اخبار داخلی
نگاه

تشكيل سازمان اقتصادي ـ تجاري
كليد صلح پايدار در خاورميانه

صلح محصول عملكردهاي انس���اني ب���راي خاتمه دادن به نزاعها و
هاي طبيعي و انس���اني در آن نقش اساسي
درگيريها اس���ت كه محدوديت
دارند.
هدف اصلي صلح رس���يدن به يكپارچگي منافع گروهي بدون درنظر
گرفتن تفاوت بين گروههاي انساني است و از اين رو پايداري صلح شكل
ميگيرد؛ اما تجربيات تاريخي نشان ميدهد كه صلح هميشه شكلي لرزان
داشته و پايدار بودن صلح صرف ًا تفكري آرمانگرايانه است.
طي قرون متمادي عدم رسيدن به صلح پايدار كه ناشي از انگيزههاي
سودگرايي و البته ناديده گرفتن فرايندهاي اقتصادي بود ،بيش از هر عنصر
ديگري توانست قدرت ملي كشورها را تحت تأثير نتايج خود قرار دهد.
امروزه صلح ارتباط مستقيمي با درك مفاهيم اقتصاد ملي(تجارت و داد
و ستد كاالهاي تجاري و انرژي) دارد .تجربيات دو جنگ جهاني و همچنين
فروپاش���ي اتحاد شوروي و حضور گروههاي افراطي و ناامني اقتصادي در
بسياري از كشورهاي جهان نشان داده كه رسيدن به صلح پايدار صرف ًا در
همگني استراتژيهاي اقتصادي چه در سطح خرد و چه در سطح كالن خالصه
ميشود و دستيابي تمامي كشورها به بهرهوري تكنولوژيكي و تجاري و حفظ
اقتصاد ملي كشورها و نفوذ در بازارهاي جهاني در اولويت قرار ميگيرد.
اگرچه در برهه كنوني رس���يدن به صلح پايدار دس���ت نيافتني به نظر
تواند در تعيين و تدوين
رسد ،اما پرداختن به ابزارآالت رسيدن به آن مي
مي
استراتژي ملي و تاكتيكهاي بينالمللي راهگشاي كاهش بحران و منازعه در
سطح بينالملل باشد.
هاي مرتبط با صلح پايدار در خاورميانه به دليل
به نظر ميرسد تأمين طرح
بحرانخيزي منطقه كه ناشي از مسائل پيچيده عقيدتي ـ مذهبي و عدم اجماع
نظر بر سر آن است ،در پروسه كوتاه مدت پيشرفت چنداني نداشته باشد؛
اين درحالي است كه كشورهاي منطقه خاورميانه تنها در چارچوب طرحهاي
توانند صلح را ميان خود برقرار كنند.
فراگير اقتصادي ـ تجاري منطقهاي مي
تش���كيل سازمان اقتصادي ـ تجاري و تشويق كشورهاي منطقه براي
سرمايهگذاري در نقاطي كه با چالش و بحران مواجهند به نوعي عامل اساسي
براي پايداري صلح خواهد بود .از اينرو برتري طلبي برخي از كشورهاي
منطقه كه امنيت صلح را به خطر مياندازند در س���ايه يك سيستم مشترك
سازمان اقتصادي ـ تجاري با اولويت بخشيدن به برتري منافع منطقهاي بر
منافع داخلي ،برپايي صلح را نهادينه ميكند.
دكتر مريم وريج كاظمي

تأکید جهانگیری بر تنظیم بازار
کاالهای شب عید

جلس���ه س���تاد تنظیم بازار با
محوری���ت تنظیم قیم���ت اقالم و
کاالهای مورد نیاز مردم برای ش���ب
عید دیروز به ریاس���ت معاون اول
رئیس جمهوری برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگيري در اين
جلسه با اشاره به توفيقات دولت در
تنظيم بازار ش���ب عيد طي سالهاي
گذش���ته ،گفت :خوش���بختانه در
س���الهاي اخير با برنامه ريزي دقيق
دولت ،ميوه ،آجيل و شيريني با قيمت
مناسب در ايام پاياني سال در دسترس
مردم قرار گرفت.
معاون اول رئيس جمهوری با

تاكيد بر اينكه مردم نبايد براي تامين
اقالم و كاالهاي مورد نياز شب عيد
دغدغه اي داشته باشند ،تصريح كرد:
بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا
كاالهاي مورد نياز شب عيد به موقع
در بازار توزيع و در دس���ترس مردم
قرار گيرد.
دكتر جهانگيري از وزارتخانههاي
صنعت ،مع���دن و تجارت و جهاد
كشاورزي خواست تمهيدات الزم را
براي ايام پاياني س���ال انجام دهند تا
وضعيت بازار شب عيد اطمينانبخش
ب���وده و رضايتمندي مردم را بدنبال
داشته باشد.

