند البتــه بازار ایــران برای
شــرکتهای خارجــی به صرفه اســت و
شــرکتهایی که فعالیــت در ایران برای
آنها ســود اقتصادی دارد بــه این راحتی
بــازار ایــران را تــرک نمیکننــد .بــه گفته
آنهــا صرفــه اقتصــادی مهمترین دلیل
یــک ایرالیــن بــرای تــرک کشــوری امــن
ماننــد ایــران اســت و موضــوع تحریــم
دلیــل کــم رنگتــر آن اســت .بــا ایــن
حــال مقصود اســعدی ســامانی ،رئیس
توگو
انجمن شــرکتهای هوایــی در گف 
با «ایــران» میگوید شــرکتهای هوایی
داخلــی ایــن ظرفیــت را دارند کــه جای
شــرکتهای خارجی که از آســمان ایران
میرونــد را بگیرند .او میگویــد در زمان
تحریــم بســیاری از شــرکتها از ایــران

رفتنــد و پــروازی بــه ایــران نداشــتند اما
شــرکتهای داخلــی نیازهــا را بــرآورده
کردنــد .اکنــون نیــز ایرالینهــای داخلی
این توانمندی را دارند که به نیاز صنعت
هوایی در جابهجایی مسافران پروازهای
داخلی پاسخ دهند.
در بــازار جهانــی و رقابتــی نمیتوان
مســافران را محــدود بــه اســتفاده از
شــرکتهای داخلی کرد اما کارشناســان
میگوینــد اگــر نــاوگان مناســب و ارائــه
خدمــات بــه ســطح اســتانداردهای
بینالمللی توســط شــرکتهای داخلی
فراهــم شــود تعــداد قابــل توجهــی از
مســافران بهخاطــر ارزانتــر بــودن پــرواز
شــرکتهای ایرانی ترجیــح میدهند از
این پروازها استفاده کنند.
ëëآمارهاچهمیگویند
آمــار تعــداد پروازهــا و مســافران در
ســال  96نشــان میدهد که شرکتهای
خارجــی  5میلیــون و  377هزار مســافر
را در  40هــزار پــرواز جابهجــا کردهانــد
و شــرکتهای ایرانــی در پروازهــای
بینالمللــی  6میلیــون و  653هــزار
مســافر را بــا  46هــزار پــرواز جابهجــا

آتش جنگ تجاری با تعرفههای جدید  200میلیارد دالری تندتر شد
ریحانه یاسینی

خبرنگار

«دولــت ترامــپ در ادامه جنــگ تجاری
بــا چیــن ،روی  200میلیــارد دالر کاالی
دیگــر تعرفههــای جدیــد وضــع کــرد.
رابرت الیتیزر ،نماینده امریکا فهرستی از
هــزاران کاالی جدید را برای وضع تعرفه
10درصــدی رونمایی کرد .این فهرســت
میــوه ،ســبزیجات ،کیفهــای دســتی،
یخچــال و فریــزر ،کــت بارانــی و حتــی
دستکش بیسبال را هم دربرمیگیرد».
ســیانان بــا این توضیحــات خبــر از فاز
جدیــد جنگ تجاری چیــن و امریکا داده
اســت که آتش آن هر روز تندتر میشود.
واشنگتن هفته گذشته  ۲۵درصد تعرفه
روی  ۳۴میلیــارد دالر واردات از چیــن
اعمال کــرد و پکن هم فوراً با تعرفههای

مشــابهی روی همــان میــزان واردات از
امریــکا تالفی کرد .حــاال ســرمایهگذاران
نگرانند تشــدید جنــگ تجاری میــان دو
اقتصاد بزرگ دنیا به رشد جهانی لطمه
بزند .آتش جنگ آنقدر تند شــده اســت
کــه روزنامه گاردین دربــاره تأثیر آن روی
بازارها و شاخصهای مختلف اقتصادی
مینویســد«:بازارها لرزیدند ».بر اســاس
این گزارش ،قیمت کاالهای مختلف روز
گذشــته بشــدت تحت تأثیر قــرار گرفت.
قیمت فلــز زینک 6درصد در شــانگهای
با افت مواجه شــد .معاملهگــران نگران
هســتند کــه تعرفههــای جدیــد روی
تقاضای کاالها اثر بگذارد ،بخصوص اگر
رشد چین کاهش یابد.
رابرت الیتیــزر ،نماینده تجاری امریکا
در بــاره زمــان اعــام تعرفههــای جدیــد
گفت«:بــرای بیــش از یــک ســال دولــت

