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بانک مرکزی تاکیدکرد:

نظارت استانداران 
بر توزیع تسهیالت بانکی

حاشیه قیمت منفی
 در بازار خودروهای مونتاژی

 صادرات ایران به چین
 ۳ میلیارد دالر افزایش یافت

پرداخت نقدی 5 میلیون تومانی
 به زلزله زدگان برای اسکان موقت

طبق توافق جدید؛

تجارت ایران و اتریش
 400 میلیون یورویی می شود

افزایش 8 درصدی تقاضای طال در ایران
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جزئیات هدفمندی یارانه ها در۶ماهه نخست سال ۹۶ تشریح شد؛

افزایش 600هزار نفری یارانه بگیران

برای جبران خسارات  وارد شده به مناطق زلزله زده ؛

بنیاد مسکن 281 میلیارد تومان
 تسهیالت بالعوض  گرفت

صفحه 4صفحه 2

صادرات ایران به اتحادیه اروپا از 7میلیارد یورو گذشت 

وزیر نفت :

توتال در شرایط عادی نمی تواند
 از ایران برود

صفحه 3

اعالم شرایط پرداخت تسهیالت ویژه
 به زلزله زدگان

بانک مرکزی تاکیدکرد:

نظارت استانداران 
بر توزیع تسهیالت بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به 

استانداران رسارس کشور، با تاکید بر 

منابع  تخصیص  بر  نظارت  رضورت 

به صورت بهینه، اعالم کرد: ۲۰۰هزار 

میلیارد ریال به منظور ایجاد فرصت 

شغلی پایدار اختصاص می یابد.

به گزارش مهر ، ولی اله سیف رئیس 

با  مکاتبه ای  در  مرکزی  بانک  کل 

استانداران رسارس کشور، بر رضورت 

نحوه  بر  آنها  موثر  نظارت  و  دقت 

منظور  به  بانکی،  تسهیالت  مرصف 

بنگاه های  به  منابع  بهینه  تخصیص 

کوچک و متوسط و کمک به وصول 

غیرجاری  مطالبات  تکلیف  تعیین  و 

بانک ها تاکید کرد.وی در این نامه، 

رشد  به  دولتمردان  توجه  لزوم  بر 

و  اشتغالزایی  اقتصادی،  رونق  و 

بر حامیت  مترکز  و  صادرات  توسعه 

به  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از 

اصلی  اولویت های  از  یکی  عنوان 

اقتصاد کشور، به ترشیح برنامه های 

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور 

حامیت از تولید و اشتغال پرداخت.

افزود:  مرکزی،  بانک  کل  رئیس 

هزار   ۱۶۸ بر  بالغ   ،۱۳۹۵ سال  در 

از  بیش  به  تسهیالت  ریال  میلیارد 

۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در 

فراتر  که  شد  پرداخت  کشور  رسارس 

و  بود  شده  تعیین  اولیه  اهداف  از 

اقتصادی در  به تحقق رشد و رونق 

در  کرد.سیف  شایانی  کمک  کشور 

این نامه ترصیح کرد: بانک مرکزی در 

سال های اخیر به منظور استفاده از 

به  اقدام  اقتصاد،  خالی  ظرفیت های 

جهت دهی تسهیالت به تأمین مالی 

تولیدی  واحدهای  گردش  در  رسمایه 

کرده است به طوری که سهم تأمین 

بنگاه های  گردش  در  رسمایه  مالی 

تولیدی از   ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به 

رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماهه سال 

بخش  سهم  که  یافته  افزایش   ۱۳۹۶

صنعت و معدن از این تسهیالت در 

دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده 

است.رئیس کل بانک مرکزی همچنین 

ترصیح کرد: در سال ۱۳۹۶ نیز مقرر 

شد تامین رسمایه در گردش مورد نیاز 

تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین 

مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه متام با 

درصد   ۶۰ حداقل  فیزیکی  پیرشفت 

نوسازی ۵  و  بازسازی  مالی  تامین  و 

هزار واحد اقتصادی جمعاً با تخصیص 

ریال  میلیارد  هزار   ۳۰۰ حدود 

در  داخلی  منابع  محل  از  تسهیالت 

اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، 

»الف«  بند  اجرایی  آئین نامه  مطابق 

 ۱۳۹۶ سال  بودجه  قانون   ۱۸ تبرصه 

 ۲۰۰ مبلغ  است  شده  مقرر  نیز 

بانکی  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار 

شغلی  فرصت های  ایجاد  منظور  به 

از  بهره برداری  برای  پایدار  و  جدید 

مزیت های نسبی و رقابتی )با اولویت 

مناطق روستایی، عشایری و محروم( 

کوچک،  پروژه های  و  طرح ها  به 

متوسط و صنایع دستی تخصیص یابد. 

در همین ارتباط طی چندین جلسه با 

مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره 

بانک ها بر عمل به تکالیف تعیین 

شده در زمینه تامین مالی بنگاه های 

مورد نظر در چارچوب مصوبات یاد 

شده تاکید و در حال حارض همراهی 

زمینه حاصل شده  این  در  ها  بانک 

است.

انتظار می رود  وی خاطر نشان کرد: 

با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم 

بازدهی  و  اولویت بندی  به  توجه 

با  استانداران  اقتصادی،  پروژه های 

دقت و نظارت موثر در نحوه مرصف 

تسهیالت و جلوگیری از اتالف منابع 

در  را  بانکی  شبکه  محدود،  مالی 

بنگاه های  به  منابع  بهینه  تخصیص 

کوچک و متوسط و کمک به وصول 

غیرجاری  مطالبات  تکلیف  تعیین  و 

رسانند. یاری  ها  بانک 

طی آخرین دیدار مقامات بخش خصوصی ایران و اتریش اعالم شد که به زودی 

حجم روابط اقتصادی ایران و اتریش به ۴۰۰ میلیون یورو می رسد که معادل 

روابط دو کشور پیش از تحریم هاست.

به گزارش ایسنا، در جریان سفر هیات تجاری از بخش خصوصی ایران به اتریش 

و دیدار با قائم مقام اتاق بازرگانی وین بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو 

کشور تاکید شده است.همچنین دو طرف اعالم آمادگی کردند که هر چه زودتر 

توافقات صورت گرفته از روی کاغذ خارج شود و به نتایج عملی برسد.

اتریشی  و  ایرانی  رشکت های  بین  مثبتی  همکاری های  گذشته  سال های  در   

صورت گرفته است و تجار دو کشور مسیرهای جدیدی را برای همکاری های 

بیشرت باز کردند. در سال ۲۰۱۶ نیز قراردادهای همکاری مثبتی بین رشکت های 

به  مربوط  قراردادها  این  از  سوم  یک  که  رسید  امضا  به  اتریشی  و  ایرانی 

رشکت هایی بود که در وین فعال بودند و دفرت داشتند.مقامات اتاق بازرگانی 

دو کشور ابراز امیدواری کرده اند تا بتوانند در آینده نزدیک  به حجم روابط 

اقتصادی ۴۰۰ میلیون یورویی بین دو کشور نزدیک شوند که رقمی معادل حجم 

روابط تجاری پیش از تحریم هاست.آنتون اوفرن، قائم مقام اتاق بازرگانی وین 

در این باره ترصیح کرده که باید از این فرصت به بهرتین نحو استفاده کرد.به 

گفته وی، حجم همکاری های اتریش می تواند روز به روز بیشرت شود.قائم مقام 

اتاق بازرگانی وین اظهار کرد که ایران می تواند به عنوان یکی از رشکای اصلی 

اقتصادی اتریش در زمینه های مختلف مثل دارو و تجهیزات پزشکی، فناوری 

اطالعات، انرژی و زیرساخت های شهری مطرح باشد.

طبق توافق جدید؛

تجارتایرانواتریش400میلیونیوروییمیشود

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۱۰ نوامرب )جمعه ۱۹ آبان( با ثبت بیشرتین افزایش قیمت در میان نفت 

خامهای شاخص به ۶۵ دالر نزدیک شد.به گزارش ایرنا ، قیمت نفت خام سبک ایران در این بازه زمانی با سه دالر و ۷۸ سنت 

افزایش به ۶۳ دالر و ۸۲ سنت برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت نفت خام ایران نیز از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۵۰ دالر 

و ۷۹ سنت برای هر بشکه ثبت شد.قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در دوره مورد بررسی ۲ دالر و ۸۲ سنت برای هر بشکه 

افزایش یافت و به ۶۰ دالر و ۱۵سنت برای هر بشکه رسید.قیمت سبد نفتی اوپک نیز به ۶۱ دالر و ۶۶ سنت برای هر بشکه 

رسید که نسبت به هفته گذشته ۲ دالر و ۹۴ سنت افزایش یافته است.قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی در هفته منتهی به 

۱۰ نوامرب، ۲ دالر و ۴۵ سنت افزایش یافت و به ۵۷ دالر و پنج سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی قیمت نفت 

خام شاخص برنت ۳ دالر و ۴۰ سنت، افزایش یافته و به ۶۴ دالر و ۲۴ سنت برای هر بشکه رسیده است.

میانگین قیمت نفت خام ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۵۰ دالر و ۳۹ سنت برای هر بشکه بوده است.

با ثبت بیشترین افزایش؛

قیمت نفت ایران
 به 65 دالر نزدیک شد
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معاون وزیر کار خبرداد:

تدوین سند ملی »کار شایسته« 
دولت به تنهایی نمی تواند شغل ایجاد کند

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار از تدوین سند ملی اشتغال برای 

نخستین بار خربداد و گفت: دولت به تنهایی منی تواند وارد بحث اشتغال شده 

و مشکل بیکاری را حل کند.

نشست  در  منصوری  عیسی  اجتامعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  گزارش  به 

کارگروه اشتغال و رسمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گفت: در 

برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور اشتغال وجود نداشت اما برای برنامه 

ششم توسعه سیاست اشتغال و سند ملی اشتغال مبتنی بر شایستگی برای 

نخستین بار تهیه و تدوین شده است.معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر 

کار با بیان اینکه دولت به تنهایی منی تواند وارد بحث اشتغال شده و مشکل 

بیکاری را حل کند بلکه الزم است بخش خصوصی نیز با جدیت بیشرتی وارد 

عرصه شود ادامه داد: در برنامه اشتغال فراگیر برای طرح کارورزی که یکی از 

زیرمجموعه های آن است ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با یارانه ۲ تا ۷ درصد تعریف 

شده است.

وی افزود: عالوه بر این ۱.۵ میلیارد دالر برای توسعه اشتغال روستایی در کشور 

برای سال جاری توسط مجلس شورای اسالمی و با نرخ سود صفر درصد مصوب 

شده است. بانک های عامل نیز موظف به جذب ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال از 

صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۶ درصد برای توسعه اشتغال روستایی هستند.

این  به توسعه  باید منجر  اشتغال در روستاها  ایجاد  اینکه  بیان  با  منصوری 

مناطق شده و میزان مهاجرت روستائیان به شهرها را کاهش دهد ادامه داد: 

توجه به ظرفیت های منطقه ای در تولید و اشتغال مورد تاکید است. اصالح 

تعرفه های مواد اولیه و اصالح قانون و اتصال صنعتگران به بازار جهانی در 

اشتغالزایی پایدار نیز در این امر موثر هستند.

انجام حسابرسی برمبنای عملکرد نیازمند
 اجرای بودجه ریزی عملیاتی از سوی دولت

 رئیس دیوان محاسبات کشور، گفت:دولت باید بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 

را اجرایی کند تا دیوان محاسبات کشور بر پایه آن،اقدام به حسابرسی برمبنای 

عملکرد کند.

عادل آذر در گفت وگو با خانه ملت درباره ارتقای سطح نظارتی دیوان محاسبات 

کشور گفت: روند نظارت های دیوان محاسبات کشور در حوزه رسیدگی مالی و 

حسابرسی رعایت در حال حارض قوانین خوبی در کشور وجود دارد هرچند که 

در خصوص رسیدگی نظارتی به بودجه کل کشور ابهاماتی وجود دارد که باید 

به نحوی حدود آن بطور کامل مشخص شود.

عادل آذر ترصیح کرد:در حوزه حسابرسی عملکرد اگر بخواهیم کار کنیم که 

آیا پول پرداختی به دولت، به اهداف خود رسیده است یا نه؟ که انجام این 

مهمنیاز به بازنگری در قانون برنامه توسعه و قانون بودجه متناسب با بودجه 

ریزی مبتنی بر عملکرد دارد چرا که در حال حارض قانون برنامه وبودجه کشور 

بر مبنای عمکلرد نیست و بیشرت به صورت برنامه ای است.

ترشیح راهکارهای ارتقای نظارت دیوان محاسبات

وی افزود:بازنگری در قوانین برای ارتقای نظارت های دیوان محاسبات، یک 

موضوع مهم است که در این راستا باید سه قلوی قانون برنامه، قانون بودجه 

ریزی و قانون محاسبات عمومی متناسب با بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 

باشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: موضوع دیگر اینکه دولت باید بودجه 

پایه  بر  کشور  محاسبات  دیوان  تا  کنند  اجرایی  را  عملکرد  مبنای  بر  ریزی 

کند. عملکرد  حسابرسی  به  آن،اقدام 
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آدرس:
فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق ، نرسیده به خیابان سلیمی جهرم

عضو کمیسیون بودجه مجلس، جزییات هدفمندی یارانه ها در ۶ ماهه نخست 

سال ۹۶ را ترشیح کرد و گفت:یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیر هدفمند پرداخت 

شده است.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در 

کند،  پرداخت  یارانه  تومان هدفمندی  میلیارد  باید 48 هزار  سال ۹۶ دولت 

یارانه نقدی  این مبلغ شامل ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت  گفت: 

و غیرنقدی خانوار، 4 هزار میلیارد تومان افزایش مستمری خانوارهای تحت 

پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4 هزار و 8۰۰ میلیارد تومان سالمت 

مردم، ۱۰۰ میلیارد واکسن فلج اطفال، ۱۰۰ میلیارد توسعه مراکز فوریت های 

اجتامعی، هزار میلیارد حامیت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 

۳ هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و ۵ درصد بند د تبرصه 

یک این قانون می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ترشیح گزارش ۶ ماهه 

هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶ افزود: درآمدی که در این شش ماه کسب شده 

۲4 هزار و ۲۵8 میلیارد تومان است که ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اصالح 

قیمت کاالها و حامل های انرژی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه های 

مندرج در بودجه کسب شده است.

  وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب شده، ادامه 

داد: در شش ماهه نخست سال ۹۶ از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که باید 

تخصیص می یافت ۲۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان یارانه نقدی ۹4 صدم یارانه 

نقدی جا مانده، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد حامیت غذایی اقشار آسیب پذیر و ۳۰۰ 

میلیاردتومان برنامه حامیت اجتامعی پرداخت شده است.

4 هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال به بخش استغال اختصاص یافته است

مناینده مردم رشت در مجلس یادآور شد: باید 4 هزار میلیارد تومان جهت 

هزار   ۲ که  یافت  می  اختصاص  پوشش  تحت  خانوارهای  مستمری  افزایش 

میلیارد تومان اختصاص یافت و کمک به بهداشت 4 هزار و 8۰۰ میلیارد تومان 

اختصاص می یافت که 8۶۵ میلیارد تومان اختصاص می یافت و برای توسعه 

واکسن و مراکز که باید برای هر کدام ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص می یافت 

هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

از ۱۰ هزار میلیارد ریال، 4 هزار و  اشتغال  از  افزود: در بخش حامیت  وی 

۳۳۳ میلیارد ریال اختصاص یافته است و جمعا ۲4 هزار و ۲۵8 میلیارد تومان 

اختصاص یافته است و تنها 4۰۰ میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی 

کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است.

در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط 

انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است

جعفرزاده با بیان اینکه ۶۲.۵ درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق 

یافته که نباید بیش از ۵۰ درصد پیش می رفتیم، ادامه داد: افزایش مستمری 

خانواده های تحت پوشش ۵۰ درصد، کمک به بهداشت ۱8 درصد تحقق یافته 

که باید ۵۰ درصد اختصاص می یافت، در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و 

تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت 

نگرفته است و در حامیت از اشتغال 4۳ درصد پیش بینی ها تحقق یافته است 

و در مجموع ۵۰.۵ درصد منابع هزینه شده است.

وی اظهار داشت: از ۱۰۰ درصد منابع 8۶ درصد در بخش یارانه نقدی تخصیص 

یافته، 8 درصد در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، ۳.۵۷ درصد 

در بخش کمک به بهداشت و ۱.۷۹ درصد به بخش تولید اختصاص یافته است.

 ۷۵ درصد منابع هدفمندی به کمیته امداد و ۲۵ درصد به سازمان بهزیستی 

اختصاص یافته است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه از ۲ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته 

به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به 

کمیته امداد و 444 میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص یافته است، افزود: 

براین اساس ۷۵ درصد منابع به کمیته امداد و ۲۵ درصد به سازمان بهزیستی 

یافته است. اختصاص 

وی در ترشیح بخش های مختلفی که به تولید اشتغال در این حوزه ها کمک 

 ۱۲۰ کشاورزی،  جهاد  وزارت  به  تومان  میلیارد   ۳۰۰ داد:  ادامه  است،  شده 

میلیارد تومان رشکت راه آهن جمهوری اسالمی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

بابت جربان خسارت ناشی از رسمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت 

مغان و ۶ میلیارد و 8۵۰ میلیون تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اختصاص یافته است.

۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها از اصالح قیمت کاالها و 

خدمات و نفت کسب شده است

این مناینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس خالصه عملکرد سازمان 

هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه نخست سال باید 48 هزار میلیارد تومان 

درآمد در بخش هدفمندی کسب می کردیم، ترصیح کرد: ۱۱ هزار میلیارد 

تومان درآمد از اصالح قیمت کاالها و خدمات و نفت کسب شده و ۱۲ هزار 

میلیارد تومان از محل ردیف های بودجه ای تخصیص یافته است و 48 درصد 

از منابعی که تخصیص یافته از محل اصالح قیمت کاالها کسب شده و ۵۱ 

این خالف قانون است  یافته که  از بودجه تخصیص  این پرداختی ها  درصد 

چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه 

بودجه  از  نقدی ۵۰ درصد  یارانه  پرداخت  برای  اکنون  اما  پرداخت می شد 

برداشته می شود.

 ۶۰۰هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند ۹۵ تا شهریور ۹۶ افزوده شده 

است

وی با اشاره به اینکه در اسفند سال ۹۵، ۷۵ میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته 

است، افزود: در شهریور سال ۹۶، ۷۶ میلیون تعداد رایانه بگیران شده است 

که براین اساس حدود ۶۰۰ هزار نفر به تعداد یارانه بگیران افزوده شده است 

که ۷4۳ هزار نفر متولد شده و ۱۰ هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب 

کرده اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین 8۲ هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ 

یارانه دریافت کرده اند و ۳ هزار و ۳84 نفر توسط بهزیستی به لیست یارانه 

بگیران افزوده شده و ۱۵۹ هزار و 8۵۵ نفر فوتی و انرصافی وجود داشته که 

در مجموع ۶۰۰ هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند ۹۵ تا شهریور ۹۶ 

افزوده شده است.

 ۹۵.۲۱ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند

ماهه   ۶ در  ها  یارانه  عملکرد هدفمندی  ترشیح  در  آبادی  ایمن  جعفرزاده 

نخست سال ۹۶ از لحاظ اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سهم یارانه پرداختی به 

واحدهای تولیدی و خدماتی در این ششم ماهه ۱.۷۹ درصد بوده است، یعنی 

اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و در بخش کمک به تولید هزینه نشده است.

وی یادآور شد: براساس آخرین رسشامری عمومی نفوس و مسکن از جمعیت 

۷۹ میلیون نفری کشور، ۷۶ میلیون نفر یعنی به عبارتی ۹۵.۲۱ درصد جمعیت 

کشور یارانه دریافت می کنند.

سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از رشکت های مشمول قانون 

هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است

مناینده مردم رشت در مجلس دهم افزود: مصارف شش ماهه نخست سال در 

بخش هدفمندی یارانه ها ۲4 هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی قیمت کاالها 

۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده لذا نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصالح 

قیمت ها به کل مصارف 48 درصد است که خالف قانون بوده و تنها باید ۵ 

درصد از بودجه برداشت شود نه ۵۱ درصد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر 

یک از رشکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است، 

ادامه داد: شایان ذکر است در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ این مهم در آیین نامه 

بود که هر رشکتی  یعنی مشخص شده  بود،  )۱4(تبیین شده  اجرایی تبرصه 

چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، 

اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون ۹۶ است، که این 

نقص منجر به کاهش احتاملی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها می شود.

در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و ۳8۱ میلیارد تومان کرسی بودجه 

داشت خواهیم 

جعفرزاده با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده حاکی از این است که در 

شش ماه نخست سال جاری مبلغ ۲۰هزار ۹4۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر 

نقدی پرداخت شده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم 

حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش 

بینی شده برای این موضوع در بند)۱( جدول سقف منابع و مصارف قانون 

کند، که در صورت  تجاوز می  تومان  میلیارد  بودجه سال۹۶، ۳۳هزار و۵۰۰ 

ادامه این روند قطعا 8 هزار و ۳8۱ میلیارد تومان کرسی بودجه خواهیم داشت 

چرا که ما ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم که اگر 

رضبدر ۱۲ تقسیم بر ۶ شود، 4۱ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان می شود پس برای 

یارانه نقدی 8 هزار میلیارد تومان کرسی بودجه داریم.

 وی با بیان اینکه با عنایت به تأمین ۵۱.۶درصدی منابع سازمان از محل ردیف 

های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص 

از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود سازمان در ماه های پایانی سال با 

کرسی منابع مواجه شود، افزود: به منظور تأمین اعتباز الزم رضوری است با 

بهره برداری از ظرفیت موضوع بند فوق اقدامات الزم را در حذف افراد با 

درآمد باال از فهرست یارانه بگیران در دستور کار قرار گیرد.

یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیر هدفمند پرداخت شده است

اینکه بانک های  با توجه به  اینکه  با اشاره به  این مناینده مردم در مجلس 

اطالعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام 

نشده است، ادامه داد: رضوری است متامی دستگاه های دارنده بانک های 

اطالعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطالعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه 

ها اقدام کنند، ضمن آنکه در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت نام افراد 

جامانده از دریافت یارانه ها فراهم نشده است.

 وی تاکید کرد:با توجه به پرداخت یارانه به بیش از ۹۵ درصد از جمعیت کشور 

و توزیع یکنواخت بین متام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه های 

گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیر هدفمند پرداخت شده است.

سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و ۳۳۳ میلیارد 

تومان بوده است

 جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مبلغ 

افزایش مستمری  خانوار،  نقدی رسپرستان  یارانه  از  اعم  پرداختی  یارانه  کل 

خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حامیتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ 

۲4هزار و ۲۵8 میلیارد تومان است، افزود:سهم یارانه پرداختی به واحدهای 

تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان و ۱.۷۹درصد کل یارانه 

های پرداختی در سال ۱۳۹۶ بوده که این رقم وحشتناک است چرا که قانون 

می گوید ۳۰ درصد باید به تولید اختصاص یابد که تنها ۱.8 درصد اختصاص 

یافته است.

وی ادامه داد: براساس بند )ب( تبرصه )۱4( ماده واحده قانون بودجه سال 

جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند 

مذکور ظرف مدت ۳ماه جهت تصویب در هیئت وزیران شده است که تا این 

تاریخ آیین نامه یاد شده درخصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه های ۵۰۰ 

نفری به طرح های عام املنفعه تصویب و ابالغ نشده است.

8۶ درصد منابع در بخش حامیت های اجتامعی هزینه می شود

مناینده مردم رشت در مجلس اظهار داشت:حسب اقدام هیأت حسابرسی طی 

نامه شامره 4۱۹۰۰/۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ عنوان ذی حساب و مدیرکل محرتم 

امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق 

توسعه ملی، مبلغ 8۲۰,۳۰۶,۵۹۶,۵۵۰ ریال مانده منرصف نشده وجوه عیدانه 

به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ ۱۳۹۶/4/۳ واریز شد.

جزئیات هدفمندی یارانه ها در۶ماهه نخست سال ۹۶ تشریح شد؛

افزایش ۶۰۰هزار نفری یارانه بگیران 

برای جبران خسارات  وارد شده به مناطق زلزله زده ؛

بنیاد مسکن 281 میلیارد تومان 
تسهیالت بالعوض  گرفت

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت ۲8۱ 

میلیارد  و ۶۵۹  بالعوض  به صورت  تومان  میلیارد 

تومان برای تسهیالت ارزان قیمت مصوب کرده که 

با وجود محدودیت های بودجه، تسهیالت بالعوض 

هامن روز به خزانه ابالغ و این پول به حساب بنیاد 

مسکن واریز شد.

 محمد باقرنوبخت افزود: پس از این حادثه دولت 

سه وظیفه اساسی امداد و نجات، اسکان موقت 

و اسکان دامئی را تعریف و اقدام های الزم را بر 

مبنای این وظایف تصویب، اجرا و یا درحال اجرایی 

کردن است.