دولت خواستار کمک بخش خصوصی برای مبارزه با فساد شد

دولت خواستار کمک بخش خصوصی برای مبارزه با
فساد ریشه دوانده در ارکان مختلف مدیریت بخش های
مختلف کشور شد.
ب���ه گزارش خبرنگارما ،این مطلب دیروز در جریان
برپایی چهارمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی
تهران از سوی نمایندگان دولت اعالم شد.
خانم دکتر لعیا ُجنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری
در این همایش خطاب به فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
گفت :اعطای هرگونه امتیاز اضافی از سوی دولت به فرد
یا یک گروه (حتی اگر قانونی یا اگر بسیار اندک و استثنا
باش���د) می تواند منجر به برهم خوردن رقابت سالم در
فضای کسب و کار شود.
وی ادامه داد :فساد فعلی که در اغلب روابط اقتصادی
مشاهده می کنیم ،ناشی از ساختار دولت است .زیرا این
دولت است که محیط کسب و کار را مدیریت می کند و
مجوزها را به وجود می آورد .به همین دلیل ما بنا داریم
تا فساد کالن موجود در مزایده ها ،مناقصه ها و امتیازدادن
مقام���ات دولتی به افراد خاص را حذف کنیم .همچنین
فساد موجود در سطوح پایین تر شامل رشوه به کارمندان
و س���طوح تصمیم گیران کوچک هم در قالب تدوین و
اجرای کنوانس���یون مقابله با فساد و قانون سالمت اداری
مورد پیگیری قرار گرفته است.
مع���اون حقوقی رئیس جمه���وری در همین زمینه
خواستار کمک بخش خصوصی در زمینه مبارزه با فساد
در بخش های مختلف ش���د و ادامه داد :دولت همچنین
به دنبال اجرای دقیق قانون انتش���ار و دسترس���ی آزاد به
اطالعات است ،زیرا رانت اطالعاتی می تواند منشا فساد
باشد .به موازات این اقدامات ،اصرار داریم تا قانون مبارزه
با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم که بیش
از یک دهه از تصویب آن می گذرد ،با اصالحات در حال
تصویب به اجرا گذاشته شوند.
وی اف���زود :تصویب و اج���رای فوری دو معاهده
بینالمللی در حوزه سالمت نظام بانکی هم برای دولت
بسیار اهمیت دارد ،زیرا برای برقراری و حفظ ارتباط با نظام
بانکداری بین المللی نیازمند رعایت مفاد آنها هستیم.
جنیدی گفت :بانکداری اسالمی که امروز در کشوراز
آن دفاع می کنیم ،صرف ًا عقود مضاربه ،مساوات و ُجعاله
نیست که مطمئن باشیم به ربا منتهی نمی شوند .بانکداری
اسالمی باید شامل سالمت و روابط صحیح نظام بانکی
هم بشود؛ مضاف بر اینکه تمامی مفاد بانکداری فعلی ما
نیازمند بازبینی است.
وی گفت :باید اجازه ندهیم درآمد حاصل از معامالت
فساد وارد سیستم بانکی کشورشده و با چند تراکنش جنبه
تطهیر به خود گرفته و دوباره از این سیستم خارج شود.
این قبیل اقدامات به واسطه همین معاهدات بین المللی
قابل پیشگیری است.
معاون رئیس جمهوری گفت :س���ه الیحه دیگر را
هم آماده کرده ایم که هر یک به نتیجه برسد ،می تواند
اثرگذاری جدی در فرآیند مبارزه با فساد و شکل گیری
یک اقتصاد سالم داشته باشد .یکی از آنها الیحه مدیریت
تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در
ارتباط با بخش خصوصی آن را مدنظر قرار دهد.
به گفته وی ،بر اساس این الیحه هیچ اشکالی ندارد
ک���ه یک مدیر توانمند بخش خصوصی در دولت هم به
کار گرفته ش���ده و کار اقتصادی انجام دهد؛ اما اگر میان
کار دولتی وی با آنچه که در بخش خصوصی انجام می

دهد ،تعارضی وجود دارد ،برای رفع این تعارض باید منافع
عمومی تأمین شود نه سود شخصی و بنگاهی وی.
جنیدی الیحه دوم را الیحه جامع شفافیت ذکر کرد
و گفت :اهمیت این الیحه باعث ش���ده اس���ت تا برای
بررسی آن عالوه بر کمیسیون های مرسوم ،یک کمیسیون
خاص هم در دولت تش���کیل شود .هدف از تدوین این
الیحه ،ایجاد شفافیت در تمامی ارکان سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،اداری ،آموزش���ی ،فرهنگی و حتی بخش هایی
از ارکان امنیتی و دفاعی کش���ور است که قابلیت شفاف
سازی روابط را دارند.
وی ادامه داد :اگر چه مس���ائل امنیتی و دفاعی قابل
افش���ا نیس���تند ولی به عنوان مثال روابط صندوق های
بازنشس���تگی که در این حوزه فعالند ،می تواند مشمول
این الیحه باشد.

ش���ود ،بلکه حتی مقررات ایاالت متحده آمریکا هم
نمی
رعایت نمیش���ود .بنابراین ما مشروعیتی برای اینگونه
رسیدگیها و احکامی که صادر میشود ،قائل نیستیم .از
ط���رف دیگر تعدادی از افراد که به خاطر رفتار و اعمال
ایاالت متحده متضرر شدهاند ،متقابال در دادگاههای ایران
طرح دعوی کردهاند که شکایت آنها در دست رسیدگی
است .این مشکلی است که االن بین دو کشور وجود دارد
و باید در مورد این قضیه تصمیمگیری کالن انجام شود.
این تصمیمگیری کالن هم تصمیمگیری نیس���ت که فقط
در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد .ما نظرات خودمان را ارائه
دادهایم اما تصمیمگیری در س���طح باالتری در بین قوا و
شورای عالی امنیت ملی باید باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در پاس���خ به سؤال
دیگری مبنی بر اینکه رسیدگی به لوایح  FATFآیا ممکن

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اش���اره به اینکه
آرزوی ما حاکمیت قانون در روابط داخلی و بین المللی
است ،گفت :بر مبنای حاکمیت قانون همانگونه که اعطای
سوبس���ید (یارانه) در روابط بین المللی ممنوع و فس���اد
آور اس���ت ،مانع تراشی و ایجاد محدودیت در ارتباطات
بینالمللی هم غیر قانونی اس���ت و به همین دلیل ایاالت
متحده آمریکا با اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران،
اولی���ن متخلف در حاکمیت قان���ون روابط بین المللی
محسوب می شود.
وی همچنین در حاشیه این همایش و در واکنش به
ادعای خس���ارت فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ناشی
از صدور بخش���نامههای متعدد ارزی از سوی دولت در
ماههای اخیر به خبرنگاران گفت :باید کارگروهی متشکل
از افرادی که راجع به مسائل حقوقی این بخشنامهها نظر
دادهاند ،معاون���ت حقوقی رئیسجمهوری و بخشهای
اقتصادی دولت تشکیل شود.
ُجنیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر واکنش دولت به
تشکیل دادگاهی که خواهان اخذ  ۱۰میلیارد دالر غرامت
از ایران در آمریکا اس���ت ،گفت :دعاوی که در آمریکا
شود ،باید مبنای آن در خود حقوق ایاالت متحده
مطرح می
ش���بهجرم باشد .ولی در حال حاضر نه قواعد صالحیت
رعایت شده ،نه قواعد شکلی یا حقوق مصونیت قضایی
که تمام ًا خالف حقوق و اصول بینالمللی است.
وی گفت :در این شرایط نه تنها نحوه انتساب زیان
و نحوه محاسبه زیان و سایر مسئولیت های مدنی رعایت

