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صفحه 2

مجلس از شفافیت بودجه ۹۷
حمایت می کند

بر اساس اعالم سازمان خصوصی سازی؛

 ارزش قطعی شرکت های سهام عدالت 
در مقطع واگذاری اعالم شد

بر اساس اعالم سازمان خصوصی سازی، ارزش قطعی سهام رشکت های حارض 
در سبد سهام عدالت در مقطع واگذاری 266 هزار و 363 میلیارد ریال است.

به گزارش فارس ؛ طبق قانون تا کنون 49 رشکت در سبد سهام عدالت قرار 
گرفته اند که اصطالحا به آنها رشکتهای رسمایه پذیر گفته می شود.

نگاهی به ارزش سهام رشکتهای پرتفوی سهام عدالت نشان می دهد، از میان 
این 49 رشکت رسمایه پذیر، تعداد 3۵ رشکت بورسی و 14 رشکت غیربورسی 
هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها به ترتیب 22۷ هزار و ۸2۵ میلیارد ریال 

و 3۸هزار و ۵3۸میلیارد ریال عنوان شده است.
همچنین متامی 49 رشکت رسمایه پذیر حارض در پرتفوی سهام عدالت دارای 
ارزش و قیمت قطعی هستند و هیچ رشکتی که دارای قیمت تقریبی و یا 

غیرقطعی باشد در سبد سهام عدالت وجود ندارد.
ارزش کل رشکتهای حارض در سبد سهام عدالت که 49 رشکت رسمایه پذیر را 
شامل می شود نیز در مقطع واگذاری 266 هزار و 363 میلیارد ریال است که 

ارزش روز این سهام حدود ۵6۸ هزار میلیارد ریال است.

یارانه  نان حذف شد!
دولت در الیحه بودجه سال 9۷ کل کشور، ردیف »یارانه نقدی نان« را حذف 

کرده است.
به گزارش تسنیم، دولت در سالهای گذشته در لوایح بودجه دو ردیف جداگانه 
برای نان در نظر می گرفت که عبارت بود از »یارانه نقدی نان« و یارانه نان”.

بر همین اساس در الیحه بودجه 96 کل کشور دولت 2300 میلیارد تومان 
برای ردیف یارانه نقدی نان و ۸200 میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر 
گرفته بود.این در حالی است که دولت در الیحه بودجه سال 9۷، کالً ردیف 
های یارانه نان و یارانه نقدی نان را از جداول بودجه حذف کرد و در تبرصه 
14 بودجه مبلغ 3300 میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی 
گندم در نظر گرفت که بر اساس ردیف های بودجه 1۷00 میلیارد تومان آن 

برای یارانه خرید تضمینی گندم است.

۲۶ دلیل نمایندگان مجلس برای استیضاح »ربیعی«
طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار توسط برخی 

منایندگان مجلس شورای اسالمی تهیه شد.
به گزارش تسنیم، طرح استیضاح علی ربیعی وزیر 
کار توسط برخی منایندگان مجلس شورای اسالمی 
تهیه شده که قرار است به هیئت رئیسه مجلس 

تقدیم شود.
منت استیضاح وزیر کار خطاب به الریجانی ریاست 

مجلس شورای اسالمی به رشح زیر است:
ماده 22۷  و  اساسی  قانون  اصل ۸9  به  عنایت  با 
و 22۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و 
با بررسی عملکرد ربیعی وزیر »تعاون، کار و رفاه 
اجتامعی« خواهشمند است دستور استیضاح ایشان 
را با توجه به موارد زیر طبق مفاد قانون و آیین نامه 
هیأت  اعضاء  و  منایندگان  سوگندنامه  و  داخلی 

رئیسه مجلس در دستور کار قرار دهید.
1- سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و 
بسیاری از رشکت های وابسته، که طبق سیاست های 
این صندوق ها، باید سوددهی داشته باشند، ولی به 

دلیل مدیریت سوء امروز زیان دهی دارند.
مدیریت  در  نظارت  عدم  و  مدیریت  سوء   -2
رشکت های رسمایه گذاری تأمین اجتامعی و زیان ده 
بودن اکرث رشکت ها از جمله رشکت شستا و ... که 

باشند. داشته  سوددهی  می توانند 
با  ارتباط  در  مقررات  و  قوانین  اجرای  عدم   -3

بنگاه ها. و  اقتصادی  اطالعات  شفافیت 
4- به کارگیری خالف قانون بازنشستگان و از بین 

رفنت انگیزه در جوانان.
بازنشستگان  خصوص  در  قانون  اجرای  عدم   -۵

ایجاد فضای  و  بیمه روستائیان و عشایر  صندوق 
و  منایندگان  و  مدیران  به  بی اعتامدی  و  بدبینی 
نظام  به  بدبین شدن مردم  و فی النهایه  مسئوالن 

انقالب.  و 
6- عدم توانایی و نظارت کامل و وافی بر محموعه 
و  دلسوزان  در  انگیزه  کاهش  و  وزارت خانه 

وزارت. جوانان  و  متخصصان 
۷- افزایش نرخ بیکاری در کشور.

۸- عدم ایجاد مشوق های الزم و مناسب کافی برای 
رفع موانع کارفرمایاران جهت رشد تولید داخلی.

9-عملکرد بسیار ضعیف در بسرتسازی و حامیت 
و  و کسب  و خانگی  روستایی  اشتغال  توسعه  از 

کوچک. کارهای 
10- عدم برقراری مشوق های مناسب برای ترغیب 

بیکاران به منظور پیدا کردن شغل.
11- ضعف عملکرد در مدیریت فنی حرفه ای کشور 
عدم استفاده کافی از امکانات و توامنندی های این 

مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.
رفاهی  و  معیشتی  اوضاع  به  رسیدگی  عدم   -12
بازنشستگان و عدم ارائه خدمات از طریق صندوق 

بازنشستگی.
حرفه ای  ـ  فنی  مدیریت  در  عملکرد  ضعف   -13
کشور و عدم استفاده کافی از امکانات و توامنندی 

این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.
هدایت  و  ساماندهی  در  موفقیت  عدم   -14
بیشرت  بودن  نیمه متام  نهایت  در  و  تسهیالت 

کارآفرینی. طرح های 
1۵- عدم برنامه ریزی جهت تشویق متخصصین و 

کارآفرینان و رسمایه گذارای خارج از کشور جهت 
فعالیت در داخل کشور.

16- عدم موفقیت در توسعه نظام تأمین اجتامعی 
و افزایش رفاه اجتامعی.

1۷- عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند 
شایسته. کار 

الزم جهت  تسهیالت  و  منابع  تخصیص  عدم   -1۸
توامنندی سازی تعاونی ها متناسب با افراد در برنامه 

۵ ساله توسعه و بودجه ساالنه کشور.
19- عدم برنامه ریزی عملی و اصولی برای ایجاد 
اقتصاد  در  تعاونی  بخش  افزایش سهم  در  شتاب 

کشور.
20- نبود تالش و کار عملی برای کاهش آسیب های 
اجتامعی و عدم ارتقاء و کیفیت زندگی معلوالن، 

بیامران خاص و گروه های اجتامعی.
و  ساماندهی  برای  الزم  توانایی  عدم   -21
متوسط. و  کوچک  بنگاه های  توامنندسازی 

22- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه تأمین اجتامعی 
و پوشش جمعیت کافی.

فعالیت های  در  زنان  مشارکت  نرخ  کاهش   -23
کشور. اشتغال  و  اقتصادی 

بازار  اطالعاتی  نظام  ساماندهی  اصالح  عدم   -24
کار.

2۵- عدم رشد بخش تعاونی کشور و عدم تحقق 
کشور  اقتصاد  از  تعاون  بخش  درصدی   2۵ سهم 

توسعه. برنامه ۵ ساله  طبق 
26- و دیگر ایرادات مطروحه در وزارتخانه بزرگ 

تعاون، کار و رفاه اجتامعی.

جایگزینی ارز مجازی با دالر در معامالت نفتی؛

مبادله بیت کوین در بورس کلید خورد
یک تحلیل گر نفتی با بیان ظرفیت  ارزهای مجازی در حذف دالر اعالم کرد: استفاده از این 
ارز عاملی برای تقویت سوآپ ارزی محسوب می شود و کشورهایی که تحریم هستند، 

می توانند به عنوان ابزاری برای بیرون آمدن از تهدید و سلطه دالر استفاده کنند.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، یک تحلیل گر نفتی اعالم کرد: پذیرش تدریجی ارزهای 
مجازی احتامل دارد که برخی کشورهای تولیدکننده نفت دالر را از مبادالت نفتی خود 
حذف و ارزهای مجازی را جایگزین کنند. تعدادی از کشورهای تولیدکننده نفت پیشرت 
اعالم کرده اند که تصمیم دارند تا دالر را از مبادالت نفتی حذف کنند. هفته گذشته ونزوئال 
اعالم کرد که ارز جدیدی به نام »پرتو« را ایجاد می کند تا جایگزین دالر کند. این ارز با 
منابع طبیعی و نفتی پشتیبانی می شود.روسیه، چین و ایران در حال حارض طبق توافقی 
سوآپ ارزی را پیگیری می کنند تا دالر را از مبادالت تجاری حذف کنند. همچنین چین 
یکی از بزرگرتین واردکنندگان نفت جهان اعالم کرده است که »پرتویوان« را جایگزین دالر 
در مبادالت می کنند. در حالی که سوآپ ارزی به مسأله جدی تبدیل شده ارزهای مجازی 
می تواند مزایای زیادی داشته باشد، به جای اینکه از چندین ارز بین املللی استفاده شود 
می توان از ارزهای مجازی به عنوان ارز مشرتک کشورهایی که به دنبال حذف دالر هستند 
استفاده کرد. این ارزهای مجازی می تواند جهانی و قابل انعطاف باشد و همین که به 
راحتی قابل تبدیل به ارزهای ملی است. همچنین ارزهای مجازی می تواند مزایای دیگری 

را برای کشورهایی که با تحریم های بین املللی مواجه هستند در بر داشته باشد.
استفاده از این نوع ارزها ردیابی منی شود و بانک های مرکزی نظارتی منی تواند داشته باشد. 
بنابراین می تواند تحریم های اقتصادی آمریکا بر مبادالت تجاری برای کشورهایی مانند 

روسیه، ایران و ونزوئال را بسیار محدود کند.
مبادله بیت کوین در بورس کلید خورد

از این پس خرید و فروش بیت کوین در بازارهای سهام نیز ممکن خواهد بود، زیرا قرار 
است در آینده مبادله این ارز دیجیتال برای اولین بار در بازارهای مذکور صورت بگیرد.

به گزارش فارس به نقل از اسین ایج، اولین مبادله آتی بیت کوین در ساعت 6 بعداز ظهر دیروز 
در بازار جهانی CBOE و در بازار تبادالت ارزی و سهامی CBOE Futures صورت گرفت.قیمت 
هر بیت کوین در این بازار برای تحویل در ماه ژانویه 1۵940 دالر برابر با 1190۵.3 پوند تعیین 
شده است. رقم اولیه اعالم شده برای خرید این بیت کوین ها 1۵460 دالر بوده و 39۸ متاس 
تجاری برای معامله مذکور تا به حال صورت گرفته است.خرید آتی بیت کوین در این بازار سهام 
بر مبنای قیمت حراج اعالم شده بر طبق دالر آمریکا در بازار سهام Gemini  صورت می گیرد.
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قرارداد رنو
 تا ۲۰ روز دیگر تعیین تکلیف می شود

 ارزش قطعی شرکت های سهام عدالت 
در مقطع واگذاری اعالم شد

۲۶ دلیل 
نمایندگان مجلس

برای استیضاح »ربیعی«

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :

پرداخت یارانه نقدی
 فقط به نیازمندان

نشانی جدید سازمان آگهی های
 گروه نشریات ابرار 

فردوس بلوار  ابتدای   صادقیه،  دوم   فلکه 

به خیابان سلیمی جهرمی، ، نرسیده   شرق 

واحد6  ، ، طبقه چهارم  پالک 160 

44017045 
 44015792 

رشکت تهویه نیا در یک سمینار تخصصی از محصول جدید خود با نام Blueair که نوعی دستگاه تصفیه هوا 
است و با همکاری رشکت سوئدی تولید شده رومنایی کرد.

ابرار اقتصادی، صدری مدیرعامل رشکت تهویه نیا در مراسم رومنایی محصول جدید  به گزارش خربنگار 
Blueair عنوان کرد: با توجه به آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی که امروزه انسان ها و به خصوص 
کشور ما را  تهدید می کند از دستگاهی رومنایی می کنیم که این دستگاه سوئدی قادر است تا 9۸ درصد 
آلودگی های هوا را از بین بربد و امکان اصالح آلودگی های ۵/2 میکرو را نیز دارد. آلودگی هایی همچون قارچ، 

دود سیگار، بوی نامطلوع، ذرات ریز، گرد و غبار و... با این دستگاه از بین می روند.
متام مدل های دستگاه حداقل ۵ بار در ساعت هوا را تصفیه و به گردش درخواهند آورد.

مدیرعامل رشکت تهویه نیا درخصوص قیمت این محصول درمقایسه با محصوالت مشابه در بازار توضیح 
داد: این محصول ممکن است در نظر اولیه درمقایسه با برندهای موجود در بازار کمی گران به نظر برسد 

که این قیمت باالتر به دلیل کیفیت و دقت در تهویه هوا، صدای کم و مرصف کم انرژی است.
وی خاطرنشان کرد: این دستگاه به ما در عمل به وظایف اجتامعی خود کمک می کند و امیدواریم با قیمت 

مناسب در اختیار مرصف کننده قرار گیرد تا رشکت در کاهش آلودگی هوا کمک کرده باشد.
در ادامه گریش بپات)Girish Bapat( مدیر غرب و رشق آسیای رشکت بلوایر درخصوص رضورت دستگاه 
تصفیه هوای  بلوایر ترصیح کرد: این رشکت 21 سال پیش به وجود آمد و بنیان گذار رشکت در آن سال ها به 
آسیب های آلودگی های زیست محیطی پی برده بود هامن گونه که امروزه می بینیم از هر 10 نفر 9 نفر از 
هوای آلوده آسیب می بینند. ما می خواهیم بازار خود را در آسیای غربی و خاورمیانه گسرتش دهیم و برای 

ما مشخص است که ایران بازار بسیار ویژه ای برای محصوالت ما خواهد بود.
بپات تاکید کرد: زمانی که به دنبال رشیک در ایران بودیم رشکت های بسیار کمی حارض بودند با ما همکاری 
کنند. موضوع اصلی که برای ما حائز اهمیت بود این بود که رشکت نیا ارصار دارد برای مشرتیانش خدمات 

ویژه  ای ارائه دهد و کیفیت محصوالت و برند نیز برای این رشکت بسیار مهم است از این رو ما با رشکت 
نیا در این زمینه همکاری کردیم.

همچنین گانیش)TR Ganesh( مدیرکل خاورمیانه بلوایر در این مراسم عنوان کرد: ما از بلوایر تنها برای 
تصفیه هوا استفاده منی کنیم این یک موضوع خاص و انحصاری برای محسوب می شود و شعار ما این است 
که هوای تازه برای همه است. در فیلرتهای بلوایر از فیلرتهای شیب دار استفاده شده است. این امر به 

ما کمک می کند ذرات کوچک تر از یک میکرون را به دام بیندازیم و 9۷/99 درصد راندمان کار ما باشد.
گانیش، ویژگی  مهم این دستگاه تصفیه هوا را مرصف بسیار پایین انرژی آن دانست و ترصیح کرد: این 
تجهیزات در سطوح پایین تنها 1۵ وات مرصف می کند و این میزان به اندازه بک المپ LED است. ما 
براساس استانداردها عمل می کنیم و توصیه می کنیم متام تجهیزات مورد استفاده در تصفیه هوا هر محدوده 
را ۵بار در ساعت تصفیه کند. همچنین تجهیزات ما عالوه بر این که گازها را تصفیه می کنند ذرات معلق در 

هوا را نیز تصفیه می کنند.
وی افزود: تجهیزات بلوایر استاندارهای جهانی را به طور کامل پوشش می دهد و این امر محصوالت رشکت 

را از سایر محصوالت متامیز می کند.
پورپناه قائم مقام مشاور بخش بازرگانی سفارت سوئد در ادامه گفت: واردات از سوئد به ایران نسبت به 
سال قبل 11 درصد افزایش یافته و در 6 ماهه نخست سال 201۷ نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

46 درصد افزایش داشته است.
ما امیدواریم همکاری بین دو کشور سوئد و ایران بیشرت از قبل شود.

کرد:  عنوان  بلوایر  هوای  تصفیه  محصول  گارانتی  درخصوص  بلوایر  فروش  مدیرکل  ریاضی  پایان،  در 
دستگاه های موجود در بازار بیش از یکسال گارانتی ندارند اما گارانتی دستگاه بلوایر یک سال به عالوه ی 

سه سال است و مشرتی می تواند گارانتی را از یک سال به چهار سال ارتقا دهد.

رونمایی از دستگاهی که  ۹۸ درصد آلودگی های هوا را از بین می برد
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مجلسازشفافیتبودجه۹۷حمایتمیکند
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که مجلس از شفافیت الیحه 

بودجه ۹۷ استقبال خواهد کرد و تالش می کند این شفافیت شامل همه 

بخش ها شود.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: روحانی در زمان 

تقدیم الیحه بودجه ۹۷ به مجلس بزرگرتین مولفه این الیحه را شفافیت 

عنوان کردند. مجلس از دولت در این زمینه پشتیبانی می کند و امیدواریم 

شفافیت  این  شاهد  مختلف  بخش های  در  آینده  سال  بودجه  الیحه  در 

باشیم.

وی افزود: درآمد هدفمندی یارانه ها که حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است 

باید در منابع بودجه آورده شود. چرا ۳۷ هزار میلیارد تومان آن در بودجه 

می آید و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن کجا می رود؟ البته من منی خواهم بگویم 

که از این موضوع سوء استفاده می شود بلکه هزینه کرد این مبلغ در رشکت 

پخش و پاالیش و گاز است اما نکته مهم این است که این رقم شفاف نیست 

و در اختیار مجلس قرار ندارد.

مناینده مردم همدان در مجلس ترصیح کرد: از طرفی گفته می شود مدارس 

خصوصی سازی شود چرا که قیمت مدرسه باالست و آن را باید به بخش 

خصوصی بدهیم تا دولت خرجش کم شود اما از طرف دیگر ۱۲.۵ درصد 

پول نفت که می خواهد به صندوق توسعه واریز شود تا برای رسمایه گذاری 

به بخش خصوصی تعلق گیرد به دولت داده می شود که در نهایت آن را 

خرج جاری کند و حقوق های کالن را پرداخت کند.

باقیامنده  درآمد  تومان  میلیارد  هزار  درباره ۵۰  داد:  ادامه  بابایی  حاجی 

هدفمندی یارانه ها که باید وارد بودجه شود و اینکه حقوق نجومی بگیران 

چه می شود صحبتی نشده است البته ما از دولت در زمینه شفاف سازی در 

هر بخشی پشتیبانی می کنیم.

رییس فراکسیون منایندگان والیی مجلس با بیان اینکه توقع منایندگان ارائه 

گزارش شفاف تری از سوی رییس جمهور درباره بودجه بود، خاطرنشان کرد: 

مجلس دیدگاه خود را در برنامه ششم روشن کرده که باید شفافیت ایجاد 

شود ولی با فشار برخی در مجلس و حامیت دولت، بودجه ۹۶ یک پله به 

قبل برده شد.

وی در پایان گفت که مجلس تالش می کند شفافیت در بودجه شامل همه 

بخش ها شود و هر چه دولت درآمد دارد در الیحه بودجه گنجانده شود.

 

برگزاریبیستوپنجمین
نمایشگاهبینالمللیلوستردرتهران

میزبان  ماه  دی  اول  هفته  تهران  املللی  بین  منایشگاههای  دامئی  محل 

منایشگاهی مملو از نور و زیبائی است و در آن صنعتگران و هرنمندان صد 

ها رشکت داخلی و خارجی، نوین ترین و جدیدترین تولیدات لوسرت و چراغ 

های تزئینی را به منایش خواهند گذاشت.

ابرار اقتصادی؛ این منایشگاه از ۳ تا ۶ دی ماه و با حضور و   به گزارش 

مشارکت ۲۲۰ رشکت داخلی و خارجی در محل دامئی منایشگاه های بین 

املللی تهران برگزار می شود.

و  روشنائی  های  لوسرت،چراغ  املللی  بین  منایشگاه  پنجمین  و  بیست  در 

تزئینی ۲۰۱ رشکت داخلی و ۱۹ رشکت خارجی از جمهوری اسالمی ایران و 

کشورهای ترکیه،چین و تایوان حضور و مشارکت دارند.

این منایشگاه ترکیبی از روشنائی، نور و زیبائی خواهد بود و در آن انواع 

لوسرتهای سقفی و دیواری، لوسرتهای مساجد و زیارتگاهها ، انواع چراغ 

های تزئینی منزل ، شمعدانی، چراغ های تزئینی رشکت ها ، ادارات و هتل 

ها ،  چراغ های شهری، چراغ های فضای باز، مجسمه ها و تابلوهای تزئینی 

و صدها نوع دیگر از لوسرتها و چراغ های روشنائی ارائه می شود.

صنایع،  همچنین  ایران  لوسرت  املللی  بین  منایشگاه  پنجمین  و  بیست  در 

دستگاهها و تجهیزات مختلف مربوط به این صنعت نیز به منایش گذاشته 

شد.  خواهد 

منایشگاه امسال با استقبال رشکت های داخلی و خارجی مواجه شده است 

بطوری که در بخش داخلی بیش از ۵ درصد و در بخش خارجی حدود ۳ 

درصد افزایش صورت گرفته است.

این منایشگاه، با هدف توسعه و افزایش تولید این صنعت درکشور ، افزایش 

راندمان تولید، یافنت بازارهای جدید صادراتی ، افزایش صادرات، آشنائی با 

نوین ترین صنایع و تجهیزات صنعت لوسرت سازی جهان، اشتغالزائی و توجه 

مسئوالن به این صنعت برگزار می شود.

در حال حارض 4۰۰ کارخانه تولید کننده لوسرت و چراغ های روشنائی و 

تزئینی در کشور فعال هستند که حدود 4۰ هزار نفر بصورت مستقیم در 

آنها شاغل هستند و بیش از یکصد هزار نفر هم بصورت غیر مستقیم در 

این صنعت اشتغال دارند. حدود ۷۰ درصد مواد اولیه تولید لوسرت و چراغ 

های روشنائی و تزئینی کشور از داخل تامین می شود و تولیدات داخلی هم 

پاسخگوی ۱۰۰ درصد نیاز کشور است.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه:

پرداختیارانهنقدیفقطبهنیازمندان
ایجاد اشتغال و کاهش فقر مطلق برنامه های جدید سال ۱۳۹۷ است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درآمدهای مالیاتی دولت در 

الیحه بودجه سال آینده با ۶.۷ درصد رشد ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 

پیش بینی شده است که از طریق مودیان جدید مالیاتی محقق می شود.

 به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در نشست خربی که به منظور ترشیح 

ابعاد الیحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار 

شد، افزود: درآمدهای دولت از منابعی مانند مالیات و گمرک تامین می 

شود که در الیحه بودجه سال آینده، رقم درآمدهای دولت ۱۹۳ هزار و 

4۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به اینکه در قاون بودجه امسال این 

یافته رشد  دولت  درآمدهای  درصد  بود، ۱۱  تومان  میلیارد  هزار   رقم ۹۹ 

 است.

وی اظهار داشت: در الیحه بودجه ۹۷، معادل ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد 

تومان درآمد مالیاتی و حقوق گمرکی پیش بینی شده است که نسبت به 

قانون بودجه امسال تنها ۶.۷ درصد رشد دارد.

نوبخت با پیش بینی اینکه افزایش درآمد مالیاتی از محله شناسایی الیه 

هایی که از پرداخت مالیات معافند، پیگیری می شود، افزود: یکی از منابع 

درآمدهای دولت درآمدهای مالیاتی است و با توجه به اینکه ۳۹ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند، باید در این 

بخش بازبینی و بازنگری انجام شود.

وی افزایش درآمد مالیاتی از طریق افزایش نرخ های مالیاتی را رد و تاکید 

کرد که این افزایش از محل شناسایی مودیان جدید مالیاتی و نیز کسانی 

خواهد بود که مالیات پرداخت منی کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: درآمدهای دولت از محل حقوق 

گمرکی در قانون بودجه امسال ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که این 

رقم در الیحه بودجه سال آینده به ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 

است.

