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صفحه 2

صفحه 2

با حذف ارز مبادله ای؛

دالر ،برنج ایرانی را گران کرد!

حذف ارز مبادله ای برای واردات کاالی اسرتاتژیک برنج منجر به افزایش
قیمت این کاال در بازار مرصف شده به طوری که قیمت هر کیلو برنج
خارجی از  50هزار ریال به  70هزار ریال افزایش یافته است.
به گزارش خرب ایرنا ،مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج کشور در
خصوص افزایش قیمت برنج در بازار مرصف گفت :بر اساس سیاست های
وزارت جهاد کشاورزی ،با حذف ارز مبادله ای برای برنج ،قیمت این محصول
افزایش پیدا کرده و به  70هزار ریال رسیده است.
وی اظهارداشت :در گذشته برنج با ارز مبادله ای وارد کشور می شد بنابراین
هر کیلوگرم برنج خارجی به نرخ 50هزارریال به دست مرصف کنندگان می
رسید اما با حذف ارز مبادله ای و خرید برنج با ارز آزاد دیگر نباید توقع
داشت که برنج با هامن قیمت های قبلی عرضه شود.
کشاورز افزود :البته قبل از ممنوعیت واردات نیز که برنج با ارز مبادله ای
وارد می شد واردکنندگان و بنکداران اقدام به دریافت سودقانونی خود کرده
بودند به طوری که قیمت برنج نزدیک  10هزارریال گران شده بود که با
حذف ارز مبادله ای این افزایش قیمت به بیش از  20هزارریال رسید.
وی براین باور است که برنجی که از اواخر سال  2017در حال ترخیص است،
با ارز آزاد محاسبه می شود و قیمت متام شده این برنج برای وارد کنندگان
 61تا  62هزار ریال برآورد می شود که با نرخ  70هزارریال به دست مرصف
کنندگان می رسد.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است برخی افراد سودجو برنج های
خرید قبلی را با نرخ های جدید به فروش برسانند گفت :سازمان حامیت
از تولید کنندگان و مرصف کنندگان بر نرخ عرضه برنج در بازار نظارت دارد
اما بهرت است مردم بدانند که برنج وارداتی دارای تاریخ تولید و انقضا است.
کشاورز توضیح داد :برنج های مربوط به اواخر سال  2017تا  2019میالدی
و همچنین  2018تا  2020میالدی که حداقل دارای دو سال تاریخ مرصف
هستند ،با ارز آزاد محاسبه شده و به طور حدودی کیلویی  70هزارریال است
اما برنج های قبل این تاریخ نباید به این قیمت به فروش برسند.
وی اختالف نرخ ارز مبادله ای با ارز متقاضی را نزدیک پنج هزارریال دانست
و افزود :اکنون نرخ ارز آزاد  44هزار ریال است که  17درصد افزایش داشته
است.این فعال صنعت برنج با بیان اینکه افزایش نرخ ارز اثر تورمی دارد،
پیشنهاد داد :با توجه به حذف ارز مبادله ای برنج ،دولت برای کنرتل بازار
بهرت است تعرفه واردات را کاهش دهد تا مرصف کنندگان مترضر نشوند زیرا
ادامه این روند می تواند منجر به کاهش واردات رسمی برنج شود.
وی ادامه داد :اکنون قیمت جهانی برنج افزایش دارد زیرا در فصل برداشت
قیمت برنج ارزان است اما به مرور زمان گران می شود؛ در هندوستان و دیگر
کشورها همین گونه است به طوری که در ابتدای آذرماه قیمت برنج  900دالر
بود که اکنون به  1100دالر رسیده که  200دالر افزایش را نشان می دهد.وی
با اشاره به بخشنامه جدید جهادکشاورزی درباره ممنوعیت واردات برنج تا
پایان سال و اینکه تنها برنج هایی که تا سوم آذرماه ثبت سفارش و وارد شده
اند ،امکان ترخیص دارند ،افزود :از سوم آبان ماه امسال اعامل ممنوعیت
واردات برنج تا اطالع ثانوی از سوی وزیر جهادکشاورزی و معاونت بازرگانی
وزارت جهادکشاورزی از تاریخ یکم آذرماه اعالم شد.کشاورز ترصیح کرد:
امسال واردات برنج به دو شکل انجام شد؛ در گروه اول برخی وارد کنندگان
قبل از ممنوعیت واردات ثبت سفارش ،خرید و واردات کردند که مشکلی
پیش نیامد اما گروه دوم کسانی بودند که خارج از کشور محموله هایی را
پیش خرید کردند و با ممنوعیت واردات مترضر شدند.

به بخش خصوصی

اصناف و فعالیتهای شهری
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عوارض خروج از کشور
 ۲۲۰هزار تومان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۷مجلس،
از افزایش عوارض خروج از کشور به غیر از سفرهای
عتبات عالیات ،به  ۲۲۰هزار تومان خرب داد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خانه ملت،
در ترشیح نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 97
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صفحه 2

کمیسیون تلفیق تصویب کرد ؛

از مصوبه کمیسیون متبوعش درباره عوارض خروج
از کشور خرب داد و گفت :عوارض خروج از کشور
برای سفرهای غیرعتبات عالیات 220هزار تومان
تعیین شد ،که دقیقا هامنند مصوبه دولت است .
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال  ،97ترصیح

در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی

ابالغ آیین نامه ساماندهی مشاغل

پرداخت بدهی چندین ساله دولت

در بخش مسکن

احتمال تجدیدنظر

صفحه 4

رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد:

هدفگذاری  ۳۰۰هزار فرصت شغلی

4

کرد :براساس مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض
خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات براساس
قانون بودجه سال  96باقی ماند و زائرین اربعین
که مقصد آن ها کشور عراق است از پرداخت
عوارض معاف شدند.

در معامالت دیروز بازار آزاد تهران ،عالوه بر کاهش قیمت نرخ دالر
و یورو ،قیمت سکه متام بهار آزادی طرح جدید  ۴هزار تومان ارزان
شد.
به گزارش مهر ،در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران ،قیمت هر قطعه
سکه متام بهار آزادی طرح جدید  ۴۶۹هزار و  ۹۲۶تومان ،سکه بهار آزادی
طرح قدیم یک میلیون و ۴۳۵هزار و  ۴۱۶تومان ،نیم سکه  ۷۱۴هزار و ۲۰۷
تومان ،ربع سکه  ۴۱۵هزار و  ۱۲۰تومان و سکه یک گرمی  ۲۷۹هزار و ۸۰
تومان بود.
هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۳۱۵دالر و  ۲سنت و هر گرم طالی ۱۸
عیار  ۱۳۶هزار و  ۷۷۰تومان بود.
هر دالر آمریکا  ۴۳۳۴تومان ،یورو  ۵۳۰۰تومان ،پوند  ۵۹۷۵تومان ،لیر ترکیه
 ۱۱۷۵تومان و درهم امارات  ۱۱۹۸تومان بود.

تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری معادن سرعت گرفت
تحقیق و تفحص از فعالیت ها و واگذاری معادن که پیشرت از سوی مجلس کلید خورده بود هفته جاری با تحویل گزارش
های استانی وارد فاز جدیدی میشود.
به گزارش میزان ،به گزارش میزان ،با آنکه در میان فعاالن اقتصادی ،نخستین دیدار محمد رشیعتمداری وزیر اقتصاد در
دولت دوازدهم با فعاالن بخش معدن برگزار شد ،اما وعده معدنی وزیر باری از مشکالت معادن کشور برنداشت و
معادنی همچون معدن آهن جاللآباد زرند یا معادن شامره  2و  5گل گهر سیرجان همچنان با مشکالت پیشین دست و
پنجه نرم میکنند تا در نهایت آن گونه که منایندگان مجلس خرب دادهاند بروز این مشکالت و مسائل مشابه به موافقت
با تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو به عنوان متولی معادن کشور بیانجامد.
مشکالت معدن کشور که بر اثر عزل و نصبهای مدیران غیرمتخصص در معادن کشور ایجاد شده بود ،منایندگان مجلس
را به سوال از وزیر صنعت واداشت.
جهانبخش محبینیا نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از سوال از وزیر صنعت معدن و تجارت برای رسیدگی
به وضعیت معدن زرشوران و توقف فعالیت و عدم متدید قرارداد  ۱۲۰کارگر آن خرب داده بود ،پس از مدتی کوتاه مجلس
به این نتیجه رسید که دامنه مشکالت معادن ایران موضوعی بسیار گسرتدهتر از طرح سوال از وزیر است بنابراین بهرت
است به جای سوال از وزیر ،این موضوع در قالب تحقیق و تفحص بررسی شود.
در اینباره جهانبخش محبینیا مناینده میاندوآب در مجلس دهم با انتقاد از نحوه رسیدگی به وضعیت معادن کشور
همچون مشکالت معدن زرشوران ،درباره نتیجه نگرفنت مجلس از طرح سوال از وزیر گفته است« :در گذشته بارها به
مسئوالن دولتی در مورد رسیدگی به وضعیت معدن طالی زرشوران اطالعرسانی کردیم اما در عمل هیچ مقام مسئولی
به مکاتبات انجام شده پاسخی نداد».
علی اسدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که پیش از این مناینده تفحص بر عملکرد رشکت مس رسچشمه نیز
بوده است ،با اشاره به سوءمدیریت در مجموعه ایمیدرو به عنوان متولی معادن کشور جزییات طرح تحقیق و تفحص
از سازمان توسعه معادن را ترشیح کرد و اظهار داشت« :این طرح به تصویب مجلس رسیده و به محض ابالغ ازسوی
هیاترییسه مجلس ،اعضای تیم تحقیق و تفحص مشخص خواهند شد و جمعآوری اطالعات در مدت شش ماه صورت
خواهد گرفت».
انتقاد منایندگان مجلس از شیوه واگذاری معادن
اسدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر نحوه واگذاری معادن به افراد خاص به عنوان یکی از محورهای

تحقیق و تفحص از ایمیدرو گفت :برخی از معادن کشور بهگونهای واگذار شدهاند که فرد خریدار ،رسمایه الزم را برای
رشوع به کار ندارد یا اینکه معدن را نگه داشته تا گران شود و آن را بفروشد.
آن گونه که اسدی گفته است سوءمدیریت در مجموعه معادن کشور در افزایش بیکاری و عدم اشتغا لزایی نقش داشته
است ،کام آنکه بیکاری در برخی از شهرستانهای دارای ظرفیت باالی معدنی به اوج خود رسیده است ،معدن شامره 5
گل گهر به علت عدم دقت در واگذاری هم اکنون متوقف شده است.
وضعیت معدن شامره  2گل گهر همچنان نامشخص است و آن گونه که مناینده سیرجان گفته است وضعیت اشتغال 2
هزار و  500نفر در منطقه به خاطر این مشکالت همچنان نامعلوم است.
همچنین نحوه واگذاری معدن جاللآباد به پیامنکار غیرمعدنی مشکالت بسیار زیادی در منطقه به بار آورده است و
جلسه استاندار کرمان با کارفرما و پیامنکار هم نتیجهای در بر نداشته است.
حذف پیامنکار معدن زرشوران یک هفته مانده به خامته قرارداد و استقرار پیامنکار جدید بدون مناقصه ،باعث
بروز مشکالت محلی و بیکاری صدها کارگر شده است کام آنکه منابع کارگری پیشرت اعالم کردند ،قرارداد  120نفر از
آنها در نیمه دوم سال متدید نشد و حقوق  5ماه آنها به علت ادامه اختالف فنی کارفرما با پیامنکار پرداخت نشده
است.
نحوه انتخاب پیامنکار ،حذف پیامنکاران و استقرار مجموعه جدید بدون طی فرآیند قانونی از دیگر مشکالتی است که
فعاالن بخش معدن نسبت به آن ابراز نگرانی کردهاند ،همچنانکه در ماههای اخیر خرب ابهام در مناقصه معدن طالی
زرشوران در روزهای گذشته یکی از همین موارد بود که بار دیگر مشکالت معادن کشور را نشان میداد .
در همین خصوص سعید باستانی درباره آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص گفت :این طرح شامل حوزه معاونت
معدنی وزارت صنعت درباره واگذاری معادن دولتی ،زنجیره تامین و همچنین فعالیت های ایمیدرو(سازمان توسعه
معادن و صنایع معدنی ایران) است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد :گزارشها در حال تهیه است و طی هفته جاری باید گزارشهای
استانها به هیئت تحقیق و تفحص تحویل داده شود.
حال باید منتظر ماند و دید نتیجه تحقیق و تفحص مجلسی ها از عملکرد معاونان معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به کجا می رسد و این ظرفیت غنی و پتانسیل باالی کشور در بخش معدن چقدر می تواند با ارائه راهکارهای
صحیح و عملکرد مناسب مدیران به افزایش اشتغالزایی ،تولید و صادرات کشور کمک کند.

ابالغ آیین نامه ساماندهی مشاغل ،اصناف و فعالیتهای شهری
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه ساماندهی مشاغل ،اصناف و فعالیت های شهری را ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا ،هیات وزیران در جلسه ۳۰/۷/۱۳۹۶به پیشنهاد وزارت کشور در اجرای بند  ۲۰ماده  ۵۵اصالحی قانون شهرداری مصوب  ۱۳۴۵آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را تصویب کرد.
بر اساس ماده یک این آیین نامه شهرداریها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت ،مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها ،نسبت به صدور حکم انتقال ،جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصالح فرآیند
کار ،تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام منایند.
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الیحه ساماندهی سهام عدالت
باالخره به مجلس رسید

الیحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصالح مواد  ۳۴تا  ۳۸قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی پس از تصویب
هیأت وزیران برای انجام ترشیفات قانونی به مجلس ارسال شد.
به گزارش فارس ،بر اساس الیحه ساماندهی سهام عدالت که روز
دوشنبه  18دی ماه از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهور برای
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ارسال شد ،مواد ،36 ،35 ،34
 37و  38قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون
اساسی اصالح شده است.
این الیحه آخرین بار با روی کار آمدن دولت یازدهم و رویکرد
جدید آن به خصوصی سازی به بهانه آنچه که رضورت بررسی
دوباره چالشهای آزاد سازی سهام عدالت عنوان شد ،با توقف 5
ساله مواجه و میان مجلس و دولت در رفت و آمد بود.
در نهایت ارسال این الیحه به مجلس نیز منوط به نظر رهربی در
مورد پیشنهادها و چالش های موجود در آن از جمله نحوه فعالیت
صندوقهای رسمایهگذاری قابل معامله سهام عدالت و موضوع
مالکیت سهام شد.
در مقدمه توجیهی این الیحه اشاره شده است که نظر به رضورت
تسهیل و ترسیع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع منودن مشکالت
موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش
بینی شده ،ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام ،عدم امکان اعامل
حقوق مالکانه توسط مشموالن و وجود ابهامات در شیوه شناسایی
آنها و همچنین رضورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور
به نحوی که تحقق گسرتش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات
بازار رسمایه و منافع مشموالن را در پی داشته باشد و نیز رفع
ابهامات قانونی که سازمانهای ذیربط در اجرای طرح آزادسازی
سهام با آن مواجه هستند ،این الیحه برای طی ترشیفات قانونی
تقدیم میشود.
در ماده  34اصالحی آمده است :در اجرای سیاست گسرتش مالکیت
عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتامعی و بهبود درآمد
خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس انداز و رسمایه گذاری،
دولت مجاز است تا  40درصد مجموع ارزش سهام رشکتهای قابل
واگذاری مشمول گروه های  1و  2ماده  2این قانون را به اتباع
ایرانی مقیم داخل کشور واگذار مناید.
در یکی از تبرصههای این ماده آمده است :افراد کم درآمد با
اولویت مستمری بگیران نهادهای حامیتی و روستانشینان فاقد
شغل و حداکرث به میزان دو دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب
این قانون ،از تخفیف 50درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط
 10ساله پرداخت ارزش سهام ،بدون احتساب سود فروش اقساطی،
برخوردار خواهند بود.
بر اساس تبرصه دیگری ،چهار دهک بعدی جمعیتی رصفا از تقسیط
تا  10سال ،بدون احتساب سود فروش اقساطی برخوردار خواهند
بود.
ماده  35اصالحی نیز به نحوه تشکیل صندوقهای رسمایه گذاری
سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هیات امنا و هیات مدیره
صندوقها اختصاص دارد.
همچنین ماده  36اصالحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
و چهارم قانون اساسی در این الیحه به رشح زیر است :واگذاریهای
صورت گرفته به رشکتهای رسمایهگذاری استانی سهام عدالت با
هامن قیمت و رشایط و معاف از هرگونه مالیات ،کارمزد و هزینه ،بر
اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی سازی و صندوقهای
رسمایهگذاری سهام عدالت به این صندوقها منتقل میشود.
در ماده  37اصالحی نیز آمده است :دولت با دریافت معادل اقساط
باقی مانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشموالن یا از محل
سود سهام رشکتهای واگذار شده ،متناسبا ً نسبت به آزاد سازی
سهام رشکتهای واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از
سوی صندوق ها ،اقدام میمناید .مابقی واحدهای رسمایهگذاری
صندوق ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب
این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل توسط دولت واگذار خواهد
شد.
بر اساس ماده  38اصالحی نیز اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی
ایفای نقش رشکت های رسمایه گذاری استانی سهام عدالت و
تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل
برعهده هیات وزیران گذاشته شده است.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

هدفگذاری  ۳۰۰هزار فرصت شغلی در بخش مسکن

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیش بینی دولت
برای اختصاص  ۳۲۷هزار میلیارد تومان اعتبار برای
اشتغالزایی در سال  ۹۷در قالب الیحه بودجه خرب
داد.
به گزارش مهر ،محمد باقر نوبخت  ،گفت :دولت
در الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور که تقدیم
مجلس کرده و هم اکنون در کمیسیون تلفیق
مجلس در حال بررسی است ،جمعا مبلغ ۳۲۷
هزارمیلیارد تومان بودجه برای اشتغال زایی در سال
 ۹۷پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد :از این مبلغ۷۳ ،هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان برای طرحهای تولیدی اشتغالزا و  ۲۵۴هزار
و  ۳۰۰میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی پیش
بینی شده است که در صورت تصویب مجلس،
انجام اختصاص خواهد یافت.
نوبخت با بیان اینکه یکی از مهمرتین مطالبات
مردم و جوانان امروز موضوع اشتغال است ،گفت:
در برنامه ششم توسعه و در برنامه اعالمی به مردم
و همچنین در برنامه مکتوبی که از سوی دولت در
جریان رای اعتامد به مجلس ارائه شده بود ،اشتغال
مورد توجه دولت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اشتغال بدون توجه به رسمایه
گذاری ممکن و میرس نخواهد بود ،افزود :برای
سال آینده یک میلیون و  ۳۳هزار فرصت شغلی
پیش بینی شده که برای این میزان فرصت شغلی
سیاست های رشد اقتصادی و رشد رسمایه گذاری
پیش بینی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :سیاست
های ما از ابتدای دولت یازدهم برای اشتغالزایی
از یک طرف اعطای تسهیالت بانکی به واحدهای
تولیدی بخش خصوصی بود که در این راستا موفق
شدیم به  ۷هزار و  ۵۰۰بنگاه کوچک و متوسط
 ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیالت تخصیص دهیم
که این میزان در سال گذشته به  ۲۴هزار میلیارد
تومان برای  ۱۷هزار و  ۹۰۰بنگاه کوچک و متوسط
افزایش یافت؛ همچنین از طرف دیگر  ۴۲هزار
میلیارد تومان از محل منابع خزانه برای طرح های
عمرانی اعتبار در نظر گرفته شد.
نوبخت ادامه داد :تلفیق این دو اعتبار در مجموع
منتج به رشد رسمایه گذاری  ۷.۱درصدی و رشد
اقتصادی  ۲رقمی در سال گذشته شد.
وی با اشاره به برنامه های دولت برای اشتغالزایی
در سال آینده نیز گفت :برای سال  ۹۷در نظر داریم
سیاست های اشتغالزایی را به صورت کاملرتی اجرا
کنیم .به این ترتیب در چارچوب بودجه  ۹۷حدود
 ۳۲۷هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پیش
بینی شده است .به این ترتیب که  ۷۳هزارو ۴۰۰
میلیارد تومان برای اختصاص به طرح های تولیدی
و اشتغال و  ۲۵۴هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان برای
طرح های عمرانی هدفگذاری شده است .بنابراین
برای اینکه در سال آینده هدف ایجاد یک میلیون و
 ۳۳هزار شغل محقق شود ،در مجموع حدود ۳۲۷
هزار میلیارد تومان منابع در الیحه بودجه  ۹۷پیش
بینی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ترشیح جزئیات
اعتبار  ۷۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومانی بودجه
طرح های تولیدی و اشتغال گفت :از مجموع این
اعتبارات  ۱۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان از محل
بودجه عمومی پیش بینی شده که این منابع را
تصمیم داشتیم از محل افزایش قیمت حامل های
انرژی تامین کنیم .همچنین  ۱۵هزار میلیارد تومان
از محل صندوق توسعه ملی؛  ۳۵هزار میلیارد