زدگان  زلزله  موقت  اسکان  برای  داد:  ادامه  وی 

در  جمهوری  رئیس  حضور  با  اول  روز  هامن  از 

کرمانشاه دستورات الزم داده شده و در نخستین 

جلسه دولت پس از این حادثه نیز برای کمک به 

زلزله زدگان در پنج رسفصل برای افراد آسیب دیده 

است. ریزی شده  برنامه 

جهت  به  زلزله  موضوع  اینکه  بیان  با  نوبخت 

اهمیت با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد 

بازسازی  در  که  خواهیم  می  مردم  از  داد:  ادامه 

را  ایمنی  و  فنی  اصول  شده  تخریب  های  خانه 

کنند. رعایت 

وی افزود: مردم به ایمنی در ساختامن به عنوان 

سخت گیر نگاه می کنند که به دلیل رعایت نکردن 

های  ساختامن  برخی  متاسفانه  ایمنی  اصول  این 

آسیب  دچار  لرزه  زمین  این  در  نیز  ساخت  تازه 

شدند و این در حالی بود که ساختامن ها خسارتی 

ندید که این نشان از 

اهمیت رعایت مسائل ایمنی و فنی است.

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 

به وضعیت فضای مجازی در کشور گفت: در کنار 

وجوه  دارای  فضا  این  مجازی  فضای  مثبت  وجه 

منفی است که با توجه به ابالغ رهرب معظم انقالب 

برنامه  مجازی  فضای  عالی  شورای  تشکیل  برای 

ریزی برای اقدام متناسب با فرهنگ ایران در این 

راستا در حال انجام است.

وی همچنین وضعیت پرداخت مالیات در کشور 

سو  یک  از  افزود:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  نیز  را 

ناکافی  را  داخلی  ناخالص  تولید  در  مالیات  سهم 

می دانیم و از سوی دیگر منی توان سهم مالیات 

کسبه و درآمدهای خرد را نیز بیش از این افزایش 

داد به همین دلیل به برنامه ریزی الزم برای ایجاد 

زیرساخت و نرم افزارهای الزم برای اخذ مالیات از 

انجام  دانه درشت ها در حال  مالیاتی و  فراریان 

است.

تاکنون سهم درآمدهای  ازسال ۹۲  داد:  ادامه  وی 

به ۲۶  از 4۱ درصد  از کل درآمدهای مالی  نفتی 

درصد کاهش و سهم مالیات از ۳۳ درصد به ۳۶ 

است. یافته  افزایش  درصد 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سهم مالیات 

در تولید ناخالص داخلی ما بسیار اندک است که 

با برنامه ریزی و به تدریج افزایش  باید این رقم 

یابد.

نوبخت ادامه داد: اعتقاد دولت این است که نباید 

بیش از این به کسبه فشار آورد و برای شناسایی 

افزارهای الزم در  اقدام ها و نرم  دانه درشت ها 

حال طراحی است.

برقراری بیمه بیکاری
 برای 1۰ هزار نفر در مناطق زلزله زده 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی از پیگیری شبانه روزی برای عملیاتی 

کردن چند طرح در مناطق زلزله زده خرب داد.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی از این چهار طرح چنین یاد کرده است: » 

برقراری بیمه بیکاری برای ۱۰ هزار نفر )حدود ۱4۰ میلیارد تومان(، وام 

بدون بهره برای همه مستمری بگیران تامین اجتامعی، دو برابر کردن 

مستمری مددجویان بهزیستی، شناسایی و حامیت از کودکان، معلولین 

ساملندان«. و 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی پیش از این نیز دستور بسیج امکانات 

و ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره ای و مددکاری به هموطنان 

زلزله زده را صادر کرده بود.

علی ربیعی در روزهای گذشته با صدور دستوری به مدیرعامل سازمان 

امکانات  و  خدمات  همه  بسیج  با  بود:«  کرده  تاکید  اجتامعی  تامین 

بهداشتی و درمانی زیرمجموعه سازمان تامین اجتامعی با فوریت نسبت 

به بسرتی و مداوای حادثه دیدگان اقدام کنید و همه مساعی خود را برای 

کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده در دو استان ایالم و کرمانشاه و سایر 

استان های خسارت دیده به کار گیرید«.

وی همچنین سازمان بهزیستی کشور را موظف کرده با توجه به اثرات 

منفی و پیامدهای سخت و دشوار برای خانواده هایی که دچار حوادث 

داده اند  از دست  را  اعضای خانواده خود  از  برخی  و  غیر مرتقبه شده 

خدمات،  کلیه  دیده  زلزله  مناطق  در  بهزیستی  سازمان  است  رضوری 

امکانات و تسهیالت خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی، 

مددکاری به خانواده های مصیبت زده در جهت کاسنت از آالم و درد این 

عزیزان بسیج کند.
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تنها ۳ درصد خسارت ناشی از زلزله غرب کشور بیمه بود
در حالت  ایران می گوید  بیمه  زندگی  بیمه های  راهربدی  عضو شورای 

از  ناشی  وارده  خسارت  درصد   ۳ الی   ۲ حدود  در  حداکرث  خوشبینانه 

زلزله اخیر غرب کشور تحت پوشش بیمه بوده است. او معتقد است 

رشکت های بیمه باید فارغ از هیجانات ناشی از حوادث همه گیر، در 

بیمه گذاران  به  مستمراً  را  بیمه  درست  فرهنگسازی  سال  طول  متامی 

یادآوری کنند چرا که این موضوع برای عامه مردم و حتی بیمه گران سود 

داشت. خواهد  بیشرتی 

ابراهیم حمیدی در گفت وگو با ایسنا، درباره زلزله اخیر گفت: آمارهای 

اولیه حاکی از این است که در حالت خوشبینانه حداکرث در حدود ۲ 

الی ۳ درصد خسارت وارده ناشی از زلزله اخیرغرب کشور تحت پوشش 

بیمه بوده است. متاسفانه علی رغم همه اقدامات صورت گرفته توسط 

اماکن و تاسیسات،  همکاران صنعت بیمه در گسرتش پوشش بیمه ای 

هنوز با وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم و مسلامً به نتیجه نرسیدن 

نبوده تاثیر  بی  خصوص  این  در  نیز  طبیعی  حوادث  بیمه   صندوق 

 است.

وی ادامه داد: البته این مساله منحرص به کشور ما نبوده و بعضاً در 

کشورهای توسعه یافته نیز دیده می شود. مثالً بنا به اخبار خربگزاری 

از یک درصد منازل مسکونی دارای  ایتالیا کمرت  های معترب در کشور 

پوشش بیمه ای هستند و این موضوع بخصوص در زلزله سال ۲۰۱۶ در 

این کشور باعث مشکالت جدی شده است. یا در طوفان هاروی که اخیراً 

در ایاالت متحده به وقوع پیوست کمرت از ۳۰% خسارت واقع شده به 

منازل مسکونی تحت پوشش بیمه بوده است. این مقایسه یا نقل این 

موضوع به مفهوم توجیه مساله نیست. در واقع موضوع هم از طرف 

بیمه گر برای کوتاهی در شناساندن این پوشش و ایجاد احساس نیاز در 

بیمه گذاران و هم از طرف بیمه گذار برای نیاز به جربان خسارت های 

احتاملی قابل بررسی می باشد.

کرد:  اضافه  ایران  بیمه  زندگی  بیمه های  راهربدی  شورای  عضو  این 

بصورت معمول و مطابق تجربه گذشته تبلیغ و نیاز به پوشش بیمه ای 

خسارت های همه گیر پس از وقوع این حوادث به اوج رسیده و پس 

از مدت کوتاهی نیز به فراموشی سپرده می شود. حجم تبلیغات زاید 

الوصف نیاز به خرید بیمه آتش سوزی در حادثه پالسکو و فراموشی 

می  نظر  به  حال  هر  در  است.  موضوع  این  گویای  مدتی  از  پس  آن 

بازاریابی  فعلی  رویه  بایست بخصوص در  بیمه می  رسد رشکت های 

از  ناشی  هیجانات  از  فارغ  و  کرده  بازنگری  خود  محصوالت  تبلیغ  و 

حوادث همه گیر، در متامی طول سال موضوع را مستمراً به بیمه گذاران 

این موضوع برای طرفین سود بیشرتی خواهد  یادآوری کنند و مسلامً 

 داشت.

 همچنین اگر پوشش بیمه ای مناسب توسط بیمه گذاران در حوادث 

گران  بیمه  از طرف  جربان خسارت ها  و  باشد  داشته  وجود  گیر  همه 

خصوص  این  در  نیز  دولت  دست  داد:  ادامه  شود.حمیدی  انجام 

دیده  خسارت  زیربناهای  به  معطوف  خسارت ها  جربان  و  بوده  بازتر 

خواهد  وارد  طرفین  به  خصوص  این  در  کمرتی  فشار  و  شد  خواهد 

و  دیده  مصیبت  هموطنان  کلیه  به  مجدد  تسلیت  ضمن  نهایتاً  شد. 

در جهت کاهش آالم این عزیزان در حد وسعامن کمک های خود را 

باشید  داشته  اطمینان  همچنین  کرده ایم.  ارسال  زده  زلزله  منطقه  به 

به  نیاز  مورد  بیمه ای  پوشش  معرفی  در  را  خود  سعی  حداکرث  ما  که 

خواهیم بکار  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  محدوده  در   بیمه گذاران 

 بست.

پیشرفت چند بعدی موسسه نور 
 در جمع موسسات مجاز مالی 

با وجود آنکه موسسات مالیو اعتباری غیر مجاز در سال های اخیر مشکالت 

فراوانی برای دولت و مردم به وجود آورده اند وجود موسسات مالی و اعتباری 

مجاز به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و بازوی شبکه پولی و بانکی کشور 

توانسته نقش اثرگذاری در افزایش مبادالت مالی جامعه ایفا کند.

 به گزارش دیوان اقتصاد،موسسه مالی و اعتباری نور یکی از موسسات مجازی 

است که در سال های گذشته توانسته جایگاه مطمئنی در میان مردم و مشرتیان 

خود ایجاد کرده و با توسعه فعالیت هایش به یکی از مهره های کلیدی بازار 

پول و رسمایه تبدیل شود.

این مجموعه که از تجمیع چند موسسه اعتباری شامل تعاونی های اعتباری 

کارسازان آینده و پیشگامان کویر یزد و صندوق های قرض الحسنه ریحانه گسرت 

و مشیز و با نظارت بانک مرکزی زودتر از بسیاری موسسات دیگر در تیرماه 

سال 94 از بانک مرکزی مجوز گرفت در اردیبهشت ماه هامن سال در سازمان 

بورس اوراق بهادار کشور ثبت شد تا روند مبادالت مالی اش شفاف تر از گذشته 

توسط سهامداران رصد شود و بتواند برای عملکرد خود در شعبات رسارس کشور 

کارنامه قابل قبولی ارائه دهد.در رشایطی که نشست اخیر رسان قوای سه گانه 

درباره موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برگزار شد و رئیس جمهور در حاشیه 

این نشست از مردم خواست مراقب رسمایه هایشان بوده و پول هایشان را در 

اختیار موسسات مالی و اعتباری مجاز قرار دهند ،موسسه مالی و اعتباری نور 

به عنوان یکی از مجموعه های پولی و مالی مجاز کشور که مورد تایید بانک 

مرکزی است می تواند محل امنی برای سپرده گذاری های کالن مردم با امکان 

دسرتسی آسان به شعبات مختلف و شفافیت عملکرد مالی برای مشرتیان باشد.

رئیس کل بانک مرکزی چند ماه پیش و در تب و تاب گرفتاری هایی که موسات 

مالی و اعتباری غیر مجاز برای او و بانک مرکزی ایجاد کرده بودند همزمان با 

تغییر مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری نور و با توجه به شایعاتی که درباره 

این مجموعه منترش شده بود؛ درباره موسسه مالی و اعتباری نور اظهار نظر 

کرد.ولی ا... سیف ،  با رد وجود هر گونه مشکل در ارتباط با موسسه مالی و 

اعتباری  با مدیران موجود موسسات  بانک مرکزی  نور، گفت: گاهی  اعتباری 

مشکل دارد و گاهی هم مدیران به تشخیص مجمع کنار می روند.

وی در پاسخ به اینکه چرا در مدتی کوتاه مدیر عامل موسسه نور تغییر کرد، 

توضیح داد: درباره تغییر مدیریت گاهی اوقات بانک مرکزی با مدیران موجود 

مشکل دارد، بعضی اوقات هم مدیران به تشخیص مجمع تغییر می کنند.امابه 

هر حال این موسسه به کار خود ادامه می دهد.

اعتباری خصوصی  بانک ها و موسسات  محمد رضا جمشیدی،دبیرکل کانون 

کشور نیز درباره موسسات نور  گفت:موسسه نور مجاز است و با توجه به اینکه 

فعالیت های این موسسه را از دور رصد کرده ایم موسسه موفقی بوده و از 

نظر رعایت مقررات نیز بسیار دقیق عمل می کند.البته این موسسه عضو کانون 

نیست و منی توانیم اطالعات مستندتری ارائه دهیم.درخواست عضویت کانون 

بانک ها و موسسات خصوصی توسط این موسسه صادر شده و پس از تکمیل 

مدارک به عضویت این کانون نیز در خواهد آمد.

وی درباره موسسات مجاز نیز اظهار کرد:موسساتی که اجازه فعالیت از بانک 

مرکزی می گیرند - که البته این اجازه با اجازه تاسیس متفاوت است و برخی 

از موسسات فقط اجازه تاسیس دارند – یعنی تحت کنرتل بانک مرکزی هستند 

و بانک مرکزی با سامانه های مختلفی که دارد این موسسات را نظارت کرده 

و اطالعات آنها را به صورت روزانه،هفتگی،ماهیانه و دوره ای و حتی موردی 

این  به  را  خود  بازرسان  ای  دوره  صورت  به  مرکزی  کند.بانک  می  دریافت 

موسسات از جمله موسسه نور اعزام می کند و بررسی های دقیقی از عملکرد 

این موسسات دارد.جمشیدی تاکید کرد:موسسات مجاز مورد اعتامد هستند و 

سپرده گذاری نزد آنان هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت و مانند همه بانک ها 

فعالیت مالی و بانکی دارند.نظارت بانک مرکزی سبب می شود این مجموعه 

ها از جمله موسسه نور از تخلفات احتاملی خودداری کنند.در چنین رشایطی 

اگر موسسه دچار بحران هم شد با توجه به اینکه تضمینی از صندوق ضامنت 

سپرده ها دارند می توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر سپرده گذار 

را تضمین کنند و البته رقم های باالتر هم از طریق دستگاه های قضایی قابل 

پیگیری است.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات خصوصی کشور یادآور شد:صندوق ضامنت 

ازمنابع موسسات مجاز  سپرده ها هر سال مبلغی به عنوان بیمه سپرده ها 

دریافت می کند تا اگر خدای نکرده مشکلی پیش آمد بتواند جربان خسارت 

داشته باشد.بانک مرکزی هم بر عملکرد این موسسات مجاز نظارت کامل دارد.

گزارش های متعددی از موفقیت ها و پیرشفت های موسسه نور در روزهای 

با  ماه های گذشته  در  نور  فعالیت موفق موسسه  تداوم  و  ثبت شده  اخیر 

مشارکت فعال این موسسه در برنامه ها و منایشگاه های متعدد همراه بود ه 

است.یکی از این برنامه ها ، منایشگاه »پدافند سایربی«  بود  که ۱4 تا ۱۶ آبان 

ماه در تهران برگزار شد.گزارش ها از غرفه این موسسه در منایشگاه سایربی 

حاکی است ،  رسدار رستیپ غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل 

کشور پس از افتتاح اين منايشگاه  در گفتگو با سجاد رضايی مدير واحد امنيت 

اطالعات و ديگر كارشناسان موسسه مالی و اعتباری نور با نرم افزارها و سامانه 

در  است  حاکی  گزارش  آشنا شد.این  موسسه  این  در  توليد شده  بومی  های 

ادامه گسرتش فعالیت های بانکی موسسه مالی و اعتباری نور،این مجموعه 

برای صدور ضامنتنامه های  راه اندازی سامانه سپام  برای  نهایی  اخذ مجوز  با 

این  ریالی و اعتبار اسناد داخلی، خدمات خود را توسعه می دهد.بر اساس 

گزارش، موسسه اعتباری نور با اضافه کردن پایانه های فروشگاهی pos، به چرخه 

راه اندازی  برای  نهایی  مجوز  اخذ  همچنین  و  الکرتونیکی  بانکداری  خدمات 

سامانه سپام برای صدور ضامنتنامه های ریالی و اعتبار اسناد داخلی و پیوسنت 

به سامانه چکاوک، خدمات خود را گسرتش می دهد؛ بنابراین بدیهی است که 

متام فعالیت های موسسه اعتباری نور در چارچوب قوانین و مقررات بانک 

مرکزی قرار دارد و بانک مرکزی بر متام فعالیت های بانکی و همچنین روند 

انتقال دارایی ها و بدهی های موسسات گروه ادغام نظارت کامل دارد .عالوه 

بر این بانک مرکزی با توجه به توامنندی این موسسه و بواسطه رسعت بخشی 

انتقال موسسات ادغامی در موسسه اعتباری نور، مجوز عضویت  به تکمیل 

این موسسه در شبکه شتاب را صادر کرد و این موسسه با پیوسنت به شبکه 

خدمات  درگاه های  به  اتصال  همچنین  و  پایا  و  ساتنا  سامانه های  و  شتاب 

الکرتونیکی متصل به شبکه شتاب از جمله همراه  بانک، تلفن  بانک و اینرتنت 

 بانک امکان استفاده از بانکداری الکرتونیکی را برای مشرتیان خود فراهم کرده 

است.

گلدکوئیست  با  قبل  سال ها  که  هرمی  رشکت های 

با  بار  این  بلعیدند،  را  مردم  از  بسیاری  رسمایه 

ژتون هایی در حال جمع آوری پول و ارز هستند و با 

می کنند. اغفال  را  مردم  باال،  سودهای  وعده 

به گزارش مهر، برگزاری جلسات رشکت های هرمی این 

روزها در اقتصاد ایران رونق زیادی گرفته است، به 

از  زیادی  تعداد  که  آخر هفته  روزهای  در  خصوص 

کارمندان و کاسبان، وقت بیشرتی دارند تا در جلسات 

مشرتک با برخی به اصطالح »رسگروهها« حضور یافته 

و بخت آزمایی کنند. همین چند سال پیش بود که تب 

رشکتهای هرمی و خرید و فروش های گلدکوئیستی در 

اقتصاد ایران آنقدر رونق گرفته بود و در نهایت، عده  

اندکی سود کردند و عده بیشرتی، رضر.

اقتصاد  در  دوباره  هرمی  رشکتهای  همین  هم  حال 

ایران در حال شکل گرفنت هستند، اما این بار تنها پول 

ارزهای  این  بلکه  نیست که درگیر می شود؛  ریال  و 

کشور است که آن هم در رشایطی که حتی یک دالر 

هم برای اقتصاد ایران باارزش است، به پای یکرسی 

گونه  این  در  سود  سودای  با  البته  و  موهوم،  ژتون 

معامالت، در حال خروج از کشور است و یا حتی اگر 

در داخل کشور هم مباند، در دست افرادی رد و بدل 

می شود که بیشرت رفتارهای دالل مابانه دارند و دلشان 

کمرت به حال تولید و اشتغال می سوزد.

در  آن هم  تشکیل رشکتهای هرمی،  با  برخی  اکنون 

این  ژتون های  برخی  و  بیت کوین  معامالت  حوزه 

با سودای سودهای  را  مردم  که  دارند  تالش  چنینی، 

چند  هر  رسمایه های  و  کرده  اغوا  درصدی   4۰  -۳۰

این  کار  و  کسب  نامساعد  فضای  در  را  آنها  اندک 

روزهای ایران، جلب کرده و بدون اینکه آورده ای به 

آنها بدهند، فقط در ظاهر و با یک ژتون، تالش کنند 

که از آنها سوءاستفاده منایند.این درست هامن چیزی 

است که نارص حکیمی، معاون بانک مرکزی این روزها 

ایران هشدار  اقتصاد  در  آن  ردپای  به وجود  نسبت 

می دهد و می گوید، مردم دوباره با تله عده ای به دام 

نیفتند و رسمایه های خود را از دست ندهند. معاون 

بانک مرکزی هشدار داد که مردم از خرید بیت کوین 

بعنوان ابزار مطمنئ رسمایه گذاری خودداری کند؛ البته 

االن منی توان گفت که بیت کوین قانونی یا غیرقانونی 

است ولی هشدار می دهیم که مردم نخرند.چرا که 

ریسک دارد، پس هشدار می دهیم که مردم فریب 

مالی  موسسات  مثل  ای  پدیده  با  مواجه  و  نخورند 

سودای  به  و  نشوند  مالباخته  که  نشوند  غیرمجاز 

سود بیشرت در این مسیر وارد شوند به خصوص اینکه 

بازاریابی شبکه ای و هرمی در آن مشهود است و ما 

داریم رصد می کنیم و هشدار می دهیم.

ژتونی  و  شود  می  گرفته  پول  مردم  از  افزود:  وی 

داده می شود که مشخص نیست صحت و سقم آن 

چطور است پس مردم به این تبلیغات توجه نکنند. 

بیت کوین یک ارز رسمی نیست که در شبکه رسمی 

معامله شود پس اگر رصافی ها این خرید و فروش را 

انجام می دهند متخلف هستند؛ معاون بانک مرکزی 

با نهادهای نظارتی در خصوص خرید  اینکه  با بیان 

و فروش ها صحبت شده ولی باید توجه داشت که 

در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز بانک مرکزی 

در  ولی  بود  گذاشته  جریان  در  را  نظارتی  نهادهای 

عمل اتفاق دیگری افتاد. البته تقاضای موثر باید کم 

توانیم  شود و ما به مردم هشدار می دهیم و منی 

کنیم. سکوت 

حکیمی گفت: مردم باید احتیاط کنند و در این حوزه 

در دام سوداگران نیفتند؛ این در حالی است که خود 

بیت کوین از نظر فنی و تکنولوژیکی بحث قوی دارد 

ولی این ابزار نوسان دارد؛ یعنی به هامن اندازه که 

قیمت رشد یافته به هامن اندازه هم قیمت ممکن 

کاهش یابد؛ پس کالهربداری روی این ابزار بسیار زیاد 

به  در حال حرکت  کم  کم  کوین  بیت  اکنون  است؛ 

سمت گلدکوئیست است.

نظر  به  گوید:  می  اقتصادی  کارشناس  غالمی،  رضا 

می رسد، علت مقبولیت بیت کوین را باید در ساختار 

نامتعارف بازار آن جستجو کرد. در طرف عرضه، تولید 

می گیرد.  ماشینی صورت  فرآیندی  توسط  بیت کوین 

براساس ساختار این فرآیند، عرضه آن با نرخ فزاینده ای 

در حال کاهش است. از طرف دیگر، بدلیل مجهول و 

مخفی ماندن جریان آن، استفاده از این پول به شدت 

مورد توجه افراد متخلف، قاچاقچیان و پولشویان قرار 

گرفته است.وی می افزاید: سفته بازان نیز به دلیل رشد 

مداوم قیمت وارد بازار شده اند. لذا منی توان گفت که 

این تقاضاها واقعی هستند. عالوه بر این، بیت کوین 

در واقع یک عدد دیجیتالی است که به سادگی در 

فضای مجازی به صدها قطعه کوچکرت تبدیل می شود. 

و  عرضه  شکاف  که  شده اند  باعث  موارد  این  همه 

تقاضای آن افزایش یافته و قیمت آن در حالی که هیچ 

ارزش مالی یا ذاتی ندارد، افزایش یابد.

غالمی ترصیح کرد: افزایش مدام قیمت باعث افزایش 

بازار  باعث شده که  مقبولیت آن شده و همینطور 

تبدیل  پولشویان  قاچاقچیان و  به بهشت  بیت کوین 

گردد. با همین دیدگاه برخی کشورها استفاده از آن را 

مجاز دانسته اند تا از این طریق بتوانند جریان حرکت 

آن را با هدف جلوگیری از پولشویی و تخلفات مالی 

تحت نظارت خود درآورند؛ نکته دوم این که براساس 

دارایی ها  ریسک  و  بازده  بازار رسمایه،  کارایی  اصل 

در بلندمدت به گونه ای تغییر می کند که در متامی 

بازارها بازده به ازای هر واحد ریسک دارایی ها برابر 

شوند. با توجه به این دیدگاه نیز می توان گفت که 

وجود  معنای  به  بازدهی  درصد  از ۵۰۰  بیش  تولید 

ریسک باالی آن در فضای نرمال است مگر آنکه بازار 

غیرواقعی شکل گرفته باشد.به هرحال این روزها حتی 

سیاستگذار پولی هم نسبت به شکل گیری بازارهای 

بیت  ژتون  همچون  ژتون هایی  مورد  در  سوداگرانه 

کوینی هشدار داده است، ولی میتنیگهایی که گوشه 

و کنار شهر این روزها برای معرفی این ارزها و خرید 

و فروش ژتون های آنها فعال شده است نیز قابل انکار 

باید هر چه رسیعرت  که  رسد  نظر می  به  و  نیست 

نیروی انتظامی و قوه قضاییه نسبت به این موضوع 

عمل  وارد  رسیعرت  چه  هر  و  داده  نشان   واکنش 

شوند.