نوبخت با بیان اینکه این الیحه در بازه زمانی ۶ ماهه تدوین و با بیش از 

۶ هزار سند و در ۱4جلد دیروز به مجلس سورای اسالمی ارایه شد، گفت: 

افزود: سه جلد گزارش درباره عملکرد بودجه ۹۵ است که با جزییات آن برای 

آگاهی منایندگان مجلس آماده شد؛ ۲ جلد دیگر دیگر این الیحه مربوط به 

تنظیم گزارش برنامه سال ۹۷ ، مبانی نظری و عملی آن و انطباق با برنامه 

ششم توسعه است و یک جلد نیز به برنامه ریزی براساس عملکرد دستگاه 

ها اختصاص دارد.

نوبخت افزود: یکی از جلدهای این الیحه به چگونگی استفاده از منابع 

محدود برای طرح های عمرانی می پردازد؛ در این شیوه ۷۶ هزار پروژه 

نیمه متام موجود در سه گروه »طرح هایی که می توان واگذار کرد«، »طرح 

هایی که می توان با مشارکت انجام داد« و »طرح هایی که منی توان واگذار 

کرد« تقسیم بندی شده اند.

ایجاد اشتغال گسرتده و کاهش فقر مطلق برنامه های جدید سال ۱۳۹۷ 

است

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست گفت: در الیحه بودجه 

پیشنهادی سال ۱۳۹۷ دو برنامه ایجاد اشتغال گسرتده و کاهش فقر مطلق 

که در گذشته نبود، اضافه شده است.

محمدباقر نوبخت تاکید کرد: در تک تک سال های برنامه ششم توسعه باید 

۹۵۵هزار فرصت شغلی ایجاد شود که سال آینده از طریق ایجاد اشتغال 

فراگیر، روستایی و عشایری و حامیتی دنبال می شود.

به گفته وی، فقر مطلق نیز با شناسایی افراد نیازمند که بخشی هم اکنون 

تحت پوشش نهادهای حامیتی هستتد و باال بردن یارانه پرداختی به انها 

کاهش می یابد.

نیستند،  پوشش  تحت  اکنون  که  دیگری  نیازمند  افراد  کرد:  ترصیح  وی 

درصورتی که خود را معرفی کنند و بررسی ها نیز ادعای آنها را تایید کند، 

مپرد حامیت قرار می گیرند.

کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه پیشنهادی سال آینده بیکاری 

را به حدود ۱۱ درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی را به بیش از ۵.۵ درصد 

افزایش می دهد و نرخ تورم نیز به ۹ درصد کاهش می یابد. 

نوبخت شفاف سازی و رصفه جویی را دو هدف الیحه بودجه سال آینده 

برشمرد و گفت: شفافیت و رصفه جویی نیازمند اصالح ساختاری بودجه 

بود که این کار با تغییر نظام بودجه ریزی از هزینه ای به بودجه ریزی بر 

مبنای عملکرد، افزایش شفافیت و انظباط بودجه ای و مترکز زدایی پیگیری 

می شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ از حدود یک هزار ردیف ملی دستگاه ها، 

۳4۰ ردیف انتخاب شد که بودجه آنها بر اساس قیمت متام شده محاسبه 

و منظور شد.

به گفته وی، ۱۰۰ درصد بودجه های استانی نیز بر مبنای عملکرد منظور 

شده و ۳۳۷ ردیف متفرقه بودجه نیز در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ به 

۱۳۸ ردیف کاهش یافته است.

معاون رییس جمهوری و سخنگوی دولت اظهار کرد: عالوه بر این ، 4۵ 

ردیف بودجه ای حذف، منتقل یا ادغام شد و بخشی از مصارف بودجه های 

اختصاصی دستگاه ها به بخش رسمایه ای هدایت شد.

به گفته نوبخت، سهم استانها در اعتبارات هزینه ای از 4.۳ درصد در سال 

۱۳۹۶ به ۲4.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ و سهم آنها در اعتبارات رسمایه ای به 

بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

اوراق خزانه در تاریخ رسرسید بازخرید می شود

معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: در الیحه بودجه پیشنهادی دولت، به 

خزانه اجازه داده شده است به محض رسرسید این اوراق، آنها را باز خرید 

کند و حتی یک روز نیز این کار به تاخیر نیفتد.

افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حامل های انرژی در الیحه 

بودجه ۹۷ نیز گفت: مجلس اجازه افزایش درآمد از محل حامل های انرژی 

تا سقف 4۸ هزارتومان را داده است اما دولت در الیحه خود این افزایش را 

تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این اعدادی که پیش بینی شده نیز قطعی نیست و گامنه زنی 

است و افزایش حامل های انرژی نخواهیم داشت و طبق مصوبه مجلس 

عمل می کنیم.

وی همچنیم در رابطه با افزایش قیمت بنزین در ماه های پایانی سال گفت: 

برای افزایش قیمت بنزین اکنون برنامه مشخصی نداریم و هرگونه تصمیمی 

اطالع رسانی و اعالم می شود.

یارانه هیچ نیازمندی در سال ۹۷ قطع منی شود

نوبخت درباره حذف ۳۰ میلیون یارانه بگیر در سال آینده گفت: یارانه هیچ 

فرد نیازمندی در سال ۱۳۹۷ قطع منی شود.

وی اضافه کرد: ما ۲ راه برای پرداخت هدفمندی یارانه داریم؛ یکی افرادی 

که نیازمند نیستند را شناسایی کنیم و دیگر شناسایی نیازمندان از طریق 

نهادهای حامیتی است؛ همچنین باید نیازمندانی را که تحت پوشش نهادها 

نیستند، شناسایی کنیم. 

وی اظهار داشت: تعریف »نیازمند« با مجلس است و این اعداد و ارقامی 

که درباره حذف یارانه بگیران مطرح می شود، گامنه زنی است و تصمیم 

نهایی با مجلس خواهد بود.

بودجه صدا و سیام فراتر از برنامه ششم است

نوبخت گفت: سازمان صدا و سیام که در ابتدا برای قرارگیری در فهرست 

دستگاههایی که بودجه آنها بر مبنای عملکرد محاسبه می شود اعالم امادگی 

کرده بود، درخواست کرد از این فهرست خارج شود زیرا جزو رشکت های 

زیانده است و از دولت کمک مالی می گیرد. 

سخنگوی دولت ادامه داد: بودجه پیشنهادی دولت برای صدا و سیام ۲۶ 

هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال است که از ۰.۷درصد کل بودجه عمومی دولت 

که باید بر اساس ماده ۹۳ قانون برنامه ششم به این سازمان تعلق گیرد، 

نیز فراتر است.

هدف دولت ثبات قیمت ارز است 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه نشست درباره تعیین قیمت ۳۵۰۰ 

تومانی دالر در الیحه بودجه ۹۷ در حالی که نرخ مبادله ای آن ۳۵4۰ تومان 

است، گفت: دولت قیمت های ارز در بازار را به رسمیت منی شناسد و 

تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومانی در بودجه بر مبنای دالر دولتی است و معتقدیم 

که رصافان و بازاریان هستند که باید خود را با قیمت های واقعی منطبق 

کنند. 

وی با اشاره به اینکه قیمت دالر سال گذشته افزایش داشت و تا چهارهزار 

تومان نیز رسید، گفت: با وجود این افزایش در نهایت شاهد آن بودیم که 

این روند متوقف شد؛ ما به بانک مرکزی اعتامد داریم و نرخی را که بانک 

مرکزی اعالم کرده را به عنوان نرخ ارز در بودجه پیشنهادی ۹۷ تعیین کردیم. 

نوبخت با تاکید بر اینکه ثبات قیمت ارز و برابری آن و آرامش بازار مورد 

توجه دولت است، گفت: رییس جمهوری همواره مخالف تضعیف ارزش 

ریال در برابر سایر پول ها بوده و معتقد است تضعیف پول ملی به صالح 

کشور نیست. 

شاید  افزود:  ندارد،  ارزی سود  قیمت  نامعقول  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 

افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان باشد و پول بیشرتی به دست آورند 

اما راه های دیگری برای تقویت صادرات وجود دارد که باید از آنها بهره 

بربیم و اجازه ندهیم افزایش نرخ دالر به سایر اقشار جامعه و اقتصاد لطمه 

ای وارد کند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: یکسان سازی نرخ ارز همچنان 

از سیاست های اصلی دولت به شامر می رود ولی زمانی اجرایی می شود که 

زمینه های الزم و رشایط مناسب برای پایداری آن وجود داشته باشد.

اعتبارات بخش گردشگری چهار برابر افزایش یافته است 

نوبخت در رابطه با افزایش عوارض خروج از کشور و اختصاص آن به توسعه 

زیرساخت های گردشگری نیز گفت: عمده سفرهایی که انجام می شود 

سیاحتی و در برخی موارد زیارتی است؛ بنابراین افراد توانایی پرداخت آن 

را دارند. 

وی گفت: درست است که عوارض خروج از کشور سه برابر شده اما مهم 

این است که درآمد حاصل از این بخش به صنعت گردشگری اختصاص یافته 

و سهم آن در بودجه پیشنهادی امسال به چهار برابر افزایش یافته است؛ 

بنابراین این افزایش عوارض موجب افزایش میزان مشارکت مسافران خارجی 

در توسعه کشور خواهد بود. 

در الیحه بودجه پیشنهادی دولت مقرر شده که عوارض خروج هر نفر از 

کشور به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یابد؛ افراد برای بار دوم باید ۵۰ درصد 

و برای بار سوم و بیشرت در هنگام خروج از کشور تا ۱۰۰ درصد عوارض 

پرداخت کنند.

کاغذ افزایش تعرفه ندارد 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در رابطه با گرانی کاغذ در روزهای 

اخیر گفت: هیچ افزایش تعرفه ای برای واردات کاغذ نداریم و اکنون برای 

آن یارانه نیز پرداخت می کنیم. 

وی در ادامه از ارائه الیحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی برای 

اصالح تعرفه ها و تغییر آن به منظور کنرتل واردات خرب داد و گفت: در 

نظر داریم الیحه ای به مجلس ارائه کنیم تا بتوانیم در بخش هایی تعرفه را 

افزایش دهیم تا براین اساس به رقابت پذیری کاالهای داخلی نیز کمک کنیم 

و در این زمینه متامی کاالهای الزم را شناسایی کردیم که این امر می تواند 

در جهت کمک به تولید داخل انجام شود. 

همه دستگاه ها باید افزایش حقوق را داشته باشند 

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تغییر نکردن معافیت مالیاتی حقوق 

بگیران در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز گفت: در الیحه بودجه سال ۹۶ 

سف معافیت ۱۵ میلیون ریال در ماه را پیشنهاد دادیم که مجلس آن را 

به ۲۰ میلیون ریال افزایش داد و بنابراین در الیحه بودجه ۹۷ این سقف 

ثابت ماند.

وی اضافه کرد: همچنین امسال افزایش حقوق ۱۰ درصدی را پیش بینی 

کردیم و همه دستگاه ها موظفند این افزایش را اعامل کنند البته هیچ کدام 

از این اعداد و ارقامی که در الیحه بودجه عنوان شده قطعی نیست و نظر 

نهایی برعهده مجلس است.

حمایتازتولیدواشتغال
رکناصلیبودجهسال۹۷

را  اشتغال  و  تولید  از  حامیت  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 

داست.  ۹۷ سال  بودجه  نکته  مهمرتین 

سال ۹۷  بودجه  الیحه  ملت،درباره  خانه  با  گو  و  گفت   در  زارع  رحیم 

گفت:بصورت کلی در  الیحه بودجه سال آینده به موضوع حامیت از 

از  از ۵۰ هزار میلیارد تومان  تولید و اشتغال توجه جدی شده و بیش 

به موضوع  بانکی و صندوق توسعه ملی  بودجه،منابع  منابع مالی در 

است. یافته  اشتغالزاییاختصاص 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:در سال گذشته منابع در 

نظر گرفته شده برای انجام پروژه های عمرانی با وجود رشد منابع بعد 

از بررسی های کمیسیون تلفیق، بطور نسبی کم بود اما خوشبختانه در 

از ۹۱هزار میلیارد تومان  به  بیش  این منابع  آینده  الیحه بودجه سال 

یافتهاست. افزایش 

 مناینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس افزود:در بودجه سال ۹۷ 

ساماندهی در خصوص ردیف های متفرقه در بودجه صورت گرفته  که 

این موضوع نکته مثبتی است.

در  امید  اجتامعی  رفاه  به صندوق  ها  یارانه  سازمان هدفمندی  تبدیل 

۹۷ بودجه 

این مناینده مردم در مجلس دهم افزود:کل اوراق و اسناد خزانه در نظر 

گرفته شده در بودجه، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که دولت باید 

تا پایان برنامه ششم توسعه تسویه مالی انجام دهد.  

ملت  خانه  خربگزاری  خربنگار  با  خود  گوی  و  گفت  ادامه  در  زارع 

رفاه  صندوق  به  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان  شدن  شد:تبدیل  یادآور 

از  آینده است یکی  بودجه سال  نکات مهم در  از  امید یکی  اجتامعی 

 دیگر نکات مثبت بودجه در سال ۹۷ توجه به موضوع رفع فقر مطلق

 است.

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد:توجه به نوسازی بافت 

فرسوده از دیگر نکات مثبت در بودجه سال آینده است چرا که جمعیت 

جوان کشور عالوه بر اشتغال به مسکن نیز نیاز دارد و در این راستا باید 

رشایط برای تولید مسکن در کشور تسهیل شود. 

فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق 
 نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، پالک ۱۶۰ 

آدرس:

تلفن فاکس سازمان آگهی ها :
۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت که شیوه کمک به طرح انتقال آب از 

خلیج فارس به استان های یزد و کرمان در کارگروهی بررسی خواهد شد.

مسعود کرباسیان در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه 

حامیت از تولید و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: طرح 

انتقال آب خلیج فارس به استان های کرمان و یزد مورد بررسی قرار گرفت چرا 

که این طرح از جمله پروژه های مهم در کشور است که رسمایه گذار آن بدون 

اتکاء به منابع دولت، انتقال آب را دنبال می کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه بخش های عمده ای از پروژه طرح 

انتقال آب خلیج فارس عملیاتی شده است، گفت: زمینه های الزم برای انتقال 

آب رشب از طریق خط لوله در حال انجام است و وزیر نیرو نیز مذاکراتی در 

خصوص خرید تضمینی آب داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح آب مورد نیاز صنعت و معدن نیز تامین می 

شود، ادامه داد: رسمایه گذاران و بهره برداران این طرح درخواستی برای دریافت 

وام به صورت تسهیالت ارزان قیمت و یا استفاده از اعتبارات عمرانی دولت 

داشته اند که این درخواست ها در راستای سیاست های بودجه سال آینده نیز 

برآورد می شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سخرنانی رئیس جمهور در روز تحویل 

الیحه بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: رئیس جمهور اشاره داشت که برخی از 

طرح های عمرانی که ملی محسوب می شود را می توان با مشارکت و همکاری 

بخش خصوصی انجام داد تا فضای همکاری در کشور فراهم و افزایش یابد.

کرباسیان در ادامه گفت وگو با خربگزاری خانه ملت از تشکیل کمیته کاری برای 

بررسی نحوه تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان و یزد خرب 

داد و گفت: وزارت اقتصاد سیاست های راهربدی را در این مسیر دنبال خواهد 

کرد و خط اعتباری الزم را از مسائل ارزی و قراردادهای فاینانسی و حتی اوراق 

مشارکت فراهم می کند.وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: وزارت تالش دارد 

تسهیالت الزم را برای بخش تولید در اختیار رسمایه گذاران خصوصی قرار دهد.

وزیر اقتصاد خبر داد:

تشکیل کارگروهی برای بررسی 
تامین مالی طرح انتقال آب از خلیج فارس
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 رئیس بیمه مرکزی اعالم کرد:

مصدومیت210 هزار نفر
 در حوادث رانندگی از ابتدای سال 

رئیس بیمه مرکزی گفت: سال گذشته 330 هزار نفر 

در حوادث رانندگی مصدوم شدند. از اول امسال 

نیز 210 هزار مصدوم شدند و 10 هزار و 500 نفر 

فوتی در این حوادث داشته ایم.

جشنواره  در  همتی  عبدالنارص  ایرنا،  گزارش  به   

مرکز  در  حوادث  و  سوانح  از   پیشگیری 

هامیش های صدا و سیام افزود: متاسفانه تالش ها 

برای پیشگیری ازحوادث و کاهش آسیب های آنها 

در کشور مثر نداده است و تعداد این حوادث و 

خسارت های ناشی از آنها رو به افزایش است.وی 

ادامه داد: صنعت بیمه کشور هزینه زیادی برای 

پرداخت خسارت های مالی و دیه فوت شدگان این 

حوادث پرداخت می کند به عنوان مثال در حادثه 

پرتوشیمی بوعلی 94 میلیون یورو خسارت پرداخت 

در سال  زلزله  از  ناشی  برای خسارت های  و  شد 

گذشته 150 میلیارد تومان پرداخت شد.

جربان  برای  ها  خسارت  این  بیشرت  گفت:  وی 

متاسفانه  زیرا  است  بوده  ها  بانک  وام  خسارت 

فقط11 درصد ساختامن های کشور بیمه حوادث 

و آتش سوزی دارند.وی گفت: امیدوارم با تصویب 

الیحه بیمه حوادث که بین مجلس و شورای نگهبان 

در حال پیگیری است. در آینده نزدیک بیمه پوشش 

بیشرتی برای حوادث ساختامن های کشور داشته 

باشیم.وی گفت: روزانه 330 آتش سوزی در تهران 

رخ می دهد در حالی که در هنگ کنگ روزانه 

فقط 16 آتش سوزی اتفاق می افتد.

تومان  میلیارد  هزار   25 ساالنه  گفت:  همتی 

 خسارت برای جربان خسارت های حوادث پرداخت 

برای  آن  تومان  میلیارد  هزار   10 که  شود   می 

خسارت های رانندگی است.وی گفت: صنعت بیمه 

برای پیشگیری از سوانح در چند سال اخیر یکهزار 

چهار  انتظامی,  نیروی  به  تومان  میلیارد   800 و 

بهداشت  وزارت  به  تومان  میلیارد  یکصد  و  هزار 

برای  ای  برنامه  هنوز  البته  است  کرده  پرداخت 

نداریم. کشور  در  از حوادث  پیشگیری  و  کاهش 

همتی گفت: اخیرا نیز از صنعت بیمه خواسته شده 

است که 25 میلیارد تومان برای تقویت اورژانس 

اما  است  خوب  اورژانس  تقویت  کند.  پرداخت 

نباید ظرفیت بیمه ها برای جربان خسارات حوادث 

کاهش یابد.رئیس بیمه مرکزی گفت: به دنبال این 

برای جربان  نیز  بیمه های خارجی  از  که   هستیم 

کنیم  استفاده  کشور  حوادث  های  خسارت 

قراردادهایی نیز در این زمینه داشتیم و در زلزله اخیر 

 کرمانشاه توانستیم از کمک های خارجی نیز استفاده 

کنیم.

حراج سکه در بانک کارگشایی طی دو هفته گذشته به خوبی موجب کنرتل نرخ 

سکه در بازار شده است.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی، در رشایطی که همه عنارص محرک در بازار 

ثابت مبانند، افزایش عرضه یک کاال می تواند به کاهش قیمت آن بیانجامد. از 

سوی دیگر در مواقعی که حباب در نرخ سکه ایجاد می شود، بانک کارگشایی 

طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حراج سکه را در دستور 

کار قرار می دهد.

در دوره اخیر نیز بانک کارگشایی از چهارم آذر ماه حراج سکه را به منظور 

بازگرداندن تعادل قیمت به بازار آغاز کرد و تا روز گذشته، حدود 28 هزار قطعه 

سکه متام بهار و نیم بهار آزادی را به فروش رساند. با تقریب بیش از 95 درصد، 

همه نرخ های ارائه شده در حراجی های بانک کارگشایی پایین تر از نرخ بازار 

بوده و در نتیجه نرخ بازار را با کاهش مواجه کرده است.

نرخ سکه متاثر از دو عامل اساسی قیمت طال و نرخ دالر در بازار آزاد است. 

اخیر  نرخ جهانی طال طی دو هفته  اطالعات موجود نشان می دهد گرچه 

کاهش یافته، اما قیمت آن در بازار داخلی با نوسان همراه بوده است. از سوی 

دیگر روند نرخ دالر چه در بانک مرکزی و چه در بازار آزاد طی این مدت به 

طور کامل صعودی بوده و در نتیجه نرخ سکه منی توانسته ثابت مباند.در چنین 

رشایطی، افزایش عرضه سکه، شیب شدید افزایش نرخ این کاال را کنرتل کرده، 

به طوری که این عدد بر روی حدود یک میلیون و 400 هزار تومان تثبیت 

شده است. طبیعی است تا زمانی که حراج سکه ادامه یابد و شاهد تغییرات 

غیرقابل پیش بینی در نرخ طال یا دالر نباشیم، روند کنونی باز هم قابل تصور 

خواهد بود. 

کنترل نرخ سکه با حراج بانک کارگشایی 

بانک مرکزی بارها توضیحات الزم در 

و  پولی  متغیرهای  تغییرات  خصوص 

نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از 

متغیرها را با توجه به ماهیت تجمعی 

از  پرهیز  لزوم  بر  و  کرده  بیان  آنها 

رشدهای  یا  و  حجمی  مقایسه های 

اقتصاد  اسمی  متغیرهای  تراکمی 

تاکید کرده است؛ چرا که توجه رصف 

به متغیرهای حجمی و نرخ های رشد 

تراکمی و بی توجهی نسبت به روند 

تغییرات متغیرهای اقتصادی در طول 

دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی 

موجود، معموالً تحلیل های کارشناسی 

همراه  و صحیحی  دقیق  نتایج  با  را 

بدون  رسانه ها  برخی  اما  منی کند. 

عنوان  مجدداً   نکات  این  به   توجه 

پایین  بود  قرار  »نقدینگی  اند:  کرده 

رفت«. باال  بیاید، 

مهدی  زاده،  ایلنا،جعفر  گزارش  به 

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های 

ترشیح  به   ، مرکزی  بانک  اقتصادی 

موضوعات  و  نقدینگی  جزییات 

پرداخت. آن  رسانه ای 

اینکه، نکته مهم  با بیان  مهدی زاده 

در خصوص بررسی عملکرد دولت ها 

در حوزه متغیرهای کالن پولی، توجه 

یکسان  پایه های  با  همگن  ارقام  به 

متغیرهای  محاسبه  در  گفت:  است، 

کالن پولی الزم است به تغییر پوشش 

مورد  دوره های  در  پولی  آمارهای 

آخرین  براساس  شود.  توجه  مقایسه 

حجم  مرکزی  بانک  منترشه  آمارهای 

سال  شهریورماه  پایان  در  نقدینگی 

1396، معادل 13899.5 هزار میلیارد 

میلیارد  هزار   1589.6 که  بوده  ریال 

به  میزان  این  از  درصد(   11.4( ریال 

واسطه افزایش شمول آماری و اضافه 

شدن آمار شش بانک و چهار موسسه 

بانکی  و  پولی  آمارهای  به  اعتباری 

کشور بوده است که در صورت خارج 

آماری،  شمول  افزایش  میزان  کردن 

پایان شهریور ماه  در  نقدینگی  حجم 

سال 1396 ) با پایه های یکسان نسبت 

به پایان خرداد  ماه سال 1392( معادل 

خواهد  ریال  میلیارد  هزار   12309.9

افزایش  به  بی توجهی  بنابراین  بود. 