تومان از محل تسهیالت بانکی و  ۶هزار میلیارد
تومان نیز از محل قانون حامیت و توسعه اشتغال
روستایی هدفگذاری شده است.
نوبخت ادامه داد :در سال  ۹۷پیش بینی کردیم
عالوه بر نیروی انباشت بیکار فعلی  ۸۳۸هزار نفر
متقاضی جدید ،جویای شغل خواهند بود .بنابراین
اگر بخواهیم برای کاهش نرخ بیکاری اقدام کنیم،
باید بیش از این میزان اشتغالزایی شود که پیش
بینی ما این است اگر بتوانیم  ۹۸۰هزار شغل در
سال آینده ایجاد کنیم ،نرخ بیکاری در پایان سال
 ۹۷به  ۱۱.۲درصد کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه  ۷۰درصد از متقاضیان جدید
شغل از فارغ التحصیالن دانشگاهی خواهند بود،
گفت :بنابراین باید شغلی را ایجاد کنیم که متوجه
پاسخ به اشتغال این جمعیت باشد .بنابراین ما منی
توانیم هر شغلی را ایجاد کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد :از مجموع
منابع پیش بینی شده برای اشتغال در بودجه سال
آینده بخشی به عنوان یارانه سود تسهیالت ،بخشی
به عنوان وجوه اداره شده ،بخشی برای کمک به
آموزش نیروی کار و سهمی نیز به عنوان یارانه
دستمزد در بودجه  ۹۷پیش بینی شده است.
نوبخت به توسعه اشتغال در سال آینده به تفکیک
بخش های مختلف اشاره کرد و افزود :عمده
اشتغال در سال آینده در بخش های مسکن،
کشاورزی ،صنعت ،حمل و نقل ،اشتغالزایی خرد،
سیاست های فعال بازار کار و صنایع دستی
هدفگذاری شده است تا یک میلیون و  ۳۳هزار
شغل در قالب  ۱۲بخش پیش بینی شده ایجاد
شود.
وی درباره هدفگذاری پیش بینی اشتغال در
بخش مسکن گفت :عموماً برای ایجاد اشتغال می
توانیم از دو روش کلی بهره بگیریم ،نخست اینکه
با توجه به تجارب سالهای گذشته به افراد بیکار
تسهیالت اشتغال پرداخت شود .طرح هایی که
در ادوار گذشته تجربه اجرای آنها وجود دارد اما
منابع و تسهیالت دریافتی توسط متقاضیان بیکار
در امورات دیگر منحرف شد .بنابراین با استفاده از
تجربیات گذشته ،مجددا ً این روش غلط را به عنوان
یک روش اشتغالزا تکرار نخواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه
تسهیالت اشتغال در رویکرد جدید اشتغالزایی
دولت کامالً هدایت شده است ،ادامه داد :یکی
از اهداف ما این است اشتغالزایی در بخش هایی
صورت گیرد که عالوه بر ایجاد اشتغال بخشی از
مشکالت کشور نیز کاهش یابد .به همی ترتیب
بخشی از هدفگذاری اشتغالی دولت در بازسازی
شهرها به ویژه بافت فرسوده خواهد بود .به این
ترتیب که در این مناطق از کشور پروژه های قابل
نوسازی محله به محله شناسایی شده اند.
هدفگذاری  ۳۰۰هزار فرصت شغلی در بخش
مسکن
نوبخت ادامه داد :با همین رویکرد ،دولت در
بخش مسکن ایجاد  ۳۰۰هزار فرصت شغلی را
در سال آینده پیش بینی کرده به این ترتیب که
 ۲۴۰هزار شغل با نوسازی ساالنه  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی در بافت فرسوده و  ۶۰هزار فرصت
شغلی از محل بازسازی مسکن روستایی و اجتامعی
ایجاد شود .وی با اشاره به برنامه اشتغالزایی دولت
در حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری
گفت :در مجموع از محل نوسازی حمل و نقل
درون شهری و برون شهری  ۲۵هزار فرصت شغلی

جدید پیش بینی شده است به طوری که با توجه
به آلودگی هوا و آالیندگی باال در شهرهای بزرگ،
نوسازی حمل و نقل درون شهری و برون شهری در
دستور کار دولت قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد ۲۲
هزار فرصت شغلی در بخش حمل و نقل درون
شهری گفت :بر اساس هدفگذاری انجام شده،
در سال آینده جایگزینی  ۲هزار دستگاه اتوبوس،
 ۲هزار دستگاه مینی بوس و میدل باس ۲ ،هزار
دستگاه ون و کامیونت ۲ ،هزار دستگاه وانت۵۰ ،
هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و هزار دستگاه
واگن مرتو پیش بینی شده است.
نوبخت با بیان اینکه از مجموع  ۲۵هزار فرصت
شغلی در بخش حمل و نقل ۲۷۵۰ ،فرصت شغلی
در بخش حمل و نقل برون شهری پیش بینی شده
است ،گفت :در مجموع  ۲۵هزار و  ۱۳۰فرصت
شغلی در بخش حمل و نقل هدفگذاری شده
است.
وی از هدفگذاری  ۶۷هزار فرصت شغلی در بخش
کشاورزی در قالب  ۳طرح کشت گلخانه ای (۳۳
هزار فرصت شغلی) ،پرورش ماهی در قفس (۱۴
هزار فرصت شغلی) و صنایع تبدیلی و تکمیلی
کشاورزی ( ۲۰هزار فرصت شغلی) ،خرب داد و
گفت :همچنین در بخش فعالیت های مربوط به
گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی ۱۷۳
هزار و  ۹۲فرصت جدید شغلی در سال آینده
هدفگذاری شده است .همچنین از محل اجرای
برنامه سیاست های فعال بازار کار  ۲۲۱هزار
فرصت شغلی پیش بینی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به
هدفگذاری ایجاد  ۷۴هزار و  ۵۵۲فرصت شغلی در
قالب اشتغالزایی خرد از جمله اشتغال در مناطق
محروم و مشاغل خانگی گفت :عالوه بر این برای
تکمیل طرح های نیمه متام صنعتی ۵۱ ،هزار و
 ۵۱۵فرصت شغلی جدید پیش بینی شده است.
نوبخت در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به
تکمیل  ۷۱هزار پروژه نیمه متام در سال آینده
گفت :برای طرح های عمرانی تکمیل حدود
 ۶هزار پروژه ملی نیمه متام و  ۶۵هزار پروژه
استانی نامتام در سال آینده هدفگذاری شده است.
همچنین برای اجرای پروژه های مشارکتی عمومی
خصوصی در سال آینده در مجموع  ۶۸هزار
میلیارد تومان تجهیز منابع شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به
مخالفت کمیسیون تلفیق الیحه بودجه با افزایش
قیمت حامل های انرژی و جایگزینی تامین درآمد
 ۱۰هزار میلیارد تومانی از محل فروش امالک
متلیکی ،چه تضمینی برای تامین این  ۱۰هزار
میلیارد تومان با توجه به منابع درآمدی سالهای
گذشته دولت از محل فروش این اموال ،گفت:
پیشنهاد دولت تامین  ۱۳۴۰۰میلیارد تومان درآمد
از محل افزایش قیمت حامل های انرژی برای
اشتغالزایی بود اما با مخالفت کمیسیون تلفیق
با افزایش قیمت حامل های انرژی به پیشنهاد
منایندگان مجلس ،درآمد  ۱۰هزار میلیارد تومانی از
محل فروش اموال متلیکی جایگزین شد و باید در
این خصوص منتظر تصمیم نهایی مجلس باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به میزان
افزایش حقوق مقامات گفت :بجز آنچه که در
خصوص افزایش  ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت
پیش بینی شده ،حقوق مقامات هیچ تغییری
نخواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد:

پرداخت بدهی چندین ساله دولت به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از افزایش ناگهانی تعرفهها گفت :افزایش نرخ ارز در کنار افزایش ناگهانی تعرفهها
منجر به افزایش قاچاق میشود.
به گزارش فارس ،مسعود خوانساری گفت :خدمات آن مرد بر هیچکس پوشیده نیست و جای او در این روزها خالی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نرخ ارز و نوسانات آن بیان داشت :از سال  1393سیف رئیس کل بانک مرکزی
مرتب هر سه ماه یکبار تک نرخی شدن ارز را اعالم کرده اند ولی هنوز زمان آن مشخص نشده است .آنچه مسلم است
که در هفته های گذشته شاهد جهش در نرخ ارز بودهایم و همواره گفته شده که چه بهرت واقعیتها دیده شد و بانک
مرکزی براساس واقعیتها مدیریت کند تا جهش ناگهانی نرخ ارز منجر به آسیب به تولید و صنعت نشود.
وی گفت :اظهار نظرهایی می شود ،مبنی بر اینکه چرا اثرات افزایش نرخ ارز در صادرات دیده منی شود؟ بحث ارز
ترازوی دو کفه صادرات و واردات است.
برنده شدن بخش خصوصی در  6میلیارد دالر پروژه خارجی
خوانساری اظهار داشت :اگر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات منیشود ،باید بگویم که کدام مشکل صادراتی را
حل کردهایم تا صادرات افزایش یابد .در حال حارض ارزش پروژههای که رشکتهای ما در مناقصات بین املللی برنده
شدهاند  6میلیارد دالر است که متاسفانه قادر به دریافت ضامنت نامه بانکی نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت :مسائل حمل و نقل و عدم پرداخت مشوق صادراتی هم به قوت خود باقی
است.
خوانساری گفت :در سال های قبل از  90به میزان  60میلیارد دالر وارد می شد ،اما االن به حدود  40میلیارد دالر رسیده

و این نشان میدهد که این مقدار از تولید داخل تامین می شود ،بنابراین اگر قیمت ارز واقعی شود ،تولید داخلی هم
رونق می یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار به موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود :بنگاههای بخش
خصوصی عمدتا از دولت طلبکار هستند و وضعیت بسیار وخیمی دارند و اگر مشکل اینها امسال حل نشود ،این بنگاه
ها قطعا تعطیل یا دچار مشکل می شوند.
وی افزود :بنابراین از دولت و مجلس خواهش داریم که این موضوع حل شود که البته در کمیسیون تلفیق تصویب شده
است که مبلغ  50هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر بدهیهای دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی تامین
کنند و از این طریق بدهی بخش خصوصی تامین شود.
وی افزود :اگر این مسئله به نتیجه برسد بسیاری از مشکالت حل می شود و بدهی چندین ساله دولت به بخش خصوصی
پرداخت خواهد شد.رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش ناگهانی تعرفهها بیان داشت :این گونه اقدامات قبل
از اجرا باید سه ماه قبل اطالع رسانی شود و امیدواریم طبق گفته آقای رشیعتمداری تعرفه ها برای بازه زمانی 2ساله
تصویب شود.خوانساری با انتقاد از افزایش تعرفه ها و ممنوعیت واردات برخی کاالها گفت :حداقل باید سه ماه قبل
این گونه اقدامات اطالع رسانی شود ،ضمن اینکه با توجه به قول وزیر صنعت امیدواریم تثبیت نرخ تعرفه را حداقل
برای یک دوره  2ساله داشته باشیم.وی با تاکید بر اینکه ما با واردات مخالفیم و معتقد به مدیریت آن هستیم ،گفت:
افزایش ناگهانی تعرفهها با توجه به افزایش نرخ ارز ،منجر به افزایش قاچاق میشود.خوانساری ادامه داد :افزایش تعرفه
ها باید از سوی دولت با توجیه و تدبیر الزم باشد؛ ضمن اینکه باید جلوی قاچاق را هم گرفت.

تلفن سازمان آگهی ها :

۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

آدرس:

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

زمان  4ماهه برای واریز کامل سود سهام عدالت

رییس سازمان خصوصیسازی گفت :هار ماه طول میکشد تا سود
سهام عدالت مربوط به سال مالی  ۱۳۹۵کامل به مشموالن پرداخت
شود.
به گزارش ایسنا ،علی ارشف عبدالله پوری حسینی درباره توزیع سود
سهام عدالت ،اظهار کرد :برای آن دسته از مشموالن که یک میلیون
تومان سهم دارند بابت سال مالی گذشته ۱۵۰ ،هزار تومان سود در
نظر گرفته شده که در مرحله نخست یک سوم آن به حساب آنها واریز
خواهد شد.
وی ادامه داد :در حال حارض کل سود رشکتهای رسمایه پذیر بابت سال
 ۱۳۹۵حدودا  ۳۸۰۰میلیارد تومان است که تا االن  ۱۲۰۰میلیارد تومان
به سازمان خصوصیسازی داده شده است و به همین دلیل منیتوانیم
متام سودها را یکجا به مشموالن پرداخت کنیم .البته رشکتهای
رسمایهپذیر قانونا مهلت دارند تا هشت ماه پس از مجامعشان سود
را به سهامداران بدهند که این هشت ماه هنوز به رس نیامده است.
رییس سازمان خصوصیسازی تاکید کرد :تعدادی از رشکتهای
رسمایهپذیر تا اسفندماه سال جاری فرصت دارند که سود را به حساب
سازمان خصوصیسازی وارد کنند و تعدادی نیز تا اردیبهشتماه سال
 ۱۳۹۷فرصت دارند.
پوری حسینی توضیح داد :اینکه ما در ماههای گذشته گفتیم
میخواهیم سود سهام عدالت را به حساب مشموالن واریز کنیم به
علت این بود که میخواستیم به محض وصول پول آنها را پرداخت
کنیم که این موضوع با مقداری تاخیر رخ داد ،اما قانونا همچنان برای
پرداخت سود سهام عدالت فرصت وجود دارد و هنوز زمان قانونی آن
متام نشده است .ما در اسفندماه سال  ۱۳۹۵مجوز حقوقی توزیع سود
سهام عدالت را گرفته بودیم و روز گذشته مجوز عملیاتی توزیع سود
صادر شد و براساس آن در این روزها یک سوم سود را به همه خواهیم
پرداخت.
وی اضافه کرد :مشموالن بدانند که طی این روزها یک سوم پولشان را
دریافت میکنند و دو سوم دیگر را هر وقت ما از رشکتها دریافت
کنیم به مشموالن پرداخت خواهیم کرد .اگر رشکتها تا پایان اسفندماه
کل سود را به ما پرداخت کردند ما آن مبالغ را در یک نوبت به حساب
مشموالن واریز خواهیم کرد ،اما اگر پرداخت سودها به سال آینده
موکول شد آن مبالغ را در دو نوبت واریز میکنیم.
رییس سازمان خصوصیسازی درباره حصه نقدی که مشموالن سهام
عدالت میتوانستند در سامانه سهام عدالت به حساب سازمان
خصوصیسازی واریز کنند ،گفت :عدهای که حصه نقدی خود را
پرداخت نکردهاند دیگر امکان ندارد تا مبالغ را پرداخت کنند و مقدار
سهامشان هامن طور که در سهامشان ذکر شده خواهد ماند.
پوری حسینی اضافه کرد :فعال امکان پرداخت سود متوفیان به حساب
وراث وجود ندارد ،اما به زودی کسانی که گواهی حصه وراثت داشته
باشند میتوانند این سود را از سازمان خصوصیسازی دریافت کنند.
وی دربار ه زمان پرداخت کل سود سهام عدالت مربوط به سال مالی
سال  ،۱۳۹۵گفت :احتامال تا چهار ماه طول بکشد که کل آن مبالغ را
بین مشموالن توزیع کنیم .این اولین بار پس از  ۱۱سال طرح سهام
عدالت است که سود این سهام قانونا به مشمول داده میشود.
رییس سازمان خصوصیسازی درباره افرادی که کد شبا به سیستم سهام
عدالت وارد نکردهاند ،گفت :کسانی که کد شبا ندارند میتوانند این
کد را در داخل سامانه سهام عدالت وارد کنند ،یک هفته طول میکشد
سیستم بانکی کد آنها را چک کند اگر تایید شد آن فرد در لیست افرادی
قرار میگیرد که سود به حساب او واریز خواهد شد.
پوری حسینی درباره مشموالنی که تاکنون به سامانه سهام عدالت
مراجعه نکردهاند ،اظهار کرد :عدهای هستند که تاکنون به سامانه سهام
عدالت مراجعه نکردهاند .برداشت ما این است که شاید اینها خود را
جزو طبقات کم درآمد جامعه به حساب منیآورند در مورد این افراد
در آینده اقداماتی صورت خواهد پذیرفت.وی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه آیا جا ماندهها از سهام عدالت میتوانند سهام عدالت را برای
خود و خانوادهشان ثبت نام کنند ،گفت :ما هیچ تکلیفی نداریم که
سهام عدالت دومی را رشوع کنیم البته عالقهای هم به این کار نداریم
چون باید مطمنئ شویم سود حاصل از این سهام عدالت به خودشان
داده شود نه اینکه به جیب عدهای واسطه رفته باشد.رییس سازمان
خصوصیسازی در پاسخ به خربنگاری که از سیاسی شدن بحث سهام
عدالت انتقاد کرد ،گفت :ما با گروهی که خود را مالک سهام عدالت
بدانند مقابله کردیم ،چرا که منیخواهیم عدهای بگویند که ما بودیم
که سهام عدالت را به مردم دادیم .ما معتقدیم همه دولتها و همه
نگرشها دنبال این بودند که ضائقه مردم را شیرین کنند.

3

ﭼﻬارشنبه  20دی  22 - 1396ربیﻊ اﻟﺜانﯽ  - 1439شماره 5492
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات خبر داد؛

برندگان کمپین صادرات به روسیه معرفی شدند

اسامی برندگان نخستین کمپین «خدمات بازاریابی و تأمین مالی صادرات
به کشور روسیه» باشگاه مشرتیان بانک توسعه صادرات ایران ،اعالم شد.
به گزارش بانک توسعه صادرات  ،حبیب احمدی ،مدیر امور شعب و
بازاریابی بانک توسعه صادرات اعالم کرد :باشگاه مشرتیان بانک توسعه
صادرات ،با در نظر داشنت اهمیت راهربدی روابط اقتصادی با کشور
روسیه به عنوان رشیک تجاری اسرتاتژیک در منطقه و به منظور ایجاد
فرصتهای جدید صادرات کاال و خدمات ایرانی به این کشور ،از مهرماه 95
تا شهریورماه  96به برگزاری کمپین تخصصی با رویکرد «خدمات بازاریابی
و تأمین مالی صادرات به روسیه» اقدام کرد.احمدی مترکز بر بازار روسیه
و تسهیل و ترسیع فرآیند ارایه خدمات مالی و بازاریابی به اعضای باشگاه
مشرتیان بانک در راستای توامنندسازی صادرات غیرنفتی کشور و حامیت
تخصصی و تأمین مالی از کلیه فعالین اقتصادی و صادرکنندگان به بازار
روسیه را از اهداف اصلی این کمپین برشمرد.وی افزود :این کمپین در سه
محور «بسته بازاریابی صادرات به کشور روسیه»« ،خدمات و تسهیالت
تأمین مالی جهت صادرات به روسیه» و «خدمات مشاوره تخصصی مالی
و اعتباری» طراحی و در پایان نیز برای صادرکنندگان برتری که در این
کمپین ثبت نام منوده و بیشرتین میزان صادرات به روسیه را داشته اند،
پاداش «تخفیف یک درصدی نرخ سود دریافت تسهیالت اعتباری از محل
منابع مالی بانک تا سقف معین» تعیین گردیده است.مدیر امور شعب
و بازاریابی بانک توسعه صادرات اعالم کرد :از میان اعضای کمپین اشاره
شده رشکتهای فرآوردههای لبنی کاله ،رشکت توسعه تجارت آریان،
رشکت ایلکین ،رشکت بهتاک مالیر و رشکت کشت و صنعت روژین تاک
به ترتیب مقامهای اول تا پنجم را در این کمپین کسب کردند.حبیب
احمدی در ادامه ترصیح منود :بانک توسعه صادرات ایران به عنوان اگزیم
بانک کشور ،نقش بسزایی در تأمین مالی صادرات کشور ایفا می مناید و
ارایه بسرت تجاری مناسب برای صادرکنندگان را رسالت وهدف اصلی خود
می داند.وی در پایان از برگزاری کمپین های تخصصی دیگر در باشگاه
مشرتیان این بانک خرب داد.
مدیرعامل بانک پارسیان عنوان کرد:

سرنوشت نامعلوم  ۲۰هزار میلیارد تومان
در مؤسسات مالی

مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
نظم مالی کشور را به هم ریختهاند ،گفت :این مؤسسات با  20هزار
میلیارد تومان پولی که باید رصف کسب و کار و تولید میشد ،معلوم
نیست چه کردهاند.
به گزارش فارس ؛کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به
انتقاداتی که در این جلسه در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
عنوان شد ،گفت :این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نظم مالی کشور
را به هم ریختهاند.
وی افزود :بالغ بر  20هزار میلیارد تومان پول در این حوزه خرج شده،
در حالی که این پولها در این رشایط خیلی سخت میتوانست به تولید
و کسب کار بخش خصوصی کمک کند ،اما رصف اشخاصی شده که
پولهای مردم را گرفتهاند و معلوم نیست چه کردهاند.

