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تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳درصد
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پول برق از مشترکان زلزلهزده گرفته نمیشود
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شکاف قیمتی دالر آزاد و دولتی؛  ۸۰۰تومان
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد :

کاهش نرخ سود تسهیالت ارزی
برای سرمایهگذاران ایرانی

صفحه 2

 ۱۱دلیل نمایندگان مجلس برای استیضاح حجتی

دالیل بیش از  ۱۰۰نفر از منایندگان مجلس برای استیضاح حجتی وزیر جهاد
کشاورزی ،منترش شد.
به گزارش تسنیم ،اکربی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با ارسال تصویر
نامه بیش از  100نفر از منایندگان مجلس در کانال فضای مجازی خود ،دالیل
مجلس برای درخواست استیضاح حجتی وزیر جهاد کشاورزی را منترش کرد.
 -1عدم توانایی در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به علت واردات بیرویه
و مترضر شدن کشاورزان و عدم توانایی ایجاد بازارهای صادراتی
 -2عدم توجه به گزارش سازمان بازرسی در تخلفات مالی رشکتهای تابع
وزارت جهت کشاورزی و عدم اجرای بند  44قانون اساسی و در واگذاری
رشکتهای تابع وزارت جهاد کشاورزی همچون جهاد استقالل مادر تخصصی،
صندوق حامیت و رشکت پشتیبانی امور دام و رشکت خدمات بازرگانی،
رشکت شهرکهای کشاورزی ،سازمان تعاون روستایی ،بانک کشاورزی و
خدمات حامیتی استفاده از افراد بازنشسته در وزارتخانه.
 -3عدم توجه در جذب بودجه مصوب و خط اعتباری وزارت جهاد کشاورزی
 -4عدم اجرای الگوی کشت و عدم حامیت جدی از کشاورزیان با
سیاستگذاری در نحوه مناسب کشت در کشور.
 -5عدم کنرتل قیمت شکر و ورشکستگی کارخانجات قند و شکر و چغندر
کاران که در اثر بیموقع شکر صورت گرفت.
 -6عدم توجه در مراکز اسرتاتژی و زیرساختهای کشاورزی همچون مرغ
الین ،اصالح نژادهای دامی بومی و گیاهی کشور و واردات بیرویه بذرهای
خارجی که بشدت کشور را وابسته منوده است.
 -7عدم توجه به صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی در کشور و عدم
فرهنگسازی شناخت بازارهای هدف محصوالت کشاورزی و نحوه تولید
محصوالت صادرات محور توسط معاونتهای تحقیقاتی وزارت جهاد
کشاورزی جهت اشاعه فرهنگ تولید صادراتی و شناخت بازارهای صادراتی
محصوالت صادراتی کشور و نداشنت برنامهای برای مشوقهای صادراتی.
 -8عدم رسمایهگذاری زیرساختی و تولیدماشینآالت مدرن کشاورزی در
کشور که بتواند میزان ضایعات برداشت محصوالت کشاورزی را کاهش دهد.
 -9عدم دفاع از کشاورزان در مسئله استفاده بهینه از آب و عدم
توجه به برنامههای زیرساختی آب همچون به وجود آمدن چرخش
آب شیرین که بودجهای برای آن از صندوق توسعه ملی به میزان 8
میلیارد دالر در نظر گرفته شده بود و در رسفصلهای دیگری هزینه
گردید.
 -10عدم استفاده از مدیران باسابقه در سازمانهای تخصصی چون سازمان
دامپزشکی کشور.
 -11بیتفاوتی نسبت به کمیسیون تخصصی ،توهینی به یک جمعیت علمی
است.

شکاف قیمتی دالر آزاد و دولتی؛  ۸۰۰تومان

در روند رشد بیسابقه قیمت دالر در بازار رسمی و غیررسمی اختالف نرخ
به بیش از  ۸۰۰تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا ،اولین روز هفته جاری برای دالر در مرکز مبادالت ارزی
با افزایش قیمت همراه شد و حدود  ۹تومان نسبت به آخرین قیمت
هفته گذشته افزایش داشت .نرخ دالر دولتی دیروز  ۳۶۴۶تومان اعالم
شد.
دالر دولتی اکنون با وجود افزایشی رسیعی که طی هفتههای اخیر داشته،
همچنان اختالف قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد .به هر صورت نرخ
غیررسمی دالر اکنون در سطح بیسابقهای قرار داشته و تا  ۴۴۵۰و البته
باالتر نیز پیش رفته که با نرخ  ۳۶۴۶تومان در بازار رسمی در مجموع اختالف
بین دو نرخ دالر را به بیش از  ۸۰۰تومان رسانده است.

نسبت به دالر

خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت

در کشور

همین صفحه

تضعیف ۳۱درصدی نرخ ریال
نسبت به دالر
نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر ،گفت :از سال
 92تاکنون نرخ ریال نسبت به دالر  31درصد
تضعیف شده این در حالی است که تضعیف
روبل روسیه در برابر دالر حدود  75درصد ،لیر
ترکیه  95درصد و یورو  12درصد است.رییس
کل بانک مرکزی ،افزود :این نوسانات ارزهای

بین املللی با یکدیگر است که ناشی از متغیرهای
اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و طبیعی
است.
سیف ،ترصیح کرد :نرخ ارز ثبات نسبی مناسبی در
مقایسه با گذشته داشته است و بانک مرکزی تالش
می کند این نوسانات را به حداقل برساند.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد:

تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳درصد
مرکز پژوههشای مجلس شورای اسالمی کاهش نرخ رشد اقتصادی به حدود
۳درصد در سال  ۹۷را پیشبینی کرد.
به گزارش تسنیم ،مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد ،پس از رشد
12.5درصدی تولید در سال  1395عمدتاً بهعلت گشایش ناشی از افزایش
صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام ،شواهد موجود حاکی از رشد مثبت
اقتصادی در سال  1396است .رشد اقتصادی برای این سال حدود  4.1درصد
برآورد میشود.
با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهرهمندی
از ظرفیتهای مازاد بخشهای مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه
در دو سال اخیر شاهد آن بودهایم کنار سطح پایین رسمایهگذاری در سالهای
اخیر ،انتظار میرود رشد اقتصادی سال  1397پایینتر از  1396باشد.
از دیگر عوامل مؤثر در این نتیجهگیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال
 1397را نیز در نظر گرفت.
یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی ،محاسبه این رشد
از منظر حسابهای ملی است .در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی
کشور میتواند هم از کانا ل اعتبارات هزینهای و هم از کانال اعتبارات متلک
داراییهای رسمایهای ،بهطور مستقیم ،رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
این تأثیرگذاری از آن جهت توجیه مییابد که بودجه عمومی ارزش افزوده
برخی از بخشهای اقتصادی و بهتبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر
قرار میدهد.
بنابراین برای شناخت تأثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی الزم است
بخشهایی از ارزش افزوده آنها که متأثر از بودجه عمومی است ،شناسایی و
میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود .در نهایت ،تجمیع این
آثار میتواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی
بر رشد اقتصادی باشد.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که اعتبارات هزینهای
و اعتبارات متلک داراییهای رسمایهای که در الیحه بودجه سال  1397برابر
با  376.4و  60.4هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدهاند ،بهترتیب معادل
 276و  55هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد .با عنایت به نکته مذکور
از یکسو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهشها راجع
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صفحه 3

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد :

رییس کل بانک مرکزی ،گفت :از سال  ۹۲تاکنون
نرخ ریال نسبت به دالر  ۳۱درصد تضعیف شده
این در حالی است که تضعیف روبل روسیه در
برابر دالر حدود  ۷۵درصد ،لیر ترکیه  ۹۵درصد و
یورو  ۱۲درصد است.
ولی اله سیف در گفت وگو با خانه ملت ،درباره

تا پایان هفته

همین صفحه

وجود 136هزار میلیارد تومان معوقات بانکی

تضعیف ۳۱درصدی نرخ ریال

اتمام کار کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷

به میزان تحقق اعتبارات هزینهای و اعتبارات متلک داراییهای رسمایهای
در انتهای سال ( 1396بهترتیب برابر با  239و  45هزار میلیارد تومان)،
محاسبه نشان میدهد که:او الً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد
اعتبارات متلک داراییهای رسمایهای از  45هزار میلیارد تومان در انتهای
سال  1396به  55هزار میلیارد تومان در انتهای سال  1397بر رشد اقتصادی
یباشد.ثانیاً
سال ( 1397از کانال بخش ساختامن دولت) برابر با  0.1درصد م 
تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینهای از  239هزار
میلیارد تومان در انتهای سال  1396به  262.5هزار میلیارد تومان در انتهای
سال  1397بر رشد اقتصادی سال ( 1397از کانال بخش خدمات عمومی)
حدودا ً برابر با 0.1ــ درصد خواهد بود .در صورتی که نرخ تورم باالتر از
نرخ برآوردشده ( 11.5درصد) باشد (بهعنوان مثال بهدلیل آثار ناشی از
افزایش قیمت بنزین و نفت گاز) ،اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد
بود.
تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات متلک داراییهای رسمایهای
و عملکرد اعتبارات هزینهای بر رشد اقتصادی سال  1397صفر برآورد
میشود .چنانچه همه اعتبارات متلک داراییهای رسمایهای و اعتبارات
هزینهای در نظر گرفتهشده در الیحه بودجه سال ( 1397که بهترتیب برابر با
 60.4و  276.4هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال محقق شوند،
آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال  1397تنها با  0.6درصد خواهد
بود.بهمنظور بررسی دقیقتر تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی الزم است که
آثار غیرمستقیم ناشی از عملکرد رضیب فزاینده کینزی نیز در نظر گرفته
شود .این محاسبات مبتنیبر تأثیر مستقیم مخارج دولتی در حسابداری ملی
صورت گرفته است و نقش بالقوه بودجه عمومی در ایجاد انگیزههای تولیدی
و جهتدهی به بخش خصوصی باید بهطور جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد.
برای بررسی رشد بلندمدت اقتصادی تحلیل بودجه تنها در کانال حسابداری
ملی کافی نیست و رضوری است که عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی کشور
در مسیر بلندمدت آن بهتفکیک شناسایی شده و نقش بودجه عمومی دولت
و اجزای آن در این زمینه مشخص شود.
در نهایت با در نظر گرفنت انتظارات از تولید بخشها و نقش بودجه ،رشد
اقتصادی سال  1397حدود  3درصد برآورد میشود.

خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :افرادی که دعوتنامه سهام عدالت دارند
اما بههردلیل از ثبتنام نهایی سهام عدالت جا ماندهاند ،بیش از یکمیلیون
و ۸۰۰هزار نفر هستند که در آینده پس از پایان پروسه پرداخت سود ،تعیین
تکلیف شده و به حقشان میرسند.
به گزارش تسنیم؛ از سال  85تاکنون  49میلیون و  226هزار نفر از افراد
جامعه بهعنوان مشموالن سهام عدالت شناسایی شده و به آنها سهام تعلق
گرفته است.
البته در این میان هستند افرادی که در مراحل اولیه اجرای این طرح اقدام
به ثبتنام و ارائه مدرک کردهاند ،اما هنوز سهام عدالت به آنها اختصاص
داده نشده است و بر این اساس سودی هم از این سهام عاید آنها منیشود
که اصطالحاً به این دسته از مشموالن که تعداد آنها اندک هم نیست،
«جاماندگان سهام عدالت» اطالق میشود.
بر این اساس تازگیها رئیس سازمان خصوصیسازی درباره افرادی که
دعوتنامه دارند اما به هر دلیل از ثبتنام نهایی سهام عدالت جا ماندهاند
گفته ،این افراد طبق آخرین برآوردها بیش از یکمیلیون و  800هزار نفر
هستند که در آینده پس از پایان پروسه پرداخت سود ،تعیین تکلیف شده
و به حقشان میرسند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انتقاد کرد؛

تاخیر دولت در ورود به حادثه نفتکش ایرانی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :ای کاش وزیر تعاون که متولی اصلی
رشکت ملی نفت کش است پیش از اینکه از ناحیه دولت به این وزارتخانه
ابالغ شود ،وارد کارزار می شد.
به گزارش خانه ملت؛ اسداله قره خانی ،در ترشیح آخرین وضعیت نفتکش
سانحه دیده ایرانی در آب های چین گفت :علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتامعی که به عنوان متولی اصلی رشکت ملی نفت کش است از سوی
دولت ماموریت بررسی و پیگیری این حادثه را پیدا کرده در حال حارض در
چین مستقر شده و در محل حادثه ستاد بحرانی تشکیل شده است.
قره خانی با بیان اینکه محموله کشتی فوب خلیج فارس بوده و توسط کره
جنوبی بیمه شده است ،یادآور شد :کشتی نیز بیمه بوده است و از این ناحیه
رضر و زیانی متوجه کشور نیست اما آنچه که مهم است بحث جان انسان ها
و افرادی است که متعلق به این آب و خاک هستند لذا ای کاش وزیر تعاون
که متولی اصلی رشکت ملی نفت کش است پیش از اینکه از ناحیه دولت به
این وزارتخانه ابالغ شود وارد کارزار می شد و چینی ها حس می کردند که
مسئوالن با جدیت موضوع را دنبال می کنند و چند روز تعلل منی کردند چرا
که برداشت ما بر این است که تعللی در محل حادثه از سوی چینی ها وجود
داشت.وی با اشاره به اینکه رشکت ملی نفت کش از لحظه وقوع انفجار با
توجه به وجود سیستم تعقیب کشتی در این رشکت از وقوع این حادثه مطلع
شد ،افزود :دولت چین ،فرمانده نیروی دریایی چین ،رشکت ملی کشتیرانی
و نخست وزیر چین با درخواست رشکت ملی نفت کش ایران وارد کارزار
منی شود لذا سفیر ایران در چین باید زودتر وارد کارزار می شد در حالی که
سفیر پس از  ۴الی  ۵روز از وقوع حادثه روز جمعه از پکن وارد شانگهای
شده و در این شهر مستقر شده است.وی با انتقاد از اینکه وزیر تعاون پس
از  ۴روز با سفیر چین و ژاپن مالقات می کند ،اظهار داشت :ربیعی باید روز
نخست حادثه در چین حارض می شد و از متام ظرفیت کشور برای پیگیری
حادثه استفاده می کرد و مجوز ورود به حادثه را از دولت می گرفت جدا
از این موضوع رشکت ملی نفت کش مربوط به سازمان بازنشستگی بوده که
زیر نظر وزارت رفاه است لذا عدم ورود رسیع وزیر تعاون جای سوال دارد.
وی ترصیح کرد :کمیسیون انرژی از مسئوالن دعوت می کند که با حضور در
کمیسیون گزارشی در مورد حادثه به اعضا ارائه دهد و پس از بررسی اسناد
و مدارک گزارشی در صحن علنی قرائت می شود.
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مدت اشتغال  ۶۸درصد شاغالن
کمتراز ۱۵سال

بررسی شاخص«طول مدت اشتغال» نیروی کار کشور نشان میدهد
 ۶۸.۷درصد از شاغالن کشور کمرت از ۱۵سال در شغل اصلی خود فعالیت
دارند و این رقم برای کل جمعیت شاغل به طور میانگین ۱۲سال و
۲ماه است.
به گزارش مهر ،مدت زمان اشتغال فرد به عنوان شاغل رسمی (تحت
پوشش بیمه بازنشستگی) بیانگر شاخص «طول مدت اشتغال» است
که بر اساس قوانین موجود در کشور هر فرد در صورت اشتغال رسمی
در کشور بدون در نظر گرفنت موارد استثنا میتواند پس از  ۳۰سال کار،
بازنشسته شود.
از منظر مطالعات آماری ،وضعیت نیروی کار کشور از نظر طول مدت
اشتغال ،میتواند در برنامه ریزیهای مربوط به منابع انسانی نقش
اساسی ایفا کند.
اما تحلیلهای آماری گزارش مرکز آمار و اطالعات راهربی وزارت کار
نشان میدهد؛ در سال  ۱۳۹۵از  ۲۲.۶میلیون نفر شاغل در کشور طول
مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر  ۱۲.۱میلیون نفر از شاغالن
کشور که حدود  ۵۳.۸درصد از کل شاغالن را شامل میشود ،کمرت از ۱۰
سال است .به عبارتی مدت اشتغال رسمی این گروه از شاغالن یک دهه
برآورد می شود.
همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای  ۲۴.۷درصد از نیروی
کار که حدود  ۵.۶میلیون نفر از شاغالن را تشکیل می دهند بین  ۱۰تا
 ۲۰سال برآورد شده است.
طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود  ۳.۱میلیون نفر از نیروی
کار کشور معادل  ۱۳.۸درصد از شاغالن ،بین  ۲۰تا  ۳۰سال است.
همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود  ۱.۸میلیون
نفر بیش از  ۳۰سال است که  ۷.۸درصد از نیروی کار را شامل می شود.
نتایج این گزارش رسمی نشان میدهد ،نیروی کار کشور از نظر طول
مدت اشتغال بسیار جوان است و طول مدت اشتغال بیش از ۱۵.۶
میلیون نفر از نیروی کار کشور معادل  ۶۸.۷درصد از شاغالن ،کمرت از
 ۱۵سال است.
بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود  ۱۲.۲سال
برآورد می شود که این شاخص برای زنان حدود  ۱۱.۰سال و برای مردان
نیز حدود  ۱۲.۵سال برآورد می شود.
یافتههای این گزارش رسمی حاکی از آن است که مدت اشتغال برای
مردان و زنان کمی متفاوت است .هامنگونه که مشاهده می گردد هرچه
طول مدت اشتغال افزایش می یابد نقش زنان کمرنگتر میشود .به
عبارت دیگر زنان با اشتیاق بیشرتی وارد عرضه فعالیت اقتصادی می
شوند ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی کار کشور خارج می شوند که
دلیل آن را می توان به عوامل اجتامعی از قبیل ازدواج ،داشنت فرزند و
 ...مرتبط دانست.
نتایج حاصل از مطالعه شاخص طول مدت اشتغال در شغلی اصلی
همچنین نشان میدهد ،بیش از  ۱.۸میلیون نفر از شاغالن که فقط ۷.۸
درصد از نیروی کار را تشکل می دهد ،بیش از  ۳۰سال در شغل اصلی
خود فعالیت دارند.
طول مدت اشتغال در شغل اصلی به متغیرهایی چون موقتی بودن
شغل ،تعطیلی کارگاه یا واحد مربوطه ،نارضایتی شغلی از شغل اصلی،
انگیزه برای جستجوی شغل بهرت ،نارضایتی فرد شاغل از کارفرما یا
بالعکس ،عدم متایل به ادامه فعالیت به دلیل حقوق و دستمزد پایین
بستگی دارد.
همچنین الزم به ذکر است بر اساس مطالعات نیروی کار در سال ۹۵
که از سوی مرکز آمار ایران منترش شده بود ،عوامل ترک کار در  ۵سال
گذشته مورد بررسی قرار گرفت که اولین عامل ترک شغل« ،موقتی بودن
کار» بود .عالوه بر این پایین بودن درآمد ،تعدیل نیرو ،به پایان رسیدن
دوره خدمت وظیفه ،تعطیلی دامئی محل کار ،فصلی بودن کار ،مسائل
خانوادگی ،بیامری ،جابجایی محل کار ،مهاجرت و تحصیل یا آموزش
برخی از عوامل ترک کار در سال  ۹۵بودند.
مرتضی شهیدزاده رییس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی شد؛

کاهش نرخ سود تسهیالت ارزی
برای سرمایهگذاران ایرانی

هیات امنای صندوق توسعه ملی با استعفای احمد دوست حسینی
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت و مرتضی شهید زاده
را به عنوان عضو جدید هیات عامل و رییس هیات عامل این صندوق
انتخاب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،در جلسه هیات امنای
صندوق توسعه ملی به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری مطابق
با اساسنامه این صندوق ،موضوع استعفای احمد دوست حسینی رییس
هیات عامل صندوق توسعه ملی بررسی شد و اعضای هیات امنا ضمن
تقدیر از تالشهای ارزنده و صادقانه وی در دوران تصدی این مسئولیت
با آن موافقت کردند.همچنین هیات امنای صندوق توسعه ملی مرتضی
شهید زاده را با توجه به سوابق و تجارب ارزنده وی به عنوان عضو
جدید هیأت عامل و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب
کردند.
موافقت صندوق توسعه ملی با کاهش نرخ سود تسهیالت ارزی اعطایی
صندوق برای رسمایه گذاران ایرانی
در ادامه جلسه هیات امنای صندق توسعه ملی پیشنهادهایی برای
اصالح برخی بندها و تبرصههای نظام نامه ضوابط و رشایط اعطای
تسهیالت ارزی مطرح و با هدف رونق تولید ،صادرات و اشتغال آفرین
تصویب شد.در همین راستا هیات امنای صندوق توسعه ملی با کاهش
نرخ سود تسهیالت ارزی اعطایی صندوق برای رسمایه گذاران ایرانی
موافقت کرد.
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بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛

حقوق و مزایای بیش از  5میلیون تومان
در سال  97افزایش ند ارد

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل
کشور سال  ۹۷از مصوبه این کمیسیون در مورد
ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷
خرب داد.
علیاصغر یوسف نژاد در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت
مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای
مختلف حقوق بگیر دستگاههای اجرایی موضوع
ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده
 ۲۹قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات
علمی و قضات رابه گونهای افزایش دهد که
متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی
که در سال  ۹۶کمرت از  ۵۰میلیون ریال است،
به صورت پلکانی نزولی ،به میزان  ۱۰درصد
باشد ،حداکرث میزان افزایش  ۱۸درصد خواهد
بود.به گفته وی ،به موجب مصوبه کمیسیون
تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در
سال  ۹۶بیش از  ۵۰میلیون ریال است و حقوق
و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده  ۷۱قانون
مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و

اعضای هیات مدیره ،روسای دستگاههای اجرایی
موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری
و ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران
مراکز استانها و دریافتی اعضای شوراهای اسالمی
شهر مراکز استانها در سال  97افزایش منی یابد
و هرگونه افزایش حقوق و مزایا ،فوق العاده ها
و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید
تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و ترصف
غیرقانونی دراموال محسوب و مرتکبین مشمول
مجازات مقرر در ماده  ۵۹۸قانون مجازات
اسالمی (تعزیرات) خواهند بود.
رؤسای سه قوه ،معاون اول رئیس جمهور،
نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضا
شورای نگهبان ،وزرا ،منایندگان مجلس شورای
اسالمی و معاونین رئیس جمهور  ،استانداران
و سفرا  ،معاونین وزرا مشمول این مصوبه
میشوند.
این مناینده مجلس همچنین یادآور شد :طبق
مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت
موقوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و

بخشی از هزینههای رضروی کارکنان دولت و
پاداشهای مشابه به مقامات ،روسا ،مدیران و
کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده
 ۲۹قانون برنامه ششم از جمله وزارت اطالعات،
نیروهای مسلح و سازمان انرژی امتی ایران
حداکرث معادل هفت برابر حداقل حقوق و
مزایای موضوع قانون  ۷۶قانون مدیریت خدمات
کشوری در ازای هر سال خدمت (تا سقف ۳۰
سال) که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالک
محاسبه قرار می گیرد ،خواهد بود.
براین اساس هرگونه پرداخت خارج از
ضوابط این بند تحت هر عنوان در حکم
ترصف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب
و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده
 ۵۹۸قانون مجازات اسالمی(تعزیرات)
یشود.
م 
یوسف نژاد در این باره گفت :پیش از این
میزان پاداش پایان خدمت نامحدود بود که با
این مصوبه حداکرث پاداش پرداختی  ۲۵۲میلیون
تومان خواهد بود.

وزیر اقتصاد در مراسم امضاء تفاهمنام ه میان  3وزارتخانه اعالم کرد:

رونق استارتآپها با کاهش نرخ سود بانکی
طبق تفاهمنامهای که میان سه وزارتخانه و یک معاونت علمی امضا شد
از این پس استارتآپهای مورد قبول شانس آن را خواهند داشت تا سقف
 ۵میلیارد تومان از طریق بازار بورس و به صورت جمعی تامین مالی شوند.
در این زمینه وزیر اقتصاد معتقد است کاهش سودبانکی در ایجاد رونق برای
استارتآپها موثر بوده است.
به گزارش ایسنا ،روز گذشته در محل وزارت اقتصاد تفاهمنام ه تامین مالی
جمعی پروژههای دانش بنیان بین وزارتخانههای اقتصاد ،ارتباطات ،تعاون ،کار
و رفاه اجتامعی و معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد.
در این نشست ،وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تاکنون به بازار
رسمایه اولیه توجه چندانی در کشور نشده بود ،گفت :عمده منابع مالی
الزم برای اجرای طرح ها و پروژهها تاکنون از طریق سیستم بانکی تامین
میشد و عمده فعالیت بورس نیز نقل و انتقال سهام در فعالیتها بوده است.
تفاهم نامه امروز به منظور شکل گیری رسمایهگذاری و رشاکت شکل گرفته
که در آن قابلیت اجرای ایدههای افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات بررسی میشود.

کرباسیان ادامه داد :پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتامعی نیز میتواند به تجمیع منابع خرد در قالب
تعاونیها و امثالهم بپردازد و در نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد
شد.
حال که سود سپردههای بانکی کاهش یافته ،رشایط برای مشارکت مردم
در فناوریهای نوین ،استارتاپها و کسب و کارهای نوپا فراهم شده و در
سالهای اخیر شاهد ارائه نوآوریهای فراوان در عرصههای حمل و نقل،
استارتاپها و غیره بودهایم.
وی ادامه داد :تاکنون ایدههای فراوانی در سطح جامعه به دلیل کمبود رسمایه
محقق نشده بود ،ولی اینک فرصتی فراهم شده تا در قالب رشاکتی ،فامیلی،
جمعیت اهدایی و  ...به تامین مالی اقدام کنند.
کرباسیان ادامه داد :اکنون سود بانکی پایین آمده و میتواند کسبوکارهای
نوپا و استارتآپی برای مردم جذاب کند و رسمایهها به این سمت هدایت
شود .با جهشی که در این کار صورت گرفته ،اثرات مثبت آن را مشاهده
خواهیم کرد.

اتمام کار کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷تا پایان هفته
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
سال  ۹۷از احتامل امتام کار این
کمیسیون و بررسی مصوبات الیحه
بودجه سال آینده در صحن علنی
خرب داد.
به گزارش خانه ملت ،وی با اشاره
به آخرین موضوعات مصوب در
این کمیسیون اظهار داشت :متام
تالش کمیسیون تلفیق این است که
تا پایان هفته پیشنهادات مصوب
کمیسیون ها و افراد را به جمع
بندی برساند و گزارش خود را تا آخر
هفته تقدیم صحن علنی مجلس
کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
سال  97ادامه داد :صحن علنی
مجلس آماده است که از هفته
آینده به مصوبات کمیسیون تلفیق
در خصوص الیحه بودجه سال 97
ورود کند.
800میلیارد تومان به امور پژوهشی
و توسعه فناوری اختصاص یافت
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق
بودجه سال  97گفت :کاهش
اعتبارات برنامه های پژوهشی
توسط دستگاه های اجرایی ممنوع
شد و همچنین اختصاص حداقل
یک درصد از اعتبارات هزینه ای
تخصیص یافته به جز فصل یک و 6
به امور پژوهشی و توسعه فناوری
اختصاص می یابد.
وی ادامه داد :شورای
برنامه ریزی و توسعه استان مجاز
است اعتبار مورد نیاز این تبرصه
را از رسجمع اعتبارات هزینه ای
استان به استثناء ادارات کل آموزش
و پرورش استان کرس و با هامهنگی
دستگاه اجرایی استان و براساس

اولویت ها و سیاست های پژوهشی
مصوب و نیاز استان با هامهنگی
وزارتخانه های آموزش و پرورش
و بهداشت و درمان برای امور
پژوهشی و توسعه فناوری به
دستگاه های اجرایی مشخص کند
در واقع  800میلیارد تومان اعتبار
در نظر گرفته می شود.
وی در ادامه عنوان کرد:
رشکت های بیمه ای مکلف هستند
 275میلیارد تومان اصل حق بیمه
شخص ثالث دریافتی را در اختیار
سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای کشور ،نیروی انتظامی و
سازمان اورژانس قرار دهند تا در
امور منجر به کاهش تصادفات
هزینه شود.
اختصاص  210میلیارد تومان برای
پرداخت حق بیمه اجتامعی زنان
رسپرست خانوار شهری
این مناینده مجلس بیان داشت :به
منظور تهیه و اجرایی کردن طرح
جامع کنرتل و کاهش آسیب های
اجتامعی با اولویت اعتیاد ،طالق،
حاشیه نشینی ،کودکان کار ،مفاسد
اخالقی و حامیت از زنان رسپرست
خانوار حدود  450میلیارد تومان
هزینه کنند تا به پیشنهاد سازمان
برنامه و بودجه و شورای اجتامعی
کشور رصف اقدامات اجرایی موارد
مذکور شود.
وی گفت 210 :میلیارد تومان از
این اعتبار برای پرداخت حق بیمه
اجتامعی زنان رسپرست خانوار
شهری در اختیار کمیته امداد امام
خمینی (ره) قرار می گیرد.
نحوه تهاتر تعهدات صندوق
بازنشستگی کارکنان فوالد

یوسف نژاد با اشاره به مصوبه
دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال
 97ادامه داد :وزارت امور اقتصاد
و دارایی مکلف است از طریق
سازمان خصوصی آن قسمت از
سهام دارایی های متعلق به موسسه
صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد
که کنرتلی ،زیان ده و کم بازده
است را مطابق مقررات به فروش
برسانند ،منابع حاصله را در اختیار
صندوق مذکور قرار دهد و دولت
موظف است از این درآمد تعهدات
مالی صندوق مذکور را تسویه و
تهاتر کند.
ترشیح مصوبات چهارشنبه
کمیسیون تلفیق بودجه
مناینده مردم ساری در مجلس
مصوبات روز چهارشنبه هفته
گذشته را یادآور شد :به منظور
جذب رسمایه گذار و ایجاد
اشتغال در مناطق محروم ،رشکت
شهرک های صنعتی و صنایع کوچک
مکلف است هزینه واگذاری زمین
و سایر زیرساخت ها را به صورت
حداکرث  10درصد نقد و مابقی به
صورت اقساط از زمان بهره برداری
از واحد تولیدی دریافت کند.
وی با اشاره به مصوبه دیگر
کمیسیون تلفیق ادامه داد :دولت
مکلف شد  0.27درصد از  9درصد
مالیات بر ارزش افزوده را براساس
قانون در اختیار وزارت آموزش و
پرورش به نسبت  30به  70نقدی و
غیرنقدی قرار دهد.
وی اظهار داشت :براساس مصوبه
کمیسیون تلفیق اسناد رسمی منازل
مسکونی و امالک اداری و تجاری
در شهرها و روستاهایی که وقف

هستند و زیر نظر سازمان اوقاف
و امور کل خیریه کشور هستند
هامنند سندهای معمولی مورد
پذیرش بانک ها و موسسات و
رشکت ها جهت اعطای تسهیالت و
به عنوان ضامنت بانکی و ضامنت
محاکم دادگسرتی مورد قبول واقع
می شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
سال  97مجلس ترصیح کرد:
به دولت اجازه داده شد برای
اجرای عملیات تکمیل و احداث
شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
و اجرای عملیات آب و خاک
کشاورزی ،احداث آب بندها و
مرمت و بازسازی قنوات که توسط
بخش های غیردولتی و تعاونی های
تولیدی انجام می شود تا  85درصد
اعتبارات مورد نیاز به عنوان سهم
کمک بالعوض دولت هزینه کند و
سهم باقیامنده به عنوان سهم بهره
برداران به صورت نقدی یا تامین
کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند
بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش
است.
وی با اشاره به مصوبه دیگر
کمیسیون تلفیق بودجه سال 97
افزود :شهرداری تهران و سایر
شهرهای آلوده مکلف به اجرای
طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا
( )LEZهستند و نیروی انتظامی
موظف است خودروهای فاقد
معاینه فنی را از طریق متوقف
کردن و صدور قبض جریمه کند
و درآمدهای حاصله جهت کاهش
آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری
ناوگان حمل و نقل عمومی به
شهرداری آن شهر اختصاص می یابد.

تلفن سازمان آگهی ها :

۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

آدرس:

فلکه دوم صادقیه ،اول بلوار فردوس شرق
نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی ،پالک ۱۶۰
امروز با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی؛

نخستین کنفرانس بین المللی فرانچایز ایران
برگزار می شود

امروز و در محل دامئی منایشگاه های بین املللی تهران؛ نخستني
منايشگاه و کنفرانس بني املليل فرانچايز ايران با حاميت شوراي جهاين
فرانچايز و برخي از انجمن هاي ميل فرانچايز کشورهاي توسعه يافته،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتامعي،
اتاق اصناف ايران و خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران برگزار
می شود.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی منايشگاه و کنفرانس
بني املليل فرانچايز ايران:این رویداد با حضور مقامات و معاونان
وزارت کار و رفاه اجتامعی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس
اتاق اصناف ایران ،رئیس اتاق بازرگانی ایران ،معاون بانک مرکزی
ایران ،برخی از منایندگان مجلس شورای اسالمی ،محققان ،استادان
دانشگاه ها و صاحبان بنگاه های اقتصادی برگزار خواهد شد.
نخستني منايشگاه و کنفرانس بني املليل فرانچايز ايران بزرگرتين
رويداد حوزه فرانچايز در خاورميانه است که با هدف بهره گريي از
توامنندي هاي برترين مشاورين داخيل و بني املليل اين حوزه،
بسرتسازي براي تنظيم قرارهاي مالقات موثر رو در رو ،برگزاري
کارگاه هاي آموزيش جانبي و تبليغات گسرتده و ارائه خدمات بهينه
به رشکت کنندگان ،فرهنگ سازي عمومي برگزار می شود.
در نخستین منايشگاه و کنفرانس بني املليل فرانچايز ايران ایران
برندهاي معترب داخيل و بني املليل ،مديران ارشد سازمان ها و
رشکت هاي دولتي و خصويص و عالقه مندان به اين صنعت حضور
دارند و رئيس شوراي جهاين فرانچايز نیز به عنوان یکی از مدعوین
در این کنفرانس سخرانی و راهکارهای توسعه کسب و کار را ارائه
خواهد کرد.
اين رويداد به دليل ايجاد فضايي مناسب براي ارائه محصوالت و
خدمات رشکت کنندگان به بازار بزرگ و نوظهور فرانچايز ايران،
توسعه ارتباطات و مالقات هاي موثر با افراد کليدي و تصميم گرينده
داخيل و بني املليل و نيز آشنايي با آخرين دست آوردها و رويکردهاي
اين صنعت مهم جهاين ،حائز اهميت است.
اين رويداد به دليل ايجاد فضايي مناسب براي ارائه محصوالت و
خدمات رشکت کنندگان به بازار بزرگ و نوظهور فرانچايز ايران،
توسعه ارتباطات و مالقات هاي موثر با افراد کليدي و تصميم گرينده
داخيل و بني املليل و نيز آشنايي با آخرين دست آوردها و رويکردهاي
اين صنعت مهم جهاين ،حائز اهميت است.

حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران اعالم شد

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ،رقم دستمزد
امسال کارگران  ۹۳۰هزار تومان است که بر اساس آن حداقل یک
میلیون و  ۸۶۰هزار تومان و حداکرث  ۲میلیون و  ۷۹۰هزار تومان
عیدی باید به کارگران پرداخت شود.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :هر سال بر اساس مصوبه
مجلس شورای اسالمی مبلغ عیدی کارگران محاسبه و پرداخت
میشود به این نحو که حداقل عیدی کارگران معادل  ۲ماه پایه
دستمزد و حداکرث عیدی کارگران معادل  ۳ماه پایه حقوق و دستمزد
است.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اگر دستمزد
کارگری بیش از حداقلهای قانونی باشد ،باید از فرمول کف و سقف
تبعیت کند و حداقل دو ماه پایه دستمزد و حداکرث سه ماه پایه مزد
مالک قرار خواهد گرفت.
ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا همه کارگران این میزان عیدی
را دریافت میکنند ،اظهار کرد :همه کارگران مشمول قانون کار که
حداقل یک سال کارکرد داشته باشند ،این رقم را دریافت خواهند
کرد .میزان عیدی همه ساله به ازای مدت کارکرد پرداخت میشود
یعنی چنانچه کارگری  6ماه کار کرده باشد ۴۶۵ ،هزار تومان عیدی
میگیرد .بسیاری از کارشناسان و فعاالن کارگری معتقدند با توجه به
وضع معیشتی و رشایط سخت زندگی اقشار ضعیف و کارگران مبلغ
عیدی چندان در زندگی آنها اثرگذار نیست .بر این اساس تاکید دارم
که کارفرمایان عیدی و پاداش کارگران را هر چه رسیعتر بپردازند و به
شب عید یا پس از عید که مشمول گرانی و افزایش گرانی میشود،
موکول نکنند.
سال گذشته پایه حقوق کارگران  ۸۱۲هزار تومان بود که بر این
اساس حداقل عیدی کارگران مشمول یک میلیون و  ۶۲۴هزار تومان
و حداکرث عیدی به میزان دو میلیون و  ۴۳۶هزار تومان پرداخت
شد.
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توسط بانک صنعت و معدن صورت گرفت ؛

تامین مالی  291طرح صنعتی
در استان اصفهان

تعداد  291طرح شامل طرح هاي به بهره برداری رسیده ،مصوب و جاری
در  5سال اخیر با استفاده از  2700میلیارد تومان تسهیالت ریالی و 328
میلیون یورو تسهیالت ارزی بانک صنعت و معدن در استان اصفهان
تامني مايل شده است .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،این بانک درقالب
طرح رونق تولید نیز از ابتدای سال گذشته تا پایان آذرماه سال جاری به
 93طرح در استان اصفهان مبلغ  218میلیارد تومان تسهیالت پرداخته
است .در اين ميان طرح های به بهره برداری رسیده استان اصفهان از
سال  92تا پایان آذرماه سال جاری ،شامل  43طرح با تسهیالت ریالی 115
میلیارد تومان و تسهیالت ارزی  57میلیون یورو است که براي  2264نفر
اشتغال مستقيم ایجاد کرده است.
گفتنی است از طرح های به بهره برداری رسیده در استان اصفهان می
توان به طرح های فوالد اردستان ،سایپا کاشان،صنعت ابریشم بافت،
آرمان پلیمر پردیس ،ره پویان صالح و فرش تندیس راوند اشاره کرد.