به  می تواند  پولی  آمارهای  پوشش 

مقایسه  خصوص  در  نادرستی  نتایج 

از  افزود:  شود.وی  منجر  عملکردها 

منظر مقایسه عملکرد رشد نقدینگی 

الزم  نیز  مختلف  دولت های  در 

رشد  متوسط  که  است  توضیح  به 

 همگن نقدینگی در دوره هشت ساله 

دولت های نهم و دهم معادل 26.1 

دولت   تصدی  دوران  در  و  درصد 

یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم )تا 

پایان شهریورماه 1396( معادل 25.2 

اداره بررسی ها و  درصد است.مدیر 

بانک مرکزی  اقتصادی  سیاست های 

در ارتباط با رشد بدهی بخش دولتی 

به سیستم بانکی )شامل بانک مرکزی 

و بانک ها( در پایان شهریور ماه 1396 

عنوان   1395 سال  پایان  به  نسبت 

آمارهای منترش  براساس آخرین  کرد: 

بدهی  بانکی،  و  پولی  بخش  شده 

موسسات  و  بانکها  به  دولتی  بخش 

 1396 شهریورماه  پایان  در  اعتباری 

تنها 8.5  پایان سال 1395  به  نسبت 

درصد افزایش یافته که آن نیز عمدتاً 

تضمین های  و  تعهدات  واسطه  به 

دولت های گذشته بوده است که در 

زمان حال رسرسید شده و به حساب 

منظور شده  بانکها  به  دولت  بدهی 

است. عالوه بر این باید به این نکته 

مربوط  ارقام  که  داشت  توجه  نیز 

بانکها  به  دولتی  بخش  بدهی  به 

ارقام  براساس  اعتباری  موسسات  و 

بوده  بانک ها  کل  دفاتر  در  مندرج 

برای  لذا  است.  نشده  که حسابرسی 

حصول به تصویر دقیق تر از تغییرات 

بانکی  به شبکه  بدهی بخش دولتی 

باید از ارقام حسابرسی شده استفاده 

 6.5 رشد  به  توجه  با  شود.مهدیزاده 

درصدی بدهی بخش دولتی به بانک 

 1396 شهریور ماه  پایان  در  مرکزی 

نسبت به پایان سال 1395 و بررسی 

اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی، 

افزایش  اصلی  عامل  کرد:  ترصیح 

بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره 

مورد اشاره استفاده دولت از حساب 

اما  است.  بوده  خزانه  تنخواه گردان 

باید به این نکته توجه داشت که بر 

اساس تبرصه )1( قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت که به ماده 24 

قانون محاسبات عمومی کشور الحاق 

شده است؛ هر ساله دولت می تواند 

معادل 3 درصد از بودجه عمومی را 

به صورت تنخواه گردان از منابع بانک 

مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان 

سال تسویه کند. در مجموع مالحظه 

از  استفاده  در  دولت  که  می شود 

بانکی  شبکه  و  مرکزی  بانک  منابع 

در سال های اخیر رفتار غیر منضبطی 

است. نداشته 

مدیر اداره سیاست های اقتصادی بانک مرکزی خبر داد:

لزوماستفادهازارقامحسابرسیشدهبرایبررسیبدهیدولتبهبانکها

 
فروش اوراق گواهی سپرده عام یکساله

 در شعب بانک تجارت
اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود علی الحساب 16 درصد ساالنه از 

تاریخ 22 آذرماه در شعب بانک تجارت رسارس کشور به فروش می رسد.

 به گزارش طوابط عمومی بانک تجارت، این اوراق یکساله، بانام و معاف از 

مالیات است و به مدت شش روز کاری از تاریخ 22 آذرماه سال جاری در 

شعب بانک تجارت عرضه می شود.

سود ساالنه این اوراق علی الحساب 16 درصد و قابل پرداخت در مقاطع 

ماهانه می باشد و بازخرید اوراق قبل از رسرسید با نرخ 14 درصد ساالنه از 

تاریخ انتشار پرداخت می شود.انتشار اوراق گواهی سپرده عام توسط بانک 

تجارت در راستای ارائه خدمات مالی به هموطنان و با دریافت مجوز از 

بانک مرکزی صورت پذیرفته است. مشرتیان می توانند با حضور در شعب 

بانک تجارت نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

عملکرد ۸ ماهه نشان داد؛

تعیین تکلیف ۶3۱ میلیارد ریال
 اموال مازاد بانک ملی

بانک ملی ایران در هشت ماه نخست امسال 631 میلیارد ریال از امالک 

مازاد ملکی و متلیکی خود را تعیین تکلیف کرده است.

به گزارش دیوان اقتصادروابط عمومی بانک ملی، از ابتدای سال جاری تا 

پایان آبان ماه بیش از 104 مورد از این امالک از طریق 8۷ مزایده های 

رسارسی و استانی فروخته شده است. بر این اساس مجموع امالک مازاد و 

متلیکی فروش رفته بانک ملی ایران در سال 95 و هشت ماه ابتدای سال 

96، به ارزش بالغ بر حدود یک هزار و 665 میلیارد ریال بوده است.حدود 

دو هزار فقره از امالک متلیکی به ارزش 15 هزار و 301 میلیارد ریال در 

اختیار بانک ملی ایران است که به مرور و طی ترشیفات قانونی در معرض 

فروش و واگذاری قرار خواهد گرفت.الزم به ذکر است با توجه به تأکیدات 

رئیس جمهور و ابالغ  قانون کاهش 33 درصدی بنگاه داری ساالنه بانک ها، 

همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش این رشکت 

ها تشکیل داده اند که بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در 

فروش و واگذاری امالک مازاد و متلیکی بوده است.در سال های گذشته 

نتوانند به راحتی  بانک ها  بازار مسکن و ملک موجب شد که  وضعیت 

بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختامن را واگذار کنند، 

اما تالش برای واگذاری امالک مازاد از اولویت های بانک ملی ایران است.

قدردانی استاندار هرمزگان 
از بانک صنعت و معدن

پرداخت  خاطر  به  معدن  و  صنعت  بانك  از  هرمزگان  استاندار  همتی   

استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  مصوبات  اجرای  و  تسهیالت 

کرد. قدردانی 

بانک صنعت و معدن، در منت تقدیر همتی   به گزارش روابط عمومی 

و  استان هرمزگان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  رئیس  و  استاندار 

قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید استان هرمزگان خطاب به رضا رضوی مدیریت بانک صنعت و 

معدن شعبه بندرعباس آمده است:در سال اقتصادمقاومتی، تولید و اشتغال 

اقتصاد  ابالغی مقام معظم رهربی در خصوص  در راستای سیاست های 

مقاومتی، یکی از مهم ترین رویکردهای دولت دوازدهم، رونق اقتصادی 

و افزایش تولید و اشتغال است.لذا تالش اعضای کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید استان، در میزان اجرای مصوبات کمیته تامین مالی کارگروه 

در پرداخت تسهیالت به واحدهای مشکل دار شایسته تقدیر بوده و قطعا 

این توفیق بدون پشتیبانی و ترشیک مساعی شبکه بانکی کشور و به ویژه 

مدیریت آن بانک در استان محقق منی شد.بدین وسیله مراتب تقدیر و 

تشکر خود را از جنابعالی و متامی همکاران آن بانک در استان اعالم می 

دارم.

شعب دروازه دولت و بلوار میرداماد
 بانک پارسیان گشایش یافت

با گشایش شعب دروازه دولت و بلوار میرداماد بانک پارسیان درتهران، 

تعداد شعب بانک پارسیان به تعداد 324 رسید.

خلیل  با حضور  مراسمی  ، طی  پارسیان  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

پور، مدیر امور شعب؛ بیژنی، مدیر امور پشتیبانی؛ دربیکی، مدیر روابط 

عمومی؛ بیات، رییس منطقه 3 و قاسم پور، رییس منطقه 5 بانک پارسیان؛ 

بانک  میرداماد  بلوار  و  دولت  دروازه  شعب  تجار،  و  کسبه  همچنین  و 

یافت. پارسیان درتهران گشایش 

بابک دربیکی، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان درآیین گشایش شعبه 

دروازه دولت با اشاره به استقبال مشرتیان و شهروندان از خدمات بانک 

پارسیان، گفت: بانک پارسیان به منظور تأمین رفاه حال مشرتیان و تسهیل 

ارایه خدمات بانکی، عالوه برتوسعه منطقی شعب براساس نیازهای  در 

هموطنان و رشایط عمومی کشور، توسعه خدمات بانکداری الکرتونیک 

را در دستورکار خود قرارداده است در همین راستا، فاز دوم سامانه«خانه 

بانکی  پارسیان«به عنوان نخستین سامانه مدیریت خدمات غیرحضوری 

کشور با تکیه بر توامنندی های داخلی بانک راه اندازی شد.

پارسیان  بانک  پیشگامی  به  اشاره  با  پارسیان  بانک  روابط عمومی  مدیر 

در فعالیت های انسان دوستانه و نیکوکارانه، مسئولیت اجتامعی را یکی 

از مهم ترین اسرتاتژی راهربدی بانک پارسیان برشمرد و خاطرنشان کرد : 

بانک پارسیان به عنوان یکی از فعال ترین بانک ها در حوزه ی مسئولیت 

های اجتامعی اقدامات موثری داشته و بسیار موفق عمل کرده است و 

درخدمت رسانی و رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی بر عهده 

داشته است.

خلیل پور، مدیرامور شعب بانک پارسیان نیز در آیین افتتاح شعبه بلوار 

فعالیت  رسلوحه  مداری  مشرتی  و  گرایی  اخالق  اینکه  بیان  با  میرداماد 

کارکنان بانک است، افزود : بانک پارسیان با تکمیل زنجیره ارزش مدارانه 

مراجعات مکرر  از  را  مالی، مشرتیان  درقالب سوپرمارکت های  خدمات 

با  بانک  این  همچنین  و  کند  می  نیاز  بی  مالی  های  درخواست  برای 

دراختیارداشنت بخش عمده ای از خدمات کارتخوان ها ، تالش می کند تا 

باشد. داشته  مردم  به  رسانی  روزدنیا خدمت  استاندارهای  مطابق 

واگذاری 3۵۰ میلیارد تومان سهام دولت 
نزد بانک ها و بیمه ها

درآمد دولت از محل واگذاری باقیامنده سهام دولت نزد بانک ها و بیمه ها 

350 هزار میلیون تومان در بودجه 9۷ در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایبنا، بر اساس الیحه بودجه 9۷ منابع دولت حاصل از استفاده 

از تسهیالت سایر بانک ها و منابع خارجی 355 میلیون تومان پیش بینی 

شده است.

همچنین منابع حاصل از واریز وجوه اداره شده نزد بانک ها 100 هزار 

میلیون تومان خواهد بود.بر اساس الیحه بودجه 9۷ درآمد دولت از دو 

نظام  در  تراکنش ها  بابت  دریافتی  هزینه های  از  حاصل  درآمد  درصد 

الکرتونیکی 50 هزار میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بانکداری 

درآمد 5000 میلیاردی دولت از تراکنش های بانکی

دولت در الیحه بودجه 9۷ کل کشور 5 هزار میلیارد ریال از محل تراکنش 

های بانکی برای خود درآمد پیش بینی کرده است.

به گزارش تسنیم، در ردیف های درآمدی الیحه بودجه 9۷ آمده است: 

دو درصد درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام 

داشت. اختصاص خواهد  دولت  به  آینده  در سال  الکرتونیکی  بانکداری 

برای خود درآمد پیش  تومان  این ردیف درآمدی 500 میلیارد  دولت در 

بینی کرده است.

شماره سیناکارت دائمی شد
در راستای افزایش رضایتمندی مشرتیان و به منظور تکمیل زنجیره خدمات 

بانکی، قابلیت جدید دامئی شدن شامره در زمینه صدور کارت بانکی در 

بانک سینا فراهم شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با این قابلیت مشرتیان می توانند در 

صورت مفقودی، انقضاء کارت یا مواردی که منجر به مخدوش شدن کارت 

شود در صورت متایل، سینا کارت جدید را با هامن شامره قبلی دریافت 

کنند.این امکان برای کارت های نقدی و خرید بانک سینا امکانپذیر شده 

که در تسهیل انجام خدمات بانکی هموطنان موثر است.توسعه خدمات 

بانکداری الکرتونیک در کنار ارتقاء کیفیت این خدمات جزو اسرتاتژی های 

بانک سینا است که در سال های اخیر با جدیت دنبال شده است.

مشتری شعبه نازی آباد 
برنده جایزه ممتاز »وین کارت« بانک سامان شد

دور هفدهم از رسی سوم قرعه کشی »وین کارت« بانک سامان با حضور 

مدیران ارشد بانک و برند جایزه ممتاز دوره پیشین این قرعه کشی انجام 

شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک سامان، مرتضی حسینی نژاد مدیر بازاریابی 

و توسعه محصول در این باره گفت: در این قرعه کشی که تنها قرعه کشی 

ریال  میليارد   5 ارزش  به  جایزه  برندگان 251  است،  بانکی  نظام  ماهانه 

شامل یک جایزه 500 میلیون ریالی، 50 جایزه 50 میلیون ریالی و 200 

جایزه 10 میلیون ریالی مشخص شدند.مدیر بازاریابی و توسعه محصول 

آرا«  شکيبایي  »مريم  قرعه کشی،  این  براساس  اظهارداشت:  سامان  بانک 

میلیون  برنده جایزه ممتاز 500  بانک سامان  آباد«  »نازي  مشرتی شعبه 

ریالی دوره هفدهم »وین کارت« شد.حسینی نژاد با اشاره به اهداف عرضه 

»وین کارت« گفت: هدف از ارایه »وین کارت« ترویج استفاده از ابزارهای 

الکرتونیکی به جای پول نقد است و در تداوم این هدف، کسب امتیاز با 

تراکنش های مختلفی همچون انجام خرید های روزانه با وین کارت، خرید 

پایا صورت  ازطریق ساتنا و  یا  انتقال وجه داخلی  پرداخت قبض،  شارژ، 

میلیون   50 برنده  محمدی  عباس  قرعه کشی،  مراسم  پایان  می گیرد.در 

تومانی مهرماه قرعه کشی »وین کارت« جایزه خود را از مدیرعامل بانک 

سامان دریافت کرد.

مدیرعامل بیمه نوین خبر داد:

رشد ۲۷ درصدی شرکت در 8 ماهه نخست سال 
 مدیرعامل بیمه نوین از رشد 2۷درصدی این رشکت، بدون احتساب بیمه 

شخص ثالث طی هشت ماهه نخست سال 96نسبت به مدت مشابه سال 

قبل خرب داد.

نشست  دومین  با  زمان  هم  نوین،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به   

هم اندیشی مدیران  ستادی و رؤسای شعب بیمه نوین در سال 96، حسین 

مقوله  رشد  برای  رقابتی  مزیت  گفت:  خرب  این  اعالم  با  زند  خان  کریم 

پیچیده ای نیست، گاهی یک ایده می تواند منشا تحول باشد، خوشبختانه 

پیاده سازی ایده اتوپالس در رشکت امروز به رشد 40درصدی در بیمه های 

بدنه منجر شده است. وی ادامه داد: مزیت رقابتی به صورت تصادفی 

و بدون برنامه حاصل منی شود بلکه باید این تفکر برای ایجاد تغییر و 

می  تالش  نوین  بیمه  در  ما  بگیرد.  سیستم شکل  در  تحول  به  دستیابی 

کنیم محصوالت و خدمات خود را از طریق رقابت مداری متامیز کنیم.

تعالی سازمانی در  برای  برنامه ریزی  اهمیت  کریم خان زند درخصوص 

تک  تک  برای  ارزش  خلق  معنای  به  سازمانی  تعالی  گفت:  نوین   بیمه 

اعضاست.

 این تعالی بدون گسرتش توانایی و ایجاد فرصت رشد برای متام همکاران، 

امکان پذیر منی شود. رشد یک مقوله فردی نیست، در بیمه نوین تفکر رشد 

جمعی باید حاکم باشد و این به معنای مشارکت کارکنان و ایجاد امکان 

برای رشد برای افراد است.

 وی خاطرنشان کرد: برای تغییر وضع موجود باید تصمیم گرفت و این 

تغییر برای نوآوری و ایجاد فرصت باید با استفاده از یادگیری و آموزش 

محقق شود. من همواره تأکید کرده ام، نیاز به آموزش و به چالش کشیدن 

وضع موجود هرگز قطع منی شود چرا که با توجه به روند تحوالت این نیاز 

هر روز بیشرت از قبل هم خواهد بود.مدیرعامل بیمه نوین از وضعیت قابل 

قبول این رشکت در بازار گفت و ترصیح کرد: خوشبختانه جایگاه پایداری 

که امروز در آن هستیم نتیجه تالش همه کارکنان و شبکه فروش است 

و اینکه امروز توس رقبا رصد می شویم حاکی از این است که توانسته 

ایم موقعیت خود در بازار را تثبیت کنیم. به گزارش ایستانیوز،  دومین 

نشست هم اندیشی مدیران  ستادی و رؤسای شعب بیمه نوین در سال 96، 

با محوریت بررسی و ارائه راهکارهای »افزایش پرتفوی و مشرتی مداری« 

در هتل بزرگ تهران برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد: 

بررسی مطالبات بانکی و عملکرد 
بانک ها در کمیسیون اصل نود

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: گزارش کمیسیون 

اصل نود درباره مطالبات غیرجاری بانک ها، مطالبات بانکی و عملکرد آنها بعد 

از بررسی با حضور وزیر اقتصاد به صحن علنی ارایه می شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا امیرحسنخانی گفت: در این جلسه گزارش کمیسیون 

اصل نودم قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانک ها، مطالبات بانکی و 

عملکرد آنها تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.

اساس  همین  بر  مجلس  در  برشویه  و  طبس  رسایان،  فردوس،  مردم  مناینده 

ترصیح کرد: این گزارش بعد از جلسه امروز در جلسه اصلی کمیسیون با حضور 

وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، دیوان محاسبات و مرکز پ ژوهش های مجلس 

شورای اسالمی مورد بررسی قرار می گیرد تا در صحن علنی قرائت شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه با اشاره به 

بخش هایی از این گزارش عنوان کرد: در جریان تهیه این گزارش تسهیالت بانکی 

در سال های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات آن مشخص شده است.

امیرحسنخانی ادامه داد: طبق سیاست های اتخاذ و اجرا شده تسهیالتی که در 

اختیار مردم قرار می گرفت کاهش پیدا کرده که در رکود مثبت نیست و باید 

برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال 12 هزار میلیارد تومان پرداخت می شد 

که کمرت پرداخت شد.

پایان خاطرنشان  اساسی مجلس در  قانون  نودم  نایب رئیس کمیسیون اصل 

کرد: همچنین طبق این گزارش نقدینگی افزایش داشت اما از آنجایی که این 

نقدینگی در حوزه تولید رصف نشد، افزایش آن چندان مثبت ارزیابی منی شود.
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احتمال پایان زودتر از موعد توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک
وزیر نفت کویت اعالم کرد اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت شامل روسیه در صورت متعادل شدن بازار تا ژوئن، 

ممکن است به توافق کاهش تولید پایان دهند.

به گزارش ایسنا، عصام املرزوق به بلومربگ گفت: روسیه مایل است توافق کاهش تولید تا حد امکان زودتر به 

پایان برسد. وی بعدا به خربنگاران گفت: سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( اسرتاتژی خروج از توافق 

کاهش تولید نفت جهانی را در نشست بعدی خود در ژوئن بررسی خواهد کرد.

وزیر نفت کویت به خربنگاران گفت: همچنان هرچند ماه کمیته مونیتورینگ وزیران نشست هایی را برگزار 

خواهند کرد و بررسی یک اسرتاتژی خروج پیش از ژوئن انجام خواهد گرفت.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و تولید کنندگان غیراوپک شامل روسیه در تالش برای حذف مازاد 

عرضه جهانی موافقت کرده اند کاهش تولید را تا پایان سال ۲۰۱۸ متدید کنند. با این همه مقرر شده در صورت 

کمبود عرضه در بازار، زودتر از موعد از توافق خارج شوند.

دیدار بعدی اوپک در ژوئن خواهد بود در حالی که دیدار بعدی کمیته مونیتورینگ وزیران در ژانویه در عامن 

برگزار می شود.

روسیه که امسال برای نخستین بار با اوپک همراهی کرده و تولیدش را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، 

خواستار پیام واضحی درباره چگونگی خروج از توافق کاهش تولید است تا بازار به رسعت دچار کمبود عرضه 

نشده، قیمت ها افزایش رسیعی پیدا نکنند و رشکت های شیل آمریکا تولیدشان را باالتر نربند.

مسکو برای متوازن کردن بودجه خود نسبت به عربستان سعودی به قیمت نفت بسیار پایین تری نیاز دارد در 

حالی که بزرگرتین صادرکننده اوپک، آماده عرضه سهام غول انرژی آرامکو در سال آینده می شود و بنابراین از 

نفت گرانرت سود خواهد برد.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت که هنوز برای صحبت درباره خروج احتاملی از توافق کاهش تولید 

جهانی زود است و احتامال خروج از این توافق باید تدریجی باشد.

نواک گفت: فرآیند خروج از توافق ممکن است بین سه تا شش ماه طول بکشد که به نحوه وضعیت بازار نفت 

تا آن زمان و میزان تقاضا برای نفت بستگی خواهد داشت.

براساس گزارش رویرتز، تحت توافق کنونی تولیدکنندگان میزان عرضه را مجموعا حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز 

کاهش می دهند.

امضای تفاهم نامه آبفای استان تهران و دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد 
آبفای استان تهران تفاهم نامه ای با دفرت اسکان برش سازمان ملل متحد در ایران در زمینه های حرفه ای و آموزشی 

حوزه مدیریت آب و فاضالب امضا کرد.  

این  امضای  از  گفت: هدف  تفاهم نامه  این  امضای  نشست  در  تهران  استان  آبفای  مدیرعامل  ایلنا،  گزارش  به 

تفاهم نامه تأمین چارچوبی برای همکاری در زمینه های حرفه ای و آموزشی در خصوص مدیریت آب و فاضالب 

و همکاری با مترکز بر توسعه شهری پایدار و سبز، آموزش و پرورش، مدیریت پایدار آب، زیرساخت و تسهیالت 

آب و بهداشت، بهره وری و کارایی آب، مدیریت کیفیت آب، حساب داری آب و حساب رسی آب و مقررات ایمنی 

آب است.

محمد پرورش با تاکید بر رضورت توجه به مفهوم توسعه پایدار گفت: درک اهمیت این مفهوم بود که ما را به 

ایجاد دفرت توسعه پایدار در رشکت ترغیب کرد.

پرورش افزود: کشور ما با مشکالتی از جمله کمبود منابع آب و دفع فاضالب، خشک و نیمه خشک بودن اقلیم 

مواجه است و استان تهران کم تر از ۱.۱ از سطح کشور را داراست، اما ۲۰ درصد جمعیت و 45درصد صنعت کشور 

را در خود جای داده است؛ در حالی که در مجاورت آن هیچ رودخانه ای نیست و آب مورد نیاز آن را از حوضه  های 

آبی مناطق دیگر تامین می کنیم؛ بنابراین اگر این آب را مدیریت نکنیم به مشکل برمی خوریم که با نگاه توسعه 

پایدار در پروژه ها می توانیم در این زمینه به دستاورهای بزرگ تری برسیم.
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ششم  گاز  انتقال  خط  تکمیل  با 

ماه  دی  نخست  هفته  تا  رسارسی 

 سال جاری، این خط به طور کامل به 

بهره برداری می رسد. 

رشکت  عمومی  روابط  گزارش  به   

عراقی  حمیدرضا  ایران،  گاز  ملی 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل رشکت 

ملی ایران در آخرین بازدید از روند 

رسارسی،  ششم  خط  پروژه  پیرشفت 

داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان  با 

این خط ۱۲۰۰ کیلومرتی با قطر 56 

خطوط  راهربدی ترین  از  یکی  اینچ، 

انتقال گاز کشور محسوب می شود که 

مراحل تکمیلی آن در حال طی شدن 

است و در هفته نخست دی ماه سال 

جاری به بهره برداری کامل می رسد.

رسارسی  ششم  خط  افزود:  وی 

پنجم  برنامه  اهداف  با  همسو  که 

وظیفه  است،  شده  تعریف  توسعه 

انتقال گازهای تولیدی در عسلویه به 

ظرفیت روزانه ۱۱۰ میلیون مرتمکعب 

را به استان های غرب و شامل غرب 

برای مصارف خانگی، تجاری، صنعتی 

امکان  و  دارد  عهده  بر  را  غیره  و 

سهولت در صادرات گاز به عراق را از 

مسیرهای شلمچه و نفت شهر فراهم 

می کند.

