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دریافت مالیات فرار ،راهی برای جلوگیری از خروج سرمایه

سرمایههای ایرانی راهی گرجستان شده است
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رئیس کل بانک مرکزی؛

فعال سازی رمز پویا
از سوی  ۳۰بانک

همتی :به دلیل هوشمندنبودن برخی تلفنهای
همراه ،اجباری کردن رمز پویا مقدور نیست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت :بیش از  ۳۰بانک فعال
سازی رمز پویارا شروع کرده اند؛ به دلیل هوشمندنبودن
برخی تلفنها ،اجباری کردن آن مقدور نیست .عبدالناصر
همتی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانکها در مورد
رمز پویا ،به مواردی از کالهبرداری اشاره کرد و گفت:
مسئولیت حفاظت از اطالعات مشتریان و هرگونه ضرر
و زیان وارده از این ناحیه بر عهده بانک هاست.وی افزود:
بانکها اطالع رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز
پویا را آغاز کرده اند و در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین
دلیل مشتریان به دلیل راحتی ،ترجیح میدهند از رمز ایستا استفاده کنند.همتی تاکید
کرد :رمز ایستا بایستی به گونهای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان ،در دریافت
روزانه بیش از  ۱۰میلیون خدمت نشود و البته تعدادی از بانکها هنوز به سرویس شاهکار
برای انطباق شماره ملی و تلفن همراه مشتریان خود متصل نیستند .رئیس شورای پول و
اعتبار گفت :بانک مرکزی ایران در کنار اقدامات الزم پیشگیرانه ،با رصد مرتب شبکههای
اجتماعی و پایش درگاههای شبکه پرداخت کشور ،و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی،
پلیس فتا و مرکز ماهر؛ تعداد زیادی سایت جعلی را بسته است .همتی گفت :بانک مرکزی
یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی کرده است ،اما اتصال همه بانکها به آن
تا ابتدای دی زمان میخواهد و بانک مرکزی اطالع رسانی الزم را خواهد کرد.

با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و با نمایش  ۶فیلم از سینمای ایران؛

جشنواره فیلم ایرانی در
ویتره فرانسه برپا میشود
صفحه 8

خبر
دستور وزیر رفاه برای رسیدگی
به زلزلهزدگان آذربایجان شرقی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
صدور دستور فوری به روسای سازمان
های تامین اجتماعی و بهزیستی ،بر
امداد رسانی به هموطنان زلزله زده
استان آذربایجان شرقی تاکید کرد.
محمد شریعتمداری خطاب به
میرهادی قره سید رومیانی معاون
حقوقی ،پارلمانی و امور استانهای
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وحید
قبادی دانا معاون وزیر و رئیس سازمان
بهزیستی و مصطفی ساالری مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی ،عنوان داشته
است :پیرو پیام فوری ساعت دو نیمه شب
دیشب برای بسیج امکانات در رسیدگی
به مصدومان و حادثه دیدگان زلزله
آذربایجان شرقی اقدامات و رسیدگی های
خود را که متناسب با اعالم ستاد بحران
کشور و استان تنظیم و اجراء خواهید کر ،
روزانه به اینجانب منعکس فرمایید .همه
سازمان های تابعه وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی بهطور ویژه به پیامهای ایشان
توجه و درباره آنها اقدام فوری کنند.

طرح ویژه پلیس راهور پایتخت
برای برخورد با موتورسیکلت
سواران متخلف

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ،از
طرح ساماندهی رانندگی با موتورسیکلت
که با حضور عوامل پلیس راهور ،یگان
ویژه و یگان امداد فاتب در حال اجرا
است ،بازدید کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از مرکز
اطالعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ،
طرح ساماندهی رانندگی با موتورسیکلت
از روز سه شنبه  ۱۴آبان  ۹۸در  ۶۰نقطه
شهر تهران در حال اجرا است.
رئیس پلیس راهور پایتخت و معاون
هماهنگ کننده این پلیس طی بازدید
از تمامی نقاط تعیین شده اجرای این
طرح ،نکات آموزشی و ضروری اجرای
طرح را بر شمرد.
سردار محمدرضا مهماندار در این
بازدید گفت  :متاسفانه تعداد زیادی از
تصادفات پایتخت را موتورسیکلت ها
تشکیل می دهند که یا جان خود را
در این تصادفات از دست میدهند یا به
واسطه بی احتیاطی و رانندگی نامناسب،
منجر به فوت عابرین پیاده می شوند.
وی ضمن آرزوی سالمتی برای
همه شهروندان ،به خصوص راکبین
موتورسیکلت ها ،ابراز امیدواری کردند
با اجرایی شدن این طرح ،گام موثری
در جهت کاهش تصادفات موتورسیکلت
ها و نظم بخشی ترافیکی شهرمان
برخواهیم داشت.