وعده سود های باالی پول های الکترونیکی
بیت کوین یک ارز رسمی نیست که در شبکه رسمی معامله شود

رئیس اداره کل امور بین الملل بانک سپه:

روابط بانک سپه با بانک های آلمان 
در حال گسترش است

ادعاهای صورت  بانک سپه ضمن رد  امللل  بین  امور  اداره کل  رئیس 

گرفته درخصوص تحریم بانک سپه از سوی آملان گفت: ارتباط بانک 

سپه با آملان با موافقت مسئولین دولتی بانک های آملان رو به گسرتش 

است و در روز جمعه ۲۶ آبان ماه بالغ بر ۵۲ میلیون یورو عملکرد نقل 

و انتقال ارزی در این شعبه انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک سپه، امیر حسینی رئیس اداره کل امور 

بین امللل بانک سپه ضمن تکذیب خرب منعکس شده از سوی برخی 

نرشیات داخلی از قول یک نرشیه صهیونیستی درخصوص تحریم بانک 

سپه از سوی آملان اظهار داشت: شعبه فرانکفورت بانک سپه تا کنون 

بالغ بر ۶۰7 میلیون دالر انواع خدمات اعتباری و ارزی در این کشور 

ارائه داده است.وی با بیان اینکه بانک سپه دارای تعامل بسیار خوب 

با مقامات بانک های دولتی آملان است افزود: با تعامل خوب به وجود 

آمده با مقامات بانکی دولت آملان فعالیت بانک سپه در این کشور رو 

به گسرتش است.رئیس اداره کل امور بین امللل بانک سپه با بیان اینکه 

با موافقت و تأیید مقامات بانکی دولتی آملان طبق مقررات این کشور 

بانک سپه فرانکفورت ,رئیس شعبه خود را یک ایرانی انتخاب کرده 

است افزود: روند تعامالت این بانک با بانک های آملان در حال گسرتش 

است.وی افزود: شعبه فرانکفورت بانک سپه در آملان ضمن اتصال به 

سیستم تارگت ۲ به سامانه پرداخت یکپارچه اروپا) SEPA( نیز متصل 

شده است.

هشدار بانک ملی ایران
 نسبت به شگردهای جدید کالهبرداران

بانک ملی ایران در راستای حفظ منافع مشرتیان، نسبت به شگردهای 

جدید کالهربداران هشدار داد.

به گزارش  روابط عمومی بانک ملی، بنا بر گزارش های رسیده، اخیرا 

کالهربداران به بهانه برنده شدن افراد در مسابقات و جشنواره های 

مختلف نسبت به سوءاستفاده از حساب مشرتیان بانکی اقدام کرده 

اند.این افراد از مشرتیان بانکی می خواهند برای دریافت جوایز خود به 

دستگاه خودپرداز مراجعه کنند و سپس با استفاده از شگردهای مختلف 

مانند انتخاب گزینه زبان انگلیسی، مالباخته را گمراه کرده و درخواست 

اعالم موجودی حساب می کنند. سپس کالهربدار شامره کارت خود و یا 

مبلغ مورد نظر برای کالهربداری را به عنوان شامره پیگیری به مالباخته 

می دهد و بدین ترتیب مالباخته با وارد کردن شامره اعالمی و انجام 

از سوی کالهربدار، مورد سوءاستفاده  بانکی ذکر شده شده  عملیات 

مالی قرار می گیرد.بانک ملی ایران به منظور پیشگیری از تکرار این 

موضوع و خدشه دار شدن وجهه و اعتبار شبکه بانکی کشور، از مردم 

درخواست می کند به هیچ عنوان اطالعات حساب خود اعم از رمز 

کارت و موجودی حساب را نزد سایر افراد افشا نکنند.

همچنین مشرتیان بانک ملی ایران می توانند برای کسب اطمینان و 

اطالع از صحت و سقم برنده شدن در جشنواره ها و مسابقات و نحوه 

دریافت جوایز خود به وب سایت و کانال تلگرام این بانک مراجعه 

کنند.

بازسازی مراکز درمانی در مناطق زلزله زده 
توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران

اجتامعي  های  مسئولیت  راستای  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک 

خود در حوزه سالمت، بهداشت و درمان به منظور بهبود شاخص هاي 

بازسازي  بهداشتي در مناطق زلزله زده غرب کشور، به مشارکت در 

مراکز درماين استان كرمانشاه اقدام كرد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مرتضی اکربی، 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران با اعالم اين خرب گفت: مراکز 

نظام  در  خدمت  ارائه  واحد  نخستني  بهداشت  هاي  خانه   و  درماين 

شبکه  هاي بهداشتي - درماين كشور به شامر مي روند و نقش مهمي 

در پيشگريي از بيامري ها و صيانت از سالمت مردم را به عهده دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه متاسفانه در زلزله اخیر استان کرمانشاه 

بیامرستان هاي شهرستان هاي رسپل ذهاب و اسالم آبادغرب و همچنني 

مراکز بهداشت تخريب شده است و اين امر مشکالت بهداشتي عديده 

اي را براي مردم منطقه به ويژه آسيب ديدگان به وجود مي آورد، بانك 

قرض الحسنه مهر ايران در ساخت خانه بهداشت در مناطق زلزله ديده 

مشاركت مي كند.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان داشت: 

مشارکت در ساخت خانه بهداشت بر اساس نیاز سنجي و هامهنگي با 

مسئوالن استاين و مراکز ذيربط انجام مي شود.شایان ذکر است: مراکز 

بهداشت و درمان به عنوان نبض سالمتی در جامعه به شامر می آیند 

و نظام هاي سالمت، مسئوليت حيايت و مداومي نسبت به متامي افراد 

در دوره زندگي شان دارند.

کمک یک میلیارد ریالی کارکنان
 و نمایندگان بیمه سرمد به زلزله زدگان

کارکنان و منایندگان بیمه رسمد در حرکتی انسان دوستانه و خیرخواهانه 

مبلغ یک میلیارد ریال از حقوق و درآمد ماهیانه خود را به هموطنان 

آسیب دیده خود تقدیم منودند.

به گزارش روابط عمومی بیمه رسمد، چندی پس از وقوع زلزله دلخراش 

و غم بار زلزله در کرمانشاه، کارکنان و منایندگان این رشکت وجوه خود 

برای آسیب دیدگان جمع  قالب کمک های نقدی و غیرنقدی  را در 

آوری و ارسال کردند.همچنین بر اساس این گزارش، به منظور ترسیع 

بیمه  خسارت  و  ارزیابی  تیم  دیدگان،  زیان  به  خسارت  پرداخت  در 

رسمد با هدایت حسین قربانی مدیر بیمه های اموال و پیامن فتحی 

رییس شعبه کرمانشاه، ضمن حضور در شهرهای رسپل ذهاب، گیالن 

غرب،کرند غرب، ایالم و اسالم آباد ، نسبت به بازدید و ارزیابی خسارت 

از مناطق مسکونی و ساختامن های اداری آسیب دیده که تحت پوشش 

بیمه رسمد قرار داشتند، اقدام منودند.

7 بانک برای پرداخت تسهیالت معرفی شدند؛

اعالم شرایط پرداخت تسهیالت ویژه 
به زلزله زدگان

بانک مرکزی هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیالت بانکی ارزان قیمت به 

آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد.

پیرو مصوبه شامره ۱۰۵۸۱۵ /ت۵4۸49هـ  بانک مرکزی،  به گزارش روابط عمومی 

مورخ ۲۵ /۸ /۱۳9۶ هیأت وزیران در خصوص پرداخت تسهیالت بانکی ارزان قیمت 

به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه، بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، 

صادرات، مسکن و کشاورزی به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیالت مزبور 

معرفی  با  شده رصفا«  یاد  های  بانک  توسط  تسهیالت  اعطای  که  شدند  معرفی 

انقالب  بنیاد مسکن  از طریق  زلزله(  از  دیده  آسیب  مناطق  در  )ساکن  متقاضی 

اسالمی قابل پرداخت است.

بر این اساس مبلغ 7 هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال تسهیالت بانکی 

ارزان قیمت )با سود و کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق 

شهری( توسط بانک های مذکور به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه 

پرداخت می شود. 

برگشتی  چک  و  ها  بانک  به  دیدگان  آسیب  احتاملی  بدهی  است  ذکر  به  الزم 

مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بود.تسهیالت یاد شده برای بازسازی اماکن 

مسکونی روستایی، بازسازی اماکن مسکونی شهری، تعمیر اماکن مسکونی شهری 

 و  روستایی و تجاری و تأمین لوازم خانگی و سایر هزینه های رضوری پرداخت 

می شود.

عالوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، متام بانک های کشور 

موظفند نسبت به امهال دو ساله تسهیالت اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد 

آسیب دیده از زلزله )اعم از تولیدی و غیرتولیدی در شهرها و روستاها( با معرفی 

متقاضی از سوی ستاد حوادث غیرمرتقبه استان کرمانشاه اقدام کنند.
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صادرات4میلیونبشکهنفتخامازالیههاینفتیپارسجنوبی
مجری طرح توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی با بیان اینکه آخرین عملیات بارگیری و صادرات محموله الیه های 

نفتی پارس جنوبی به مقاصد بین املللی هفته پیش صورت گرفت، گفت: طی هشت مرحله از آغاز سال جاری، 

حدود چهار میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه نفت خام با مشخصات مورد نظر به مقاصد بین املللی صادر شده است.

فردین اسعدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه ۲۵ هزار بشکه از الیه های 

نفتی برداشت می شود و هر ۲۰ تا ۲۵ روز یک بار، در سقف ۵۵۰ هزار بشکه نفت خام از الیه های نفتی پارس 

جنوبی صادر می شود، اظهار کرد: برداشت روزانه صیانتی از چاه های الیه های نفتی پارس جنوبی تا پایان دی ماه 

در سقف ۲۵ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: سقف برداشت از الیه های نفتی پارس جنوبی از ابتدای بهمن  سال جاری، بر اساس رشایط تولیدی 

چاهها و خروجی مدل های مخزنی منطبق بر تطبیق تاریخچه تعیین و اعالم خواهد شد.

مجری طرح توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی افزود: عملیات حفاری چاه های تزریقی جهت تزریق ۳۰ هزار 

بشکه آب در روز به منظور تثبیت فشار مخزن و مامنعت از افت شدید توان چاه ها در راستای نگهداشت تولید 

در دستور کار قرار دارد.

اسعدی درمورد آخرین میزان تولید تا تاریخ ٢٣ آبان ماه گفت: آخرین میزان تولید تجمعی نفت خام از الیه های 

نفتی پارس جنوبی چهار میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه است.

توزیع۲میلیونو۸۰۰هزارلیتربنزیندرمناطقزلزلهزده
سخنگوی رشکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از توزیع بیش از دو میلیون و هشتصد هزار لیرت بنزین، 

بیش از دو میلیون و پانصد هزار لیرت نفت سفید و بیش از دو میلیون لیرت گازوئیل در مناطق زلزله زده خرب داد 

و گفت: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا کمبود در سوخت رسانی می توانند با شامره تلفن ۰۹۶۲۷ 

متاس بگیرند.

زیبا اسامعیلی در گفت وگو با ایسنا در مورد تامین سوخت شهرهای زلزله زده توضیح داد: از ابتدای حادثه 

غم انگیز زلزله در غرب کشور، رشکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به تامین سوخت این 

مناطق  اقدام کرد و تامین سوخت در مناطق زلزله زده غرب کشور هیچ مشکلی ندارد.

وی افزود: ذخایر سوخت نفت سفید در مناطق رسد و کوهستانی زلزله زده در رشایط مناسبی قرار دارد و مشکلی 

در تامین هیچ یک از انواع سوخت ها از جمله گازوئیل، بنزین و سی ان جی وجود ندارد.

سخنگوی رشکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه در حال حارض سه جایگاه سیار ال پی جی 

در قرص شیرین و چهار جایگاه سوخت مایع سیار در رسپل ذهاب درحال ارائه خدمت است، اظهار کرد: این 

جایگاه ها وظیفه سوخت رسانی را بر عهده دارند. همچنین سه جایگاه سی ان جی وجود دارد که دو جایگاه آن 

فعال است و یک جایگاه به علت تخریب زیاد در حال حارض غیر فعال شده است.

اسامعیلی با تاکید بر اینکه رشکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تامین سوخت مناطق زلزله زده را در 

الویت قرار داده است، ترصیح کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا کمبود در سوخت رسانی 

می توانند با شامره تلفن ۰۹۶۲۷ متاس بگیرند که در کمرت از یک ساعت پاسخگویی الزم صورت خواهد پذیرفت.

وی در ادامه گفت: تاکنون بیش از دو میلیون و هشتصد هزار لیرت بنزین توسط ۱۵۴ نفتکش و بیش از دو 

با هشتاد و شش  گازوئیل  لیرت  میلیون  دو  از  بیش  و  نفتکش  با ۱۳۷  نفت سفید  لیرت  پانصد هزار  و  میلیون 

نفتکش در مناطق زلزله زده توزیع شده است. همچنین هفت هزار کپسول گاز مایع و شش هزار دستگاه 

پیک نیک بین زلزله زدگان به صورت رایگان توزیع شده است. تامین سوخت  مناطق زلزله زده شامل شهرهای 

ادامه  بی وقفه  جوانرود  و  غرب  آباد  اسالم  روانرس،  ثالث،  داالهو،  گیالنغرب،  شیرین،  قرص  ذهاب،   رسپل 

دارد.
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معترب  قرارداد  ما  گفت:  نفت  وزیر 

و  سی  پی  ان  سی  توتال،  با  قانونی 

مشخص  آن  در  و  داریم  پرتوپارس 

شده است که این رشکت در رشایط 

کنار  پروژه  این  از  تواند  منی  عادی 

برود.

به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه پس از 

معاون  سلطان اف،  علیشیر  با  دیدار 

نخست وزیر ازبکستان ضمن ترشیح 

محور این دیدار، درباره اخبار ضد و 

پارس   ۱۱ فاز  توسعه  از  که  نقیضی 

اظهار  است،  مطرح  توتال  و  جنوبی 

کرد: ما قرارداد معترب قانونی با توتال، 

سی ان پی سی و پرتوپارس داریم و 

این  که  است  شده  مشخص  آن  در 

از  تواند  می  در چه رشایطی  رشکت 

برود. کنار  پروژه  این 

رشایطی  در  توتال  کرد:  تاکید  وی 

که  برود  کنار  پروژه  این  از  می تواند 

تحریم های بین املللی از سوی شورای 

شود. اعامل  ایران  علیه  امنیت 

متاسفانه  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 

عده ای می خواهند که توتال از این 

پروژه کنار برود تا بگویند پیش بینی 

ما درست از آب در آمد، افزود: یک 

به  مربوط  خربهای  مرتبا  هم  عده 

حضور توتال در ایران را غلط ترجمه 

می کنند تا نگرانی ایجاد کنند؛ آدم که 

از ترس مرگ خودکشی منی کند.

محور  درباره  همچنین  نفت  وزیر 

وزیر  نخست  معاون  با  دیدار 

ما  که  این  به  اشاره  با  ازبکستان 

این  با  روابط  توسعه  به  عالقمند 

کشور در شاخه های مختلف هستیم، 

با  دیدار  دومین  این  کرد:  ترصیح 

حدود  طول  در  ازبکستانی  مقامات 

عمده  و  است  گذشته  ماه  یک 

محور این دیدارها در زمینه نفت و 

است. دستی  پایین  بخش های 

برای  ازبکستان  عالقمندی  از  وی 

و  نفت  باالدستی  در  رسمایه گذاری 

معاون  گفت:  و  داد  خرب  پرتوشیمی 

نخست وزیر ازبکستان با مدیرعامل 

)رضا  پرتوشیمی  صنایع  ملی  رشکت 

نوروززاده( دیدار و گفتگو می کند.

ازبکستان  که  این  بیان  با  زنگنه 

نفت  خرید  به  عالقمند  همچنین 

موضوع  کرد:  است، ترصیح  ایران  از 

قدم  نخستین  تواند  می  نفت  خرید 

برای گسرتش همکاری بین دو کشور 

از  زودتر  است  ممکن  که  باشد 

برسد. نتیجه  به  دیگر  مباحث 

به گفته وزیر نفت، مذاکرات بیشرت 

سوی  از  ایران  نفت  خرید  درباره 

بین  امور  مدیریت  توسط  ازبکستان 

امللل رشکت ملی نفت ایران پیگیری 

شود. می 

مرکزی  آسیای  در  کشوری  ازبکستان 

کشورهای  با  مشرتک  مرز  دارای  و 

ترکمنستان،  تاجیکستان،  افغانستان، 

قرقیزستان و قزاقستان است، پایتخت 

است. تاشکند  کشور شهر  این 

باید  کند  فسخ  را  قراردادش  توتال 

بدهد غرامت 

مجلس  رییسه  هیئت  سخنگوی 

را  قرارداد  بخواهد  توتال  اگر  گفت: 

فسخ کند باید بر اساس الگوی جدید 

پرداخت  غرامت  نفتی  قرارداد های 

کند.

بهروز نعمتی با اشاره به برخی اخبار 

منترششده به نقل از مدیرعامل توتال 

قرارداد  در  بازبینی  احتامل  بر  مبنی 

گفت:  جنوبی،  پارس   ۱۱ فاز  توسعه 

اساس  بر  و  شده  منعقد  قرارداد، 

صورت  نفت  وزیر  با  که  صحبتهایی 

گرفته در حال طی کردن فرآیند اجرا 

است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای 

اسالمی افزود: با توجه به اینکه این 

نفتی  قراردادهای  سایر  و  قرارداد 

الزم  تضامین  است،   IPC قالب  در 

اخذ  رسمایه گذاری  رشکت های  از 

هرگونه  اینکه  بیان  با  می شود.وی 

منطبق  باید  دارد  توتال  که  رشایطی 

توتال  اگر  داد:  ادامه  باشد،   IPC بر

بخواهد قرارداد را فسخ کند، باید بر 

اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی 

غرامت پرداخت کند.نعمتی در پایان، 

ترصیح کرد: مطمنئ باشید که توتال 

منی کند. ترک  را  قرارداد  و  منی رود 

وزیر نفت :

توتال در شرایط عادی نمی تواند از ایران برود

موسسه بی ام آی ریرسچ اعالم کرد، ایران احتامال اولین محموله ال ان جی خود را در پایان سال 

۲۰۱۸ صادر خواهد کرد.

به گزارش تسنیم و نقل از پایگاه خربی اویل پرایس، پس از آنکه یک رشکت مشرتک متعلق به رشکت 

پاالیش گاز خارگ ایران و رشکت هلام وینتج مذاکرات با رشکت بلژیکی اکسامر برای اجاره کشتی 

تولید ال ان جی این رشکت را آغاز کرده، موسسه بی ام آی ریرسچ اعالم کرد، ایران احتامال اولین 

محموله ال ان جی خود را در پایان سال ۲۰۱۸ صادر خواهد کرد.

این رشکت مشرتک قبال قراردادی با رشکت ملی نفت ایران برای تامین خوراک اولیه این کشتی که 

ظرفیت تولید ۵۰۰ هزارتن ال ان جی را دارد منعقد کرده است. رشکت مذکور همچنین مسئول 

ذخیره سازی و انتقال محموله های ال ان جی تولیدی آینده ایران است.ارزش این پروژه ۶۰۰ میلیون 

دالر است و به گفته تحلیلگران بی ام آی ریرسچ هرچند حجم این پروژه قابل توجه نیست، اما یک 

دستاورد تاکتیکی به شامر می رود زیرا به ایران اجازه می دهد تا روابط خود با رشکایش در اروپا و 

آسیا را تعمیق بخشد و پایه ای اولیه برای تجارت پرسود صادرات ال ان جی ایجاد مناید.

این  کارگیری  به  برای  را  گزینه ها  از رسیعرتین  یکی  »ایران  است:  آمده  آی  ام  بی  یادداشت  در 

فرآوری  برای  ارائه می دهد...این کشتی  است  بیکار  در حال حارض  که  ان جی  ال  تولید  کشتی 

گاز طبیعی با متان ۹۷.۶ درصد ساخته شده است. هرچند گاز تولید شده از میدان پارس جنوبی 

گازهای  متان  اما  دارد،  وجود  آن  در  بیشرتی  میعانات  و  مایع  گازهای  و  است  تر  خیس  بسیار 

همخوانی  نظر  مورد  متان  میزان  با  جنوبی  پارس  نزدیک  فراساحلی  های  پروژه  در   مشتعل 

دارد.«ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ میالدی طرح هایی برای توسعه تولید ال ان جی داشت. اما تحریم 

های غرب مانع از اجرایی شدن این طرح ها شد. اکنون که تحریم ها برداشته شده است، به رشطی 

که مجددا تحریم های جدید علیه تهران به اجرا گذاشته نشود، این کشور به فن آوری غربی استخراج 

نفت و گاز دسرتسی پیدا کرده و با رشکت های مختلف از جمله توتال فرانسه قراردادی را به امضا 

رسانده است.

ایرانتاپایان۲۰۱۸
صادرکنندهالانجیمیشود
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اینکه  بیان  با  راه آهن   مدیره  هیأت  عضو 

بخش  رسمایه گذاری  از  استفاده  ما  اولویت 

ساختار  تحول  طرح  گفت:  است،  غیردولتی 

راه آهن در دست اقدام است و به دنبال آن 

کنیم. کارآمد  را  راه آهن  که  هستیم 

سعید رسولی در گفت وگو با فارس،  با اشاره 

اظهار  راه  آهن  ایستگاه های  نوین سازی  به 

داشت:  با بهرتین رشکت های مشاور دنیا که 

طراحی های موفق ترین راه آهن ها را داشته اند 

قرارداد بسته ایم، آنها یک الی دو سال است 

مطالعه می کنند، طرح  ایران  راه آهن  در  که 

تحول ساختار راه آهن در دست اقدام است و 

ما به دنبال آن هستیم که راه آهنی را راه آهنی 

کارآمد کنیم تا تکالیف ذاتی و قانونی آن به 

راحتی اجرا شود. 

عضو هیأت مدیره  راه آهن جمهوری اسالمی 

بخشنامه  کرد :  بیان  بودجه  درباره  ایران 

ابالغ شده است و در حال  تازگی  بودجه به 

یکرسی  هستیم،  خود  پیشنهادات  تنظیم 

ردیف ها در پیوست شامره یک قانون ردیف 

بودجه داریم که از گذشته این طرح ها وجود 

داشته است و احتامل دارد طرح های جدیدی 

کنیم.  پیشنهاد  را 

رسولی ادامه داد: از محل اعتبارات ردیف های 

متفرقه که یک ردیف از محل عوارض واردات 

کاال به کشور و گمرک است داریم که از سال 

93 تأکید شده است و کامکان وجود دارد.

عضو هیأت مدیره  راه آهن جمهوری اسالمی 

استفاده  ما  اولویت  راه آهن،  در  ایران گفت: 

از رسمایه گذاری بخش غیردولتی است، مهم 

اقتصاد  در  که  سنگینی  چرخ  که  است  این 

است  ممکن  و  بیفتد  راه  است  مؤثر  ملی 

روی  اما  بیفتد،  راه  سختی  به  اول  گام  در 

پس  که  می گیرد  رسعت  افتاد،  که  غلطکی 

و  بود  خواهد  راحت تر  مسیر  ادامه  آن،  از 

با  وی  است.  موفق تر  در جذب رسمایه گذار 

راه آهن  در  به مشرتی مداری  توجه  به  اشاره 

راه اندازی  راه آهن  در   5149 سامانه  گفت: 

شد تا مسافران انتقادات و پیشنهادات خود 

اگر  این سامانه  در  ارائه دهند، همچنین  را 

مسافری حین سفر با هر مشکلی مواجه شد 

به این سامانه پیام می دهد و به لحظه، پیام 

به رئیس هامن قطار می رسد تا درهامن سفر 

شود.  رفع  مسافر  مشکل 

عضو هیأت مدیره راه آهن اعالم کرد:

استفادهازسرمایهغیردولتیاولویتاصلیراهآهن

0
مدیرکل ارزیابی و بازسازی بنیاد مسکن خبر داد:

پرداخت نقدی 5 میلیون تومانی به زلزله زدگان
 برای اسکان موقت

جودی گفت: مبلغ 5 میلیون تومان برای متامی زلزله زدگان در نظر گرفته شده تا به هر شیوه که می خواهند 

برای خود اسکان موقت تهیه کنند.

مجید جودی مدیرکل ارزیابی و بازسازی بنیاد مسکن در گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان با بیان اینکه 

شیوه اسکان موقت واحد های زلزله زده در این حادثه متفاوت است، اظهار کرد: در گذشته شیوه اسکان 

موقت به شکل کانکس بود، اما در این حادثه با پرداخت نقدی، سعی شده به آسیب دیدگان کمک رسانی 

شود.

وی با بیان اینکه برای اسکان موقت، 5 میلیون تومان کمک نقدی در نظر گرفته شده است، گفت: 

آسیب دیدگان می توانند با این 5 میلیون تومان، واحدی را برای اجاره، تهیه یا در خانه اقوام برای مدت 

کوتاهی ساکن شده و از این مبلغ برای معیشت خود استفاده کنند.

جودی در ادامه افزود: برخی از متقاضیان نیز می توانند از بازیافت مصالح ساختامنی، بصورت کوتاه مدت، 

اتاقکی برای خود بسازند.

مدیرکل ارزیابی و بازسازی بنیاد مسکن، ترصیح کرد: پرداخت نقدی به زلزله زدگان، شیوه مناسبی است 

که می تواند حق انتخاب برای متقاضیان را فراهم کند.