اس���ت قبل از ضرب االجل اخیر به پایان برس���د ،گفت:
بررسیها با نگاه کارشناسی در حال پیشروی است ،بنابراین
نمیتوانیم زمان دقیق آن را پیشبینی کنیم .باید دید که در
سیر طبیعی امور چه اتفاقی میافتد.
وی همچنین در پاس���خ به این سؤال که آیا ممکن
است سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ارتباط اقتصادی با
ایران به دلیل اینکه  FATFهنوز تصویب نشده ،به عقب
بیفتد ،گفت :ارزیابی دقیقی از این موضوع ندارم اما به هر
حال این موضوع یک سازوکار مالی است و برای ارتباط
با سیستم مالی و پولی بینالمللی لوایح چهارگانه میتواند
بسیار کمک کننده باشد.
جنیدی در پاس���خ به این س���ؤال که آیا فعاالن
اقتصادی بخش خصوصی می توانند به خاطر زیان ناشی
از تصمیمات اخیر ارزی از دولت درخواست غرامت کند،
گفت :من نماینده دولت هستم و در این رابطه نمی توانم
چیزی بگویم .مش���کالت این چنینی وجود دارد و باید
بررسی کرد که آیا این بخشنامهها واقعا سبب زیان بوده
یا نه؟ همچنین باید بررسی شود اموری که اتفاق افتاده به
دلیل فوریت اجرای آنها بوده است یا خیر؟ باید بررسی
کرد که آیا اوضاع به صورت کامل قابل مدیریت بوده است
یا خیر؟
ب���ه گفته وی ،فعاالن بخش خصوصی میتوانند در
مذاکره با مجلس و دولت حرفهای خود را بگویند اما
مطالبه زیان یک دعوی اس���ت و مسئولیت مدنی دارد و
این دعوی باید در چارچوب خودش و در مرجع مربوطه

تجهیز  1000کیلومتر مسیر ریلی کشور به نسل چهار تلفن همراه

یک هزار کیلومتر از مسیر ریلی تهران -
مشهد و تهران  -قم تا  15ماه آینده مجهز به
نسل چهار تلفن همراه و اینترنت می شود.
به گزارش خبرنگارما ،بر اساس تفاهمنامهای
ک���ه دیروز با حضور وزیرارتباطات و فناوری
اطالعات میان راه آهن جمهوری اسالمی ایران و
اپراتور اول تلفن همراه به امضا رسید ،مسیرهای
ریلی تهران  -مشهد و تهران  -قم زیر پوشش
نسل چهار ارتباطات سیار قرار می گیرند.
مهندس محمد آذری جهرمی در مراس���م
امض���ای این تفاهمنامه یکی از اقدامات خوب
راهآهن را توسعه فیبر نوری در کنار مسیرهای
ریلی اعالم کرد و گفت :براین اساس باهدف
اس���تفاده از ظرفیت ایجاد ش���ده برای توسعه
ارتباطات از طریق فیبر نوری ،پیشتر تفاهمنامه
ای با این شرکت منعقد شده بود.
وزی���ر ارتباطات و فن���اوری اطالعات
خاطرنشان ساخت :استفاده از فیبر نوری راه آهن
برای توسعه شبکه ملی اطالعات و توسعه کسب
و کارهای مبتنی بر این شبکه خواهد بود.
به گفته وی ،با وجود توسعه فیبر نوری در
کنار خطوط ریلی ،تاکنون از این ظرفیت برای
توسعه ارتباطات در این مسیرها استفاده نشده
است که اکنون با همکاری شرکت ارتباطات سیار
ایران (همراه اول) این امر محقق خواهد شد.
آذری جهرمی ابراز امیدواری کرد :با توسعه
نسل چهار ارتباطات در مسیرهای ریلی  -که
قرار اس���ت ارتباطی پای���دار و ارزانتر را رقم
بزند  -مردم بیش���تر به سمت استفاده از حمل
و نقل ریلی بروند؛ همچنین این مساله ضمن
ایجاد امکان ارتباطی خوب برای مس���افران در
طول سفر ،امکان کسب درآمدهای دیگری برای

آهن فراهم سازد.وی گفت :پیش از این 60
راه
درصد مس���یرهای ریلی کشور از نسل دوم و
 36درصد هم از نسل سوم ارتباطات بهره مند
بودند که عدد قابل قبولی نیست؛ بنابراین مقرر
شد اپراتورهای تلفن همراه برای توسعه ارتباطات
در مسیرهای ریلی اقدام کنند.
وزیر ارتباطات یادآورشد :پس از مشخص
ش���دن مدل اقتصادی این طرح ،اپراتور دوم و
سوم کشور از آن منصرف شدند و فقط همراه
اول برای توسعه این امر پیش قدم شد.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت :توسعه
ارتباطات در مسیرهای ریلی فقط به این مسیر
محدود نخواهد ماند و پس از اجرایی شدن این
مسیر ،تالش می شود خطوط ریلی جنوب هم
تحت پوشش قرار گیرد.