صندوق بین المللی پول به افزایش رشد اقتصادی
جهان در سال  2018خوشبین است

در آستانه انتشار گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» توسط صندوق
بین املللی پول (آی .ام .اف)« ،موریس اوبستفلد» اقتصاددان ارشد این
صندوق گفت :آی .ام .اف به رشد اقتصادی جهان در سال  2018خوشبین
است.
به گزارش ایرنا  ،اوبستفلد افزود :غافلگیری های مثبتی به ویژه در اقتصاد
چین و اغلب کشورهای پیرشفته از جمله کشورهای اروپایی رخ داده
است.صندوق بین املللی پول در اکترب ( 2017مهر-آبان  ،)1396نرخ رشد
اقتصادی جهان را در سال  3.7 ،2018درصد پیش بینی کرده بود .این
صندوق در ماه ژانویه (دی-بهمن) در نشست مجمع جهانی اقتصاد در
داووس سوییس ،جایی که رهربان اقتصادی جهان گرد هم می آیند ،پیش
بینی های اقتصادی خود را به روز خواهد کرد.یکی از موضوعات اصلی
که این نهاد مستقر در واشنگنت در نشست امسال به آن می پردازد،
بررسی تاثیرات بالقوه کاهش نرخ بهره در آمریکا بر اقتصاد جهان
است.اوبستفلد با اشاره به اینکه هنوز دیدگاه های صندوق بین املللی
پول نهایی نشده است ،از اظهار نظر در مورد این تاثیرات خودداری
کرد.با این حال ،وی ترصیح کرد ،در کوتاه مدت چنانچه به دلیل محرک
های مالی ،رشد اقتصادی آمریکا بیشرت شود ،این رشد به اقتصاد اروپا نیز
رسریز می شود و بر آن تاثیر مثبت می گذارد .اما در بلند مدت نگرانی
هایی وجود دارد و ممکن است به دلیل افزایش سطح بدهی ها ،سیاست
افزایش نرخ بهره در آمریکا بر رشد اقتصادی جهان اثر منفی بگذارد.
نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس  23تا  28ژانویه ( سوم
تا هشتم بهمن ماه) برگزار می شود.

برگزاری دو قرعه کشی ،همزمان
با دوازدهین سالروز تاسیس بانک سرمایه

همزمان با دوازدهمین سالروز تاسیس بانک رسمایه ،مراسم قرعه کشی
میان مشرتیان متولد  18دی ماه و آخرین مرحله جشنواره دوجین برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رسمایه ،در آغاز دوازدهمین سال تاسیس
بانک رسمایه و با حضور علیرضا پویانشاد ،مدیرعامل و عضو هیات
مدیره ،امجد خرضی نایب رئیس و علیرضا اکربی ،عضو هایت مدیره
و همچنین جمعی از مدیران ارشد بانک رسمایه ،طی مراسمی که روز
دوشنبه مورخ  18دی ماه برگزار شد 12 ،مشرتی خوش شانس این
بانک که متولد روز  18دی ماه هستند ،بر اساس قرعه کشی انتخاب
شدند که هدایایی به ایشان تقدیم خواهد شد.در ادامه این مراسم،
قرعه کشی آخرین مرحله جشنواره دوجین بانک رسمایه نیز برگزار شد
و  72برنده خوش شانس این مرحله از جشنواره در شش گروه کارت
هدیه ،بانکداری الکرتونیک ،افتتاح سپرده ،سهام ،طرح ازدواج و طرح
تولد معرفی شدند.در ابتدای این مراسم ،پویان شاد ضمن گرامیداشت
دوازدهمین سالروز تاسیس بانک رسمایه گفت :جای بسی خوشبختی
است که این بانک با داشنت مشرتیانی وفادار و مثال زدنی ،در کنار
همکاران سخت کوش ،تالشگر و صادق با همراهی اعضای هیات مدیره
که سعی بر پویایی و حضور موثر بانک در جامعه را دارند ،توانسته است
 11سال آکنده از موفقیت همراه با سختی و فراز و فرودهای فراوان را
پشت رس بگذارد و با کمک و حامیت از مشرتیان و اعضای این خانواده
بزرگ ،همه سختی ها را به امید آینده ای بهرت و درخشان تر سپری
کند.
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اعالم آمادگی نظام بانکی
برای پرداخت سود سهام عدالت

رییس کانون بانکهای خصوصی از اعالم آمادگی
نظام بانکی برای پرداخت سود سهام عدالت به
مشموالن خرب داد.
کوروش پرویزیان در گفتگو با ایبِنا ،افزود :نظام
بانکی از قبل تهمیدات الزم را برای دستگاه ها
در خصوص واریز سود سهام عدالت فراهم کرده
است .وی ادامه داد :بر همین اساس متهیدات الزم
بر اساس اعالم دستگاه ها ایجاد و حساب ها برای
پرداخت سود سهام عدالت آماده شده و قاعدتا
امکان واریز و برداشت سود سهام عدالت فراهم
است.
رییس کانون بانک های خصوصی خاطر نشان
کرد :همچنین بانک ها آمادگی دارند تا در صورت

در خواست سازمان خصوصی سازی مبنی بر
فراهم کردن امکانات جدید موارد را فراهم کنند
تا پرداخت ها به درستی فراهم شود.پرویزیان با
تاکید بر اینکه عمده حساب هایی که سود سهام
عدالت باید به آنها واریز شود در اختیار بانک
های دولتی است ،ادامه داد :شامره حساب ها
از ماه ها قبل به نظام بانکی برای پرداخت اعالم
شده ا ست.همچنین یک منبع آگاه نیز گفت
که بعد از واریز شدن منابع مورد نظر ،به طور
سیستمی سود سهام عدالت به شامره شبای اعالم
شده صاحبان سهام که پیش تر در سایت سازمان
خصوصی سازی بارگذاری کرده بودند ،واریز می
شود و هیچگونه مشکلی از این نظر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از نظر فنی هیچگونه مشکلی
بابت واریز سود سهام عدالت در نظام بانکی
وجود ندارد ،توضیح داد :در صورتی که منابع اعالم
شده امروز به حساب صاحبان سهام عدالت واریز
شود ،از فردا قابل برداشت خواهد بود.یادآورمی
شود ،سازمان خصوصی  ۱۹فروردین  ۹۶از متامی
مشمولین سهام عدالت خواسته بود با مراجعه به
سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.
 irو همچنین شعب بانک یا مؤسسه و یا از طریق
سایت اینرتنتی و دستگاه های خودپرداز (دستگاه
های  ) ATMو سایر امکانات بانک ها نسبت به
دریافت شناسه حساب بانکی ایران ِ
(شبا)  ۲۴رقمی
مربوط به حساب بانکی خود اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد
رئیس کل بانک مرکزی گفت:در حال حارض حدود  ۱۶۰تا  ۱۷۰هزار متقاضی
وام ازدواج در کشور وجود دارد که  ۹۰هزار از این تقاضاها تشکیل پرونده
دادهاند و مراحل انجام کار در حال پیگیری است.
به گزارش مهر  ،ولیاله سیف درباره افزایش میزان وام ازدواج گفت :با وجود
محدودیت منابع قرضالحسنه ،امسال طرح ارائه رضبتی وام ازدواج در دستور
کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه  ۶۰۰هزار فقره وام ازدواج پرداخت
شد.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد :با اجرای طرح رضبتی ارایه وام ازدواج
حدود صف متقاضیان دریافت این وام کاهش یافت و در حال حارض حدود
 ۱۶۰تا  ۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد که  ۹۰هزار از
این تقاضاها تشکیل پرونده دادهاند و مراحل انجام کار در حال پیگیری
است.

سیف افزود :با وجود محدودیت منابع بانکی ۱۱ ،بانک کشور در طرح رضبتی
ارایه وام ازدواج رشکت کردند که از این بانکها قدردانی میکنم.رییس کل
بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا میزان وام ازدواج افزایش
مییابد ،گفت :خوشحال میشویم که نظام بانکی کشور بتواند بیشرت در
خدمت فعالیتهای فرهنگی باشد و در کمک به تسهیل ازدواج نقشآفرینی
کند ،انشاءالله نظام بانکی منابع خود را تجهیز میکند تا بتواند به انجام این
ض الحسنه بانکها
مهم کمک کند.سیف افزود :باید تالش کرد تا منابع قر 
بیشرت تقویت و تجهیز شوندپ تا بتوانند تکالیف تعیین شده را انجام دهند.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد :ا ن شا الله نظام بانکی با انگیزههایی که در
خصوص موضوع تسهیل ازدواج دارد بتواند عملکرد موفقی داشته باشد و در
سال آینده برنامهریزیهای الزم را انجام دهد.

هشدار نسبت به وضعیت بیمه شخص ثالث
همتی عدم متایل رشکتهای بیمهای
برای بیمهکردن خانهتای مناطق
مسکونی زلزله خیز را قویا رد کرده
و میگوید طبعا نرخها در مناطق
زلزلهخیز بیشتر است ولی رشکتها
مشکلی با بیمه خانههای روی گسل
ندارند .او همچنین به پرداخت
خسارتهای سنگین بیمه ثالث اشاره
کرد و نسبت به ادامه این وضعیت
ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایسنا ،عبدالنارص همتی،
رئیسکل بیمه مرکزی در پاسخ
به این مسئله که گزارش شده
رشکتهای بیمهای نسبت به بیمه
و متدید بیمه خانههای روی گسل
متایل ندارند ،چنین ادعایی را رد
کرده و گفت :ممکن است نرخهای
بیمه در این مناطق فرق کند ولی

اینطور نیست که بیمهگر برای بیمه
خانههای مناطق زلزلهخیز اقدام
نکند.
وی ادامه داد :اکنون در شهرهایی
مانند اصفهان و همدان بیمه زلزله
ارزان است چون روی گسل نیستند
و بیمهنامه در مناطق زلزلهخیز
با نرخهای باالتر ارایه میشود و
همکاران ما از ارایه بیمهنامه استقبال
میکنن و با فروش بیشتر میتوان
برای کنرتل ریسکهای احتاملی از
پوشش بیمههایی اتکایی استفاده
کرد و در این خصوص مشکلی وجود
ندارد.
وی درباره تعیین نرخ حق بیمه
گفت :نرخ بیمه ارتباط مستقیمی با
میزان دیه تعیین شده از سوی قوه
قضاییه و در نهایت تعهدات رشکت

بیمه دارد و افزایش ساالنه آن نیز به
خاطر هامن افزایش میزان دیه است.
همتی بار دیگر نسبت به وضعیت
بیم ه شخص ثالث هشدار داد و
گفت :میزان پرداخت خسارت در
بیمه شخص ثالث فاجعه است،
ادامه این روند و افزایش آمار
تلفات حوادث رانندگی برای بیمه
شخص ثالث بسیار خطرناک است
همچنانکه سال گذشته ۱۰هزار
میلیارد تومان در این حوزه خسارت
پرداخت کردیم.
وی درباره وضعیت دیه گفت :یکی
از مشکالت افزایش دیه ،افزایش
تقلب در صنعت بیمه است و
تعداد باندهای تصادفات ساختگی
متاسفانه زیاد شده و تاکنون چندین
باند دستگیر شدهاند .بیمه مرکزی

برای جلوگیری از تقلبهای کد
یکتای بیمه شخص ثالث را راهاندازی
کرده است که به زودی نتایج آن قابل
رویت است.
وی همچنین درباره تاثیر برجام بر
روابط بیمهای گفت :پس از برجام،
روابط بیناملللی صنعت بیمه گسرتش
یافت که مثال عینی آن حادثه
نفتکش ایرانی است که ۳۰درصد آن
نزد رشکتهای بیمه ایرانی بیمه شده
است و الباقی تحت پوشش رشکت
بیمه نروژی است.
وی درباره بیمه آتش سوزی نیز به
این نکته اشاره کرد که افراد کمی
برای این نوع بیمه اقدام کردهاند
همچنانکه فقط ۷درصد منازل
مسکونی کشور بیمه آتشسوزی
دارند.

مدیرعامل بیمه ایران تشریح کرد؛

نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از بیمههای عمر

مدیرعامل بیمه ایران درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه های عمر
گفت :به جای کرس بدهی مالیاتی از ارزش بازخرید بیمهنامهها ،مبلغ مالیات
بر ارزش افزوده مستقیامً از بیمهگذاران اخذ خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران ،محسن پورکیانی اظهارداشت :به منظور
شفاف کردن عملیات مالی و اطالع بیمهگذاران ،به جای کرس بدهی مالیاتی
از ارزش بازخرید بیمهنامهها ،مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مستقیامً از
بیمهگذاران به همراه وجوه پرداختی آنان اخذ و مبلغی که پیش از این از
ارزش بازخرید بیمهنامه آنان کرس شده بود ،به رشایط قبل بر میگردد.وی
درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمهنامههای دارای ذخیره (عمر و پس
انداز ،زندگی مان و  )...اظهارداشت :صنعت بیمه با استناد به بخشنامههای
سازمان امور مالیاتی کشور و بیمه مرکزی ،ملزم به اخذ مالیات بر ارزش افزوده
از بیمهگذاران بیمهنامههای عمر است.
رییس هیات مدیره بیمه ایران درباره این بخشنامهها که در تاریخ  ۲۸شهریور
 ۱۳۸۹رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آن را مقرر کرده بود توضیح داد:
نظر به ماهیت بیمههای عمر و پسانداز ،رصفاً وجوه دریافتی رشکتهای
بیمهگر ،بابت حقبیمه ،مشمول عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی
بیمهگذاران که به حساب ذخیره پسانداز منظور میشود ،در صورت تفکیک
در دفاتر و اسناد و مدارک توسط رشکتهای بیمهگر مشمول مالیات و عوارض
ارزش افزوده نخواهد بود .بیمه مرکزی حداکرث تا پایان مهرماه سال جاری
دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پسانداز این بند را به منظور وحدت رویه
به سندیکا و رشکتهای بیمه ای جهت اجرا ابالغ کند.وی افزود :بر اساس
بخشنامه بیمه مرکزی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه شناسایی ،ثبت و
گزارشگری اقالم مربوط به بیمههای عمر و پس انداز» (موضوع بند  ۴بخشنامه
فوق) که طی بخشنامه شامره  ۹۲۵تاریخ  ۲۸فروردین  ۱۳۹۰معاون مالیات
بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ابالغ شده است ،اقالم تشکیلدهنده
بیمهنامه عمر دارای پسانداز تعیین و رصفاً وجوه رسمایهگذاری و پسانداز
از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و رشکتهای بیمه مکلف شدهاند
مالیات بر ارزش افزوده سایر اقالم تشکیلدهنده حق بیمه مربوطه (شامل حق
بیمههای خطر فوت ،نقص عضو ،بیامریهای خاص و هرگونه پوشش بیمهای
دیگر) را در زمان فروش بیمهنامه از بیمهگذاران بیمههای عمر اخذ و به
حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.مدیرعامل بیم ه ایران با اشاره به
اینکه بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور برای متامی رشکتهای بیمهگر
الزام آور بوده و شفاف کننده قانون است گفت :لذا رشکت سهامی بیمه ایران
به عنوان تنها رشکت بیمه دولتی موظف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از
بیمهگذاران بیمهنامههای عمر است.وی اضافه کرد :به استناد ماده  ۲۱قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،رشکت بیمه ایران مکلف است با تهیه اظهارنامه

مالیاتی ،مبالغ مالیات بر ارزش افزوده وصولی خود را پس از کرس مالیاتهای
پرداختی ،در مقاطع زمانی  ۳ماهه (هر فصل) به حساب خزانهداری کل کشور
(حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور) واریز کرده و در واقع فقط وصول
مالیات های مزبور و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی توسط این
رشکت صورت می پذیرد؛ بر این اساس اصوالً رشکت سهامی بیمه ایران اجازه
قانونی برای نگهداری مبالغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از بیمهگذاران
را خارج از مهلت تعیین شده و یا تحت عنوان درآمد یا موارد مشابه دیگر به
حسابهای خود را ندارد.
مدیرعامل بیمه ایران همچنین اظهار کرد :با توجه به اینکه رشایط بیمهنامههای
عمر دارای ذخیره توسط بیمهگذار تعیین میشود این بیمهنامهها طوالنی
مدت بوده و درصد مالیات بر ارزش افزوده در هر سال متغیر است ،تعیین
آن برای کل مدت بیمه نامه امکان پذیر نبوده است .لذا با توجه به اینکه از
سال  ۱۳۸۹مقرر شده بود مالیات بر ارزش افزوده از محل ذخیره پساندازی
بیمهنامه در هر سال از بیمهگذاران کرس و به حساب سازمان امور مالیاتی
منظور شود ،مبالغ مالیات بر ارزش افزوده که توسط این رشکت به سازمان امور
مالیاتی پرداخت شده و از ارزش بازخرید بیمه نامه کرس شده بود در زمان
بازخرید ،اخذ وام ،اسرتداد رسمایه یا سایر موارد مشابه در حواله های صادر
شده از بیمه گزاران دریافت میشد.
پورکیانی توضیح داد :این امر اعرتاض بیمهگذاران را فراهم کرده و بسیاری از
آنان درخواست پرداخت نقدی این مالیات در طول قرارداد را کردند چرا که با
تغییر جداول ارزش بازخرید در طول مدت قرارداد به دلیل اینکه ارزش بازخرید
بیمهنامه در انتهای هر سال ذخیره شده و سود تضمین شده علی الحساب
هرسال به آن اضافه شده و به ذخایر سال بعد افزوده میشود ،بر مبلغ ارزش
بازخرید پایان مدت بیمهنامه تاثیر گذاشته و منافع آتی بیمه گذار را کاهش
می داد.وی ادامه داد :بنا بر آنچه گفته شد به منظور شفاف کردن عملیات
مالی و اطالع بیمهگذاران ،به جای کرس بدهی مالیاتی مذکور از ارزش بازخرید
بیمهنامهها ،مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مستقیامً از بیمه گذاران به همراه
وجوه پرداختی آنان اخذ و مبلغی که پیش از این از ارزش بازخرید بیمهنامه
آنان کرس شده بود ،به رشایط قبل بازگشته و به دلیل اینکه بیمهنامه مالیات بر
ارزش افزوده هرسال کامالً مشخص است .این مبالغ نیز برای هر قسط پرداختی
بیمهگذار راساً محاسبه و از آنان اخذ میشود.مدیرعامل بیمه ایران اضافه کرد:
الزم به بیان است هامنگونه که پیش از این مطرح شد ،مالیات بر ارزش افزوده
رصفاً به آن بخش از حق بیمه بیمهنامه های عمر که بابت ارائه پوششهای
بیمه ای به بیمه شده از کل حق بیمه پرداختی ،تعلق گرفته و بخش پساندازی
حق بیمه که ارزش بازخرید بیمهنامه مالکیت میدهد مشمول مالیات مذکور
نخواهد بود.