جودی در پایان گفت: به این منظور  بنیاد مسکن تفاهم نامه ای برای اسکان موقت زلزله زدگان با قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء منعقد کرده است.

سرنوشت هواپیماهای پسابرجامی ایران ایر
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین امللل با بیان اینکه آنچه در برنامه ریزی رشکت های هواپیامساز 

مانند ایرباس قرار دارد، یک طرح مشخص و برنامه ریزی شده است، اعالم کرد: وقتی ایران هواپیامیی را 

خریداری کرده، با نهایی شدن پیش پرداخت، این هواپیام وارد خواهد شد.

هواپیامهای  فروش  بر  مبنی  شده  مطرح  شایعات  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  کاشان  فخریه  اصغر 

پسابرجامی ساخته شده برای ایران ایر به سایر ایرالین های بین املللی اظهار کرد: موضوعی که مطرح شده 

هر چند نیاز به پیگیری جدی و قطعی دارد، اما حتی در صورت اتفاق افتادن نیز امری طبیعی به شامر 

می رود.

وی افزود: هامن طور که ایرباس های تحویل شده به ایران ایر برای دیگر ایرالین ها سفارش داده شده بود، 

اما به ناوگان ایران رسید، این امکان نیز وجود دارد که دیگر هواپیامها نیز چنین رسنوشتی داشته باشند، 

اما این موضوع طبیعی به حساب می آید و یک روال عادی در صنعت هواپیامیی جهان است.

به گفته وی وقتی ایران پیش پرداخت هواپیامهای خود را به ایرباس تحویل دهد و قرارداد فاینانس را نهایی 

کند، قرارداد خرید هواپیامها به طور کامل اجرایی خواهد شد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا در مسیر نهایی شدن فاینانس قرارداد ایران ایر 

با ایرباس مشکلی وجود دارد؟ تاکید کرد: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و مذاکرات ما گشایش های 

قابل توجهی داشته و می تواند در آینده نزدیک نهایی شود. از این رو نه شایعاتی مانند فروش هواپیامی 

دست دوم به ایران صحت دارد و نه این امکان وجود دارد که ایرباس هواپیامهای ایران را واگذار کند، بلکه 

تنها با نهایی شدن پرداخت ها روال عادی قرارداد و تحویل هواپیامها دنبال خواهد شد.

قرارداد خرید ١٠٠ فروند ایرباس از سوی ایران ایر در زمستان سال گذشته نهایی شد که تاکنون هام سه 

فروند ایرباس تحویل گرفته است. پس از ورود این هواپیامها شایعاتی درباره مشکل ایران در نهایی کردن 

فاینانس خرید این هواپیامها مطرح شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه با منطقی شدن نرخ سود تسهیالت 

مسکن فاصله عرضه و تقاضا کم می شود، گفت:اگر سود بانک ها منطقی شود دیگر نیازی 

به دادن یارانه از سوی دولت برای افزایش سقف تسهیالت و کاهش نرخ سود مسکن نیست.

 80 وام  اقساط  کاهش  جدید  پیشنهاد  در خصوص  فارس  با  گو  و  گفت  در  محمدزاده  نادر 

میلیونی مسکن گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که مسکن از طریق سیستم 

بانکی و پس انداز متقاضیان تأمین شود و آمار مراجعان نشان داده است که تاکنون 300 هزار 

سپرده گذاری در صندوق یکم انجام شده است. 

وی افزود:پس اگر بتوانیم رقم و سقف تسهیالت و دوره بازپرداخت را باال بربیم و نرخ سود آن 

را کاهش دهیم، خود به خود خوداتکایی باالیی ایجاد کردیم تا مردم خودشان نسبت به خرید 

و تولید مسکن تشویق و بازار مسکن رونق و فاصله تقاضا با عرضه کاهش خواهد یافت. 

وی ادامه داد: دولت تالش می کند که با یک شیب مالیم به این سمت حرکت کند که سقف 

تسهیالت مسکن و دوره بازپرداخت را افزایش دهد و از سوی دیگر نرخ سود را کاهش دهد تا 

سهم رقم تسهیالت سهم بیشرتی از قیمت یک واحد مسکونی را تأمین کند، بنابراین با این 

فرمول دیگر نیازی به ایجاد خط اعتباری نیست و مردم سپرده گذاری کرده و با پس انداز و 

کمک بانک مسکن تسهیالت مورد نیاز پرداخت می شود. 

محمدزاده در پاسخ به این سئوال که بانک مسکن با پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت و یا 

کاهش نرخ سود و اقساط تسهیالت مسکن مخالف است و معتقد است باید دولت برای اجرای 

این موضوع یارانه اختصاص دهد گفت: اگر سود بانک ها منطقی شود دیگر نیازی به دادن 

یارانه از سوی دولت برای افزایش سقف تسهیالت و کاهش نرخ سود مسکن نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد:به هر حال سودی که بانک ها از بابت سپرده گذاری 

مردم پرداخت می کنند و از سوی دیگر برای تسهیالت داده شده دریافت می کنند، غیرمنطقی 

است و با تورم بازار همخوانی ندارد، بنابراین اگر این سود منطقی شود خود به خود دیگر 

نیازی به دادن یارانه از سوی بانک مرکزی و یا دولت نیست. 

محمدزاده افزود: به هر حال یک سود غیرواقعی از سوی بانک ها به افرادی که سپرده گذاری 

می کنند پرداخت می شود و از سوی دیگر نرخ سود تسهیالت اعطا شده با نرخ باالتری می دهند 

که با هم همخوانی پیدا منی کند. 

وی ادامه داد: اگر بتوانیم سود سپرده های بانکی را کاهش دهیم، چرخه تولید هم به حرکت 

درخواهد آمد و بیشرت فعالیت های تولیدی به دلیل سود باالی بانکی رصفه اقتصادی ندارد، در 

حالی که در کشورهای پیرشفته فعالیت های اقتصادی تا 5 درصد توجیه پذیر است، اما در ایران 

چون سود بانکی باال است، رصفه اقتصادی در بخش تولیدی زیر 30 درصد توجیه پذیر نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

منطقی شدن نرخ سود تسهیالت مسکن 
فاصله عرضه و تقاضا را کاهش می دهد
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منطقه ویژه اقتصادی نمین، دروازه ورود به بازارهای جهانی
جلسه ویژه پیگیری ترسیع در عملیات منطقه ویژه اقتصادی منین با حضور استاندار جدید اردبیل؛ گویا قرار 

است پس از یک دهه، در تداوم اقدام های دولت یازدهم گام ها برای نهایی کردن عملیات این منطقه 

وروان ساخنت چرخ های توسعه استان در دولت دوازدهم رسیع تر برداشته شود.

به گزارش فرینا، در دهه های گذشته طرح های بزرگی به هر هدف در استان مصوب اما اجرایی نشد و 

شهروندان از آن جز خاطره ای تلخ به یاد ندارند و در بخشی نیز هنوز چشم امید به اراده و همت مسئوالن 

دارند، راه آهن اردبیل، امتداد راه آهن به پارس آباد و اتصال به خط آهن جمهوری آذربایجان، پرتوشیمی 

اردبیل ، کارخانه مس مشگین شهر و ... 

منطقه ویژه اقتصادی منین نیز یکی از آن طرح ها بود، طرحی که پس ازحدود یک دهه سکوت عملیاتی، 

در دولت یازدهم نخستین گام های اجرایی آن برداشته شد و دولت دوزادهم مصمم است به عنوان یکی 

از نخستین اقدامات رضبتی خود آن را به رسمنزل مقصود و فعال شدن برساند.

»منطقه ویژه اقتصادی منین با فاز بندی تکمیل و به بهره برداری برسد، یکصد هکتار فاز اول آن باید سال 

آینده تکمیل شود، اداره کل راه و شهرسازی استان حداکرث تا تیرماه سال آینده با اعتبارات استانی جاده 

ورودی منطقه ویژه را طراحی و اجرا کند، رشکت های توزیع گاز و برق استان تا اردیبهشت ماه سال آینده 

گاز و برق مورد نیاز 100 هکتار فاز اول را تامین کنند«؛ اینها دستورهای اکید اکرب بهنامجو استاندار جدید 

اردبیل است که روز شنبه در جلسه ویژه پیگیری منطقه اقتصادی منین با حضور 2 تن از منایندگان استان 

صادر شد.

 منطقه ویژه اقتصادی منین، دروازه ورود به بازارهای جهانی

مناطق آزاد و نیز ویژه اقتصادی بویژه برای استان های مرزی در واقع به عنوان دروازه هایی برای ورود به 

اقتصاد جهانی و حضور موفق دستکم در بخشی از آن در کنار مرزهای خود می باشد.

اقتصاد در حال سکون و بعضا در بن بست استان های مرزی از فرصت مناطق ویژه اقتصادی می تواند 

بهرتین بهره را در جهت گذر از اقتصاد سنتی و بسته و ورود به بازارهای جهانی بربد چرا که مشوق های 

خاص در این مناطق قابلیت های ویژه ای در جهش اقتصادی و رقابت در بازار جهانی برای آنها فراهم 

می کند.

رسمایه گذاری همیشه دغدغه ای بوده است که استان های کم برخوردار از جمله استان اردبیل همیشه آن 

را داشته اند، رسمایه گذاران بزرگ به سختی از امتیازهای مناطق برخوردار کشور رصف نظر کرده و متوجه 

مناطق محروم می شوند مگر اینکه امتیازهای خاصی در اختیار آنها گذاشته شوند که مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی بسیاری از این امتیازها را در اختیار انها قرار می دهد.

به گفته کارشناسان ، برای پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین املللی و تحرک در 

اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کاال، انتقال فنآوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و 

تشویق رسمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات، عبور خارجی )ترازیت( و انتقال کاال ) ترانشیت( به دولت 

اجازه داده شد تا در شهرستان هایی که استعداد و توان الزم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را 

به عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کنند.

جایگاه مناطق ویژه اقتصادی درتوسعه کشوربرکسی پوشیده نیست وتحقق هدف های آن با رویکردتوسعه 

صنعت وصادرات، پیرشان ترقی و پیرشفت کشورمحسوب می شود وفعالیت آن به لحاظ معافیت ها 

ومزیت های قانونی باجذب رسمایه گذاری داخلی وخارجی، توامنندی اقتصادبومی و تولید ملی را شکوفا 

می کند.

استان مرزی اردبیل که از حدود 380 کیلومرت مرز مشرتک با جمهوری آذربایجان برخوردار است به عنوان 

دروازه تجارت بین املللی با کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه و روسیه از اهمیت و موقعیت خاصی 

برخوردار است و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی منین )اردبیل ( با دوهزار و 55 هکتار مساحت در این استان 

در سال 85 در هیات دولت و در سال 89 در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است و تحقق آن از 

مطالبات جدی مردم این استان محسوب می شود. 

عملیات  هیچگونه  یازدهم  دولت  های  نیمه  تا  ویژه  منطقه  این  تصویب  زمان  مدت  گذشت  وجود  با 

مطالعاتی و اجرایی در مورد این منطقه نشده بود و دولت تدبیر و امید کلید فعال کردن آن را زده و اقدام 

های مهمی در این راستا صورت داد. 

پس از سال ها خاک خورن این طرح مهم اقتصادی بالخره رشکت بزرگ رسمایه گذاری شاهد مجری این 

طرح شده و کارها برای فعال شدن آن آغاز گشت، کارهایی که از هامن ابتدا سختی آن برای همه عیان 

گشت اما دولت تدبیر و امید مصمم به اجرایی کردن آن شده و به هر صورت دولت دوازدهم قصد دارد 

آن را به مرحله عمل برساند.

اعالم آمادگی 180 رسمایه گذار نوید آینده ای خوش برای منطقه ویژه اقتصادی منین 

مدیر منطقه ویژه اقتصادی منین با اشاره به تالش دولت تدبیر و امید برای احیای منطقه ویژه اقتصادی منین 

از اعالم آمادگی بیش از 180 رسمایه گذار داخلی و خارجی برای رسمایه گذاری در این منطقه خرب می دهد. 

محمد شهباز علیزاده به ایرنا گفت: منطقه ویژه اقتصادی منین با وسعت دو هزار و 55 هکتار در چهار پالک 

ثبتی در پشت فرودگاه اردبیل در حوزه استحفاظی شهرستان منین واقع شده است.

او گفت: پس از کناره گیری چند رشکت در نهایت با پیگیری استانداری اردبیل در دولت یازدهم و مطابق 

تصویب هیات وزیران رشکت رسمایه گذاری شاهد زیر مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران متشکل از بیش 

از 180 هزار نفر از خانواده های شاهد به عنوان مسوول اجرا و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی منین معرفی 

و تعیین شدند.

اعالم جزئیات طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پرتوشیمی در حاشیه جلسه با استاندار و مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان خوزستان، جزئیات تازه ای را از طرح توسعه این منطقه ویژه بیان کرد . 

به گزارش فرینا، سیدامید شهیدی نیا گفت؛ با توجه به مطالعاتی که گروه مشاوران ما انجام داده اند و 

با در نظر گرفنت گزینه هایی که مطرح بود، در نهایت به گزینه ای رسیدیم که در جوار حد رشقی منطقه 

فعلی است. 

شهیدی نیا افزود: این ناحیه 500 هکتاری برای طرحهای توسعه ای میانی، باالدست و واحدهای خدماتی 

پرتوشیمی در نظر گرفته شده است. 

وی گفت: بخش دیگری برای طرحهای تکمیلی دیده ایم که باید دید با توجه به طرحی که استان برای 

شهرکهای صنعتی پایین دست در نظر دارد، کدامیک از این مسیرها انتخاب شوند. 

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پرتوشیمی، در خصوص طرحهای پیش بینی شده برای ناحیه متصل 

به منطقه موجود افزود: در حال حارض چند طرح توسط رشکت ملی صنایع پرتوشیمی از قبل بررسی شده 

اند که در صورت جامنایی نهایی و تصویب و صدور مجوزهای آن، آماده واگذاری به متقاضیان رسمایه 

گذاری خواهد بود. این طرحها میتواند ظرفیت جدیدی در حدود ۷ تا 8 میلیون تن را به ظرفیت موجود 

منطقه بیافزاید.

شهیدی نیا به ابعاد زیست محیطی طرح توسعه نیز اشاراتی کرد و گفت: بررسی ها و مطالعات انجام شده 

کامال منطبق بر الزامات زیست محیطی است و براساس این رضورت ما مساحت طرح خود را از 3500 

هکتار قبلی به 500 هکتار کاهش داده ایم تا به زیست بوم خود آسیبی نزنیم. 

وی افزود: دغدغه های سازمان محیط زیست، دغدغه ما نیز هست و معتقدیم که اگر قرار باشد توسعه ای 

در منطقه انجام گیرد حتام بایستی با در نظر گرفنت چارچوبهای محیط زیست باشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پرتوشیمی با اشاره به تاکید استاندار خوزستان، گفت: توصیه ی ما این است 

که با تعامل و بررسی بیشرت به سمتی برویم که هم توسعه را داشته باشیم و هم مقررات محیط زیست را 

رعایت کرده باشیم. یقینا رشکتهای آتی را استانداردهای روز دنیا و سازگار با محیط زیست اجرا خواهند شد.
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مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 

از حضور رسمایه گذاران در بندر چابهار و ارائه 

سوبسید و تخفیف هایی به صاحبان کاالبرای 

تبدیل چابهار به مرکز ترانزیت 6 کشور آسیای 

میانه خرب داد. 

به  اشاره  با  آقایی  بهروز  فرینا،  گزارش  به 

مرشک  کشورهای  نفری  400میلیون  جمعیت 

املنافع اظهار داشت: چابهار بهرتین و به رصفه 

نیاز  مورد  کاالهای  ترانزیت  برای  مسیر  ترین 

میانه آسیای  خشکی  در  محصور   کشورهای 

 است.

وی افزود:در حال حارض افغانستان و کشورهای 

آسیای میانه عمدتا از بندر کراچی پاکستان به 

کنند  می  استفاده  خود  ترانزیت  مرکز  عنوان 

برای  را  متعددی  موانع  تاکنون  نیز  پاکستان  و 

استفاده از تجار و به طور ویژه تجار افغانستانی 

برای استفاده از این بندر به وجود آورده است و 

این در حالی است که جمعیت 30 میلیون نفری 

افغانستان حدود 95 درصد نیاز کاالیی خود را از 

طریق واردات تامین می کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 

ترصیح کرد: برای آنکه چابهار به مرکز ترانزیت 

تبدیل شود و بتواند با بنادر همسایه رقابت کند 

باید ابتدا یارانه ها و تخفیف هایی را به تجار 

ارائه کرد که تخفیف 30 درصدی در کلیه ردیف 

کشتی  بر  وارد  بندری  عوارض  و  حقوق  های 

های کانتیرنی، تخفیف ۷5 درصدی در انبارداری 

درصدی   85 تخفیف  و  وارداتی  کانتیرنهای 

بر  وارده  کانتیرنی  بارگیری(  و  تخلیه  )نرخ  در 

در  درصدی   30 تخفیف  و  کشتیرانی  خطوط 

هزینه باربری و انبارداری وارد بر thc انبارداری 

در  پلکانی  تخفیف  ارایه  صادراتی،  کانتیرنهای 

کاالهای غیر کانتیرنی نسبت به سایر بنادر کشور 

را از جمله مزایای بندر چابهار است.

متقاضی  رشکت   35 حضور  به  بااشاره  آقایی 

رسمایه گذاری در بندر چابهار گفت: تعدادی از 

بندر  فاز دوم  برای احداث  این رسمایه گذاران 

شهید بهشتی ابراز متایل کردند که پس از افتتاح 

فاز اول ساخت و ساز فاز دوم با مشارکت این 

رسمایه گذاران آغاز خواهد شد تا در سال 1404 

افق ترازیت 32 میلیون تن کاال از طریق بندر 

چابهار محقق شود.

ابریشم  جاده  پروژه  رقیب  ایران  چابهار  بندر 

چین

جایگزینی  بتوانند  ژاپن  و  هند  که  در صورتی 

ابتکار »یک کمربند یک جاده« چین در  برای 

بندر چابهار ایجاد کنند، این پروژه دارای مزایای 

برای دو کشور  فراوانی  اسرتاتژیک  و  اقتصادی 

بود.  خواهد 

بندر  طریق  از  گندم  محموله  یک  اخیرا  هند 

چابهار ایران به افغانستان ارسال کرده و فصل 

جدیدی در مواصالت اقتصادی منطقه ای را آغاز 

کرده است. گشایش این مسیر جدید به دهلی 

نو اجازه می دهد تا نه تنها به کشور محصور 

در خشکی افغانستان بلکه به کشورهای آسیای 

میانه نیز دسرتسی پیدا کند.

در پرتو عدم حضور هند در طرح یک کمربند 

یک جاده چین، بندر اسرتاتژیک چابهار همچنین 

را در همسایگی کمربند  تری  آنی  گزینه های 

قرار  نو  دهلی  اختیار  در  جدید  ابریشم  جاده 

هم  پکن  اینکه  توجه  جالب  نکته  دهد.  می 

 ۷2 در  واقع  پاکستان  گوادر  بندر  توسعه  به 

این بندر  کیلومرتی بندر چابهار کمک کرده و 

بخشی از طرح کوریدور اقتصادی چین پاکستان 

به شامر می رود.

کشورهای آسیای میانه از اهمیت رو به افزایشی 

برای امنیت انرژی هند نیز برخوردارند. دهلی نو 

مدتها به دنبال تامین نیاز رو به افزایش انرژی 

این  گشایش  است.  بوده  کشورها  این  از  خود 

مسیر جدید همچنین می تواند موجب تقویت 

روابط هند با ایران شود که اخیرا با تنش هایی 

همراه بوده است.

ترانزیت 32 میلیون تن کاال از طریق بندر چابهار؛ به زودی 

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فرآیند برگزاری مناقصه 

احداث فاز سه بندر شهید رجایی آغاز شده است. 

بندر شهید  فاز سوم  احداث  برگزاری مناقصه  الهیار گفت: فرآیند  به گزارش مهر، محمد رضا 

رجایی آغاز شده است و در تالش هستیم طی سه ماه آینده و چه بسا زودتر پیامنکار این فاز 

را انتخاب کنیم.

وی در ادامه با اشاره به دیگر پروژه مهم سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید رجایی گفت: 

با افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای صادرات محصوالت این پاالیشگاه سه پست اسکله 

نفتی در بندر شهید رجایی احداث خواهد شد.

الهیار در این باره ادامه داد: دو پست از سه پست اسکله طی 18 ماه آینده آماده بهره برداری 

خواهد بود و اسکله سوم نیز ظرف مدت 24 ماه احداث و بهره برداری می رسد.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی رسمایه گذاری الزم برای احداث این پروژه نفتی را 

160 میلیارد تومان اعالم کرد و خاطر نشان کرد: این مقدار بودجه از محل منابع داخلی سازمان 

بنادر و دریانوردی تامین خواهد شد.

به گفته الهیار پروژه ساخت سه اسکله نفتی بندر شهید رجایی با انتخاب پیامنکار هم اکنون در 

مرحله تجهیز کارگاه است.

این مقام مسئول درباره پروژه احداث بندر نگین در بوشهر نیز گفت: پیامنکار بخش خصوصی 

بندر نگین با روند مناسبی در حال احداث این بندر است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعالم اینکه پروژه بندر 

نگین بوشهر هم اکنون تا مرز 80 درصد پیرشفت داشته است افزود: انتظار داریم که این پروژه 

تا پایان سال جاری آماده بهره برداری باشد.

 معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی خبرداد؛

انتخاب پیمانکار فاز سه بندر شهیدرجایی
 تا ۳ ماه آینده

معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان بنادر 

تاکنون  خصوصی  بخش  گفت:  دریانوردی  و 

در پس کرانه ها، روبناها و تجهیزات بندری 

گذاری  رسمایه  تومان  میلیارد  هزار   9 کشور 

است. کرده 

به گزارش ایرنا، محمد راستاد افزود: همچنین 

این  در  قرارداد  نیز  تومان  میلیارد  هزار  سه 

نهایی است.  انعقاد  آستانه  بخش در 

حارضچارچوب  ن  زما  در  کرد:  ترصیح  وی 

مناسبی برای جذب رسمایه گذاری در کشور 

بوشهر  استان  و  دارد  وجود 

نیز باتوجه به مزیت هایی که دارد می تواند 

بیشرتین استفاده را در جذب رسمایه گذاری 

بندری  های  کرانه  پس  در  خصوصی  بخش 

باشد.  داشته 

راستاد در خصوص روند تخلیه و بارگیری بنادر 

کشور گفت: روند کلی تخلیه و بارگیری بنادر 

کشور رشد شش درصدی و در بحث کانتیری 

ترتیب  به  رجایی  شهید  و  بوشهر  بندر  نیز 

رشد50 و 30درصدی را دارند. 

اینکه  به  اشاره  با  ترابری  و  راه  وزیر  معاون 

استان بوشهر بیشرتین رشد کانتیرنی در بین 

بنادر کشور را داشته است گفت: بندر بوشهر 

کشور  کلی  ترافیکی  رشد  با  توانسته همگام 

باشد.  را داشته  رشایط خوبی 

رییس سازمان بنادر و دریانوردی گفت: آغاز 

بین  الیرنی  خطوط  محدودیت  بدون  تردد 

املللی درکشور، امکان تردد ناوگان تحت پرچم 

و  آبها  پهنه  در  اسالمی  جمهوری  مالکیت  و 

املللی، آغاز فعالیت موسسه های  بین  بنادر 

شدن  فراهم  و  محدودیت  بدون  بندی  رده 

دستاوردهای  جمله  از  دریایی  تجارت  رونق 

بوده  دریانوردی  و  دریا  بخش  در   برجام 

است. 

با  گفت:  نیز  بوشهر  بندر  خصوص  در  وی 

توجه به همکاری استانداری انتظار می رود 

نقل  و  حمل  توسعه  و  بندری  زیرساختهای 

گیرد.  رونق  استان  این  در  دریایی 

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی افزود: روند 

توسعه بندربوشهر براساس برنامه زمانبندی در 

حال انجام و 82 درصد پیرشفت فیزیکی دارد. 

بوشهر در  بندر  ترمینال جدید  راستاد گفت: 

جزیره نگین است که انتظار می رود تا سه ماه 

آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار بگیرد. 

وی اضافه کرد: همزمان برای اینکه دسرتسی 

مرحله  دو  یابد  بهبود  بوشهر  بندر  دریایی 

الیروبی شامل پای اسکله و مسیر دسرتسی در 

انتخاب پیامنکار را طی  پیش است و فرایند 

کند.  می 

پروژه ها  این  اجرای  براینکه  تاکید  با  راستاد 

بندر کمک می  بهرت  بیشرت و  به رشد هرچه 

کند گفت: توسعه سایر بنادر استان بوشهر با 

گناوه،  دیلم،  از جمله  اقتصادی  رونق  هدف 

انجام دست  در  نیز  عامری  محمد  و   دیر 

 است. 

وی افزود: همچنین مزیت های جدیدی نیز 

برای صادرات و ترانزیت کاال ایجاد شده که 

انتظار می رود با همکاری استانداری و کمک 

گذشته  از  بیش  بوشهر  استان  تجاری  فعاالن 

فرصت های جدید تبدیل به فعالیتهای اجرایی 

در حوزه حمل و نقل و تجارت دریایی شود. 