انتقال  خط  طول  عراقی،  گفته  به 

تا  اهواز  قطعه  رسارسی،  ششم  گاز 

 6۰۰ از  بیش  تنهایی  به  دهگالن، 

خود  مسیر  در  که  است  کیلومرت 

کارون  پرآب  رودخانه  تقاطع  به 

از  لوله  خط  عبور  برای  و  می رسد 

رودخانه، ترانشه ای به طول ۲۲۰ و 

حجم  که  شده  ایجاد  مرت   ۸۰ ارتفاع 

ترانشه برداشته شده به یک میلیون 

نیز  اکنون  هم  و  می رسد  مرتمکعب 

مرحله  در  آالت  ماشین  و  تجهیزات 

که  آن  ضمن  هستند،  لوله گذاری 

دارد  طول  مرت   ۱۸۰ پل  فلزی  عرشه 

عرشه  صورت  به  آن  مرت   ۱۰۰ که 

فلزی اجرا شده و بقیه آن روی شمع 

و ستون قرار گرفته و تناژ کل عرشه 

حجم  و  بوده  تن   54۰ حدود  فلزی 

عظیمی از آن روی پایه ها و شمع ها 

دارد. قرار 

گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 

خط  فعالیت  آغاز  با  داشت:  اظهار 

و  گاز  انتقال  رسارسی  ششم  لوله 

متهیدات در نظر گرفته شده، ظرفیت 

انتقال گاز در کشور به ۷5۰ میلیون 

مرتمکعب در روز می رسد و از آن جا 

که کریدور غرب )خطوط پنجم، ششم 

برای رسشاخه های کردستان،  نهم(  و 

به  صادرات  و  همدان  کرمانشاه، 

بنابراین  دارد،  فراوانی  اهمیت  عراق 

برای  رسارسی  ششم  خط  راه اندازی 

تامین گاز منطقه غرب، امری حیاتی 

می شود. محسوب 

گازرسانی  پروژه های  کامل  اجرای 

روستایی  و  شهری 

روستاهای  تعداد  گفت:  عراقی 

نخست  روزه  صد  در  گازرسانی شده 

روستا   ۸5۰ بر  بالغ  دوازدهم  دولت 

شده  گازرسانی  شهرهای  تعداد  و 

نیز بالغ بر ۱۱ شهر بوده است؛ این 

نخست  نیمه  در  که  است  حالی  در 

امسال به طور متوسط روزانه نزدیک 

و  شده  گازرسانی  روستا  هفت  به 

ماه  در 6  در مجموع،  ترتیب،  بدین 

ابتدای امسال، به ۱۲۰۰ روستا و ۱4 

است.  شده  گازرسانی  جدید  شهر 

ایران  گاز  ملی  رشکت  مدیرعامل   

داشت:  اظهار  مطلب،  این  بیان  با 

همچنین در همین بازه زمانی، تعداد 

واحد تحت پوشش شهری و روستایی 

تعداد  و  واحد  هزار   ۲۳ حدود  به 

نیز  روستایی  و  شهری  گاز  مشرتکین 

رسیده  مشرتک  هزار   ۲5 بر  بالغ  به، 

و برنامه ریزی برای تکمیل گازرسانی 

بلوچستان  و  سیستان  شهرهای  به 

گاز  انتقال  خط  اجرایی  رشوع  و 

مرحله  وارد  نیز  چابهار  به  ایرانشهر 

است. شده  اجرایی 

با  که  کرد  خاطرنشان  همچنین  وی 

رشد گازرسانی به شهرها و روستاها 

و استفاده بیشرت از گاز طبیعی، سهم 

سوخت مایع در سبد سوخت مرصفی 

درصد   ۱۰ از  کمرت  به  نیز  نیروگاه ها 

است. یافته  کاهش 

به گفته عراقی، با راه اندازی خط لوله 

گازی 4۲ اینچ دامغان - کیارس - نکا 

روزهای  در  کیلومرت   ۱۷۰ طول  به 

آغازین  و  یازدهم  دولت  پایانی 

به  منظور  دوازدهم،  دولت  روزهای 

تامین مطمنئ و مداوم گاز استان های 

شاملی و شامل رشقی، بویژه گلستان 

و مازندران، یکی از دغدغه های اصلی 

مرتفع  نیز  کشور  شاملی  استان های 

شد.

در  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 

خط  این  که  این  به  اشاره  با  پایان 

دامغان  قوشه  حوالی  از  گاز  انتقال 

آغاز و پس از عبور از شهرهای کیارس، 

سیستم  تقویت  ضمن  نکا،  و  ساری 

انتقال گاز از جنوب به شامل کشور، 

موجب پایدارسازی شبکه گازرسانی و 

اقتصادی، سیاسی،  کاهش مخاطرات 

در  گاز  کمبود  از  ناشی  اجتامعی 

استان های شاملی کشور خواهد شد، 

خط،  این  احداث  با  داشت:  اظهار 

همچنین ظرفیت تولید میدان پارس 

میلیون   5۷5 حداقل  به  نیز  جنوبی 

است. رسیده  روز  در  مرتمکعب 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد: 

بهره برداری کامل از خط انتقال گاز ششم سراسری
 درهفته نخست دی ماه  

  

وزیر نفت گفت: ما آماده صدور گاز به امارات طبق قرارداد هستیم، از این به بعد نوبت کرسنت 

است که اقدام کند. 

ایلنا، درباره صادرات گاز به امارات گفت: با هامهنگی هایی   بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با 

 که انجام شده، بیش از یک سال است که اعالم کرده ایم آماده صدور گاز به امارات طبق قرارداد 

هستیم.

وی با بیان اینکه ما براساس قرارداد عمل کردیم و همه تجهیزات مان نیز برای صادرات آماده است، 

اظهار داشت: از این به بعد نوبت کرسنت است که اقدام کند و اگر اقدامی نکند و تحویل نگیرد، 

آنها هستند که تخلف کرده اند.

کرد:  ترصیح  نیز  صلح  لوله  خط  درخصوص  پاکستان  با  گفت وگوها  آخرین  درباره  نفت  وزیر 

منی کنند. استقبال  آن  از  پاکستانی ها 

وی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص میدان آزادگان هم خاطرنشان کرد: کار در این 

  باره در حال پیرشفت بوده و رشایط برای برگزاری مناقصه در حال جلو رفنت است.

وزیر نفت: 

ایران آماده صدور گاز به امارات است

داخلی سازی صدها قطعه در صنعت نیروگاهی کشور در دست اجرا است 
معاونت راهربی تولید رشکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم اکنون داخلی سازی صدها قطعه در صنعت نیروگاهی کشور در دست اجرا است. عبدالرسول پیشاهنگ در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: در برنامه ای که برای اولین بار در راستای اقتصاد مقاومتی 

اجرایی شده لیست کاملی از متامی نیازهای روز صنعت برق حرارتی را آماده کرده ایم تا در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهیم.وی افزود: این لیست شامل قطعاتی است که در حال حارض وارداتی است و امیدواریم صنعتگران داخلی بتوانند با دانش و هوش رسشاری که در بین متخصصان ایرانی وجود دارد، نیازهای ما را 

داخلی سازی کنند و با ورود بخش خصوصی به ساخت این قطعات، شاهد قطع واردات آنها در آینده ای نزدیک باشیم.پیشاهنگ با بیان اینکه »صنعت برق حرارتی یکی از صنایع پیرشو در داخلی سازی تجهیزات مورد نیاز است«، گفت: در سال گذشته تقریبا 95۰ قطعه را ساخت داخل کردیم که این قطعات بعضا قطعاتی بود 

که در انحصار دو یا سه کشور بود و ما به عنوان کشور چهارم این قطعات را با موفقیت ساختیم و مورد استفاده قرار دادیم.

نشانی جدید سازمان آگهی های
 گروه نشریات ابرار 

فردوس  بلوار  ابتدای   صادقیه،  دوم  فلکه 

شرق ، نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، 

، واحد6 ، طبقه چهارم  پالک 160 
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سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان 

اینکه برای تکمیل پروژه های عمرانی در 

کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار الزم 

است، گفت: منابع دولتی کفاف این میزان 

منابع  با  باید  دولت  دهد،  منی  را  پروژه 

بخش خصوصی تکمیل پروژه های عمرانی 

را ممکن کند.

صدیف بدری در گفت وگو با خانه ملت، 

کشور،  کل   97 بودجه  الیحه  به  اشاره  با 

گفت: وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی 

آتی  برای سال  دولت  پیشنهادی  الیحه  در 

نبوده  مناسب  گذشته  های  سال  هامنند 

از  بسیاری  ماندن  کاره  نیمه  هم  باز   و 

پروژه ها رقم خواهد خورد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای 

اسالمی، با تاکید بر اینکه تخصیص بودجه 

کفاف امتام پروژه های عمرانی را منی کند، 

کاره  نیمه  های  پروژه  امتام  برای  افزود: 

موجود در کشور بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است که این میزان منابع 

با اعتبارات دولتی تامین نخواهد شد.

تکمیل  کفاف  سنواتی  های   بودجه 

پروژه های عمرانی را منی دهد

در  رسعین  و  منین  اردبیل،  مردم  مناینده 

اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس 

 محدود بودن منابع دولتی و رضورت تکمیل 

پروژه های عمرانی نیازمند پیدا کردن منبع 

دولت  به  متصل  اعتبارات  از  غیر  درآمدی 

است، ترصیح کرد: اگر پروژه های عمرانی 

سنواتی  های  بودجه  با  تکمیل  امید  به 

فعلی  وضعیت  که  دید  خواهیم   باشند 

سال های سال تکرار شده و بهره برداری از 

آن ها میرس نخواهد شد.

بخواهیم رصفا  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

و  تکمیل  را  موجود  عمرانی  های  پروژه 

سال   1۰ هم  باز  نکنیم  آغاز  جدید  پروژه 

زمان برای بهره برداری از پروژه های مذکور 

الزم است، گفت: مطابق قانون که در برنامه 

بودجه  قانون  همچنین  و  توسعه  ششم 

باید  ها  پروژه  شده   اشاره  آن  به  نیز   9۶ 

توجیهی  های  طرح  و  شده  رسانی  اطالع 

 برای آن ها تعریف شود تا به این ترتیب 

از  دارند  اقتصادی  توجیه  که  هایی  طرح 

سوی بخش خصوصی بر عهده گرفته شوند.

منابع بخش خصوصی باید به کمک تکمیل 

پروژه های عمرانی بشتابد

این مناینده مردم در مجلس دهم، با تاکید 

در  بخش خصوصی  برای حضور  اینکه  بر 

حوزه تکمیل پروژه های نیمه کاره عمرانی 

کشور باید مشوق هایی الزم در نظر گرفته 

گرفنت  نظر  در  با  باید  دولت  افزود:  شود، 

های  پروژه  امتام  گر  تسهیل  هایی  مشوق 

رابطه  این  در  نیز  مجلس  باشد،  عمرانی 

مصوب  را  موجود  قوانین  لزوم  صورت   در 

می کند.

600 هزار میلیارد تومان اعتبار؛  قفل پروژه های عمرانی را باز می کند

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که وزیر راه درباره بودجه های عمرانی باید با دولت رایزنی کند، گفت: 

آخوندی ۵ ماه قبل دوباره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفته و نگاه دولت را می دانست، فکر 

می کنم پاک کردن صورت مسئله دردی را درمان منی کند.

محمد دامادی در گفت وگو با تسنیم با تاکید بر این که شخص وزیر راه و شهرسازی مسئول کاهش بودجه های 

عمرانی وزارت راه است، گفت: در بحث بودجه های عمرانی بیشرت از خود عدد بودجه، میزان تخصیص ها به 

پروژه های عمرانی مهم است. متاسفانه با وجود آن که بودجه عمرانی در الیحه دیده می شود اما تخصیص آن 

پایین است.

شده کشور  در  عمرانی  پروژه های  شدید  رکود  و  مشکل  ایجاد  باعث  مسئله  داد: این  ادامه   وی 

 است.

وی با بیان این که این وضعیت خسارت های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می  کند، ترصیح کرد: در حال حارض 

اکرث پیامنکاران مطالبات بسیار زیادی دارند و پیامنکاران بزرگ ورشکست شده اند.

وی بیان کرد:  نیاز کشور به اجرای پروژه های عمرانی است و وقتی می خواهیم با عددهای پایین پروژه ها را اجرا 

کنیم نتیجه آن کاهش کیفیت وافت آن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه »فکر می کنم آقایان به جای این که از بودجه  عمرانی بزنند باید 

هزینه های جاری کشور را به درستی مدیریت کنند« اظهار کرد: هزینه های جاری کشور به طور مداوم در حال 

افزایش و دولت نیز بزرگرت شده و مظلوم ترین بخش بودجه های عمرانی است.

دامادی با تاکید بر این که کمیسیون عمران مجلس نسبت به کاهش بودجه های عمرانی واکنش مناسبی نشان 

می دهد، افزود:  دولت باید سعی کند هزینه های اضافه خودش را حذف کند.

وی یادآور شد:  دولت بایستی نه تنها بودجه های عمرانی کشور را کاهش ندهد بلکه میزان تخصیص ها را افزایش 

دهد.

وی با بیان این که برخی پروژه های کشور عمر 2۰ تا 3۰ ساله دارد، ترصیح کرد: بودجه ای که تصویب می شود 

یا تعطیل شود اشتغال و اقتصاد کشور دچار  منی تواند پویایی الزم را داشته باشد، اگر پروژه های عمرانی کم 

می شود. اساسی  مشکالت 

و  راه  وزیر  رایزنی های  به  بودجه های عمرانی  کاهش  دالیل  از  این که بخش عمده ای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

شهرسازی برمی گردد، اظهار کرد:  وی باید در دولت از بودجه های عمرانی دفاع کند،  نباید همیشه بحث را به اینجا 

برسانیم که بگوییم وضع منابع مالی خوب و پول نداریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:  باید بتوانیم دولت را متقاعد کنیم، بنده که در هیئت دولت نیستم یا 

در جلسات کمیسیون زیربنایی دولت حضور ندارم. وزیر راه و شهرسازی باید دولت را متقاعد کند تا بودجه های 

جاری را نسبت به بودجه های عمرانی متناسب کند.

دامادی گفت:  پویایی بودجه به این است "جاری" نسبت به "عمرانی" تعادل متوازنی را داشته باشد و باید آقای 

آخوندی این کار را انجام دهد وی مسئول این کار است.

وی در واکنش به این موضوع که وزیر راه و شهرسازی همواره در ۵ سال اخیر از کمبود اعتبار گالیه داشته است، 

افزود: آقای دکرت آخوندی ۵ ماه قبل دوباره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفته و نگاه دولت و رییس 

جمهوری را می دانستند، فکر می کنم پاک کردن صورت مسئله دردی را درمان منی کند.

وی اظهار کرد:  وزیر راه و شهرسازی باید دولت را با خودش همراه کند تا به مسئله بودجه عمرانی نگاه ویژه ای 

داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

»آخوندی« مقصر اصلی کاهش بودجه های عمرانی است
پایگاه خربی اکونومیک تایمز خرب داد:0

کریدور شمال-جنوب
 تا یک ماه آینده عملیاتی می شود

به  را  هند  مببئی  که  شامل-جنوب  املللی  بین  نقل  و  حمل   کریدور 

سن پرتزبورگ روسیه متصل خواهد کرد تا اواسط ژانویه 2۰1۸ عملیاتی 

می شود.

به گزارش باشگاه خربنگاران جوان،  به نقل از پایگاه خربی اکونومیک 

تایمز، کریدور حمل و نقل بین املللی شامل-جنوب که مببئی هند را به 

سن پرتزبورگ روسیه متصل خواهد کرد، تا اواسط ژانویه 2۰1۸ عملیاتی 

می شود.هرچند این پروژه که اجرای آن 17 سال زمان برده، در ماه آینده 

میالدی شاهد ارسال اولین محموله صادراتی از هند به روسیه خواهد 

بود، اما عملیاتی شدن کامل آن چند ماه بعد از رشوع به کار رسمی این 

کریدور اتفاق خواهد افتاد.بر اساس این گزارش، متام سهامداران کلیدی 

این کریدور، اقدامات مقدماتی قابل توجهی را برای تکمیل حلقه های 

مختلف این زنجیره انجام داده اند.

یک شبکه مواصالتی 72۰۰ کیلومرتی متشکل از مسیرهای دریایی، ریلی 

و جاده ای با هدف ارسال کاال از هند به ایران، افغانستان، ارمنستان، 

آذربایجان، روسیه، آسیای میانه و رشق اروپا ایجاد شده است.

هدف از این پروژه ارتقاء ارتباطات تجاری بین مراکز مهم تجاری نظیر 

مببئی، مسکو، تهران، باکو، بندرعباس، آسرتاخان و بندر انزلی به یکدیگر 

است. به همین منظور یک خط ریلی میان کشورهای ایران-ترکمنستان 

و قزاقستان به طول ۶7 کیلومرت در سال 2۰14 با هزینه ۶2۰ میلیون دالری 

احداث شده است.بر اساس اعالم رسانه های روسی، این پروژه به افزایش 

مبادالت تجاری هند و روسیه و رسیدن آن به 3۰ میلیارد دالر در طی 1۰ 

سال آینده کمک خواهد کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 سهامداران شرکت سامان نگار ایرانیان )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 284893 وشناسه ملی 103210622
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سامان نگار ایرانیان دعوت می شود تا درجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده  که در ساعت 9 صبح مورخ 96/10/17 در مرکز اصلی شرکت 
به آدرس تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پالک 23 حضور 

بهمراه رسانند.
دستورجلسه : 1- نقل و انتقال سهام 

هیات مدیره شرکت سامان نگار ایرانیان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
سهامداران شرکت سامان نگار ایرانیان )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 284893 وشناسه ملی 103210622
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سامان نگار ایرانیان دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 14 مورخ 96/10/17 در مرکز 
اصلی شرکت به آدرس تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، 

پالک 23 حضور بهمراه رسانند.
دستورجلسه : 1- انتخاب اعضای هیات مدیره  2- انتخاب بازرسین  3- تصویب تراز 

و حساب سود و زیان ساالنه 
هیات مدیره شرکت سامان نگار ایرانیان 
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 ATR راه  اندازی پرواز بندرعباس-بندر جاسک  با هواپیماهای
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، مدیرعامل هام، رئیس سازمان هواپیامیی کشوری و معاون 

هامهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران با هواپیامی ATR  به بندر جاسک رفتند تا پروازهای بندرعباس-

بندر جاسک را راه اندازی کنند.

به گزارش فارس ، با هدف گسرتش شبکه پروازی و توسعه شبکه پروازهای هام به مناطق کم برخوردار و خدمت 

به مردم  کشور، امروز اولین پرواز هام به فرودگاه بندر جاسک انجام شد .

مدیرعامل هام،  کرد  ترک  مقصد جاسک  به  را  تهران  دیروز  دقیقه صبح  در ساعت ۷:۲۰  که  پرواز  این  در 

رئیس سازمان  هواپیامیی کشوری، امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و 

داشتند. امیردریادار سیاری حضور 

این پرواز در ساعت 9:15 صبح در فرودگاه بندر جاسک به زمین نشست؛ پروازهای هام از این پس با هواپیامهای 

ATR۷۲-6۰۰ در مسیر بندرعباس - بندر جاسک انجام خواهد شد.

 

اعتبار پل خرمشهر-بصره ۸۲ درصد کم شد
بررسی جزئیات الیحه بودجه سال 1۳9۷ نشان می دهد ۷.۳ میلیارد تومان برای احداث پل خرمشهر-برصه در 

نظر گرفته شده که نسبت به اعتبار مصوب امسال ۸۲.5 درصد کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم، بر اساس جداول الیحه بودجه سال 9۷ دولت برای احداث پل راه آهن خرمشهر-برصه ۷۳۰۰ 

میلیارد تومان برای راه آهن جمهوری اسالمی ایران به عنوان دستگاه مجری در نظر گرفته است.

در الیحه بودجه امسال 4۰ میلیارد تومان برای احداث این پُل تعیین شده بود که در مقایسه با عدد الیحه سال 

آینده ۸۲.5 درصد کاهش یافته است.

یکی از وعده های وزیر راه و شهرسازی ساخت راه آهن شلمچه-برصه و پل راه آهن آن طی ۲۰ ماه بوده است. 

آخوندی فروردین ماه سال 94 این وعده را داده بود. وعده ای که از رسرسید آن 1۰ ماه گذشته است. پل مذکور 

۷۰۰مرت طول دارد و خردادماه امسال آخوندی برای ساخت آن از همتای عراقی خود حتی خواهش هم کرده 

بود.

 

افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو
معاون اقتصادی و رسمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: بیش از ۲6 هزار میلیارد ریال رسمایه گذاری 

بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو انجام شده است.

به گزارش فرینا، اکرب نوبخت افزود: از سال 9۲ تا پايان شهریور سال 96،  ۲۸۸ فقره مجوز رسمایه گذاری صادر 

شده است و پیش بینی می شود این تعداد مجوز منجر به رسمايه گذاري ریالی به ميزان ۲6 هزار و ۲15 ميليارد 

ريال و رسمایه گذاری ارزی به میزان ۷4 ميليون دالر و رسمایه گذاری خارجی به میزان یک هزار و 1۲۲ ميليون 

دالر و ايجاد اشتغال براي ۷6۰4 نفر گردد.

  رسمایه گذار در حوزه بازرگانی و مدیرعامل رشکت آناوطن نیز گفت: با توجه به مزایای رسمایه گذاری و 

توجیه پذیری منطقه آزاد ماکو برای رسمایه گذاری، اقدام به احداث ترمینال چند منظوره نوبت دهی و خدماتی 

برای رانندگان در مساحت 14 هکتار کردیم که شامل بخشهای سیستم مکانیزاسیون نوبت دهی، رستوران، 

مجموعه تعمیرگاهی، پارکینگ وسایط نقلیه سنگین و ... است.

 ابراهیم مهدی زاده حجم رسمایه گذاری در این پروژه را 4۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: پیش بینی 

می شود فاز اول این پروژه تا سال 9۷ به بهره برداری برسد.

 

حذف روادید جهشی برای تسهیل ورود سرمایه گذاران به منطقه آزاد اروند
معاون رسمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت: حذف روادید جهشی برای 

تسهیل ورود رسمایه گذاران به منطقه آزاد اروند است .

به گزارش فرینا، محمود ترک زاده با اشاره به اینکه افزایش میزان رسمایه گذاری به خصوص رسمایه گذاری 

خارجی با استفاده از منابع فاینانس و سایر منابع بین املللی از اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است افزود: 

حذف روادید و تسهیل ورود رسمایه گذاران به منطقه آزاد اروند قطعا رشد اقتصادی و رونق کسب وکار را در 

پی خواهد داشت، اگر موانع و مشکالت از رس راه یک تاجر، یا فعال اقتصادی برداشته شود، با عالقه مندی 

بیشرتی رسمایه گذاری می کند.

ترک زاده گفت: دغدغه ای در تامین زیر ساخت ها و امنیت برای رسمایه گذاران نداریم و منطقه آزاد اروند 

اتباع خارجی  این  از  آزاد تجاری دراین حوزه دارد و بعد  با دیگر مناطق  ظرفیت های فراوانی در مقایسه 

 به غیر از رژیم صهیونیستی می توانند در متامی بخشهای صنعت، تجارت، کشاورزی و… فعالیت اقتصادی 

کنند.

وی عمده مراودات اقتصادی منطقه آزاد اروند را در سالهای اخیر با کشورهای عراق، چین، عامن، آملان و هند 

برشمرد و ادامه داد: که لغو روادید کمک می کند که رسمایه گذاران بیشرتی وارد منطقه شوند چرا که بسیاری 

از رسمایه گذاران تقاضا داشتند که متخصصین و نیروهایشان بدون روادید وارد کشور شوند.

و  توریسم  صنعت  در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب  توسعه  و  گذاری  رسمایه  معاون 

گردشگردی با به وجود آمدن رشایط تسهیل در تردد، افراد بیشرتی به اروند سفر می کنند و افزایش گردشگران 

در منطقه به صورت غیرمستقیم توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت و این نفع به صورت مستقیم به 

ساکنین منطقه آزاد اروند می رسد.

ترک زاده با تاکید بر اینکه معاونت رسمایه گذاری منطقه آزاد اروند متامی اطالعات الزم پیرامون مجوزات و 

اقدامات جهت رسمایه گذاری را در اختیار رسمایه گذار خارجی قرار می دهد، افزود: ما معتقدیم تسهیل این 

فرآیند به جذب رسمایه خارجی کمک می کند .

معاون رسمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پایان گفت: رسمایه گذاران در 

منطقه آزاد اروند ۲۰ سال معافیت مالیاتی دارند و اگر بخواهند ماشین آالت و تجهیزات الزم را برای فعالیت 

اقتصادی وارد کنند عوارض گمرکی پرداخت منی کنند و به تازگی با اجرایی شدن قانون حذف روادید اگر نیاز به 

نیروی متخصص در خارج از کشور داشته باشند به راحتی تامین می کنند.
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با  کار  عالی  شورای  کارگری  عضو 

کارگران  برخورداری  عدم  به  اشاره 

مفاد  از  آزاد  مناطق  در  شاغل 

حامیتی قانون کار، گفت: با گسرتش 

از  بیشرتی  کارگران  آزاد،  مناطق 

می شوند. خارج  کار  قانون  شمول 

شورای  کارگری  عضو  خدایی،  علی 

با  فارس  با  گفت وگو  در  کار  عالی 

اشاره به فلسفه ایجاد مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی گفت: این مناطق 

ایجاد  و  صادرات  توسعه  هدف  با 

همین  به  و  شد  تاسیس  اشتغال 

که  مهمی  امتیازات  از  یکی  جهت 

به این مناطق داده شد، قانون ویژه 

بود. مناطق  این  برای  اشتغال 

ماده  براساس  گفت:  ادامه  در  وی 

اشتغال  ویژه  مقررات  قانون   5۲

در  شاغل  کارگران  آزاد  مناطق  در 

کار  قانون  مشمول   ، مناطق  این 

منی شوند.