بامداد روزجمعه ،زلزلهای به بزرگی  ۵.۹ریشتر استان آذربایجان شرقی را لرزاند

آخرین خبرها از زلزله آذربایجان؛

 5کشته و بیش از  ۳46مصدوم
شرکتهای خارجی ضمانتنامه بانکهای ایرانی را قبول نمیکند؛

تعطیلی صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی کشور

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی گفت :شرکتهای فنی و مهندسی برای
شرکت در مناقصه نیاز به ضمانتنامه دارند و در صورت
برنده شدن باید یک ضمانتنامه برای حسن انجام کار
ارئه دهند .اکنون نیز به دلیل تحریم بانکهای ایران
هیچ شرکت و دولت خارجی ضمانتنامه بانکهای
ایرانی را قبول نمیکند.
فرزین مهدیان عضو هیئت مدیره انجمن
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص
تاثیر تحریمهای اخیر آمریکا بر صادرات خدمات فنی
و مهندسی و در پاسخ به اینکه آیا این تحریمها شامل
بخش خصوصی فعال در این حوزه خواهد شد یا خیر؟
اظهار داشت :ما هنوز از جزییات این تحریمها اطالعی
نداریم اما تحریمهای قبلی به حدی اثرگذار بوده که
میتوان گفت صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش
خصوصی کشور تعطیل شده است .در خصوص تحریم
فلزات نیز بعید است به این زودیها این تحریم اثر
خود را در این حوزه نشان دهد زیرا تشخیص مبدا این
کاالها سخت است.
وی ادامه داد :در شرایط فعلی اقتصاد کشور
که بودجه طرحهای عمرانی در سالهای اخیر صفر
است بهترین کار صادرات است که آن هم به واسطه
تحریمهای مختلف به خصوص در حوزه پولی و بانکی
اکنون دچار مشکل شده است.
وی در خصوص تاثیر افزایش سرمایه صندوق
ضمانت صادرات برای حضور این شرکتها در پروژههای
خارجی گفت :نکته اول اینکه سرمایه این صندوق بسیار

کم بود و باید خیلی زودتر از این افزایش سرمایه صورت
میگرفت .شرکتهای فنی و مهندسی برای شرکت در
مناقصه نیاز به ضمانتنامه دارند و در صورت برنده شدن
باید یک ضمانتنامه برای حسن انجام کار ارئه دهند و
اکنون نیز به دلیل تحریم بانکهای ایران هیچ شرکت
و دولت خارجی ضمانتنامه بانکهای ایرانی را قبول
نمیکنند .هر چند به تازگی برخی بانکهای خارجی
در قبال دپوزیت  100درصد یعنی سپرده گذاری تمام
ارزش ضمانتنامه در بانک ضمانتنامه صادر میکنند که

این عمال فایدهای ندارد و هیچ تسهیل مالی صورت
نمیگیرد.
مهدیان افزود :نکته دیگر این است که نمیتوان در
بانک خارجی حساب باز کرد مگر اینکه یک شرکت در
کشور ثالت تاسیس کرد و به واسطه آن پاسپورت کشور
دیگری را گرفت که آن نیز چند سال زمان میبرد.
وی افزود :مقامات سیاسی آمریکا به کشورهای
منطقه سفر کرده و رسما اعالم کردهاند که به هیچ
عنوان به شرکتهای ایرانی پروژه ندهند در غیر این

صورت مشمول جریمههای سنگینی خواهند شد.
وی در خصوص حضور در پروژههای سوریه و
عراق گفت :اتفاقا در جلسات مختلف اعالم کرده ایم با
وجود این همه هزینه که برای تامین امنیت و ثبات در
این کشورها صورت گرفته اما دولتمردان آنها کمترین
همکاری را با ما داشتهاند .به طور مثال هم اکنون 2
میلیارد دالر پروژه در عراق چند ساله که معطل مانده
است و هر ماه هزینه نگهداری تجهیزات و ماشین آالت
را شرکتهای ایرانی پرداختمیکنند اما برای پرداخت
صورت وضعیت دولت عراق به شدت مقاومت میکند.
این در حالی است که با وجود روابط نه چندان خوب
سیاسی ترکیه با عراق؛ شرکتهای فنی و مهندسی
ترک از ما وضعیت به مراتب بهتری دارند.
وی تصریح کرد :هنوز پروژهای در کشور سوریه نیز
آغاز نشده است و ممکن است قرارگاه خاتم در سوریه
فعالیت خود را آغاز کرده و چند شرکت پیمانکاری نیز
به واسطه آن فعالیت کنند اما بخش خصوصی هنوز
فعالیتی ندارد.
وی افزود :نکته حائز اهمیت این است که
رهبری عراق و سوریه و تکنوکراتهایی که دولت را
اداره میکند همسو با یکدیگر نیستند .به طور مثال
تعرفه واردات کشورهای عضو اتحادیه عرب به سوریه
صفر است اما ما هنوز در برخی از کاالها  39درصد
عوارض میدهیم ما این مسئله را بارها تاکید کردیم که
مسائل سیاست خارجی و امنیتی را باید در کنار مسائل
اقتصادی پیش برد زیرا این مسئله بر امنیت داخلی
تاثیر مستقیم میگذارد.
فروش اینترنتی دارو ،همچنان ممنوع؛