به گفته راستاد سفر قریب الوقوع به قطرنیز 

های  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  هدف  با 

انجام  نقل دریایی  و  تجارت و حمل   توسعه 

می شود. 

جمله  از  بوشهر  استان  کرد:  اضافه  وی 

به دلیل محدودیت پس  استانهایی است که 

فرصتی  چندان  بندر  خود  در  آن  های  کرانه 

برای جذب رسمایه گذاری ایجا نشده هرچند 

محقق  گذاری  رسمایه  محدود  پروژه  تعداد 

است.  شده 

بوشهر  برای  فرصت  مهمرتین  گفت:  راستاد 

است  نگین  جزیره  ای  کرانه  پس  های  زمین 

که باید از آنها بیشرتین استفاده برای جذب 

فعالیتهای ارزش افزوده و مراکز توزیع را برد. 

استاندار بوشهر نیز گفت:بنادر یکی از ظرفیت 

این  در  اشتغال  و  اقتصادی  رونق  مهم  های 

رود  می  انتظار  که  رود  می  شامر  به  استان 

با نگاه توسعه ای سازمان بنادر و دریانوردی 

به این استان از توسعه الزم در بخش دریا و 

دریانوردی بهره مند شود. 

و  بنادر  توسعه  افزود:با  گراوند  عبدالکریم 

تکمیل پروژه مجتمع بندری نگین، این ظرفیت 

بیش از پیش توسعه پیدا می کند.

وی اضافه کرد:انتظار می رود مشکالت حوزه 

بنادر و دریانوردی استان بوشهر با تالش همه 

سازمان  مدیرعامل  مساعد  نظر  و  مسئوالن 

بنادر و دریانوردی کشور کاهش یابد.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد:

سرمایه گذاری 9 هزار میلیارد تومانی
 بخش خصوصی در پس کرانه های بندری کشور

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از امضای قرارداد فاز دوم طراحی و توسعه شهرک بین املللی فناوری اطالعات و ارتباطات در 

منطقه ویژه اقتصادی پیام میان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و رشکت سنگاپوری Galaxis Venture، وابسته 

به مجموعه صاحب نام EDIS سنگاپور، خرب داد.به گزارش فرینا، مجری پروژه کریدور فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( با اعالم این خرب گفت: شهرک 

بین املللی فاوا به عنوان پهنه اصلی کریدور با هدف ایجاد خوشه های تخصصی متشکل از رشکت های نوآور ایرانی و رشکت های شناخته شده جهانی شکل می 

گیرد و در این شهرک، توسعه بازار رشکت های ایرانی و انتقال فناوری به کشور به صورت طبیعی و بر اساس منافع طرفین محقق می شود.امیر حسین دوایی 

مرکزی افزود: رویکرد اصلی در فاز دوم طراحی و توسعه شهرک بین املللی فناوری اطالعات و ارتباطات ، تهیه بسته های رسمایه گذاری برای رسمایه گذاران 

خارجی و داخلی توسط یک مشاور بی طرف، دارای تجربه اثبات شده در سطح بین املللی است.دوایی مرکزی گفت: این پروژه ظرفیت ایجاد 150 هزار شغل 

با کیفیت طی یک بازۀ زمانی 15 ساله برای دانش آموختگان دانشگاهی و کارآفرینان ایرانی را دارد.وی به محتوای فاز دوم این طرح اشاره کرد و افزود: تدوین 

طرح کالن اقتصادی و تجاری، تدوین منطق مالی و اقتصادی، تحلیل ریسک برای رسمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین رشکت های بزرگ بین املللی و چند 

ملیتی برای استقرار در شهرک، طراحی کالن فیزیکی و کالبدی و احصای نیازهای زیرساختی شهرک، بازاریابی طرح در عرصه بین املللی و مذاکره با رسمایه گذاران 

خارجی و رشکت های بزرگ بین املللی، از جمله بخش های محتوایی قابل توجه در فاز دوم این طرح است.

امضای قرارداد 
توسعه   شهرک 
 ICT بین المللی
پیام با شرکت 
سنگاپوری



رئیس هیات عامل سازمان 

معادن  نوسازی  و  توسعه 

ایران  معدنی  صنایع  و 

به  اشاره  با  )ایمیدرو( 

حوزه  در  صادرات  اهمیت 

از  معدن و صنایع معدنی 

تنی  میلیون  هشت  خیز 

صادرات فوالد تا آخر امسال 

داد. خرب 

مهدی  ایسنا،  گزارش  به 

وزیر  معاون  کرباسیان 

تجارت،  و  معدن  صنعت، 

اینکه صادرات یک  بیان  با 

صنایع  در  اساسی  رکن 

اظهار  است،  مختلف 

قصد  که  کرد: هر صنعتی 

پایدار  و  مستمر  حیات 

زمینه  باید  باشد  داشته 

تولید محصوالتی با امکان 

به  کند؛  فراهم  را  صادرت 

می شود  گفته  که  طوری 

ظرفیت  از  درصد   ۳۰ باید 

بازار  به  تولیدی  واحد  یک 

شود. منتج  صادراتی 

که  صنایعی  افزود:  وی 

از  را  از درآمد خود  بخشی 

صادراتی  بازارهای  طریق 

عالوه  می کنند،  کسب 

در  افزوده  ارزش  ایجاد  بر 

نیز  ارز  نوسانات  مقابل 

این  و  شد  خواهند  مقاوم 

در  که  است  موضوعی 

صنایع  و  معادن  خصوص 

معدنی مصداق دو چندان 

دارد.

رئیس هیات عامل سازمان 

معادن  نوسازی  و  توسعه 

ایران  معدنی  صنایع  و 

به  اشاره  با  )ایمیدرو( 

برای  صادرات  جایگاه 

گفت:  معدنی  محصوالت 

صنایع  و  معدن  حوزه  در 

بر  عالوه  صادرات  معدنی 

برای  اقتصادی  اهمیت 

باعث  تولیدکننده  واحد 

می شود ارزش افزوده باالیی 

نیز برای کشور صادرکننده 

ایجاد شود که این موضوع 

خود  در  دیگری  مزایای 

دقیق تر  نگاه  با  که  دارد 

هنگامی  دریافت  می توان 

و  بزرگ  صنعت  یک  که 

حوزه  وارد  تکنولوژی محور 

می تواند  شود،  صادرات 

خرید  مانند  نیازهایی 

یدکی  قطعات  اولیه،  مواد 

بهبود  برای  که  مواردی  و 

خود  توسعه ای  طرح های 

به آنها نیاز دارد را از طریق 

کند. تامین  خارجی  فروش 

معاون وزیر صنعت، معدن 

و تجارت با تاکید بر اینکه 

صادرات یکی از اساسی ترین 

اولویت های دولت و وزارت 

تجارت  و  معدن  صنعت، 

از  یکی  کرد:  اظهار  است، 

اولویت های اصلی صنعت، 

معدن و تجارت که توسط 

این  برنامه  در  نیز  وزیر 

تاکید  مورد  وزارتخانه 

موضوع  است،  گرفته  قرار 

چنانچه  است.  صادرات 

از  سیاست  این  می بینید 

دولت یازدهم رشوع شد و 

دارد. ادامه  تاکنون 

راستا  در همین  افزود:  وی 

و  فوالد  زنجیره  حوزه  در 

راحتی  به  معدنی  صنایع 

به  دستیابی  می توان 

افزایش  و  جدید  بازارهای 

به  نسبت  صادرات  میزان 

چرا  کرد،  احساس  را  قبل 

ابتدایی  ماهه  شش  در  که 

به  فوالد  صادرات  سال 

رسیده  تن  میلیون   ۴.۷

به  برای  صنعت  این  و 

هشت  رکورد  آوردن  دست 

تا  صادرات  تنی  میلیون 

برداشته خیز  سال   پایان 

 است.

رئیس هیات عامل ایمیدرواعالم کرد:

خیز فوالد برای صادرات ۸ میلیون تنی در سال جاری

آمار تجارت خارجی چین در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ بیانگر افزایش سه 

میلیارد دالری صادرات کشورمان به چین در این بازه زمانی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته است.

به گزارش ایسنا، میزان تجارت دو کشور در ۹ ماه اول سال جاری میالدی 

نفع  به  دالر  میلیون   ۵۴۰ تجاری  تراز  که  بوده  دالر  میلیارد   ۲۷ بر  بالغ 

که  به چین صادر شده  کاال  میلیارد دالر  این دوره ۱۳.۸۸  در  است.  ایران 

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیارد دالر افزایش داشته 

است.

هامنطور که از ارقام فوق بر می آید چین همچنان بزرگرتین خریدار کاالی 

است. همچون سال های  به کشورمان  کاال  بزرگرتین صادرکننده  و  ایرانی 

گذشته، نفت از مهمرتین کاالهای صادراتی کشورمان به چین بوده و سهم 

نفت از کل صادرات کشورمان به چین ۸.۷۴ میلیارد دالر است. چین روزانه 

حدود ۶۳۳ هزار بشکه نفت از کشورمان نفت وارد می کند و بزرگرتین 

خریدار نفت ایران محسوب می شود.

در راستای تحقق افزایش صادرات غیرنفتی الزم به ذکر است در این دوره 

۹ ماهه ۵.۱۴ میلیارد دالر کاالی غیر نفتی با وزن ۲۲.۷۴ میلیون تن به چین 

صادر شده است که از لحاظ ارزشی شاهد افزایش ۲۷.۸ درصدی و از لحاظ 

وزنی شاهد افزایش ۲۸.۱ درصدی آن هستیم.

 صادرات ایران به چین ۳ میلیارد دالر افزایش یافت

7 Monday -  20 November 2017دوشنبه ۲۹ آبان ۱3۹6 -  اول ربیع االول ۱43۹  -  شماره 545۱      

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات توسعه تجارت کشور خبر داد:

کاهش ۲درصدی صادرات
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت کشور از کاهش ۲درصدی صادرات کاال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خرب داد. 

به گزارش مهر، محمدرضا مودودی بیان داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی به صورت یارانه ای به صادر 

کنندگان تولید کننده تعلق می گیرد. 

وی افزود: ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیالت نیز برای صادرکنندگانی که در بخش تجاری فعال هستند و برای حضور 

در منایشگاه ها، ثبت برند در خارج از کشور و حمل و نقل در نظر گرفته شده است. 

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت کشور گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم 

از طرف صندوق توسعه ملی و بانک ها با بهره بین ۱۳ و نیم درصد تا ۱۴ درصد به صادرکنندگان پرداخت 

می شود. 

مودودی میزان صادرات را از اول سال تاکنون، ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر عنوان کرد و گفت: صادرات دو 

درصد نسبت به پارسال کاهش دارد. 

وی گفت: محصوالت پرتوشیمی، میعانات گازی، شیرینی و شکالت، لبنیات، محصوالت صنعتی، محصوالت 

فلزی از جمله کاالهای صادراتی هستند که بیشرت به کشورهای پیرامونی، چین و هند صادر شده است.

افزایش قیمت لوازم خانگی؛ شایعه سازی برخی تولیدکنندگان
خرب افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه های آینده در حالی از سوی رییس اتحادیه لوازم خانگی، »شایعه ای 

از سوی برخی تولیدکنندگان« خوانده شد که سازمان حامیت از تولیدکنندگان و مرصف کنندگان نیز هر گونه 

تغییر قیمت کاال و خدمات توسط انجمن ها و تشکل های تولیدی و توزیعی را فاقد وجاهت قانونی می داند.

به گزارش ایرنا، بتازگی برخی خربها مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه های آینده در فضای رسانه 

ای منترش شده است.

برای منونه سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در مصاحبه با یکی از خربگزاری ها از افزایش 

قیمت این محصوالت پس از ماه صفر خرب داد.

با این همه، سازمان حامیت مرصف کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه لوازم خانگی اعالم کردند هرگونه 

قانونی وجاهت  فاقد  توزیعی  و  تولیدی  تشکالت  و  انجمن ها  توسط  خدمات  و  کاال  قیمت   تغییر 

 است.

افزایش قیمت، فقط شامل کاالهای وارداتی با نرخ جدید ارز 

رییس اتحادیه لوازم خانگی گفت: شایعه افزایش قیمت لوازم خانگی صحت ندارد و قیمتگذاری واحدهای 

عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمتگذاری عمومی سازمان حامیت از تولیدکنندگان و مرصف کنندگان 

انجام پذیرد.

محمد طحانپور افزود: برخی رشکت ها با ادعای رشد نرخ ارز افزایش قیمت لوازم خانگی را خواستار شدند اما 

باید بگویم این افزایش قیمت فقط در مورد کاالهایی است که با نرخ جدید ارز وارد می شود. 

وی گفت: اگر تولیدکنندگان برای افزایش قیمت دالیلی دارند باید تقاضای خود را به سازمان حامیت از مرصف 

کنندگان اعالم کنند و این سازمان بعداز بررسی های الزم نظر خود را اعالم کند. 

این مسوول صنفی تاکید کرد افزایش قیمت لوازم خانگی به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست و افزود: این 

افزایش باعث می شود کاالهای تولید داخل و وارداتی از لحاظ قیمت در یک سطح باشند که این به معنی 

حامیت از تولید نیست و باعث می شود بازار تولیدات داخلی از بین برود.

»اکنون در بازار افزایش عرضه نسبت به تقاضا را شاهدیم و این افزایش قیمت می تواند بازار را به سمت 

خرید کاالهای وارداتی سوق دهد«. 

رییس اتحادیه لوازم خانگی گفت: برخی که از افزایش قیمت لوازم خانگی می گویند و اعامل این روند را 

خواهانند، خودشان فهرست قیمتی منی دهند.

پیگیری افزایش غیر متعارف قیمت لوازم خانگی

در همین پیوند معاون نظارت بر کاالهای رسمایه ای و خدمات سازمان حامیت مرصف کنندگان و تولیدکنندگان 

اعالم کرد هیچگونه افزایش قیمتی در بازار لوازم خانگی وجود ندارد و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر 

منطقی در قیمت این نوع محصوالت دیده شود، مراتب در دستور پیگیری قرار می گیرد.

به گزارش شنبه شبکه اطالع رسانی تجارت، »وحید منایی« ترصیح کرد: بر اساس قوانین باالدستی بویژه ماده 

هشت قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان تعیین قیمت کاال و خدمات توسط انجمن ها و تشکل های 

تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

 

طال  جهانی  شورای  بررسی های 

نشان می دهد تقاضا برای جواهرات 

در ایران طی سه ماهه سوم امسال 

برای نهمین دوره سه ماهه متوالی 

افزایش داشته و با رشدی ۸ درصدی 

به ۴. ۱۱ تن رسیده است.

که  ای  هفته  در  ایرنا،  گزارش  به 

گذشت افزایش جذب رسمایه گذاری 

درصدی   ۱۹ رشد  معدن،  بخش  در 

روابط  ارتقای  و  آهن  کنسانرته 

محورهای  از  آملان  و  ایران  تجاری 

ویژه  به  ها  رسانه  توجه  مورد 

بود.  اقتصادی  مطبوعات 

در  طال  تقاضای  درصدی   ۸ رشد   

ایران

طال  جهانی  شورای  بررسی های 

نشان می دهد تقاضا برای جواهرات 

امسال  ماهه سوم  در سه  ایران  در 

برای نهمین دوره سه ماهه متوالی 

افزایش داشته و با رشدی ۸ درصدی 

به ۴. ۱۱ تن رسیده است.

به گفته شورای جهانی طال، کاهش 

شده  موجب  ایران  در  بهره  نرخ 

سمت  به  بیشرت  مرصف کنندگان 

تقاضای  بیاورند.  روی  طال  خرید 

ایران برای خرید شمش و سکه طال 

۵. ۵ تن بوده، در حالی که این رقم 

بوده  تن   ۲  .۷ تنها  پیش  سال  یک 

است. تقاضای ترکیه برای شمش و 

سکه طال در این بازه زمانی تقریبا 

۳ برابر شده و از ۳. ۵ تن در مدت 

تن رسیده  به ۱۵  قبل  مشابه سال 

لیر  به  طال  قیمت  کاهش  است. 

وام  اعطای  برنامه  یک  و  ترکیه 

دولتی از عوامل افزایش تقاضا برای 

بوده اند.  ترکیه  در  طال 

طال  جهانی  شورای  براین،  عالوه 

جواهرات  برای  تقاضا  کرد،  اعالم 

از  بعد  امارات  و  عربستان  در  طال 

هفته  چند  در  مقطعی  افزایش 

طرح  اجرای  از  قبل  احتامال  آینده، 

ماه  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

کاهش  کشورها  این  در  ژانویه 

یافت. خواهد 

بخش  در  رسمایه گذاری  جذب   

ن معد

وزیر  معاون  کرباسیان  مهدی 

از  تجارت،  و  معدن  صنعت، 

بانک های  با  قراردادهایی  امضای 

اروپایی و آسیایی، به منظور جذب 

رسمایه گذاری در بخش معدن خرب 

اخیر،  ماه های  طی  گفت:  و  داد 

جنوبی،  کره  با  را  توافقنامه هایی 

دامنارک و اتریش امضاء کرده و در 

دیگری  کشورهای  با  توافق  حال 

به  ایران  هستیم.  آملان  همچون 

دنبال همکاری با تولیدکنندگان و 

نهایت  معدنکاران خارجی است و 

بهرتین  یافنت  برای  را  خود  تالش 

به  داشت،  خواهد  رسمایه گذاران 

خصوص اینکه معادن و کارخانه های 

برای  خوبی  فرصت های  ایران، 

خارجی  رشکت های  گذاری  رسمایه 

است.  آورده  فراهم 

وی تاکید کرد: ایران درصدد جذب 

در  گذاری  رسمایه  دالر  میلیارد   ۵۰

تا  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش 

سال ۲۰۲۵ است. رئیس هیات عامل 

ایمیدرو ادامه داد: به عنوان بخشی 

قصد  ایران،  توسعه  برنامه های  از 

آلومینیوم  تولید  ظرفیت  داریم 

کشور را از ۴۵۰ هزار تن به ساالنه 

۱.۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ برسانیم 

هدف،  این  به  رسیدن  برای  که 

از  بوکسیت  منابع  تأمین  نیازمند 

هستیم. خارج 

توسعه  کرد:  ترصیح  کرباسیان 

معدن از زمان متدید توافقنامه ۲۵ 

یافته  رسعت   ۲۰۱۵ سال  در  ساله 

است.

 رشد ۱۹ درصدی کنسانرته آهن

ایران  معدنی  بزرگ  رشکت های 

طی ۷ ماهه نخست سال جاری ۲۱ 

کنسانرته  تن  هزار   ۸۸۰ و  میلیون 

آهن تولید کردند که حاکی از رشد 

۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه 

مدت  این  در  است.  گذشته  سال 

تولید گندله، آهن اسفنجی، فوالد 

خام و محصوالت فوالدی نیز با رشد 

شدند.  همراه 

گل گهر  صنعتی  و  معدنی  رشکت 

 ۳۰ و  میلیون   ۸ تولید  مجموع  با 

قرار  نخست  رتبه  در  تن  هزار 

گرفت و رشکت صنعتی و معدنی 

چادرملو با ۴میلیون و۹۲۰ هزار تن، 

رشکت سنگ آهن مرکزی با تولید 

رشکت  تن،  هزار   ۸۶۰ و  میلیون   ۲

سنگ آهن گهر زمین با ۲ میلیون 

توسعه  رشکت  تن،  هزار  و۴۷۰ 

معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 

با تولید ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تن، 

با یک  پارسیان سنگان  اپال  رشکت 

رشکت  و  تن  هزار   ۲۱۰ و  میلیون 

و  هزار   ۱۹۰ با  سنگان  آهن  سنگ 

در  آهن  سنگ  کنسانرته  تن   ۹۴۰

گرفتند.  قرار  بعدی  رتبه های 

دانه  آهن  سنگ  تولید  بخش  در 

 بندی شده طی مدت مذکور میزان 

تولید رشکت های معدنی با ۷ درصد 

سال  مشابه  مدت  به  نسبت  افت 

گذشته به ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تن 

کاهش یافت. بزرگرتین تولیدکننده 

آهن  سنگ  رشکت  بخش  این  در 

یک  تولید  مجموع  با  مرکزی 

گندله  بود.  تن  و ۵۰ هزار  میلیون 

بیشرتین  آهن  کنسانرته  از  پس 

نخست  ماهه   ۷ تولید  در  را  سهم 

سال جاری با تولید ۱۷ میلیون و ۹۶۰ 

هزار تن و رشد ۲۴ درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته به خود 

داد.  اختصاص 

جاری  سال  نخست  ماهه   ۷ طی 

فوالدی  محصوالت  تولید  مجموع 

به  نسبت  افزایش  درصد   ۵ با 

میلیون   ۶ قبل  سال  مشابه  مدت 

ثبت  به  تن   ۲۲۹ و  هزار   ۱۱۱ و 

کشور  فوالدسازان  رسید. همچنین 

تن   ۸۷۱ و  ۵۷۱هزار  و  میلیون   ۹

شمش فوالدتولید کردند که حاکی 

از رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال 

آلومینیوم  تولید  است.  گذشته 

با   ۹۶ سال  نخست  ماهه   ۷ طی 

مدت  به  نسبت  درصدی   ۳ افت 

هزار   ۱۹۴ به  گذشته  سال  مشابه 

یافت. همچنین  کاهش  تن  و ۹۱۳ 

کاتد مس طی مدت مذکور  تولید 

با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال 

گذشته ۷۷ هزار و ۶۰۰ تن به ثبت 

تولید  میزان  حال  همین  رسید.در 

درصدی   ۳ رشد  با  مس  کنسانرته 

افزایش  تن   ۱۶۰ و  هزار   ۶۴۴  به 

یافت.

 ارتقای روابط تجاری ایران و آملان

مدیرعامل  محمدزاده  سعید 

معرفی  نشست  در  راه آهن  رشکت 

فرصت های رسمایه گذاری در بخش 

ریلی ایران به رشکت های آملانی، با 

ایران  تجاری  روابط  رشد  به  اشاره 

و آملان به ۲.۹ میلیارد یورو، گفت: 

رسمایه گذاری  پذیرش  آماده  ایران 

ریلی  صنعت  بخش  در  خارجی 

و  اقتصادی  روابط  است.  کشور 

عمرانی ایران و آملان در طول دو تا 

از  پس  به خصوص  اخیر،  سال  سه 

سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به 

این کشور در سال جاری، روند رو به 

است. داشته  رشدی 

تاثیرگذارترین  از  یکی  را  آملان  وی 

کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص 

در بخش اقتصادی برشمرد و افزود: 

آن  گسرتش  و  آملان  و  ایران  روابط 

از  اقتصادی،  و  سیاسی  ابعاد  در 

خارجی  سیاست  مهم  اولویت های 

ضمن  می آید؛  حساب  به  کشور 

ایران  اقتصادی  روابط  حجم  اینکه 

و آملان پس از برجام نیز، رشد قابل 

نحوی  به  است؛  یافته  مالحظه ای 

روابط  این  سال ۲۰۱۷،  پایان  در  که 

یورو  میلیارد   ۲.۹ رقمی معادل  به 

است. رسیده 

بیان  با  راه آهن  رشکت  مدیرعامل 

کشورهای  میان  در  ایران  اینکه 

دومین  آفریقا،  شامل  و  خاورمیانه 

محسوب  منطقه  بزرگ  اقتصاد 

ایران   GDP کرد:  تاکید  می شود، 

 ۴۱۲ رقمی معادل  به   ۲۰۱۶ سال  در 

میلیارد دالر رسید که نشان می دهد 

سال  در  ایران  اقتصادی  وضعیت 

گذشته میالدی، جهش ۶.۴ درصدی 

است. داشته 

در سه ماهه سوم سال میالدی جاری رخ داد؛

افزایش ۸ درصدی تقاضای طال در ایران

واردات اتحادیه اروپا از ایران در ۹ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد ۱۰۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷.۲۵۲ میلیارد یورو رسید. 

به گزارش تسنیم،  پایگاه خربی کمیسیون اروپا از رشد ۶۲درصدی مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایران در ۹ماهه نخست سال جاری میالدی خرب داد.

مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در ماه های ژانویه تا سپتامرب سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۹.۱۰۱ میلیارد یورو اعالم شده بود در مدت مشابه امسال به 

۱۴.۷۸۲ میلیارد یورو افزایش یافته است.

افزایش واردات اروپا از ایران در پی ازرسگیری خرید نفت ایران پس از توافق هسته ای نقش مهمی در رشد تجارت دو طرف داشته است.

اعضای اتحادیه اروپا در ۹ماهه نخست ۲۰۱۶ بالغ بر ۳.۴۹۸ میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بودند که این رقم در ۹ماهه نخست ۲۰۱۷ با رشد 

۱۰۷درصدی به ۷.۲۵۲ میلیارد یورو رسیده است.

بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۹ماهه نخست ۲۰۱۷ نیز رشد ۳۴درصدی داشته و به ۷.۵۳ میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا 

در ۹ماهه نخست سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۵.۶۰۳ میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بود.

تراز تجاری دو طرف در این مدت به میزان ۲۷۸ میلیون یورو به نفع اتحادیه اروپا بوده است.