وجود 136هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
در کشور

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ،گفت:بیش از  ۸۵درصد
معوقات بانکی  ۱۳۶هزار میلیارد تومانی در دستان حدود  ۷۰۰نفر است
که اسامی آنها در کمیسیون اصل  ۹۰مجلس موجود است.
بهرام پارسایی در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به بررسی پرونده
مشکالت بانک ها ،معوقات بانکی ،سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی،
در کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی ،گفت:میزان معوقات بسیار
باالی بانک ها طی چندین دهه گذشته روی یکدیگر انباشته شده و
اکنون حدود  136هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در کشور وجود
دارد.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  90مجلس با تاکید بر اینکه
موضوع معوقات بانکی به صورت جدی در کمیسیون اصل  90در حال
بحث و بررسی است و پس از جمع آوری اطالعات کامل تر درباره
پرونده تصمیم گری می شود ،افزود:بیش از  85درصد معوقات بانکی
 136هزار میلیارد تومانی در دستان حدود  700نفر است که اسامی آنها
در کمیسیون اصل  90مجلس موجود است.
ردپای رانت در بخش زیادی از تسهیالت کالن ارائه شده دیده می شود/
تسهیالت و وثایق معترب نداشته اند
وی ادامه داد :بدون شک این موضوع در کمیسیون اصل  90پیگیری
می شود که در درجه نخست جلوی ادامه این روند گرفته شود و دوم
اینکه بانک ها باید مکلف شوند که این معوقات و رسمایه های ملی را
بازگردانند ،چراکه متاسفانه در بخش زیادی از این تسهیالت ارائه شده
ردپای رانت دیده می شود که با نداشنت تسهیالت و وثایق معترب این وام
های کالن را دریافت کرده اند.
مناینده مردم شیراز در مجلس  ،با بیان اینکه از بانک مرکزی و مدیرعامل
بانک ها دعوت می شود که درباره نحوه بازگرداندن این معوقات به
کمیسیون اصل  90توضیح دهند ،یادآور شد :ممکن است کمیسیون
فرصتی تعیین کند که این رسمایه ها به بانک بازگردند و در جایی که
به این نتیجه برسد که این افراد از رانت استفاده کرده اند و یا در
تسهیالت اخذ شده بوی فساد می آید اسامی این افراد منترش می شود.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  90مجلس ،ترصیح کرد:باید ابتدا
توضیحات بانک ها و دستگاه های نظارتی هامنند دیوان محاسبات و
سازمان بازرسی اخذ و اگر احساس شود که توضیحات درباره بازگرداندن
معوقات قانع کننده نباشد اسامی مفسدین منترش می شود.
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بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای
مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند

بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ضمن
لزوم اخذ وثایق و تضامین معترب ،بالمعارض و
با درجه نقدشوندگی باال در اعطای تسهیالت
و یا ایجاد تعهدات ،از هرگونه پذیرش تضامین
نهادهای مالی فعال در بازار رسمایه از جمله
رشکتهای کارگزاری ،خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،به استناد
مفاد ماده ( )۶آییننامه فصل سوم قانون عملیات
بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویبنامه
شامره  ۸۸۶۲۰مورخ ۱۲۱۰. ۱۳۶۲.هیأت وزیران،
اعطای تسهیالت عنداللزوم به تشخیص بانک،
منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک
و حسن اجرای قراردادهای مربوط است .بر این
اساس ،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
باید در فرآیند تخصیص منابع ،پس از احراز

صالحیت و اهلیت متقاضی ،اعتبارسنجی وی و
سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و
مقررات مربوط ،نسبت به اخذ وثایق و تضامین
معترب ،بالمعارض و با درجه نقدشوندگی باال
برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی،
صیانت از حقوق سپردهگذاران و سایر ذینفعان
و همچنین حفظ ثبات و سالمت شبکه بانکی،
اقدام کنند.
در این میان ،براساس گزارش های دریافتی،
ی در
برخی بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانک 
تخصیص منابع ،در حالی اقدام به پذیرش تضامین
برخی اشخاص حقوقی علیالخصوص نهادهای
ق بهادار
مالی تحت نظارت سازمان بورس و اورا 
میکنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع
فعالیت ،نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین

بدهیها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضاً
حتی از سوی نهاد ناظر ذیربط انجام چنین
عملی برای آ ن نهادها ممنوع اعالم شده است.
از این رو و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و
اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول،
مقتضی است در اعطای تسهیالت و یا ایجاد
تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای
مالی فعال در بازار رسمایه از جمله رشکتهای
کارگزاری ،خودداری شود .لذا مقتضی است
مراتب به قید ترسیع و با لحاظ مفاد بخشنامه
شامره ۱۴۹۱۵۳ ۹۶.مورخ ۱۶۵. ۱۳۹۶.به متامی
واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی ابالغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت
دقیق به عمل آید.

 ۳شرط برای دریافت تسهیالت فاینانس ایتالیا
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه
ارزآوری ،سود آوری و مجوزهای
قانونی را رشایط استفاده از فاینانس
 ۵میلیارد یورویی ایتالیا برای پروژه
های بخش خصوصی اعالم کرد.
سیدحسین سلیمی در گفت و گو با
ایبِنا درباره نحوه استفاده از فاینانس
 ۵میلیارد یورویی که روز پنج شنبه
هفته گذشته بین بانک های ایرانی
و موسس ه �Invitalia Global In
 vestmentامضا شد ،گفت :بانک
خاورمیانه این خط اعتباری را تنها در
اختیار بخش خصوصی قرار می دهد
و پرداخت این خط اعتباری به بخش
های دولتی و عمومی توسط بانک
مرکزی و بانک صنعت و معدن انجام
می شود.
وی درباره رشایط استفاده از این خط
اعتباری برای بخش خصوصی گفت:
طرح های سودآور و ارزآور بخش
خصوصی می توانند از این فاینانس
استفاده کنند؛ ارزآوری این طرح ها
از آن جهت مهم است که استفاده
کنندگان باید بتوانند در رسرسید
اقساط خود را پرداخت کنند.عضو
هیات مدیره بانک خاورمیانه ادامه
داد :از سوی دیگر عالوه بر موضوع
سودآوری ،افرادی که می خواهند
برای طرح های خود از این خط

اعتباری استفاده کنند باید متامی
مجوزهای الزم را از جمله مجوزهای
محیط زیست و وزارت صنعت داشته
باشند.بر اساس این قرارداد که توسط
دو بانک ایرانی صنعت و معدن و
خاورمیانه آن را با موسس ه �Invita
 lia Global Investmentایتالیا
امضاء شده و امکان الحاق سایر
بانک های ایرانی به آن وجود دارد،
پروژههای عمرانی و تولیدی کشور
که با استفاده تکنولوژی ،ماشینآالت
یا خدمات فنی و مهندسی کشور
ایتالیا اجرا میشوند ،میتوانند از این
تسهیالت استفاده کنند.
استفاده از این خط اعتباری ،با
رعایت قوانین و مقررات داخلی،
خصوصاً الزامات مندرج در قانون
برنامه ششم توسعه ،قوانین
بودجه سنواتی و آییننامهها و
دستورالعملهای مرتبط میرس
خواهد بود.همچنین متام پروژههای
بخش دولتی و غیردولتی که اولویت
آنها به تأیید دستگاههای ذیربط
رسیده و مجوزهای مربوطه را
اخذ کرده باشند ،میتوانند از این
تسهیالت استفاده کنند.پس از انعقاد
قرارداد با کشورهای هند ،چین ،کره
جنوبی ،دامنارک ،اتریش و روسی ه در
ماههای اخیر ،ایتالیا هفتمین کشوری

است که قرارداد فاینانس با آن منعقد
میشود و بدین ترتیب ،گام دیگری
در راستای تنوعبخشی به خطوط
اعتباری فاینانس قابل دریافت برای
تأمین مالی پروژههای کشور برداشته
شده است.
قصد جدی اروپا برای ورود به ایران
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و
رسمایه اتاق تهران همچنین با اشاره
به امضای قرارداد خط اعتباری ۵
میلیارد یورویی بین ایران و ایتالیا قبل
از اعالم تصمیم دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا درباره متدید تعلیق
تحریم های ایران براساس برجام
گفت :اینکه این قرارداد اعتباری قبل
از اعالم نظر آمریکا اعالم می شود،
نشانه آن است که اروپا قصد دارد
به طور جدی وارد ایران شود زیرا
ایتالیا و اروپایی ها می توانستند این
قرارداد را بعد از تصمیم ترامپ امضا
کنند.
وی ادامه داد :ایران برای رشد
اقتصادی پیش بینی شده  ۷درصدی
خود نیاز به ماشین آالت ،ارز و
رسمایه دارد و یکی از مهم ترین
راه های دست یافنت به این رشد
اقتصادی استفاده از اعتبارات خارجی
است.
سلیمی خاطرنشان کرد :در متام دنیا

برای آنکه پروژه ها تعطیل نشود یا
پروژه جدیدی رشوع شود از فاینانس
های بین املللی استفاده می کنند
و از آنجایی که منابع ارزی ایران
محدود است و منی توان با آن متامی
طرح ها را اجرا کرد پس امضای این
گونه قراردادها حتام به تامین مالی
پروژه ها در داخل کمک می کند.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و
رسمایه اتاق تهران درباره اینکه آیا
تصمیم ترامپ و متدید تعلیق تحریم
های ایران بر بازارهای ایران چه
تاثیری خواهد داشت ،گفت :از چند
هفته قبل ،بدلیل برخی نگرانی ها
درباره تصمیم دونالد ترامپ شاهد
افزایش نرخ ارز و سکه در بازار
بودیم؛ با توجه به اینکه تحریم های
یکجانبه آمریکا برای  ۴ماه تعلیق
شده اند و نتوانستند آن گونه که می
گفتند از برجام خارج شوند ،تنفسی
به بازارهای بین املللی داده خواهد
شد.
احتامل کاهش نرخ ارز
وی با بیان اینکه این تصمیم منجر به
اثرات مثبت بر روی بازارهای ایران
خواهد شد ،افزود :به احتامل زیاد
از امروز شاهد کاهش نرخ ارز در
بازارها با توجه به اعالم نظر آمریکا
درباره برجام خواهیم بود.

عملکرد شرکت های پرداخت در مهر و آبان سال جاری
براساس جدیدترین گزارش شاپرک ،عملکرد رشکت های پرداخت در مهر و آبان سال جاری و سهم بازار هریک از رشکت
ها در بازار تراکنش و ابزارهای پذیرش مشخص شده است.
به گزارش ایبنا ،،براساس گزارش عملکرد رشکت های پرداخت در مهر و آبان ماه سال جاری از نظر سهم تعدادی رشکت
های پرداخت در بازار تراکنش های حوزه پرداخت الکرتونیک ،به پرداخت ملت توانست سهم  ۲۱.۶۷درصدی در آبان
ماه به ثبت برساند که نسبت به سهم  ۲۱.۸۸درصدی این رشکت در مهرماه ،کاهش  ۰.۲۱داشت و صدر نشین رشکت
های پرداخت شد.
دومین رتبه به پرداخت الکرتونیک سامان اختصاص یافت که توانست در آبان ماه  ۱۷.۵۳درصد و در مهرماه ۱۷.۱۲
درصد را به خود اختصاص داده و رشد  ۰.۴۱داشته است .آسان پرداخت پرشین نیز با سهم  ۱۵.۵۵درصدی در آبان
ماه ،افت  ۰.۱۷درصدی نسبت به سهم  ۱۵.۳۸درصدی این رشکت در مهرماه داشت.همچنین از نظر مبلغ تراکنش
های حوزه پرداخت الکرتونیک نیز به پرداخت ملت با کسب سهم  ۲۸.۴۹درصدی در آبان ماه نسبت به سهم ۲۸.۴۴
درصدی مهرماه رشد  ۰.۰۵درصد را به ثبت رساند و دومین رتبه این بازار به کارت اعتباری ایران کیش اختصاص یافت
که توانست نسبت به سهم  ۱۳.۶۴درصدی مهرماه را با کاهش  ۰.۰۵درصدی به  ۱۳.۵۹درصد در آبان ماه رسید.
پرداخت الکرتونیک سامان نیز با سهم  ۱۲.۴۱درصدی در آبان ماه نسبت به سهم  ۱۱.۹۱درصدی رشد  ۰.۵درصدی
داشت.
در آبان ماه تقریبا بر میزان تراکنش های کارتخوان فروشگاهی متامی رشکتهای  PSPافزوده شده است .در این ماه
همچنان رشکت «به پرداخت ملت» با پوشش  ۲۴.۰۲درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی ،باالترین سهم را
در اختیار خود دارد.
در حوزه تراکنش های اینرتنتی ،رفتارهای مختلفی از سوی رشکت ها مشاهده می شود .این رفتارها سبب شده است تا
رشدی بیش از  ۲درصد در کل تراکنش های اینرتنتی نسبت به ماه گذشته اتفاق افتاد .در آبان ماه اختالف تعداد تراکنش
های اینرتنتی در رشکت «تجارت الکرتونیک پارسیان» نسبت به سایر رشکت ها قابل مالحظه است .این رشکت بر حجم
تراکنش های مذکور خود افزوده است.
در ماه جاری هامنند چندین ماه گذشته رشکت «پرداخت الکرتونیک سامان» با کسب  ۳۰.۴۴درصد از بازار تراکنش های
اینرتنتی ،بیشرتین سهم را به خود اختصاص داده است .تراکنش های موبایلی در ماه جاری رشدی بالغ بر  ۲درصد را نشان
می دهند .عملکرد رشکت ها در این خصوص متفاوت بوده است .عمده ترین تغییر در عملکرد رشکت ها ،در رشد مثبت
تراکنش های موبایلی رشکت «پرداخت الکرتونیک سامان» مشاهده شده است.
در آبان ماه همچنان رشکت «آسان پرداخت پرشین» با پوشش  ۳۸.۷۹درصد از سهم تعدادی تراکنش های مزبور ،دارنده
ی باالترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی محسوب می شود.بیشرتین اختالف بین سهم تعدادی در تراکنش های دو

ابزار کارتخوان فروشگاهی و موبایلی در ماه آبان  ۹۶نسبت به مهر ماه در رشکت «پرداخت الکرتونیک سامان» گزارش
شده است.سهم تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی در این رشکت با رقم ناچیز  ۰.۳۱درصد رشد روبه رو شده است .به طور
کلی در سهم بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی تغییرات چندانی مشاهده منی شود .همچنین سهم تراکنش های
موبایلی این رشکت  ۱.۲۴درصد افزایش را نشان می دهد .در روندی همسو ،سهم تراکنش های اینرتنتی رشکت «تجارت
الکرتونیک پارسیان» با اختالف مثبت قابل مالحظه ای معادل با  ۳.۱۸درصد همراه بوده است.
سهم مبلغی رشکت های پرداخت از بازار ابزارهای پذیرش
اطالعات این جدول مبین آن است که در آبان ماه نیز تغییری در نام رشکت های دارنده ی بیشرتین سهم بازار مبلغی
درهریک از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است .در این ماه رشکت ها در ارزش ریالی تراکنش های ابزار
کارتخوان فروشگاهی خود رفتارهای مختلفی را نشان داده اند .رشکت «به پرداخت ملت» علی رغم ثبت بیشرتین
کاهش ،همچنان با پوشش  ۲۷.۳۴درصدی از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی ،باالترین سهم را در اختیار خود
دارد.
در آبان ماه همچنان بیشرتین سهم مبلغی تراکنش ها در ابزار پذیرش اینرتنتی با  ۴۵.۱۴درصد در اختیار رشکت «به
پرداخت ملت» است .این رشکت در ماه جاری بیشرتین افزایش را در ارزش ریالی تراکنش های مذکور منایش می
دهد .در آبان ماه هامنند ماه های گذشته همچنان رشکت «آسان پرداخت پرشین» با سهمی معادل با  ۴۳.۱۶درصد
بخش عظیمی از بازار مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را در اختیار دارد .بیشرتین افزایش مبلغی تراکنش
های موبایلی در رشکت «به پرداخت ملت» و باالترین کاهش در رشکت «تجارت الکرتونیک پارسیان» به ثبت رسیده
است.
بیشرتین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش های ماه آبان  ۹۶در ابزار کارتخوان فروشگاهی با رقمی برابر با  ۰.۵۷درصد
افزایش به رشکت «پرداخت الکرتونیک سامان» تعلق دارد .در سهم مبلغی تراکنش های اینرتنتی تغییرات زیادی مشاهده
شده که باالترین اختالف نسبت به ماه گذشته با  ۵.۰۵درصد افزایش ،به رشکت «به پرداخت ملت» اختصاص یافته
است.
این شاخص در بازار مبلغی تراکنش های موبایلی با منایش منفی  ۰.۷۱درصد ،در اختیار «تجارت الکرتونیک پارسیان»
گزارش شده است .الزم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش های رشکت های ارائه دهنده ی خدمات
پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند.نتایج بررسی های این
بخش نشان دهنده این است که رشکت «الکرتونیک کارت دماوند» همچنان کمرتین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش
ها را در بین رشکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز
است.

تصویب بیش از یک هزار و  621میلیارد ریال
تسهیالت کالن بانک ملی ایران در آذرماه امسال

بانک ملی ایران در آذرماه سال جاری یک هزار و  621میلیارد ریال تسهیالت کالن
ریالی را مصوب کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ،از مجموع درخواست های مصوب شده
در مدت مذکور تعداد چهار فقره تامین مالی طرح در زمینه های تولید برق،
دارو ،فراوری و بسته بندی گوشت بوده است.همچنین یک فقره تامین مالی
طرح احداث واحدهای احیای مستقیم ،ذوب ،نورد و گندله سازی به ارزش 246
میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی با مشارکت بانک های ملت و صنعت
و معدن مصوب شده که سهم بانک ملی ایران در این تسهیالت نیز به ارزش 80
میلیون یورو می باشد.از سوی دیگر بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست
های دولت مبنی بر ساماندهی و کمک به راه اندازی ،تکمیل و تقویت واحدهای
تولیدی با اشتغال کمرت از  100نفر (بنگاه های کوچک و متوسط) تا پایان آذرماه
سال جاری تعداد دو هزار و  253فقره تسهیالت به ارزش  18هزار و  207میلیارد
و  414میلیون ریال پرداخت کرده است.

پرداخت بیش از  ۲۷هزار میلیارد ریال
بدهی سپردهگذاران تعاونی وحدت

بیش از  ۲۷هزار میلیارد ریال از بدهی سپردهگذاران تعاونی منحله وحدت
(آرمان) توسط موسسه اعتباری ملل پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه ملل ،تاکنون بیش از  ۲۷هزار میلیارد ریال از
بدهی سپردهگذاران تعاونی منحله وحدت (آرمان) در سه مرحله به  ۳۷۴هزار
و  ۷۲۰سپردهگذار توسط موسسه اعتباری ملل پرداخت شده است.بر این اساس
در مرحله نخست از دوازدهم مهرماه سال جاری تا یکم آبانماه مطالبات ۲۸۰
هزار سپردهگذار تا سقف  ۳۰میلیون ریال تسویه شد و در مرحله دوم نیز ۸۵
هزار سپرده گذار تا سقف یک میلیارد ریال از چهارم آذرماه تا پنجم دی ماه
تعیین تکلیف شدند.همچنین در مرحله سوم از یازدهم آذرماه تا پنجم دی ماه
مطالبات تا سقف یک میلیارد ریال  ۹هزار و  ۷۲۰سپردهگذار باالی یک میلیارد
ریال پرداخت شد تا به این ترتیب در مجموع  ۳۷۴هزار و  ۷۲۰سپردهگذار بیش
از  ۲۷هزار میلیارد ریال مطالبات خود از تعاونی منحله وحدت را دریافت کنند.