تالش برای تبادل اطالعات با  5کشور
عمده در تجارت خارجی ایران

با تبادل دیتا و اطالعات با  5کشورهای عمده طرف معامله با ایران
توان قسمت عمده قاچاق و شفافیت در تجارت خارجی را حل کرد.
می
مهدی میراش���رفی رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اجالس جهانی
ای گمرک که اخیرا در کشور هند برگزار شد ،اظهارداشت :ایران
و منطقه
عضویت چهارساله در کمیسیون خط مشی سازمان جهانی گمرک دارد که
شود.
ترین رکن این سازمان محسوب می
عالی
ب���ه گ���زارش روابط عمومي گمرک اي���ران ،وی با تاکید بر اینکه با
پیش���نهادهای سازنده و برنامه منسجم در اجالس حضور یافتیم ،تصریح
ای آسیا پاسفیک و سایر مناطق
کرد :ایران جزء چهار گمرک فعال منطقه
است و از نظرات کارشناسی ما در اجالس قدردانی شد و مورد پذیرش
قرار گرفت.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه در حاشیه اجالس به دنبال اهداف
های گمرک در جهت ارتقای وضع تجارت خارجی بودیم ،گفت:
و برنامه
یکی از این رویکردها ،رایزنی برای فراهم شدن تفاهمنامه گمرکی با شرکای
اصلی تجارت خارجی کشورمان بود تا از این طریق بتوانیم برخی مسائل
و مشکالت از جمله قاچاق را کاهش دهیم.
وی به تبیین این موضوع پرداخت و افزود :یکی از مشکالت موجود به
توان با تبادل الکترونیک
گردد که می
شفافیت در امر تجارت خارجی باز می
های
دیتا میان مبدأ و مقصد کاالها ،از بروز هرگونه مشکل و سوء استفاده
هایی میان
احتمالی جلوگیری کرد؛ این مساله نیاز به فراهم شدن زیرساخت
گذاری بین دستگاهی دارد.
کشورها و همچنین سیاست
ها و رویکردهای کنونی
به گفته معاون وزیر اقتصاد ،یکی از سیاست
های خوبی با
گمرک جلوگیری از قاچاق کاال است و در این رابطه رایزنی
پنج کشور عمده تجارت خارجی صورت گرفت؛ البته این موضوع نیازمند
های مجدانه است.
پیگیری
وی ادامه داد :ایران عضو کنوانس���یون تجدیدنظر شده کیوتو بوده که
یکی از استاندارهای آن تبادل اطالعات میان گمرکاتی است که با یکدیگر
تجارت دارند و این تبادل الکترونیک در ارتقای شفافیت تجارت خارجی
نقش به سزایی دارد.
میراشرفی افزود :به دنبال آن هستیم تا با پنج کشور عمده وارداتی دیتا
و اطالعات تجارت را تبادل کنیم تا بتوان قسمت عمده قاچاق و شفافیت
در تجارت خارجی را حل کرد.
روی چنین رویک���ردی پرداخت و گفت :با
وی ب���ه موانع پی���ش
های بین
های قوانین داخلی روبرو هستیم و همچنین هماهنگی
محدودیت
دستگاهی در کشورها نیاز است تا بتوان دروازه مشترک تجاری مجازی را
های تخلفات
عملیاتی کرد .اگر این مسیر به نتیجه برسد بسیاری از پرونده
یابد.
ها و محاکم قضایی به شدت کاهش می
گمرکی در کمیسیون
ای،
های هندی ،کره
معاون وزیر اقتصاد افزود :در حاشیه اجالس با طرف
هایی صورت گرفت.
چینی ،ایتالیایی ،فرانسوی ،برزیلی و انگلیسی رایزنی
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دکتر س���عید محمدزاده معاون وزیر راه و
شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن هم در
این مراسم گفت :براساس این تفاهمنامه که بین
این ش���رکت و همراه اول منعقد شد ،خدمات
مطلوبی به مسافران ارائه می شود.
وی افزود :پیش از این  40درصد مسافران
مسیر تهران  -مشهد از ریل استفاده می کردند
که پیش بینی می شود با ارائه خدمات مطلوب،
این میزان به  70درصد افزایش یابد.
به گفته مدیرعامل راه آهن ،قرار اس���ت
مجموع���ه ای از خدمات اینترنتی و وای فای
رایگان در این طرح به مسافران ارائه شود؛ این
خدمات فقط به مسافران محدود نخواهد شد
بلکه استارت آپ ها هم می توانند برای توسعه
برنامه های خود از این خدمات بهره گیرند.

وی به ظرفیت های موجود در این شرکت
و ایستگاه ها اشاره کرد و گفت :فعاالن کسب
و کاره���ای نوپا می توانند از این ظرفیت ها
استفاده کنند.
حمید فرهنگ مدیرعامل شرکت ارتباطات
سیار ایران(همراه اول) هم در این مراسم ابراز
امیدواری کرد :خدمات خوب و مطلوبی در پناه
این تفاهمنامه به مسافران ارائه شود.
دیروز همچنین در مراسمی با حضور معاون
علمی و فناوری رئیس جمهوری ،شرکت سرمایه
گ���ذاری «حرکت اول» به نمایندگی از اپراتور
اول تلفن همراه و ش���رکت دانش بنیان «سانا
گستر سبز» قرارداد همکاری برای سرمایهگذاری
امضاء کردند.
دکتر س���ورنا ستاری در این مراسم ضمن
تش���کر از همراه اول و مجموعه «حرکت اول»
بابت جا انداختن مباحثی همچون سرمایه گذاری
در استارت آپ ها گفت :مشکل بزرگ امروز
برنامه های دانش بنیان ،س���رمایه گذاری در
سطوح باالی  ۵میلیون دالر است.
وی افزود :اگر بتوانیم شرکت های بزرگی
همچون همراه اول را به این نتیجه برسانیم که
با نگاه به آینده تجاری خود در استارت آپ ها
سرمایه گذاری کنند و از درآمد سنتی خود جدا
شوند ،این یک اقدام بزرگ است.
گفتنی اس���ت« :حرکت اول» ش���رکت
سرمایهگذار همراه اول در استارت آپ هاست
که در مراس���م دیروز با ش���رکت «سانا گستر
سبز» که سامانه های «آچاره» (سامانه هوشمند
درخواست خدمات) و «اوبار» (سامانه هوشمند
حمل بار) را راه اندازی کرده اس���ت ،قرارداد
همکاری امضاء کرد.

پیشنویس دستورالعمل احراز صالحیت مدیران بانکها
تدوین می شود

در ابالغی���های به مدیران عامل
بانکه���ای دولت���ی ،غیردولتی و
موسسات اعتباری غیربانکی بر لزوم
تایید صالحیت مدیران بانکی توسط
بانک مرکزی تاکید شد.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،
در ابالغیه اداره مطالعات و مقررات
بانکی بانك مركزي آمده است:
همانگونه که مستحضريد بند
(ت) م���اده  ۲۱قانون احکام دایمی
برنامه های توس���عه کشور مصوب
سال  ۱۳۹۵مجلس شورای اسالمی با
عبارت انتخاب مدیر عامل و هیات
مدیره بانک ها موسس���ات مالی و
اعتباری بای���د با صدور تاییدیه در
زمینه های مالی ،بانکی و بازرگانی و
دانشنامه کارشناسی مرتبط باشد .نحوه
احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به
آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور
اقتصادی و دارایی و تصویب شورای
پول و اعتبار تعیین می شود.
این ابالغیه ضمن تصریح دوباره
بر لزوم تایید صالحیت مدیران بانکها
و موسسات اعتباری غیر بانکی توسط
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بر اساس شرایطی که برخی از آنها در
قانون مزبور ذکر شده ،تدوین ضوابط
و مقررات مربوطه را بر عهده بانک
مرکزی و وزارت امور اقتصادی قرار
داده تا متعاقبا و با تصویب ش���ورای
پول و اعتبار به ش���بکه بانکی کشور
ابالغ شود.
بر این اس���اس ،بانک مرکزی
با همکاری وزارتخانه یاد شده اقدام
به تهیه پیش نویس دستوالعملی در
همین رابطه کرده که در آتیه نزدیک
برای سیر تشریفات موصوف ،الحاق
ای به حکم مربوط به شرایط
تبصره