در ۹ماهه ۲۰۱۷؛

صادرات ایران
 به اتحادیه اروپا 
از 7میلیارد یورو 
گذشت 



مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران گفت: در پایتخت بیش از ۳.۸ میلیون خودرو با 

پالک تهران داریم که از این تعداد در سال گذشته ۱.۲ میلیون خودرو به مراکز معاینه فنی 

کردند. مراجعه 

به گزارش مهر، سید نواب حسینی منش با اشاره به اهمیت فرهنگسازی درخصوص اجرای معاینه 

فنی، افزود: موضوعی که جدا از بحث های ایجابی و اجباری در بحث گرفنت معاینه فنی وجود 

دارد، مساله فرهنگسازی خانواده در راستای اجرای مسئولیت اجتامعی است که این وظیفه 

برعهده رسانه ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهروندان نسبت به معاینه فنی بی توجه  هستند، گفت: متاسفانه شهروندان 

البته  دانستند.  منی  رضورت  را  خودرو  فنی  معاینه  اخذ  نداشت،  وجود  اجبار  که  زمانی   تا 

خانواده هایی هستند که معاینه فنی را الزام می دانند به طوری که در حال حارض بیش از 

چهارصد هزار پالک یونیک در تهران وجود دارد که هر ساله معاینه فنی خود را می گیرند و 

افراد منضبطی هستند که قانون را رعایت می کنند اما در مقابل اکرث افراد به مراکز معاینه فنی 

مراجعه منی کنند.

وی افزود: در پایتخت بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو با پالک تهران داریم که از این تعداد 

در سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند اما سایر 

خودروهایی که مشمول هستند اصال مراجعه نکرده اند.

حسینی منش در ادامه با بیان اینکه خودرو عامل اصلی آلودگی هوای شهر تهران است، گفت: 

فرقی منی کند خودروی سبک یا سنگین باشد. خودرو عامل اصلی آلودگی هواست و شهرداری 

تهران به جد نسبت به موضوع معاینه فنی حساس است و در دوره مدیریت جدید دستور داده 

شده تا خودروهای شهرداری از سالمت برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه میزان خودروهای مردودی از جمله تاکسی ها و اتوبوس ها از نُرم مراکز 

معاینه فنی افزایش یافته است، گفت: برای حل آلودگی هوا مصوبه قانونی کشور را داریم که 

بابت خودروهای تولید داخل که بیشرت از ۸ لیرت بنزین مرصف می کنند، یک خودروی فرسوده 

از رده خارج شود اما چرا این موضوع توسط برخی افراد وتو می شود. از طرفی قانون فیلرت 

دوده را برای خودروهای سنگین داشتیم اما چرا اجرا نشد. قانون ها وجود دارد اما دستگاه ها 

اجرا منی کنند.

فنی  معاینه  رضورت  به  اشاره  با  ادامه   در  تهران  شهرداری  فنی  معاینه  ستاد   مدیرعامل 

موتورسیکلت های شهر تهران اظهار داشت: موتورسیکلت ها از لحاظ معاینه فنی و همچنین 

آلودگی صوتی دچار مشکالتی هستند که نسبت به حل این مشکل بی توجهی می شود.

گفت:  نیستند،  پایبند  قانونی  نوع  هیچ  به  ها  موتورسیکلت  اینکه  بیان  با  منش  حسینی 

موتورسیکلت ها هیچ قانونی اعم از ترافیک و قوانین راهنامیی رانندگی را رعایت منی کنند و تا 

کنون برخورد مناسبی نیز با آن ها نشده است.

وی با بیان اینکه در حوزه معاینه فنی شهرداری تهران ۱۰ خط مکانیزه ویژه موتورسیکلت را در 

مراکز معاینه فنی ایجاد کرده است، افزود:  در سال گذشته از حدود ۴ میلیون موتورسیکلتی 

که در شهر تهران وجود دارد، فقط ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی شهر تهران 

مراجعه کردند.

حسینی منش ترصیح کرد: عدم مراجعه موتورسیکلت ها به مراکز معاینه فنی نشان دهنده این 

است که اهمیتی برای موضوع سالمت موتور و معاینه فنی قائل منی شوند. از طرفی در وزارت 

کشور تا به امروز دستورالعملی برای چگونگی اجرای معاینه فنی موتورسیکلت تهیه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: البته شهرداری تهران دستورالعملی را طبق استانداردهای موجود در دنیا 

تهیه کرده که بر اساس آن موتورسیکلت هایی که نیاز به معاینه فنی دارند، نیازشان در مراکز 

برطرف شود.حسینی منش در رابطه با طرح ترافیک موتورسیکلت ها نیز گفت: با توجه به اینکه 

قرار بود طرح ترافیک موتورسیکلت ها اجرا شود و الزام معاینه فنی برای این طرح بیش از هزار 

دستگاه موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند. در مجموع باید گفت کار معاینه 

فنی در مراکز انجام می شود اما نه در سیمفا ثبت می شود و نه دستورالعملی در وزارت کشور 

برای آن وجود دارد.

مراجعه فقط یک سوم خودروهای پالک تهران به مراکز معاینه فنی

8 Monday -  20 November 2017دوشنبه 29 آبان 1396 -  اول ربیع االول 1439  -  شماره 5451      

ماجرای تغییر مدیرعامل سایپا
در حالی دیروز اخباری مبنی بر تغییر مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منترش شد که بررسی ها نشان 

می دهد سهامدار عمده این گروه خودروسازی نیز موافق این تغییرات است.

به گزارش ایسنا، برخی رسانه ها اعالم کردند که با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، محسن قاسم جهرودی 

به عنوان مدیر عامل جدید گروه خودروسازی سایپا منصوب و جایگزین مهدی جاملی شده است.

انتشار این خرب در حالی است که اصوال مدیرعامل سایپا با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب 

حکم  اصلی  سهامدار  عنوان  به  )ایدرو(  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسرتش  سازمان  رییس  بلکه  منی شود، 

انتصاب مدیرعامل سایپا را صادر می کند. در این زمینه روال کار به این صورت است که هیات مدیره گروه 

خودروسازی سایپا تشکیل جلسه داده و مدیرعامل مد نظر خود را انتخاب و به سازمان گسرتش و نوسازی 

صنایع ایران معرفی می کند. رییس این سازمان نیز در صورت تایید، حکم مدیرعاملی را برای فرد مربوطه 

صادر می کند.

در این زمینه پیگیری های صورت گرفته از سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران نشان می دهد که تا لحظه 

انتشار این خرب این سازمان صدور حکم جدید برای مدیرعاملی گروه خودروسازی سایپا را تایید نکرده است. 

با این حال خربهای رسیده حاکی از آن است که رییس سازمان گسرتش و نوسازی صنایع موافقت تلویحی 

خود را با فرد منتخب هیات مدیره سایپا اعالم کرده است.

تولید چند مدل سواری متوقف شد
مهر ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید خودروی VELA V۵ رشکت خودروسازی راین با کاهش ۱۰۰ درصدی 

همراه بوده و از ۱۴۶ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید ام وی ام ۱۱۰ اس رشکت مدیران خودرو نیز متوقف شده و از دو دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به صفر 

کاهش یافت.

مهر ماه امسال تولید ام وی ام ۵۵۰ دیگر محصول مدیران خودرو نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۵۳۳ 

دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید ام وی ام ۳۱۵ از دیگر محصوالت خودروسازی مدیران نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۰۶۴ 

دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید خودروی لندمارک گروه بهمن نیز متوقف شده و از یک دستگاه در مهر ماه سال گذشته 

به صفر رسید.

تولید لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰ سی سی رشکت کرمان موتور ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۲۷۶ دستگاه در 

مهر ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

مهر ماه امسال تولید جک J۵ دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف شده و از دو دستگاه در مهر ماه سال 

گذشته به صفر رسید.

در مهرماه سال جاری ؛

10 مدل خودرو چهار ستاره شدند 
ارزیابی اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت  نشان می دهد در مهرماه امسال، ۹ 

خودرو از گروه خودروهای سبک و یک مدل از گروه خودروهای سنگین توانسته است در ارزشیابی کیفی 

مهرماه امسال چهار ستاره کیفی به دست آورد.

به گزارش ایرنا، در مهرماه امسال در گروه سبک و بخش سواری، نیومزدا۳ رشکت بهمن موتور و گرند ویتارا 

از رشکت ایران خودرو خراسان در سطح قیمتی باالتر از یک هزار میلیون ریال با کسب چهار ستاره کیفی 

باالترین کیفیت خودروها را به دست آوردند.این ۲ خودرو در ارزشیابی شهریورماه امسال نیز چهار ستاره 

را کسب کرده بودند.

در سطح قیمتی ۷۵۰ میلیون تا یک هزار میلیون ریال نیز خودروهای هیوندا ۲۰i کرمان موتور و کیا رساتوی 

رشکت سایپا موفق به دریافت چهار ستاره کیفی شدند.

تیگو ۵ مدیران خودرو و JAC-S۵ کرمان موتور نیز در این کالس قیمتی با سه ستاره کیفی در رتبه بعدی 

قرار گرفتند.همه خودروهای این کالس قیمتی در ارزشیابی شهریورماه به همین اندازه ستاره کیفی به دست 

آورده بودند.

در کالس قیمتی ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلیون ریال خودرو هیوندا ۱۰i ساخت رشکت کرمان موتور چهار ستاره کیفی 

به دست آورد و چانگان CS۳۵ سایپا سیرتوئن، آریزو۵ مدیران خودرو ، JAC-J۵ کرمان موتور و برلیانس 

H۳۳۰ پارس خودرو توانستند سه ستاره کیفی به دست آورند.

در این کالس قیمتی لیفان X۶۰ کرمان موتور نیز یک ستاره به دست آورد.در سطح قیمتی ۲۵۰ تا ۵۰۰ 

میلیون ریالی خودروهای رنو ساندرو و پارس تندر پارس خودرو و خودروهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تندر ۹۰ 

پالس اتوماتیک ایران خودرو با دریافت چهار ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولید ساخت داخل را 

در این ماه و در این کالس قیمتی به خود اختصاص دادند.

در کالس قیمتی پایین تر از ۲۵۰ میلیون ریال نیز ۲خودرو سایپا X۱۳۱ و سایپا X۱۳۲ رشکت سایپا و همچنین 

سایپا X۱۳۱ پارس خودرو هر کدام یک ستاره به دست آوردند.این خودروها در ارزشیابی شهریور ماه نیز 

یک ستاره ای بودند.

در گروه سبک و در بخش وانت، وانت تندر رشکت ایران خودرو با دریافت سه ستاره کیفی باالترین کیفیت 

خودروهای تولیدی ساخت داخل را در سطح قیمتی پایین تر ۵۰۰ میلیون ریال در این ماه به خود اختصاص 

داد.

وانت های مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و دو کابین بهمن موتور، وانت نیسان تک سوز زامیاد، وانت آریسان 

ایران خودرو دیزل و وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد هر کدام یک ستاره کیفی را از آن خود کردند.

وانت پیکاپ فوتون ایران خودرو دیزل نیز در کالس قیمتی باالتر از ۵۰۰ میلیون ریال تنها خودرویی بود که 

توانست ۲ستاره کیفی را از آن خود کند.

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت می افزاید: در گروه سنگین و در بخش باری خودرو کشنده اسکانیا 

۴۱۰G ماموت دیزل با دریافت چهار ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در 

این ماه به خود اختصاص داد.

در بخش مسافری فقط خودرو تولیدی اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال ساخت رشکت عقاب افشان 

بود که ۲ ستاره کیفی به دست آورد.

کامیونت ایسوزو NPR۷۵K در بخش کامیونت و کامیون NPR۷۵M در بخش کامیون که ساخت رشکت 

بهمن دیزل هستند، هر کدام ۲ ستاره کیفی را از آن خود کردند.

این خودروها در ارزشیابی شهریورماه به همین اندازه ستاره کیفی دریافت کرده بودند.در روش جدید 

ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی )روش آدیت ملی(، خودروها در ۲مرحله استاتیک و دینامیک ارزیابی 

می شوند.

در مرحله استاتیک، خودرو از نظر عوامل ظاهری، فواصل، همسطحی و رنگ و در مرحله دینامیک، از نظر 

عملکرد همه سیستم های خودرو مانند ترمز، فرمان، سیستم های الکرتونیکی خودرو و ... ارزیابی می شود.

در این روش، مترکز بر ایرادهای ایمنی و اساسی خودروهاست؛ به گونه ای که در صورت بروز ایراد ایمنی یا 

اساسی، خط تولید خودروساز متوقف و از تحویل این خودروها به مشرتی جلوگیری می شود.

همچنین ایرادهای مهم و عملکردی با منره و وزن باالیی در ارزیابی ها لحاظ می شود.منرات نهایی و سطح 

کیفی هر خودرو با نشان ستاره در گزارش ها تعیین و منعکس می شود.

آسان عموم  و  کارشناسان  برای  آن  درک  و  جهانی  های  رویه  و  استانداردها  مطابق  روش   این 

 است.

حاشیه قیمت منفی
 در بازار خودروهای مونتاژی

برخی  برای  باال  قیمت گذاری 

توسط  وارداتی  خودروهای 

رشکت های خودروساز باعث ایجاد 

حاشیه قیمتی منفی در بازار شده 

و نرخ این خودروها به زیر قیمت 

طوری  به  است  رسیده  کارخانه 

که می توان به اختالف ۱۵ میلیون 

تومانی قیمت پژو ۵۰۸ اشاره کرد.

به گزارش فارس، تعیین قیمت های 

غیر واقعی برای برخی خودروهای 

سوی  از  مونتاژی  یا  وارداتی 

شکل گیری  باعث  خودروسازان 

بازار  در  منفی  قیمت  حاشیه 

این  نرخ  و  شده  خودروها  این 

محصوالت را در بازار به زیر قیمت 

است. رسانده  کارخانه 

بررسی بازار خودرو نشان می دهد 

وارداتی   ۳۰۱ پژو  حارض  حال  در 

هزار   ۹۲۰ و  میلیون   ۹۴ قیمت  با 

تومان از سوی ایران خودرو عرضه 

که  است  حالی  در  این  می شود، 

 ۸۹ بازار  در  خودرو  این  قیمت 

میلیون تومان است و مشرتی برای 

وجود  باالتر  قیمت  با  خودرو  این 

ندارد. به این ترتیب اختالف قیمت 

این  مورد  در  تومانی  میلیون   ۶

دارد. وجود  خودرو 

در مورد پژو ۵۰۸ نیز باید به حاشیه 

قیمتی منفی ۱۵ میلیون تومانی این 

تعیین  قیمت  کنیم.  اشاره  خودرو 

شده برای این خودرو از سوی ایران 

است  تومان  میلیون   ۱۸۵ خودرو 

با قیمت ۱۷۰ میلیون  بازار  اما در 

تومان معامله می شود.

رنو کپچر بدون گرمکن صندلی نیز 

تومان  میلیون   ۲.۵ بازار حدود  در 

پایینرت از نرخ مصوب ایران خودرو 

عرضه می شود. قیمت این خودرو 

میلیون و ۵۰۰ هزار  بازار ۱۱۷  در 

تومان است اما ایران خودرو آن را 

با قیمت ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان عرضه کرده است.

را  اتوماتیک  دنده  نیز رساتو  سایپا 

تومان  هزار   ۱۵۰ و  میلیون   ۱۰۴

مشرتی  بازار،  در  اما  کرده  تعیین 

برای این خودرو با این قیمت وجود 

ندارد و خریداران فقط حارضند تا 

۱۰۱ میلیون تومان برای خرید این 

ترتیب  این  به  بپردازند.  محصول 

اختالف قیمت ۳ میلیون تومانی را 

هستیم. شاهد  رساتو  برای 

ویتارا کالس ۱۰  مورد سوزوکی  در 

هم باید به نرخ ۱۴۷ میلیون تومانی 

این خودرو در ایران خودرو اشاره 

کنیم. این در حالی است که ویتارا 

در بازار ۷ میلیون تومان زیر قیمت 

کارخانه یعنی با قیمت ۱۴۰ میلیون 

تومان معامله می شود.

در  نیز  توربو   S۷ هایام  قیمت 

خودرو  ایران  منایندگی های 

اما  است  تومان  میلیون   ۹۵

 ۴ منفی  اختالف  با  بازار  در 

 ۹۱ معادل  یعنی  تومانی  میلیون 

فروش  و  خرید  تومان   میلیون 

می شود.

سوز  دوگانه  آریسان  وانت  قیمت 

تومان  میلیون   ۲۷.۵ بازار  در  نیز 

همین  خودرو  ایران  اما  است 

خودرو را حدود ۱.۵ میلیون تومان 

باالتر از نرخ بازار یعنی با قیمت ۲۸ 

میلیون و ۸۹۳ هزار تومانی عرضه 

می کند.

هیوندا I۱۰ نیز از دیگر خودروهایی 

 ۱۵۰ بازار  در  آن  قیمت  که  است 

هزار تومان پایینرت از قیمت مصوب 

خودرو  این  است.  خودرو  کرمان 

هزار   ۱۵۰ و  میلیون   ۷۲ قیمت  با 

تومان توسط کرمان خودرو عرضه 

می شود ولی در بازار بیشرت از ۷۲ 

پرداخت  آن  برای  تومان  میلیون 

منی شود.

خودروها  منفی  قیمت  اختالف 

نشان دهنده عدم نیازسنجی بازار و 

قیمت گذاری غیر واقعی خودروها 

است که لزوم نظارت دستگاه های 

مسئول را بر عملکرد خودروسازان 

رضوری می سازد. به این ترتیب از 

نرخ گذاری  در  مرج  و  هرج  ایجاد 

یا  و  مونتاژی  داخلی،  خودروهای 

شد. خواهد  جلوگیری  وارداتی 

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 

تاکید کرد با توجه به فراوانی منابع گاز طبیعی در کشور، تولید 

برقی  و  طبیعی  گاز  از سوخت  متشکل  هیربیدی   خودروهای 

گزینه  برقی  خودروهای  تولید  بر  مترکز  جای  به  تواند   می 

مناسب تری باشد.

آرش محبی نژاد در گفت وگو با ایرنا افزود: تولید خودرو برقی 

در کشورمان که گاز طبیعی به وفور وجود داشته و امکان تولید 

خودروهای گازسوز میرس است، منی تواند به عنوان یک اولویت 

مطرح باشد.

که  کشورهایی  در  برقی  خودروهای  از  استفاده  گفت:  وی 

کاهش  به  برخوردارند،  فراوان  تجدیدپذیر  انرژی  منابع   از 

آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از گرم شدن کره زمین 

با  را  تولیدی کشورمان  برق  باشد  قرار  اگر  اما  کند  کمک می 

به هامن  با سوخت های فسیلی توسعه دهیم،  نیروگاه های 

اندازه در آلودگی محیط زیست و گرم شدن زمین تاثیر خواهد 

داشت.

محبی نژاد افزود: موضوع خودروهای برقی در کشور، فقط در 

حد پروژه »فاز صفر« آن یعنی مرحله مقدماتی مطرح است و 

هنوز خودروسازان کشور در این زمینه اقدام عملی نکرده اند.

این مسئول صنفی ادامه داد: قطعه سازان نیز تاکنون برای تامین 

قطعات خودروهای برقی اقدام عملی نداشته اند.

وی اضافه کرد: در این زمینه به مطالعه رشایط نیازمندیم که 

سازمان  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی  از  موضوع 

گسرتش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در دست بررسی است.

محبی نژاد گفت: امروز خودروهای برقی تولیدی در کشورهای 

مختلف با معضالت اساسی روبرویند که از جمله آنها، ضایعات 

و زباله های باتری های استفاده شده در آنها، محل دفنشان و 

خسارت های وارد به محیط زیست است.

وی ادامه داد: عالوه بر آن، این خودروها در طول شب به شارژ 

شدن نیاز دارند که استفاده تعداد زیادی از خودروها از شارژ 

برق، توان الکرتیکی باالیی در شبکه می طلبد.

برای  الزم  توان  از  کشورمان  متولی  های  دستگاه  »باید 

طول  در  خودروها  رسیع  شارژ  و  ها  نیروگاه  برق  تامین 

در  شارژ  شبکه  توسعه  آن  بر  عالوه  و  باشند  برخوردار  روز 

این  بر  است؛  مهمرت  برقی  خودروهای  تولید  مساله  از  کشور 

وزارت  نظیر  هایی  دستگاه  همکاری  و  هامهنگی  اساس 

نیاز مورد  کشور  وزارت  و  ها  راهداری  ها،  شهرداری   نیرو، 

 است«.

وزیر  معاون  معظمی«  »منصور  پیش  چندی  ایرنا،  گزارش  به 

به  برقی  خودروهای  تولید  گفت:  تجارت،  و  معدن  صنعت، 

به  و  نیست  ممکن  خودروسازی  های  بنگاه  سوی  از  تنهایی 

دارد. نیاز  حاکمیت  حامیت  و  دخالت 

معاون طراحی و توسعه محصول و پلتفرم رشکت ایران خودرو 

نیز از عرضه نخستین خودروهای برقی و هیربیدی این رشکت 

روی پلتفرم جدید از سال ۱۴۰۰ خورشیدی )۲۰۲۱ میالدی( خرب 

گذشته  مردادماه  نیز  سایپا  گروه خودروسازی  مدیرعامل  داد. 

اعالم کرد خودرو تیبای برقی در حال آزمایش است و پس از 

آزمایش، در آینده ای نزدیک عرضه می شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور مطرح کرد:

پیشنهاد تولید خودروهای هیبریدی به جای برقی

وزیر صنعت،معدن و تجارت در روز پایانی دوازدهمین منایشگاه بین املللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران با 

حضور در غرفه سایپا در جریان آخرین دستاوردهای این گروه خودروسازی قرار گرفت.

به گزارش سایپانیوز، محمد رشیعتمداری و هیئت همراه با حضور در منایشگاه بین املللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو 

تهران در بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا ، کوییک؛ جدیدترین محصول سایپا را مورد ارزیابی قرار داد.

در حاشیه این بازدید، وزیر صنعت ضمن سوار شدن بر خودروی کوییک، از آخرین دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا مطلع 

شد و در جریان جدیدترین امکانات این خودرو و زمان ورود به بازار آن قرار گرفت .بر اساس اعالم گروه خودروسازی سایپا 

فروش خودرو کوییک سایپا از ۷ آذر ماه سال جاری به صورت اینرتنتی  آغاز خواهد شد.

وزیرصنعت
 استارت کوییک را زد
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که  است  معتقد  اقتصادی  فعال  یک 

عرضه مواد اولیه در بورس کاالی ایران 

های  زیرساخت  به  توجه  با  همزمان 

تولید  مزایایی همچون  تولید،  زنجیره 

رشد  و  افزوده  ارزش  ایجاد  رقابتی، 

GDP و جلوگیری از خام فروشی را در 

داشت. خواهد  پی 

به گزارش ایلنا، براساس ماده ۳۷ قانون 

باید  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع 

مواد خام معدنی ابتدا در تاالر بورس 

تا در صورت  ایران عرضه شود  کاالی 

دریافت  صادراتی  مجوز  تقاضا  نبود 

تا  کند  می  ترصیح  قانون  این  کند. 

زمانی تولیدکنندگان داخلی برای تولید 

کاالیی با ارزش افزوده باالتر به مواد 

خام معدنی احتیاج دارند، صادرات آن 

نباید صورت گیرد. بدین ترتیب، وقتی 

یک کاالیی در تاالر بورس کاال عرضه 

شفاف  کامال  کلی  طور  به  شود،  می 

کشف نرخ می شود و متام متقاضیان 

داخلی بدون دغدغه، هم می توانند 

هم  و  شوند  سهیم  نرخ  کشف  در 

آن کاال را در نهایت با قیمت واقعی 

بخرند. وقتی این سیکل اتفاق افتاد و 

همه متقاضیان داخلی خرید خود را 

انجام دادند، اگر مازادی وجود داشت 

می توان آن را صادر کرد.

خام  از  تواند  می  قانونی  ماده  این 

فروشی مواد اولیه جلوگیری کند و به 

کشف قیمت شفاف کاالها در بورس 

شود. منتهی 

حسین  محمد  ارتباط،  همین  در 

برخوردار، فعال اقتصادی ، در خصوص 

اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر در بسرت بورس کاالی ایران 

فروشی  خام  از  جلوگیری  منظور  به 

مواد  باید  گفت:   ... به  معدنی  مواد 

ساخته  کاالی  تولید  برای  را  معدنی 

شده و ایجاد ارزش افزوده بیشرت، در 

میان  این  در  کنیم.  کاال عرضه  بورس 

زیرساخت  که  اینجاست  مهم  نکته 

کشور  داخل  در  تولید  زنجیره  های 

تا  شود  رعایت  متعادل  صورت  به 

اختالل ها در قیمت ها و بازار کمرت 

منایان شده و بتوانیم از ظرفیت های 

بورس کاال برای عرضه های داخلی و 

صادراتی مواد معدنی نهایت بهره را 

بربیم.

امکان  از  برخوردار  حسین  محمد 

صنایع  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین 

مناسب  های  قیمت  به  دستی  پایین 

جلوگیری  و  کاال  بورس  در  عرضه  با 

و  گفت  سخن  خام  مواد  صادرات  از 

قانون   ۳۷ ماده  اجرای  با  کرد:  اظهار 

رفع موانع تولید رقابت پذیر می توان 

به  تولید،  فرآیند  کردن  رقابتی  ضمن 

با  نیاز صنایع  اولیه مورد  تامین مواد 

قیمت های مناسب کمک کرد که برای 

تحقق این امر باید تکنولوژی مدرن را 

نیز به کار برد.