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران وکارکنان
ستادی موسسه اعتباری نور با حضور مدیر عامل

در نشست هم اندیشی مدیران و کارکنان ستادی موسسه اعتباری نور
که در روز شنبه مورخ  96/10/16برگزار شد ابتدا مدیر عامل مؤسسه
جناب آقای نظری در ارتباط با ستاد و کارکنان ستادی مؤسسه در سه
بخش سخرنانی کردند و در بخش اول سخنانش بر لزوم برنامه ریزی برای
مؤسسه ای پر افتخار که الزمه ی آن ارتقای سطح آموزش ستاد برای داشنت
کارشناسانی متخصص ،با اطالعات و آگاهی کامل است تاکید کردند واشاره
کردند که« :ستاد باید از شعبه جلوتر باشد تا بتواند راهنامی شعبه باشد.
از این رو نیاز به آموزش و آزمون برای ارزیابی نیروهای ستادی امری
اجتناب ناپذیر است زیرا ستاد بعنوان مغز سازمان باید متخصص ،مبتکر،
خالق و آشنا باشد تا بزرگ فکر و حرکت کند ».ایشان در ادامه اعالم
منودند« :ستاد باید پویا و فعال باشد و ایده ها وطرح های ونو داشته
باشد تا بتواند مؤسسه را برای تبدیل شدن به بانک از چالشها عبور و برای
رسیدن به اهداف یاری مناید».
مدیر عامل مؤسسه اعتباری نور در ادامه سخنانش ،بحرانها و مشکالتی
که بعضاً در نظام های بانکی و مؤسسات در سطح دنیا و یا داخل کشور
پدید می آید را ناشی از توجه نکردن به توصیه های کمیته بال در سطح
جهانی و توصیه های بانک مرکزی در سطح داخلی و مدیریت ریسکهایی
نظیر ریسک اعتباری ،ریسک نرخ سود ،ریسک نقدینگی ،ریسک عملیاتی
وریسک بانکداری الکرتونیک دانستند و اظهار منودند؛ جذب سپرده ها
با نرخ باال میتواند رس منشاً مشکالت اساسی و ساختاری برای بانکها و
مؤسسات را فراهم سازد.
در ادامه ی این نشست ،آقای بصیری معاونت محرتم اعتبارات و رسمایه
گذاری نیز اصلی ترین تکلیف حوزه اعتباری را تهیه ی خط مشی اعتباری
و وصولی و تجهیز منابع بصورت یک زنجیره دانستند و افزودند“ :باید
در راستای رعایت مقررات بانکی تدوین گردد و بتواند از ریسک های
اعتباری جلوگیری مناید”.
آقای مرادی معاونت محرتم امور شعب هم در رابطه با نقش ستاد در
موسسه نکاتی را یادآور شدند و اعالم منودند“ :مهمرتین نقش ستاد
سیاست گذاری و نظارت بر اجرای آنها در شعب و برقراری پیوند بین
سیاست گذاری ،انتقال و اجرای آن است که پیش نیاز آن طراحی مدل
کسب و کار است”.
آقای آتشی معاونت محرتم فناوری اطالعات نیز در ادامه اظهار داشتند”:
ستاد محلی است که قرار است راهربی صف را در همه ی جهات بر
عهده داشته باشد”.ایشان همچنین به رسویس ها و خدمات جدید از
جمله رسویس های  ITو بانکداری الکرتونیکی و راه اندازی بحث ارزی،
کارگزاری و بیمه در شعب با تایید بانک مرکزی اشاره داشتند.
در پایان این نشست آقای نیلی معاونت مالی و پشتیبانی نیز نکاتی در
رابطه با تهیه بودجه و برنامه ی عملیاتی موسسه که تا پایان ماه جاری
باید به رسانجام برسد مطالبی را مطرح منودند.

تفاهم نامه بانک انصار
با جامعه حسابداران رسمی ایران

باحضور ابراهیمی مدیرعامل بانکانصار و سیدمحمدعلوی ریی 
س
هیئتمدیره و دبیرکلجامعه حسابداران رسمی ایران ،تفاهمنامه همکاری
میان بانک انصار و جامعه حسابداران رسمی ایران امضاء شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وتبلیغات در نشستی که به همین
مناسبت تشکیل شد و آقایان فتحعلی و مجاهدی معاونان مالی و
بانکداری نیز در آن حضور داشتند ،ابتدا سیدمحمدعلوی رییس هیئت
مدیره ودبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران طی سخنانی از امضای
تفاهم نامه با بانک انصار که آن را بانکی صالح و سامل نامید ابراز خرسندی
کرد و گفت :بانک انصار در سالمت کامل به رسمی برد و در جامعه وجهه
بسیار خوبی دارد؛ ما امیدواریم این بانک با جامعه حسابداران که در
رسارس کشور گسرتده است و عضو دارد ،همکاری های خوبی داشته باشد.
وی افزود :پس از عقد قرارداد به تدریج موسسات ،رسویس ها و واحدهای
همکارمان را تشویق به آوردن وجوهشان به بانک انصار می کنیم.
پس از سخنان دبیرکل جامعه حسابداران ،ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار
با اشاره به پیشینه این بانک در حوزه پولی و بانکی کشور گفت :به عنوان
گسرتدهترین شبکه بانکهای خصوصی کشور دارای توان کاربردی باالی
فناوری های اطالعات هستیم ،دغدغه اصلی ما حداکرثسازی سود نیست
و سود حاصله بیشرت ناشی از برکات عمل به موازین و عقود اسالمی و
استعانت الهی است .وی افزود :تصمیامت بانک انصار براساس مصالح
کشور است ،بیش از 30درصد منابع ما ارزان قیمت و خُرد است و همین
باعث شده که ریسک کمرتی نسبت به دیگر بانکهای خصوصی داشته
باشیم و در هسته کسب وکار بانکداری خود ،بانکداری خُرد ومتوسط را
انتخاب کنیم.
مدیرعامل بانک انصار پس از آن به سیاستهای بانک انصار در حوزه
مسئولیت های اجتامعی اشاره کرد و اظهار داشت :قرارگاه حامیتهای
اجتامعی بانک انصار بسرت مناسبی در حوزه خدمات اجتامعی به
وجودآورده است .تهیه جهیزیه ارزان قیمت برای محرومین با استفاده
از کاالهای ساخت داخل با رسمایههای ایرانی یکی از اقدامات زیربنایی
اخیر بانک است که با عنوانهای طرح حاتم و طرح رضوان درحال اجرا
است .وی افزود :ما درحال برنامهریزی برای این اقدام خیر هستیم که با
واریز یک میلیون وپانصدهزار تومان از سوی افراد ،یک جهیزیه برای یک
خانواده در دوره افتادهترین مناطق کشور تأمین کنیم .در این طرح 7 ،قلم
کاال تا سقف  7میلیون تومان را تأمین میکنیم.
ابراهیمی بسرت مناسب فناوریهای نوین اطالعات در بانک انصار را
زمینهای برای گسرتش خدمات بانکانصار دانسته وترصیح کرد :عمده
مشرتیان ما قادرند بدون حضور در شعب از این خدمات بهره مند شوند.
سیستم های نوین ما عمدتا بومی هستند و در داخل بانک طراحی شده
اند .مدیرعامل بانک انصار در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به ارایه
خدمات بانکی مناسب بانک انصار به جامعه حسابداران رسمی کشور
بیان داشت :سازوکارهای مناسبی را درنظرگرفتهایم تا به کارکنان شام
خدمات ارایه دهیم .آماده ایم تا در حوزه ازدواج ،خرید کاالهای ایرانی و
تأمین مسکن کارکنان شام و موسسات وابستهتان مساعدت کنیم.

انتخاب عضو جدید هیات مدیره بانک تجارت

با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت  ،رضا
دولت آبادی به عنوان عضو جدید هیات مدیره این بانک انتخاب شد .
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،در این جلسه که با حضور 77
درصد سهامداران ،مناینده دولت و رشکت های رسمایه گذاری سهام
عدالت  ،مناینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برگزار
شد «مرادپور» رییس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک
تجارت توضیحاتی در خصوص روند قانونی معرفی اعضای هیات مدیره
و چگونگی رای گیری برای انتخاب آنان ارائه داد.در ادامه رای گیری برای
انتخاب رضا دولت آبادی جهت تصدی عضویت در هیات مدیره بانک
تجارت برگزار شد که با رای اکرثیت مطلق حارضین در مجمع به تصویب
رسید.
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ترکمنستان بازنده بزرگ قطع مبادله گازی با ایران

اختالف گازی ایران و ترکمنستان که از ابتدای سال  2017میالدی با قطع صادرات
گاز این کشور به ایران ،به اوج خود رسید ،پس از گذشت حدود یک سال،
همچنان پابرجا مانده و با توجه به نتیجه بخش نبودن مذاکرات ،به نظر می
رسد در آینده نزدیک پرونده این اختالف به دیوان داوری بین املللی ارجاع شود.
به گزارش ایرنا ،ایران و ترکمنستان از اواخر سال  2016میالدی وارد مناقشه گازی
شدند که در نهایت در اول ژانویه سال  11( 2017دی  )1396به قطع کامل
صادرات گاز ترکمنستان به ایران به بهانه طلب گازی منجر شد.
تهدید به قطع صادرات گاز به ایران ،ابزاری است که در سال های گذشته،
ترکمنستان بارها از آن بهره می گرفت و از طریق آن می توانست به ایران فشار
آورده و مبلغ گاز صادراتی به ایران را افزایش دهد.
اما در اول ژانویه سال  2017سیر تحوالت ،طبق پیش بینی عشق آباد پیش نرفت
و بدین ترتیب ایران نه از قطع گاز ترکمنستان دچار مشکل شد و نه به رساغ
التامس به این دولت برای وصل دوباره گاز رفت.
در واقع ،در سال های گذشته با توجه به نیاز مناطق شاملی و شامل رشقی
کشور به واردات گاز از ترکمنستان ،تهران تالش می کرد رضایت این کشور را
برای تضمین تامین گاز این مناطق جلب کند.
اما به پشتوانه افزایش تولید گاز در پارس جنوبی و تکمیل شبکه انتقال گاز
کشور در دولت یازدهم ،نیاز به واردات گاز به ترکمنستان برطرف شده بود،
بنابراین پس از قطع گاز ترکمنستان از ابتدای سال  ،2017ایران اعالم کرد که
بازنده این ماجرا ،ترکمنستان خواهد بود و ما نیاز اضطراری به گاز این کشور
نداریم.
ماجرای طلب  1.5میلیارد دالری ترکمنستان
ترکمنستان در حالی خواستار طلب  1.5تا  1.8میلیارد دالری از ایران بابت
صادرات گاز در سال های  86و  87شده است که ایران آن را قبول نداشته و
خواستار ارجاع موضوع به داوری بین املللی است.
در دی ماه  1386که رسمای زمستان به اوج خود رسید و بیش از  20استان کشور
با افت شدید دمای هوا و یخبندان مواجه شدند ،ترکمنستان از این فرصت،
سوءاستفاده و اعالم کرد که قیمت گاز صادراتی خود به ایران را  9برابر باال برده
و از  40دالر به ازای هر هزار مرتمکعب به  360دالر افزایش می دهد.
دولت وقت ایران ،به هر دلیلی در آن مقطع زمانی با این درخواست ترکمنستان
موافقت می کند و بدین ترتیب بر اساس محاسبات ترکمن ها ،طلبی حدود 1.5
تا  1.8میلیارد دالر به حساب ایران نوشته می شود.
البته با گذشت زمان و پس از افت قیمت گاز در بازارهای جهانی ،قیمت گاز
صادراتی این کشور به ایران کاهش می یابد که همچنان ادامه دارد.
زمانی که ایران آماده پرداخت بدهی گازی ترکمنستان می شود ،تحریم ها شدت
یافته و مراودات بانکی قطع می شود و بدین ترتیب روند پرداخت بدهی به این
کشور بالتکلیف باقی می ماند.
پس از استقرار دولت یازدهم ،ایران به صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی
گازی خود به ترکمنستان کرده و بنابراین مبلغ دیگری به این طلب افزوده منی

شود.
برگ برنده ایران در دعوای گازی با ترکمنستان
مهم ترین برگ برنده ایران در دعوای گازی با ترکمنستان ،افزایش تولید گاز و
تکمیل شبکه انتقال گاز به ویژه خط لوله نکا  -دامغان بود.
ساخت خط لوله دامغان به نکا با دستور ویژه وزیر نفت جمهوری اسالمی
ایران پس از آخرین دور بدعهدی صادراتی رشکت گاز ترکمنستان روند رسیع
تری به خود گرفت.
خط لوله انتقال گاز دامغان  -نکا از سال  1386و پس از قطع گاز وارداتی از
ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت اما با وجود حساسیت باال در دوره های
گذشته پیرشفت مطلوبی نداشت.
تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم این طرح به دالیلی از جمله افزایش طلب
پیامنکار و نبود لوله متوقف بود ،ولی پس از بررسی های کارشناسی و برگزاری
جلسه با پیامنکار و رشکت های تولید لوله ،بار دیگر شاهد آغاز عملیات اجرایی
آن شدیم.
در دولت یازدهم پس از آشکار شدن متایل رشکت گاز ترکمنستان به بدعهدی
در فرایند صادرات گاز به ایران ،اجرای این خط لوله با دستور ویژه وزیر نفت
به طور جدی دنبال شد.
مسیر این خط لوله راهربدی از حوالی قوشه دامغان به صورت انشعاب از
کیلومرت  250خط انتقال گاز  48اینچ دوم شامل  -شامل رشق آغاز و پس از عبور
از شهرهای کیارس ،ساری و نکا ،ضمن تقویت سیستم انتقال گاز از جنوب به
شامل کشور ،سبب پایدارسازی شبکه گازرسانی و کاهش مخاطرات اقتصادی،
سیاسی و اجتامعی ناشی از کمبود گاز در استان های شاملی کشور می شود.
بی نیازی ایران به گاز ترکمنستان
ایران اکنون با افزایش تولید روزانه گاز بیش از  700میلیون مرتمکعب گاز ،نیاز
چندانی به واردات گاز برای رفع نیازهای رضوری ندارد.
در واقع ،تهران با هدف افزایش حضور در بازار منطقه ای انرژی و گسرتش
تعامل حسنه با همسایگان ،همچنان تالش کرده است که قرارداد واردات گاز از
ترکمنستان را حفظ کند.
ایران به پشتوانه افزایش رسشار تولید گاز از پارس جنوبی و نیز گسرتش شبکه
گازرسانی در همه مناطق کشور ،از قدرت چانه زنی فراوانی برخوردار شده
است ،بنابراین هیچ کشوری قادر نیست از قطع گاز به عنوان تهدیدی علیه
ایران استفاده کند.
ایران با تکمیل خطوط در دست ساخت انتقال گاز دامغان به نکا و گیالن به
مازندران ،توانست به راحتی و بدون نگرانی از افت فشار ،گاز مناطق شاملی و
شاملی رشقی کشور را تامین کند.
رشط ایران برای از رسگیری واردات گاز از ترکمنستان
حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت پیش از این درباره رشط ایران برای از
رسگیری واردات گاز از ترکمنستان گفته بود :اگر ترکمنستان قیمت گاز را در
آینده پایین بیاورد ،از این کشور گاز می خریم ،در صورت عدم موافقت عشق
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مذاکره با آلمانها
برای اجرای طرحهای پتروشیمی ایران

توسعه صنعت پرتوشیمی در قالب اجرای برنامه ششم توسعه حداقل به حدود
 ۵۰میلیارد دالر رسمایه گذاری نیاز دارد که برای تامین این رسمایه در طول دو
سال گذشته مذاکرات متعددی با رشکتهای بیناملللی انجام شده است.در این
میان آملان ها بیش از همه عالقه مند به مذاکره با ایران بوده و قراردادهایی که
با رشکت های آملانی امضا شده در یک قدمی اجرا قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،سال گذشته  ۵۰هیات از آملان به ایران سفرکردند که درمیان
آنها صاحبان صنایع ،اعضای اتاقهای بازرگانی آملان و برخی مقامات دولتی
حضور داشتند .تعداد اعضای برخی از هیات های مذکور به  ۳۰نفر می رسید
که این اعضا چشم انداز مثبتی از بهبود روابط تجاری ایران و آملان ارائه کردند
و این روابط اکنون در باالترین سطح تداوم قرار دارد .رسمایهگذاری در صنعت
پرتوشیمی ایران یکی از پروژههای بزرگ و مورد عالقه رشکت های آملانی است
که نیازمند کار مطالعاتی بوده و اکنون پس از رفت و آمدهای مکرر مطالعات
این طرحهای رسمایهگذاری به امتام رسیده و تفاهم نامههایی با رشکت های
مختلف فعال در صنعت پرتوشیمی ایران به امضا رسیده است.
در حال حارض کار مطالعات فنی و اقتصادی و همچنین انعقاد تفاهم نامه
با برخی از رشکتهای آملانی برای حضور در صنعت پرتوشیمی ایران به امتام
رسیده است.آملانها بیشرتین و برترین تکنولوژی های روز جهان را دراختیار
داشته و بیشرتین عالقهمندی را در پسابرجام به بازار ایران نشان دادهاند .
بر اساس این گزارش ،توسعه صنعت پرتوشیمی در قالب اجرای برنامه ششم
توسعه حداقل به حدود  ۵۰میلیارد دالر رسمایه گذاری جدید نیاز دارد که این
رسمایه گذاری باید در قالب طراحی ،ساخت و بهره برداری از طرحهای جدید،
اجرای پروژههای رفع گلوگاههای تولید و انتقال دانش در صنایع پرتوشیمی
انجام شود .در طول دو سال گذشته تاکنون مذاکرات متعددی با رشکتهای
بزرگ بیناملللی همچون شل ،توتال ،BASF ،ایرلیکوئید ،لینده ،تکنیپ ،اکسنس،
هالدوتاپسو ،میتسوئی UOP ،و  ...به منظور رسمایه گذاری ،انتقال دانش و
تکمیل زنجیرههای ارزش در صنعت پرتوشیمی ایران انجام شده است.
جزییات مذاکره آملانی های با پرتوشیمی های ایران
طبق آمار در بین رشکتهای خارجی تاکنون بیشرتین گفتگو ،امضای تفاهم نامه
و حتی قرارداد فروش دانش فنی ،انجام مطالعات مهندسی ،اجرای طرحهای رفع
گلوگاههای تولید و رسمایه گذاری با رشکتهای آملانی انجام شده است.در بین
رشکت های آملانی مذاکرات متعددی با  BASFانجام شده اما بیشرتین همکاری
تاکنون بین رشکتهای پرتوشیمی ایران با دو رشکت لینده و زیمنس آملان بوده
است.مذاکرات با رشکت زیمنس آملان در بخش خرید و تجهیز ماشین آالت دوار
و با رشکت لینده در بخشهای رسمایه گذاری ،رفع گلوگاه های تولید ،فروش و
انتقال دانش ،انجام مطالعات مهندسی و اقتصادی بوده است.