ترامپ از چین خواسته است تا به اقدامات
غیر منصفانه خود پایــان داده ،بازارش را
بــاز کنــد و وارد رقابت حقیقی بازار شــود.
چین بــه جای اینکــه به ایــن نگرانیهای
مشــروع مــا رســیدگی کنــد ،دســت بــه
اقدامــات تالفیجویانــه زد و محصــوالت
امریکا را با تعرفه جدید مواجه کرد .هیچ
توجیهیبرایچنیناقدامیوجودندارد».
حــاال دولت امریــکا از چیــن میخواهد از
اقداماتی که واشنگتن ادعا میکند باعث
تشویق انتقال محصوالت فکری -طرح و
ایده ســاخت محصوالت -به شرکتهای
چینــی میشــود را متوقف کنــد؛ از جمله
این شــرط پکن کــه شــرکتهای خارجی
برای دسترسی به بازار چین با شرکتهای
محلیسهیمشوند.
پکن نیــز به ایــن اقدام واکنش نشــان
داد و بــا قاطعیــت اعــام کرد کــه تعرفه

 200میلیــارد دالری امریــکا را هــم تالفی
میکنیم .در بیانیــه وزارت بازرگانی چین
آمــده اســت« :چین از ایــن اقــدام امریکا
شــوکه شده و برای حفاظت از منافع ملی
خود و منافع اساسی مردم این کشور اقدام
متقابل خواهد کرد».
امــا ایــن اقدامــات از ســوی خــود
امریکاییهــا بــا انتقــادات جــدی روبــهرو
بوده است .بر اســاس گزارش راشا تودی،
انجمــن صنعــت خردهفروشــی امریــکا
اعــام کرده اســت که ایــن اقــدام ترامپ
مصرفکننــدگان امریکایــی را تنبیــه
خواهــد کرد.هــان کــوآچ ،معــاون تجارت
بینالملــل ایــن انجمــن گفت«:ترامــپ
خلف وعده کرده و نتوانســته اســت فشار
بــر چین را بــه حداکثر رســانده و فشــار بر
مصرفکننــدگان را بــه پایینتریــن حــد
برســاند و در ایــن مناقشــه خانوارهــای

هیأت وزیران یکی از آییننامههای اجرایی قانون بودجه
سال  1397کل کشور درباره تسویه مطالبات و بدهیهای
اخــــبار
دولت از طریق صدور اســناد تسویه خزانه پرداخت را در
جلسه اخیر خود بررسی و تصویب کرد .بهگزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،در این جلسه هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه
داد نسبت به تسویه بدهیهای دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع
اول تا مبلغ  20هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال
اقدام کند .همچنین به موجب آییننامه یاد شده ،بدهیهای قطعی دولت
به اشــخاص متقاضی که تا پایان ســال  1396ایجاد شــدهاند ،از طریق صدور
اســناد تســویه خزانه نوع اول و بدهیهای ایجاد شــده تا پایان ســال  1395از
طریق صدور اســناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است .همچنین تهاتر
بدهیهــای نهادهای عمومی غیردولتی ،بانکها ،شــرکتهای دولتی تابعه
ت ملی نفت
وزارتخانههای نیرو ،جهاد کشــاورزی ،آموزش و پرورش و شــرک 
ایران ،اتحادیهها و آستانهای مقدسه ،با اولویت مطالبات حسابرسی شده و
قطعی سازمان تأمیناجتماعی تا مبلغ  500هزار میلیارد ریال ،تا سقف پنج
هزار میلیارد ریال از منابع این جزء به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
و شرکتهای وابسته و تابعه آن که حداقل  30درصد از سهام یا مالکیت آنها
متعلق به ستاد مذکور باشد ،اختصاص مییابد.

عملکرد شرکتهای هوایی داخلی و خارجی در سال 96
عنوان

تعداد پرواز

تعداد مسافران

شرکتهای خارجی

 40هزار و 356

5.377.428

شرکتهای داخلی
در پروازهای بینالمللی

 46هزار و 308

6.653.081

شرکتهای ایرانی
در پروازهای داخلی

 208هزار و 306

23.701.930

مجموع پروازها و مسافر
جابهجا شده توسط
شرکتهای داخلی و
خارجی

 294هزار و 970

35.732.000

کردهانــد .شــرکت کــی الام جابهجایــی
 33هزار مســافر را انجام داده که حدود
 0.7درصــد کل مســافران شــرکتهای
خارجی فعــال در ایران اســت .کی الام
تنها شــرکتی است که اعالم کرده بزودی
از ایران مــیرود در حالی که ایرالینهای
بزرگ و کوچــک دیگر همچنان در ایران
فعال هســتند .از میان  51شرکت هوایی
خارجــی فعــال در ایــران  8شــرکت از