برخوردار با بیان اینکه عرضه مواد خام 

قانونی  این ماده  در بورس کاال طبق 

در شفافیت قیمتی نیز اثرگذار است، 

نیز  موضوع  این  به  باید  کرد:  تاکید 

توجه داشت که در دنیا قیمت بیشرت 

مواد خام برمبنای قیمت آنها در بورس 

های کاالیی تعیین می شود. هرچند 

مسائلی همچون بهره وری، تکنولوژی 

و دانش فنی به کار گرفته شده نیز در 

قیمت متام شده تاثیر دارد.

اتاق  رئیسه  هیات  سابق  عضو  این 

و  دالالن  حذف  به  تهران  بازرگانی 

واسطه ها با اجرای ماده ۳۷ در بسرت 

تاکید کرد و گفت: حذف  کاال  بورس 

می  ملی  عزم  ها  واسطه  و  دالالن 

خواهد و با اجرای این ماده در فضای 

این هدف  به  توان  شفاف بورس می 

رسید.

وی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع 

پایین دستی از طریق عرضه محصوالت 

در  را  کاال  بورس  در  باالدستی  صنایع 

ایجاد ارزش افزوده تولید موثر دانست 

مختلف همچون  در صنایع  گفت:  و 

آلومینیوم، مس، سنگ آهن، کبالت و 

مواردی نظیر آنها واردات مواد اولیه را 

به کشور شاهد هستیم. این در حالی 

است که می توان با به کارگیری ذخایر 

و  افزوده  ارزش  ایجاد  جهت  داخلی 

استفاده  کشور  کل   GDP افزایش 

کرد. ضمن اینکه با اجرای این قانون 

کشور  درآمدهای  معدنی،  صنایع  در 

از جهت رشد تولید باال رفته و میزان 

اشتغال در کشور نیز افزایش می یابد.

ثمرات عرضه مواد اولیه در بورس کاال ؛

4 مزیت اقتصادی با اجرای یک ماده قانونی

یورو راه ورود به بازار سرمایه ایران
جرج یوجو، استاد دانشگاه کلمبیا و قائم مقام سابق بورس نیویورک، که در هامیش بین املللی بازار رسمایه ایران در 

تاریخ 9 آبان ماه سال جاری در جزیره کیش حضور  و در یکی از تأثیرگذارترین پنل های تخصصی این هامیش رشکت 

داشت با ارائه مقاله ای در هافینگتون پست، بازار رسمایه ایران را یکی از بازارهای جذاب منطقه معرفی کرده است. 

به گزارش سنا، وی در این مقاله نوشته: هفته های گذشته در هامیشی با موضوع بازار رسمایه که با تالش سازمان 

بورس و اوراق بهادار ایران در جزیره کیش برپا شده بود دعوت شدم. جزیره کیش یکی از جزایر بسیار دیدنی و لوکس 

در ایران است. فاصله نخستین شهر تا این جزیره 19 کیلومرت است. با نگاهی به میزان ساخت و سازها در این جزیره 

لوکس، می توان این طور بیان داشت که جزیره کیش با آسامن خراش ها، درخت های نخل، مکان های تفریحی و 

سواحل جذاب، میامی دیگر باشد.

از کشورهای هند،اندونزی، آملان  ایران حضور مقامات رسمی  بازار رسمایه  از مهم ترین فاکتورهای هامیش  یکی 

بود. بلژیکی  انگلستان و موسسات 

در این میان، سفرای ترکیه و کره جنوبی نیز در این کنفرانس به معرفی کشور خود و موقعیت های اقتصادی آن 

پرداختند.

گشایش درب های بازار رسمایه ایران به سوی دنیا

ایرانی  بانک های  از  کامال مرصانه  باواریا،  ایالت  به خصوص  و  آملان  بود.  بخش  لذت  بسیار  ایران  دوباره  کشف 

درخواست کردند تا شعبات مختلفی را در مونیخ تاسیس کنند و در این میان چهار بانک نیز مجوزهای الزم را برای 

تاسیس شعب خود، دریافت کرده و در انتظار مراحل بعدی تاسیس شعبه هستند. بانک ایرانی - اروپایی در هامبورگ 

نیز درحال تکمیل مراحل تاسیس یک بانک ایرانی در قلب منطقه یورو است.

صندوق اوملا دماوند که در جزیره کیمن )جنوب کوبا، شامل غرب جامائیکا، مستعمره بریتانیا( تاسیس شده است به 

صورت فعال در حال معامله است و به سهامداران و رسمایه گذاران خود امکان رسمایه گذاری غیر مستقیم در سهام 

رشکت های ایرانی را نیز داده است. این صندوق برای متامی رسمایه گذاران در دنیا قابلیت دسرتسی دارد اما دسرتسی 

مستقیم به سهام رشکت های ایرانی هنوز برای این صندوق ناممکن است.

راه حل یورو

در حال حارض امکان استفاده و دسرتسی به بازار رسمایه ایران و موسسات مالی در این کشور تنها از طریق یورو امکان 

پذیر است. روابط تجاری با ایران که بر حسب دالر آمریکا صورت بگیرد مشمول مقررات نقض تحریم های غرب علیه 

ایران خواهد شد. پس یورو بهرتین گزینه برای معامله با ایران خواهد بود. فعالیت های مالی از طریق بانک های 

داخلی اروپا و بانک های غیر اروپایی که محل اقامت آنها در اروپاست بدون مشکل خواهد بود و این بانک ها می 

توانند تبادالت مالی و تسویه خود را با ایران به رسانجام برسانند. بخشی از تراکنش های سیستم بانکی منطقه یورو را 

بانک های بخش دولتی مثل بانک KFW در آملان انجام می دهند. این بانک ها، از هر گونه رسمایه گذاری بانک های 

آملانی در ایران، حامیت می کنند و OFAC یا هامن دفرت کنرتل رسمایه های خارجی که بخش نظارت بر نقض تحریم 

ها در بانک های آمریکا است به این بانک ها دسرتسی ندارد. در حقیقت، به جز بنگاه های مالی اقتصادی فعال در 

ایالت متحده، مابقی رشکت های اقتصادی بین املللی بزرگ مایل به حضور در ایران هستند.

بازدهی شاخص بورس در سالجاری به ۱۴ درصد رسید
از ابتدای امسال تا کنون شاخص بورس با 1۴ درصد افزایش و شاخص کل هم وزن با 11.۶ درصد افزایش عدد 1۷۵۴۷ 

واحد را تجربه کرد.

به گزارش تسنیم؛ در هفته ای که گذشت حجم معامالت ۳۴29 میلیون سهم و ارزش آن ۶9۴۴ میلیارد ریال بوده 

که حجم و ارزش معامالت به ترتیب 1 و 2 درصد کاهش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران نیز در پایان 

معامالت هفته پیش به عدد ۳۵1۴91۶ میلیارد ریال رسید که 0.2 درصد افزایش داشته است.

همچنین سه صنعت »محصوالت شیمیایی« با 1۶درصد، »فلزات اساسی« با 1۶ درصد و فراورده های نفتی با 1۶ درصد 

بیشرتین ارزش و »محصوالت شیمیایی« با 20 درصد، »خودرو و ساخت قطعات« با 18.8 درصد و »فلزات اساسی« با 

1۵.۶ درصد بیشرتین حجم معامالت را به خود اختصاص دادند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز در هفته گذشته به عدد 8800۶ واحد رسید که 109 واحد افزایش داشته 

است. این در حالی است که از ابتدای امسال تا کنون شاخص بورس با  1۴ درصد افزایش و شاخص کل هم وزن با 

11.۶ درصد افزایش عدد 1۷۵۴۷ واحد را تجربه کرد.

همچنین در ۳0 روز گذشته صنعت »فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای« با بازدهی 1۶ درصد، در صدر 

صنایع بورسی قرار گرفت و صنعت »ساخت محصوالت فلزی« با افت با 1۴.۶ درصدی بیشرتین افت را تجربه کرد.

املللی نسبت به  از شاخص بورس های بین  با برخی  افزاید: در محاسبه شاخص کل بورس تهران  این گزارش می 

پایان هفته گذشته، شاخص بورس دبی )DFM INDEX( با رشد 1.۵ درصدی بیسشرتین بازدهی، شاخص بورس 

اند. با افت ۴ درصدی کمرتین بازدهی را به خود اختصاص داده   )TOPIX(توکیو

پرداخت بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران
معاونت عملیات رشکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از 1۷هزار و ۵89میلیارد ریال انواع سود به ۴۳۴۳  

رسمایه گذار پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی سامت، در معامالت هفته گذشته فرابورس ایران تعداد ۴9۴1 نفر با استفاده از اوراق حق 

تقدم تسهیالت مسکن وارد فرایند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند.

حجم معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به 2۶ آبان ماه بیش از 281 هزار برگه اوراق بود.

معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن از سال 89 در رشکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 مناد 

حق تقدم تسهیالت مسکن در این رشکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تسهيالت خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمري مسكن از 18.۵ به 1۷.۵ 

درصد كاهش يافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعيني شده است.

سقف فردي تسهيالت خريد از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن در تهران ۶00 میلیون ریال، در 

مراکز استانها و شهرهای باالی 200 هزار نفر۵00 میلیون ریال و سایر مناطق شهری ۴00 میلیون ریال است.

انعقاد ۱۵۶ هزار قرارداد آتی سکه در هفته چهارم آبان
حجم معامالت آتی سکه طی هفته گذشته در بورس کاال به 1۵۶ هزار و ۴۷2 قرارداد افزایش یافت و ارزش آن نیز به 

2۴ هزار و ۵18 میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایِبنا، در معامالت آتی سکه در هفته گذشته، رسرسید شهریور سال 9۷ به عنوان پُرطرفدارترین رسرسید 

لقب گرفت، به نحوی که معامله گران 10۴ هزار و 8۳0 قرارداد را به ارزش 1۶ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال در این موعد 

تحویل به ثبت رساندند.

بر پایه این گزارش، در رتبه دوم معامالت آتی سکه، رسرسید تیر ماه سال آینده با ۴۴ هزار و ۷۴۵ قرارداد به ارزش 

معامالتی ۶ هزار و 8۳۷ میلیارد ریال قرار گرفت.

همچنین در مکان سوم بازار آتی نیز قرارداد اردیبهشت ماه سال آینده قرار گرفت، به طوری که این رسرسید با ۳ هزار 

و ۷۷ قرارداد به ارزش ۴۵8 میلیارد ریال معامالت خود را در هفته اخیر به پایان رساند.

از سویی دیگر، رسرسید دی ماه نیز با 2 هزار و ۷1۶ قرارداد به ارزش ۳8۵ میلیارد ریال در مکان بعدی بازار آتی از 

نظر حجم معامالت قرار گرفت. در ادامه، رسرسید اسفند ماه با یک هزار و 10۴ قرارداد به ارزش 1۵9 میلیارد ریال 

معامله شد.
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مدیر امور اعضای کانون کارگزاران با اشاره به اینکه به جز حجم 

معامالت، بقیه محرک های بازار رسمایه سیگنال های مثبتی دارند، 

گفت: در صورت تداوم این سیگنال های مثبت و رشد ارزش بازار 

دور از ذهن نیست که شاخص در کوتاه مدت بتواند از سقف 

تاریخی خودش عبور کند و فصل جدیدی در بازار رسمایه پس از 

۴ سال رقم بخورد.

گفتگو  در  کارگزاران  کانون  اعضای  امور  مدیر  بهزادفر،  بهنام 

صنایع  اکرث  بلکه  بورس  شاخص  تنها  نه  کرد:  عنوان  سنا،  با 

تجربه  را  خود  قیمتی  پیک  تاریخ  این  در  ها  رشکت   و 

کردند. 

این کارشناس بازار رسمایه ادامه داد: شاخص اکنون در محدوده 

تاریخی خود  با سقف  اندکی  88 هزار واحد بوده و در فاصله 

قرار گرفت. نکته مهم این که هرچند هنوز این سقف تاریخی 

و  دارو  گروه های  از صنایع هامنند  بعضی  اما  نشده،  شکسته 

رایانه و خودرو خیلی قبل  تر، از این سقف عبور کردند و بعضی 

از گروه ها مثل فلزات اساسی اخیرا موفق به عبور از این سقف 

شدند، حتی شاخص فرابورس ایران هم 8 ماه است که از بحران 

سال 92 عبور کرد.

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران با بیان اینکه در رشایط فعلی 

و عبور  بوده  از سال 92  متفاوت  وضعیت صنایع و رشکت ها 

از دیدگاه  با مقاومت محکمی  از رقم 89۵00 واحد هم  بورس 

بازار در رشایط فعلی  تحلیلی روبرو نخواهد بود، گفت: گرچه 

مثبت هست و حتی نسبت به ابتدای سال بازدهی خیره کننده 

1۴ درصدی هم داشت، اما حجم معامالت هنوز به میزان قابل 

قبول نرسیده است.

بهادار  اوراق  بورس  روزانه  خرد  معامالت  ارزش  افزود:  وی 

تهران، در چند روز گذشته در محدوده 100 میلیارد تومان بود 

و ظرفیت افزایش آن وجود دارد. در مقام مقایسه در سال 92، 

مقدار  این  برابر   ۴ از  بیشرت  بازار  معامالت  ارزش  ای  برهه   در 

بود.

بهزادفر با اشاره به اینکه به جز حجم معامالت، بقیه محرک های 

مثال  عنوان  به  گفت:  دارند،  مثبتی  های  سیگنال  رسمایه  بازار 

قیمت نفت نسبت به ابتدای سال رشد 22 درصدی داشته و به 

رقم ۶2 دالر رسید، دالر هم نسبت به اول سال با 10 درصد رشد 

به رقم ۴100 تومان رسیدکه برای بورس اتفاقات مثبتی قلمداد می 

شوند. در صورت تداوم این سیگنال های مثبت و رشد ارزش بازار 

دور از ذهن نیست که شاخص در کوتاه مدت بتواند از سقف 

تاریخی خودش عبور کند و فصل جدیدی در بازار رسمایه پس از 

۴ سال رقم بخورد. 

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران تشریح کرد:

بررسی وضعیت بازار سرمایه و پیش بینی آینده آن

این  معامالت  ارز،  بورس  اندازی  راه 

حوزه را شفاف کرده و خط قرمزی بر 

متامی بازارهای کاذب رسمایه کشیده 

می شود.

کاالی  بورس  گزارش»پایگاه خربی  به 

برای  مشخص  مکانی  ایران«،نبود 

تفاوت  همچنین  و  آزاد  ارز  معامله 

با  مرکزی  بانک  اعالمی  ارز  نرخ  در 

بازار آزاد مشکالت عدیده ای را برای 

که  آورد  وجود  به  اقتصادی  فعاالن 

بیشرتین آسیب را به حوزه واردات و 

صادرات وارد کرد. در نتیجه مسووالن 

سازوکاری  ایجاد  فکر  به  مربوطه 

برای افزایش بهره وری در تجارت و 

افزایش رضیب اطمینان فعالیت های 

بورس  عالی  افتادند.شورای  اقتصادی 

نیز از تصویب بورس ارز خرب داده بود 

و راه اندازی آن را تنها در گرو تایید 

این  در  دانست،  مرزی  بانک  نهایی 

انتظار  از جامعه  میان گروه وسیعی 

نتایج تاسیس آن را می کشند.

کاهش ریسک معامالت در بورس ارز

مدیره  هیات  عضو  محسنی  قاسم 

اظهار  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 

ابزارهای  بورس،  عالی  شورای  کرد: 

به  دهی  نظم  برای  را  ارزی  مستقل 

هامنند  و  گرفته  نظر  در  ارز  بازار 

رصافی ها به طور نقدی به معامله 

پردازند. منی 

این مقام مسوول معتقد است؛ بورس 

ارز به منظور پوشش نوسان نرخ ارز 

راه اندازی شده و ریسک نوسان های 

ارز را به وسیله ابزارهایی که در بورس 

ارائه می شود، قابل پیش بینی و مهار 

کرده است.

وی در خصوص ابزارهای پوشش دهی 

ریسک نوسان های ارز گفت: ویژگی 

بارز بورس ارز، قراردادهایی به منظور 

تعهد در معامله شخص فروشنده و 

است  معینی  زمان  در  ارز  خریدار 

که قیمت ها در آن به توافق رسیده 

است و اگر نرخ ارز افزایش یا کاهش 

طرفین  معامله  بر  اثری  کند،  پیدا 

قرارداد منی گذارد.

که  تعهدهایی  کرد:  محسنی ترصیح 

قیمت  و  زمان  در  توافق  منظور  به 

شود،  می  گرفته  نظر  در  قرارداد  در 

ریسک معامالت را برای واردکننده  و 

صادرکننده کاهش می دهند و تجار 

فعالیت  توانند  می  آسوده  خیالی  با 

برنامه ریزی کنند. را  اقتصادی خود 

رسمی  مکان  گزارش؛  این  اساس  بر 

کشور  در  ارز  معامالت  انجام  برای 

اقتصادی  فعاالن  به  که  ندارد  وجود 

کمک کند تا ریسک های تجاری خود 

را کاهش دهند، بنابراین با راه اندازی 

ارز می توان به شفاف سازی  بورس 

بود. امیدوار  اندکی  معامالت 

قیمت گذاری ارز در بازار آزاد معموال 

بانک  اعالمی  نرخ  از  بیشرت  مقداری 

مرکزی است و در کنار این موضوع 

از روش  این تفاوت نرخی ها  میزان 

مدون و عقالنی تبعیت منی کرد، پس 

با احداث بورس ارز اقتصاددان ها با 

نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران می توانند الگوی مناسبی برای 

نرخ ها تعبیه کنند.

حال باید برای ایجاد تثبیتی در نرخ 

ارز انتظار کشید، البته در گام نخست 

ارزی  های  سیاست  در  شفافیت 

اهمیت واالتری دارد و بانک مرکزی 

هم باید میزان مداخله خود را در این 

کند.  اعالم  علنی  طور  به  سازوکارها 

کرد: عنوان  یارس فالح 

بورس ارز، ابزار تثبیت و کنرتل

و  رسانی  اطالع  رشکت  مدیرعامل 

گاهی  کرد:  ترصیح  بورس  خدمات 

برخی از کارشناسان رشایط اقتصادی 

مقایسه  کشورها  سایر  با  را  ایران 

می کنند و معتقدند که در کشورهای 

دیگر به طور رسمی چنین سازوکاری 

بورس  اندازی  راه  پس  ندارد،  وجود 

ارز صحیح نیست، اما این بیان اشتباه 

است، زیرا اقتصاد ایران با سایر دنیا 

قابل مقایسه نیست و ارز آوری ایران 

است. نفت  بر  متکی 

رشکت  مدیرعامل   ، سنا  گزارش  به 

اطالع رسانی و خدمات بورس ترصیح 

کرد: گاهی برخی از کارشناسان رشایط 

کشورها  سایر  با  را  ایران  اقتصادی 

در  که  معتقدند  و  می کنند  مقایسه 

کشورهای دیگر به طور رسمی چنین 

احداث  پس  ندارد،  وجود  سازوکاری 

بورس ارز صحیح نیست، اما این بیان 

اشتباه است، زیرا اقتصاد ایران با سایر 

دنیا قابل مقایسه نیست و ارز آوری 

ایران متکی بر نفت است.

و  بورس  سازمان  رییس  مشاور 

اساس  بر  ایران  افزود:  بهادار   اوراق 

بیشرت  و  می شود  اداره  اقتصادنفتی 

محل  از  کشور  ارزی  های  دریافتی 

و  گازی  میعانات  نفت،  فروش 

پرتوشیمی تامین می شود، پس باید 

با توجه به تکیه کشور بر این کاال ارز 

شود. دهی  سامان 

به گفته مدیر روابط عمومی و امور 

اوراق  و  بورس  سازمان  امللل  بین 

بهادار، برای آنکه بتوان قیمت ارز را 

کنرتل کرد و از مزیت ارز تک نرخی 

ارز  بورس  تاسیس  شد،  مند  بهره 

رضوری است و با تایید نهایی بانک 

نوین  آورد  دست  این  شاهد  مرکزی 

شویم. می 

از  ارز  پذیری  اثر  بیان  با  فالح  یارس 

سازوکار عرضه و تقاضا با راه اندازی 

بورس کاال، یادآور شد: تاسیس بورس 

ارز بر شفاف سازی و نظام مند سازی 

قیمت ارز اثری مستقیم می گذارد و 

اساس  بر  آزاد  ارز  قیمت  آن  از  پس 

سازوکار عرضه و تقاضای بازار تعیین 

می شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه بانک 

مرکزی در مجموع موافق به احداث 

بورس ارز است و مشکالت اقتصادی 

این  اندازی  راه  اجازه  تاکنون  کشور 

متولی  کرد:  بیان  نداده،  را  بورس 

و  است  مرکزی  بانک  کشوری  ارز 

ارز  به  مربوط  عوامل  و  نرخ  تعیین 

است،  بانک  این  ذاتی  وظایف  از 

دهیم  اجازه  نهاد  این  به  باید  پس 

بیاورد و  را به وجود  ارزی  تثبیت  تا 

فعالیت امکان  ارز  بورس  آن  از   پس 

 دارد.

بورس  اندازی  راه  گفت:  فالح  یارس 

اقتصاد  جمله  از  رشایطی  به  ارز 

همچنین  و  سیاسی  رشایط  جهان، 

بستگی  کشور  ارز  و  بازار  رشایط 

تطابق  و  بینی  پیش  بنابراین  دارد، 

نامعلوم یکدیگر  با  موارد   این 

 است .

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

کاهش ریسک معامالت
 با راه اندازی بورس ارز

برخوردار تاکید کرد: البته امکان اجرای این ماده قانونی را باید در دو فاز دید؛ اول اینکه در ایران برداشت از معادن به دلیل 

عدم استفاده از ماشین آالت مدرن به صورتی سطحی صورت می گیرد که همین امر مانع استحصال از عمق معادن می 

شود و در این صورت منی توانیم برداشت کاملی از معادن داشته باشیم. از این رو باید برای استفاده از تکنولوژی روز دنیا 

اقدامات الزم را انجام داد.

وی دومین مورد را در تکمیل رسمایه گذاری های بخش معادن دانست و گفت: رسمایه گذاری های انجام شده در برخی 



Monday -  20 November 2017دوشنبه 29 آبان 1396 -  اول ربیع االول 1439  -  شماره 5451       10



11 Monday -  20 November 2017دوشنبه 29 آبان 1396 -  اول ربیع االول 1439  -  شماره 5451      



درنظرگرفته  محدودیت  دنبال  به 

مسیریاب  اپلیکیشن  برای  شده 

استفاده  کشور،  در  »ویز«  خارجی 

تواند  می  بومی  افزارهای  نرم  از 

تولیدات  توسعه  برای   راهکاری 

نرم افزاری بومی در کشور باشد.

به گزارش مهر، مطابق با سیاستهای 

محتوای  تولید  مقاومتی  اقتصاد 

برنامه  پایان  تا  کشور  در  آنالین 

ششم توسعه باید ۱۰ برابر شود و 

این هدف محقق نخواهد شد مگر 

و  ها  اپلکیشن  از  حامیت  با   آنکه 

تولیدات  این  بومی،  افزارهای  نرم 

پیدا  بازار مرصف  در کشور  داخلی 

کند.

نشان  شواهد  حارض   درحال 

ایران،  آنکه  وجود  با  که  دهد  می 

هوش  و  افزار  نرم  تولید  نظر  از 

قبولی  قابل  جایگاه  مصنوعی، 

اپلیکیشن  اما  دارد  منطقه  در 

مورد  باید  که  آنطور  داخلی  های 

و  ندارند  قرار  ایرانی  کاربران  توجه 

که  وجودی  با  کاربران  از  بسیاری 

 منونه های مشابه بومی بسیاری از 

کشور  در  خارجی  های  اپلیکیشن 

ترجیح  هم  باز  اما  دارد   وجود 

خارجی  افزارهای  نرم  از  دهند  می 

کنند. استفاده 

اپلیکیشن هایی که منونه  از جمله 

خارجی آن در کشور بدون توجه به 

وجود منونه های مشابه داخلی، مورد 

استفاده قرار می گیرد اپلیکیشنهای 

مرتبط با نقشه و مسیریابها است. 

این نرم افزارهای کاربردی می توانند 

مسیر  مناسب ترین  کردن  پیدا  در 

موثر  مقصد،  یک  به  رسیدن  برای 

واقع شوند و کاربران را تا رسیدن به 

مقصد از روی نقشه راهنامیی کنند.

پیدایش  با  روزها   این 

این  نیز،  آنالین  های  تاکسی یاب 

دائم  استفاده  مورد  ها  اپلیکیشن 

برای راننده های این تاکسی یاب ها 

قرار می گیرند و رانندگان معموال در 

پیدا کردن مقصد مورد نظر مسافر 

ها  اپلیکیشن  این  از  باید  خود، 

کنند. استفاده 

استفاده  بیشرتین  حارض  درحال 

های  اپلیکیشن  از  ایرانی  کاربران 

)گوگل  گوگل  نقشه  مانند  خارجی 

 )Waze( ویز  اپلیکیشن  و  مپس( 

شواهد  و  است  مسیریابی  برای 

ایرانی  کاربران  که  دهد  می  نشان 

آنطور که باید متایلی به استفاده از 

ندارند. مشابه  بومی  تولیدات 

حال با وجودی که اپلیکیشن »ویز« 

در دسرتس  و  نبوده  فیلرت  ایران  در 

به  که  شود  می  گفته  اما  است 

دستور قضایی از ۳۰ آبان ماه جاری 

رانندگان تاکسی های اینرتنتی نباید 

مسیریابی  برای  اپلیکیشن  این  از 

استفاده کنند. )این نرم افزاز پیش از 

این و در مقطعی فیلرت شده بود.(

با این وجود شاید این دستور را بتوان 

راهکاری برای استفاده و توسعه نرم 

افزارهای داخلی و بومی مسیریابی 

به ویژه در کشور دانست. بررسی ها 

نشان می دهد که هم اکنون بالغ بر 

۲۰ اپلیکیشن بومی مرتبط با نقشه 

و مسیریابی در بازارهای اندرویدی 

و آی او اس )ios( وجود دارد که می 

تواند جایگزین مناسبی برای کاربران 

اینرتنتی  های  تاکسی  رانندگان  و 

های  اپلیکیشن  اکنون  هم  باشد. 