آباد با درخواست های ما ،از اقدام این کشور در قطع گاز به دیوان داوری بین
املللی شکایت خواهیم کرد.
وی تاکید کرده بود :اگر آنها در باره درخواست هایی که ما داریم ،حارض به
مذاکره شده و آن را بپذیرند ،به دیوان داوری منی رویم اما اگر نپذیرند ،موضوع
به دیوان داوری ارجاع داده می شود.
عراقی درباره دریافت جریمه از ترکمنستان بابت قطع یکباره گاز در فصل
زمستان نیز ترصیح کرده بود :ما نظرات خود را در این باره مطرح کرده ایم.
مدیرعامل رشکت ملی گاز درباره رقم جریمه گفته بود :رقم آن را فعال منی
شود اعالم کرد.
شکایت ترکمنستان از ایران
پایگاه خربی دولتی ‹آلتین عرص› ترکمنستان در اواخر ماه دسامرب سال گذشته
میالدی (اوایل آذر  )96گزارش داد که ترکمنستان از ایران به دادگاه دیوان داوری
الهه شکایت کرد.
به گفته «مرئاد آرچایف» ،رئیس ‹ترکمن گاز›( ،رشکت گاز دولتی ترکمنستان) ،در
نشست هیات دولت این کشور در عشقآباد اعالم شد که مذاکرات با ایران بر
رس بدهی گاز این کشور ناموفق بوده است.
آرچایف گفت« :طرف ایرانی ما پیشنهاد کرده است که برای حل و فصل اختالف
گازی به دیوان داوری متوسل شویم».
«قربانقلی بردیمحمداف» ،رئیس جمهوری ترکمنستان ،نیز فرمانی برای
رسیدگی به شکایت این کشور از ایران صادر کرد.
شکایت های گازی ایران علیه ترکمنستان
پس از این که مشخص شد مذاکرات با عشق آباد به نتیجه منی رسد ،ایران نیز
به دنبال شکایت گازی علیه عشق آباد برآمد که شکایت ایران دارای چندین
بخش است.
قیمت باالی گاز ،قطع بی اطالع گاز از اول ژانویه سال  2016و کیفیت پایین گاز
ترکمنستان ،محورهای شکایت گازی ایران علیه ترکمنستان را تشکیل می دهند.
ترکمن ها بر اساس ادعاهای خود ،مدعی دریافت بیش از  1.5میلیارد دالر از
ایران هستند ،در مقابل ایران نیز بر اساس شکایت های خود ،خواستار دریافت
مبلغ مشابهی به عنوان طلب و جربان خسارت است.
ترکمنستان بازنده بزرگ قطع مبادله گازی با ایران
ایران با قرارداد خریداری روزانه  35تا  40میلیون مرتمکعب گاز ،به عنوان
بزرگرتین مشرتی گاز ترکمنستان به شامر می رود که از  20سال گذشته تاکنون
اختالف با چینیها موجب تاخیر
اقدام به واردات گاز از این کشور کرده است ،البته میانگین واردات گاز ایران از
این کشور در عمل 5 ،تا  10میلیون مرتمکعب در روز بوده است.
در اطفای حریق نفتکش
گاز
ات
ر
صاد
به علت مسیر کوتاه خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به ایران،
از ژاپنیها کمک خواستیم
این کشور به ایران با کمرتین هزینه انجام می شود ،اما سایر مشرتیان گازی این
سخنگوی رشکت ملی نفتکش گفت :در حال حارض بین ما و چینیها برای
کشور ،مزیت های ایران را دارا نیستند.
چین ،اروپا و پاکستان مشرتیان جدید گاز ترکمنستان به شامر می روند که امدادرسانی اختالفاتی وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است.
صادرات گاز به آنها به دلیل نیاز به خط لوله طوالنی چند هزار کیلومرتی ،هزینه به گزارش ایلنا ،محسن بهرامی ،در ترشیح ابعاد حادثه نفتکش دچار حریق شده
در آبهای شانگهای چین اظهار داشت :در حال حارض بین ما و چینیها اختالفاتی
سنگینی را به دنبال دارد.
وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است .چینیها در بدو امر موضوع مواد
ایران با قطع واردات گاز از ترکمنستان توانست با شتاب بخشیدن به ساخت ف ّرار را مطرح می کردند.
خط لوله های دامغان به نکا و گیالن به مازندران ،در مدت چند ماه ،نیاز نواحی وی افزود :مواد ف ّرار موجود در کشتی تا شعاع  ١٠٠٠مرتی را فرا گرفته که کار را
شاملی کشور را رفع کند.
مشکل کرده و ریسک اطفای حریق را باال برده است.
به
ا
ر
نیاز
مورد
مناطق
در
گاز
تامین
اولویت
مدت،
همچنین ایران در کوتاه
بهرامی با بیان اینکه چینیها دست به عصا عمل میکنند ،ترصیح کرد :در حال
بخش خانگی داد و سوخت صنایع عمده را بجای گاز توسط سوخت مایع تامین حارض موضوع انفجار را مطرح میکنند و کار کند پیش میرود.
کرد تا روزهای رسد که البته چند هفته ای طول داشت ،سپری شوند.
وی تاکید کرد :ما متام فشار را از طریق ارگانها اعامل میکنیم تا با جدیت
اما ترکمنستان با این رخداد ،بزرگرتین و به رصفه ترین مشرتی خود را از دست دنبال شود.
داد.
سخنگوی رشکت ملی نفتکش یادآور شد :اولین موضوع برای ما نجات جان
خدمه است .با توجه به اینکه کشتی  ١٣تا  ١٤مرت زیر آب است امکان دارد که
در آنجا محبوس شده و زنده باشند.
وی در ادامه گفت :اکنون رشکتهای ژاپنی هم فعال شده و از آنها کمک
خواستیم که در امر اطفای حریق کمک کنند .ضمن اینکه از مناینده سازمان
بنادر بیناملللی خواستیم که چین را مجبور به ترسیع در کار کنند.
وی افزود :در حال حارض یک مهندس ناظر ایرانی روی کشتی آتش خوار حضور
دارد تا از نزدیک نظارت داشته باشد.
بهرامی بیان کرد :اکنون حریق کمرت شده و فرصت برای حضور در کشتی وجود
دارد .ما هنوز خربی از کشتی خودمان نداریم اما کشتی فلهبر چینی به زوشان
چین میرسد و مراحل تحقیق و تفحص آغاز میشود.
وی اظهار داشت :آخرین رایزنیها با سازمان بنادر و ریاست جمهوری انجام شد
و با توجه به باال بودن وسعت حادثه قرار است که دستور مستقیم رئیس جمهور
به  ٢وزارتخانه نفت و امور خارجه ابالغ شود تا اقدامات جدی صورت گیرد.

برجام پای  8.2میلیارد دالر سرمایه خارجی را
به صنعت آب و برق باز کرد

اجرایی شدن برجام ،پای هشت میلیارد و  234میلیون دالر رسمایه گذاری
خارجی را به صنعت آب و برق باز کرد؛ هم اکنون بخشی از این رسمایه گذاری
ها به مرحله قرارداد رسیده ،بخشی در مرحله ساخت قرار دارد و بخشی نیز به
بهره برداری رسیده است.
به گزارش ایرنا ،رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم در
اقتصاد ایران نیازمند رسمایهگذاری متناسب با نیازهای کشور است که در رشایط
کنونی و با توجه به وضعیت بودجه دولت ،اهمیت جذب رسمایهگذاری خارجی
بخصوص در صنعت آب و برق اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
اجرایی شدن برجام ،همچنان که پای رسمایه های خارجی را به کشور باز کرد،
موجب شد رسمایه گذاران داخلی نیز با اعتامدی بیشرت در پروژه های اقتصادی
مختلف ،از جمله در صنعت آب و برق رسمایه گذاری کنند.
بررسی طرح های به بهره برداری رسیده در صنعت آب و برق نشان از آن دارد
که در فاصله زمانی ابتدای دولت یازدهم تا شهریور  ،96در مجموع بیش از
چهار میلیارد دالر طرح به بهره برداری رسیده است که سه میلیارد و  555میلیون
دالر از آن مربوط به نیروگاه های حرارتی بزرگ 211 ،میلیون دالر مربوط به
انرژی های تجدیدپذیر 348 ،میلیون دالر مربوط به مولدهای مقیاس کوچک و
 70میلیون دالر نیز مربوط به طرح های آب و فاضالب است.
با بهره برداری از این طرح ها ،پنج هزار و  138مگاوات به ظرفیت تولید برق
در نیروگاه های حرارتی بزرگ ،نیروگاه های تجدیدپذیر و مولدهای مقیاس
کوچک اضافه شد.
عالوه بر این 13 ،میلیارد و  726میلیون دالر رسمایه گذاری داخلی و خارجی نیز
در مرحله قرارداد قرار دارد که با بهره برداری از این طرح ها 19 ،هزار و 380
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می شود.
هشت میلیارد و  451میلیون دالر از این قراردادها مربوط به نیروگاه های
حرارتی بزرگ 2 ،میلیارد و  643میلیون دالر مربوط به تجدیدپذیرها و
یک میلیارد و  258میلیون دالر نیز مربوط به مولدهای مقیاس کوچک
است.
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سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری:

ارائه سود تضمین شده  18درصد
به توسعهگران بافت فرسوده

رسپرست رشکت عم ران و بهسازی شهری با بیان اینکه به ازای می زان رسمایه گذاری توسعه
گ ران بافت فرسوده سود تضمین شده  18درصد پرداخت می شود ،گفت :احتامل اینکه برخی از
واحدهای نوسازی شده در بافت فرسوده ب رای اج رای طرح استیجاری مسکن اجتامعی استفاده
شود ،وجود دارد.
هوشنگ عشایری ،رسپرست رشکت عم ران و بهسازی شهری در گف توگو با ایلنا با اشاره به
برنامه دولت ب رای احیای بافت فرسوده در پایتخت اظهار داشت :با توجه به تنگناهای مالی
دولت و اهمیت نوسازی بافت فرسوده ،تصمیم بر این گرفته شد تا از اراضی متعلق به دولت
در بافت مرکزی شهر ب رای نوسازی استفاده شود.
وی ادامه داد :بنا بر این بدون قیم تگذاری ،این اراضی را در اختیار سازندگان بخش خصوصی
عالقمند ق رار دادیم و ق رار بر این است که توسعه گ ران بابت هزین های که در طول دوره
ساخت و ساز در بافت فرسوده انجام م یدهند از دولت سود تضمین شده  18درصد دریافت
کنند.
رسپرست رشکت عم ران و بهسازی شهری ای ران تاکید کرد :همچنین در پایان دوره ساخت،
هزین ههای ساخت احتساب و سازندگان در ازای هزین های که انجام دادهاند مالک بخشی از
واحدهای ساخته شده م یشوند.
عشایری تاکید کرد :بنا بر این بر اساس می زان رسمای هگذاری بخش خصوصی در این مناطق،
واحدهای ساخته شده در اختیار بخش خصوصی ق رار م یگیرد و بخش خصوصی م یتواند با
قیمت کارشناسی این واحدها را به فروش برساند.
وی تاکید کرد :البته در فروش این واحدها سپردهگذاران صندوق پس انداز یکم در اولویت
هستند.

عشایری ادامه داد :بخشی از واحدهای ساخته شده به عنوان پشتیبان طرح استفاده م یشوند
یعنی اینکه در مرحله بعدی منطق های که توسط توسعه گ ران ب رای ساخت و ساز انتخاب
م یشوند در صورت رضایت ساکنان منطقه پس از واگذاری اراضی به توسعه گ ران ،ساکنان
ساختامن بافت فرسوده در واحدهای پشتیبان مستقر م یشوند و واحد خود را ب رای نوسازی
به توسع هگر تحویل م یدهند.
رسپرست رشکت عم ران و بهسازی شهری تاکید کرد :در نهایت پس از امتام طرح و دوره
نهایتا  15ساله اگر متقاضی ب رای واحدهای سهم دولت وجود نداشت  ،از این واحدهای
پشتیبان سهم دولت در اج رای طرح مسکن اجتامعی استفاده می شود .به این معنا
ت ارزانتر و یاران های در اختیار مخاطبان طرح مسکن اجتامعی ق رار
که واحدها با قیم 
م یگیرد.
وی با اشاره به پروژهای که هفته گذشته در محله سیروس کلن گزنی شد ،گفت :این پروژه
نوسازی یک صد واحدی در محله سیروس پس از صدور پروانه ساخت  30ماهه به اج را م یرسد
و م رتاژ واحدهای آن بین  75تا  110مرت است.
عشایری با بیان اینکه در حال حارض هفت ه زار مرت مربع از اراضی متعلق به رشکت عم ران
و بهسازی شهری در بافت فرسوده ته ران باقی مانده است ،گفت :این اراضی در قطعات 500
تا  700مرتی در این منطقه وجود دارند و با انبوه سازان ب رای واگذاری اراضی و اج رای نوسازی
وارد مذاکره شدهایم.
وی تاکید کرد :موضوع مهم این است که پرداخت سود  18درصد به انبوه سازان
تضمین شده است و به محض امتام ساخت واحدها ب رای فروش به انبوهسازان واگذار
م یشود.

ت فرسوده میآید
طرح تفصیلی به کمک باف 
رئیس اتحادیه امالک استان ته ران
گفت :باید از طرح تفصیلی در
ت فرسوده به درستی
بازسازی باف 
استفاده کنیم و از م زایای این بخش
بهره الزم را بربیم.
مصطفی قلی خرسوی رئیس
اتحادیه امالک استان ته ران در

گفتگو با باشگاه خربنگاران
جوان،اظهار کرد :دولت باید ب رای
استفاده از باف تهای فرسوده،
متامی تالش خود را به کار بگیرد،
چ راکه این بخش م یتواند
زمینه ساز رونق در بازار مسکن
باشد.

وی در ادامه افزود :باید از طرح
تفصیلی در بهسازی و بازسازی
ت فرسوده به درستی استفاده
باف 
کنیم و از م زایای این بخش ،بهره
الزم را بربیم.
خرسوی با بیان اینکه تا به امروز
نوسازی باف تهای فرسوده به

خوبی انجام نشده است ،گفت:
باید دستگاههای مسئول در این
بخش با یکدیگر همکاری کنند تا
بتوان بازار مسکن را در این بخش
رونق دهیم.
رئیس اتحادیه امالک استان ته ران
تأکید کرد :بازسازی و نوسازی

معاون فنی و زیربنایی راهآهن:

ورود هندیها به تولید ریل ملی
معاون فنی و زیربنایی راهآهن با اشاره به ورود هندیها به تولید ریل ملی
گفت :ق رار بر این است که هندیها در ارائه شمش و تامین منابع ملی به
کمک ذوبآهن بیایند.
به گ زارش ایلنا ،مازیار یزدانی در نشست خربی با اشاره به رسفصل پروژههای
رشکت راهآهن جمهوری اسالمی ای ران اظهار داشت :مه مترین پروژههای
راهآهن ،پروژههایی هستند که در ارتقای ایمنی ،کاهش آلودگی محیط
زیست و در ارتقای درآمدزایی موثر باشند.
وی افزود :بنا بر این پروژههایی که دارای این سه رسفصل نباشند یا متوقف
و یا اینکه رسعت اج رای آن کاهش پیدا م یکند .همچنین از آنجایی که
دولت در خشکسالی مالی ق رار دارد اولوی تبندی پروژه ها بسیار مهم است.
از سوی دیگر پروژههای ریلی از پروژههای هزین هبر هستند و در مقایسه
با سایر پروژهها هزینه بسیار باالیی دارند چ را که تولیدکنندگان تجهی زات
راهآهن در دنیا بسیار محدود هستند.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن با بیان اینکه در حال حارض2ه زار و 300
پروژه درراهآهن تعریف شده است که دارای این سه رسفصل هستند گفت:
به غیر از پروژههایی که از طریق فاینان سهای خارجی تامین مالی م یشوند
هزینه ساخت این پروژهها چیزی حدود  4ه زار میلیارد تومان است.
یزدانی با اشاره به سه ابر پروژه راهآهن گفت :قطار رسی عالسیر ته ران – قم
– اصفهان ،برقی شدن قطار ته ران – مشهد و برق یسازی راه آهن اینچ هبرون
از پروژههای کالن رشکت راهآهن است که قطار رسی عالسیر ته ران – اصفهان
در حال اج را است .در پروژه برقی شدن ته ران – مشهد مشاوران رشوع به کار
کردند و همچنین در پروژه برق یسازی راهآهن اینچ هبرون در مرحله تدوین
ق راردادهای نهایی با طرف روسی هستیم و امیدواریم از ابتدای سال  97این
پروژه به مرحله اج را برسد.
وی با اشاره به پروژههای در اولویت راهآهن ب رای ارتقای ایمنی اظهار داشت:
یکی از پروژههای در اولویت ما تجهیز متام شبکه راهآهن به سیستم ATC
است ATC .مسیر بافق -مشهد نهایی شده است و آماده بهرهبرداری
است .سیاست ما این است که طول شبکه راهآهن که مجهز به سیستم
سیگنالینگ هستند به سیستم  ATCمجهز شوند بناب راین فقط سه مسیر
ته ران – شامل ،اصفهان – شی راز و زاهدان – کرمان که به سیستم سیگنالینگ
مجهز نیستند  ATCندارند آن هم به دلیل ت رافیک پایین این مسیرها است.
یزدانی با اشاره به ساخت تقاطع همسطح ب رای اف زایش ایمنی راهآهن اظهار
داشت :هرچند که سطح تقاط عهای غیر همسطح تکلیف راهآهن نیست
اما در راستای اف زایش ارتقای ایمنی این تکلیف را هم برعهده گرفت هایم.
هزینه ساخت هر تقاطع چیزی حدود  19میلیارد تومان است و ساخت 22
تقاطع را در دستور کار ق رار دادهایم.
وی همچنین با اشاره به اتصال راهآهن به چشم ههای بار گفت :اتصال
راهآهن به م راکز باری تکلیف مقام معظم رهربی و وزیر راه و شهرسازی
است که ب رای تحقق این هدف باید  450کیلومرت راهآهن ساخته شود که 250
کیلومرت آن راهآه نهای زیر  10کیلومرت هستند.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن ادامه داد :تاکنون به  200نقطه مرکز بار
متصل شدهایم و ب رای تحقق این هدف به ه زار میلیارد تومان اعتبار
نیازداریم.
یزدانی با اشاره به اف زایش همکاریها با وزارت صنعت ،معدن و تجارت ب رای

اتصال خطوط راهآهن به م راکز بار گفت :ب رای تحقق این هدف جلسات
هفتگی برگ زار م یشود و یکی از مه مترین نقاط ب رای این وزارتخانه اتصال
منطقه سنگان به راهآهن است .در حال حارض ظرفیت راهآهن این منطقه
 6میلیون تن بار است که ب رای  20میلیون تن بار ظرفیت اف زایش دارد
که باید ظرفی تهای این راهآهن را ب رای جابجایی  10میلیون تن بار دیگر
اف زایش دهیم.
وی تاکید کرد :سیاست ما دو خطه سازی محور بافق – رسخس ب رای اف زایش
ت رانزیت است که این پروژه  5ه زار میلیارد تومان اعتبارات م یخواهد و
در حال حارض دو رشکت ای رانی و دو رشکت خارجی ب رای ساخت آن اعالم
آمادگی کردهاند.
اعالم آمادگی هندیها ب رای تامین مالی تولید ریل ملی
معاون فنی و زیربنایی راهآهن با اشاره به رسنوشت ریل ملی گفت:
متاسفانه ب رای تولید ریل ملی زمان بسیار زیادی را از دست داده ایم اما
امروز در مرحله خوبی از همکاریهای بین راهآهن و ذوبآهن ب رای تولید
ریل ملی هستیم.
وی افزود :به رشک تها و تولیدکننده ریل در هند اعالم کردیم که ادامه
خرید ریل تنها از طریق ذوبآهن ممکن خواهد بود .بناب راین ق رار بر این
شده است که همکاری بین هندیها و ذوبآهن ب رای تولید ریل ملی انجام
شود.
یزدانی ادامه داد :به این صورت که ق رار بر این شده هندیها شمش ریل
را در اختیار ذوبآهن ق رار دهند و دغدغه ذوبآهن ب رای تامین مالی را
رفع کنند.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن افزود :در مذاک رات با هندیها ق رار بر این
شده ،هندیها پروسه تولید ذوبآهن را ممیزی کنند و در مشارک تهای
مالی حضور داشته باشند .بناب راین ق رارداد س هجانب های بین هندیها،
ذوبآهن و راهآهن به امضا م یرسد .رشایط تولید ریل ملی کام الً مهیا است
و تنها مشکل ما تامین مالی است.
یزدانی ادامه داد :طلبی که راهآهن از ذوبآهن داشته بابت پی شپرداخت،
خرید ریل ملی تهاتر شده است.
ایجاد سه ایستگاه تبادلی بین راهآهن و مرتو
یزدانی با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی حوم های گفت :هرچند که
از محل حمل و نقل حوم های درآمدی نداریم اما از نظر اخالقی راهاندازی
حمل ونقل ریلی حوم های در تعهد ق رار دادهایم .پیش از سال  92یک ریال
هزینه در بحث زیرساخ تهای حمل و نقل ریلی و حومه ای انجام نشده
بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم زیرساخ تهای این پروژهها به وجود
آمده است.
وی ادامه داد :در حال حارض راهآهن حومه ای ته ران – گرمسار و ته ران –
کرج در حال اج را است و در محور ته ران – کرج در حال احداث خط چهارم
هستیم .خط دوم راهآهن حوم های محور کرج -زنجان هم در دست ساخت
است .راهآهن حوم های مشهد – شی راز – اصفهان هم در حال ساخت است.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن تاکید کرد :روزانه  700ه زار خودرو وارد ته ران
و از ته ران خارج م یشود که اغلب این خودروها از خودروهای فرسوده
هستند که آلودگی بسیار زیادی را ایجاد م یکنند .بناب راین ایجاد حمل و
نقل حوم های ریلی بسیار اهمیت دارد.

باف تهای فرسوده  ،می تواند
عرضه و تقاضا را در این بازار به
تعادل برساند.
وی در پایان گفت :مشاوران امالک
به دنبال اف زایش قیمت نیستند؛
بلکه به دنبال ایجاد ثبات و تعدیل
در این بازار هستند.