کار  عالی  شورای  کارگری  عضو 

از  آزاد  مناطق  اینکه  به  اشاره  با 

شمول مواد حامیتی قانون کار برای 

کارگران شاغل در این مناطق خارج 

در  مناطق  این  گفت:  است،  شده  

طی بیش از ۲5 سالی که از عمرشان 

می گذرد، تنها به مبادی برای واردات 

کاالها تبدیل شده اند و صادرات به 

آن شکلی که هدف گذاری شده بود 

صورت نگرفته است و از نظر ایجاد 

اشتغال هم ناموفق بوده اند.

به  را  آزاد  مناطق  افزایش  وی 

منزله ی خارج شدن تعداد بیشرتی 

از کارگران از شمول حامیتی قانون 

اینکه  بدون  گفت:  و  دانست  کار 

فعلی  آزاد  مناطق  عملکرد  نتایج 

مورد ارزیابی قرار بگیرد کامکان با 

گسرتش مناطق آزاد در حال امتیاز 

هستیم. مناطق  این  به  دادن 

خدایی افزود: عملکرد مناطق آزاد 

مناطق  این  که  است  داده  نشان 

تولید  از  حامیت  برای  خاصیتی 

به  اما  نداشته اند  اشتغال  ایجاد  و 

خوبی توانسته اند هر روز کارگران 

بیشرتی را از شمول قانون کار خارج 

کنند.

مناطق  افزایش  از  انتقاد  با  وی 

یک  در  شاغل  کارگران  گفت:  آزاد 

از کشور که ذیل  منطقه رسزمینی 

قانون کار در حال فعالیت هستند 

بواسطه اینکه در آینده آن منطقه 

قرار است به منطقه آزاد تبدیل شود 

باید از شمول  قانون کار خارج شده 

و امنیت شغلی خود را بر باد رفته 

و  منطقی  غیر  امر  این  که   ببینند 

غیرمنصفانه است.

کار  عالی  شورای  کارگری  عضو 

از  دقیقی  آمار  اینکه  به  اشاره  با 

آزاد در  کارگران شاغل  در مناطق 

عمال  کرد:  اذعان  نیست،  دسرتس 

در مناطق آزاد هیچ تشکل کارگری 

نتواسته  خود  حقوق  پیگیری  برای 

بگیرد. شکل  است، 

 خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری 

مخالف  آزاد  مناطق  افزایش  با 

به  کارگری   جامعه  است،گفت: 

دارد،  درخواست  جدی  صورت 

فعلی  آزاد  مناطق  در  کار  روابط 

تحت شمول قانون کار قرار بگیرد.

وی افزود: ما در متام درخواست های 

این  مجلس  و  دولت  از  خود 

به  که  داشته ایم  را  درخواست 

کنند  فکری  مناطق  این  حال 

نگرفته  صورت  عملی  اقدام   اما 

است.

خدایی در پایان با انتقاد از ضعف 

گفت:  مختلف  دولت های  نظارتی 

میلیون   ۳.5 از  بیش  اکنون   هم 

تحت  کشور  در  رسمی  غیر  کارگر 

نیستند  حامیتی  بیمه  گونه  هیچ 

که البته وضعیت در مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی به دلیل نبود روابط 

برای  مشکالت  کار  قانون  ذیل  کار 

چندان  دو  مناطق  این  در  کارگران 

است. شده 

عضو کارگری شورای عالی کار:

کارگران شاغل در مناطق آزاد از حداقل مزایا هم برخوردار نیستند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیان اینکه افزایش مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل 

می کند، گفت: نباید دوباره حفره هایی برای دور زدن قانون، ایجاد کرد.

مجیدرضا حریری در گفتگو با مهر در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: هیچ کدام از اهداف 

اولیه در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، در صحنه عمل تحقق پیدا نکرده است.

وی با اشاره به دو منطقه آزاد غیرفعال و نیز بالاستفاده ماندن تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی 

فعلی، افزود: با وجود انحراف از اهداف اولیه مناطق آزاد، آنچه که در رشایط کنونی شاهد آن 

هستیم، متاسفانه گسرتش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

حریری خاطرنشان کرد: تقریبا کسی به جز خود دست اندرکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق 

آزاد، از عملکرد این روزهای مناطق آزاد خرسند نیستند.

عضو اتاق بازرگانی ایران، نبود زیرساخت در ایجاد مناطق آزاد را آفتی برای این مناطق دانست 

و گفت: بدون توجه به وجود زیرساخت های منطقه ای نظیر جاده، آب، برق، تاسیسات و دیگر 

رشایط مورد نیاز، تنها بیابانی را مشخص می کنیم و سپس فنسی را دور آن می کشیم و در نهایت 

نام آن را منطقه آزاد یا ویژه می گذاریم. هامنند هامن اتفاقی که در ماکو، ارس، رسخس و اروند 

رخ داد؛ یعنی هامن مناطقی که هیچ گونه آبادانی ندارند.

تعیین  مدیران  به  کرد:  اذعان  آزاد  مناطق  در  فروشی ها  زمین  به  اشاره  با  ادامه  در  حریری 

شده برای مناطق آزاد گفته می شود برای منطقه تحت مدیریت خود، پول تهیه کنید. مدیران 

راه های  راحت ترین  خود؛  مدیریت  تحت  منطقه  داشنت  نگه  پا  رس  برای  نیز  مناطق  این 

انتخاب   ممکن یعنی زمین فروشی و تبدیل منطقه خود به دروازه ورود کاالهای وارداتی را 

می کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد نسبت به نبود اسرتاتژی مشخص برای توسعه اقتصادی کشور 

اظهار داشت: زمانی که اسرتاتژی معینی برای اقتصاد نداریم؛ چطور می توان برای اجزای این 

پیکره نامتوازن تصمیم گیری کرد؛ پس با همین دست فرمان نهایتا اینطور می شود که دقیق 

منی دانیم برای چه  منطقه آزاد یا منطقه ویژه تاسیس می کنیم.

وی در واکنش به افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در نبود اسرتاتژی مشخص برای 

توسعه، هر چقدر اقدامی انجام نشود، به نفع اقتصاد کشور است.

حریری با بیان اینکه بر روی مناطق آزاد جدید مطالعات اقتصادی دقیقی انجام  نشده و عمدتا 

براساس ارصار مقامات محلی پیگیری می شود، خاطرنشان کرد: به واقع مقامات محلی یعنی 

استانداری، امام جمعه یا منایندگان مجلس این مناطق  با تصور  غلطی که دارند فکر می کنند با 

ایجاد  منطقه آزاد در شهرشان، تولید اشتغال صورت می گیرد.

عضو اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به اینکه افزایش مناطق آزاد کشور را به آب کش تبدیل 

می کند، بیان داشت: با وجود عملکرد نامطلوب این مناطق چرا باید مجددا حفره هایی برای دور 

زدن قانون ایجاد شود.

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین :

هیچ کدام از اهداف اولیه مناطق آزاد محقق نشده است

به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 

کره  و  ایران  بندی  رده  موسسات  همکاری 

جنوبی گفت:باید با تعریف صحیحی از روابط 

ایران و کره، تکنولوژی  رشکت های کشتیرانی 

کشتی سازی به رشکت های ایرانی منتقل شود.

و  بنادر  سازمان  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 

سازمان  مدیرعامل  راستاد  محمد  دریانوردی، 

بنادر و دریانوردی به همراه معاونین دریایی 

از  اطالع  زیربنایی جهت  امور  و  مهندسی  و 

موسسات  مشرتک  همکاری  عملکرد  گزارش 

 ،)KR-ICS( رده بندی ایرانیان و کره جنوبی

با مدیرعامل هیات مدیره موسسات رده بندی 

کره جنوبی )KR( و ایرانیان )ICS( دیدار کرد.

در این دیدار که در حاشیه جشن پنجاهمین 

سالگرد کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران انجام 

شد، موسسات رده بندی گزارشی از عملکرد 

خدمات  زمینه  در  خود  مشرتک  همکاری 

مشرتک به جامعه دریایی کشور در زمان های 

گذشته ، حال و بعد از تحریم ارائه کردند و 

موفقیت این همکاری را نتیجه حامیت ها و 

آن ها  راس  در  و  ایران  دریایی  تدابیر جامعه 

دانستند. دریانوردی  و  بنادر  سازمان 

جدید  برنامه های  جلسه   این  در  همچنین 

زمینه  در  مشرتک  همکاری  برای  موسسات 

استانداردهای  تدوین  و  توسعه  و  تحقیق 

هدفمند و نیز ایجاد رشکت مشرتک برای ارائه 

بررسی  انرژی  و  فراساحل  حوزه  در  خدمات 

شد و موسسات اعالم آمادگی کردند که این 

سازمان  گری  تولی  چرخه  در  را  ظرفیت ها 

بکار  هم  حوزه  این  در  دریانوردی  و  بنادر 

گیرند. همچنین موسسات گزارش آموزش های 

کردند. ارائه  را  کره  و  ایران  در  دوجانبه 

در ادامه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، 

موسسه  توسعه  روند  از  رضایت  ابراز   ضمن 

با  آن  مشرتک  همکاری  و  ایرانیان  بندی  رده 

موسسه رده بندی KR، خواستار توسعه روابط 

و همکاری این دو موسسه برای توسعه صنوف 

موسسه  عضویت  برای  ایران  در  بندی   رده 

رده بندی ایرانیان در آیاکس )IACS( شد.

تا  خواست  موسسات  این  از  همچنین  وی 

دانش و تکنولوژی موجود در این موسسات 

یابد  انتقال  نیز  ایران  سازی  به عرصه کشتی 

و  آن را مستلزم تعریف درست روابط میان  

و  دانست  ایرانی  و  کره ای  سازان  کشتی 

گفت:  رابطه دو موسسه رده بندی می تواند 

 به عنوان الگو قرار گیرد و به عنوان پلی بین 

 کشتی سازان دو کشور برای انتقال تکنولوژی عمل 

مناید.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

انتقال دانش کشتی سازی 
از کره به ایران

در حالی که تا پیش از این مسئوالن سازمان بنادر 

اعالم می کردند اپراتوری رشکت هندی در بندر چابهار 

تازگی  به  است،  حتمی  آنها  دلیل رسمایه گذاری  به 

مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان گفته است: چون 

هیچ رشکتی در مزایده اپراتوری بندر چابهار رشکت 

نکرد، اپراتوری به هندی ها واگذار شد.

به گزارش فارس، موضوع اپراتوری بندر شهید بهشتی 

اخیر  هفته  چند  در  که  بود  موضوعاتی  از  چابهار 

مجدداً مطرح و از سوی رسانه ها دنبال شد تا پس از 

افتتاح این بندر که روز 1۲ آذرماه انجام شد، اپراتوری 

این بندر تعیین تکلیف شده باشد.

مقرر شده بود دو رشکت آریابنادر و رشکت هندی به 

دلیل رسمایه گذاری در تأمین تجهیزات، اپراتوری بندر 

شهید بهشتی چابهار را انجام دهند، البته اپراتوری 

رشکت هندی، منوط به خواسته هندی ها و البته در 

اولویت سازمان بنادر و دریانوردی ایران بود.

دو سال پیش مقرر شد رشکت آریابنادر ایرانیان در 

معادل  دالر  میلیون   4۰۳ رقم   BOT قرارداد قالب 

و  خشکی  تجهیزات  تومان  میلیارد   15۰۰ حدود 

دریایی برای بندر چابهار خریداری و نصب کند و 

۳۰ سال بهره برداری داشته باشد؛ از آنجا که موضوع 

این قرارداد در قالب ساخت، بهره برداری و انتقال بود 

وزیران  داشت هیأت  برای کشور  زیادی  اهمیت  و 

مصوبه ای در این باره برای آریابنادر صادر کرد.

 ۳۳۰ که  بود  مشرتک  اقدام  جامع  برنامه  از  پیش 

میلیون دالر تسهیالت از صندوق توسعه ملی به آریا 

بنادر پرداخت شد البته این پول خارج از کشور بود 

که  می شد  دریافت  هندی ها  یا  چینی ها  از  باید  و 

در پسابرجام با عاملیت بانک توسعه صادرات روز 

سوم خردادماه 95، اولین LC )اعتبارات اسنادی( به 

صورت مستقیم در آملان بازگشایی و برخی تجهیزات 

شد. خریداری 

مدیرعامل رشکت آریابنادر ایرانیان  در این باره از نبود 

انحصار در اپراتوری بندر چابهار و تأمین تجهیزات 

آن می گوید؛ به گفته یارسی  زمانی که سازمان بنادر 

داشت،  را  بندر چابهار  در  قصد جذب رسمایه گذار 

هیچ رشکتی به دلیل وجود ارقام سنگین استقبال نکرد 

اما ما اعالم آمادگی کردیم و قطعاً هیچ انحصاری در 

کار نبود و امروز هم هر رشکتی که فکر می کند در 

چابهار جا مانده است می تواند با ما رشیک شود ما 

حارضیم با رشکت های دیگر جوینت شویم و حتی 

سهام خود را به آنها بفروشیم. 

 ۸5 هندی   رشکت  دیگر  سوی  از  گزارش  بنابراین 

بندر چابهار رسمایه گذاری می کند ،  میلیون دالر در 

فاینانس  البته رشکت دولتی هند 15۰ میلیون دالر 

برای سازمان بنادر می آورد تا سازمان بنادر آنچه که 

کند.  خریداری  دارد  الزم 

 رشکت هندی قرارداد 1۰ ساله با ایران دارد که شامل ۲ 

سال مدت زمان خرید و ۸ سال بهره برداری در قالب 

BOT است و سپس تجهیزات را تحویل می دهد و 

می رود؛ در فاصله دو سال خرید تجهیزات، رشکت 

قرارداد،  آن  از  نصب شده جدا  تجهیزات  از  هندی 

استفاده و بهره برداری  می کند.

 هند به افغانستان تعهد تأمین غالت داده است و 

به بندر چابهار نیاز دارد و بار و ترافیک به چابهار 

می آورد؛ البته کشور هند 5۰۰ میلیون دالر هم در 

حوزه پرتوشیمی در چابهار هزینه می کند که از حوزه 

کاری بندر خارج است. 

در  هندی  رشکت  اپراتوری  موضوع  اساس  این  بر 

روز  دارد؛  قرار  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  اولویت 

6 آذرماه امسال مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان 

اولویت  کرد  تأکید  فارس  به  پاسخ  در  بلوچستان  و 

اپراتوری بندر شهید بهشتی چابهار با هندی ها است . 

قرارداد  بر  مبنی  فارس  سوال   به  پاسخ  در  آقایی 

رسمایه گذاری ۸5 میلیون دالری و 15۰ میلیون دالری 

گفت:   چابهار  بندر  در   BOT صورت  به  هندی ها 

قرارداد با هندی ها از مدل های خوب تجارت دریایی 

کشور محسوب می شود و تالش کردیم هندی ها را 

در این حوزه وارد کنیم، دیدگاه ما چیزی باالتر از این 

ارقام است زیرا 16 میلیون تن کاال بین هندوستان، 

که  است  جابه جایی  حال  در  روسیه  و  افغانستان 

می خواهیم این 16 میلیون تن کاال را به بندر چابهار 

بیاوریم.

و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  گفته  به 

بلوچستان  قرارداد با هندی ها 1۰ ساله و به صورت 

BOT در قالب ترانزیت، ترانشیپ و صادرات است 

و سهم دو طرف مشخص شده است که در ترانشیپ 

سهم ما از هندی ها کمرت است اما تا انتهای قرارداد 

1۰ ساله مساوی می شود و پس از 1۰ سال ما مالک 

کل تجهیزات هندی ها خواهیم شد. 

تناقض گویی 
در واگذاری 
 اپراتوری
  بندر چابهار
 به هندی ها!
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مدیرعامل شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان مطرح کرد:

ایجاد واحد تولید آلومینیوم 
برای محرومیت زدایی از منطقه مسجد سلیمان

رشکت آلومینیوم کاوه خوزستان با هدف ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی در 

منطقه محروم مسجد سلیامن افتتاح شد.

این  اعالم  با  خوزستان  کاوه  آلومینیوم  رشکت  مدیرعامل  حسینی  سیدعباس 

راستای  در  مستضعفان  بنیاد  عالی  اهداف  راستای  در  پروژه  این  افزود:   خرب، 

در  کشور،  محروم  مناطق  ساکنان  زندگی  کیفیت  افزایش  و  زدایی  محرومیت 

زمینی به مساحت 80 هکتار در محدوده شهرک صنعتی شامره ٢مسجد سلیامن 

ایجاد شده است.وی ترصیح کرد: ارزش رسمایه گذاری این طرح بالغ بر سه هزار و 

٦٣٠ میلیارد ریال است كه با وجود رشایط معمول پروژه های کشور،رشکت گسرتش 

صنایع معدنی کاوه پارس موفق شد، مجموعه صنعتی آلومینیوم کاوه خوزستان 

را در زمان تعیین شده به امتام رسانده و آماده بهره برداری مناید.

حسینی با اشاره به اینکه این مجموعه با دارا بودن امكانات و تجهیزات توامنند 

رشایط خاص تولید را فراهم كرده توضیح  داد: رشکت آلومینیوم کاوه خوزستان با 

استفاده از پنج پرس منحرصبفرد جمعا به ظرفیت ١١ هزار تن كه توانایی تولید 

انواع مقاطع ساختامنی ، صنعتی ، عمومی و آلیاژی تا مقطع ٥٠٠ میلیمرت را دارد 

رشوع بكار كرده است.وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم رشکت گسرتش 

صنایع معدنی کاوه پارس استفاده از تكنولوژی روز دنیا به منظور رفع نیاز و 

انتظارات مشرتیان و ایجاد تنوع تولید با راه اندازی یك واحد قالب سازی ، واحد 

عملیات حرارتی ، واحد كار رسد و همچنین واحد خط رنگ الكرتواستاتیك  مجهز 

است .مدیرعامل رشکت آلومینیوم کاوه خوزستان با بیان اینکه این پروژه در سال 

1394 آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: این پروژه بخشی از برنامه های رشکت 

گسرتش صنایع معدنی کاوه پارس در صنعت آلومینیوم است و پروژه بعدی که 

در همین منطقه انجام خواهد شد پروژه تولید بیلت و آلیاژ آلومینیومی است.

وی با بیان اینکه برای احداث این كارخانه بیش از ١٠٠ هزار مرت خاكربداری ، ٥٥ 

هزار مرت مكعب خاك ریزی ، ٣٥ هزار مرتمكعب بنت ریزی انجام شده افزود: برای 

ساخت فضای كارخانه نیز بیش از دویست هزار و ٣٠٠ تن اسكلت فلزی ساخته و 

نصب شده است.حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: استاندار ، مناینده ولی فقیه در 

استان خوزستان ، امئه جمعه، فرماندار و دیگر مسؤالن محلی و همچنین مردم 

منطقه امید و اعتامد ویژه ای به این مجموعه پیدا کرده اند، که این مهم نتیجه 

تالش های بی وقفه و شبانه روزی متامی پرسنل است، که موجب شده این پروژه 

به عنوان طرح منونه صنعتی استان خوزستان انتخاب و معرفی شود.

این پروژه موجب نزدیکی و همبستگی  اینکه عملکرد خوب  با اشاره به  وی 

بیشرت مردم منطقه و بنیاد شده تا در کنار هم برای رفع محرومیت از منطقه 

و رسبلندی کشور تالش کنند، ادامه داد: یکی دیگر از دستاورد های پروژه ایجاد 

از  اول است كه ٩٧ درصد  فاز  ١٢٩شغل مستقیم و ٥٢٠ شغل غیرمستقیم در 

نیروهای بكار گرفته شده از جوانان متخصص بومی هستند و عالوه برآن باتوجه 

به فراهم شدن رشایط ایجاد صنایع پایین دستی می تواند به ایجاد اشتغال بیشرت 

منتهی شود.وی در پایان به پروژه بیلت سازی به عنوان پروژه بعدی رشکت اشاره 

کرد و توضیح داد: در حال حارض این پروژه در مرحله دریافت اعتبارات )ال سی( 

است، که بزودی گشایش اعتبار خواهد شد.

 

اساس  بر  قائم مقام وزیر صنعت گفت: 

سال  بودجه  الیحه  در  دولت  بینی  پیش 

برای حوزه  انرژی  قیمت حامل های   ،9۷

صنعت سال آینده افزایش نخواهد یافت.

به گزارش مهر، رضا رحامنی با بیان اینکه 

بحث  بودجه  الیحه  در  دولت  امسال 

مورد  ویژه  به صورت  را  اشتغال  و  تولید 

توجه قرار داده است، اظهار داشت: یکی 

از ویژگی های بودجه امسال توجه خاص 

سال  به  نسبت  حتی  تولید  موضوع  به 

است. گذشته 

میلیارد  هزار   ١٨ حدود  کرد:  اضافه  وی 

از  حاصل  منابع  محل  از   تومان 

رصفه جویی و هدفمندی یارانه ها برای 

تولید و اشتغال بویژه شغل اولی ها در 

نظر گرفته شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 

بینی  پیش  اساس  براین  کرد:   عنوان 

صنعت  حوزه   ٩٧ بودجه  در   شود  می 

سال  کند؛  ایجاد  شغل  هزار   ٦٣٤ حدود 

گذشته ایجاد ٤٥٠ هزار شغل در این حوزه 

هدف گذاری شده بود که در ٨ ماهه این 

است. شده  محقق  رقم 

از  امسال  کرد:  اضافه   رحامنی 

بودجه  در  ما  جدید  های  برنامه 

های  اولی  شغل  برای  اشتغال  ایجاد 

دانشگاهی(  التحصیالن  دانشگاهی)فارغ 

است، که بعد از تصویب بودجه جزئیات 

کنیم. می  اعالم  را  آن 

سخنان  از  دیگری  بخش  در  رحامنی 

واحدهای  آینده  سال  اینکه  بیان  با  خود 

دارای  که  واحدهایی  و  کوچک  تولیدی 

مزیت نسبی هستند مورد توجه خواهند 

بود، گفت: اجرای طرح توسعه ای تولید 

شهرهای  و  روستاها  اولویت  با  پوشاک 

صنعت  وزارت  اولویت  دیگر  کوچک، 

با  اینکه  ضمن  است،  تجارت  و  معدن 

اولویت کارگاه های کوچک خانگی، ایجاد 

های  سنگ  ساخت  و  فرآوری  واحدهای 

تزئینی و جواهرآالت را دنبال می کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 

گیاهان  فرآوری  واحدهای  ساخت  افزود: 

دارویی و راه اندازی واحدهای بسته بندی 

مدرن از دیگر برنامه هایی است که آن را 

دنبال می کنیم.

واحدهای  اندازی  راه  داد:  ادامه   وی 

بسته بندی مدرن یکی از کارهایی است 

صادرات  گسرتش  حوزه  در  تواند  می  که 

شود. واقع  موثر 

که  دیگری  اتفاق  کرد:  اضافه  رحامنی 

قرار است امسال در بودجه رخ دهد این 

است که بناست سازمان های توسعه ای 

این  گذشته  های  سال  در  شوند.   تقویت 

سازمان ها آسیب دیده اند و خوشبختانه 

امسال در بودجه به این مسئله به خوبی 

توجه شده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود 

وزارت  پروژه   44 از  یکی  اینکه  بیان  با 

اندازی  راه  مقاومتی،  اقتصاد  در  صنعت 

اساس  بر  گفت:  است  جدید  واحدهای 

این برنامه هدف گذاری شده بود تا پایان 

سال جاری ۶ هزار واحد جدید )در ماه ۵00 

واحد( را راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه میزان پیرشفت این پروژه 

تاکنون 103 درصد بوده است، اضافه کرد: 

به طور متوسط تاکنون ماهانه ۵00 واحد 

جدید افتتاح شده و پیش بینی می شود 

تا پایان سال جاری بیش از ۶ هزار واحد به 

بهره برداری برسند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 

درباره اجرای طرح رونق تولید نیز اظهار 

داشت: سال گذشته برنامه ریزی شده بود 

1۶0 هزار میلیارد ریال در این بخش اعطا 

شود که به 1۷۲ هزار میلیارد ریال رسید.

عملکرد  اینکه  به  اشاره  با   وی 

بوده  ضعیف  بخش  این  در  ها  بانک 

وظیفه  تنها  ملی  تولید  گفت:  است، 

 وزارت صنعت نیست و همه باید پای کار

 بیایند.