سنی داوطلبان عضویت در هیات مدیره
و تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها
و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده
اس���ت.با عنایت به فوریت این امر و
امعان به امکان تطویل المدت شدن
تصویب دستوالعمل یاد شده مقرر شد
تا زمان نهایی شدن ضوابط اصلی در
دستور العمل فعلی نحوه احراز و سلب
صالحیت حرفه ای مدیران موسسات
اعتباری ،مطابق با پیش نویس مورد
بحث اصالح شود.
در همی���ن رابط���ه ،مراتب
در چهاردهمی���ن جلس���ه مورخ
97/8/6کمسیون مقررات و نظارت
موسس���ات اعتباری بانک مرکزی
مطرح شد و مقرر شد تبصره ای به
ماده ( )۴دستورالعمل فعلی به شرح
زير اضافه شود:
تبصره  -در مواردی که داوطلبان
تصدی س���مت مدیریتی فاقد شرط
سنی مقرر در بند  ۱۵-۴باشند امکان
بررسی صالحیت حرفه ای آنها در
کمیسیون ،با مجوز قبلی رئیس کل
بانک مرکزی امکان پذیر است.
خبر ديگر اينكه بخشنامه شرایط
افتتاح حس���اب برای افراد طفل و
نوجوان زیر  ۱۸س���ال در بانک ها
اصالح ش���د.درپی تغییراتی در مواد
بخش���نامه افتتاح حساب برای افراد
زیر  ۱۸س���ال (طفل و نوجوان) در
بانکها ،اکنون افتتاح حساب به پنج
دسته تقسیم بندی شده است که دسته
اول ،ول���ی (پدر یا جد پدری) قیم
ی���ا وصی (با حکم) به عنوان افتتاح
کننده حساب برای طفل زیر  ۱۸سال
و به نام خود طفل امکانپذیر اس���ت
که امکان برداشت از حساب توسط
افتتاح کننده یا با ارائه حکم رش���د
بوده و نوع حساب قابل افتتاح شامل

انواع حساب به جز حساب جاری با
دسته چک است.
دس���ته دوم ،فرد افتتاح کننده
خ���ود طفل با س���ن بین  ۱۲تا ۱۸
سال بدون حکم رشد و به نام خود
طفل است که امکان برداشت قبل از
 ۱۸س���ال فقط بعد از  ۱۵سال تمام
یا با ارائه حکم رش���د بوده و نوع
حساب هم فقط حساب قرضالحسنه
خواهد بود.
دسته س���وم ،فرد افتتاح کننده
خود طفل با س���ن زیر  ۱۸سال و
با حکم رش���د و به نام خود طفل
است که امکان برداشت فقط توسط
خ���ود طفل با ارائه حکم رش���د و
شامل حس���اب سپرده مدت دار و
قرض الحس���نه است.براین اساس ،
چهارمین دس���ته ،فرد افتتاح کننده
مادر طفل (غیرقیم ،غیروصی) برای
طفل زیر  ۱۸س���ال و حساب هم به
ن���ام خود طفل خواهد بود که فقط
با مادر (در صورت فوت مادر فقط
بعداز  ۱۸سال توسط خود طفل) از
نوع حساب های قرضالحسنه است.
آخرین نوع حسابی که برای افراد زیر
 ۱۸سال امکان افتتاح آن وجود دارد،
حس���اب توسط سایر افراد غیرولی،
غیر قیم و غیر وصی (از جمله مادر)
افتتاح می شود و سن طفل باید زیر
 ۱۸سال و به نام افتتاح کننده به نفع
طفل باشد.
امکان برداشت این حساب با
افتتاح کننده ی���ا طفل دارای حکم
رش���د است که حساب هم از نوع
سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت
و بلند مدت) اس���ت .بعد از رسیدن
طفل به  ۱۸س���ال تمام فقط خود
طفل امکان برداش���ت و افتتاح انواع
حساب را دارد.

رسیدگی شود.
مهندس مس���عود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کش���اورزی تهران هم در این همایش
ب���ه نمایندگی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی گفت:
صدور قوانین ،بخشنامه ها و دستورالعمل های متضاد و
متعدد اقتصادی در ماه های اخیر از مصادیق اصلی فساد
اس���ت .ضمن اینکه شاخص های اقتصادی مانند تورم،
نقدینگی ،مس���ائل بانکی ،اقتصاد بسته و دولت فربه هم
تواند منشأ فساد باشد که اگر ریشه کن نشود ،بخش
می
خصوصی آسیب می بیند.
وی اضافه کرد :از ابتدای امسال تاکنون که تغییرات
قیمت ارز را شاهد بودیم حدود  ۴۰بخشنامه برای کنترل
بازار ارز صادر شده که بسیاری از آنها در تضاد با هم بوده
و این اجازه را به افراد فرصت طلب داده که از این آشفته
بازار سوء استفاده کنند .این موضوع هم کارمندان دولت و
هم بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
رئی���س اتاق تهران گفت :اگر با پیش بینی افزایش
قیمت ارز متناسب با تورم برنامه ریزیهای الزم صورت
گرفت ،قیمت ارز تعدیل می شد و این همه مشکالت
می
به وجود نمیآمد.
وی ادامه داد :شکل گیری موسسات اعتباری متعدد
در سال های گذشته باعث شده تا دولت حدود  ۴۰هزار
میلیارد تومان از پول بیت المال را برای پرداخت به سپرده
گذاران این قبیل موسسات اعتباری هزینه کند .همچنین
شرکت های خصولتی که در اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی
به وجود آمدند زمینه ساز فساد در کشور شده اند.
خوانس���اری گفت :انتظار بخش خصوصی از دولت
وجود ش���فافیت در همه ارکان ،عملکردها و فعالیتهای
دولت است.
«الکس���اندر فدولو» نماینده دفتر مقابله با جرم و
مواد مخدر سازمان ملل متحد هم در این همایش گفت:
امروز ثابت شده مبارزه با فساد موجب توسعه و پیشرفت
کشورها میشود.
وی با بیان اینکه هیچ کشوری از فساد در امان نیست،
گفت :اکنون در پانزدهمین س���الگرد تصویب کنوانسیون
مبارزه با فساد ،سازمان ملل متحد نگران امنیت شهروندان
نقاط مختلف دنیا در رابطه با موضوع فساد است.
نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل
با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهای پشتیبان کنوانسیون
مبارزه با فساد است ،گفت :کنوانسیون مبارزه با فساد ابزاری
منحصر به فرد برای مبارزه با فس���اد است و هیاتهای
ایرانی در بخشهای مختلف بس���یاری در زمینه مبارزه با
فساد فعال بودهاند و در بازگرداندن داراییهای مسروقه و
اموال حاصل از فساد مشارکت خوبی داشتهاند.
در ادام���ه این همایش ،همچنین دکتر محمد مهدی
بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل گفت:
اگر فضای کسب و کار سالمی وجود نداشته باشد حتی
بنگاههای اقتصادی سالم هم به فساد کشانده میشوند.
وی گفت :تا سیستم قضایی روشن و مشخصی نداشته
باشیم ،نمی توان قانون پذیر بود.
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل با اشاره
به ضرورت شفاف سازی رفتار دولت در روابط بین المللی
گفت :در محیط کدر و غیرشفاف ارتباطات بین المللی،
نمی توان با فساد مقابله کرد.
به گفته وی ،قهر و آشتی ناگهانی با کشورهای مختلف
ضامن سالمت روابط بین المللی نیست.