تحرک بازار با عاملیت چند بانک
در پرداخت تسهیالت مسکن

عضو کمیسیون عم ران مجلس ،عاملیت چند بانک در پرداخت تسهیالت مسکن را مثبت ارزیابی کرد و
گفت :تحرک در بازار مسکن با افزایش بانک های ارایه دهنده تسهیالت نزدیک است.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی در گفت وگو با خانه ملت ،با مثبت ارزیابی کردن عاملیت چند بانک در
پرداخت تسهیالت مسکن ،گفت :پرداخت تسهیالت از سوی چند بانک به ایجاد تحرک در بخش مسکن
منجر می شود.
عضو کمیسیون عم ران مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه با تحرک در بازار مسکن بسیاری از صنایع
نیز درگیر متحول می شود ،افزود :با افزایش تسهیالت دهی در بخش مسکن رونق اشتغال رخ داده است،
بناب راین همه کارشناسان و متخصصان از این رو به اهمیت بخش مسکن اذعان دارند.
نوسازی بافت فرسوده با عاملیت بانک های مختلف در ارایه تسهیالت مسکن رسعت می گیرد
مناینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی ،با تاکید بر اینکه با افزایش تسهیالت دهی بانک های
مختلف در بخش مسکن بسیاری از دستگاه ها به حرکت و تکاپو در می آیند ،ترصیح کرد :با توجه به
زلزله های اخیر و هشدارهایی که در بخش مسکن و ساختامن داده شد باید نسبت به ترمیم و نوسازی
بافت های فرسوده اقدام کنیم ،از این رو عاملیت بانک های مختلف در حوزه مسکن اقدامی شایسته
و درخور تقدیر است.
وی با بیان اینکه با ورود بانک های مختلف در حوزه تسهیالت دهی در بخش مسکن مقاوم سازی
بسیاری از ساختامن ها ترسیع می شود ،گفت :مسکن دار کردن مردم نیز با این رویه رسعت بیشرتی به
خود می گیرد.
موسوی بیوکی با تاکید بر اینکه باید تولید مسکن در کشور افزایش یابد ،افزود :یکی از راه هایی که
مسکن را به خط تولید هدایت کرده و در نتیجه رونق اقتصادی ،تولید و اشتغال را به هم راه خواهد
داشت هم راهی سایر بانک ها با بانک مسکن در تسهیالت دهی در حوزه مسکن است.
تامین منابع مالی در حوزه مسکن مهم ترین دغدغه است
وی با بیان اینکه بحث تامین منابع مالی در حوزه مسکن مهم ترین دغدغه در این بخش است ،گفت:
اگر بانک ها بتوانند نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز تولید ساختامن در کشور کمک کنند ،امر مهمی
رخ داده از این رو باید از حضور بانک های مختلف در این امر قدردانی کرد.
این مناینده مردم در مجلس دهم ،با تاکید بر اینکه بانک مسکن به تنهایی منی تواند تامین اعتبار مورد
نیاز در حوزه مسکن را انجام دهد ،افزود :رضورت حضور بانک های دیگر ب رای کمک به بانک مسکن در
تامین مالی بخش مسکن الزم است تا به این ترتیب این بخش درگیر تحولی اساسی شود.
بانک ها به پرسنل خود تسهیالت مسکن ارایه کنند
موسوی بیوکی ادامه داد :اگر بقیه بانک ها نیز حتی ب رای پرسنل ،بخش ها و ساختامن های تحت متلک
خود اقدام به ارایه تسهیالت مسکن کنند می توانند در رونق بازار نقش آفرین باشند.
وی گفت :عاملیت بانک های مختلف در ارایه تسهیالت مسکن به رفع بی نیازی در حوزه تامین مسکن
مردم و همچنین ترسیع نوسازی بافت فرسوده و مقاوم سازی آن منجر می شود.
عضو کمیسیون عم ران مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه بانک ها ب رای ارایه تسهیالت در حوزه مسکن
نیاز به مجوز مجلس ندارند ،گفت :اگر بانک ها به افزایش رسمایه بانکی نیاز داشته باشند باید از مجلس
مجوز دریافت کنند ،در غیر این صورت خود می توانند با منابع موجود به تسهیالت دهی اقدام کنند.
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احتمال تجدیدنظر
در تعرفه واردات
خودروهای هیبریدی

رئیس سازمان توسعه تجارت به بیان دالیل افزایش تعرفه خودروهای هیربیدی پرداخت و گفت که امکان تجدید نظر در این
تعرفهها وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،مجتبی خرسوتاج معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات منایندگان اتاق بازرگانی تهران
در جمع خربنگاران درباره افزایش تعرفه خودروهای هیربیدی اظهار کرد :کارشناسی الزم در این زمینه انجام شده است ،اهالی
فن نسبت به آن نظر داده اند و سپس تعرفه ها مصوب شد.وی ادامه داد :آماده شنیدن انتقادات مرتبط با تعرفه واردات
خودروهای هیربیدی در کمیسیون ماده یک هستیم و اگر الزم باشد و دالیل کافی ارائه شود ،در تعرفه واردات این نوع
خودروها تجدید نظر خواهیم کرد.خرسوتاج گفت :در انتهای سال گذشته ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت پیشنهادات خود را
در ارتباط با تغییرات تعرفه ای واردات خودرو به دولت ارائه کرد که به دلیل نگرانی از برخی آثار تورمی ،تصویب آن به تعویق
افتاد تا اینکه در سال جاری و در آذر ماه هیات دولت تصمیم گرفت با لحاظ کردن همه رشایط تغییرات تعرفه ای را اعامل کند.
رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد :تعرفه ها در برخی موارد کاهشی و در برخی موارد افزایشی بود که متامی آنها به دلیل
کنرتل آثار تورمی آن لحاظ شده است .همچنین متام تالشمان بر این است که بتوانیم منطق را بر تعیین تعرفه کاالها حاکم کنیم.

ز

با افزایش ۱۳درصد ی واردات خودرو ؛

خودروهايوارداتي
همچناندپوشدهاند

رییس اتحادیه صنف منایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران از دپوی خودروهای وارداتی از
سوی برخی رشکتهای واردکننده خودرو خرب داده و تاکید کرد که قیمت این محصوالت باید کاهش
یابد.
سعید مومتنی به ایسنا ،اظهار کرد :برخی رشکتهای واردکننده خودرو با هدف افزایش قیمتها
سایت فروش خود را بستهاند به همین دلیل عرضه در بازار خودرو به شدت کاهش یافته و
قیمتها رشد شدیدی داشته است.
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی در حال حارض نسبت به چند ماه گذشته به طور
میانگین رشد  ۴۰تا  ۵۰درصدی داشته است ،خاطرنشان کرد :رشکتهای واردکننده خودرو از چندی
پیش عرضه این محصوالت را متوقف کردند تا با تعیین تکلیف تعرفههای جدید واردات خودرو،
این محصوالت را با نرخ جدید ارز و تعرفههای جدید بفروشند در حالیکه این خودروها در گذشته
و با نرخ ارز و تعرفه قبلی وارد شدهاند.
رییس اتحادیه صنف منایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد :عرضه هر کاالیی در بازار
محدود شود قیمت آن افزایش مییابد که دقیقا همین اتفاق برای خودروهای وارداتی افتاده است.
وی افزود :به عنوان مثال خودروی رنوکلئوس مدل  ۲۰۱۸که چند ماه پیش از سوی رشکت واردکننده
به قیمت  ۲۱۸میلیون تومان پیشفروش میشد هماکنون به  ۲۹۸میلیون تومان افزایش یافته است.

مومتنی با بیان اینکه متاسفانه نظارت درستی بر بازار خودرو وجود ندارد ،ترصیح کرد :سازمانهای
نظارتی باید رشکتهای واردکننده خودرو را ملزم به آغاز عرضه محصوالت با قیمتهای مناسب کنند.
در صورت عرضه خودرو در بازار قیمتها متعادل شده و کاهش خواهد یافت.
واردات خودرو  ۱۳درصد افزایش یافت
این درصورتی است که در  ۹ماهه نخست امسال واردات انواع خودرو  ۱۳درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش داشت.
به گزارش ایسنا ،واردات انواع خودرو در  ۹ماهه نخست امسال به  ۵۵هزار و  ۸۱۶دستگاه رسید که
از نظر ارزشی و تعدادی رشد حدودا  ۱۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
ارزش دالری واردات خودرو در  ۹ماهه نخست امسال برابر با یک میلیارد و  ۴۷۰میلیون دالر بود.
همچنین در آذر ماه امسال نیز  ۳۹۴۱دستگاه خودرو وارد شد.
طبق آمار انجمن واردکنندگان خودرو ،رتبه اول بیشرتین خودروهای وارداتی در  ۹ماهه نخست
امسال مربوط به برند رنو بود ه است .پس از آن به ترتیب هیوندایی ،نیسان و تویوتا و کیا بیشرتین
سهم را در واردات خودرو داشتهاند.
در این مدت مبداء واردات  ۷۰درصد خودروهای وارداتی امارات بوده است .پس از آن به ترتیب
کره ،فرانسه ،چین ،ترکیه و آملان بیشرتین صادرات خودرو به ایران را داشتهاند.

قفل جديد دولت بر روی واردات خودرو
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که دولت با
دستورالعمل جدید واردات ،قفل دیگری را بر روی قفل های
قبلی زده است و با افزایش محدودیت در واردات نه تنها روال
اشتباه گذشته تکرار شده بلکه موارد دیگری چون سقف ارزشی
را بدون منطق کارشناسی در نظر گرفته است.
فرهاد احتشام زاد به خرب خودرو اظهار داشت  :در حال حارض
فرمول مالیات خودروهای لوکس در دنیا وجود دارد و این فرمول
مالک تشخص خودروهای لوکس بر مبنای جهانی است.
وی گفت  :بر اساس فرمول جهانی  64 ،هزار و  132دالر برای
خودروهایی که مرصف آنها کمرت از  7لیرت در  100کیلومرت است
و  75هزار و  526دالر برای خودروهایی که مرصفی باالتر از
 7لیرت در  100کیلومرت دارند  ،مالیات در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد  :در جریان دستورالعمل جدید واردات  ،دولت باید
پاسخ دهد تعیین سقف ارزشی  40هزار دالری برای خودروهای
وارداتی بر چه مبنایی محاسبه و مصوب شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خاطر نشان کرد  :این اقدام دولت در
تعیین این میزان سقف ارزشی برای خودروهای وارداتی دارای
هیچ گونه شفافیتی نیست.
احتشام زاد ترصیح کرد  :قیمت یک خودرو  40هزار دالری با
تعرفه های دو برابری و سایر هزینه های مرتتب آن حدود 80
هزار دالر و حدود  320میلیون با نرخ دالر آزاد می شود ،آیا
امروز  320میلیون مبنای تعیین کاالی لوکس است ؟ زمانی که
یک خانه لوکس در شامل شهر از پایه مرتی  25میلیون و مرتاژ
 100مرت آغاز می شود آیا واقعا  320میلیون مبنای تعیین کاالیی

لوکس است این مبنا از کجا در نظر گرفته شده است  ،چرا  38و
یا  45هزار دالر تعیین نشده است.
وی افزود  :در رشایطی که قیمت بنزین و میزان درآمد و سایر
هزینه های زندگی در کشور بر اساس استانداردهای جهانی در
نظر گرفته می شود حال که به قیمت خودرو می رسیم آیا باید
بر اساس یک مبنای فاقد منطق تعیین شود.
وی با توجه به درخواست انجمن جهت اصالح بخشی از
دستورالعمل جدید جهت رفع موارد تضییع کننده حقوق مرصف
کنندگان و بنگاه های فعال اقتصادی این حوزه  ،گفت  :انجمن
واردکنندگان خودرو درخواست اصالح بخشی از این دستورالعمل
را حق و وظیفه خود می داند بنابراین این موارد را پی گیری می
کند تا شفافیت الزم در این زمینه حاصل شود.

پرداخت مطالبات قطعه سازان سیستماتیک می شود
مازیار بیگلو با توجه به اعالم پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان توسط گروه سایپا اظهار
داشت  :به دنبال پی گیری های انجمن قطعه سازان و اهتامم گروه خودروسازی سایپا 600 ،
میلیارد تومان از مطالبات معوقه قطعه سازان در قالب خرید دین پرداخت می شود.
در رشایطی که در یکی دو سال اخیر یکی مهمرتین دغدغه قطعه سازان داخلی عدم پرداخت
به موقع مطالبات آنها توسط خودروسازان بوده است خوشبختانه مدیرعامل گروه خودروسازی
سایپا در نشستی خربی از پرداخت  600میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان خرب داد این در
حالی است که دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در گفتگویی که
در خرداد ماه امسال با خرب خودرو داشت اعالم کرده بود که رشکت سایپا از محل انتشار اوراق
صکوک  350 ،میلیارد تومان از بدهی معوقه قطعه سازان را نیز پرداخت کرده است.
مازیار بیگلو با توجه به اعالم پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان توسط گروه سایپا به خرب
خودرو اظهار داشت  :به دنبال پی گیری های انجمن قطعه سازان و اهتامم گروه خودروسازی
سایپا  600 ،میلیارد تومان از مطالبات معوقه قطعه سازان در قالب خرید دین پرداخت می
شود که تاکنون  330میلیارد تومان از این رقم پرداخت و در اختیار قطعه سازان قرار گرفته
است .
وی ترصیح کرد  :پیش بینی می شود الباقی این رقم که  270میلیارد تومان خواهد بود با امتام
مراحل بانکی  ،ظرف دو  ،سه هفته آینده به قطعه سازان پرداخت شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط گروه خودروسازی سایپا
گفت  :در حال حارض کل مطالبات رسرسیده شده باالی  120روزه قطعه سازان از گروه سایپا
کمرت از  500میلیارد تومان است
وی افزود  :در چنین رشایطی پرداخت  600میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان مسلام
نسبت به روال قبلی ،رقم قابل قبولی است.

وی تاکید کرد  :خوشبختانه هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا با اقدامات الزم تالش دارد تا
پرداخت مطالبات را به روز مناید.
وی با اشاره به تاثیر مشکالت خودروسازان در نحوه پرداخت مطالبات  ،گفت  :در این جریان
مشکالت بانکی دست از رس خودروسازان بر منی دارد و متاسفانه بانک ها کمرتین همکاری و
بیشرتین کارشکنی را با بخش های تولید به خصوص خودروسازان دارند.
وی همچنین در خصوص روند پرداخت های ایران خودرو به قطعه سازان گفت  :همواره روند
پرداخت های ایران خودرو به قطعه سازان از روند خوب و منطقی تری برخوردار بوده  ،به
طوری که میانگین پرداخت این رشکت از تعداد روزها معموال کمرت از رشکت سایپا است و در
حال حارض نیز این روال پرداخت در رشکت ایران خودرو ادامه دارد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در ادامه از برنامه ریزی و تدوبن
راهکاری جهت پرداخت سیستامتیک مطالبات قطعه سازان خرب داد و گفت  :قطعا روندی که
امروز در پرداخت ها صورت می گیرد روند خوبی نیست از این رو انجمن به دنبال اصالح این
جریان و جایگزین منودن روش سیستامتیک به جای روش پرداخت فعلی است.
بیگلو افزود  :در راستای تدوین راهکار سیستامتیک پرداخت سازندگان تاکنون جلساتی را
با خودروسازان داشته ایم و در این راستا کنرسسیومی تشکیل شده است تا روش پرداخت
سیستامتیک عملی شده و سازندگان برای دریافت مطالبات الزامی برای مراجعه به خودروساز
نداشته باشند.
وی گفت  :البته پیشنهاد انجمن گشایش ال سی ریالی بود اما خودروسازان پیشنهادات بهرتی را
ارائه کردند که مشغول بررسی راهکارهای عملیاتی این مساله هستیم که امیدواریم ظرف چند
ماه آتی با کمک شورای پول و اعتبار حل خواهیم کرد تا از این به بعد پول سازندگان بدون
دغدغه به حسابشان واریز شود.
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تعرفه ها ،بازار اجباری را پیش روی مصرف کننده داخلی قرار می دهد

یک کارشناس صنعت خودرو می گوید  :هر چند مطابق دستورالعمل جدید واردات  ،تعرفه ها افزایش یافته
اما چنانچه درآمد حاصل از این افزایش رصفا به دولت اختصاص یابد نه تنها این تصمیم نتیجه ای را به دنبال
نخواهد داشت بلکه افت بیشرت تولیدات داخلی را به همراه خواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو می گوید  :هر چند مطابق دستورالعمل جدید واردات  ،تعرفه ها افزایش یافته
اما چنانچه درآمد حاصل از این افزایش رصفا به دولت اختصاص یابد نه تنها این تصمیم نتیجه ای را به دنبال
نخواهد داشت بلکه افت بیشرت تولیدات داخلی را به همراه خواهد شد.
احمدیان با توجه به انتقادات مطرح به افزایش تعرفه واردات ،به خربخودروگفت  :در صورتی که این افزایش
پلکانی صورت می گرفت مسلام تاثیر این افزایش بر بازار وارداتی ها کم تر و نتایج بهرتی را در راستای این
تصمیم شاهد بودیم.
وی گفت  :هر چند در سالهای اخیر همواره موضوع کاهش پلکانی تعرفه ها در دستور کار دولت و مجلس
بوده است اما دولت می توانست در وضعیت کنونی نیز تعرفه ها را با همین رشایط و پلکانی افزایش دهد.
وی ضمن تاکید بر افزایش پلکانی تعرفه ها با توجه به روند ارتقای کیفی تولیدات داخلی  ،خاطر نشان
کرد  :در رشایط کنونی تولیدات داخلی  ،افزایش تعرفه واردات تا این میزان به جهت تاثیری که بر قیمت
وارداتی ها در بازار می گذارد قطعا رشایط عادالنه ای را برای مرصف کنندگان بوجود نخواهد آورد و بخشی
از متقاضیان را ناگزیر به خرید خودروهایی می کند که تاکنون متایلی به خرید نداشتند و این اجبار ،مسلام
بر خالف حقوق مرصف کنندگان داخلی است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی رشیف ترصیح کرد  :باید با توجه به رشد ساختاری که در خودروهای
داخلی رخ می دهد افزایش تعرفه ها صورت گیرد تا به تدریج شاهد بازار رقابتی در این بخش از صنعت
باشیم.
احمدیان با اشاره پیش بینی هر ساله بودجه کشور از محل درآمد حاصل از واردات  ،تاکید کرد  :هر چند
دولت بر روی درآمد حاصل از واردات حساب منوده و بخشی از بودجه را از این محل محاسبه کرده است
اما معتقدم تا زمانی که این درآمد به تولیدات داخلی اختصاص نیابد اتفاق چندانی رشکتهای خودروساز رخ
نخواهد داد.

تولید وانتهای بیکیفیت ادامه دارد

تولید وانتهای نیسان دوگانهسوز ،نیسان تکسوز ،آریسان و مزدا کارا  ۲۰۰۰دو کابین در پایینترین سطح
کیفی ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،بررسی گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در آذر ماه امسال نشان میدهد که بیشرت
وانتهای تولیدی در خودروسازان داخلی همچنان در پایینترین سطح کیفی قرار دارند.
این وانتها شامل نیسان دوگانهسوز ،نیسان تکسوز (محصوالت زامیاد) ،آریسان (ایران خودرو دیزل) و مزدا
کارا  ۲۰۰۰دو کابین (بهمن موتور) هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.
گذشته از این وانتها اما وانت تندر سه ستاره کیفی و وانت مزدا کارا  ۲۰۰۰تک کابین دو ستاره کیفی را
کسب کرده است.
در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی ،این محصوالت بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت
میکنند .یک ستاره پایینترین سطح و پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان میدهد.