پرداخت  ۱۹۰۰فقره تسهیالت
صندوق مسکن یکم در بافت فرسوده پایتخت
معادل یک هزار و  ۹۸۶فقره تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان آبان
ماه سال جاری در محدوده هسته قدیمی پایتخت پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ،کارنامه عملکرد پرداخت تسهیالت
صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های ناکارآمد میانی نشان میدهد :تا
پایان آبان ماه سال جاری معادل یک هزار و  ۹۸۶فقره تسهیالت صندوق پس
انداز مسکن یکم به مبلغ کل  ۱۳۵میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان در محدوده
هسته قدیمی پایتخت پرداخت شده است.بر اساس این گزارش ،میانگین ارزش
هر واحد تسهیالت اعطایی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در پایان
آبان ماه امسال در محدوده بافت ناکارآمد میانی از  ۶۷میلیون تومان به رقم
 ۶۸میلیون تومان افزایش پیدا کرده است .به طوری که سهم بافت فرسوده از
تسهیالت پرداخت شده از محل صندوق پسانداز مسکن یکم به لحاظ تعداد و
ارزش به ترتیب  ۸.۵درصد و  ۸.۳درصد شده است.
بررسی تیراژ ساخت آپارمتان مسکونی در محدوده بافت فرسوده شهر تهران نیز
مهر تائیدی بر میزان اثرگذاری تسهیالت صندوق پسانداز مسکن یکم در هسته
قدیمی شهر است.
در عین حال بررسی بخش دیگر روند اعطای تسهیالت صندوق یکم در بافت
ناکارآمد میانی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال حاکی از آن است که
میانگین ارزش هر واحد تسهیالت اعطایی از رقم  ۶۷میلیون تومان به  ۶۸میلیون
تومان افزایش پیدا کرده است .به طوری که نرخ رشد ماهانه در خصوص تعداد
تسهیالت پرداختی از  ۱۳.۳در اردیبهشت ماه امسال به  ۲۲.۵در مهرماه سال
جاری رشد داشته است.
همچنین نرخ رشد ماهانه در خصوص ارزش تسهیالت پرداختی از  ۱۵.۳در دومین
ماه سال جاری به  ۲۴.۲درصد در مهرماه امسال صعود کرده است.بررسی آمار
ساخت وساز در محدوده بافت فرسوده شهر تهران نیز نشان دهنده پیشتازی
این محدوده از سایر نقاط شهری است .کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن
معتقدند یکی از مهمرتین محرک های رشد ساخت و ساز در بافت ناکارآمد
میانی شهر ،مربوط به تسهیالت خرید مسکن با امتیاز ویژه در بافت فرسوده
س انداز یکم در حال پرداخت است.تسهیالت
پایتخت است که از محل صندوق پ 
این صندوق که در حالت کلی باالترین سقف تسهیالت خرید را به سپردهگذاران
پرداخت میکند در بافت فرسوده با دو امتیاز ویژه به خریداران آپارمتانها تعلق
میگیرد .امتیاز اول کمرت بودن نرخ سود تسهیالت معادل  ۱.۵واحد درصد (نرخ
س انداز یکم در محدوده بافت فرسوده معادل  ۸درصد
سود تسهیالت صندوق پ 
و در سایر مناطق شهری معادل  ۹.۵درصد است) نسبت به سایر مناطق شهری
است و امتیاز دوم حذف رشط خانه اولی برای پرداخت تسهیالت صندوق پس
انداز یکم در بافت فرسوده است .اگر چه در سایر مناطق شهری نداشنت سابقه
مالکیت برای استفاده از این تسهیالت الزامی است اما در بافت فرسوده همه
نوع طیف تقاضای خرید مسکن میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.این
شکل پرداخت تسهیالت خرید مسکن در بافت فرسوده سبب شده از یک سو
هزینه دریافت تسهیالت و میزان پرداخت اقساط ماهانه در بافت فرسوده کمرت
از سایر مناطق شهری برای تقاضای مرصفی شود و از سوی دیگر امکان استفاده
تقاضای رسمایهای از این تسهیالت در بافت فرسوده فراهم شود .کارشناسان
بازار مسکن معتقدند ورود تقاضای رسمایهای و همچنین ورود تقاضای مرصفی
از نوع غیرخان ه اولی به بافت فرسوده یکی از نیازهای هسته فرسوده پایتخت
برای تغییر چهره محلهها و فراهم شدن زمینه برای ورود رسمایهگذاران برای
توسعه سایر کاربریها در این مناطق است .همین موضوع باعث شده معامالت
در بافت فرسوده پایتخت رونق گیرد و رسمایهگذار را برای رسمایهگذاری بیشرت
تحریک کند.بررسیهای دفرت برنامهریزی و اقتصاد مسکن درباره ظرفیت نهفته
در بافتهای فرسوده نشان میدهد در صورت تحریک موثر رسمایهگذاری در
بافتهای فرسوده با اهرم تسهیالت بانکی ،رونق ساخت و سازهای مسکونی و
ت و سازهای تجاری در این محدوده از شهرها ،میتواند به رشد
به تبع آن ساخ 
ارزش افزوده بخش ساختامن و در نتیجه رشد مثبت اقتصاد منجر شود .نوسازی
بافتهای فرسوده ب ه دلیل پایین بودن هزینه متلک زمین و ساخت و ساز در
مقایسه با سایر مناطق شهرها ،رصفه اقتصادی برای رسمایهگذاران به همراه دارد.
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ارمغان برجام ؛بازگشت سریع ایران
به بازار نفت
برجام ،دسیسه آمریکا و کشورهای رقیب در منطقه برای به صفر رساندن
صادرات نفت و تصاحب بازار نفت ایران را خنثی کرد و در فاصله کوتاهی
عالوه بر افزایش صادرات ،جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی را نیز ارتقا داد.
به گزارش ایرنا ،با توجه به نقش درآمدهای نفتی در تامین بودجه مورد نیاز
کشور ،در زمان تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای ایران تالش شد در مسیر
صادرات نفت کشورمان مانع تراشی شود.
در نتیجه اعامل تحریم و محدودیت مختلف ،صادرات نفت ایران به پایین ترین
میزان در دهه های اخیر کاهش یافت و فهرست مشرتیان نیز به پنج کشور
چین ،هند ،ژاپن ،کره جنوبی و ترکیه محدود شد که البته آن نیز با خطر کاهش
بیشرت مواجه بود.
روند نزولی جایگاه ایران در بازار انرژی تا روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه
یافت ،با استقرار دولت یازدهم ،اوضاع تغییر کرد ،مذاکرات با  5+1به پیروزی
رسید ،برجام اجرا و زنجیر تحریم از پای صنعت نفت ایران باز شد.
 26دیامه  ،1394آغازگر فصل جدید صنعت نفت
برجام یا برنامه جامع اقدام مشرتک (،)Join Comprehensive Plan of Action
در  23تیر  1394پس از  20ماه مذاکرات فرشده و سخت که از آن به عنوان
مذاکرات قرن نام برده می شود ،بین ایران و کشورهای ( 5+1آمریکا ،انگلیس،
فرانسه ،روسیه ،چین و آملان) به امضا رسید.
این توافق در  29تیر ماه  94با تصویبت قطعنامه  2231در شورای امنیت
سازمان ملل ماهیت حقوقی پیدا کرد و بدین ترتیب 6 ،قطعنامه قبلی این شورا
علیه ایران را لغو کرد؛ اتحادیه اروپا نیز در هامن روز برجام را تایید کرد.
برجام در  19مهر ماه  1394در قالب قانون «اقدام متناسب و متقابل ایران در
اجرای برجام» به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و با تایید شورای نگهبان
در  23مهر ماه برای اجرا به دولت ابالغ شد.
این توافق از  26دی ماه  94با انتشار گزارش آژانس بین املللی انرژی امتی مبنی
بر اجرای تعهد ایران در حوزه هسته ای ،با برچیده شدن همه تحریم های ایران
مرتبط با موضوع هسته ای به مرحله اجرا رسید.
بدین ترتیب ،با اجرای برجام همه تحریم های مرتبط با صنعت نفت ،گاز و
پرتوشیمی لغو شد.
شکست طرح آمریکایی  -عربستانی برای قطع صادرات نفت ایران
کاهش و قطع صادرات نفت ایران ،آرزوی آمریکا و برخی کشورهای منطقه بود؛
با کاهش درآمدهای نفتی ایران ،توان اقتصادی کشور افت می کرد ،بنابراین،
واشنگنت با جدیت آن را دنبال می کرد.
در این مسیر ،عربستان و متحدانش نیز آمریکا را همراهی می کردند ،عربستان
در آن مقطع زمانی ،با هدف جلوگیری از ایجاد خالء در بازار جهانی نفت که به
علت تحریم ایران رخ می داد ،تولید خود را افزایش می داد.
در دوران تحریم ،صادرات نفت ایران به روزانه حدود یک میلیون بشکه کاهش

یافته بود که البته بر اساس طرحی که برخی اعضای کنگره آمریکا دنبال می
کردند ،قرار بود میزان صادرات نفتی ایران کاهش بیشرتی یافته و به طرح نفت
در برابر غذا تبدیل شود.
طبق این طرح ،قرار بود هر  ٦ماه  ٢٠درصد از فروش نفت ایران کم شود تا
اینکه به طور کامل متوقف شود.
اما با استقرار دولت یازدهم و پیگیری مذاکرات با  5+1این طرح را به حاشیه
راند ،تا اینکه در نهایت ،به توافق برجام و لغو تحریم های نفتی منجر شد.
بازپس گیری سهم بازار از رقبا
در دوران تحریم و پس از سال  2005به بعد ،نقش و سهم ایران در بازار جهانی
نفت خام در اثر کاهش صادرات کم رنگ شد ،به گونه ای که سهم ایران در
تأمین نفت مرصفی دنیا از سال  1382تا  1391روند کاهش را طی کرد و از 3.05
درصد در سال  1382به  1.26درصد در سال  1391کاهش یافت.
همچنین در سال های تحریم ،کشورهایی که نفتی مشابه نفت ایران را تولید
می کردند ،سهم ایران در بازارهای جهانی را اشغال کردند که از جمله آنها می
توان به عربستان ،عراق ،نیجریه و روسیه اشاره کرد.
کاهش صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در زمان تحریم ،فرصتی
را فراهم کرده بود تا نفت «اورال روسیه» و نفت عراق و نیجریه ،سهم ایران در
بازار اروپا را در اختیار بگیرند؛ عربستان نیز با فراغ بال به رساغ بازار نفت ایران
در آسیا و سایر بازارها رفته بود.
اما پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها و آغاز بازگشت نفت ایران به
بازار ،آنها به رسعت در مقابل ایران کوتاه آمده و مجبور به عقب نشینی شدند،
به گونه ای که اکنون تهران توانسته است بخش عمده ای از بازار نفت خود را
در مناطق مختلف از جمله اروپا ،بازپس بگیرد و میزان تولید و صادرات خود را
به دوران پیشاتحریم ،برساند.
بازگشت ایران به بازار نفت اروپا ،تنها به بازپس گیری سهم گذشته از بازار این
قاره محدود نشده و حتی ایران توانسته است به بازارهای جدید در رشق اروپا
نیز وارد شود.
بازگشت رسیع ایران به بازار نفت
رسعت بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و بازپس گیری سهم از رقبا
در بازارهای آسیایی و اروپایی به حدی بود که شگفتی کارشناسان را به دنبال
داشت و حتی عربستان که همواره در مسیر بازگشت ایران به بازار بین املللی
کارشکنی می کرد ،در نهایت ناچار به کوتاه آمدن شد.
بازگشت ایران به بازار نفت می توانست به صورت تدریجی انجام شود ،اما
مدیریت صنعت نفت با اتخاذ متهیدات الزم ،بازگشت مقتدرانه و رسیع به بازار
نفت را از روز اجرای برجام و رفع تحریمها به مرحله اجرا گذاشت.
بدین ترتیب ،با وجود محدودیت های داخلی و فشارهای سیاسی و اقتصادی
گسرتده خارجی ،تولید و صادرات نفت در مدت چند ماه به سطح قبل از اعامل

تحریم ها بازگردانده شد.
در مقابل برنامه ایران برای بازگشت رسیع به بازار نفت ،کارشکنی هایی از طرف
عربستان و متحدانش انجام شد و حتی این کشورها ،سعی در ایجاد اخالل در
جریان مذاکرات هسته ای کردند.
اما ،فشارهای سیاسی یکجانبه و چند جانبه برای تغییر سیاست ایران موثر واقع
نشد ،تهران در مقابل فشارهای وارده ،به صورت علنی از کشورهایی که با اعامل
تحریم ها ،سهم ایران از بازار نفت را تسخیر کرده بودند ،خواست به جای فشار
بر ایران برای عدم افزایش فوری نفت ،تولید و صادرات نفت خود را کاهش داده
و با ایران برای گرفنت سهم خود از بازار همکاری کنند.
بدین ترتیب ،بازارهای جهانی و کشورهای دیگر تولیدکننده ناچار شدند که
خود را با نفت ایران هامهنگ سازند .بازار از بازگشت ایران استقبال کرد و
کشورهایی همچون عربستان در مقابل مواضع منطقی و واقع بینانه ایران عقب
نشینی کردند.
در پرتو این سیاست بود که ایران توانست با وجود همه مشکالت و فشارها
جایگاه و موقعیت خود را در کمرتین زمان در بازار جهانی نفت تثبیت کند.
با رفع تحریم ها از بهمن ماه  ،94افزایش تولید و صادرات نفت ایران کلید خورد
و در یک دوره زمانی چهار ماهه تولید به حدود  3.5میلیون بشکه و صادرات
نفت نیز از کمرت از یک میلیون بشکه به بیش از  2میلیون بشکه افزایش یافت.
بازگشت مشرتیان اروپایی نفت ایران
پس از اجرای برجام ،شاهد تغییرات اساسی در فهرست خریداران نفت ایران
بودیم .در حالی که در دوران تحریم این فهرست بسیار کوتاه شده و به پنج
کشور چین ،ژاپن ،هند ،کره جنوبی و ترکیه محدود بود ،با رفع تحریم ها رو
به فزونی گذاشت.
بر اساس گزارش ها حدود  15رشکت اروپایی که در زمان تحریم ،همکاری با
ایران را قطع کرده بودند در پسابرجام ،مشرتی نفت ایران شدند.
ه م اکنون عمده خریداران اروپایی نفت ایران شامل رشکتهای توتال فرانسه،
ساراس ایتالیا ،هلنیک پرتولیوم یونان ،لوک اویل روسیه ،سپسای اسپانیا ،انی
ایتالیا و تاپراش ترکیه هستند که قراردادهای بلند مدت با رشکت ملی نفت
ایران امضا کردهاند.
در کنار قراردادهای بلندمدتی که به آنها اشاره شد ،برخی رشکت های بزرگ
نفتی اروپایی نیز اقدام به واردات نفت خام از ایران به صورت تک محموله
کردهاند که شامل «اوام وی» اتریش« ،انی» ایتالیا« ،لوتوس» لهستان« ،پی کی
ان اورلن» لهستان« ،ام او ال» مجارستان« ،شل» و «بیپی» انگلیس« ،ویتول»
سوئیس و «رپسول» اسپانیا هستند.
هم اکنون مقصد  40درصد از نفت صادراتی ایران (حدود  70تا  900هزار
بشکه) اروپاست که در قالب قراردادهای بلند مدت و یا تک محموله صادر
می شود.

اجرای طرحهای سیکل ترکیبی نیروگاهها در سال ۹۷
به کما میرود
بی توجهی کمیسیون تلفیق بودجه نسبت
به رضورت تخصیص منابع مالی کافی به
طرح های احداث واحدهای سیکل ترکیبی
و جایگزینی رقم  ۶میلیارد تومانی به جای
درخواست ۱۱۰۰میلیارد تومانی ،طرح
های تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی
به سیکل ترکیبی را برای سال  ۹۷به کام
می برد.
به گزارش تسنیم ،در یک دهه اخیر در
بخش های مختلف اقتصاد ایران شاهد
انجام مطالعات تفصیلی و بررسی های
کارشناسی در مجموعه ها و نهادهای
مختلف خصوصی و دولتی و پس از آن
تصویب قوانینی راهگشا به منظور ایجاد
بسرتهای قانونی رفع موانع اقتصادی
کشور هستیم ؛ اما در مقام عمل ،عدم
اجرای کامل یا عدم اجرای بخشی از
قوانین مصوب شده  ،نه تنها حل مشکالت
اقتصادی را به تأخیر می اندازد بلکه به
تجمیع مشکالت و افزایش آنها می انجامد.
در واقع عدم اجرای قوانین در بخش های
مختلف  ،امروزه یکی از اصلی ترین
مشکالت بر رس راه توسعه اقتصادی کشور
است .در صنعت نیروگاهی نیز همچون
بسیاری از صنایع  ،این مسئله به صورت
جدی بروز کرده است.
افزایش راندمان در صنعت نیروگاهی
کشور به خصوص در واحدهای حرارتی
 ،رضورتی است که در یک دهه اخیر
به خوبی در نتایج مطالعات تفصیلی و
بررسی های کارشناسی مورد تأکید قرار

گرفته و بسرتهای قانونی آن در قوانینی
کارآمد به تصویب رسیده است.
افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی کشور
که در سه بخش تبدیل نیروگاه های سیکل
ساده گازی به سیکل ترکیبی  ،بهسازی و
نوسازی نیروگاه های فرسوده و جایگزینی
آنها با نیروگاه های جدید و احداث
نیروگاه های حرارتی جدید دنبال می شود
 ،در دو بخش تبدیل نیروگاه های سیکل
ساده گازی به سیکل ترکیبی و بهسازی و
نوسازی نیروگاه های فرسوده و جایگزینی
آنها با نیروگاه های جدید وابسته به اجرای
کامل ماده  12قانون رفع موانع تولید و در
نظر گرفنت این ظرفیت قانونی در بودجه
سنواتی کشور است.
طبق ماده  12قانون رفع موانع تولید
 ،با احداث بخش بخار نیروگاه ها  ،می
بایست به منظور بازپرداخت هزینه های
رسمایه گذاری  ،یا سوخت رصفهجویی
شده در اختیار رسمایه گذاران قرار گیرد
یا اینکه معادل ارزش ریالی آن سوخت
به رسمایهگذاران پول پرداخت شود .این
ظرفیت باید در بودجه سنواتی کشور
دیده شود .ظرفیتی که در بودجه  96به
خوبی دیده نشد و برای بودجه سال 97
نیز به نظر می رسد مورد توجه قرار نگرفته
است.
حمید رضا عظیمی معاون برنامه ریزی
رشکت مادر تخصصی تولید نیروی برق
حرارتی در این خصوص گفت :یکی از
فعالیتهای که رشکت مادر تخصصی

تولید نیروی برق حرارتی کشور از سال 93
آن را رشوع کرده و با عنوان برنامه اصلی
وزارت نیرو رسلوحه امور قرار گرفته این
بوده که بخش بخار نیروگاههای گازی
موجود را تکمیل و آنها را به سیکل
ترکیبی تبدیل کنیم که این موضوع هم
افزایش راندمان را پی خواهد داشت و هم
مرصف سوخت را نیز به شکل قابل توجهی
کاهش خواهد داد.
معاون برنامه ریزی رشکت مادرتخصصی
تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد :با
اجرای این برنامه می توانستیم حدود
هفت هزار و  500مگاوات بخش بخار
نیروگاههای گازی را احداث و ظرفیت
جدید به شبکه برق کشور بیفزایم ،و بدون
اینکه سوختی مرصف کنیم ساالنه بالغ بر
 11میلیارد مرتمکعب در مرصف سوخت
رصفه جویی کنیم و راندمان این 21
نیروگاه را نیز به حدود  50درصد برسانیم.
وی یادآور شد :برای تحقق این طرح مقرر
شده بود تا از ماده  12قانون رفع موانع
تولید استفاده کنیم که در آن ماده دقیقا
ذکر شده با احداث بخش بخار نیروگاهها،
می بایست یا سوخت رصفهجویی شده
در اختیار رسمایه گذاران قرار می گرفت
یا اینکه معادل ارزش ریالی آن سوخت به
رسمایهگذاران پول پرداخت می شد.
عظیمی ترصیح کرد :رشکت در این راستا
قراردادهای زیادی را با رسمایه گذاران
بخش خصوصی مبادله کرده و مقرر شده
بود در سال  96نیز واحدهای بخار پرند و

جهرم را به شبکه رسارسی بیفزاید ولی در
سال  96منابعی که از سوخت رصفهجویی
شده میبایست به رسمایهگذاران پرداخت
شد ،بسیار ناچیز بود.
وی ترصیح کرد :در سال  97نیز یکهزار
و  100میلیارد تومان برای این بخش
درخواست کرده بودیم  ،حال آنکه که
بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق
برای این امر تنها  6میلیارد تومان
است.
معاون برنامه ریزی رشکت مادرتخصصی
تولید نیروی برق حرارتی در پایان گفت:
در قانون برنامه ششم توسعه آمده است
که وزارت نیرو بایستی  25هزار مگاوات
به ظرفیت برق کشور بیفزاید که سهم
نیروگاههای حرارتی برای تحقق این امر
 18تا  20هزار مگاوات است که در این
بین یک بخش اصلی برای دستیابی به این
مهم مربوط به بخش بخار نیروگاههای
گازی است که تنها امسال یک واحد پرند را
توانستهایم به شبکه رسارسی وصل کنیم و
وضعیت سایر واحدها نیز مشخص نیست.
از این رو بی توجهی کمیسیون تلفیق
بودجه نسبت به رضورت تخصیص منابع
مالی الزم به طرح های احداث واحدهای
بخار در نیروگاه های گازی و جایگزینی
رقم  6میلیارد تومانی به جای درخواست
یکهزار و  100میلیارد تومانی  ،طرح های
تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی به
سیکل ترکیبی را برای سال  97نیز به کام
می برد.

در حال حارض متوسط راندمان نیروگاه
های حرارتی کشور حدود  38درصد است
 ،در این بین متوسط راندمان نیروگاه های
گازی موجود (اعم از واحدهای فرسوده
گازی و واحدهای با سن کمرت از  25سال)
حدود  33درصد و متوسط راندمان نیروگاه
های سیکل ترکیبی کشور باالی  47درصد
است.
بدون ساخت نیروگاه جدید و بدون مرصف
سوخت بیشرت و تنها با تبدیل واحدهای
سیکل ساده به سیکل ترکیبی می توان
شاهد افزایش راندمان و تولید برق بیشرت
با مقدار ثابت مرصف سوخت واحد بود.
هم اکنون  108واحد گازی در نیروگا ه های
کشور وجود دارد که با استفاده از ظرفیت
های قانونی و در صورت توجه مسئوالن
به اهمیت موضوع تبدیل نیروگاه های
سیکل ساده به سیکل ترکیبی می تواند
به  54بلوک سیکل ترکیبی تبدیل شود و
در صورت تحقق این مهم  ،بیش از 8500
مگاوات بدون مرصف سوخت بیشرت و
ساخت نیروگاه جدید  ،به ظرفیت برق
کشور افزوده خواهد شد.
از ایرنو  ،تبدیل نیروگاه های سیکل ساده
گازی به نیروگاه های سیکل ترکیبی ،
راه حل بسیار کارآمد  ،انعطاف پذیر ،
قابل اعتامد  ،مقرون به رصفه و سازگار
با محیط زیست برای تولید برق است
که در صورت تحقق  ،موجب مقرون
به رصفه تر کردن تولید برق در ایران
می شود.