امریکایــی بیشــترین فشــار را متحمــل
خواهند شــد .مصرفکنندگان ،شرکتها
و قشر شــاغل امریکا که وابسته به تجارت
هســتند ،در کانون تشــدید جنــگ تجاری
در جهــان گرفتــار شــدهاند ».دبیــر کمیته
بازرگانی سنای امریکا نیز این اقدام دولت
ترامــپ را مــورد انتقــاد قــرار داده و گفتــه
اســت«:این رویکرد به نظر خالی از حس
مسئولیتپذیری بوده و هدف مشخصی
نــدارد ».ترامپ پیــش از این اعــام کرده
بود که در نهایت روی بیش از  ۵۰۰میلیارد
دالر واردات کاال از چین تعرفههای جدید
اعمال خواهــد کرد.تعرفههــای مذکور تا
بعــد از یــک دوره دو ماهــه اطالعرســانی
به مردم درباره لیســت جدیــد تعرفهها،
اجرایــی نمیشــود امــا برخــی گروههــای
تجاری امریکا و قانونگذاران ارشد فوراً این
اقــدام را محکــوم کردند .امــا آتش جنگ

همــه فعالتــر و جــزو  ۱۰شــرکت برتــر
دنیــا هســتند؛ شــرکتهای ایرفرانــس،
لوفتهانــزا ،بریتیشایرویز ،ترکیشایر،
قطرایرویــز ،اتحــاد ،امــارات و تایایرویز
از جمله این شــرکتها هســتند از ســوی
دیگــر بخــش زیــادی از بــازار پروازهــای
خارجی ایــران در دســت ترکیشایرویز،
قطرایرویــز ،اتحــاد و هواپیمایــی امارات
است.

تجــاری تــا جایــی زبانه کشــیده اســت که
بیطرفتریــن کشــور جهان را هــم درگیر
خود کرده است .دو روز پیش سوئیس نیز
با طرح یک شــکایت علیه تعرف ه واردات
فــوالد و آلومینیــوم امریــکا در ســازمان
تجارتجهانیبههشتمینکشوریتبدیل
شــد کــه در چنیــن چالشــی شــرکت کرده
اســت .در بیانیــه وزارت اقتصاد ســوئیس
که در این رابطه منتشــر شــد ،آمده است:
«از دید ســوئیس ،افزایش تعرفههایی که
امریکا بــرای حفاظت از امنیت ملی خود
وضع کرده ،ناحق است ».براساس قوانین
ســازمان تجــارت جهانــی ،امریــکا  ۶۰روز
وقــت دارد تا این موضــوع را حل و فصل
کنــد .پس از این زمان ،ســوئیس میتواند
فشــار را افزایش دهد و از ســازمان تجارت
جهانی بخواهد که هیأتی از قضات را برای
صدور حکم تشکیل دهد.

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ ،در راســتای بخشــنامه
اســتانداری تهران مبنی بــر کاهش مصرف انرژی ،بــرق تعدادی از
ادارهها و سازمانهای بدمصرف و پرمصرف را قطع کرد .به گزارش
روابــط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق تهران بزرگ ،بر اســاس
مصوبه هیأت وزیران و ابالغ بخشــنامه اســتانداری تهران ،ادارهها و
ســازمانها موظف شدند سیستمهای سرمایشــی خود را از ساعت
 13و  30دقیقــه قطع و مصرف انرژی خود را کاهش دهند« .کامبیز
ناظریان» معاون بهرهبرداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این خصوص گفت :با توجه بهوظیفه شــرکت
توزیــع نیروی برق تهــران بزرگ درخصوص کنتــرل پایش مصرف
انرژی ،این شــرکت در راســتای نظارت بر حســن اجرای بخشــنامه
ذکرشــده با اعزام  250اکیپ فنی و مهندسی به سازمانها و ادارات
شــهر تهران نســبت به ارزیابــی و پایش مصرف انــرژی و نظارت بر
حسن اجرای این بخشنامه و رعایت الگوی مصرف برق اقدام کرد.