کدام داروها درب منزل بیماران ارایه میشود؟

رییس سازمان غذا و دارو با تاکید بر ممنوعیت فروش دارو
به صورت اینترنتی ،درباره برخی داروهای خاص که درب منزل
بیماران ارایه میشود نیز توضیح داد.
دکتر محمدرضا شانهساز ،درباره اقدام برخی شرکتهای
پخش مبنی بر فروش آنالین دارو ،گفت :در دنیا هم هنوز اجازه
فروش اینترنتی دارو داده نشده است .زیرا همانطور که در زمان
معاینه پزشک ،بیمار باید حضور داشته باشد ،در زمان تحویل
دارو هم حتما باید یکسری اطالعات از سوی داروساز درباره بیمار
دریافت شود.
وی با بیان اینکه البته در دنیا مجوز فروش اینترنتی برخی
اقالم مانند کاالهای آرایشی -بهداشتی ،مکملها و برخی اقالم
 ،OTCداده شده است ،افزود :در کشور ما نیز در گذشته
مجوزهایی برای فروش اینترنتی برخی اقالم آرایشی – بهداشتی
و مکملها داده شده است ،اما فروش اینترنتی دارو همچنان
ممنوع است و در این باره تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
شانهساز تاکید کرد :دارو حتما باید از داروخانه گرفته شود.
کدام داروها به درب منزل بیماران ارسال میشود؟

رییس سازمان غذا و دارو درباره ارائه برخی داروهای خاص
به درب منزل بیمارانی که مبتال به بیماریهای خاص هستند
نیز گفت :در حال حاضر فقط شیرهای رژیمی به درب منازل
بیماران داده میشود .حال این بحث وجود دارد که داروهای
بیماران خاص در مرحله اول در داروخانههای منتخب ارائه شود
و در مرحله بعد دارو برای بیماران ارسال شود ،اما این طرح هنوز
اجرا نشده است و در حال حاضر فقط شیرهای متابولیک را
درب منازل بیماران عرضه میکنیم که تعداد بیماران این فرآورده
مشخص بوده و برای طوالنیمدت باید مصرف شود.
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سرمقاله
ما ،قانع ترین مردمان کهکشان ها
هومن جعفری

در میانه تمام اتفاقاتی که این روزها در
خاورمیانه رخ می دهد این صحبت ها را هم
باید گوش کرد.
«خالد جاراله» معاون وزیر خارجه
کویت تاکید کرد که «:کشورش پیام
جمهوری اسالمی ایران درباره صلح در
منطقه خلیج فارس را به عربستان سعودی
و بحرین منتقل کرده است».
پیش از این جدی تر شدن طرح صلح
در خاورمیانه و کاهش تنش ها بین ایران و
همسایگان جنوبی نوشته بودیم .در کنار تمام
تنش های رو به فزون و داستان های جدیدی
که در برجام در حال رخ دادن هستند ،صلح
هم کورسویی از امید دارد که در میان اخبار
گم شده .باید بین هزار خبر منفی و تنش زا
بگردی تا یک خبر پر امید پیدا کنی اما چه
باک که ما زنده ایم به همان یک خبر .امید
ما همان یک خبر خوب است .کاهش تنش،
بهتر شدن اقتصاد و نفس کشیدن راحت تر.
مردمان بسیار قانعی هستیم .به حداقل ها
قناعت داریم .به خانه ای اجاره ای که بشود
کرایه اش را داد .به کاری که حقوق کمش
را سر وقت بدهند .به ماشینی که بشود با
آن مسافرکشی کرد .ما مردمان بسیار قانعی
هستیم .از قانع ترین مردمان کهکشان ها.
به  5کشته از یک زلزله هم رضا می دهیم.
***
خبر تلخ مخابره شده این بود « :زلزله
ای به بزرگی  ۵.۹دهم در مقیاس امواج
درونی زمین (ریشتر) ساعت  ۲و  ۱۷دقیقه
و  ۳ثانیه بامداد جمعه حوالی ترک در استان
آذربایجان شرقی را لرزاند که این زلزله در
استان های آذربایجان غربی ،گیالن،زنجان و
اردبیل احساس شده است».
میزان تلفات و زخمی ها آنقدر باال
نیست اما همین مقدار اندک نیز تلخ است.
از  5کشته سخن گفته اند که البته تلخ
است .شاید آمار باالیی نباشد اما تلخی اش
را باید از بازماندگان پرسید .سخن گفتن از
نظام مهندسی ساختمان ها و اینکه چرا باید
دلمان همیشه پر آشوب باشد ،تلف کردن
وقت است .تا مردمان این سرزمین ماییم که
به خود رحم نمی کنیم هر زلزله و سیلی
تلفات دارد.
***
در میانه همه دشواری های زندگی
که به گلوی مردم چنگ انداخته ،احزاب
سیاسی بی توجه به رای دهندگان مشغول
دعواهای حزبی خویشند .اصالح طلب و
اصولگرا حاال علنی تر از همیشه بر سر
قرار گرفتن نام رفقایشان در فهرست
های انتخاباتی با هم چانه می زنند و
دندان نشان می دهند .انگار هیچ کدام
هم خبر ندارند که صندوق رای امسال به
هیچ کدامشان لبخند نخواهد زد .تا کی
از خواب رانت و قدرت طلبی بیدار شوند.