کاهش مصرف گازوییل و مازوت در نیروگاهها

رشکت مادر تخصصی نیروگاه های کشور اعالم کرد  :سهم مرصف سوخت
گازوییل و مازوت در نیروگاههای کشور در  9ماهه امسال نسبت به پارسال به
ترتیب پنج و  2.6درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایرنا  ،بیش از  60میلیارد مرتمکعب سوخت در نیروگاههای حرارتی
کل کشور در مدت  9ماهه امسال مرصف شده که از این میزان ،سهم مرصف
گاز طبیعی حدود  93.2درصد بود.
گزارشهای منترش شده حاکی است که مرصف گاز طبیعی در نیروگاههای
حرارتی کشور نسبت به سال گذشته حدود  7.5درصد رشد یافته است.
همچنین براساس این گزارش سهم گازوییل از کل سوخت مرصفی نیروگاههای
حرارتی  3.2درصد بود.
عالوه بر این ،سهم سوخت مازوت در  9ماهه امسال برابر با  3.56درصد از کل
مرصف سوخت نیروگاههای حرارتی را تشکیل داد.
کاهش سهم مرصف سوخت مازوت و گازوییل در سوخت نیروگاهی کشور به
معنای کاهش انتشار آالیندههاست.
ایران در نشست تغییرات آب و هوایی و تغییر اقلیم پاریس که از نهم تا
بیستم آذرماه  94برگزار شد  -متعهد شد انتشار آالینده ها را چهار تا  14درصد
کاهش دهد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست وقت در آن اجالس اعالم کرد :ایران
انتشار گازهای گلخانه ای خود را به میزان چهار درصد غیرمرشوط و هشت
درصد مرشوط تا سال  2030کاهش خواهد داد.

پول برق از مشترکان زلزلهزده گرفته نمیشود

معاون هامهنگی توزیع رشکت توانیر گفت :بر اساس متهیدات در نظر گرفته
شده ،رشکت توزیع برای تامین برق چادرهای اسکان زلزلهزدهها و مکان
استقرار موقت آنها هیچ گونه قبض برقی تا زمان اسکان دائم این مشرتکان
صادر منیکند.
محمودرضا حقیفام در گفتوگو با ایسنا ،با بیاناینکه برای مشرتکانی که به
طور مستقیم تحت تاثیر زلزله قرار داشتند و خانههایشان آسیب دیده ،هیچ
گونه قرائت کنتور صورت نگرفته و قرار نیست از این مناطق هزینهای دریافت
شود ،اظهار کرد :در واقع به دلیل وجود تخریبها کنتوری برای قرائت وجود
ندارد.
وی با اشاره به برخی مناطق همچون گیالنغرب که اخیرا برای آنها قبض صادر
شده است ،گفت :به طور مثال این منطقه با زلزله فاصله زیادی داشته و تاثیر
چندانی از زلزله کرمانشاه نگرفته است؛ لذا در این مناطق قرائت کنتور صورت
میگیرد ،چراکه متام مشرتکان در خانههای خود ساکن هستند.
به گفته معاون هامهنگی توزیع رشکت توانیر ،دوره قرائت کنتورها در این
مناطق قبل از وقوع زلزله انجام شده است لذا جای هیچ گوه اعرتاضی از سوی
این مشرتکان وجود ندارد ،چراکه که اگر مشرتکی تاثیر مستقیم از زلزله گرفته
بود قطعا هیچ گونه قرائتی برای آن لحاظ منیشد.
حقیفام در خصوص دریافت هزینه از مناطق زلزلهزده نیز اظهار کرد :در واقع
برقی که به چادرها و کانکسها داده میشود ،توسط یک کنتور مادر مورد
ارزیابی قرار میگیرد و میزان مرصف برق را به استانداری اطالع میدهیم تا از
منابع استانی بتوان برای تامین هزینههای برق کمک گرفت و اگر استانداری
نتوانست این هزینه را متقبل شود ،وزارت نیرو این مبالغ را تامین خواهد کرد.

ایران در صدر افزایش ظرفیت تولید متانول جهان
تا سال ۲۰۲۲

جدیدترین تحلیل های موسسه گلوبال دیتا انرژی در مورد افزایش ظرفیت
تولید متانول کشورهای جهان نشان می دهد که ایران در سال های آتی
باالترین افزایش ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص خواهد
داد.
به گزارش تسنیم و به نقل از پایگاه اینرتنتی هیدروکربنز تکنولوژی ،جدیدترین
تحلیل های موسسه گلوبال دیتا انرژی در مورد افزایش ظرفیت تولید متانول
کشورهای جهان نشان می دهد که ایران در سال های آتی باالترین افزایش
ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص خواهد داد و طی سال های
 2018تا  2022ساالنه  30میلیون تن ظرفیت خود را افزایش خواهد داد.
کشورهای آمریکا و چین با افزایش  12و  10میلیون تن در رتبه های دوم و
سوم جای خواهند داشت.
در حال حارض پیش بینی ها نشان می دهد که ایران تا سال  2022میالدی 54
درصد از کل افزایش ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص خواهد
داد .ایران احداث  21مجتمع تولید متانول را در دستور کار خود دارد .در میان
این طرح ها ،مجتمع متانول دیر رشکت متانول کاوه باالترین ظرفیت (2.3
میلیون تن) را خواهد داشت .همچنین  13طرح دیگر با ظرفیت  1.7میلیون
تن به بهره برداری خواهند رسید.
بر اساس این گزارش ،تا سال  2022آمریکا  22درصد از رشد ظرفیت تولید
متانول جهان را به خود اختصاص خواهد داد .این کشور قرار است تا آن
زمان  6مجتمع متانول جدید احداث مناید .همچنین انتظار می رود سال
 2022چین حدود  18درصد از رشد ظرفیت تولید متانول جهان را به خود
اختصاص دهد .این کشور  10مجتمع تولید متانول جدید را احداث خواهد
کرد.
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حقالزحمه مشاوران امال ک مسکن
چقدر است؟

رییس کمیسیون تخصصی مشاوران امالک با ترشیح چگونگی محاسبه ح قالزحمه مشاوران
امالک در معامالت خرید و فروش و اجارهبها گفت :به این ح قالزحمه  ۹درصد مالیات بر ارزش
افزوده اضافه م یشود.
حسام عقبایی در گف توگو با تسنیم ،اظهار کرد :ح قالزحمه مشاوران امالک
در معامالت خرید و فروش بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت شهر ته ران
ب رای معامالت تا سقف  500میلیون تومان از هر کدام از طرفین نیم درصد
است.
وی ترصیح کرد :مازاد  500میلیون تومان نیز از هر طرف معامله نیز  25صدم درصد دریافت
م یشود.
وی با اشاره به ای نکه به این ح قالزحمه  9درصد مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کمیسیون
افزوده م یشود ،افزود:ب هعنوان مثال ارزش یک معامله  600میلیون تومان است؛ ب رای 500

میلیون تومان اول هر طرف معامله باید  2.5میلیون تومان به مشاور امالک پرداخت کنند،
کمیسیون  100میلیون تومان بعدی نیز  25صدم درصد م یشود.
رییس سابق اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد :این  25صدم درصد نیز  250ه زار تومان م یشود
که در مجموع هر کدام از طرفین معامله باید  2میلیون و  750ه زار تومان بابت ح قالزحمه
به مشاور امالک پرداخت کنند.
عقبایی با اشاره به ای نکه حدود  240تا  250ه زار تومان نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده از دو
طرف معامله دریافت م یشود ،گفت :بناب راین ب رای یک معامله  600میلیون تومانی ،دو طرف
معامله حدود  6میلیون تومان به مشاور امالک پرداخت م یکنند.
وی همچنین در خصوص مبلغ کمیسیون مشاوران امالک در معامالت اجاره مسکن افزود:
در معامالت اجارهبها ،دو طرف باید یک چهارم اجاره ماهانه به عالوه  9درصد ارزش افزوده
را پرداخت کنند.

خروج آرام بازار مسکن از رکود
طبق آخرین گ زارش ها ،معامالت
مسکن در آذر ماه با اف زایش ۵۰
درصدی نسبت به مدت مشابه سال
گذشته روبرو بوده است.
به گ زارش ای بِنا ،اف زایش قدرت خرید
متقاضیان واقعی مسکن یکی از
برنامه های مهم دولت در چهار
سال و نیم گذشته بوده است و بر
این اساس تسهیالت بخش مسکن
در این مدت از اف زایش قابل توجهی
برخوردار بود.
همچنین می زان سود وام مسکن
و مدت زمان بازپرداخت آن به
ترتیب کاهش و اف زایش پیدا کرد.
از سویی دیگ ر ،اف زایش حدود ۶
ب رابری تسهیالت مسکن و اف زایش
اوراق «تسه» از مهمرتین اقدامات
دولت ب رای خانه دار کردن مردم
بوده است .پیش از این وام مسکن
در ابتدای دولت یازدهم  ۲۵میلیون
تومان بود که هم اکنون به ۱۸۰
میلیون تومان رسیده است .بررسی
ها نشان می دهد این اقدامات
موثر واقع شده است.
خروج مسکن از سفته بازی
از سویی دیگر نگاهی به جزییات
معامالت نشان می دهد اکرث
معامالت در خانه های زیر ۳۰۰
میلیون تومان و در م رتاژهای

کوچک است و این مسئله نشان
می دهد مسکن از سفته بازی
خارج و به دست متقاضیان واقعی
رسیده است .همچنین گ زارش ها
نشان می دهد تبدیل به احس ن
کردن و تعویض خانه نیز تا حدودی
رونق گرفته است.
از سویی دیگ ر ،کارشناسان اقتصاد
مسکن با اشاره به روند اف زایشی
معامالت مسکن در یک سال
گذشته و با بیان اینکه از اواخر سال
گذشته بازار مسکن وارد مرحله
رونق شده معتقدند اقدامات دولت
ب رای رونق بازار مسکن موثر واقع
شده است .در این ارتباط ،بهروز
ملکی ،کارشناس اقتصاد مسکن در
این باره با اشاره به رونق معامالت
مسکن در یکسال گذشته معتقد
است این رونق از جنس سفته بازی
نیست و این روند ادامه دارد.
حسین عبده تربیزی ،مشاور وزیر
راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه
دولت ب ه دنبال رونق سفته بازان
در بازار مسکن نبوده و بر این
اساس عالق های نداشته که مسکن
به کاالی موضوع سفت هبازی و
سوداگری بدل شود گفت :تالش
وزارت راه و مسکن این بوده که در
بازار مرصفی مسکن دخالت کنند

تا مطمنئ شوند که خرید یا اجاره
ب رای خانوارها تحم لپذیر است
و هزین هها از طاقت آنها خارج
نیست .
اف زایش قدرت خرید متقاضیان
وی با اشاره به نقش تسهیالت
صندوق پ سانداز مسکن در اف زایش
قدرت خرید متقاضیان گفت:
تسهیالت این صندوق از طریق
اعطای یک خط اعتباری مناسب
بانک مرکزی به بانک مسکن
ممکن شد و اگر این مجوز بانک
مرکزی زودتر صادر شده بود ،اکنون
شاهد تحوالت مثبت بیشرتی در
بازار مسکن بودیم .همچنین اگر
دولت منابعی در اختیار داشت که
به سایر بان کها نیز یاران ه ب هعنوان
تفاوت سود بدهد ،روند رونق
با شدت بیشرتی قاب لمشاهده
م ی شد.
نقش اوراق تسهیالت مسکن
از سویی دیگ ر ،آمار معامالتی
بیانگر آن است که تبدیل به احس ن
کردن و تعویض خانه تا حدودی
رونق گرفته است .در واقع بخشی
از جامعه که در گذشته مسکن
داشته ،با استفاده از تسهیالت
بانک مسکن توانسته اند مسکن
بهرتی تهیه کنند و خرید و فروش

به جهت تعویض مسکن را رشوع
کردهاند.
افزون بر این ،بهبود حجم معامالت
در مناطق رشقی و غربی ته ران
بیانگر این رونق بوده که این
واحدها عمدتا قیم تهای متوسط
دارند .با توجه به اینکه ته ران شهر
پیشتاز بازار مسکن کشور است
کارشناسان پیش بینی می کنند
سایر شهرها نیز به تدریج روند
مشابهی را طی کنند.
رفع مشکل باف تهای فرسوده
در عین حال ،دولت دوازدهم ب رای
رفع مشکل باف تهای فرسوده در
تالش است عالوه بر رفع بخشی
از مشکل مسکن از طریق نوسازی
باف تهای فرسوده از این ظرفیت
ب رای اشتغال زایی هم استفاده
کند .جهت گیری دولت ب رای رفع
مشکل باف تهای فرسوده در الیحه
بودجه سال آینده هم روشن است
و ب راساس گفت ههای محمدباقر
نوبخت ،رییس سازمان برنامه
و بودجه بخشی از اعتبارات ۷۳
ه زار میلیاردی ب رای ایجاد اشتغال
به این بخش اختصاص خواهد
یافت تا عالوه بر ایجاد تحرک در
حوزه نوسازی باف تهای فرسوده از
این ظرفیت ب رای اشتغال زایی هم

افزایش قدرت خرید مردم،بازار مسکن را متحول میکند
کارشناسان معتقدند؛ مسکن موتور
پی رشانه اقتصاد کشور است ،حوزه
ای که در صورت حصول رونق در
آن ،اقتصاد کشور نیز بی بهره
نخواهد ماند.
به گ زارش باشگاه خربنگاران جوان،
بازار مسکن در طول  5سال اخیر
با رکود عمیقی مواجه شده و کم
نیستند واحدهایی که در سایه این
رکود بصورت نیمه ساز رها شدهاند
و یا همچنان کلید نخورده در
انتظار خریدار به رس می برند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی
معتقدند؛ خروج مسکن از رکود
فعلی ،مرتف عکننده بسیاری از
مشکالت اقتصادی و حداقل
بازگرداندن رونق نسبی به اقتصاد
کشور خواهد بود.
حسین رسوش،کارشناس بازار
مسکن در ارتباط با وضعیت
فعلی بازار مسکن اظهار کرد :در
ارتباط با وجود رونق و یا رکود و
امیدواری به خروج از رشایط موجود
در عرصه مسکن ،میان کارشناسان
این حوزه اختالف نظر وجود دارد
و موض عگیریها ،واحد و یکپارچه
نیست .
وی افزود :برخی اف زایش نسبی
معامالت در ماه های گذشته را
امید بخش تلقی م یکنند و عده
دیگر بر این عقیده اند که وضعیت
حاکم بر بازار مسکن ،همچنان بر

هامن پاشنه پیشین می چرخد.
کارشناس بازار مسکن بیان کرد:
در اثرگذاری صنعت مسکن و
رونق این بازار در تحرک وضعیت
اقتصادی کشور هیچگونه تردیدی
وجود ندارد و با عنایت به نیاز
بسیاری از اصناف ،واحدها و
م راکز صنعتی ،تولیدی و خدماتی
به مسکن و وابستگی شدید به
این حوزه ،هر آنچه رونق در بازار
مسکن اف زایش یابد و رضیب
ساخت و سازها تقویت شود ،امکان
برخورداری از رونق مطلوب تر در
فعالیت های مرتبط با آن ،افزون
تر خواهد شد.وی افزود :نباید این
نکته را ف راموش کرد که تنها رکود
مسکن ،عامل مشکالت اقتصادی
فعلی کشور نیست و از منظری
می توان رکود فعلی را معلول
برخی از نارسای یهای اقتصادی
دیگری قلمداد کرد که با عنایت
به محوری بودن حوزه مسکن،
پیامدهای بخش اشاره شده به
م راتب ،وخی متر از دیگر حوزه ها
و فعالیت های اقتصادی به نظر
می رسد.کارشناس بازار مسکن بیان
کرد :در رشایط فعلی ،عدم تقاضای
کافی ب رای خرید مسکن ،باعث
بروز پیچیدگی ها و انسدادهایی
جدی در عرصه مذکور شده و این
کاهش معنادار در حوزه تقاضا
ناشی از ا ُفت و کاهش محسوس

قدرت خرید جامعه است.
رسوش گفت :بسیاری از واحدهای
مسکونی که با هدف فروش از
سوی سازندگان احداث شد ،در حال
حارض به امالک اجاره ای مبدل شده
اند که سازندگان آن ب رای زیان کمرت
به اجاره این اماکن مبادرت ورزیده
اند.
کارشناس بازار مسکن ترصیح کرد:
نبود توان مالی کافی ب رای خرید
مسکن باعث شده تا برخی از
متقاضیان ،نیاز خود را بصورت
اجاره ای تامین کنند.
با چنین اوصافی ،هر آنچه تالش
شود بر روی اف زایش قدرت خرید
مردم مترکز شود ،بسرت الزم ب رای
خروج مسکن از رکود نیز به نحو
شایسته تری ف راهم خواهد شد.
کارشناس بازار مسکن در ادامه
گفت :به نظر می رسد یکی از
اهداف تعریف و ط راحی برخی
از فرصت ها و تسهیالت همچون
صندوق پس انداز یکم نیز بر
این مبنا است که با ارائه چنین
تسهیالتی ،تقاضا ب رای خرید
مسکن تقویت شود که البته
برخی ،نقدهایی جدی به رشایط
تعریف شده ب رای این نوع خاص
از تسهیالت دارند که عمال انگیزه
کافی ب رای برخورداری و دریافت
این نوع وام را از سوی متقاضیان
تحت الشعاع ق رار م یدهد.

وی در خامته یادآور شد :سنگین
بودن اقساط پرداختی و سود
باالی آن از منونه موانعی است که
استقبال مضاعف از چنین وامهایی
را تا حدودی تحت تاثیر ق رار داده،
اما نباید این واقعیت را از نظر دور
داشت که حتی در صورت تسهیل
رشایط ،امکان استم رار این ساز و
کار بسیار سخت و دشوار خواهد
بود ،زی را بعید است اعتبارات کافی
ب رای تامین نیاز متامی متقاضیان
و مسکن اولی ها ف راهم باشد و
احتامال پس از مدتی شاهد تکمیل
ظرفیت خواهیم بود.
با هرم سنی و آمار ازدواج ،حصول
گشایش جدی در بازار مسکن بعید
است
محمد حسین محمدی،کارشناس
اقتصاد در گفتگو با خربنگار
مسکن با بیان لزوم در نظرگرفنت
هرم سنی و آمار ازدواج به عنوان
یکی از مولف ههای تاثیرگذار در
رصد رشایط حاکم بر بازار مسکن
و پیش بینی دقیق تر از افق و
آینده آن اظهار کرد :فارغ از َوج ِه
سودآوری فعالیت در بازار مسکن
(در زمان رونق) بخشی از متقاضیان
خرید مسکن نیز مشمول اف راد و
خانواده هایی می شود که از منظر
یک نیاز اساسی و به عنوان مرصف
کننده و نه رسمایه گذار ،به خرید
مسکن مبادرت می ورزند.

استفاده شود.
همچنین ب راساس پیش بینی دولت
در قالب الیحه بودجه سال آینده
 ۱۰۰ه زار واحد مسکونی فرسوده
بازسازی خواهد شد و می زان
اشتغال زایی پیش بینی شده از این
محل هم رقم قابل توجهی است.
این هدف گذاری عالوه بر ایجاد
تحرک در بخش مسکن ،استفاده از
ظرفیت این بخش در حوزه اشتغال
را هم مورد توجه ق رار داده است.
کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره
به اف زایش رسعت پس انداز در
صندوق پس انداز مسکن پیش
بینی می کنند مسکن ارزان قیمت
در آینده رونق مناسبی را تجربه
خواهد کرد.