حجتی :اقدامات آبخیزداری مایه خیر و برکت است

وزیر جهاد کشاورزی اقدامات
آبخیزداری را مایه خیر و برکت کشور
دانس���ت و گفت :این اقدامات می
توانس���ت در سال های دورتر با این
وسعت و حجم انجام شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی
س���ازمان جنگل ها ،محمود حجتی
صب���ح دیروز در جمع مدیران منابع
طبیعی سراس���ر کشور با بیان اینکه
امسال عالوه بر کمک های صندوق
توس���عه ملی  593میلیارد تومان از
سوی استانداران استان ها به کمک
مناب���ع طبیعی آمده اس���ت ،خاطر
نش���ان کرد:اقدامات آبخیزداری باید
مستندس���ازی و از طریق شبکههای

تلویزیونی اس���تانی و ملی به مردم،
مسئوالن و افکار عمومی اطالع رسانی
ش���ود تا جامعه از اقداماتی که انجام
می شود مطلع شوند.
وی خاطرنش���ان کرد :تمامی
فوای���د و کارکرد اجرای طرح های
آبخیزداری برکت اس���ت .هم مقام
معظم رهبری و هم دولت بر اجرای
آن به عنوان یک راهکار اساسی برای
سال های کم آبی و پر آبی تاکید و
عنایت دارند.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه
رفتار های تقابلی و اداری صرف را
مانع ایجاد ارتباط با مردم برشمرد و
یادآور شد :بهترین مرتعدار خود مردم

افزایش قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه ها

هستند .از این رو در واگذاری مراتع
به مردم نهایت دقت را داشته باشید
تا حقی از کسی پایمال نشود و اص ً
ال
لزومی ندارد افرادی که دام ندارند سند
و پروانه چرای دام داشته باشند.
خلیل آقایی رئیس س���ازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور
ه���م در این نشس���ت با بیان اینکه
نباید آسان ترین راه برای جلوگیری
از تخریب منابع طبیعی را تش���کیل
پرونده تخلف و روانه کردن مردم به
دادگاهها بدانیم ،خاطرنشان کرد :هر
جا با مردم رفتار و برخورد مناسب
ایم خودشان داوطلب شدند تا
داشته
از منابع طبیعی حفاظت کنند.

نفت  ،طال  ،سكه و ارز
بازار جهاني

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك
هر اونس ( 31/1گرم) طال

 52/61دالر
 61/67دالر
 58/79دالر
 1248دالر

بازار داخلي

سكه طال طرح قديم (به وزن  8/13گرم)
 3700000تومان
سكه طال طرح جديد (به وزن  8/13گرم)
 3850000تومان
نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
 2000000تومان
ربع سكه طال (به وزن  2/03گرم)
 1200000تومان
سكه يك گرمي
 660000تومان
هر گرم طالي  18عيار (بدون مزد ساخت)
 346000تومان
دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 4200تومان
دالر آمريكا(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  11354/7تومان
دالر آمريكا(نرخ صرافی)
 11350تومان
يورو(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 4783/1تومان
يورو(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
 13054/1تومان
يورو(نرخ صرافی)
 13200تومان
پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 5346/4تومان
پوند انگلستان(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  14215/6تومان
پوند انگلستان(نرخ صرافی)
 14250تومان
درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 1143/7تومان
درهم امارات (سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  3053/3تومان
درهم امارات (نرخ صرافی)
 3100تومان

تعامالت بانکی ایران و چین از امروز
فعال می شود

تعامالت بانکی ایران و چین که
طی دو ماه اخیر با توقف روبرو شده
بود ،از امروز فعال می شود
مجیدرضا حریری نایب رئیس
اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین
ب���ا بیان این مطلب به مهر گفت :از
روز جمعه گذشته توافق میان ایران
و چین برای از سرگیری مبادالت از
طریق کونلونبانک صورت گرفته بود
که به دلیل تعطیلی شنبه و یکشنبه،
این کار از امروز آغاز خواهد ش���د؛
بنابرای���ن تجار ایران و چین از این
پس بدون مشکل میتوانند مبادالت
بانکی خود را انجام دهند.
وی تأکید کرد :ایرانیهای ساکن
چین اعم از کارمندان ،دانشجویان و
ساکنان این کشور همچون گذشته
و مطابق ب���ا روند تعامالت بانکی
اش���خاص حقیقی ایرانی در سراسر
دنیا مشمول این گشایش در ارتباطات
بانکی ایران و چین نمیش���وند و
فقط به منظور تجارت دو کش���ور،
این خط بانکی کار خود را از س���ر
گرفته است.
حریری گفت :ایرانیهای ساکن
چین همچون ایرانیهای مقیم سایر
کشورها با پاسپورت ایرانی نمیتوانند
مراودات بانکی را اعم از تبدیل پول

یا گشایش حساب در کونلونبانک
انجام دهن���د ،چرا که این موضوع
مطابق با کنوانسیونهای بینالمللی
در مورد ایرانیها و ارتباطات بانکی
آنها نیست.
وی اظهار داش���ت :با توجه به
اینکه ماهانه بیش از یک میلیارد دالر
واردات تجاری با چین داریم ،قاعدت ًا
با توقف  ۶۰روزه در ارتباطات بانکی
ممکن است در روزهای ابتدایی از
سرگیری این روابط  ،اختالالت چند
روزه ای را ش���اهد باشیم .اما جای
هیچگونه نگرانی برای تجار وجود
ن���دارد ،چرا که از امروز باید عالوه
بر عملیات روزانه ،عملیات مربوط
ب���ه  60روز توقف مبادالت هم از
س���وی کونلون پاسخ داده شود که
ممکن اس���ت با توجه به شلوغی
روزم���ره عملیات بانکی این بانک،
کار در روزهای اول به کندی پیش
برود.
نایب رئیس ات���اق بازرگانی
مشترک ایران و چین از تجار ایرانی
درخواس���ت کرد با کارگزار ایرانی
نهایت تعامل و همکاری را داش���ته
باشند چرا که حداکثر ظرف  ۱۰روز
ای���ن کندی در پذیرش پروندههای
جدید برطرف خواهد شد.