اینکه تسهیالت اعطایی  بیان  با  رحامنی 

از محل منابع خود بانک ها بوده است، 

گفت: سیستم بانکی قول داده که رسعت 

اعطای تسهیالت را افزایش دهد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی 

درباره اینکه با توجه به درخواست دولت 

در الیحه بودجه برای واریز مابه التفاوت 

و   9۷ سال  در  انرژی  های  حامل  قیمت 

این  از  ریال  میلیارد  هزار   1۷4 اختصاص 

بینی  پیش  اشتغال  و  تولید  به   وجوه 

می شود قیمت حامل های انرژی افزایش 

شامل  نرخ  افزایش  این  آیا  کند،  پیدا 

 تولید نیز می شود، گفت: افزایش قیمت 

و  تولید  بخش  برای  انرژی  های  حامل 

مدنظر  آینده  و  جاری  سال  صنعت طی 

دولت نیست، البته باید منتظر ماند و دید 

مجلس چه چیزی را مصوب می کند. در 

این راستا سهم تولید از منابع هدفمندی 

ایم، ضمن  نیز مطالبه کرده  را  یارانه ها 

در  گذشته  شب  دولت  سخنگوی  اینکه 

مصاحبه ای از افزایش 10 درصدی حقوق 

صحبت  تورم  نرخ  با  مطابق  دستمزد  و 

قیمت  افزایش  برای  ای  برنامه  ولی   کرد 

حامل های انرژی در تولید نداریم.

قائم مقام وزیر صنعت :

قیمت حامل های انرژی  در بخش صنعت افزایش نمی یابد

مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران ) ایمیدرو( گفت: با برنامه ریزی انجام شده ظرفیت تولید فوالد 

کشور در افق 1404 به ۵۵ میلیون تن در سال خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، مهدی کرباسیان اظهار کرد: هم اکنون ظرفیت تولید فوالد در کشور 3۲ میلیون تن است که با 

بهره برداری از چند طرح بزرگ فوالد این ظرفیت به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید.وی با اشاره به روند افزایش 

تولید فوالد کشور در چند سال اخیر گفت: پارسال 1۷ میلیون تن فوالد در کشور تولید شد که امسال این رقم 

به ۲0 میلیون تن خواهد رسید.مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران ) ایمیدرو( اظهار امیدواری کرد: 

با برنامه ریزی انجام شده امسال حجم صادرات فوالد در کشور به هفت میلیون تن برسد.وی با بیان اینکه 

تولید فوالد در کشور به وضعیت بازار و مرصف آن در کشور بستگی دارد گفت: تولید فوالد و تکمیل زنجیره 

آن راهربد اصلی اقتصاد مقاومتی است که در دولت دوازدهم این روند شتاب خواهد گرفت.مدیر عامل سازمان 

توسعه و نوسازی صنایع ایران ) ایمیدرو( با انتقاد از روند واگذاری واحدهای فوالد به بخش خصوصی اظهار 

کرد: متاسفانه برخی از طرح های فوالد به اسم خصوصی سازی به صندوق های بازنشستگی واگذار شد که این 

سبب شد زنجیره تولید فوالد در کشور به هم بریزد.کرباسیان گفت: با انجام اصالحات در بخش مالکیت برخی 

واحدهای فوالدی کشور تالش می شود زنجیره تولید فوالد با هدف ایجاد اشتغال، از خام فروشی جلوگیری شود.

کرباسیان در ادامه افزود: در سه ماه گذشته قرارداد تولید و فروش ۷0 هزار تن ورق فوالدی به منظور ساخت 

 لوله با وزارت نفت منعقد شد که این می تواند رسآغازی برای تولید همه نیازهای نفت به فوالدسازی کشور

 باشد.

مدیرعامل ایمیدرو: 

تولید فوالد در افق 1404 به 55 میلیون تن خواهد رسید



در   ۹۷ سال  پیشنهادی  بودجه  یکشنبه   روز 

حالی تقدیم مجلس شد که کاهش ۷۰درصدی 

واردات خودرو  مالیات  از محل  دولت  درآمد 

بیش از سایر بخش های صنعتی منود داشت، 

دولت  پیشنهادی  بودجه  در  که  گونه ای  به 

به مجلس برای سال مالی ۹۷، درآمد مالیاتی 

دولت از محل واردات خودرو با کاهش هزار 

بدین  این  و  شده  پیشنهاد  تومانی  میلیارد 

که  رسیده  نتیجه  این  به  دولت  که  معناست 

کند. محدودتر  را  کشور  به  خودرو  واردات 

روحانی،  حسن  خودروکار،  گزارش   به 

رییس جمهور دولت دوازدهم در حالی بودجه 

میلیارد  با کاهش هزار  را  پیشنهادی سال ۹۷ 

تومانی در بخش درآمدهای مالیاتی به مجلس 

بیش  خودرو  صنعت  که  است  کرده  تقدیم 

از پنج ماه با مشکل بسته بودن سایت ثبت 

سفارش دست و پنجه نرم می کند. 

همراه  واردکنندگان  رضر  با  که گاه  مشکالتی 

است که  پرسش مطرح  این  است، حال  شده 

آیا هدف کاهش درآمدهای دولت برای سال 

هزار  کاهش  البته  می شود؟  محقق  گذشته 

از محل  دولت  درآمد حاصله  تومانی  میلیارد 

از سال  بیش  واردات خودرو  مالیات  دریافت 

گذشته به چشم می خورد و شاید این امر زنگ 

خطری برای درآمدهای دولت باشد، چرا که این 

کاهش ۷۰درصدی از محل درآمدهای مالیاتی 

برای واردات خودرو منطقی به نظر منی رسد. 

دارایی  واگذاری  درآمد ها،  بند  براساس 

الیحه  مالی  دارایی های  واگذاری  و  رسمایه ای 

ورودی  حقوق  برای  دولت   ۹۷ سال  بودجه 

را  تومان  میلیارد   ۲۰۵ و  هزار   ۲ رقم  خودرو 

برای مورد مشابه در  که  داده است  پیشنهاد 

بودجه امسال، حدود ۳. ۲ هزار میلیارد تومان 

است.  شده  اجرایی  و  مصوب 

این  در  خودرو  صنعت  کار شناس  زاوه،  فربد 

ماهه  هشت  در  امر  »این  می گوید:  زمینه 

امسال محقق شده است و اگر تعرفه واردات 

در روزهای آینده با افزایش همراه نشود، مبلغ 

می شود«.  بودجه ۹۷ محقق  در  پیشنهادی 

به گفته او، اما اگر تعرفه ها را به اعداد منظور 

شده یعنی   هامن پنج درصد ثابت نگه دارند، 

این هدف محقق نخواهد شد. چرا که متایل 

و  می رود  هیربید  خودروهای  به سمت  بازار 

عوارض و درآمد دولتی کاهش می یابد. 

انتفاعی  نه  واردات  کاهش  می افزاید:  زاوه 

اما  زیان.  نه  و  دارد  خودرو  صنعت  برای 

مبحث درآمد دولت ناشی از درآمد CKDها 

CKD تعرفه اگر  و  است  مهم  میان  این  در 

 ها افزایش نیابد، متایل واردات به سمت فول 

CKDها بیشرت می شود و دولت هم به طور 

از  را  خودرو  واردات  سوی  از  درآمدش  کلی 

می دهد.  دست 

به  اشاره  با  خودرو  صنعت  کار شناس  این 

خرسوتاج-  مجتبی  پیش  چندی  صحبت های 

رییس سازمان توسعه تجارت، مبنی بر کاهش 

سهم واردات به پنج درصد، اظهار می کند: در 

همین  خودرو  واردات  سهم  نیز  حارض  حال 

۵ درصد است و صحبت آقای خرسوتاج خرب 

جدیدی نیست. چرا که این سهم نه افزایش و 

دارد.  کاهش  نه 

سهم  انداز  چشم  سند  در  اینکه  بیان  با  او 

واردات ۱۰درصد عنوان شده است، می افزاید: 

انداز  چشم  سند  در  واردات  سهم  به  هنوز 

به  حاال  از  نباید  دلیل  همین  به  نرسیده ایم، 

باشیم.  ارقام  این  کاهش  دنبال 

درآمد  پیشنهاد  به  اشاره  با  ادامه  در  زاوه 

مالیاتی از محل واردات خودرو برای سال آینده 

و رابطه آن با سند چشم انداز، تاکید می کند: 

این بودجه در دولت آقای روحانی تدوین شده 

دولت  همین  در  انداز  چشم  سند  که  است 

تصویب شده است، از این رو واضح است که 

میان گفتار و رفتار تناقض وجود دارد.

درهای بازار بسته می شود؛

برنامه دولت برای کاهش واردات خودرو
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قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

حمایت سایپا از قطعه سازانی که به دنبال افزایش کیفی هستند
قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: سایپا به دنبال همکاری و حامیت از قطعه سازان همکار 

با این گروه خودروسازی است اما این حامیت ها درصورتی شکل می گیرد که توسعه فعالیت ها و افزایش کیفیت 

در دستور کار این رشکت ها قرار گیرد.  

به گزارش سایپانیوز، محمدرضا هرنی کیا اظهار داشت: از نظر ما رشکت های همکار در زنجیره تامین جزئی از گروه 

خودروسازی سایپا هستند لذا با همفکری آنها مشکالت پیش روی این بخش را مورد بررسی قرار خواهیم داد به 

رشطی که توجه به توسعه فعالیت ها و افزایش کیفیت در دستور کار این رشکت ها قرار گیرد و متامی تالش خود 

را برای رفع موانع پیش رو به کار خواهیم بست.

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: نگاه دولت در صنعت داخلی، توامنندی این بخش مهم و 

تاثیرگذار است و این نگاه اسرتاتژیک نیاز به توجه، مراقبت و همچنین برنامه عملی دارد، لذا بنگاه های اقتصادی 

باید بتوانند در اجرای این امر برنامه ریزی مدونی برای توسعه فعالیت های خود داشته باشند.

وی با اشاره به هجوم قطعات بی کیفیت و قاچاق به بازار خودروی کشور تاکید کرد: این پدیده باعث شده است 

که سهم قطعه سازان داخلی و رشکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش و در نهایت اشتغال این بخش به 

نفع رشکت های چینی تغییر یابد و  این موضوع را باید مورد بررسی بیشرت قرار داد.

هرنی کیا رسمایه گذاری در صنعت قطعه سازی با افزایش تولیدات داخلی را به لحاظ اقتصادی با رصفه توصیف 

ترین  از مهم  یکی  و  دارد  املللی  بین  گذاری های جدید و همکاری  به رسمایه  نیاز  این صنعت  کرد:  تاکید   و 

چشم اندازهای گروه خودروسازی سایپا در حوزه قطعه سازی حرکت به سوی انتقال تکنولوژی نوین به رشکت های 

همکار در زنجیره تامین قطعه و هامهنگ شدن با صنعت جهانی است.

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به این که قطعه سازان داخلی باید بتوانند با یکدیگر همکاری 

کنند و به سمت ادغام پیش بروند خاطرنشان کرد: فضای فعالیت خودروسازی باید به سمت توسعه و نوآوری پیش 

برود و نباید با غفلت از کنار صدها قطعه سازی که کسب و کار و عمر و رسمایه شان را در تولید گذاشته اند به 

راحتی عبور کرد و سایپا آمادگی دارد که با هدایت و رهربی در زمینه ادغام قطعه سازان کوچک و کمک به انتخاب 

تکنولوژی، آنها را به سمت ورود به زنجیره جهانی تولید قطعات سوق دهد.

تولید اتوبوس سرعت گرفت!
آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۵۵.۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۹۷ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۵۱ دستگاه رسید.

تولید این محصول در عقاب افشان صعودی بوده و از ۸۸ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۱۴۰ دستگاه افزایش یافت.

آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس در پیرشو دیزل آسیا نیز افزایش یافته و از صفر دستگاه در آبان ماه سال گذشته 

به پنج دستگاه رسید.

برخالف این دو رشکت اما تولید اتوبوس در ایران خودرو دیزل نزولی بوده و از ۹ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به 

شش دستگاه کاهش یافت.

 

تحویل کانکس های اهدایی نمایندگی های سایپا به مردم زلزله زده
 نخستین محموله از کانکس های اهدایی منایندگی های مجاز گروه سایپا به مردم زلزله زده روستاهای اطراف 

رسپل ذهاب اهدا شد.

به گزارش سایپانیوز،منایندگی های سایپا در راستای مسوولیت های اجتامعی خود نسبت به تهیه و توزیع ۲۰ 

دستگاه کانکس بین مردم روستاهای زلزله زده اقدام کردند.

در این راستا با هامهنگی نیروهای امدادی حارض در منطقه در روز میالد پیامرب اسالم )ص( و امام صادق )ع( اولین 

کانکس در روستاى ازگله به یک خانم باردار با یک فرزند و یک خانم بدون رسپرست تحویل داده شد.

این کانکس ها در روستاهای نقطه صفر مرزی ، ازگله ، کوئیک و مناطقی از رسپل ذهاب بین خانواده ها توزیع 

شد که رضایت آنها از توجه گروه سایپا به زلزله زدگان را در پی داشت.

محمدرضا ورزنده، رئیس کانون انجمن صنفی منایندگی های سایپا درباره این اقدام داوطلبانه انجمن های صنفی 

گفت: مردم ما همیشه پشتیبان و یاور یکدیگر بوده و هستند و ما وظیفه خود می دانیم که به یاری هموطنان خود 

بشتابیم. به همین منظور در یک اقدام داوطلبانه تعدادی از انجمن ها برای ساخت کانکس اعالم آمادگی کردند 

و در نخستین مرحله، تعداد ۲۰ دستگاه کانکس تهیه و در روز میالد پیامرب)ص( و امام صادق)ع( به مردم مناطق 

حادثه دیده در نقطه صفر مرزی تحویل داده شد.

وی ادامه داد: روند کمک رسانی منایندگی های گروه سایپا به این  تعداد ختم منی شود و همچنان ادامه خواهد 

داشت و ۲۰ دستگاه دیگر نیز به زودی توزیع می شود.

 

پژو رقیب سویفت را می سازد
گروه خودروسازی پژو سیرتوئن تصمیم دارد در سال ۲۰۲۰ فعالیت خود در بازار هند را آغاز کند.

به گزارش خربخودرو، گفته می شود اولین محصولی که این خودروساز در بازار هند عرضه خواهد کرد 

یک خودروی کوچک از پژو است که با سوزوکی سویفت رقابت خواهد کرد. پژو سیرتوئن در ماه ژانویه 

۲۰۱۷ امضای قرارداد همکاری جوینت ونچر با CK Birla Groups  واقع در دهلی نو و Avtec Ltd به 

منظور تولید و فروش خودروها در هند از سال ۲۰۲۰ را اعالم کرد.

 گزارشات حاکی از آن است که خودروی کوچک پژو که در داخل خودروسازی با کد SC۲۱ شناخته 

می شود در جایگاهی بین هیوندای گرند i۱۰ و سوزوکی بالینو قرار می گیرد. این خودرو در کارخانه ای 

در چنای تولید خواهد شد که قبال به هندوستان موتور تعلق داشت.

از این خودرو  با تامین کنندگان قطعات برای تولید ۴۰۰ هزار دستگاه  گفته می شود پژو سیرتوئن 

صحبت کرده است. البته تنها ۱۰۰ هزار دستگاه از این خودرو در هند تولید خواهد شد. باقی قطعات 

این خودرو به بازارهایی همچون برزیل و آفریقای جنوبی برای تولید در این مناطق صادر خواهند شد.

این خودروی کوچک پژو می تواند نسل بعدی ۲۰۸ باشد که قرار است در سال ۲۰۱۸ رومنایی شود. 

سدان پژو ۳۰۸، ۳۰۰۸ و ۲۰۰۸ نیز برای عرضه در بازار هند در نظر گرفته شده اند.

 

آلفارومئو 4C به روز شده سال آینده وارد بازار می شود
خودروی آلفارومئو ۴C به منظور ارتقای آمار فروش کمپانی طراحی شده بود، ولی این مدل خیلی از 

این نظر نتوانست موفق باشد و آخرین آمار نشان می دهد که آلفارومئو سال پیش فقط ۱6۷۱ دستگاه 

از این مدل در آمریکا و اروپا توانسته به فروش برساند.

به گزارش خرب خودرو ، کمپانی از همین االن به فکر راه حلی برای این مشکل افتاده و در همین راستا 

روبرتو فدلی، مهندس ارشد آلفارومئو و مازراتی به اتوکار گفته که کمپانی در حال کار بر روی یک 

نسخه به روز شده از ۴C می باشد که  از یک سیستم تعلیق بهینه و یک سیستم فرمان بهبود یافته 

بهره می برد.

این مدل به روز شده ممکن است با یک موتور جدید وارد بازار شود که جای موتور توربو ۱.۷۵ لیرتی 

۴ سیلندر با ۲۳۷ اسب بخار نیرو و ۳۴۹ نیوتن مرت گشتاور را خواهد گرفت. با این ترکیب فنی، خودروی 

فعلی می تواند صفر تا صد را در ۴.۱  ثانیه پر کند و حداکرث رسعتی برابر با ۲۵۷  کیلومرت داشته باشد.

فدلی در مورد مشخصات فنی خودرو صحبتی نکرده ولی گفته: "ما در حال بازگشت به فرمول یک 

هستیم و ۴C باید خودروی ویژه جدید ما باشد." فدلی همچنین تایید کرده که ۴C به روز شده با 

گیربکس دستی ارائه نخواهد شد و وی فکر می کند تقاضای کافی در بازار برای آن وجود ندارد.

در حالی که عدم وجود یک گیربکس دستی برای این خودرو قطعا عالقه مندان این نوع خودروها را 

ناراحت خواهد کرد، فدلی گفته که فراری برای ارائه گیربکس دستی روی مدل کالیفرنیا تقریبا ۱۰ میلیون 

 یورو هزینه کرده بود. در نهایت، فقط دو خودروی کالیفرنیا با گیربکس دستی از فراری خریداری

 شد.

تغییر سایت »بن رو« سایپا در دستور کار؛

قرارداد رنو
 تا ۲۰ روز دیگر تعیین تکلیف می شود

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتامل 

سهام داران  مشارکت  عدم  صورت  در  رو  بن  سایت  تغییر 

زیرمجموعه سایپا برای استفاده از ظرفیت رشکت رنو و سازمان 

گسرتش و نوسازی صنایع ایران خرب داد و گفت: مباحث پایه ای 

قرارداد رنو تغییری نکرده اما به لحاظ اجرایی باید در ارتباط با 

آن تصمیم گیری کرد. همچنین رشکت رسمایه  گذاری مشرتک طی 

۲۰ روز آینده ثبت می شود.

به گزارش ایسنا، محسن صالحی نیا ، در پاسخ به رسنوشت سایت 

بن رو و خربهای اعالمی مبنی بر عدم موافقت سایپا برای تولید 

مشرتک، اظهار کرد: بحث مخالفت سایپا مطرح نیست. سهام 

بن رو به چند رشکت زیرمجموعه سایپا تعلق دارد و آن ها تا 

به امروز رشایط را برای در اختیار گذاشنت رشکت برای استفاده 

صنایع  نوسازی  و  گسرتش  سازمان  و  رنو  رشکت  ظرفیت  از 

ایران)ایدرو( مناسب ندیده اند.

وی افزود: طی هفته گذشته با حضور مدیران ارشد رشکت رنو 

دو محور پیشنهاد شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.

بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت  صنایع  امور  معاون 

اینکه ثبت رشکت رسمایه  گذاری مشرتک حداکرث تا پایان سال 

گرفت،  خواهد  قرار  مدنظر  آینده  روز  یعنی طی ۲۰  میالدی 

گفت: دو پیشنهاد ارائه شده مربوط به ایجاد مرکز مهندسی 

رابطه شناسایی شده  این  بوده که سه منطقه در  در ساختار 

تا ایجاد زیرساخت ها مدنظر قرار گیرد. عالوه بر آن دو سایت 

دیگر برای قرارداد همکاری مشرتک با رنو ارائه شده و در دست 

است. بررسی 

به گفته صالحی نیا، پلتفرم های مدنظر در کالس A بوده و پنج 

نوع خودرو در کالس B  و B+ تعریف شده که بین طرفین 

در حال نهایی شدن است و پس از ثبت رشکت رسمایه  گذاری 

مشرتک براساس زمان بندی مدنظر قرار می گیرد. این دو پلتفرم، 

طراحی روز بوده و یک ماه قبل در پاریس رومنایی شده است.

اگر سهامداران قبول نکنند ظرفیت تولید سایپا در خودروسازی 

دیگری دنبال می شود

وی با اشاره به این که تقریبا نتیجه بخش بودن بحث "بن رو" 

احتامل کمی دارد، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی این مساله 

به نتیجه خواهد رسید که سهامداران، مشارکت را قبول کنند و 

در غیر این صورت ظرفیت تولید در خودروسازی دیگری دنبال 

خواهد شد تا رشایط تولید فراهم شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به 

سوال دیگری مربوط به مشکالت ایجاد شده پس از توقف ثبت 

بازار طی ۲۰ روز گذشته،  سفارش واردات خودرو و آشفتگی 

واردات  سفارش  ثبت  مسئوالن،  نظر  با  دالیلی  به  کرد:  اظهار 

خودرو باگامن این که واردات روند غیر متعارفی داشته، متوقف 

شد تا این موضوع رسیدگی و بررسی شود که این مساله به درازا 

کشید؛ هرچند که واردات خودرو مربوط به ثبت سفارش هایی 

که قبل از محدودیت انجام شده بود، کامکان ادامه دارد.

تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک

سفارش  ثبت  به  مربوط  آیین نامه  که  این  بیان  با  صالحی نیا 

گفت:  است،  گرفته  قرار  مدنظر  دولت  در  خودرو  واردات 

صحبت های مطرح شده در ارتباط با تصویب این پیش نویس 

در دولت قابل استناد نیست اما باید اعالم کرد که در کمیسیون 

مربوطه دولت نهایی شده و به زودی توسط دولت ابالغ خواهد 

شد.

وی ادامه داد: تنها مساله ای که در مورد این پیش نویس باید 

مختلف  دالیل  به  که  خودروهایی  که  است  این  کرد،  مطرح 

این،  بر  عالوه  می شوند.  تکلیف  تعیین  مانده اند  گمرکات  در 

نیز  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  هامهنگی  با  آیین نامه 

صنعت، معدن و تجارت و با همکاری کارگروه های مربوطه به 

است. ارائه شده  دولت 

آغاز تولید خودرو ۳۰۱ از اسفند ماه

مورد  در  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  امور صنایع  معاون 

قراردادها و مذاکرات خودرویی از جمله رنو و پژو یادآور شد: 

مباحث پایه ای قرارداد رنو تغییری نکرده ولی به لحاظ اجرایی 

گذاری  کرد. رشکت رسمایه   تصمیم گیری  آن  با  ارتباط  در  باید 

مشرتک طی ۲۰ روز آینده ثبت می شود.

نیز رشکت مشرتک  پژو  قرارداد  داد: در مورد  ادامه  صالحی نیا 

آغاز   ۲۰۰۸ پژو  تولید  تا  شد  انجام  گذاری  رسمایه   و  تاسیس 

آغاز  تولید  اسفندماه  از  نیز   ۳۰۱ خودروی  مورد  در  شود. 

کاشان  در  سایپا  و  سیرتوئن  سایت  این  بر  عالوه  شد.  خواهد 

قرار  مدنظر  ماه  اردیبهشت  از  بازار  به  عرضه  و  شده   افتتاح 

می گیرد.

خودرو  صنعت  کارشناس  یک 

ارتقاء  کنار  در  اینکه  بیان  با 

راستای  در  خودرو  تولید  کیفیت 

کاهش مرصف سوخت، کیفیت و 

افزایش  باید  نیز  بنزین  استاندارد 

داخلی  خودروسازان  گفت:  یابد، 

تولید  توان  فعلی  رشایط  در 

خودروی هیربید و برقی را ندارند.

امراله امینی به ایسنا، اظهار کرد: 

خودروسازان  اخیر  سال های  در 

محیط  حفظ  دلیل  به  جهانی 

مرصف  کاهش  و  زیست 

طراحی  به  فسیلی  سوخت های 

و  برقی  خودروهای  تولید  و 

باید  که  آورده اند  روی  هیربید 

ایرانی در این زمینه  خودروسازان 

دهند. انجام  اساسی  اقدامات 

وی افزود: خودروهای بنزین سوز 

باید  کاهش مرصف سوخت  برای 

شوند  مجهز  به روز  تکنولوژی  به 

بازار جهانی  و در حال حارض در 

سوخت  مرصف  که  خودروهایی 

کمرت با قدرت بیشرتی داشته باشند 

از جایگاه بهرتی برخوردار هستند.

او با تأکید بر اینکه خودروسازان 

در زمینه کاهش مرصف سوخت و 

کاهش آلودگی هوا وظیفه سنگینی 

بر عهده دارند، یادآور شد: در کنار 

داخلی  خودروهای  کیفیت  رشد 

سوخت  استاندارد  و  کیفیت  باید 

در متام جایگاه های کشور افزایش 

یابد.