«آتا» رکورددار تأخیر پروازی آذرماه

هواپیامیی آتا با انجام  ۷۲درصد پروازهای خود در آذرماه به صورت تأخیردار رتبه نخست تأخیرهای پروازی
آذرماه را به خود اختصاص داد.
به گ زارش مه ر ،سازمان هواپیامیی کشوری علمکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد
در آذرماه را منترش کرد .در این جدول که منبع آن سامانه اطالعات و آمار رشکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی
ای ران است ،رشکت هواپیامیی آتا ایر با انجام تاخیردار  ۷۲درصد پروازهای خود ،رتبه نخست تأخیرهای
پروازی در طول آذرماه را به نام خود ثبت کرد.
پیش از این در اردیبهشت ماه امسال رشکت هواپیامیی ای ران ایرتور با انجام  ۷۴درصد پروازهای خود به
صورت تأخیردار ،رکورد تأخیرهای پروازی در سال جاری را به نام خود ثبت کرده بود.
بر اساس آمار جدید ،آتا ایر در آذرماه  ۶۲۶پرواز در فرودگاه مهرآباد ته ران داشته که فقط  ۱۷۸سورتی پرواز
آن به موقع ( ۲۸درصد) و  ۴۴۸سورتی پرواز( ۷۲درصد) نیز با تأخیر انجام شده است.
پس از آتا ای ر ،ای ران ایر (هام) که  ۶۵درصد پروازهایش با تاخیر انجام شد ،در رتبه دوم ایرالین های با باالترین
تأخیرهای پروازی ایستاد .هام در آذرماه  ۷۵۹پرواز در فرودگاه مهرآباد ته ران انجام داد -که از این نظر نیز در
رتبه دوم تعداد پروازها پس از آسامن ق رار دارد -که  ۲۶۶سورتی پرواز ( ۳۵درصد) را به موقع و  ۴۹۳سورتی
پرواز ( ۶۵درصد) را با تأخیر به انجام رسانده است.
سومین ایرالین کشور در آذرماه از نظر تعداد تأخی رات پروازی ،نفت ایر (کارون) است که  ۶۴درصد پروازهای
خود را به صورت تأخیردار به رسانجام رساند .این می زان تأخیر از مجموع  ۱۴۹پرواز با هواپیامهای نفت
حاصل شده که  ۵۴سورتی پرواز ( ۳۶درصد) به موقع و  ۹۵سورتی پرواز ( ۶۴درصد) را با تأخیر انجام داده
است.
همچنین در ماه گذشته  ۳ایرالین قشم ای ر ،کیش ایر و آسامن با داشنت  ۵۹درصد تأخیر در پروازهای خود
مشرتکا رتبه چهارم تأخیرهای پروازی را به دست آوردند .با این حال آسامن با انجام یک ه زار و  ۲۸پرواز در
ماه گذشته توانست رکورد بیشرتین تعداد پرواز را به دست بیاورد که از این تعداد پرواز ۴۲۱ ،سورتی پرواز را
به موقع ( ۴۱درصد) و  ۶۰۷سورتی پرواز( 59درصد) را نیز به صورت تأخیردار انجام داد .قشم ایر و کیش ایر
نیز به ترتیب  ۴۲۰و  ۴۲۳پرواز را در مجموع در فرودگاه مهرآباد به انجام رساندند که هر دوی این ایرالین
ها  ۲۴۸سورتی پرواز تأخیردار داشتند.
هواپیامیی مع راج که در چند ماه گذشته همواره رکورددار انجام پروازهای به موقع بود ،در ماه گذشته با
داشنت  ۵۱درصد تأخیرهای پروازی جزء ایرالین های «دارای بیش از  ۵۰درصد تأخیرهای پروازی» محسوب
می شود.
ضمن اینکه هواپیامیی پویا ایر در این ماه تنها  ۷پرواز داشته که  ۶سورتی پرواز آن به موقع و  ۱پرواز نیز
با تأخیر بوده است که به همین دلیل بهرتین عملکرد را میان ایرالین های کشور با  ۱۴درصد تأخیر پروازی
داشته است.
از دیگر اتفاقات ماه گذشته صنعت هوانوردی ،حذف ایرالین اترک ایر از میان جداول گ زارشات عملکرد
خطوط هوایی کشور است که این امر (حذف اترک از گ زارشات عملکرد پروازی) در سال های گذشته نیز به
دلیل زمین گیر شدن هواپیامهای این رشکت ،مسبوق به سابقه است .اترک ایر با داشنت  ۳فروند هواپیامی با
میانگین سنی  ۲۴.۶سال که تنها  ۲فروند آن فعال است ،در سال های قبل نیز به ک رات دچار لغو پرواز شده
که همواره با اع رتاض منایندگان خ راسان شاملی در مجلس روبه رو بوده است؛ گفتنی است بِیس پروازی اترک
ایر(پایگاه پروازی اصلی)  ،بجنورد بوده و در ماه آبان  ۸۲سورتی پرواز در مهرآباد داشته است.
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معاون وزیر صنعت خبر داد:

احتمال ارایه اوراق اسناد خزانه
به صادرکنندگان

معاون وزیر صنعت از احتامل ارایه اوراق اسناد خ زانه به
صادرکنندگان بابت مطالبات و معوقات جوایز صادراتی خرب
داد.
مجتبی خرسوتاج در گفتگو با مهر از برنامه دولت ب رای ارایه
اوراق خ زانه اسالمی به صادرکنندگان به ازای مطالباتشان خرب
داد و گفت :ارایه اسناد خ زانه به صادرکنندگان ،جزو بخشی از
پیشنهاداتی است که منایندگان مجلس اعالم کردهاند ،بناب راین
باید دید که آیا در بودجه سال  ۹۷جایگاه پذیرش دارد.
معاون وزیر صنعت افزود :معتقدیم که اگر به هر دلیلی،
امروز منابع دولت محدودیت داشته و قادر به پرداخت طلب
صادرکنندگان نیست  ،با صدور این اسناد ،م یتواند حامیتی که

م یخواهد را از صادرکنندگان انجام دهد.
وی ترصیح کرد :با دریافت اوراق خ زانه ،صادرکنندگان
م یتوانند یا صرب کنند که در رسرسید آن را وصول کنند یا
اینکه آن را در بازار رسمایه معامله منایند ،بناب راین این ،یک
نوع تعهد از سوی دولت به صادرکنندگان است که آنها
مطمنئ باشند که باالخره دولت متعهد به پرداخت طلب
آنها خواهد بود.خرسوتاج اظهار داشت :طلب صادرکنندگان
متعلق به دوره سالهای  ۸۰و  ۹۰است که در آن ایام ،اعالم شده
که جوایزی بابت صادرات ،به صادرکنندگان پرداخت م یشود و
دولت هم متعهد بوده که این مبالغ را بپردازد؛ اما این وعده
محقق نشده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود :در سال های بعد از آن،
در مصوبات ذکر شد که به رشط تحقق درآمد ،این معوقات
پرداخت شود ،اما اگر درآمدی نباشد ،دولت قادر به پرداخت
نخواهد بود .این نکته هم به صادرکنندگان اعالم شده است،
بناب راین آنچه که عمدتا مطالبات قانونی صادرکنندگان است،
به دوره سالهای  ۸۹و  ۹۰برم یگردد که حتی اسناد تعدادی از
آنها بررسی و تائید شده است.
وی ترصیح کرد :در سالهای بعد ،از سال  ۹۱به بعد به دلیل
اینکه رشط تحقق درآمد ب رای پرداخت جوایز صادراتی در نظر
گرفته شده است ،تعهد قانونی ب رای دولت درباره پرداخت
جوایز به صادرکنندگان وجود ندارد.

مسیر تهران-بندرعباس به  ۵ساعت کاهش خواهد یافت ؛

تبدیل هرمز به مرکز فستیوال ها

 :استاندار هرمزگان از آمادگی دولت ب رای حامیت از بخش خصوصی و
رسمایه گذاری در استان خرب داد.
به گ زارش خربنگار اب رار اقتصادی ،فریدون همتی در نشستی با خربنگاران گفت :در
برنامه های بلند مدت استان هرمزگان مسیر ریلی و برقی ته ران به بندرعباس در  ۵یا ۶
ساعت طی خواهد شد..
وی افزود :گردشگری تنها ظرفیت استان هرمزگان نیست بلکه این استان در زمینه داشنت
سنگ های آهکی منگنز و سنگ های معدنی دیگر نیز بسیار با استعداد است ولی بیشرت
کرمان و یزد و مشهد را به معادنش می شناسند .همچنین صنایع آب بر مانند فوالد که باید
کنار ساحل ایجاد شود را داریم .ما آماده پذیرش دهها صنعت پرتوشیمی در منطقه ویژه
پارسیان شده ایم.
استاندار هرمزگان درباره ایجاد زیرساخت های حمل و نقل در استان بیان کرد :استان نیاز به
خط ریلی گسرتده دارد و از االن با سازمان راهداری در بحث ریل کارهای جدیدی را آغاز کرده
و دیدگاه هایامن را نزدیک کرده ایم .
به گفته وی این اتفاق که حمل و نقل ارزان و با رسعت انجام شود باید در کوتاه مدت
ب رای بندرعباس بیفتد و باید روی خط ریلی از ته ران به اصفهان سپس اصفهان به بافت و
شهرستان بافت به بندرعباس کار شود و امیدواریم تا سال  ۹۸این مسیر تکمیل شود که قطعا
در حوزه حمل و نقل مسافر ریلی تحول اساسی ایجاد می شود .یعنی مساف ران از ته ران به
بندرعباس به جای  ۱۸ساعت ،تنها  ۱۰ساعت در مسیر خواهند بود.
وی اضافه کرد :در برنامه های میان مدت نیز در نظر داریم تا این مسیر برقی شود .اگر
این پروژه نیز االن کلید بخورد جزو برنامه های بلند مدت هرمزگان خواهد بود و مسافر
مسیر ته ران به اصفهان ،یزد ،کرمان و بندرعباس را در  ۵ساعت طی می کند .ما باید
جاده ها را نیز درست کنیم تا دسرتسی مردم به مناطق گردشگری استان آسان تر شود .اگر بتوانیم
زیرساخت ها را به رسعت با کمک بخش خصوصی انجام دهیم شاهد تحول در استان
خواهیم بود .چون هیچ کدام از این کارها با بودجه دولتی به رسعت انجام منی شود باید
بخش خصوصی ورود کند ما نیز اعالم آمادگی کرده ایم که همه امکانات را ب رای حضور بخش
خصوصی ف راهم می کنیم.
همتی بیان کرد :دولت مصوبه آزاد راه بندر به کرمان را نیز مصوب کرده تا بخش خصوصی
آن را انجام دهد .آزاد راه بندرعباس به سیرجان نیز مصوبه دولت است که آن هم باید توسط
بخش خصوصی انجام شود .ما به دنبال باز کردن راه مناسب از فارس به بندرعباس هستیم
باید به سمت آزادراه برویم .استان هرمزگان  ۱۰فرودگاه دارد کدام استان چنین ظرفیتی را
دارد؟ اکنون فرودگاههای سیری ،ابوموسی ،قشم ،بندر لنگه ،جاسک ،تنب بزرگ ،کیش و الوان
فعال هستند.
همتی از ایجاد تحولی در امکانات اقامتی جزیره هرمز تا عید سال  ۹۷خرب داد و گفت :جزیره
هرمز بهشت خاک شناسی با ظرفیت داشنت انواع خاک ها و سنگ ها در رنگ های متنوع
است گروهی در این زمینه مطالعه می کنند و به دنبال این هستیم که اجازه ندهیم ساخت
و ساز آجر و تیشه و یا معامری مدرن به بافت سنتی هرمز وارد شود و اجازه منی دهیم که
جزیره هرمز نیز مانند کیش و قشم به سمت ساخت و سازهای مدرن پیش برود.
وی ترصیح کرد :همچنین ق رار است تا جزیره هرمز به مرکز فستیوال های جهانی بین املللی
و منطقه ای در زمینه های مختلف ورزش ،موسیقی ،ورزش های دریایی و  ...تبدیل شود .در
یک گام از همه زمین شناسان معروف دانشگاههای دنیا دعوت می کنیم که این منطقه را
ببینند و مبلغی ب رای جزیره هرمز در کشور خودشان شوند.
این مقام مسوول تاکید کرد:در حوزه حمل و نقل دریایی نیز بخش خصوصی در حال کار
بر روی کشتی های با کیفیت است و تسهیالتی در نظر می گیرند که تردد در دریا ارزان و
راحت انجام شود.
دولت وارد حوزه گردشگری شود و پای رونق و گسرتش آن بایستد

در  9ماهه 96؛

صندوق ضامنت رسمایه گذاری
صنایع کوچک اعالم کرد :یکهزار
و  880میلیارد ریال ضامنت نامه
از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه
 96ب رای صنایع کوچک صادر و
متدید شد که در مقایسه با سال
گذشته رشد  82درصدی را نشان
می دهد.
به گزارش صندوق ضامنت
رسمایه گذاری  9 ،ماهه  96از نظر
تعداد  147فقره ضامنت نامه

صادر و  115ضامنت نامه متدید
شده است.
همچنین در مدت این گزارش
 ،بیش از  43درصد ضامنت
نامه های صادر شده ب رای طرح
های ایجادی صنایع کوچک
به مبلغ  530میلیارد ریال و
 38درصد ضامنت نامه های
صادره ب رای رسمایه درگردش
واحدهای تولیدی کوچک
به ارزش  470میلیارد ریال

در حالیکه با دستور وزیر کشاورزی ممنوعیت واردات برنج تا اطالع ثانوی ادامه دارد ،آمار رسمی که از سوی
این وزارتخانه منترش شده ،گویای نکته جالبی است و آن ای نکه «می زان واردات  ۹ماهه این محصول از آنچه
به عنوان واردات هشت ماه آن اعالم شده بود ،کمرت شده است!
به گ زارش ایسنا ،امسال سیاس تگذاری ب رای واردات برنج و ممنوعیت آن قدری تغییر کرد؛ به گون های که از
ابتدای مردادماه که هر ساله چهار ماه فصل ممنوعیت واردات این محصول اس رتاتژیک رشوع م یشد به سه
ماه کاهش یافت و مقرر شد از ابتدای آذرماه واردات برنج از رس گرفته شود که البته اع رتاض برخی کارشناسان
را در پی داشت.
این در حالی بود که به گفته عل یاکرب مهرفرد  -معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی -
ممنوعیت واردات برنج از هامن روزهای ابتدایی آذرماه با دستور حجتی متدید شد و بر این اساس تا اطالع
ثانوی ادامه پیدا خواهد کرد ،چ راکه آمارها نشان م یدهد برنج بیش از حد نیاز کشور وارد شده است؛ به
گون های که در شش ماهه نخست امسال یک میلیون و  ۵۴ه زار تن برنج به ارزش بالغ بر  ۹۹۶میلیون دالر وارد
شده بود که این می زان در هفت ماهه امسال به یک میلیون و  ۶۴ه زار و  ۲۴۰تن رسید.
نکته جالب ای نکه در آمار رسمی منترش شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی از صادرات و واردات کاالهای
کشاورزی در  ۹ماهه امسال ،یک میلیون و  ۴۴ه زار تن برنج وارداتی به ارزشی بیش از  ۹۸۳میلیون دالر ثبت
شده است و حال آنکه نه تنها این آمار از آمار یک میلیون و  ۶۶ه زار و  ۵۴۰تنی هشت ماهه امسال کمرت است
بلکه حتی نسبت به می زان واردات برنج در نیمه نخست امسال هم کاهش یافته است و مشخص نیست علت
این پایین آمدن آمار ،اشتباه محاسباتی وزارت جهاد کشاورزی یا برگشت خوردن محمول ههای وارد شده بوده
است که پس از سه ماه در جداول آماریشان به ثبت رسیده است.

پیشنهاد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای ران به منظور تسهیل ایجاد شهرکهای صنعتی
غیردولتی در انتظار تصویب و ابالغ هیات دولت است که نهایتا تا پایان سال رخ م یدهد.
فرشاد مقیمی  ،معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای ران  -در گف توگو با ایسنا،
با اشاره به اینکه طبق قانون و سیاس تهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی دو مسیر ب رای شهرکهای صنعتی
غیردولتی تعریف شده است ،اظهار کرد :یک مساله مربوط به رشک تهایی است که دستگاههای دولتی در
آن مشارکت دارند و مساله دوم قانون واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است که ب راساس آن
مشخص شده نگهداری و اداره امور شهرکهای صنعتی تحت رشایط تعریف شده نباید توسط دولت مدنظر
ق رار گیرد.
وی ادامه داد :در بحث مربوط به ایجاد شهرکهای صنعتی در جایی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد
دولت نباید ورود کند ،اما مشکلی که در این رابطه با آن مواجه بوده و هستیم مربوط به بحث اراضی است.
تغییر کاربری اراضی ب رای دولت به صورت رایگان انجام م یشود اما بخش خصوصی باید رقم قابل توجهی
را جهت تغییر کاربری اراضی پرداخت کند؛ بناب راین قیمت متام شده شهرکهای صنعتی خصوصی بیشرت از
شهرکهای صنعتی دولتی متام م یشود و این مساله رشایط را ب رای فعالیت بخش غیردولتی دشوار م یکند.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای ران از ارائه پیشنهاد این سازمان به هیئت
دولت خرب داد و اعالم کرد :پیشنهادی به هیات دولت جهت کمک به بخش خصوصی در راستای ایجاد
شهرکهای صنعتی غیردولتی ارائه شد که در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی ق رار گرفت .پیشنهادی که
به صورت مشرتک با همکاری سازمان امور اراضی ارائه و م راحل پایانی خود را سپری کرده و در انتظار تصویب
نهایی توسط هیات وزی ران است.
مقیمی افزود :ب راساس این مصوبه که احتامال تا پایان سال جاری ابالغ خواهد شد ،بخش خصوصی اراضی مورد
نظر خود را جهت ایجاد شهرک صنعتی بدون پرداخت هزینه تغییر کاربری در اختیار خواهد داشت که بخش
قابل توجهی از هزین هها را کاهش م یدهد.
به گفته وی ،در حال حارض  ۸۹جواز ب رای شهرکهای صنعتی غیردولتی صادر شده که  ۴۵مورد آن به بهره
برداری رسیده و  ۱۲۰ه زار نفر مشغول به فعالیت شدهاند.

رشد  20درصدی صادرات صنایع غذایی کشور

مدیرکل دفرت صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :صادرات صنایع غذایی
کشور در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال  20درصد اف زایش یافت.
مهدی صادقی نیارکی در گفت و گو با ایرنا افزود :ارزش صادرات محصوالت غذایی کشور در هشت ماهه
نخست امسال حدود  2میلیارد دالر بوده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل حدود یک
میلیارد و  600میلیون دالر صادرات این محصوالت صورت گرفته بود.
وی اظهار کرد :پارسال در مجموع  2میلیارد و  500میلیون دالر محصوالت صنایع غذایی ای ران به خارج صادر
شد و امسال در صدد ارتقای این رقم به سه میلیارد دالر هستیم.
این مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :صادرات محصوالت صنایع غذایی کشور از نظر حجم 3.1
درصد و از نظر ارزش هفت درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد.
وی بیان کرد :این وضعیت نشان می دهد که در این صنعت ،خام فروشی صورت منی گیرد و پس از ایجاد ارزش
افزوده ،محصول نهایی صادر می شود.
صادقی نیارکی که ب رای رشکت در نخستین جشنواره تخصصی توامنندی های صنایع غذایی ،آشامیدنی و
دارویی استان فارس به شی راز سفر کرده است ،افزود :بیشرتین صادرات در حوزه محصوالت غذایی کشور
مربوط به فرآورده های لبنی و بستنی است و جایگاه بعدی نیز در اختیار صنعت شیرینی و شکالت است.
صادقی نیارکی اظهار کرد 59 :درصد صادرات کشور در زمینه محصوالت غذایی و آشامیدنی به کشور ع راق و
 40درصد نیز به افغانستان بوده است .وی ادامه داد :ب راساس آمار سال  ،95صنایع غذایی سهم  15درصدی در
اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود .به گفته این مقام مسئول 12 ،درصد صنایع کشور نیز در حوزه
صنایع غذایی فعال هستند .مدیرکل دفرت صنایع غذایی دارویی و بهداشتی وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
اظهار کرد :صنعت محصوالت غذایی دنیا از حدود هفت ه زار میلیارد دالر گردش مالی برخوردار است و تنها
 10نشان تجاری جهانی معترب بیش از نیمی از این رقم را به خود اختصاص داده اند که این وضعیت نشان
دهنده لزوم برندسازی در این حوزه است.

افزایش  13درصدی قیمت ذغال سنگ

 1880میلیارد ریال ضمانت نامه
برای صنایع کوچک صادر شد
بود.
برپایه این گزارش ،استان های
خ راسان رضوی ،گیالن ،خوزستان،
ایالم و کرمانشاه در  9ماهه
امسال پیشتاز دریافت ضامنت
نامه ب رای صنایع کوچک بوده اند.
عالوه ب راین استان های زنجان،
چهارمحال و بختیاری و
یزد کمرتین ضامنت نامه را
در این مدت دریافت
کرده اند.

آمار واردات برنج آب رفت!