بارندگی پاییز امسال 2برابر سالگذشته

میانگین بارش های جوی در سطح کل کشور از ابتدای سال آبی جاری
( اول مهر) تا دیروز به  ۸۵میلی متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته  ۲۲۰درصد افزایش یافته است.
این مطلب را دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو در یک برنامه تلویزیونی اعالم
کرد و افزود :البته سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که زمستان پیش رو
پربارش نخواهد بود .وی افزود :در هر حوزه آبریزی اگر خشکسالی شود خاک
مقدار زیادی از رطوبت خود را از دست می دهد و اگر بارش در سال های
بعد مناسب باشد تا مدتی آب قابل توجهی تولید می شود زیرا مقدار زیادی
آب جذب خاک می ش���ود .اردکانیان گفت  :امیدوارم بارش ها به صورت
برف باشد اما وزارت نیرو سال آبی  97-98را متناسب با سال گذشته در نظر
گرفته است تا غافلگیر نشویم .
وزیر نیرو گفت :ورودی آب س���دها تا کنون دو برابر مدت مش���ابه سال
گذشته است .

سقف تراكنش روزانه هر فرد با كارتخوان
 ۱۰۰میلیون تومان شد

وری انرژی برق هم اظهار
رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره
داشت :همگام با رشد نرخ ارز در بازار ،قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاهها
افزایش می یابد.
سیدمحمد صادقزاده معاون وزیر نیرو دیروز با بیان این مطلب به خبرنگاران
گفت :رشد نرخ ارز باعث میشود سرمایهگذاران در سرمایهگذاری  30تا 40
درصد دچار مشکل شوند؛ بنابراین وزارت نیرو در قیمت پایه خرید تضمینی
های تجدیدپذیر اعالم کرده است که در قراردادها ضرایب آمادگی
برق از انرژی
ساعت را اضافه خواهد کرد که به این ترتیب قیمت خرید تضمینی برق  30تا
 40درصد افزایش خواهد یافت و این به نفع سرمایهگذاران خواهد بود.
به گفته وی ،ضریب آمادگی ساعتی اینگونه خواهد بود که قیمت خرید
تضمینی برق در برخی س���اعات تابس���تان برای هر کیلو وات ساعت حتی به
 900تومان هم خواهد رسید.
رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق با تاکید بر
اینکه از این پس ضرایب در قراردادهای نرخ خرید تضمینی برق از انرژیهای
تجدید پذیر گنجانده خواهد شد ،ادامه داد :برای حمایت از تولید انرژیهای
تجدید پذیر دولت و مجلس تالش کردهاند عوارض برق از  8درصد به 10
درصد افزایش یابد تا زمینه توسعه برق روستایی و تجدید پذیر فراهم شود.
بنابراین سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد دولت موافقت کرد و خوشبختانه
این موضوع در الیحه بودجه  98پیشنهاد شد و مطمئن هستیم با نظر مساعد
مجلس این رشد  2درصدی تصویب خواهد شد.
وی افزود :قانونگذار از محل عوارض برق پیشبینی کرده است که 1280
میلیارد تومان برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به برق روستایی اختصاص
یابد .بنابراین تاکنون  580میلیارد تومان از مردم دریافت ش���ده و توانیر آن را
به خزانه واریز کرده است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد :توانیر باید جداس���ازی عوارض برق از بانک
دریافت کننده قبوض را انجام دهد تا انتقال حسابها به خوبی انجام شود.
وی همچنی���ن از تخصی���ص  420میلیارد تومان به برق روس���تایی و
تجدیدپذیرها توس���ط س���ازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت :در دو سال
ای از سوی مردم برای توسعه انرژیهای تجدید پذیر
گذشته مشارکت گسترده
صورت گرفته است و همین برنامههای منظم موجب دلگرمی سرمایهگذاران
برای ورود به توسعه انرژیهای تجدید پذیر شده است.
صادق زاده افزود :در حال حاضر  2هزار واحد نیروگاه مقیاس کوچک
خورشیدی به بهرهبرداری رسیده و هزار واحد دیگر تا پایان امسال به بهرهبرداری
خواهد رسید.
وی با اش���اره به اینکه میزان انرژیهای تجدیدپذیر در حال حاضر 670
مگاوات است ،گفت :اگر توسعه انرژیهای تجدید پذیر به همین منوال ادامه
پیدا کند ،ظرفیت  5درصدی تولید انرژی توسط نیروگاههای تجدید پذیر تا
 4سال آینده به  5درصد خواهد رسید.

مدیرعامل بانک قوامین گفت :س���قف تراکنش هر
دستگاه پوز (كارتخوان) برای هر فرد در روز  ۱۰۰میلیون
تومان شده است.
غالمحس���ین تقی نتاج در گفتگو با فارس با اشاره
به برنامه بانک مرکزی برای کنترل س���قف تراکنشهای
کارتخوانهای بانکی اظهارداشت:اعمال این محدودیت از
روز  17آذر آغاز شده است و از این به بعد هر فرد هر
تعداد کارت عابر بانک داشته باشد ،در یک روز حداکثر
 100میلی���ون تومان میتواند تراکنش پوزی (کارتخوان)
داشته باشد.به گزارش فارس ،مدتی پیش عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود :دستگاههای
کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال های
گذش���ته مورد غفلت واقع شده بود .یعنی به راحتی یک
فرد می توانس���ت در خارج از کشور ،دستگاه کارتخوان
ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا استفاده
کرده ،کارت بکشد و پول جابجا کند و  ۵۰بار قابلیت این
وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در
این رابطه وجود نداشت.
وی افزود :در حالیکه در یک روز  ۱۰میلیارد تومان
جابجایی پول هم داشتیم ،اما اکنون باالی  ۵۰میلیون تومان
امکان پذیر نیست .آنها زرنگ بودند ولی ما هم زرنگیهای
خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی،
محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.
همتی ادامه داد :این شیوههای استفاده از کارتخوان ها
در خارج از کشور ،مصداق اصلی پولشویی است که یک
فرد راحت چند میلیارد تومان جابجا کند .این را نظام از
ما می خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم
و یکی یکی اینها را اجرایی خواهیم کرد.
ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی
شهای
هم در تش���ریح جزئیات اعمال محدودیت تراکن 
بانکی اعالم کرد:با تغییرات سقف تراکنشهای بانکی هیچ
محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نش���ده و تنها بانک
مرکزی با این مهم ،یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت
بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت
کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات
آن برخوردار شوند.