امکانات منحرصبفردی  با  و  متنوع 

در زمینه مسیریابی وجود دارد که 

از رسعت و دقت  توانند  حتی  می 

خارجی،  ابزارهای  به  نسبت  بهرتی 

آنجایی  از  اما  باشند.  برخوردار 

به  »ویز«  و  مپس«  »گوگل  که 

محسوب  عمومی  ای  گزینه   عنوان 

ایرانی  کاربران  اغلب  شوند،  می 

استفاده  آنها  از  مداوم  صورت  به 

افزارهای  نرم  از  اطالعی  و  کرده 

 داخلی ندارند. این درحالی است که 

اکنون  هم  که  هایی  اپلیکیشن 

با  شده  تولید  و  طراحی  کشور  در 

الگوریتم های  پیاده سازی  توجه به 

و  ناوبری فضایی موردنیاز  مختلف 

نیز به روزبودن نقشه ها، جایگزین 

تخصصی تری نسبت به نرم افزارهای 

شوند. می  محسوب  خارجی 

استارتاپی  و  دانشجویی  های  تیم 

را  مسیریابهایی  کشور،  در  بسیاری 

معرفی کرده اند که می توانند نیاز 

کاربران را به منایش ترافیک لحظه ای 

خیابانها روی نقشه و امکان انتخاب 

مکانهای  دربین  جستجو  مقصد، 

مختلف مقصد موردنظر و دستورات 

مسیر،  راهنامی  تصویری  و  صوتی 

را  مسیر  بهرتین  و  کرده  برآورده 

توجه  با  رو  این  از  دهند.  پیشنهاد 

به محدودیت ایجادشده در استفاده 

خارجی  مسیریاب  اپلیکیشن  از 

برای رانندگان تاکسی های اینرتنتی، 

پیشنهاد نصب نرم افزارهای داخلی 

جایگزین هم به رانندگان و هم به 

سایر کاربران اینرتنت، برای سهولت 

داده می شود. در مسیریابی، 

اپلیکیشن های بومی جایگزینی برای»ویز«

معاون رشکت مخابرات ایران گفت: متامی کدهای خدماتی مخابرات شامل 

۲۰۲۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱7، ۲۰۰۰، ۱8۱8، ۲8۲8 و ۱۱8 به حداکرث ۳ یا احتامالً 

۲ کد کاهش می یابد و مراکز پاسخگویی آنها یکپارچه و عملیات پیگیری و 

پشتیبانی استانی خواهد شد.

داود زارعیان معاون مشرتیان رشکت مخابرات ایران در گفت وگو با فارس، 

از ساماندهی، یکپارچگی و تجمیع کدهای خدماتی مخابرات تا اواسط 

سال 97 خرب داد. 

شامل  ایران  مخابرات  خدماتی رشکت  کدهای  متامی  داشت:  اظهار  وی 

۲۰۲۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱7، ۲۰۰۰، ۱8۱8 و ۲8۲8 به حداکرث ۳ کد یا احتامالً دو 

کد کاهش می یابد و مراکز پاسخگویی آنها یکپارچه و عملیات پیگیری و 

پشتیبانی استانی می شود. 

راه اندازی  ابتدای  از  ایران توضیح داد:  معاون مشرتیان رشکت مخابرات 

رسویس های مخابراتی به دلیل پراکندگی رشکت های رسویس دهنده، به 

ازای هر رسویس در بخش تلفن ثابت یک کد خدماتی ایجاد شد.

وی ادامه داد:  به این ترتیب کد خدماتی ۲۰۱۰ برای مشرتیان تجاری در 

هر استان، کد ۲۰۲۰ برای مشرتکان ADSL، کد ۲۰۱۱7 برای خرابی تلفن، 

کد ۲۰۰۰ برای پرداخت ها و کد ۱۱8 به عنوان کد خدماتی عمومی تعریف 

شد و عالوه بر این کدهای استاندارد، حدود 4۰ تا 45 کد دیگر شامل ۱8۱8 

و ۲8۲8 برای پرداخت ها نیز در برخی استان ها فعال شدند. 

زارعیان اضافه کرد: در نخستین اقدام برای ساماندهی کدهای خدماتی، 

حذف کدهای اضافی در دستورکار قرار گرفت که در این مرحله 44 کد 

حذف شد. به این ترتیب به جز تهران، در متامی استان ها کدهای ۱8۱8 و 

۲8۲8 حذف شده و متامی پرداخت ها از کد ۲۰۰۰ انجام می شود. 

به گفته وی، در مرحله دوم، ساماندهی و تجمیع به صورت خاص در 

دستورکار قرار گرفت که در نتیجه آن ۳۰ مرکز پاسخگویی کد خدماتی 

۲۰۱۰ در یک مرکز متمرکز شد و اکنون پاسخگویی به صورت متمرکز در 

یک مرکز انجام و پیگیری و شناسایی به صورت استانی انجام می شود. 

معاون مشرتیان رشکت مخابرات ایران گفت: در مرحله سوم و آخر، تجمیع 

مراکز پاسخگویی کدهای ۲۰۲۰، ۲۰۱۱7 و ۲۰۰۰ در ۳ یا احتامال ۲ شامره 

تا اواسط سال 97 انجام  در دستورکار است که این فرآیند آغاز شده و 

می شود. 

زارعیان ترصیح کرد: به این ترتیب متامی خدمات تلفن ثابت، اینرتنت و 

خدمات ارزش افزوده از یک کانال پاسخ گویی خواهد شد.

به گفته وی، کد خدماتی ۱۱8 که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

تعیین شده الزامی است و فعالیت آن ادامه خواهد یافت.

بیشرت  خرابی  و  قطعی  دلیل  به  ثابت  تلفن  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 

نیاز ساعته   ۲4 پشتیبانی  به  و  است  آسیب   معرض  در  همراه  تلفن   از 

 دارد.

معاون شرکت مخابرات ایران اعالم کرد :

کاهش 7 کد خدماتی مخابرات 
به 3 یا 2 کد
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ارسال یکباره چند پیام متوالی در توئیتر امکان پذیر می شود
توئیرت مشغول آزمایش ویژگی »توییت استورم« است که به کاربر اجازه می دهد فقط با فشار 

یک دکمه چند پیام را به طور متوالی منترش کند.به گزارش مهر ، توئیرت مشغول آزمایش ویژگی 

جدیدی به نام » توئیت استورم« است که به کاربر اجازه می دهد مجموعه ای از توئیت های 

جداگانه را نوشته و با فشار دکمه »توئیت همه « آنها را به طور متوالی منترش کند.این ویژگی 

هم اکنون در برنامه های آلفا و بتا سیستم عامل های iOS و آندروید به کار گرفته می شود 

اما هنوز مشخص نیست که برای متام کاربران فعال می شود یا خیر.

ثبت بیش از 221 هزار شکایت از پیامک های تبلیغاتی  
معاون نظارت و اعامل مقررات رگوالتوری گفت: با توسعه امکانات سامانه پیامکی ۱95 و فراهم شدن 

امکان ثبت شکایت از پیامک های انبوه ارسالی از تلفن ثابت و رسشامره های تبلیغاتی، تاکنون ۲۲۱ هزار 

و 755 شکایت، در سامانه ۱95، ثبت شده است.

به گزارش ایسنا،   مجید حقی اظهار کرد: از تعداد شکایت های پیامکی ارسالی، 95 هزار و 579 شکایت با 

قالب درست ارسال شده که از این تعداد 9۰ هزار شکایت به خطوط تلفن همراه، هزار و ۶7۶ شکایت 

به خطوط تلفن ثابت و ۳ هزار و 445 شکایت به رسشامره های تبلیغاتی مربوط می شود.
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توسعه  پست  ملی  رشکت  جدید  مدیرعامل 

زیرساخت های فناوری را از اولویت فعالیت های 

برشمرد. خود 

به گزارش ایرنا ، حسین نعمتی که به تازگی از سوی 

مدیرعامل  عنوان  به  جهرمی  آذری  جواد  محمد 

رشکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران منصوب 

شده است گفت: شبکه پستی پس از سال ها اکنون 

تغییر رویکرد و  با  و  قرار گرفته  در مسیر درست 

را  خود  راه  ملی،  کالن  های  پروژه  در  مشارکت 

بازیافته و این حرکت تا دستیابی به نقطه مطلوب 

یافت. خواهد  ادامه 

اساسنامه  اساس  بر  پست  ملی  افزود:رشکت  وی 

جدید، نقش و وظایف تازه ای دارا شده که با ورود 

اپراتورهای جدید پستی، این وظیفه سنگین تر از 

قبل شده است

بخش  وجود  از  همواره  اینکه  بیان  با  نعمتی 

استقبال  مردم  به  خدمت  ارائه  در  خصوصی 

کار  به  را  خود  تالش  داد:همه  ادامه  کنیم  می 

از  استفاده  و  رقبا  کنار  در  تا  گرفت   خواهیم 

مردم  به  کیفیت  با  خدمات  طرفین  های  ظرفیت 

ارائه شود. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

برانجام تحقیق و پژوهش در زمینه رسویس های 

کرد  تاکید  پست  ملی  رشکت  در  مردم  نیاز  مورد 

توانست  امید  و  تدبیر  دولت  در  پست  گفت:  و 

بالقوه  های  توامنندی  و  موقعیت  از  شناخت  با 

مردم  به  خدمتگذاری  به  خود  واقعی  جایگاه  در 

شده،  انجام  های  نیازسنجی  براساس  و  پرداخته 

رسویس ها و خدمات جدید ارائه کند و این مسیر 

با تأکید ویژه بر رویکرد مشرتی مداری ادامه خواهد 

و  فناوری  های  زیرساخت  به  برتوجه  وی  داشت. 

عمرانی به عنوان یکی از اولویت ها تاکید کرد و 

افزود: مشارکت در پروژه های کالن ملی و اقتصاد 

مقاومتی نیازمند برخورداری از زیرساخت های قوی 

اولویت  باید در  این مهم  فناوری روز است که  و 

رسمایه گذاری ها قرار گیرد و بر همین اساس نیز 

بودجه الزم برای آن در نظر گرفته شود.

نقش  و  پستی  شبکه  کنونی  موقعیت  به  نعمتی 

نیروی انسانی در پیشربد برنامه های آن اشاره کرد 

و خاطرنشان ساخت: نیروی انسانی نقش اساسی 

در برنامه ریزی های کالن و دراز مدت شبکه دارد 

و توجه به افزایش دانش تخصصی کارکنان نسبت 

به موقعیت شغلی خود و ارتقاء سطح معیشت و 

انگیزه آنان که مورد تأکید وزیر ارتباطات و فناوری 

های  برنامه  ترین  مهم  از  هست،  هم  اطالعات 

مسئوالن شبکه در این دوره خواهد بود. 

های  همکاری  توسعه  ادامه  در  وزیر   معاون 

بین املللی، استفاده از ظرفیت رشکت های دانش 

ارائه  و  پست  بخش  در  ها  آپ  استارت  بنیان، 

رسویس های با ارزش افزوده و خدمات جدید را از 

دیگر مواردی برشمرد که در برنامه های آتی به آنها 

شد. خواهد  پرداخته 

توسعه زیرساخت های فناوری 
از اولویت های پست 

عرضه اسپیکر هوشمند اپل به تاخیر افتاد
رشکت اپل که قرار بود اسپیکرهای هوشمند هوم پاد خود را در ماه دسامرب 

سال جاری عرضه کند، تصمیم گرفته که آن را در سال آینده ۲۰۱8 به بازار 

روانه کند.

به گزارش ایسنا، رشکت اپل روز جمعه اعالم کرد که اسپیکرهای هوشمند 

اپل موسم به هوم پاد قرار است در سال آینده میالدی ۲۰۱8 روانه بازار 

شود.

یکی از مهم ترین محصوالتی که اپل در رویداد رومنایی از محصوالت خود 

در سال ۲۰۱7 معرفی کرد، اسپیکرهای هوشمند هوم پاد بودند که قرار بود 

در ماه پایانی سال جاری میالدی یعنی دسامرب به بازار عرضه شود اما هم 

اکنون طبق گزارش های منترش شده از سوی مقامات رسمی اپل، عرضه این 

محصول به سال آینده میالدی موکول خواهد شد.

سخنگوی رشکت آمریکایی اپل در این خصوص عنوان کرد: »ما می دانیم 

که مردم و کاربران بسیاری در جهان منتظر عرضه اسپیکرهای هوشمند 

جدید ما هستند که قابلیت اتصال به شبکه اینرتنت بی سیم وای فای و 

بسیاری امکانات دیگر را دارد. اما هم اکنون نیاز به زمان بیشرتی داریم تا 

بتوانیم هوم پاد را به طور متام و کامل آماده کرده و در دسرتس کاربران 

قرار دهیم«.

وی درباره زمان و محل عرضه اولیه هوم پاد خاطرنشان کرده است که در 

اوایل سال آینده میالدی ۲۰۱8، نخستین اسپیکرهای هوشمند هوم پاد در 

بازار کشورهای ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و اسرتالیا عرضه خواهند 

شد.

اسپیکرهای هوشمند اپل موسوم به هوم پاد با طراحی استوانه ای شکل 

حدود ۳5۰ دالر قیمت گذاری شده اند که به 7 بلندگو، ساب ووفر 4 اینچی 

و ۶ میکروفون مجهز است و بدین ترتیب قادر است تجربه متفاوتی از 

پخش موسیقی را در اختیار کاربران قرار دهد. مترکز اصلی طراحی این 

محصول بر روی پخش موسیقی بوده و قرار است در دو رنگ سفید و 

مشکی روانه بازار شود.

اسپیکر هوشمند هوم پاد با بهره گیری از دستیار صوتی سیری siri اپل و 

اتصال به شبکه اینرتنت بی سیم وای فایwifi ، قادر است صدای کاربران 

را تشخیص داده و دستورهای صوتی آنها را اجرا کند. بعنوان مثال، در 

صورتی که کاربر در خانه مشغول انجام کاری است و منی تواند با استفاده 

از گوشی خود شامره کسی را بگیرد، می تواند با یک دستور صوتی، هوم 

پاد را فعال کرده و از آن درخواست متاس تلفنی کند.

هوم پاد همچنین می تواند به پرسش های ما پاسخ دهد، وضعیت آب و 

هوا را چک کند، شام را از قرار مالقات هایتان با دیگران مطلع کند و کنرتل 

وسایل هوشمند موجود در خانه را در دست بگیرد.

همچون  تکنولوژی  های  غول  ساخته  که  دیگری  هوشمند  اسپیکرهای 

الکسای آمازون، گوگل هوم و کورتانای مایکروسافت هستند، نیز همواره 

از رقیبان رسسخت اسپیکرهای هوشمند هوم پاد اپل به شامر می روند.

 
از سوی مایکروسافت انجام شد؛

ارائه برنامه موبایل ویژه افراد نابینا
رشکت مایکروسافت از انتشار اپلیکیشنی مخصوص افراد نابینا خرب داده 

است که امکان تشخیص محیط پیرامون را برای آنها فراهم می کند.

به گزارش ایسنا ، به تازگی این رشکت برنامه ای را برای گوشی های هوشمند 

منترش کرده است که به افراد نابینا و کم بینا این اجازه را می دهد تا بتوانند 

با استفاده از آن، از افراد و به طور کلی محیط اطراف خود مطلع شوند.

این اپلیکیشن که بر پایه شبکه عصبی و قابلیت های فراوان هوش مصنوعی 

طراحی و ساخته شده است، با به کارگیری از بینایی مصنوعی رایانه ای، 

محیط پیرامون آنها را ترشیح می کند. کاربران بدین منظور باید دوربین 

گوشی هوشمند خود را به سوی محیط اطراف و اشخاص رو به روی خود 

بگیرند تا به آنها وضعیت ظاهری مخاطبان خود را اطالع دهد.

بعنوان مثال، این اپلیکیشن قادر خواهد بود به آنها اطالعاتی نظیر چند 

ساله بودن افراد، حالت چهره و احساس افراد )خوشحالی و ناراحتی و...( را 

ارائه بدهد. همچنین کاربران می توانند با گرفنت دوربین گوشی به سمت 

یک کاال در فروشگاه، متوجه شوند آن کاال چیست و چه ویژگی هایی دارد 

و یا قیمت آن چند است.

هوش  بکارگیری  با  اپلیکیشن  این  خدمات  متامی  که  است  ذکر  به  الزم 

مصنوعی و به صورت آفالین و بدون نیاز به شبکه اینرتنت  انجام می گیرد.

 ،Build  مایکروسافت در ماه مارس سال گذشته میالدی در جریان کنفرانس

نسخه و منونه  نخست اپلیکیشن Seeing AI را رومنایی کرد. مایکروسافت 

اعالم کرده است که امکان دانلود رایگان این اپلیکیشن از روز ۱7 نوامرب 

برای کاربران سیستم عامل iOS  گوشی های آیفون در کشور ایاالت متحده 

آمریکا فراهم شده است اما درباره زمان انتشار این برنامه کاربردی و جدید 

در کشورهای دیگر و یا ارائه  نسخه  اندروید آن، به صورت رسمی چیزی 

بیان نکرده است.  

از دیگر قابلیت های این اپلیکیشن آن است که سن و جنسیت افراد ناشناس 

را به کاربران نابینا و کم بینا می گوید، آنها را از ویژگی های محصوالتی که 

در خانه یا فروشگاه وجود دارد آگاه می کند، اسکن کاالها را می خواند، 

پول رایج آمریکا )دالر( و رقم آن را تشخیص می دهد و بدین وسیله کاربر 

می تواند به راحتی معامله کرده و کاال داد و ستد کند.

هامنطور که گفته شد، این اپلیکیشن بر اساس شبکه عصبی برای تشخیص 

محیط اطراف است و این فناوری در خودروها و اتومبیل های خودران نیز 

به کار می رود.سقیب شیخ بعنوان رسگروه تیم برنامه  نویسی اپلیکیشن 

باره خاطرنشان می کند که  این  در  نابیناست،  Seeing AI که خود یک 

از این اپلیکیشن معموال برای خواندن اسناد، امضا و فهرست های کاری 

استفاده می کند.به هرحال، می توان امیدوار بود این اپلیکیشن بدون اجرای 

هیچ محدودیتی برای متامی کاربران همه کشورهای جهان قابل دسرتسی 

قرار بگیرد تا افراد نابینا و کم بینا بتوانند با استفاده از آن، از محیط اطراف 

لذت بیشرتی برده و به راحتی کارهای روزمره خود را انجام دهند.

ب
بب ب

»دولت همراه« وارد فاز نهایی شد
مهدی بینا گفت: پروژه راه اندازی خدمات »دولت موبایل« در کشور 

بر بسرت پلتفرم یکپارچه دولت همراه در حال راه اندازی است.

مهدی بینا در گفتگو با مهر، با بیان اینکه پروژه »دولت همراه« به 

عنوان بسرتی برای ارائه و دریافت خدمات دولت از طریق موبایل 

و دستیابی به هدف »دولت هوشمند«، مراحل نهایی را می گذراند، 

گفت: خدمات قابل ارائه از طریق این پروژه، به صورت یکپارچه روی 

متامی کانال های قابل ارائه موبایل در حال نهایی سازی و تست است.

وی در مورد کانال های موبایل گفت: امکان استفاده از خدمات دولت 

از طریق موبایل با کانالهایی چون »کد دستوری، پیامک، IVR ، vms و 

اپلیکیشن و شبکه های اجتامعی« فراهم شده و این پلتفرم فاز نهایی 

را می گذراند.

مدیر پروژه دولت هوشمند خاطرنشان کرد: در کنار این، در حال تست 

و نهایی سازی سیستم های مرتبط با خدمات موبایل از جمله سیستم 

احرازهویت و امضای دیجیتال و نیز NFC، هستیم که در صورت امتام 

این موارد، ارائه خدمات دولت همراه آغاز می شود.

مطابق  ایران   اطالعات  فناوری  گسرتش  مرکز  اینکه  بیان  با  بینا 

تفاهمنامه سازمان فناوری اطالعات و سازمان گسرتش به عنوان عامل 

چهارم وظیفه مدیریت و کنرتل و نظارت این پروژه را به عهده دارد، 

به  ارتباطات  وزارت  و  جمهوری  ریاست  نهاد  پروژه  این  در  افزود: 

عنوان الیه حاکمیت حضور دارند و بخش خصوصی نیز مسئولیت به 

به عهده خواهد داشت. برای مردم  را  این خدمات  تصویرکشیدن 

1۴ استارتاپ ایرانی 
به نمایشگاه تله کام آذربایجان می روند

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از حامیت استارتاپهای ایرانی برای 

حضور در منایشگاه تله کام آذربایجان )باکوتل ۲۰۱7( خرب داد.

مطالعات  و  امللل  بین  امور  مدیرکل  ملک  حسین  مهر،  گزارش  به 

گفت:  باره  این  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  راهربدی 

»منایشگاه باکوتل« یکی از رویدادهای مهم صنعت ارتباطات و فناوری 

اطالعات در منطقه قفقاز است که امسال بیست و سومین دوره آن 

می شود. برگزار 

وی با بیان اینکه این منایشگاه 5 تا 8 دسامرب برابر با ۱4 تا ۱7 آذرماه 

در باکو برگزار می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده توسط وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات و در راستای حامیت دولت از کسب و 

کارهای نوپا، رشکت هایی از بخش خصوصی حوزه ICT ایران در این 

منایشگاه رشکت می کنند.

ملک از حامیت وزارت ارتباطات برای حضور استارتاپ های ایرانی در 

منایشگاه باکوتل ۲۰۱7 خرب داد و گفت: حضور ۱4 رشکت ایرانی در 

این منایشگاه قطعی است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در جهت حامیت 

با طرف خارجی،  انجام شده  با هامهنگی های  از بخش خصوصی، 

فضای رایگان در اختیار رشکت های خصوصی ایرانی و عالقمند برای 

و  ها  توامنندی  عرضه  با  تا  گیرد  می  قرار  منایشگاه  این  در  حضور 

محصوالت خود، بتوانند فرصتی برای بازاریابی و ارایه محصوالت خود 

در اختیار گیرند.

قابلیت حذف پیام در الین
اپلیکیشن پیام رسان الین نیز از این پس به کاربران خود امکان حذف 

پیام های ارسال شده را می دهد.

پیشگام  پیام رسان  اپلیکیشن های  آنکه در  از  ، پس  ایسنا  به گزارش 

همچون تلگرام قابلیت حذف پیام های ارسال شده برای کاربران فراهم 

شد، بسیاری از کاربران سایر پیام رسان ها نیز منتظر اضافه شدن چنین 

و  محبوب  اپلیکیشن  که  بود  پیش  ماه  یک  از  کمرت  بودند.  قابلیتی 

پرطرفدار واتس اپ اعالم کرد که برای کاربرانش تا هفته های آتی امکان 

پاک کردن پیام های ارسال شده  را فراهم خواهد کرد.

البته کاربران واتس اپ باید تنها ظرف مدت 7 دقیقه پیام های ارسال 

پاک  پیام مورد نظر  این صورت  شده خود را حذف کنند و در غیر 

نخواهد شد. از این نظر تاکنون پیام رسان تلگرام پیشتاز بوده است 

چراکه چنین محدودیت زمانی را برای قابلیت حذف پیام ها ندارد.

از طرفی باید گفت که قابلیت حذف پیام ها در واتس اپ برخالف 

آن ها  ارسال  لحظه   در  پیام ها  مشاهده   از  جلوگیری  باعث  تلگرام 

منی شود و گیرنده در هر صورت می تواند دریابد که پیامی از جانب 

است. ارسال و سپس حذف شده  شام 

و  کاربران  رضایت  جلب  منظور  به  نیز  الین  رسان  پیام  اکنون  هم 

رقابت با رقبای خود اعالم کرده است که کاربران با انجام به روزرسانی 

اپلیکیشن الین قادر خواهند بود پیام های ارسال شده خود را حذف 

کنند. البته در پیام رسان الین نیز کاربران می توانند تنها پیام هایی را 

حذف کنند که از مدت ارسال آنها بیش از ۲4 ساعت نگذشته باشد.

اشتباه  به  که  کاربرانی  از  دسته  آن  برای  ها،  پیام  حذف   قابلیت 

پیام ها و استیکرهای نامربوط فرستاده اند بسیار مفید و کاربردی بوده 

و هم اکنون تعداد زیادی از کاربران پیام رسان های مختلف بدنبال 

استفاده از چنین قابلیتی هستند. بنابراین خرب اینکه اپلیکیشن مورد 

عالقه و مورد استفاده آنها چنین امکانی به آنها بدهند، بسیار خشنود 

و خوشحال خواهند شد.