صنعتگران چشم انتظار مصوبه دولت

در ادامه کارشناس گردشگری و مدیر هتل پنج ستاره بین املللی هرمز بندرعباس اظهار داشت:
رونق گردشگری در کشور تنها منوط به فعالیت بخش خصوصی نیست و دولت هم باید به
صورت جدی وارد این حوزه شود و پای رونق و گسرتش گردشگری بایستد.
عبدالوهاب قاضی گفت :اگر می خواهیم شاهد رونق بیش از پیش صنعت گردشگری باشیم،
باید همه دستگاههای کشور در این حوزه مشارکت و همکاری جدی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه همکاری مدی ران استان هرمزگان ب رای رونق گردشگری و توسعه صنعت
هتلداری خوب بوده است ،افزود :توجه و توسعه به زیر ساخت های گردشگری از مهمرتین
زمینه های توسعه این صنعت در کشور و به خصوص استان هرمزگان است.
قاضی گفت :متام نهادها و ارگان ها باید بدانند که صنعت گردشگری محور اصلی درآمدزایی
کشور است ،زی را یک روزی داستان سوخت فسیلی به پایان می رسد و کشور تنها از این
صنعت می تواند به درآمدزایی و اشتغال زایی باال دست یابد.
وی با اشاره به این که ،روزی خواهد رسید که صنعت گردشگری باید هزینه های دولت را
تامین کند ،افزود :اگر در حال حارض دولت از طریق فروش نفت حقوق کارمندان و هزینه
های خود را تامین می کند ،روزی می رسد که تنها راه درآمدزایی و اشتغال زایی دولت ،صنعت
گردشگری خواهد بود .مدیر هتل پنج ستاره هرمز با بیان این که ،بخش خصوصی به تنهایی
منی تواند پاسخگوی رونق گردشگری کشور باشد ،گفت :دولت هم باید در این راه همسو
و هم راه بخش خصوصی باشد و از همه مهمرت اینکه دولت باید نگاهی که دنیا نسبت به
ای ران دارد را عوض کند .وی افزود :گردشگ ران خارجی که به ای ران آمده اند ،اع رتاف می کنند
که قبل از سفرشان تصور دیگری از کشورمان داشتند و بعد با دیدن امنیت ،برخورد مردم و
هتلداران نگاهشان به ای ران عوض شده است ،اما در نهایت تبلیغ ب رای رونق گردشگری باید
توسط دولت و نهادهای دولتی در داخل و خارج انجام شود.
قاضی با اشاره به توجه دولت به گردشگری داخلی نیز گفت :دولت باید ب رای گردشگری
داخلی و خارجی سوبسید در نظر بگیرد ،زی را ارائه چنین امتیازهایی انگیزه سفر را ب رای هر
دو گردشگر باال می برد .وی با بیان این که ،نهادهایی دولتی باید بدانند که رونق اقتصادی و
اشتغال تنها منوط به اف زایش واحدهای تولیدی نیست ،تاکید کرد :اگر نرخ اشتغال هتل هرمز
از  20به  50برسد ،تعداد اف رادی که در همین هتل مشغول به کار خواهند شد از  270به 420
نفر اف زایش می یابد ،در حالی که رسمایه گذاری جدیدی انجام نشده ،اما ظرفیت اشغال باال
رفته است .قاضی در پاسخ به اینکه ب رای فصل سفر و ایام نوروز چه برنامه هایی ب رای توسعه
گردشگری استان هرمزگان دارید ،گفت :در قدم اول با آژانس ها و سایت های اینرتنتی ق رار
داد بسته ایم که بسته های سفر را با قیمت مناسب و تخفیف ویژه به گردشگ ران ارایه دهند
تا از این فروش هم هتل و هم آژانس ها درآمدزایی شود.

بانک سینا بیشرتین ضامنت نامه
را ب رای صنایع کوچک دریافت
کرده و پس از آن بانک های
ملی ،کشاورزی ،صنعت ومعدن
و انصار رتبه های بعدی را در
دریافت ضامنت نامه دارا هستند
بناب راین گزارش ،صندوق ضامنت
رسمایه گذاری صنایع کوچک
تا مبلغ  30میلیارد ریال که 70
درصد اصل و سود تسهیالت
(مناطق محروم تا  85درصد)
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ب رای صنایع کوچک است و
نزد نظام بانکی ،موسسه های
مالی و دیگر ذینفعان ضامنت
می کند.
همچنین این صندوق ب رای
فعاالن صنایع کوچک ،ضامنت
نامه های حسن انجام تعهدات،
ضامنت نامه اعتبار خریدار،
ضامنت نامه رشکت در مناقصه و
ضامنت نامه پیش پرداخت صادر
می کند.

دبیر انجمن ذغال سنگ ای ران با بیان اینکه در حال حارض هر تن ذغال سنگ با قیمت  ۴۵۰ه زار تومان به
فروش م یرسد ،گفت :در جلسه اخیر وزیر صنعت با فعاالن ذغال سنگ قیمت هر تن ذغال سنگ در سال ۹۶
با تأخیر  ۹ماهه  ۱۳درصد اف زایش یافت.
سعید صمدی در گفت وگو با تسنیم ،در خصوص جلسه اخیر فعاالن ذغال سنگ با وزیر صنعت که به
منظور بررسی مشکالت صنعت ذغال سنگ برگ زار شده بود ،اظهار داشت :در این جلسه مباحث مختلفی در
مورد صنعت ذغال سنگ عنوان و در نهایت ق رار شد با تأخیر چند  9ماهه قیمت ذغال سنگ ب رای سال 96
تعیین شود.وی با بیان اینکه در حال حارض هر تن ذغال سنگ با قیمت  450ه زار تومان به فروش م یرسد،
افزود :در این جلسه فعاالن ذغال سنگ معتقد به اف زایش قیمت ها بودند اما مسئوالن ذوب آهن بر کیفیت
ذغال سنگ های داخلی اع رتاض داشته و فاصله کیفیت آن را با ذغالهای بین املللی بیش از  40درصد می
دانستند .از طرف دیگر تولیدکنندگان ذغال سنگ با رد این موضوع اختالف کیفیت را فقط  15درصد عنوان
کردند.دبیر انجمن زغال سنگ ای ران اضافه کرد :در پایان این جلسه ق رار شد قیمت هر تن ذغال سنگ در سال
 96با رشد  13درصدی  510ه زار تن شود.صمدی با بیان اینکه ب راساس توافقات قیمت جدید ذغال سنگ از اول
مهرماه امسال اج رایی می شود ،افزود :ذوب آهن می بایست پرداخت مطالبات ذغال سنگی ها را در مهر ماه
امسال ب راساس قیمت های جدید پرداخت کند.
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بازی ارز آزاد و مبادلهای
بهانه جدید برای افزایش قیمت خودرو!

عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان از حذف ارز مبادلهای بخش اعظمی از صنعت قطعهسازی
طی روزهای اخیر خرب داد و گفت :طبق اطالعات کسب شده از بانک مرکزی ،ارز مبادلهای کل
صنعت قطعهسازی طی  10تا  15روز آینده قطع خواهد شد.
محمد شهپری با بیان اینکه طی روزهای اخیر بخش عمدهای از ارز مبادلهای صنعت قطعهسازی
حذف شده است ،به فارس گفت  :طبق اطالعات به دست آمده از بانک مرکزی ،ارز مبادلهای کل
صنعت قطعهسازی طی  10تا  15روز آینده حذف خواهد شد و همه تولیدکنندگان موظف به
استفاده از ارز آزاد خواهند بود که این مسئله قیمت متامشده تولید قطعات را افزایش میدهد.
وی ترصیح کرد :به این ترتیب در راستای تکنرخی شدن ارز ،تعرفههایی که مشمول دریافت ارز
مبادلهای میشدند به ارز آزاد تبدیل شدهاند و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود
باید از ارز آزاد  4400تومان استفاده کنند.
به گفته وی ،برخی تولیدکنندگان قطعات حدود  80درصد ارز مورد نیاز خود را برای خرید مواد
اولیه از طریق ارز مبادلهای تأمین میکردند که حاال باید ارز آزاد را جایگزین آن کنند.
شهپری در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعهسازی طی
ماههای اخیر ،گفت :تولید این مواد عمدتاً توسط واحدهای دولتی صورت میگیرد که در این مورد
میتوان به افزایش  50تا  60درصدی قیمت محصوالت فوالد مبارکه و همچنین محاسبه قیمت مس
و آلومینیوم بر اساس قیمت جهانی و محاسبه با نرخ ارز آزاد اشاره کرد .در عین حال ،قیمت مواد
پرتوشیمی نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه در حال تهیه گزارشی درباره قیمت متامشده مواد اولیه صنعت قطعهسازی و
تأثیرگذاری نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بر تولیدات این صنعت هستیم ،گفت :این
گزارش را به شورای رقابت ارائه خواهیم کرد.
وی تأکید کرد :اگر شورای رقابت مانع از افزایش خودرو شود ،وضعیت صنعت خودروسازی و
قطعهسازی بدتر از رشایط فعلی خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان در ادامه درباره تعیین تعرفههای جدید برای واردات مواد
اولیه مورد نیاز صنعت قطعهسازی نیز گفت :در حال تهیه پیشنهادی برای ارائه به معاون وزیر
صنعت هستیم که بر این اساس تعرفه واردات مواد اولیه حداقل  5درصد کاهش یابد.

وی تأکید کرد :اگر قرار است صنعت قطعهسازی به حیات خود ادامه دهد ،باید اقداماتی جهت
تسهیل تولید و کاهش قیمت متام شده صورت گیرد.
بازی ارز آزاد و مبادلهای ،بهانه جدید برای افزایش قیمت خودرو!
در حالی برخی قطعهسازان با ادعای متوقف شدن پرداخت ارز مبادلهای برای واردات قطعات
ت این محصوالت شدهاند که بررسیها نشان میدهد مدت زمان
خودرو ،خواستار افزایش قیم 
زیادی است که ارز مبادلهای واردات قطعات حذف شده و قطعهسازان از ارز آزاد استفاده میکنند
بنابراین این موضوع نباید بهانهای برای افزایش قیمت خودرو شود.
به گزارش ایسنا ،در چند ماه اخیر موضوع افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به دستامیهای برای برخی
سودجویان و افزایش قیمت برخی محصوالت تبدیل شده است.
در جدیدترین رویداد در این زمینه عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان مدعی حذف ارز مبادلهای
بخش اعظم قطعهسازان شده و نتیجهگیری کرده که به همین دلیل قیمت قطعات خودرویی و و
همچنین خودرو باید افزایش یابد.
مطرح کردن موضوع حذف ارز مبادلهای برای واردات قطعات در حالی است که بررسیها نشان
میدهد که مدت زمان زیادی است که اختصاص ارز مبادلهای به واردات قطعه متوقف شده و
قطعهسازان از ارز آزاد استفاده میکنند ،بنابراین ادعای حذف ارز مبادلهای نباید بهانهای برای
افزایش قیمت خودروها شود.
در این زمینه دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی میگوید :مدت زمان زیادی است که
قطعهسازان از ارز آزاد برای واردات مواد اولیه خود استفاده میکنند.
آرش محبینژاد با بیان اینکه از حدود یک سال پیش تخصیص ارز مبادلهای به واردات ماشینآالت
قطعهسازی متوقف شد ،خاطرنشان میکند :از حدود دو ماه پیش نیز حدود دو هزار قلم مواد
اولیه از شمول پرداخت ارز مبادلهای خارج شد و هماکنون مدتهاست که قطعهسازان از ارز آزاد
برای واردات مواد اولیه استفاده میکنند.
کارشناسان معتقدند در این رشایط دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد زیرا
مدتهاست که قطعهسازان از ارز آزاد برای واردات مواد اولیه استفاده میکنند و قیمت فعلی
خودروها نیز قاعدتا متناسب با نرخ ارز فعلی در بازار آزاد است.

معاون سازمان ملی استاندارد اعالم کرد:

احتمال توقف خط تولید  ۱۰مدل خودرو
تا تابستان ۹۷

که بر اساس مصوبه افزایش تعداد
استانداردهای خودرویی از  ۵۵به
 ۸۵مورد ،به احتامل بسیار زیاد خط
تولید  ۱۰مدل خودروی دیگر نیز
از ابتدای تیرماه سال آینده متوقف
میشود.
به گزارش ایسنا ،اسفند سال گذشته
سازمان ملی استاندارد ایران از
افزایش تعداد استانداردهای
خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد خرب داد
و اعالم کرد که بر اساس تفاهمنامهای
بین این سازمان و وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) ارتقای این
استانداردها از نظر تعداد و کیفیت
مطرح شده است؛ موضوعی که بر

اساس مصوبه شورای سیاستگذاری
خودرو با حضور وزیر وقت صنعت،
معدن و تجارت ،رئیس سازمان
ملی استاندارد ،خودروسازان و
قطعهسازان در دستور کار قرار
گرفته است.
براساس زمانبندی صورت گرفته باید
تا ابتدای دی ماه امسال  ۶۱مورد
استاندارد خودرویی اجرایی و پس
از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷
دو مورد به  ۶۱استاندارد قبلی اضافه
شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲
مورد استاندارد خودرویی دیگر تا
دی ماه سال آینده ( ،)۱۳۹۷تعداد
استانداردهای اجباری خودروهای

سواری به  ۸۵مورد افزایش مییابد.
طبق این تصمیم اعالم شد که اگر
خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه
امسال  ۶۱مورد استاندارد تعیین
شده را رعایت کند ،در اولین
مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با
توقف خط تولید روبرو میشود.
همچنین قرار شد دو مورد استاندارد
خودرویی دیگر به این  ۶۱مورد از
ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه شود
که در غیر این صورت خودروهای
مربوطه در صورت عدم رعایت ۶۳
مورد استاندارد مربوطه با توقف
خط تولید در آن مقطع زمانی روبرو
میشوند.

پس از آنکه با اجرای فاز اول
استانداردهای جدید اجباری خودرو
که از ابتدای دیماه سال جاری
کلید خورد ،تولید  ۲۵خودروی
سواری و سنگین جادهای متوقف
شد ،جهانبخش سنجابی شیرازی
– معاون کیفیت ارزیابی سازمان
ملی استاندارد و در ارتباط با توقف
خط تولید خودروهایی که تا ابتدای
تیرماه سال آینده نتوانند  ۶۳مورد
استاندارد اجباری را رعایت کنند،
اعالم کرد :در مرحله اول اجرای
مصوبه افزایش تعداد استانداردهای
خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد ،تولید
 ۲۵خودروی سواری و سنگین

جادهای متوقف شد و به احتامل
بسیار زیاد محصوالت هشت گروه
خودرویی دیگر به دلیل عدم رعایت
استانداردها با توقف خط تولید
مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد :در مرحله دوم اجرای
مصوبه افزایش تعداد استانداردهای
خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد باید
تعداد استانداردهای مورد نظر تا
ابتدای تیرماه سال آینده از  ۶۱به ۶۳
مورد افزایش یابد و خودروسازانی
که نتوانند الزامات این مصوبه را
برای ارتقای استانداردهای اجباری
لحاظ کنند با توقف خط تولید
مواجه خواهند شد.

جوالن روغن های تقلبی خودرو با برچسب شرکت های معتبر در بازار
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک  ،فیلرت و روغن معتقد است با وجود بازرسی و نظارت
های صورت گرفته همچنان جریان عرضه روغن های تقلبی در بازار وجود دارد .
داوود سعادتی به خربخودرو اظهار داشت  :البته روند عرضه روغن های تقلبی در بازار سیر
کاهشی را از سال گذشته داشته اما با این وجود همچنان در برخی از مناطق حاشیه ای توزیع
این روغن ها ادامه دارد.
وی با توجه به پرکردن قوطیهای برندهای معروف با روغنهای تصفیه دوم خاطر نشان کرد
 :متاسفانه این مساله از معضالت بازار روغن خودرو است چنانچه سودجویانی با جمع آوری
روغنهای سوخته و تصفیه آن و افزودن مواد اولیه با نام برندهای معترب این روغن ها را روانه
بازار میکنند.
وی همچنین به روند تقاضا در بازار تایرهای دست دوم اشاره کرد و گفت  :افت توان مالی
خریداران در یکی دو سال اخیر موجب رونق فروش الستیک های دست دوم و کسب سودهای
نسبتا باال برای فروشندگان این تایرها شده است.
وی تاکید کرد  :البته این روند با کاهش تقاضا از سوی خریداران مواجه شده و هم اکنون بخش
عمده ای از تقاضای تایرهای دست دوم توسط دارندگان خودروهای کند رو و تاکسی های درون

النترا و توسان
در ایران
تولید میشود

معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور از برنامهریزی
برای تولید دو خودروی النرتا و توسان در ایران خرب
داد.
به گزارش ایسنا ،حسن اکربی اظهار کرد :اقدامات الزم
برای ساخت داخل کردن النرتا در حال انجام بوده
و نیمه اول سال  ۱۳۹۷این خودرو به تولید انبوه
میرسد.
وی با بیان اینکه النرتا ساخت داخل با قیمت کمرت از
 ۱۵۰میلیون تومان عرضه خواهد شد ،خاطرنشان کرد:
این قیمت حدود  ۲۵درصد پایینتر از منونه وارداتی

شهری صورت می گیرد.
وی همچنین به جریان عرضه تایرهای قاچاق به بازار اشاره کرد و گفت  :از آنجا که قاچاق تایر
معموال بواسطه کمبود در بازار افزایش می یابد خوشبختانه با اشباع بازار الستیک و از سویی
افزایش نظارت ها  ،قاچاق تایر تا حدودی با روند نزولی در بازار همراه شده است.وی افزود :
مسلام با کاهش عرضه تایرهای قاچاق  ،رشایط برای تولیدکنندگان داخلی بهرت خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک  ،فیلرت و روغن همچنین به جریان تامین بخشی از نیاز
بازار تایر از محصوالت وارداتی اشاره کرد و یاد آورشد  :در رشایطی که حدود  35تا  40درصد
از نیاز داخل را تایرهای وارداتی تامین می کند بنابراین ارائه خدمات براي الستيک هاي واردايت
اجباری است.
سعادتی افزود  :در صورت اجرای این الزام و ارائه خدمات مناسب برای تایرهای وارداتی این امر
قطعا بر کاهش واردات و افزایش قیمت تایر خارجی در بازار تاثیر خواهد گذاشت.
وی در ادامه به وضعیت بازار تقاضا در این بخش پرداخت و گفت  :از ابتدای سال تاکنون بازار
الستیک و روغن با تقاضای کمی همراه بوده و رصفا متقاضیان خرید بر اساس رضورت و نیاز به
بازار مراجعه می کنند.
این خودرو است زیرا ساخت داخل کردن باعث
کاهش هزینههای متام شده خودرو میشود.
معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور ادامه داد:
عالوه بر تولید النرتا در حال مذاکره با هیوندای برای
ساخت داخل کردن توسان هستیم که احتامال این
خودرو در ابتدای سال  ۱۳۹۸به تولید برسد.
وی افزود :در حال حارض دو خودروی آی  ۲۰و
اکسنت از محصوالت هیوندای ساخت داخل شدهاند
و درصد داخلی سازی آنها حدود  ۳۰درصد است
ضمن آنکه با این رشکت کرهای در حال مذاکرهایم

کوییک اواخر دی ماه می آید

گروه خودروسازی سایپا در راستای ایجاد تنوع محصول ،خودرو جدید کوییک را در اواخردی ماه به بازار عرضه
می کند.
به گزارش سایپا نیوز ،بر اساس اسرتاتژی گروه خودروسازی سایپا و عرضه محصوالت جدید و با هدف پاسخ به
نیاز بازار و ایجاد تنوع در سبد محصوالت ،پیش فروش خودرو جدید کوییک از اواخر دی ماه آغاز خواهد شد.
بر اساس این خرب ،طراحی خودرو کوییک که از محصوالت جدید گروه خودروسازی سایپا است و توسط مهندسان
داخلی انجام شده ،از اوایل سال  94آغاز شد و با برگزاری چندین کلینیک خودرو با حضور مشرتیان در مقاطع زمانی
مختلف ،سعی شد نظرات و خواسته های مشرتیان اخذ شود و این محصول با بیشرتین انطباق ممکن با نظرات
دریافت شده طراحی شود و برهمین اساس این خودرو با ظاهری بروز ،جوان پسند و اسپرت طراحی و تحول
جدیدی را در گروه خودروسازی سایپا ایجاد کرده است.
در طراحی این خودرو که با استفاده از دانش و مهارت طراحان استایل در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا انجام
شده ،چهره تهاجمی و قدرمتند در نظر گرفته شده که از ویژگی خودروهای کراس اوور است.
همچنین در تریم داخلی این خودرو نیز سعی شده با استفاده از قطعات تزئینی چون کروم منودن برخی از قطعات،
تغییر رنگ و دو دوخته شدن پارچه صندلی ها و  ...نسبت به محصوالت قبلی متایز ایجاد شود.
عالوه بر این در طراحی این خودرو امکانات ایمنی چون ترمز  ABSو  ،EBDسیستم کنرتل پایداری ،ESCسیستم
پایش فشار باد تایرها ،TPMSسیستم هشداررسقت با بوق خودرو ،VASسیستم ضد رسقت ایموبالیزر و  ...در
نظر گرفته شده است.
این خودرو مجهز به سیستم استارت دکمه ای ،فرمان برقی ،منایشگر ملسی  7اینچی ،دوربین دید عقب ،سنسور
پارک دنده عقب ،کروز کنرتل و ..است و فرمان برقی این خودرو برای اولین بار در محصوالت ساخت داخل سایپا
استفاده شده است .همچنین در این خودرو از گیربکس اتوماتیک  CVTاستفاده شده که برای اولین بار در
محصوالت تولید داخل سایپا استفاده شده است.