مدیر عامل شرکت خدمات پس
از فروش شرکت سامسونگ در ایران،
با بیان اینکه این ش���رکت همواره به
تعهدات خود پایبند است گفت :میزان
ذخیره قطعات یدکی در شرکت سام
سرویس بیش از دوران قبل است.
وحید نجف���ی افزود :تعهدات
م���ا در خدمات پ���س از فروش به
مخاطبان برترین برند لوازم خانگی دنیا،
تر از آن اس���ت که تحت تاثیر
جدی
ها خللی در آن وارد شود.
محدودیت
وی گفت :در ش���رایط تحریم ارزش
واقعی یک گارانتی معتبر مش���خص
های بدون گارانتی
شد چرا که دستگاه
که قبال به صورت قاچاق وارد کشور
هایی که گارانتی نامعتبر
شدند و دستگاه
داشتند ،در تامین قطعات و دریافت
خدمات پس از فروش با مشکل روبه
رو شدند .

قطعا تمامی خدمات سام سرویس از
جمله نصب ،تعمیر ،ایاب و ذهاب،
تامی���ن رایگان قطعات در طول دوره
تر از گذشته
گارانتی و ...را گس���ترده
هایی را
ادامه خواهیم داد و سیاس���ت
برای توزیع گسترده قطعات در شبکه
خدمات سام سرویس لحاظ کردیم.
وی ادام���ه داد :به موازات این
ها و
ها ،برای اطمینان از قیمت
برنامه
اطمینانازرضایتمشتریانسامسونگ،
کنترل و نظارت بر ش���بکه خدمات
ایم و
سام س���رویس را افزایش داده
های
رسیدگی به شکایات و سیستم
رضایت مشتری را هم توسعه دادیم.
ج���ا اعالم میکنم که هرکس
از همین
شکایت ،انتقاد ،سوال و یا راهنمایی از
تواند با شماره
خدمات ما داشت ،می
 ، 8255مرکز تماس س���ام سرویس
ارتباط بگیرد.

مدیرعامل سام سرویس  :هیچ مشکلی در تامین قطعات نداریم

های اخیر
وی اف���زود :در ماه
باتوجه به ش���رایط اقتصادی ،تمایل
مصرف کننده به تعمیر دستگاه بیشتر از
جایگزینی شد و این موضوع انتظارات
از مجموع���ه خدمات ما را باال برد.
خوشبختانه سام سرویس توانست با
توان مضاعف وارد میدان شود و برای
کسب رضایت مشتریان تمام امکانات
موجود را بسیج کند .نجفی تاکید کرد:
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وی تصری���ح کرد :ب���ا اقدامات فوق ،در عمل هیچ
محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ باال به وجود نیامده است و
مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ باال میتوانند از سامانه
ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.
حکیمی افزود :مردم همچنین میتوانند در معامالت
بزرگ با مبالغ باال از انواع و اقسام چک ها ازجمله چک
ن شده بهره گیرند.
عادی ،رمز دار و تضمی 
وی تأکید کرد :آنچه در اعمال محدودیت س���قف
تراکنشهای کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده ،مشخص
بودن مبدأ و مقصد پول اس���ت و اینکه با این نظم و
انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد ،در جای
خودش استفاده شود.
ن
نامبرده خاطرنشان کرد :مردم و مشتریان بانکها ازای 
پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ باال باید از س���امانه
س���اتنا و چک استفاده کنند .همچنین سرویس پایا برای
انتقال وجه در حسابها قابل دسترس است.
وی با اش���اره ب���ه کنترلهایی که برای کد ملی در
سیستمهای کارت استفاده میشود ،اظهار داشت :در این
فرآیند مدیریت ریس���ک اعمال میشود و از جابهجایی
وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حسابها در
مبالغ کالن از این مسیر جلوگیری میشود .ازاینرو با این
اه���داف فرآیند تراکنشهای کارتی با محدودیت هر کد
ملی در طول روز نهایت تا  100میلیون تومان امکان پذیر
بوده و این امر از روز گذشته اجرایی شده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی یادآور ش���د:
کارتی که ابزاری غیرحضوری است ،ریسکهای بیشتری به
نسبت ابزار حضوری دارد .از این رو با اعمال محدودیتهای
فوق ،از ایجاد سوءاستفادهها در قالب کالهبرداری ،فیشینگ
و پولشویی جلوگیری تا حجم خسارتی که از این مسیر
ایجاد میش���ود ،کاهش یابد .همچنین حجم تراکنشهای
مشکوک هم قابلکنترل می شود.
وی گف���ت :این اقدام همچنین باهدف جلوگیری از
سفتهبازی و انجام معامالت مشکوک با ابزار کارت که یک
ابزار غیرحضوری با کارس���ازی قدیمی است ،اعمالشده
تا هر یک از ابزارها مطابق با استانداردهای دنیا سرجای
خود قرار گیرد.

قیمت فرآوردههای لبنی کاهش یافت

به موازات تعیین نرخ ش���یرخام از س���وی ستاد تنظیم بازار ،قیمت
های لبنی در بازار کاهش یافت.
فرآورده
های لبنی با بیان این مطلب
رض���ا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده
گفت :از دیروز بطری یک لیتری شیر کم چرب  1/5درصد به قیمت ۴۱۰۰
تومان ،نیم چرب  ۲درصد  ۴۲۰۰تومان ،پرچرب ۳درصد  ۴۴۵۰تومان و
شیر کامل  3/5درصد به قیمت  ۴هزار و  ۵۰۰تومان عرضه می شود.
وی گفت :شیر نایلونی  ۹۰۰گرمی  1/5درصد با قیمت  ۲۶۰۰تومان،
ماس���ت دبه ای  2/5کیلویی کم چرب  ۱۰۹۰۰تومان و ماس���ت پرچرب
 ۱۱هزار و  ۷۰۰تومان و پنیر  ۴۰۰گرمی  ۶۹۰۰تومان عرضه می شود.