مابه التفاوت گرانفروشی تلفن همراه بازگردانده میشود

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران از انجام فراخوان برای
بازگرداندن مابه التفاوت گرانفروشــی گوشــیهای تلفن همراه به مشتریان که
طی روزهای اخیر انجام شــده بود ،خبر داد .بهگــزارش ایرنا« ،یداهلل صادقی»
روز چهارشــنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  224هزار گوشــی تلفن همراه
که با ارز  4200تومانی وارد شده بود به قیمت گرانتر از تعرفه مصوب فروخته
شــده اســت ،افــزود :پــس از بررســی پرونــده متخلفــان و ارائــه آن به ســازمان
تعزیــرات حکومتی عالوه بر جریمههای قانونــی ،مابه التفاوت قیمت واقعی
و مبلغ دریافت شــده نیز به مشــتریان بازگردانده میشــود .وی ادامه داد :این
فراخوان از ســوی نهادهای قانونی یا فروشــگاهها به مشتریان ابالغ شده و آنان
با در دســت داشــتن فاکتور خریــد میتوانند برای دریافت مبلــغ مابه التفاوت
مراجعه کنند .رئیس پلیس تهران بزرگ چندی پیش از شناسایی و برخورد با
 35شــرکت متخلف در زمینه واردات گوشیهای تلفن همراه خبر داد و اعالم
کرد :این شرکتها با ارز 4200تومانی  400هزار گوشی وارد کرده بودند .پیشتر و
بهدنبال اعتراض برخی کسبه و مردم از قیمت گوشیهای تلفن همراه ،وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز فهرست اسامی شرکتهایی که ارز 4200تومان
گرفته بودند را اطالعرسانی کرده بود .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان تهــران در ادامــه ســخنان خــود گفــت 90 :هزار گوشــی تلفن همــراه در
انبارهای این واردکنندگان متخلف موجود است که تا تعیین تکلیف قانونی در
توقیفمیماند.
 3700ëëپروندهخودروهایوارداتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته خودرو در استان تهران
گفت :درباره تخلفات فروش خودروهای وارداتی ســه هزار و  700پرونده تشــکیل و
تاکنون به تخلف دوهزار و  700پرونده رسیدگی شده است .به گفته صادقی ،تحویل
ندادن بموقع خودرو و گرانفروشــی از جمله تخلفات فروشــندگان خودرو خارجی
در اســتان تهــران اســت .رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان تهران
اظهارداشت :تخلفات تمام واردکنندگان خودرو خارجی که با ارز متقاضی دریافتی
از محل ثبت سفارشات سال  96خودرو وارد کردهاند بهصورت جدی بررسی شده و
مشتریان نیز میتوانند شکایتهای خود را برای بررسی ارائه کنند.

یک ماه تا آغاز به کار رسمی هند در چابهار

معاون وزیر راه و شهرسازی از رسیدن به آخرین مراحل تشریفات
و مستندســازیهای الزم برای آغاز بــه کار هند در چابهار خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمد راستاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد :بر
خــاف برخی شــایعات موجود هندیها با قــدرت حضور خود در
بندر چابهار را پیگیری میکنند و در حال حاضر کار حضور آنها در
این بندر به مراحل پایانی خود رســیده اســت .در برنامهریزیهای
ابتدایــی بنا بود کــه از نیمه ماه ژوئن ســال میالدی جــاری هند در
ایــن بندر فعالیت خود را آغاز کند و با تأخیری بســیار محدود این
اتفاق اجرایی خواهد شــد .مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی
درباره چرایی به وجود آمدن این تأخیر توضیح داد :مســأله باقی
مانــده بحث ایجــاد هماهنگی میان بانکهای ایــران و بانکهای
هندی بود که نیاز به پیگیریهایی بیشــتر از زمــان عادی پیدا کرد.
آخرین وضعیت پیگیریها نشان میدهد که طرف هندی مسائل
مربــوط بــه بانکهــای خود را حــل کــرده و در زمانی کمتــر از یک
مــاه آینده به طور رســمی بهرهبرداری موقت هنــد از بندر چابهار
آغاز شود.

بحثی در مورد سهمیهبندی سوخت مطرح نیست

مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتی گفــت :براســاس قانون
ســوختگیری تنهــا بــا کارت ســوخت انجــام میشــود و بحثی از ســهمیهبندی
ســوخت مطرح نیســت .محمدرضا موســوی خواه در گفتوگو با فارس گفت:
این شــرکت مجری قانون اســت و چیزی مبنی بر ســهمیهبندی بنزین به این
شــرکت ابالغ نشده است و چنین چیزی مطرح نیست .وی ادامه داد :استفاده
از کارت ســوخت براســاس مصوبه مجلس شــورای اسالمی اســت و به منظور
امنیت توزیع سوخت این کار صورت میگیرد و براساس مصوبه مجلس همه
دارندگان خودروهای سواری باید کارت سوخت داشته باشند و با کارت سوخت
شخصی اقدام به سوختگیری کنند .وی با بیان اینکه با استفاده از کارتخوانهای
جدیــد ســوخت ،روند ســوختگیری ســریعتر انجام شــده و امنیــت پرداخت
هزینههــا بــاال مــیرود ،ادامــه داد :تجهیــزات کنونــی در جایگاههای ســوخت
فرســوده شــده بود که نیازمند بازسازی اســت و هزینه باالیی را در برمیگرفت؛
این در حالی است که با استفاده از این کارتخوانهای جدید شاهد صرفهجویی
 ۲۰میلیــارد تومانی در خرید تجهیزات و واردات آن در ســال هســتیم .به گفته
وی ،متعهــد شــدهایم تــا پایــان ســال  ۹۸کل کشــور را بــه ایــن کارتخوانهــای
جدیــد مجهــز کنیم.ایــن مقام مســئول تأکیــد کرد:اســتفاده از کارت ســوخت
الزامی است.