راه  خودرو  صنعت  کارشناس  این 

برقی  خودروهای  برای  را  درازی 

و  متصور شد  ایران  در  و هیربید 

خودروسازی ای  رشکت های  گفت: 

تولید و طراحی خودروهای  توان 

برقی و هیربید را خواهند داشت 

خودروهای  حارض  حال  در  که 

کنند. تولید  خوبی  بنزینی 

بیان کرد: در رشایط فعلی  امینی 

رشکت های ایرانی در مرحله اول 

مرصف  کاهش  توان  و  مانده اند 

را  بنزینی  خودروهای  سوخت 

تکنولوژی  که  زمانی  تا  و  ندارند 

کیفیت  با  خودروهای  ساخت 

نشود  نهادینه  کشور  در  بنزینی 

برقی  تولید خودروهای  زمینه  در 

صورت  مؤثری  اقدام  هیربید  و 

منی گیرد.

خودروسازان توان تولید خودروهای برقی را ندارند

سانسور کیفیت خودروها، این بار به شیوه جدید!
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( باز هم اقدام به سانسور گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی کرده و این بار جداول مقایسه کیفی خودروهای داخلی را از گزارش منترشه حذف کرده است 

تا رسانه ها و به تبع آن شهروندان از کاهش احتاملی کیفیت این محصوالت آگاه نشوند.

به گزارش ایسنا، رشکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزیابی کیفیت این 

محصوالت را به وزارت صمت ارسال می کند.

اگرچه رشکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به طور معمول نسخه ای از این گزارش را نیز برای اطالع رسانه ها و افکار عمومی منترش می کرد اما در ماه های اخیر نسخه  سانسور شده و محدودی از 

این گزارش در اختیار رسانه ها قرار می گرفت و برخی شاخص های مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به ویژه منرات منفی خودروها در گزارش عمومی منترشه، دیده منی شد.

منرات منفی شاخص های ۹ گانه ای است که وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در حوزه هایی همچون وجود رس و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و 

ایرادات بدنه خودرو را نشان می دهد و هرچه منره منفی خودرویی در این شاخص ها باالتر باشد نشان دهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت آن خودرو در شاخص مربوطه است.

اما ماه گذشته اتفاق جدیدی در این رابطه رخ داد و آن سانسور کلیت گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی بود؛ به گونه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار از انتشار هامن گزارش نصفه 

و نیمه ارزیابی کیفی خودروهای داخلی هم جلوگیری کرده و تنها تحلیل خاص و گزینشی خود از این گزارش را روی سایت خود منترش کرد.
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تخلیه هیجانات بازار ارز به کمک ابزارهای مشتقه
با وجود اینکه راه اندازی بورس ارز از سال ها قبل در اقتصاد ایران 

مطرح شده و آذر سال ۱۳۹۴نیز شورای عالی بورس راه اندازی بازار 

آتی ارز را به تصویب رسانده است، اما همچنان عملیاتی شدن این 

بازار به منظور پوشش ریسک نوسانات قیمت در کش و قوس قرار 

دارد و در این بین خربها حاکی از آن است که به زودی بورس آتی 

ارز در ترکیه راه اندازی می شود.

به گزارش ایسنا، رشایط بی ثباتی در معامالت حوزه مالی و تجارت 

ارزی یکی از نتایج نوسانات بهای ارز در کشور محسوب می شود که 

محل انتقاد بسیاری از فعاالن حوزه اقتصادی کشور بوده و نگرانی 

های زیادی را از بابت مبادالت ارزی به ویژه برای رسمایه گذاران به 

همراه دارد. افزون بر اینکه، نکته حائز اهمیت پیرامون نوسانات 

ارز رانتی است که به دلیل نبود شفافیت در بازار معامالت نقدی 

این کاال وجود دارد.

در این میان طی هفته های اخیر با شدت گرفنت نوسانات ارزی، 

بازهم موضوع قدیمی راه اندازی بورس ارز یا به عبارت بهرت ایجاد 

قراردادهای آتی ارز به منظور پوشش ریسک نوسانات بر رس زبان 

ها افتاده است؛ این در حالی است که بازار شفاف همواره در مقابل 

رانت ایستاده و طبیعی به نظر می رسد که با ورود معامالت ارزی 

به بازار رسمایه، این بخش از اقتصاد کشور می تواند از شفافیت 

الزم برخوردار شده و کشف قیمت واقعی مبنای واقعی به خود 

کارکردهایی همچون کشف قیمت،  با  مالی  بازارهای  زیرا  بگیرد. 

از مجرای تسهیل  نقدشوندگی و کاهش هزینه  معامالت  افزایش 

در  بهره  وری رسمایه  ارتقای  به  مالی،  قراردادهای  انعقاد  فرآیند 

سطح اقتصاد خرد و افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح کالن 

اقتصادی کمک می کنند.

تقاضا،  و  تا عرضه  کند  فراهم می  امکانی  بازار رسمایه  همچنین 

در محلی متمرکز و مدیریت پذیر صورت گیرد که این اتفاق به 

ثبات بازار انواع دارایی و کاالهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد. 

آنچنان که در بسیاری از کشورها بازارهای مالی نقش اصلی را در 

کنرتل نرخ ارز ایفا می کنند و یکی از مهم ترین ابزارهای بازار مالی 

در این رابطه، راه اندازی معامالت آتی ارز است. ابزاری که ضمن 

کشف قیمت به فعاالن حوزه اقتصادی، قابلیت پیش بینی پذیری 

را نیز به همراه داشته و می تواند ریسک تولیدکنندگان صادراتی و 

واردکنندگان انواع کاال را پوشش دهد.

ضمن اینکه به کمک این ابزار مالی می توان به تقاضای غیر واقعی 

ارز که بیشرت با هدف رسمایه گذاری و کسب سود از محل نوسان 

قیمت ها ایجاد می شود، پاسخ داد.

این در حالی است که در رشایط فعلی این تقاضا در قالب معامالت 

فردایی در بازار نقدی ارز که قالبی سفته بازانه دارد، بروز می کند 

و ضمن اینکه از استانداردهای قانونی الزم برخوردار نبوده و قدرت 

مدیریت و پوشش ریسک را ندارد، خود عاملی است برای ایجاد 

التهاب در روند قیمت ها.

حال آنکه به نظر می رسد که اگر معامالت فردایی در مکانیزیم 

بازار شفاف آتی ارز انجام گیرد، خود به خود بخش قابل توجهی از 

معامالت ارزی شفاف خواهند شد. بنابراین، طبیعی است که اگر 

معامالت ارزی وارد بازار رسمایه شود از شفافیت برخوردار می شود 

و می توان نظارت الزم در این زمینه را انجام داد. اما در حال حارض 

مشخص نیست چه حجمی از معامالت در بازار نقدی انجام می 

شود و به سادگی نیز رانت در این بازار رخ می دهد.

باور دیگر کشورها هم بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود 

در بازار رسمایه و استفاده از ابزارهایی همچون معامالت آتی ارز 

است؛ بطوریکه بخشی از معامالت بازار جهانی ارز در بورس های 

این  که  می شود  انجام  شیکاگو  کاالی  بورس  مانند  یافته  سازمان 

معامالت، سطح نقدشوندگی بازار جهانی را افزایش می دهند.

در این رابطه، اولین تجربه راه اندازی معامالت آتی ارز به بورس 

کاالی شیکاگو بر می گردد که قراردادهای آتی ارز را با معامالت 

مربوط به هفت نوع ارز آغاز کرد. سپس کشورهای در حال توسعه 

نیز برای کاهش نوسانات بازار ارز و کنرتل آسان تر ریسک واسطه 

گری مالی در سطح بین املللی به ایجاد چنین بازاری در اقتصادهای 

در حال رشد خود پرداختند.

بازرگانی  بورس  میالدی   ۱۹۷۲ سال  در  است،  حاکی  گزارش  این 

شیکاگو برای اولین بار در دنیا، معامالتی آتی ارز را به  عنوان ابزاری 

برای پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت ارز راه اندازی کرد؛ در 

حال حارض در این بورس معامالت آتی ارز بر روی تعداد زیادی از 

نسبت های ارزی قابل معامله است که مهمرتین و پررونق ترین 

آن ها عبارتند از یورو به دالر آمریکا، دالر اسرتالیا به دالر آمریکا، 

پوند  آمریکا،  دالر  به  سوئیس  فرانک  آمریکا،  دالر  به  کانادا  دالر 

بریتانیا به دالر آمریکا، ین ژاپن به دالر آمریکا، پزو مکزیک به دالر 

آمریکا، دالر نیوزیلند به دالر آمریکا و روبل روسیه به دالر آمریکا.

ترکیه هم بورس ارز راه اندازی می کند

آخرین خربها نیز حاکی از آن است که بانک مرکزی ترکیه در نظر 

دارد به منظور مدیریت بازار ارز و کاهش ریسک رسمایه گذاران، 

بورس آتی ارز راه اندازی کند. تصمیمی که با هدف جلوگیری از 

گرفته شده  تولیدی  فعالیت های  بر  ارز  بازار  نوسانات  اثرگذاری 

است. در این بورس رسمایه گذاران می توانند برای زمانی معین در 

آینده ارز را با قیمت مشخص شده خریداری کنند و از ریسک ناشی 

از نوسان احتاملی قیمت ارز تا آن زمان در امان مبانند.

بر مبنای تجربه راه اندازی بورس ارز در دیگر کشورها و با توجه 

به رشایط اقتصادی کشورمان، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان 

معتقدند راه اندازی معامالت آتی ارز برای اقتصاد ایران نیز امری 

رضوری به نظر می رسد و برای تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد 

زمان  در  آن  اهمیت  و  دارد  زیادی  مزایای  صادرکنندگان  و  اولیه 

نوسان نرخ ارز منایان می شود. بطوریکه زمانی که عنرص نااطمینانی 

از بازار حذف شود، طبیعتا فعالیت های اقتصادی و رسمایه گذاری، 

در روندی رو به رشد قرار می گیرد.

در مجموع، مسلم به نظر می رسد که بازار آتی ارز بهرتین مکان 

برای اعامل سیاست های کنرتلی بازار ارز باشد و بانک مرکزی به 

ارز  آتی  بازار  تواند در  بازارگردان می  و  بزرگ  بازیگر  عنوان یک 

حارض شده و براساس مکانیسم های بازار، سیاست های خود را در 

این بازار پیاده کند.

راه  لزوم  پیرامون  رسمایه  بازار  کارشناس  یک  ارتباط،  همین  در 

اندازی معامالت آتی ارز در کشور اظهار کرد: اهمیت راه اندازی 

این معامالت از آن جهت است که طبق برخی از صحبت ها و گامنه 

زنی ها، نوسان نرخ ها و پوشش ندادن ریسک نوسانات نرخ ارز 

به عنوان یکی از رسعت گیرهای حضور رسمایه گذاران خارجی در 

ایران معرفی شده است.
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میدان داری حقیقی ها در معامالت امسال بورس
هر چند سهم حقیقی ها در هشت ماهه ابتدای سال از خرید های بازار رسمایه ۵۱ درصد و حقوقی ها ۴۹ درصد 

بوده اما در مقابل سهم حقیقی ها در فروش ۵۳ درصد و حقوقی ها ۴۷ درصد بوده است.

به گزارش ایِبنا؛ تعداد ۱۴۶ میلیارد و ۷۳۵ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۳۷۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال در ۹ 

میلیون و ۳۵۱ هزار و ۲۵۹ دفعه در ۱۶۱ روز معامالتی از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، در مدت ۸ ماه مورد معامله 

قرار گرفت.

همچنین بررسی معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۸۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون سهم به 

ارزش ۱۸۱ هزار و ۴۹۶ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۳۸۳ نوبت در بازار اول؛ ۵۲ میلیارد و ۵۱۴ میلیون سهم 

به ارزش ۱۲۹ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال در ۵ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۶۸ نوبت در بازار دوم؛ ۵۴ میلیون سهم به ارزش ۵۴ 

هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال در ۱۴ هزار و ۵۵۸ نوبت در بازار بدهی؛ ۹میلیارد و ۴۲۷ میلیون سهم به ارزش ۵۸۰ میلیارد 

ریال در ۱۸۶۹ نوبت در بازار مشتقه و ۹۰۶ میلیون واحد از صندوق های رسمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران 

به ارزش ۹ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال در ۴۲ هزار و ۳۸۱ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

رشد ۱۱ هزار واحدی شاخص

این گزارش می افزاید: شاخص بورس نیز از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه با ۱۱ هزار و ۵۴۵ واحد افزایش در پایان ماه 

گذشته به رقم ۸۸ هزار و ۷۷۴ واحد رسید که رشد ۱۴.۹ درصدی را در ۸ ماه گذشته نشان می دهد.

شاخص بازار اول هم در این مدت با ۸۰۱۶ واحد افزایش به رقم ۶۲ هزار و ۴۷۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۵ 

 هزار و ۷۵۹ واحد افزایش به عدد ۱۹۲ هزار و ۱۲۹ واحد رسیدند که به ترتیب با ۱۵.۵ و ۶.۱ درصد افزایش مواجه 

شدند.

رشد روزهای مثبت شاخص

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه در مدت ۸ ماه بازار رسمایه ۱۶۱ روز معامالتی را پشت رس گذاشته که از 

این تعداد شاخص بورس ۱۱۶ روز را مثبت بوده که این آمار در ۱۶۲ روز معامالتی مدت مشابه سال گذشته ۹۶ روز 

مثبت برای شاخص بورس بوده است.

کاهش توقف ها

این گزارش می افزاید: در هشت ماه گذشته تعداد ۶۰۹مناد معامالتی در بورس بازگشایی و ۵۶۳مناد متوقف شده که 

این آمار در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۶۴۵و ۶۵۸مناد بوده است.

میدان داری حقیقی ها

عالوه بر این، از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه حقیقی ها ۱۳۹ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال )۵۱درصد( و حقوقی ها ۱۳۱ 

هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال)۴۹درصد( سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده اند و در مقابل حقیقی ها ۱۴۲ هزار 

و ۹۶۸ میلیارد ریال )۵۳درصد( و حقوقی ها ۱۲۸ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال )۴۷درصد( سهم و حق تقدم در بورس 

فروخته اند.

آمار اوراق بدهی

همچنین در مدت هشت ماه گذشته تعداد ۵۴ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۵۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال در 

بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۱۸درصد افت 

را نشان می دهد.

۹۶ هزار میلیارد ریال افزایش رسمایه

افزون بر این، در این مدت بالغ بر ۹۶هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال افزایش رسمایه در بورس و اوراق بهادار 

انجام شده که از این میزان ۱۵ هزار و ۶۱۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال از طریق جایزه و ۸۰ هزار و ۸۱۴ میلیارد و 

۶۶۱ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی
 از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند.

رشکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سامت(، اسامی بزرگرتین رشکت های بورسی و فرابورسی از 

نظر تعداد سهامدار را در پایان آبان سال ۹۶ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سامت، رسمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با ۲۳۹ هزار و ۶۴۰ سهامدار درپایان آبان ۹۶ 

در صدر بزرگرتین رشکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با ۱۴۱ هزار و ۸۳۰ سهامدار و توسعه 

معادن روی ایران با ۱۲۳ هزار و۵۷۶ سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین رشکت های رسمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، رسمایه گذاری صنعت نفت، سایپا، بانک انصار، توسعه صنایع 

بهشهر، رسمایه گذاری گروه توسعه ملی و سیامن فارس و خوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگرتین رشکت های 

بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

با  ۴۸۳ هزار و ۵۵۷ سهامدار در صدر بزرگرتین رشکت های  بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی 

فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک رسمایه  با ۳۰۲هزار و ۸۰۴ سهامدار ، بانک دی با ۱۸۱ هزار و ۵۳ 

سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، بیمه حکمت صبا، رسمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، رسمایه گذاری 

کشاورزی ایران ، رشکت اعتباری ثامن و بانک حکمت ایرانیان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین رشکت 

های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

)کارکنان(  گروهی  وثیقه  سهام  گرفنت  نظر  در  بدون  فرابورسی  و  بورسی  سهامدار  تعداد  این  است،  ذکر  به   الزم 

است.

گفت:  رسمایه  بازار  کارشناس  یک 

استفاده  با  می توانند  رسمایه گذاران 

از معامالت قرارداد آتی از قرار گرفنت 

نوسانات  معرض  در  دارایی هایشان 

طال  و  سکه  بازار  قیمت  کاذب 

کنند. جلوگیری 

علی اکرب زارعی در گفتگو با ایِبنا با 

سکه  و  ارز  بازار  نوسانات  به  اشاره 

طی هفته های گذشته گفت: بخشی 

از این افزایش قیمت مربوط به پایان 

ماه های محرم و صفر و آغاز ماه ربیع 

برای  سکه  تقاضای  افزایش  و  االول 

دیگر  بخشی  و  است  ازدواج  مراسم 

سایر  در  که  بوده  تورمی  از  ناشی 

بازارها از جمله این بازار منایان شده 

است.

از  افزود:  بازار رسمایه  کارشناس  این 

سوی دیگر رشد قیمت طال و سکه در 

داخل کشور در هفته های گذشته تا 

حدودی  متاثر از افزایش نرخ اونس 

جهانی طال و فضای روانی حاکم بر 

بازارهای مختلف است. ضمن این که 

بویژه  مختلف  ارزهای  نرخ  افزایش 

بازار  بر  را  خود  اثرگذاری  هم  دالر 

سکه و طال دارد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش 

که تا چه میزان از این رشد قیمت در 

بازار سکه و طال بسته به هیجان و 

است،  بازار  این  بر  حاکم  روانی  جو 

به  طال  و  سکه  بازار  داشت:  اذعان 

به  نسبت  عام  داشنت مخاطب  دلیل 

رسمایه،  بازار  جمله  از  بازارها  دیگر 

از پتانسیل بیشرتی برای تحت تاثیر 

قرار گرفنت از هیجانات و جو روانی 

برخوردار است؛ با وجود این می توان 

قیمت های  افزایش  از  بخشی  گفت 

گذشته  های  هفته  در  شده  تجربه 

ناشی از هیجان بوده است. بنابراین 

فعاالن این بازار بویژه خریداران خرد 

باید مراقب رشد حبابی سکه و طال 

در  بازار رسمایه  کارشناس  باشند.این 

در  هیجان  مهار  چگونگی  خصوص 

بدون شک  گفت:  طال  و  سکه  بازار 

یکی از این راه های استفاده از سایر 

است.  رسمایه  بازار  جمله  از  بازارها 

آتی  بازار  از  راستا  این  در  زارعی 

سکه در بورس کاال به عنوان بسرتی 

مناسب برای ایجاد شفافیت و متعادل 

اظهار  و  کرد  یاد  سکه  قیمت  کردن 

داشت: بازار آتی سکه از سال ۸۷ با 

هدف پوشش ریسک نوسانات قیمت 

سکه در بورس کاالی ایران راه اندازی 

است. شده 

در  اساس،  این  بر  کرد:  اضافه  وی 

بازار آتی بورس کاال فروشنده متعهد 

مقدار  معین،  رسرسید  در  می شود 

معینی از کاالی مشخص را به قیمتی 

و  بفروشد  می کنند،  تعیین  االن  که 

در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد 

می شود آن کاال را با آن مشخصات 

و  متقاضیان  بنابراین  کند.  خریداری 

حضور  با  می توانند  رسمایه گذاران 

برای  پتانسیل  این  از  بازار  این  در 

شفاف  بسرتی  در  رسمایه گذاری 

کنند. استفاده 

مزایای  خصوص  در  همچنین  وی 

گفت:  کاال  بورس  در  سکه  دادوستد 

استفاده  با  می توانند  رسمایه گذاران 

از معامالت قرارداد آتی از قرار گرفنت 

نوسانات  معرض  در  دارایی هایشان 

شدید و کاذب قیمت بازار جلوگیری 

 کنند.

ترصیح  رسمایه  بازار  کارشناس  این 

دیگر  تجربه  این  بر  عالوه  کرد: 

سازوکار  می دهد  نشان  کشورها 

روش ها  مناسب ترین  از  یکی  بورس 

برای افزایش شفافیت و واقعی شدن 

قیمت ها است که در زمینه خرید و 

فروش سکه و ارز نیز باید تالش کرد 

بازار  مالی  ابزارهای  از  استفاده  با  تا 

و  ارز  آتی  معامالت  مانند  رسمایه 

قراردادهای اختیار معامله ارزی و نیز 

فرهنگ سازی مناسب به واقعی شدن 

زمینه  این  در  قیمت ها  و  معامالت 

شود. کمک 

نقش معامالت آتی در بازار سکه
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توئیتر علت مسدود شدن برخی حساب های کاربری را اعالم کرد
 توئیرت روز گذشته دهها حساب کاربری را مسدود کرد و با این کار موجب اعرتاض گسرتده 

کاربران شد. اما حاال نقص فنی را عامل وقوع این مشکل اعالم کرده است.

به گزارش مهر ، تداوم این مشکل به مدت ۲۴ ساعت باعث شد تا گامنه زنی های مختلفی در این 

مورد به عمل آید و برخی کاربران تخطی از سیاست های توئیرت را عامل مسدود شدن حساب های 

مذکور اعالم کردند.برخی دیگر نیز با اشاره به روشن و شفاف نبودن سیاستگذاری های توئیرت، از 

این رشکت بابت مسدود کردن حساب های یادشده بدون هشدار قبلی انتقاد کردند.

  

رفع آسیب پذیری اپل برای جلوگیری از نفوذ هکرها به منازل کاربران
رشکت اپل یک آسیب پذیری در برنامه هوم کیت خود را برطرف کرده که به هکرها امکان 

می داد به منازل افراد نفوذ کنند.

به گزارش فارس ، اپل به کاربران توصیه کرده که با به روزرسانی iOS 11.۲ در هفته آینده 

جلوی سوءاستفاده از مشکل یادشده را بگیرند.

آسیب پذیری یادشده کنرتل لوازم خانگی هوشمند منازل را توسط هکرها و کالهربداران 

اینرتنتی ممکن می کند و رضوری است وصله iOS 11.۲ برای حل مشکل یادشده نصب شود.
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مدیرعامل رشکت ملی پست گفت: هم اکنون حدود ۵۲ میلیون رکورد آدرس 

نیز  و  تجاری  مسکونی،  بخشهای  به  داده ها  این  که  است  کدپستی  دارای 

می شود. تقسیم بندی  خصوصی  و  دولتی  کسب وکارهای 

به گزارش تسنیم؛ حسین نعمتی در جلسه با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع 

و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به تغییر رویکرد رشکت ملی پست 

هم راستا با تحوالت جهانی گفت: پست قدمتی طوالنی در ایران داشته و از 

جمله کشورهایی است که بیش از یک قرن از عضویت آن در اتحادیه پستی 

می گذرد. جهانی 

مدیرعامل رشکت ملی پست، این رشکت را به لحاظ ساختاری یکی از منحرص به 

فردترین شبکه های ارتباطی جهان با ماهیت بین املللی دانست و افزود: پست 

از ابعاد سه گانه یکپارچه فیزیکی، الکرتونیک و مالی برخوردار است به طوریکه 

امکان مبادله کاال و اسناد در اقصی نقاط دنیا را فراهم کرده و در زنجیره تامین 

جایگاه ویژه ای دارد.

معاون وزیر ارتباطات شبکه مویرگی پست را عامل موثری در توسعه اقتصادی 

برشمرد که بسرت گسرتده و امنی برای توسعه تجارت الکرتونیک فراهم ساخته و 

اظهار کرد: پیروی از قوانین و الزامات الزم االجرای اتحادیه پستی جهانی، روند 

توزیع و مبادله اسناد و مرسوالت را رسعت بخشیده است.

به  به 1۲0 مقصد  ارسال مرسوله  و  با رشکتهای خدمات هوایی  وی همکاری 

صورت مستقیم را یکی دیگر از مزیتهای خدمات پستی دانست و ترصیح کرد: 

پست با ایجاد راه های دسرتسی به بازارهای مختلف کسب وکارهای خرد، نقش 

موثری در توسعه بازارهای ملی و بین املللی ایفا می کند.

برای کسب وکارها  فراهم شده پست  امکانات و خدمات  به  اشاره  با  نعمتی 

گفت: ارسال بسته کوچک و امانات، بازاریابی مستقیم فیزیکی و الکرتونیکی 

با نشانی یا بدون نشانی، انتقال وجوه به طور مطمنئ و مقرون به رصفه و از 

طریق رسویسهای امن دیجیتال در شبکه خدمات مالی پستی، خدمات لجستیک 

الکرتونیک مانند مدیریت موجودی کاال، انبارداری، مدیریت مرجوعی، مدیریت 

وجوه با استفاده از رسویس COD، خدمات رهگیری مرسوالت و بسیاری دیگر 

به  کمک  برای  شده  فراهم  قابلیتهای  از  کوچکی  منونه های  خدمات،  این  از 

کسب وکارهای خرد و کالن به شامر می رود.