اجرای طرح برخورد با خودروهای پال ک مخدوش آغاز شد

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه از اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای دارای پالک مخدوش ،ناخوانا
و فاقد پالک خرب داد.
به گزارش خرب خودرو ،رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه از اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای دارای
پالک مخدوش ،ناخوانا و فاقد پالک خرب داد.
رسهنگ "فضل الله شیری " رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه اظهارداشت :با توجه به افزایش تردد
خودروهای دارای پالک ناخوانا و بی توجهی رانندگان به متیز کردن پالک خودروها ،طرح تشدید برخورد
با خودروهای مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو در سطح معابر درون شهری اجرا
میشود.
وی اعالم کرد :در  ۹ماهه سال جاری بیش از  ۲هزار و  ۵۵۰خودرو و موتورسیکلت به علت داشنت پالکهای
ناخوانا و مخدوش جریمه وتوقیف شده اند.
رئیس پلیس راهور افزود :با توجه به فرا رسیدن فصل بارش و افزایش احتامل مخدوش شدن پالک خودروها،
این طرح از  ۱۸دی ماه با شدت بیشرتی اجرا میشود.
رسهنگ شیری خاطرنشان کرد :هر اقدامی که برای ناخوانا کردن پالک خودرو انجام شود ،بر اساس ماده ۷۲۰
قانون مجازات اسالمی جرم است و  ۶ماه تا یک سال مجازات حبس دارد.
وی ادامه داد :در مواردی که برای ماموران مشخص شود که ناخوانا بودن پالک خودرو عمدی نیست ،راننده
خودرو  ۴۰۰هزار ریال جریمه خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان گفت :در مواردی که پالک وسیله نقلیه آسیب ببیند ،مالکین وسایل نقلیه باید به
رسعت برای ثبت در خواست صدور پالک جدید اقدام کند.
رسهنگ شیری ترصیح کرد :تردد با خودروهای فاقد پالک و یا پالکهای دست نویس بر اساس ماده  ۲آیین
نامه راهنامیی و رانندگی ممنوع است و ماموران موظفند تا نصب پالک از تردد خودرو جلوگیری کنند.
وی در خصوص رسقت و یا مفقودیت پالک وسیله نقلیه خاطر نشان کرد :بر اساس ماده  ۷۲۲قانون مجازات
اسالمی رانندگان موظف هستند به محض اطالع از رسقت و یا مفقودیت پالک وسیله نقلیه خود مراتب را
رسیعا ً به مراکز نیروی انتظامی اطالع دهند.

فولکس واگن تیگوآن در مقابل رنو کاجار

با آغاز فروش فولکسواگن تیگوآن در ایران ،شاهد ورود یک بازیگر جدید به بازار رقابت کراساوورهای کشور
هستیم ،بازاری که در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است.
به گزارش مهر ،رقبای مستقیم تیگوآن در بازار های جهانی ،پژو  ،۳۰۰۸نیسان قشقایی ،مزدا  ،CX۵اشکودا
کودیاک و رنو کاجار است که هیچ یک از رقبا هماکنون در بازار کشورمان حارض نیستند .در بازار ایران رقبای
اصلی فولکس تیگوان ،کیا اسپورتیج و هیوندای توسان است که با توجه به قیمت هریک ،این رقابت جای
بحث و بررسی دارد؛ اما ورود رنو کجار آتش این نربد را داغتر می کند .در اینجا ما هم به استقبال این نربد
میرویم و این دو خودروی هم قامت را رو در روی یکدیگر قرار میدهیم.
رنو کاجار و فولکس واگن تیگوآن هر دو در کالس کراساوورهای متوسط جای میگیرند ،خودروهایی که
بر اساس شاسی مشرتک با دیگر محصوالت برند خود و درنهایت بر روی شاسی خودروهای سواری ساخته
شدهاند و بیش از هر چیز مناسب رانندگی در شهرها هستند .هر دو خودرو باهدف پوشش تقاضای رو به
افزایش کراساوورهای در بازار اروپا و جهان تولید شدهاند و به دلیل ابعاد مشابه ،رقابت سختی را به هم
دارند.
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عرضه گندم در بورس
راهکار جایگزین خرید تضمینی
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد که ارائه گندم
در بورس می تواندجایگزینی برای خرید تضمینی
باشد.
حبیب اله نیکزادی پناه در گفتوگو با خانه
ملت ،با اشاره به کاهش اعتبارات دولت برای
خرید تضمینی گندم در الیحه بودجه سال ،97
اظهار داشت :دولت با توجه به کمبود منابع
مالی در سال  ،97اعتبار برخی بخش های الیحه
بودجه را کاهش داده است ،این امر در بخش
های کشاورزی نیز رخ داده که با اعرتاض اعضای
کمیسیون کشاورزی مجلس روبه رو شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :در بخش
کشاورزی مباحثی چون خرید تضمینی محصوالت
اسرتاتژیک و بیمه حامیت از محصوالت کشاورزی
از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین انتظار
می رفت که اعتبارات این بخش ها نه تنها کاهش
پیدا نکند بلکه افزایش یابد.
مناینده مردم بم در مجلس دهم شورای اسالمی با
بیان اینکه در مجموع اعتبار بخش کشاورزی در
الیحه کاهش پیدا کرده است ،بیان داشت :طبق
قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است
که اعتبارات الزم برای خرید کاالهای اسرتاتژیک
کشاورزی مانند گندم را تامین کند ،بنابراین نباید
در این زمینه نگران بود چرا که در نهایت دولت

موظف به انجام چنین کاری است.
این منانیده مجلس در خصوص ارائه گندم در
بورس ،گفت :ارائه گندم در بورس راه حل مناسبی
است چرا که با این کار می توان به سمت شفاف
سازی قیمت محصوالت کشاورزی رفت چرا که
هم قیمت جهانی ،منطقه ای و کشوری در بورس
مشخص است.
وی بیان داشت :البته برخی این نگرانی را دارند
که قیمت گندم در بورس پایین تر از قیمت خرید
تضمینی خواهد بود چرا که دولت گندم را با
قیمتی بیشرت از قیمت جهانی از کشاورز خریداری
می کند ،با این حال دولت می تواند مابه تفاوت
این دو نرخ را به کشاورزی پرداخت کند.
نیکزادی پناه  ،با بیان اینکه اختالف قیمت گندم
داخلی با خارجی باعث افزایش واردات این کاال
می شود ،اظهار داشت :کیفیت گندم وارداتی
بسیار پایین تر از گندم داخلی است ،بنابراین
دولت باید مانع از واردات این کاال اسرتاتژیک به
کشور شود.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کاهش اعتبار،
خودکفایی گندم را تهدید می کند ،گفت :وزارت
جهادکشاورزی تالش دارد که کاهش اعتبار بر
میزان خودکفایی گندم تاثیر منفی نداشته باشد.
رابطه معنادار خودکفایی گندم و کاهش اعتبار
خرید تضمینی

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس
تاکید کرد دارد که با کاهش اعتبار خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی به ویژه گندم ،خود کفایی
تهدید می شود.
جالل محمودزاده  ،با اشاره به کاهش اعتبار خرید
تضمینی گندم در الیحه بودجه سال  ،97اظهار
داشت :دولت در نظر دارد که گندم را از طریق
بورس به فروش برساند و اعتبار الزم برای خرید
تضمینی این کاال را از این جهت تامین کند در
حالی که این روش غلط و نادرست است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به تفاوت قیمت متام شده گندم با قیمت آن
در بورس ،گفت :قیمت متام شده گندم به دلیل
مشکالتی چون کمبود نهاده ها بیشرت از قیمت
جهانی این محصول در بورس است بنابراین فروش
آن در بورس به نفع کشاورز نخواهد بود.
ارائه گندم در بورس شکست خواهد خورد
مناینده مردم مهاباد در مجلس دهم شورای اسالمی
با بیان اینکه دولت از عهده فروش گندم تولیدی
کشاورز در بورس بر منی آید ،بیان داشت :دولت
سال گذشته گندم برخی استان ها از جمله اردبیل
را در بورس ارائه کرد اما عملکرد موفقی نداشت
و مجبور شد هزینه قیمت تضمینی گندم را تقبل
کند ،با توجه به این تجربه تاکید داریم ارائه متام
تولید گندم کشو در بورس شکست خواهد خورد.

وی تاکید کرد :با ارائه گندم در بود ،متام توسعه
کشاورزی و خودکفایی در گندم لطمه جربان
ناپذیری خواهد خورد.
این مناینده مجلس با اشاره به قانون برنامه ششم
توسعه کل کشور ،با بیان اینکه ارائه گندم در بورس
خالف قانون برنامه ششم توسعه کل کشور است،
گفت :در قانون برنامه دولت موظف شده است
که در مدت سه ماه پول محصوالت تضمینی را
پرداخت کند و اگر نتوانست ،باید سود روز شامر
آن را با کشاورز حساب کند.
محمودزاده با بیان اینکه ارائه گندم در بورس
لطمه جربان ناپذیری وارد خواهد کرد ،اظهار
داشت :دولت منی تواند به بهانه کمبود اعتبار از
زیر بار خرید تضمینی شانه خالی کند چرا که پول
گندم از طریق فروش نان به مردم به دولت بر
می گردد بنابراین به دولت در این زمینه فشار
وارد منی شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با تاکید
براینکه دولت در زمینه خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی باید تجدید نظر کند ،گفت :اگر وضعیت
خرید تضمینی گندم در الیحه بودجه تغییر نکند،
در صحن علنی با اصالحات این موضوع را برطرف
می کنیم چرا که طبق قانون دولت باید پول خرید
تضمینی را تامین کند نه اینکه در بورس ارائه
دهد.

حمایت دولت ،سکوی توسعه بازار سرمایه است

توجه ویژه دولت به نقش بازار رسمایه نقطه عطفی برای اثرگذاری هرچه بیشرت
این بازار در چرخه اقتصاد کشور است .با توجه به اینکه در سال های اخیر بانک
ها بیشرتین تاثیر را در اقتصاد کشور به عنوان یک نهاد مالی داشته اند ،چرخش
نگاه ها به سمت بورس نوید روزهای بهرت برای این بازار را به همراه دارد.
محمودرضا خواجه نصیری ،در گفتگو با سنا ،با اشاره به نکات فوق بیان کرد:
در سال های اخیر به وضوح دیده شد وضعیت بانک ها و ابزارهای موجود در
بازار پول نتوانسته اند سامان چندانی به اقتصاد کشور بدهند .از سوی دیگر
رویکرد بین املللی در خصوص تجهیز و تخصیص رسمایه از طریق بورس ،این
موضوع که استفاده از بازار رسمایه برای توسعه اقتصادی و تامین مالی صنایع
بسیار کارآمد است را محرز کرده است.
وی در ادامه بیان کرد :به نظر می رسد در رشایط فعلی ،رویکرد اقتصادی کشور
برای اینکه بتواند از بحران های مالی فاصله بگیرد ،توجه هر چه بیشرت به بازار
رسمایه است ،چراکه بازار رسمایه از جهات بسیاری با مزیت های قابل توجه
ای همراه است.
خواجه نصیری در ترشیح مزیت های بازار رسمایه اینچنین گفت :اولین مورد
در خصوص مزیت های این بازار شفافیت قابل توجه آن است ،در متام دنیا
بورس به واسطه انتشار کامل صورت های مالی رشکت ها از شفافیت بسیاری
برخوردار است .همچنین کاهش هزینه تامین مالی دومین موردی است که این
بازار را حائز اهمیت می کند .از سوی دیگر استفاده بیشرت از بازار رسمایه در
اقتصاد می تواند واسطه گری های بانک ها را که منجر به کاهش شفافیت و
افزایش هزینه می شود ،به حداقل برساند.
وی در ادامه با اشاره به حامیت های الزم از بازار رسمایه گفت :با توجه به اینکه
طی سال های اخیر نگاه همواره اقتصادی کشور به سمت بازار پول بوده ،بازار
رسمایه نتوانسته نقش خود را در اقتصاد به خوبی ایفا کند .حصول به این نقطه
عالوه بر نیاز به تالش فعاالن بازار رسمایه نیاز به حامیت جدی دولت دارد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات روز گذشته رییس جمهوری در خصوص بازار
رسمایه بیان کرد :روز گذشته رییس جمهوری به عنوان شخص اول دولت ،از
بازار رسمایه حامیت کرده و این بازار را به عنوان یک ابزار خوب و جایگزین
بخش مالی کشور معرفی کرد .همین حامیت کافی است تا بازار رسمایه بتواند
به نقش مهم خود در اقتصاد برسد.
وی در پایان بیان کرد :طبیعی است که بعد از سخنان رییس جمهوری نیاز به
اجرای اظهارات ایشان در وزارتخانه های اقتصادی و همچنین دستگاه های
پولی و مالی داریم .در این خصوص سیاست گذاران دولتی باید جذابیت های
کنونی این بازار را به رسمایه گذاران معرفی کرده و فضایی را ایجاد کنند که به
تعمیق هرچه بیشرت این بازار بیانجامد.

بورسهای آسیایی کماکان در حال صعود

بیشرت بازارهای سهام آسیایی باز هم روندی افزایشی در پیش گرفتند و بورس
هنگ کنگ بهرتین رشوع خود از سال  ۲۰۰۶تا کنون را رقم زد.
به گزارش ایسنا ،شاخص «هانگ سنگ» بورس هنگ کنگ با  ۰.۳درصد
افزایش به  ۳۰۹۸۱.۲۶واحد رسید تا بهرتین رشوع خود از سال  ۲۰۰۶و
بیشرتین سودآوری را از سال  ۲۰۱۲میالدی به ثبت برساند .شاخص «شانگهای
کامپوزیت» چین با  ۰.۲درصد افزایش به  ۳۴۱۵.۲۱واحد رسید .پس از بازگشت
سهامداران ژاپنی از تعطیالت سال نو نیز ،شاخص «نیک کی  "۲۲۵توکیو با ۰.۵
درصد افزایش به  ۲۳۸۴۳.۷۰واحد رسید.
هر چند که شاخصها در بازارهای فیلیپین ،مالزی ،نیوزلند و تایوان تقریبا بدون
تغییر ماند ،شاخص بورس سیدنی اسرتالیا  ۰.۲درصد و شاخص بورس سنگاپور
هم  ۰.۳درصد افزایش یافت.
در کره جنوبی نیز علی رغم کاهش دو درصدی سهام رشکت سامسونگ ،امیدها
به بهبود اوضاع اقتصادی و رشد تجارت باعث شد تا بورس «کسپی» کره جنوبی
در نهایت کار خود را با افزایش  ۰.۱درصدی خامته دهد.
آجای کاپور  -مدیر بخش اسرتاتژی منطقه آسیا  -اقیانوسیه بانک « مری لینچ»
به بلومربگ گفت :فضای کنونی با رشد نیرومند اقتصاد جهانی و تورم در حال
افزایش ،محیطی عالی برای بازارهای سهام آسیایی و رشکتهای تکنولوژی
فراهم کرده است.
در آمریکا ،شاخص «داوجونز» با  ۰.۱درصد کاهش به  ۲۵۲۸۳واحد رسید
هرچند که بورسهای وال اسرتیت امیدوارند که افزایش سودآوری رشکتها به
دلیل الیحه مالیاتی ،زودتر به وقوع بپیوندد .شاخص «فوتسی  "۱۰۰در انگلیس
نیز کاهشی  ۰.۴درصدی داشت و به  ۷۶۹۶.۵۱واحد رسید.
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پشتیبانی دستیار صوتی کورتانا از تقویم گوگل

دعوای مایکروسافت و گوگل وارد مرحله جدیدی شد

مایکروسافت به تازگی به دستیار صوتی هوشمند خود موسوم به کورتانا امکان داده تا به داده
های خدمات تقویم گوگل دسرتسی یابد.به گزارش فارس  ،مایکروسافت همچنین اتصال جیمیل
به کورتانا را هم ممکن کرده است و این تحول مدیریت صوتی این دو رسویس محبوب گوگل را
ممکن کرده و امکانات تازه ای را در دسرتس کاربران عالقمند قرار می دهد.آن دسته از کاربران
ویندوز  10که از حساب های کاربری جیمیل استفاده می کنند می توانند از این طریق راحت
تر قرارهای مالقات خود را مدیریت کرده یا برای کسب اطالع از برنامه های دیدار کاری یا
خصوصی خود برنامه ریزی کنند.

گوگل ابتدای امروز نسخه ای از بسته نصب مرورگر اینرتنتی کروم را در فروشگاه آنالین
ویندوز استور منترش کرد ،اما مایکروسافت به رسعت این بسته را از فروشگاه خود حذف
کرد.به گزارش فارس  ،کاربران با کلیک بر روی نسخه یادشده به سمت یک لینک بارگذاری
هدایت می شدند تا مرورگر یادشده را نصب کنند .اما مایکروسافت که از این اقدام گوگل
خرسند نشده بود بسته نصب کروم را حذف کرد.
مایکروسافت علت این اقدام را نقض سیاست های فروشگاه آنالین خود اعالم کرده
است.
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گرانی پنج درصدی تلفن همراه
به علت افزایش قیمت دالر
افزایش نرخ مالیات در امارات و تعطیلی کریسمس

تلفن همراه به دلیل افزایش قیمت دالر ،تعطیلی بازارها در ایام کریسمس و
افزایش  ۵درصدی نرخ مالیات در امارات متحده عربی  ۲تا  ۵درصد گران شد.
به گزارش ایلنا ،در روزهای اخیر اخباری در شبکههای اجتامعی و برخی از
رسانهها مبنی بر افزایش  ۱۶درصدی قیمت موبایل به دلیل اجرای طرح
رجیسرتی منترش شد که این خرب با پیگیری خربنگار ایلنا از سوی فروشندگان
موبایل و رییس انجمن واردات موبایل تکذیب شد.
یک فروشنده موبایل درباره شایعه افزایش قیمت موبایل به ایلنا گفت :قیمت
موبایل افزایش  ۱۶درصدی نداشته است اما افزایش قیمت دالر و تعطیلی
بازار چین و دبی برای کریسمس ،باعث شده است تا خرید و سفارش با قیمت
باالتری متام شود و موبایل به دلیل کمبود موجودی در بازارهای خارجی در
مقادیر کمرت وارد کشور شود که قیمت موبایل را با افزایش  ۲تا  ۵درصدی
رو به رو کرده است که برای هر برندی این افزایش قیمت متفاوت است.
برای مثال گوشی گلکسی نوت  ۸با گارانتی همراه رسویس خاورمیانه که ۳
میلیون و  ۲۴۰هزار تومان قیمت داشت هم اکنون  ۳میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان قیمت دارد.
وی افزود :اکرث تلفنهای همراه موجود در بازار با گارانتیهای رسمی مانند
سامسونگ ۲ ،تا  ۳درصد گران شدهاند اما گوشیهایی که به صورت قاچاق
وارد کشور شده با سوءاستفاده فروشندگان تا  ۵درصد گران شده است تا
بتوانند با سود بیشرتی آنها را به فروش برسانند؛ برای منونه گوشی شیائومی
می  ۵ایکس با قیمت  ۱میلیون تومان هم اکنون  ۱میلیون و  ۵۰هزار تومان
قیمت دارد.
سید محمود صفار ،رییس انجمن وارد کنندگان تلفن همراه ،تبلت و
لوازم جانبی با اشاره به شایعات منترش شده مبنی بر افزایش  ۱۶درصدی
قیمت تلفن همراه با طرح رجیسرتی به خربنگار ایلنا گفت :خرب گرانی ۱۶
درصدی موبایل در بازار به دلیل طرح رجیسرتی به هیچ وجه درست نیست
و تکذیب میشود .اگر قرار باشد افزایش قیمتی صورت بگیرد ابتدا در
انجمن واردات موبایل بررسی میشود اما هیچ افزایش قیمت قابل توجهی
وجود ندارد .این روزها به دلیل کاهش حجم موجودی کاال برای واردات
به علت تعطیلی بازارها در ایام کریسمس افزایش قیمت مقطعی وجود
دارد.
رییس انجمن وارد کنندگان موبایل افزود :یکی از مسائل مهمی که مردم باید
نسبت به آن آگاه باشند ،افزایش  ۵درصدی مالیات برای بسیاری از کاالها از
جمله اجناس الکرتونیکی در امارات متحده عربی و عربستان سعودی است.
بخش قابل توجهی از واردت موبایل به خصوص گوشیهای برند اپل تحت
ث میشود تا قیمت
عنوان آیفون از طریق دبی وارد کشور می شوند که باع 
تلفنهای همراه به خصوص گوشی آیفون در سفارشهای جدید با افزایش
روبرو باشد.
وی تاکید کرد :ارز مبادلهای برای واردات موبایل حذف شده است و
واردکنندگان با دالر آزاد اقدام به واردات میکنند؛ در واقع دالر آزاد نیز این
روزها حال خوبی ندارد و دارای ثبات قیمت نیست .تا چندی پیش کاال با
دالر  ۳هزار و  ۸۰۰تومانی تا دالر  ۴هزار تومانی وارد کشور میشدند اما هم
اکنون وارد کننده برای خریداری کاال باید با دالر  ۴هزار و  ۳۰۰تومانی اقدام به
سفارش کند که موجب افزایش اندک قیمت موبایل شده است.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران خبر داد:

آغاز قطع  ۵۰۰۰گوشی تلفن اپل

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران با
اشاره به اعامل رجیسرتی برروی  ۵۰۰۰گوشی اپل در رسارس کشور از اعامل
رجیسرتی برروی گوشیهای سامسونگ در روزهای آینده خرب داد.
مهدی محبی در گفتوگو با ایسنا ،تا به حال با بیان ای ن که  ۱۰۰۰گوشی تلفن
همراه مدل اپل از مدار خارج شده است ،گفت :قرار بود تعداد  ۳۰۰۰گوشی
از این مدل از مدار خارج شود ،اما در حالت عادی منیتوان آنها را قطع کرد و
باید آننت آنها جابهجا شود تا بتوان مابقی را هم قطع کرد .البته از روز دوشنبه
اگر آننت را هم جابهجا نکنند ،باز هم از مدار خارج شده و قطع میشوند.
وی با تاکید بر اینکه از روز دوشنبه قرار بوده است تا حدود  ۳۰۰۰گوشی
تلفن اپل قطع شود ،اظهار کرد :تعداد  ۵۰۰۰گوشی موبایل رجیسرت نشده از
همین برند نیز در دست اعامل طرح رجیسرتی است که از روز گذشته به بعد
قطع شدن آنها رشوع شده است .البته این گوشیها فقط در تهران نبوده و در
همه کشور این طرح اجرا خواهد شد.
رییس اتحادیه مخابرات استان تهران با اشاره به رشوع اعامل طرح رجیسرتی از
تاریخ  ۱۵آذرماه امسال ( )۱۳۹۶اظهار کرد :تا روز دوشنبه تعداد  ۳۰۰۰گوشی
موبایل باید قطع شده باشد که البته حدود  ۷۰۰عدد از آنها از کشور خارج
شده که احتامال مربوط به افرادی بوده در آن تاریخ در ایران حضور داشتند و
بعد از کشور خارج شده اند.
محبی در پاسخ به این سوال که مقرص اصلی در قطع شدن این تعداد از
گوشیهای موبایل علیرغم اطالعرسانیهای فراگیر در مورد اجرای طرح
رجیسرتی کیست ،اظهار کرد :مقرص اصلی فروشندهها بودهاند که به هر
دلیلی اعم از بیاطالعی یا تصور رجیسرت نشدن گوشیها ،اقدام به فروش این
گوشیها به مردم کردهاند که حاال باید به صورت کارکرده و دست دوم آنها را
پس بگیرند.وی اضافه کرد :مردم هم باید موقع خرید گوشیهای تلفن همراه
حتام از رجیسرت شدن آنها اطمینان یافته و کد گوشیها را به شامرهای که برای
رجیسرتی اعالم شده است ،ارسال کنند.رییس اتحادیه مخابرات استان تهران در
نهایت با بیان اینکه هر گوش ی تلفن همراهی که بدون عوارض گمرکی وارد
کشور شود قاچاق محسوب میشود ،گفت :طرح رجیسرتی هنوز در مورد
برخی از مدلهای تلفن همراه از جمله سامسونگ اعامل نشده است که در
روزهای آینده این اتفاق خواهد افتاد و حتی احتامل دارد به صورت رضبتی
و ناگهانی همه مدلهای دیگر نیز مشمول اجرای طرح رجیسرتی بشوند.در
تاریخ  ۱۸مهرماه  ۱۳۹۶جلسه هم اندیشی اجرای طرح رجیسرتی با حضور
مسئوالن مربوطه از جمله وزیر ارتباطات ،وزیر صنعت ،مناینده وزیر اقتصاد،
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و مسئوالن سازمان حامیت مرصف کنندگان،
گمرک ایران و اتحادیه دستگاههای مخابراتی برگزار شد تا همه چیز برای رشوع
این پروژه پرحاشیه آماده شود .در نهایت پس از این جلسه بود که مقرر شد
تا طرح رجیسرتی تلفن همراه از تاریخ  ۲۸مهر به صورت رسمی اجرایی شود.
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وزیرارتباطات و فناوری اطالعات:

ایجاد شبکه اجتماعی داخلی نیازمند
امان نامه قضائی و امنیتی است

به ایجاد شبکه های اجتامعی د اخلی واکنش نشان داد و نوشت:رسویس های
بومی برای توسعه عالوه بر پشتیبانی مالی ،نیازمند امان نامهای در بخش های
قضائی و امنیتی هستند که دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.
به گزارش ایرنا ،محمد جواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
زمانی نه چندان دور ،صنعت وبالگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و
رقابت بود و شبکه اجتامعی بومی ایرانی پا به پای منونه های بین املللی رقابت
میکرد.
وی افزود :اما امروز دیگر نامی از صنعت وبالگ ایران به جا منانده و شبکه
اجتامعی محبوب آن زمان اعالم کرده بزودی رسویس خود را خاموش خواهد
کرد.
آذری جهرمی ادامه داد :در مصاف آزادی و امنیت ،داخلیها صحنه رقابت را به
برخی نگاه های تنگ نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژههایی
با پسوند ملی آغاز شد که بیشرت آنها با تصدی دولتها به رسانجامی نرسید و جز
رضر اقتصادی برخی مجموعهها ،نامی به جا منانده است.
وزیرارتباطات نوشت :در این میان آمارهای سال  92خرب از آن می داد که بیش
از 25درصد استفاده مردم از اینرتنت با فیلرتشکن است ،اما با رویکرد حامیتی
دولت از دسرتسی مردم به شبکههای اجتامعی ،کم کم این رسویس ها در زندگی
مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیتهای دولت تا آنجا نبود که
بتواند همه موانع پیش روی شبکه های اجتامعی داخلی را رفع کند.
وی افزود :بدون شک هر زمان صحبت از توسعه رسویسهای ایرانی میشود،
همواره به حجم ریالی حامیت دولت از این رسویس ها توجه می شود و در این

میان فراموش می شود که رسویس های بومی برای توسعه عالوه بر پشتیبانی
مالی ،نیازمند امان نامهای در حوزه های قضائی و امنیتی هستند که در ظاهر
دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.
آذری جهرمی ادامه داد :بالطبع در نبود رشایط مناسب برای رشد محصوالت
ایرانی ،مردم منتظر حل مشکالت داخلی مناندند و با استفاده از رسویسهای
بین املللی به استفاده از شبکه های اجتامعی ادامه دادند و عالوه بر رفع
نیازهای روزمره مثل اخبار و غیره بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی
را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره
خورد.
وزیرارتباطات نوشت :حاال در رشایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکرث
کشورهای دنیا امکان اعامل مقررات بر شبکه های اجتامعی بین املللی را ندارند
و البته سادهترین راه حل(!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بسنت فضا و بدنبال
آن رسدادن آواز لزوم توسعه شبکه های داخلی ،آن هم از جنس تنها تکنولوژی
و بدون توجه به سایر پارامرتها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان
مرشوع است ،غافل از آنکه عقب نگاه داشنت کشور از علم روز خود یک تهدید
بزرگ دیگر است.
وی ادامه داد:بعنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم هامنگونه
که رهربمعظم انقالب بارها بر کلیدواژه ‹ما می توانیم› تاکید فرموده اند ،نخبگان
ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند ،مرشوط بر انکه همه رشایط،
تاکید می کنم همه رشایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه جانبه
و زمان نیاز دارد.

نشده ،افزود :بالتکلیفی و اینکه
معلوم نیست این موضوع تا کی
بخواهد ادامه داشته باشد هم فشار
و نگرانی زیادی وارد کرده است.
البته پیامرسانهای داخلی هستند و
تعدادی از آنها بسرت پرداخت آنالین
هم دارند ،اما به دلیل سیاستهایی
که بوده و یا کمکاریهایی که
در سالهای گذشته شده ،توامنند
نشدند .البته خودشان هم باید
خالقیت بیشرتی به خرج میدادند،
اما تاکنون خیلی شناخته نشدند.
این عضو اتحادیه کسبوکارهای
اینرتنتی با اشاره به چگونگی قابلیت
پیامرسانهای داخلی اظهار کرد:
برخی از این پیامرسانها در روزهای
اخیر به علت حجم ترافیکی که به
آنها رسازیر شده ،نتوانستند روی
نسخه وب به خوبی کار کنند که
طبیعی است .البته به نظر میرسد
دارند تالش زیادی میکنند که
رسویسهای بهرتی در این روزها
بدهند و به نظر میرسد افرادی که
در اینستاگرام و تلگرام بودند هم
به این پیامرسانهای بومی بیایند
تا اگر مشکل تلگرام حل نشد،
کسبوکارشان از بین نرود و اینجا
رشوع دوباره داشته باشند.
حامیتی از کانالهای تلگرامی

سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای
اینرتنتی با اشاره به اقتصاد دیجیتالی
موجود گفت :اکنون یکی از پایههای
خردهفروشی در کشور دارد حذف
میشود و باید برای آن فکری کرد.
البته امیدواریم این رشایط به حالت
عادی بازگردد ،اما این موضوع باید
زنگ خطری برای مسئوالن باشد
که شبکه ملی اطالعات راهاندازی
شود .پیامرسان خارجی باید باشد،
اما در کنارش داخلی هم باید وجود
داشته باشد .پیامرسانهای داخلی
به مباحث فنی و رسور نیاز دارند.
افزایش هجوم به این پیامرسانها
نشان میدهد که منیتوانند پاسخگو
باشند ،در صورتی که آنها پیش از این
باید توامنند میشدند.
الفتنسب با بیان اینکه وقتی دلیل
فیلرتینگ تلگرام را بحث امنیتی
مطرح میکنند ،منیتوان واکنشی
نشان داد ،گفت :البته گفتوگوهای
زیادی برای رفع فیلرت انجام شده
است .اما باید قبول کرد هر کشوری
برای امنیت خود یک رسی فیلرت
میگذارد .اگرچه رسورهای شبکه
پیامرسان داخلی در دسرتس است ،اما
تنها با حکم قضایی امکان رصد آنها
وجود دارد و قاضی به راحتی حکم
منیدهد.

یک کارشناس با بیان اینکه رسورهای
شبک ه پیامرسان داخلی در دسرتس
است ،اما تنها با حکم قضایی امکان
رصد آنها وجود دارد و قاضی هم
به راحتی حکم منیدهد ،معتقد
است به دلیل سیاستهای موجود
و یا کمکاریها در سالهای گذشته،
پیامرسانهای بومی توامنند نشدند و
افزایش هجوم به آنها نشان میدهد
که منیتوانند پاسخگو باشند.
رضا الفتنسب در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره به تاثیر اختالالت و فیلرتینگ
بر کسبوکارهای اینرتنتی اظهار کرد:
کندی رسعت اینرتنت و اختالالت
ایجادشده بر کسبوکارهای مجازی
که وبسایت داشته و از ابزارهایی
مانند تلگرام و اینستاگرام به عنوان
مکمل و در جهت اهداف خود
استفاده میکردند و کمک میگرفتند،
تاثیر منفی داشت .همچنین تعداد
زیادی از افراد که در این شبکهها
فعالیت اقتصادی کرده و خدمات
خود را معرفی میکردند ،مترضر
شدند .فروشاین کسبوکارها به طور
متوسط حدودا بین  ۲۵تا  ۳۰درصد
به دلیل اختالل رسعت اینرتنت و
سایر عوامل افت کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون
در این زمینه ساماندهی انجام

کمکاری پیامرسانهای بومی
یشده نشد
شناسای 
الفتنسب با تاکید بر نقش وزارت
ارشاد در موضوع ساماندهی
کانالهای تلگرامی بیان کرد :وزارت
ارشاد اعالم کرد میخواهد کانالهای
تلگرامی را ساماندهی کند و
کانالهای با بیش از  ۵۰۰۰کاربر باید
شناسایی شوند .تعدادی از کانالها
هم آمدند و مدارک دادند با این
تصور که با این کارها رسمی میشوند
و از مشکالتی مانند فیلرت مصون
هستند؛ اما این اتفاق نیفتاد و هیچ
حامیتی از کسانی که کسبوکارشان
را براساس این اعالم وزارت ارشاد
گذاشتند ،نشد.
وی در ادامه با بیان اینکه ساماندهی
کانالها باید با هدف رسویسدهی
صورت بگیرد ،افزود :در صورتی که
هامن موقع کمیته فیلرتینگ اعالم
کرد فعالیت تجاری بر بسرت پیامرسان
خارجی و تلگرام و اینستاگرام ممنوع
است .درواقع در سیاستهای دولت
و قوه قضاییه دوگانگی وجود دارد و
حرف واحدی وجود ندارد.
وزارت ارتباطات با نیات خوب
خود و یا وزارت ارشاد نتوانستند
برای فیلرتیتگ کاری کنند ،زیرا این
موضوع در دست قوه قضاییه و
کمیته فیلرتینگ است.

ی جدیدتان با رجیستری غیرفعال شد
اگر گوش 
چه کنید؟

پیش از خرید گوشیهای اعالمشده در فاز دوم رجیسرتی الزم است رسیال
دستگاه مورد نظر را به سامانه همتا اعالم و از ثبت شناسه آن اطمینان
حاصل کند؛ با وجود این ،در صورت سهلانگاری اگر دستگاهتان با گذشت
 30روز غیرفعال شد ،باید به استناد فاکتور به فروشنده مراجعه و درخواست
حل مشکل کنید.
به گزارش ایسنا ،موضوع طرح رجیسرتی یا ثبت شناسه گوشیهای همراه در
حالی که از مدتها پیش مطرح شده و بعضا به علت عدم آمادگی با شکست
مواجه شده بود ،در نهایت با آمادگی سیستمهای فنی و زیرساختهای
الزم به گفته مسووالن ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ابتدا با
آگاهسازی بخشهای مختلف و پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل و ثبت
و مانیتورینگ آخرین شناسههای ترکیبی گوشی و سیمکارت ،از مهر ماه
بار دیگر کلید خورد و محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات -از مکانیزم پلهای برای اجرای اعامل سیاست خرب داد.
همچنین در مرحله دوم که اعالم برندهای شامل رجیسرتی بود ،ابتدا برای
گوشیهای برند اپل از تاریخ  14آذر اعامل سیاست آغاز شد .در ادامهی این
مرحله نیز گوشیهای گوگل ،بلکبری و موتوروال به عنوان مدلهایی که
مشمول فاز اجرایی مرحله دوم رجیسرتی میشوند ،اعالم شدند و مقرر شد
از تاریخ  ۸دیماه این مدلها مشمول طرح شوند .درواقع با روشن شدن
این گوشیها ،در صورتی که شناسهشان در سیستم اپراتوری ثبت نشده باشد،
برای کاربر پیامکی ارسال میشود که تنها تا یک ماه دیگر از شبکه خدمات
دریافت خواهد کرد.
به گفته مسووالن ،با اجرای این طرح ،برای متامی گوشیها و تبلتهایی که
تا قبل از تاریخ اجرای هر مرحله فعال شده است مشکلی به وجود منیآید
اما پس از آن رصفا گوشیهایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدهاند فعال
خواهند شد .برای استعالم قانونی و یا غیرقانونی بودن روند واردات هر
گوشی نیز الزم است خریداران با استعالم کد  ۱۵رقمی ( )IMEIاز طریق
سامانه  *۷۷۷۷#یا  *۴#اصالت گوشی را بررسی و پس از اطمینان از ثبت
گوشی نسبت به خرید آن اقدام کنند.
وظیفه رجیسرتی بر عهده فروشنده است
بنابراین خریدار باید رسیال دستگاه مورد نظر را به سامانه همتا اعالم و از
رجیسرت بودن آن اطمینان حاصل کند؛ اما درنهایت وظیفه رجیسرت کردن
دستگاههای موبایلی که در فروشگاه هستند بر عهده فروشنده است؛
بنابراین در صورتی که خریدار گوشی را خریده و این گوشی در لیست
برندهایی که تا کنون و در مرحله دوم اجرایی رجیسرتی اعالم شدهاند قرار
داشت و با گذشت زمان اعالمشده ،دستگاهش غیرفعال شد ،خریدار باید به
استناد فاکتور به فروشنده مراجعه و درخواست حل مشکل کند.
در نهایت در بدترین حالت اگر با وجود اطالعرسانیهای انجامشده ،مشرتی
هیچ خربی نداشته باشد و بخواهد خرید کند ،وظایفی در قبال خرید خود
دارد .یکی از وظایف مشرتی این است که از فروشنده فاکتور بگیرد .ممکن
است مشرتی سهلانگاری کرده ،پول پرداخت کند و فاکتور هم نگیرد ،در
صورتی که اگر مشرتی از رجیسرتی هم خرب نداشته باشد باید از فروشنده
فاکتور بگیرد .در این رشایط پس از گذشت  30روز در صورتی که گوشی
از کار افتاد ،باید به استناد فاکتور به فروشگاه مراجعه کرده و گوشی را با
دریافت مبلغ برگردانده و یا آن را با یک گوشی قانونی تعویض کند.
در صورتی که فروشنده حارض به دریافت گوشی با عودت مبلغ نشده و یا
آن را تعویض نکرد ،خریدار میتواند به سازمانهای ذیربط مانند تعزیرات
حکومتی یا سازمان حامیت مرصفکنندگان و تولیدکنندگان شکایت کرده
و اعالم کند گوشی خریداریشده رجیسرت نیست و مراحل را از این طریق
پیگیری کند .البته متام اطالعرسانیهای انجامشده به این خاطر است که
خریدار پیش از خرید گوشی مورد نظر خود از ثبت گوشی اطمینان حاصل
کرده تا شکایات در این زمینه کاهش یابد و مشرتیان نیز درگیر بروکراسیهای
اداری نشوند.

گجت هوشمند؛ راهی برای یافتن کلیدهای گمشده

یک استارتاپ در جریان منایشگاه علم و تکنولوژی  2018 CESاز یک گجت
هوشمند جدید رومنایی کرده است که به کاربران این امکان را میدهد تا
بتوانند کلیدهای گمشده خود را بیابند.
به گزارش ایسنا  ،گجت نوندا آیکو کی فایندر ()nonda AIKO Key Finder
یک گجت هوشمند و کاربردی جدیدی است که استارتاپ نوندا که به تازگی
در عرصه علم و تکنولوژی آغاز بکار و فعالیت کرده است ،در منایشگاه CES
 2018معرفی و رومنایی کرده است.
بسیاری از افراد همواره از اینکه کلیدهای خود را گم می کنند و باید
ساعتها و شاید مدتهای طوالنی به دنبال کلیدهای گمشده خود باشند،
اظهار ناراحتی میکنند .آنها گاهی در هر جایی اعم از کیف دستی تا ماشین
و خانه اقوام به دنبال پیداکردن کلیدهای خود هستند و بسیاری نیز گم کردن
کلیدهای خانه و اتاق های خود را از لحاظ امنیتی بسیار ناامن و نادرست
می دانند و به همین خاطر نیز بیشرت از دیگران دچار ناراحتی ،وسواس فکری
و نگرانی می شوند.
حاال یک رشکت نوپا تحت عنوان نوندا که به تازگی در عرصه علم و فناوری
پانهاده است ،قصد دارد با معرفی محصول جدید و گجت هوشمند خود،
نارحتی و نگرانی بسیاری از افراد را برطرف کند و به کمک آنها بیاید .این
محصول بهگونهای طراحی شده است که تا حد ممکن در هر جنبهای برای
کاربران قابل دسرتس باشد.
قرار است این محصول با کمرتین قیمت ممکن ابتدا در ایاالت متحده آمریکا
و سپس در رسارس جهان عرضه شود و در اختیار و دسرتس عموم مردم
قرار گیرد .بر اساس گزارشهای منترش شده قیمت این محصول به هنگام
عرضه ۱۶.۹۹ ،دالر خواهد بود.این محصول از یک دستگاه با فناوری ردیابی
هوشمند بهره مند است و دارای باتری پردوامی است که گفته می شود تا
شش ماه نیز دوام می آورد .این گجت همچنین از طریق یک اپلیکیشن
موبایل روی هر دو پلتفرم اندروید و  iOSقابل مدیریت است .البته این
محصول علی رغم آنکه نامش تنها برای یافنت کلیدهای گمشده نامگذاری
شده است ،قابلیت ردیابی و یافنت هرگونه دستگاه و گجت هوشمند دیگری
را نیز دارد.رشکت نوندا اعالم کرده است که این گجت کامال با محیط زیست
سازگار است .این محصول همچنین به هنگام خالی شدن شارژ باتری هشدار
میدهد و به شام این امکان را میدهد تا از طریق خود دستگاه و بدون نیاز
به گوشی هوشمند از میزان شارژ باتری آن آگاه شوید.