رئیس هیئت مدیره رشکت ملی پست مطالعه به شناخت فضای کسب وکار با 

اتکا به داده  های موجود در بسرت کد پستی 10 رقمی اشاره کرد و گفت: در حال 

حارض قریب به ۵۲ میلیون رکورد آدرس، دارای کدپستی بوده که این داده ها به 

بخشهای مسکونی و تجاری و نیز کسب وکارهای دولتی و خصوصی تقسیم بندی 

شده و می تواند مبنای مناسبی برای شناخت و توسعه ظرفیت بازار در اقصی 

نقاط کشور باشد.

او درباره مزیتهای شبکه پستی برای توسعه تجارت الکرتونیک به ویژه در بعد 

بین امللل ترصیح کرد: با استفاده از شبکه جهانی پستی، امکان برخورداری از 

 ،IPS تسهیالت گمرکی در ارسال کاال، رهگیری مرسوالت از طریق شبکه جهانی

دسرتسی به اقصی نقاط دنیا از طریق شبکه پستی جهانی، امکان بازگشت کاال 

و مدیریت وجوه وجود دارد.

رئیس هیئت مدیره رشکت ملی پست همچنین درباره منطقه ویژه اقتصادی 

و فرودگاه بین املللی پیام به عنوان مجموعه فرودگاهی در شامل غربی شهر 

کرج گفت: هدف از تأسیس این منطقه ویژه اقتصادی، حمل ونقل بار هوایی 

و پستی، فرآوری کاال، انبارداری، خدمات رسدخانه ای، صنایع ICT و صادرات 

محسوب کسب وکارها  توسعه  و  رسمایه گذاری  برای  خوبی  فرصت  که   است 

 می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست:

۵2 میلیون آدرس در کشور
 دارای کدپستی شد

آب پاکی که روی پیامک های تبلیغاتی ریخته شد
در حالی که کسب وکارهای مختلف برای تبلیغات خود راه هایی مانند ارسال 

پیامک از شامره های شخصی و ثابت را برگزیده بودند، اکنون با راه اندازی 

سامانه 1۹۵، امکان شکایت از شامره های تبلیغاتی با شامره های شخصی، 

این  از  با استفاده  نیز فراهم شده و مشرتکان  ثابت و رسشامره های دیگر 

سامانه می توانند امکان قطع رسویس ارسال پیامک از این شامره ها را فراهم 

کنند.

به گزارش ایسنا، پیامک های تبلیغاتی در برهه ای از زمان به معضل بسیاری از 

مشرتکان اپراتورها تبدیل شده بود و در رشایطی که با مسدود شدن پیامک ها 

با رسشامره های تبلیغاتی، کسب وکارها به ارسال پیامک با شامره های شخصی 

اقدام کرده بودند، سامانه ای برای رسیدگی به این پیامک ها نیز راه اندازی شد.

پیش از این محمود واعظی -وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطالعات- در 

با پیامک هایی که در قبال آنها هزینه ای برای کاربر در نظر گرفته  رابطه 

رضایت مشرتک  بدون  ندارد  »هیچ رشکتی حق  بود:  کرده  اظهار  می شود، 

پیامکی را برای او فرستاده و از کاربر هزینه دریافت کند.« او همچنین درباره 

پیامک های تبلیغاتی گفته بود: »این پیامک ها وقت و ذهن مردم را درگیر 

می کند و بر همین اساس ما هم با آنها موافق نیستیم چرا که این روند جالبی 

نیست که یک مشرتک برای رسیدن به پیامک های شخصی چندین پیامک را 

بگردد تا به پیامک های خود برسد.«

اما در آیین نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی، خدمات پیامکی به دو 

دسته تقسیم می شود؛ خدمات پیامک انبوه که جنبه اطالع رسانی و تبلیغاتی 

دارد و بدون درخواست مشرتک ارسال می شود و هزینه ای برای مشرتکان دربر 

نخواهد داشت؛ این پیامک ها پس از ارسال تحت نظارت وزارت ارشاد قرار 

خواهند گرفت. دسته دوم پیامک های ارزش افزوده که به انتخاب مشرتک 

خواهد بود و باید بابت آن هزینه پرداخت شود تقسیم شده است و پیش 

از ارسال باید تحت نظارت وزارت ارشاد قرار گیرد و پس از دریافت مجوز، 

امکان استفاده از آن برای مشرتکان ممکن خواهد بود.

پیش از این روش های مختلف ارسال درخواست به سامانه مربوط به لغو 

پیامک های تبلیغاتی از طریق ارسال پیامک به رسشامره ۸00 یا شامره گیری 

کد دستوری#۸00* فراهم بود. با ارسال درخواست، فهرستی با چند گزینه 

باز می شود که رسویس های فعال، پیامک های تبلیغاتی و خدمات مبتنی بر 

محتوایی )ارزش افزوده( را نشان می دهد.

در این رشایط، محمد جواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- 

با اشاره به ساماندهی فضای مجازی برای بهره گیری کسب وکارها، از ایجاد 

سامانه ای برای دریافت گزارش های آنالین شکایات مزاحمت های ناشی از 

پیامک های تبلیغاتی خرب داد و گفت: پیامک های تبلیغاتی مزاحم، آرامش 

حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است. پس از ساماندهی پنل های ارسال 

انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این 

پیامک ها از طریق شامره های عادی فزونی یافته است. به سازمان تنظیم 

و  بگیرد  را  مردم  برای  مزاحمت  توان جلوی  متام  با  که  ابالغ شد  مقررات 

راهکاری نیز برای کسب وکارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند بیابد.

پس از آن حسین فالح جوشقانی –رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیوئی- از ساماندهی پیامک های تبلیغاتی که با شامره های شخصی برای 

مشرتکان تلفن همراه ارسال می شود تا پایان مهرماه خرب داد و گفت: با توجه 

به نیاز به ساماندهی پیامک های تبلیغاتی که با شامره های شخصی ارسال 

می شوند، ارتقای سامانه 1۹۵ و راه اندازی بخش دریافت شکایات از طریق 

پیامک رضوری است تا مشرتکان تلفن همراه در صورت لزوم بتوانند پیامک 

تبلیغاتی و شامره ارسال کننده را از طریق پیامک به سامانه 1۹۵ ارسال کنند.

در نهایت وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی سامانه 1۹۵ توسط وزارت 

را  مردمی  گزارش های  سامانه  این  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

تبلیغاتی برخی شامره ها دریافت می کند و پس  درخصوص مزاحمت های 

و مسدود  ریپورت شده  ذیصالح شامره  مراجع  توسط  الزم  بررسی های  از 

می شود.

قابلیت  نیز  تبلیغاتی  پیامک های  به شکایات  فاز دوم سامانه رسیدگی  در 

دریافت گزارش  پیامک های مزاحم تبلیغاتی با شامره های تلفن ثابت و نیز 

رسشامره های 1000، ۲000 و ۳000 فراهم شده است. وزیر ارتباطات در این 

خصوص خاطرنشان کرده است: با راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، 

حجم قابل توجهی از پیامک های مزاحم رفع شده  است.

همچنین مجید حقی -معاون نظارت و اعامل مقررات رگوالتوری- درباره 

قالب درست ارسال شکایت از پیامک های انبوه به سامانه 1۹۵ اظهار کرد: 

مشرتکین می توانند شامره ارسال کننده پیامک را برای شامره های تلفن ثابت به 

همراه کد مانند ********0۲1 و *******0۲۶ و برای رسشامره های تبلیغاتی 

به شکل ***1000، ***۲000، ***۳000 و ***۵000 و برای شامره های تلفن 

همراه شخصی به شکل *********0۹ برای سامانه 1۹۵ ارسال کنند.

طبق آخرین آمار، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز با اشاره به آمار 

از ۴000  قطع رسویس  بیش  اظهار کرد:  تبلیغاتی  پیامک های  ساماندهی 

ویژه  دستور  ارتباطات  وزیر  اخیرا  داشتیم.  مردم  براساس شکایات  پیامکی 

دادند که رشایط را تسهیل کنیم تا موارد باقی مانده دیگر حل شود. حدود 

1۵0 هزار شکایت بوده، اما عده ای فرمت شامره را اشتباه نوشته و یا منت 

پیامک را ارسال کردند اما حدود ۵0 درصد آنها با فرمت درست ارسال شده 

است.فالح جوشقانی همچنین در توضیح اینکه قطع رسویس به صورت قطع 

سیم کارت و یا پیامک اجرایی می شود، بیان کرد: این سیم کارت ها معموال 

رصفا با هدف ارسال سیم کارت خریداری می شوند و در صورت متاس با آنها 

انجام  این سیم کارت ها  از  پیامک  مردم قطع  با شکایات  نیستند.  پاسخگو 

می شوند که برای چنین سیم کارت هایی به معنی قطع کلی است.

نحوه رسیدگی به شکایت از شامره های پیامک های تبلیغاتی نیز این چنین است 

که اگر شکایت از یک شامره به پنج عدد برسد و بررسی  شود که طی سه روز 

گذشته این شامره اقدام به ارسال پیامک انبوه کرده که براساس مصوبه ۴00 

عدد در نظر گرفته شده است، همچنین اگر این شامره متاس صوتی نداشته 

باشد، رسویس آن قطع خواهد شد. بنابراین رصف شکایت کافی نیست، زیرا 

ممکن است برخی با هدف شخصی اقدام به ارسال شامره کنند.

و  مخابراتی  های  دستگاه  صنف  اتحادیه  رییس 

ارتباطی و لوازم جانبی تهران، از افزایش 17 درصدی 

قیمت تلفن های همراه در آینده نزدیک خرب داد.

های  دستگاه  صنف  اتحادیه  رییس  محبی  مهدی 

در  تهران  جانبی  لوازم  و  ارتباطی  و  مخابراتی 

 گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان در خصوص طرح 

طرح  داشت:  اظهار  موبایل  کردن  دار  شناسه 

های  گوشی  کردن  دار  شناسه  هامن  یا  رجیسرتی 

از طرف  دولت شده  که  با هزینه هایی  موبایل، 

است و اتفاقاتی از قبیل قانون مند شدن و جلوگیری 

باشد. موفقی  طرح  تواند  می  قاچاق  از 

وی ادامه داد: البته موفق شدن این طرح نیازمند 

مثل  ارگانهای  کمک  همچون  همگانی  کمک 

گمرک، سازمان صنعت و معدن و تجارت و تنظیم 

مقررات می باشد؛ چرا فروشندگان موبایل و اعضای 

فقط 7هزار  تهران  در  آن  اعضای  که  اتحادیه  این 

فروش  در  امنیتی  است  کننده  عرضه  فروشگاه 

ندارند. در گذشته فقط ۵ درصد موبایل و تبلت از 

مبادی قانونی وارد کشور می شد و مابقی بصورت 

که  گرفت  می  قرار  فروشگاهها  اختیار  در  قاچاق 

بیشرت این اجناس بخاطر قاچاق بودنشان، توقیف 

شد. می 

رجیسرتی  طرح  اجرای  صورت  در  محبی  مهدی 

برای  مراحل گذشته گفت:  در  برندها  برخی  برای 

برندهایی مثل اپل این طرح اجرا شده است و برای 

مرصف کنندگان نیز پیامک های مرتبط ارسال شده 

است؛ به طور مثال برای برند اپل، سازمان حامیت 

مرصف کنندگان و تولیدکنندگان به ۴0 رشکت مجوز 

داد:  ادامه  وی  کرد.  صادر  را  اپل  قانونی  واردات 

۶۵ درصد بازار توسط سامسونگ، 1۵درصد توسط 

اپل و مابقی بازار توسط برندهای دیگر تامین می 

شود و تقریبا بر این اساس مابقی برندها در مراحل 

بعدی وارد طرح رجیسرتی خواهند شد.

 افزایش 17 درصدی قیمت تلفن همراه در آینده 

نزدیک

و  مخابراتی  های  دستگاه  صنف  اتحادیه  رییس 

ارتباطی و لوازم جانبی تهران، با تایید  افزایش قیمت 

دالیلی  داشت:  اظهار  همراه،  تلفن  های  گوشی 

اضافه  همراه،  تلفن  شدن  وارد  قانونی  همچون 

شدن هزینه گمرک، حذف ارز مبادله ای و شلوغی 

افزایش   منطقه کردستان و بسته شدن مرز باعث 

گوشی های همراه در روزها و ماههای اخیر بوده 

 است. محبی در ادامه با اشاره به افزایش 17درصدی 

هزینه  گفت:  نزدیک  آینده  در  همراه  های  تلفن 

در  است،  درصد  تقریبا ۳  موبایل  قاچاقی  واردات 

کشور  قانونی  مبانی  از  شده  وارد  کاالیی  حالیکه 

باید 1۴ درصد هزینه گمرکی و ۳درصد عوارض را 

پرداخت کند و در مجموع همین هزینه ها باعث 

بود. خواهد  موبایل  درصدی  افزایش 17 

تلفن همراه اولین کاالیی است که بطور کامل از 

قاچاق آن جلوگیری می شود

مهدی محبی با اشاره به جلوگیری کامل از قاچاق 

با  و  آینده  در  گفت:  طرح  این  اجرای  با  موبایل 

بصورت  که  هایی  گوشی  طرح،  این  کامل  اجرای 

قاچاق وارد کشور شوند از بی تی اس های ایران 

دلیل  همین  به  و  کرد  نخواهند  دریافت  آنتنی 

تلفن همراه تنهای کاالیی خواهد بود که بصورت 

کامل از قاچاق آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

بعد  و  فرودگاهها  از  که  کسانی  گفت:  ادامه  وی 

 از بازگشت از مسافرت تلفن همراهی وارد کشور 

می کنند باید هنگام ورود در گمرک آی ام آی گوشی 

را ثبت کنند و عوارض واردات را که برای اشخاص 

۲۴ درصد تعیین شده است را پرداخت کنند؛ این در 

حالی است که وارد کننده اصلی که کارت بازرگانی 

کند.  می  پرداخت  گمرکی  عوارض  درصد   1۴ دارد 

همچنین کسانی که اطالعات گوشی همراه خود را 

ثبت نکنند، پیامکی از طریقه سامانه همتا برایشان 

ارسال خواهد شد که شام به عنوان میهامن تا یکامه 

مهلت دارید گوشی خود را شناسه دار کنید.

در  که  موبایلی  های  گوشی  خصوص  در  محبی 

انبارها هستند نیز گفت: در برند اپل، گوشی هایی 

که تا 1۴ آذر فعال شده اند شامل اجرای این طرح 

منی شوند و بعد از 1۴ آذرماه متامی مدل های اپل 

باید شناسه دار شوند و بقیه برندها نیز تکلیفشان 

در مراحل بعدی مشخص خواهد شد.

رضیب باالی مالیاتی بزرگرتین ایراد طرح رجیسرتی

محبی در پایان با اشاره به ایرادات طرح رجیسرتی 

رجیسرتی  طرح  ایراد  بزرگرتین  داشت:  اظهار 

است؛  صنف  این  در  آن  مالیاتی  باالی  رضیب 

و  ها  کننده  واردات  برای  مالیات  اداره   بطوریکه 

فروشنده ها رضایب باالیی را تعیین کرده است و 

نتیجه این رضیب باال، افزایش قیمت متام شده این 

رضیب  باشد.  می  کنندگان  مرصف  برای  محصول 

عمده  برای  درصد، ۵درصد  بازرگان 1۸  برای  سود 

فروش و 1۴ درصد برای خرده فروش تعیین شده 

نیز  مالیاتی  افزایش هرکدام  اختالف  هر  که  است 

خواهند داشت. این رضایب برای مثال با دالر ۲00 

تومانی و زمانی که قیمت های موبایل در حدود 

100هزار تومان بوده تعیین شده است.

وی ادامه داد: سود واقعی روی خرید و فروش تلفن 

همراه در بازار کمرت از یک درصد است؛ یعنی با 

رضیب 1۴درصدی، خرده فروش در صدد جوابگویی 

و بازپرداخت مالیات خود خواهد بود و این باعث 

گرانی بیش از اندازه تلفن های همراه است. رضایب 

باعث  است  ممکن  آینده  در  شده،  تعیین  باالی 

ایجاد نواقص و باگ های زیادی شوند که به ناموفق 

تلفن همراه خواهد  کردن  دار  شناسه   شدن طرح 

با  باید  مالیات  اداره  تفاسیر  این  با همه  انجامید. 

کاهش رضایب مالیاتی و ارگانهای دیگر با برقراری 

کردن  آسان  همچنین  و  ها  اتحادیه  با  جلساتی 

واردات تلفن همراه، به رفع نواقص این طرح کمک 

کنند.

افزایش 17درصدی قیمت گوشی های تلفن همراه 
بعد از اجرای طرح رجیستری

افزایش قیمت برخی گوشی ها
 ناشی از باالرفتن نرخ ارز است

رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی 

افزایش قیمت برخی گوشی های تلفن همراه از یک نشان خاص تجاری را 

بی ارتباط با اجرای طرح رجیسرتی دانست و گفت:نوسان ایجاد شده در نرخ 

ارز عامل اصلی این افزایش قیمت است.

سید محمود سفار در گفت و گوبا با ایرنا افزود: افزایش نرخ ارز به طور قطع 

اثر مستقیم بر کاالهای وارداتی به خصوص کاالیی مانند تلفن همراه دارد 

زیرا واردات با ارز انجام می شود.

وی ادامه داد:اعالم افزایش قیمت گوشی های نشان تجاری آیفون ناشی از 

اجرای طرح رجیسرتی شایعه ای است که قاچاقچیان به آن دامن می زنند تا 

مانع اجرای این طرح شوند.

سفار خاطرنشان ساخت: اجرای طرح رجیسرتی به هیچ عنوان تاثیری در 

قیمت ها نخواهد داشت بلکه هرنوع تغییر قیمت ناشی از تحول های بازار 

ارز است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: وارد کنندگان اصلی تلفن همراه هیچ 

زمانی به دنبال ایجاد افزایش قیمت کاذب در بازار گوشی های تلفن همراه 

ایجاد  کشور  ارز  بازار  در  که  تغییراتی هستند  از  متاثر  آنها  بلکه   نیستند 

می شود.

طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه معروف به )رجیسرتی ( طبق 

وعده های داده شده از چهاردهم آذرماه وارد مرحله عملیاتی شد تا بازار 

نابسامان قاچاق گوشی های تلفن همراه را ساماندهی کند و در نهایت امر 

مردم بتوانند از خدمات پس از فروش مطلوب رشکت های سازنده گوشی ها 

برخوردار شوند.

طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیسرتی گوشی تلفن های 

همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس 

وزارت  که  ای  سامانه  در  سیمکارت  و شامره رسیال  گوشی  شامره رسیال 

صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، 

ثبت می شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این 

داده  مطابقت  کشور  مخابراتی  شبکه  های  زیرساخت  با  رسیال ها  شامره 

می شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه 

تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.

طرح رجیسرتی که یکبار در سال 1۳۸۵ به مرحله اجرا درآمد و به دلیل های 

مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنرتل بازار از گوشی 

های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه 

طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرایی 

شدن نیافت .

انتشار آمازون پرایم 
برای تلویزیون های هوشمند اپل

دارندگان  برای  پرایم  آمازون  رسیال  و  فیلم  مخصوص  اپلیکیشن  باالخره 

شد. منترش  وی(  تی  )اپل  اپل  تلویزیون 

به گزارش ایسنا، حدودا شش ماه پیش بود که تیم کوک - مدیر عامل رشکت 

اپل - در رویداد رومنایی از محصوالتش، از عرضه اپلیکیشن آمازون پرایم برای 

تلویزیون های هوشمند اپل )اپل تی وی( در اواخر سال جاری میالدی ۲017 

خرب داد. هم اکنون طبق هامن وعده، در آخرین روزهای ماه آخر سال ۲017 

این اپلیکیشن که مخصوص مشاهده فیلم و رسیال است، در دسرتس کاربران 

اپل تی وی قرار گرفته است تا از طریق فروشگاه آنالین اپ استور اپل اقدام 

به دریافت و دانلود آن کنند.

البته الزم به ذکر است که این اپلیکیشن برای تلویزیون های نسل سوم به 

بعد اپل تی وی قابل دسرتسی است. البته رشکت آمازون مدتی پیش نسخه 

۵.0 اپلیکیشن آمازون پرایم را برای گوشی های هوشمند آیفون 10 معرفی 

کرده بود و حاال نیز برای نسل های جدیدتر تلویزیون های اپل معرفی کرده 

است. حاال با انتشار این نسخه، اپل تی وی گزینه های بیشرتی برای اسرتیم 

ویدیو و مشاهده انالین فیلم و رسیال را در اختیار کاربرانش قرار می دهد.

به نظر می رسد انتشار اپلیکیشن آمازون پرایم برای اپل تی وی، پایانی بر 

مناقشات و درگیری های میان آمازون و اپل باشد چرا که غول تکنولوژی 

آمازون اعالم کرده بود تا زمانی که این برنامه اجازه نصب بر تلویزیون های 

هوشمند اپل را نداشته باشد، ما نیز این تلویزیون ها را در فروشگاه آنالین و 

اینرتنتی خود قرار نخواهیم داد.

هوش مصنوعی گوگل 
چهار ساعته شطرنج باز حرفه ای می شود

تازگی توانایی  آلفا زیرو، به  برنامه هوش مصنوعی بازی گوگل موسوم به 

یادگیری بازی شطرنج در سطح حرفه ای را پیدا کرده و تنها به چهار ساعت 

زمان برای این کار نیاز دارد.

به گزارش مهر ، گوگل مدتی است به طور جدی بر روی فناوری های هوش 

مصنوعی رسمایه گذاری کرده و در برنامه هوش مصنوعی دیپ مایند برای 

در  اشیا  و  افراد  چهره  شناسایی  ها،  مهارت  برخی  یادگیری  کردن،   نقاشی 

عکس ها و غیره را به کار گرفته است.

ساعت  چند  عرض  در  تنها  نه  زیرو  آلفا  جدیدتر  مصنوعی  هوش  برنامه 

 بازی شطرنج را به طور حرفه ای یاد گرفته، بلکه می تواند با بهرتین برنامه 

رایانه ای اجرای بازی شطرنج در جهان رقابت کرده و آن را هم شکست دهد.

در بازی شطرنج انجام هر حرکت معموال به ۴00 شیوه متفاوت قابل انجام 

است و در مجموع ۳00 میلیارد نوع چینش مهره در بازی مذکور قابل تصور 

و پیش بینی است. لذا پیروزی هوش مصنوعی در این بازی نیازمند توان 

محاسباتی و پردازش قدرمتندانه است.

نکته جالب این است که برنامه آلفا زیرو تنها قواعد بازی را از انسان دریافت 

می کند و هیچ داده دیگری از محیط خارج به آن داده منی شود. سپس این 

برنامه با اجرای مداوم بازی توانایی ها و فهم خود را ارتقا می بخشد.

آلفا زیرو 100 بازی شطرنج را با برنامه رایانه ای Stockfish ۸ انجام داد و در 

متامی آنها به پیروزی رسید.

فاز دوم طرح رجیستری تلفن همراه آغاز شده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فاز دوم طرح رجیسرتی آغاز شده که شامل متامی مدل های گوشی های تلفن همراه می شود، گفت: از محل اجرای طرح 

رجیسرتی حداقل یک هزار میلیارد تومان عاید دولت می شود.رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص اجرای طرح رجیسرتی گوشی های تلفن همراه، 

اظهار داشت: فاز دوم طرح ریجسرتی آغاز شده که شامل متامی مدل های گوشی های تلفن همراه می شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان 

اینکه اجرای طرح ریجسرتی ادامه پیدا می کند، گفت: اجرای این طرح به نفع مرصف کننده و کشور است، در این میان عده ای دالل در صدد آشفته کردن بازار بودن که در 

حال حارض قیمت ها متعادل و به میزان قبلی خود بازگشته.مناینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه از محل اجرای طرح 

ریجسرتی حداقل یک هزار میلیارد تومان عاید دولت می شود، ادامه داد: در این طرح حق وحقوق دولتی پرداخت می شود و در این میان دیگر دالالن حضور ندارند.وی در 

پایان با تاکید بر اینکه فواید و عواقب مثبت اجرای طرح ریجسرتی برای مرصف کننده و دولت است، خاطرنشان کرد: در گذشته گوشی های نامرغوب به صورت قاچاق وارد 

کشور می شدند که در حال حارض با اجرای طرح ریجسرتی واردکنندگان ملزم به واردات گوشی هایی با کیفیت باال و دارای شناسنامه از طریق گمرک هستند.