سهم زامیاد از بازار خودروهای تجاری سبک کشور افزایش مییابد

مدیرعامل رشکت زامیاد با اشاره به سهم  39درصدی این رشکت از بازار خودروهای تجاری سبک کشور گفت :با
اجرای برنامه های توسعه ای مدنظر ،تولید محصوالت رشکت زامیاد در سال آینده افزایش خواهد داشت.
به گزارش سایپا نیوز؛ محمد زارع پور اشکذری ضمن بیان مطلب فوق افزود :رشکت زامیاد در  9ماهه سال جاری با
تولید بیش از  20هزار دستگاه انواع وانت های نیسان تک سوز و دوگانه سوز و وانت پادرا 39 ،درصد از سهم بازار
خودروهای تجاری سبک کشور را بدست آورد ،ضمن اینکه با توجه به برنامه های اسرتاتژیک و کالن مدیریتی در
نظر گرفته شده ،سهم بازار زامیاد در سال آینده افزایش چشمگیری را تجربه خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به برنامه رشکت زامیاد برای بازنگری در سیستم کیفی تولید محصوالت خود خاطرنشان کرد:
این رشکت همگام با تغییرات استانداردهای داخلی ،ارتقاء کیفی خودروهای تولیدی خصوصا در بخش وانت را
مدنظر قرار داده است و قطعا در سال آینده شاهد افزایش کیفیت متامی محصوالت زامیاد خواهیم بود.
زارع پور اشکذری همچنین با یادآوری قدمت و سابقه رشکت زامیاد در تولید انواع خودروهای باری و مسافری
اذعان داشت :با توجه به تغییر رشایط کسب و کار در کشور و افزایش رقابت در حوزه خودروهای تجاری و کار،
توسعه سبد محصوالت رشکت زامیاد را مدنظر قرار داده ایم و در سال آتی قراردادهای همکاری فیامبین با رشکای
خارجی خود منعقد خواهیم کرد.
وی همچنین به تصمیم هوشمندانه مدیرعامل گروه سایپا مبنی بر انتقال خط تولید وانت ریچ(تک کابین و
دوکابین) از پارس خودرو به زامیاد اشاره و تاکید کرد :رشکت پارس خودرو در  9ماهه امسال بیش از  3000دستگاه
از این نوع وانت را تولید و روانه بازار کرده است که با توجه به تجربه باالی رشکت زامیاد در تولید وانت ،قصد
داریم در سال آینده ضمن افزایش تولید" ریچ" ،این مدل از وانت را به عنوان یکی از محصوالت اسرتاتژیک رشکت
زامیاد معرفی کنیم.

میانگین مصرف سوخت خودروهای سواری به  ۹.۵۲لیتر رسید

آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا در گزارشی اعالم کرده است که میانگین مرصف سوخت خودروهای سواری
و شخصی در سال  ۲۰۱۶میالدی  ۹.۵۲لیرت در هر  ۱۰۰کیلومرت بوده است.
به گزارش ایسنا  ،بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آالینده
ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشرت محیط زیست ،خودروهای متام الکرتیکی و برقی را به تولید انبوه برسانند.
از طرفی دیگر ،خودروسازان برتر جهان نیز در راستای کاهش آلودگی هوا همواره تالش می کنند مرصف سوخت
خودروهای بنزینی و دیزلی تولیدی خود را به حداقل برسانند.
آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده آمریکا در پایان سال  ۲۰۱۷میالدی گزارشی از میزان مرصف سوخت
و آالیندگی خودروهای تولیدی و مرصفی در این کشور ارائه داده است که در آن عملکرد خودروهای بنزینی و
دیزلی را در مدت زمان یک الی دو سال گذشته یعنی حد فاصل  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۶میالدی سنجیده و اعالم کرده است.
گزارش های ارائه شده از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحد ه آمریکا ( )EPAحاکی از آن است که
میانگین مرصف سوخت خودروهای سواری و شخصی در سال  ۲۰۱۶میالدی  ۹.۵۲لیرت در هر  ۱۰۰کیلومرت بوده
است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال  ۲۰۱۵میالدی ،چیزی حدود  ۰.۰۳لیرت در هر  ۱۰۰کیلومرت کاهش
یافته است .این در حالیست که قدرت خودروهای جدید تولید شده توسط خودروسازان برتر جهان حدود یک اسب
بخار افزایش پیدا کرده و به  ۲۳۰اسب بخار رسیده است .البته با اینکه به طور کلی این کاهش مرصف سوخت در
نگاه نخست و در مقایسه با آلودگی هوا و افزایش دمای زمین بسیار ناچیز به نظر می رسد ،اما از نوع خود می
تواند رکورد بی سابقه ای برای کاهش مرصف سوخت به شامر بیاید.
همین آمارها همچنین نشان می دهند که میانگین آالیندگی و انتشار گاز کربن دی اکسید خودروهای بنزینی و
دیزلی در سال  ۲۰۱۶میالدی ۳۵۹ ،گرم در هر  ۱.۶کیلومرت بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن دقیقا  ۲گرم
کاهش داشته است .این آمار شامل متامی خودروهای شخصی اعم از شاسی بلند ،ون ،وانت پیکاپ و خودروهای
سدان سواری می شود .در این گزارش ها میانگین مرصف سوخت خودروهای سواری و کامیون ها به ترتیب ۸.۲۵
و  ۱۱.۲لیرت در هر  ۱۰۰کیلومرت بوده است .خودروهای شاسی بلند هم که به مرصف سوخت باالتری مشهورند ،در
یک سال اخیر شاهد کاهش مرصف سوخت بیشرتی بوده اند.
اما مهمرتین نکته حائز اهمیتی که در این گزارش ها به چشم می خورد ،آن است که آژانس حفاظت از محیط
زیست آمریکا اعالم کرده است که محصوالت و خودروهای تولیدی رشکت هیوندای با  ۰.۳۸لیرت کاهش مرصف
سوخت ،در رتبه نخست خودروسازان از لحاظ بیشرتین کاهش مرصف سوخت خودرو جای گرفته است.
هیوندای با میانگین مرصف سوخت  ۸.۱۷لیرت در هر  ۱۰۰کیلومرت ،همچنین در رتبه دوم تولید کم مرصف ترین
خودروهای جهان پس از رشکت ژاپنی مزدا با میانگین مرصف سوخت  ۷.۹۵لیرت در هر  ۱۰۰کیلومرت قرار گرفته
است.

تا درصد داخلیسازی این محصوالت را به حدود ۵۰
درصد افزایش دهیم.
اکربی گفت :براساس تعرفههای جدید واردات خودرو
که از  ۴۰و  ۵۵به  ۷۵و  ۹۵درصد افزایش یافته است و
همچنین افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته ،قیمت
فروش خودروی سانتافه حدود  ۶۱میلیون تومان و
توسان حدود  ۵۵میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
البته در چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر افزایش ۸۰
میلیون تومانی سانتافه مطرح شده بود که نادرست
است.

وی ادامه داد :برای محصوالت مدل  ۲۰۱۷افزایش
قیمتی نخواهیم داشت و در مدلهای  ۲۰۱۸افزایش
قیمت داریم .این میزان افزایش قیمت در متام
خودروهای وارداتی مشابه نیز اتفاق افتاده است که
ناشی از افزایش نرخ ارز و تعرفههای واردات خودرو
به کشور است.
معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور در پاسخ
به سوالی مبنی بر آنکه چرا هیوندای آی ۱۰
استانداردهای جدید تولید در ایران را کسب نکرده
است ،اظهار کرد :فعال برنامهای برای تولید داخل

کردن هیوندای آی  ۱۰نداریم به همین دلیل نسبت
به اخذ مجوزهای الزم برای تولید این خودرو اقدام
نکردیم.وی با بیان اینکه احتامل رسمایهگذاری رشکت
هیوندای در ایران وجود دارد و در حال مذاکره در
این زمینه هستیم ،خاطرنشان کرد :دو خودروی آزرا و
هیوندای آی سی نیز در آینده وارد ایران خواهد شد.
اکربی افزود :دو محصول  j۴و  s۷نیز احتامال سال
آینده در ایران به تولید خواهد رسید.وی خاطرنشان
کرد :در حال مذاکره با هیوندای برای صادرات
محصوالت تولیدی این کشور از مبداء ایران هستیم.
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:

تامین مالی جمعی
برای کسب و کارهای دیجیتال

شاپور محمدی ،رییس سازمان بورس و اوراق
بهادار گفت :با امضای تفاهم نامه تامین
مالی پروژه های مخابرات در زمینه استارتاپ
ها ،تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای
دیجیتال در بورس به صورت مجوزدار دنبال می
شود.
به گزارش سنا ،رییس سازمان بورس با اشاره
به اینکه این موضوع در حال حارض در قالب
رشاکت در پروژه ها دنبال می شود ،افزود:
لیست متام عوامل در فرابورس درج می شود و
مردم باید با توجه به لیست ،منابع را در اختیار
صندوق ها قرار دهند.
محمدی ادامه داد :با تفاهم نامه و دستورالعملی
که باید به تصویب شورای عالی بورس برسد،
وظایف هر کدام از دستگاه ها مشخص شده
است .در وزارت اقتصاد با محوریت سازمان
بورس مجوزهای این نوع تامین مالی صادر می

شود و لیست عوامل را نیز مشخص خواهیم
کرد.
دبیر شورایعالی بورس افزود :رشکت های
تعاونی هم می توانند از این ظرفیت استفاده
کنند .محور تفاهم نامه تعیین تکلیف تامین
مالی جمعی و همچنین تعیین وظیفه هر یک
از دستگاه ها خواهد بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره
به اینکه تفاهم نامه موضوع تامین وام را در
بر منی گیرد و این موضوع در حیطه اختیارات
بانک مرکزی است ،گفت :سازمان بورس موضوع
تامین مالی جمعی در بازار رسمایه را دنبال می
کند و ما آیین نامه مربوط به آن را تصویب
خواهیم کرد و از این پس به صورت مجوزدار
کار تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای
دیجیتال در بورس دنبال می شود.
محمدی افزود :سقف تامین مالی جمعی فعال

 ۵میلیارد تومان است که از طریق عامل انجام
می شود .فعاالن تامین مالی جمعی که تاکنون
حضور داشتند نیز می توانند از طریق دریافت
مجوز فعالیت خود را دنبال کنند و از این بابت
برای فعاالن قبلی جای نگرانی وجود ندارد.
وی تاکید کرد :مردم فقط به عامل های مجاز
مراجعه داشته باشند.
رییس سازمان بورس در زمینه امکان ورود
رسمایه گذاران خارجی در بورس بیان داشت:
اینکه از رسمایه گذاران خارجی بخواهیم در این
طرح ها تامین مالی کنند ،در تفاهم نامه پیش
بینی نشده ولی خارجی ها می توانند گواهی
رشاکت رسمایه گذاری جمعی را در ایران
خریداری کنند که فعالیت آن طبق ماده 49
آیین نامه پیش بینی شده در این زمینه باشد.
محمدی ترصیح کرد :کسانی که در حال حارض
در زمینه تامین مالی جمعی فعالیت دارند  ۶ماه

مهلت دارند تا خود را با آیین نامه جدید وفق
دهند .فرابورس می تواند آیین مطابقت را انجام
دهد تا در صورت فعالیت های غیرقانونی،
جلوگیری الزم به عمل آید.
سخنگوی سازمان بورس افزود :تا جایی که
قوانین اجازه بدهد تالش می کنیم رشایط آسان
سازی شود .در تفاهم نامه مواد متعددی وجود
دارد و امکان توصیه پروژه ها به رسمایه گذاران
و مردم وجود ندارد و این اقدام نباید صورت
گیرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ترصیح کرد:
امکان تامین مالی جمعی در بازار رسمایه در
این قالب پیش بینی شده و اطالعات مربوط
به کسب و کار در پروژه ها دیده می شود.
حساب بانکی رسمی نیز تعریف می شود که
منابع در آن حساب وارد می شود تا از منابع
مردم صیانت شود.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اعالم کرد:

بخشنامه بانک مرکزی
مالی ربطی به اعتبار مشتریان کارگزاری ندارد
دبیرکل کانون کارگزاران بورس با توضیح درباره
بخشنامه بانک مرکزی درباره خودداری بانکها از
پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال ،تاکید کرد:
این مورد ربطی به اعطای اعتبار به مشرتیان
کارگزاری ندارد.
روح ا ...میر صانعی در گفت وگو با بورس پرس،
درباره بخشنامه امروز بانک مرکزی مبنی بر
خودداری بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای
مالی فعال در بازار رسمایه مخصوصا" رشکت
های کارگزاری بورس توضیح داد :این بخشنامه
موضوع جدیدی نبوده و طبق مصوبه  15آبان
 92سازمان بورس در سال های اخیر اجرا و طبق

آن رشکت کارگزاری متخلف در صورت عدم
رعایت  ،مشمول محرومیت یک تا  60روزه می
شد.
وی ادامه داد :با توجه به افزایش همکاری های
اخیر بانک مرکزی و سازمان بورس از جمله
مصوبه مربوط به صدور واحدهای صندوق
های رسمایه گذاری بانک ها  ،بانک مرکزی
طبق مصوبه  4سال پیش سازمان بورس  ،چنین
بخشنامه ایی را برای بانک ها و موسسات صادر
کرده تا مانع از بروز مشکالتی در بازار مالی
شود.
این مقام مسئول تاکید کرد :بنابراین بخشنامه

بانک مرکزی و مصوبه سازمان بورس ربطی
به فرایند اعطای اعتبار به مشرتیان کارگزاری
نداشته بلکه فقط مربوط به این است که
نهادهای فعال بازار و رسمایه و رشکت های
کارگزاری منی توانند اقدام به تضمین مشرتیان
نزد بانک ها کنند.
میرصانعی در مورد علت اتخاذ چنین تصمیمی
در سازمان بورس هم به بورس پرس گفت:
واقعیت این است که در سال های گذشته برخی
کارگزاران فعال در بورس های کاالیی اقدام به
تضمین مشرتیان نزد بانک ها کرده و باعث
ایجا مشکالت و افزایش ریسک کرده بودند که

با درخواست کانون کارگزاران و مصوبه آبام 92
سازمان بورس  ،این مشکل برطرف شد.
وی ادامه داد :در این میان یکی از رشکت های
کارگزای وابسته به بانک ها اقدام به تضمین
مشرتی کرده و باعث ایجاد مشکل شده بود
که برطرف شد و با صدور بخشنامه اخیر بانک
مرکزی هم انتظار می رود این موضوع برای
همیشه حل شود.
میرصانعی تاکید کرد :کانون کارگزاران بورس و
فعاالن بازار رسمایه از اقدام سازمان بورس و
بانک مرکزی که منجر به کاهش ریسک صنعت
کارگزاری می شود  ،حامیت می کند.

تاثیر تمدید تعلیق تحریمهای هستهای در بورس
یک کارشناس بازار رسمایه گفت :متدید تعلیق تحریمهای هستهای ،پیغام ثبات در مناسبات سیاسی
کشور را دارد و بر این اساس به نظر میرسد بازار رسمایه به روند متعادل خود ادامه دهد.
ابراهیم خلیلی در گفتگو با ایبِنا ،در خصوص تاثیر متدید تعلیق تحریمهای هستهای توسط ایاالت
متحده گفت :به نظر میرسد بازار رسمایه نه تنها به این موضوع واکنش منفی از خود نشان ندهد،
بلکه این موضوع میتواند پیغام مثبتی را برای اقتصاد و بازار سهام کشور به همراه داشته باشد که
این پیغام ثبات در مناسبات سیاسی کشور است.
این کارشناس بازار رسمایه با اشاره به این که ریسکهای سیاسی همواره یکی از موضوعات مورد
توجه برای فعاالن اقتصادی و معاملهگران در بورس است ،افزود :بدون شک امنیت یکی از مولفههای
مهم و تاثیرگذار در تصمیم رسمایهگذاران داخلی و خارجی در اقتصاد کشور است؛ بنابراین زمانی
که صحبت از ادامه تعلیق تحریمهای هستهای به میان میآید این موضوع بدین معنی است که در
خصوص موضوعات مربوط به اجرای برجام و مذاکرات هستهای کامکان تهدیدی مواجه رسمایهها
در اقتصاد نیست.
ادامه آرامش فعلی
وی ادامه داد :بر این اساس باید از فرصت تعلیق تحریمها استفاده و در سایه ادامه آرامش بوجود
آمده در خصوص مسائل هستهای ،حداکرث استفاده را از ورود رسمایهگذاران خارجی به اقتصاد و
بازار سهام را کرد.
این کارشناس بازار رسمایه با اشاره به این که زمانی که اقتصاد یک کشور بزرگرت شده و رسمایهگذاران
خارجی در آن حضور بیشرتی دارند ،مخالفتها برای تحریم و ایجاد مانع برای آن اقتصاد در
ابعاد خارجی نیز بیشرت خواهد شد ،اذعان داشت :بر این اساس در صورتی که مراودات بیشرتی با
اقتصادهای پیرشو داشته باشیم ،عالوه بر این که اعامل تحریم و محدودیت ها بر اقتصاد کشورمان
سختتر میشود ،میتوانیم همگام با سایر اقتصادهای دنیا رشد و توسعه پیدا کنیم.

وی گفت :در این راستا توسعه اقتصاد کشور تاثیرات مثبت خود را بر بازار رسمایه و صنایع مختلف
نیز خواهد داشت.
چشم انداز بازار سهام
خلیلی همچنین در خصوص وضعیت بازار رسمایه تا انتهای سال گفت :با توجه به این که ابهامات و
تهدیدات مربوط به موضوعات هستهای و ادامه برجام از باالی رس تاالر شیشهای گذر کرده است،
بنابراین مولفههایی دیگر میتوانند سمت و سوی معامالت بازار سهام را در مدت باقی مانده از سال
تعیین کنند.وی در خصوص این مولفهها گفت :به دلیل این که رشد جهانی قیمت نفت و کاالها
در ماه های گذشته یکی از عوامل رشد قیمت برخی سهام رشکت ها و همچنین رکوردشکنی های
شاخص بورس مطرح بوده ،پیش بینی می شود با توجه به وضعیت مناسب این دو مولف ه تا پایان
امسال از این جهت بازار رسمایه روزهای خوبی را سپری کند.
این کارشناس بازار رسمایه ادامه داد :از سوی دیگر نرخ ارز هم در چند ماه گذشته که با افزایش
همراه بوده است موجب شده تا شاخص بورس و قیمت ها از تاثیرپذیری مثبتی از این موضوع
برخودار باشد.بنابراین از این جهت نیز پیشبینی میشود نرخ دالر تا پایان سال در همین محدوده
باقی مباند که از این جنبه نیز میتواند روند معامالت بازار رسمایه را مناسب ارزیابی کرد.
تهدیدهای پیرشو
وی ادامه داد :البته یکی از مهمرتین تهدیدهای پیرشوی
معاملهگران تا پایان سال موضوع پرداخت حقوق و عیدی
توسط رشکت های بزرگ از جمله صندوقهای بازنشستگی
در بورس است که موجب می شود در هفتههای پایانی
سال شاهد افزایش فشار عرضه بر تقاضا باشیم که البته این
موضوع نیز موقتی و کوتاه مدت خواهد بود.

Sunday - 14 January 2018

فرآیند تحویل قراردادهای آتی سکه طال تحویل دیماه  ۹۶اعالم شد

فرآیند تحویل قراردادهای آتی سکه طال تحویل دیامه  ۹۶در بورس کاالی ایران اعالم شد.
به گزارش تسنیم؛ بنابر اعالم مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران ،فرآیند تحویل قرارداد آتی سکه
تحویل دیامه  96در روز دوشنبه پیشرو( 25دیامه) مطابق ضوابط و از طریق گواهی سپرده سکه طال انجام
خواهد شد.
بر این اساس کلیه مشرتیان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظف هستند بر اساس ضوابط
اعالم شده جهت انجام فرایند تحویل سکه اقدام کنند.
گفتنی است فرآیند تحویل سکه به گونهای است که کلیه مشرتیان فروشنده باید در این روز دوشنبه(25
دیامه) تا ساعت  13برای تبدیل سکه طال به گواهی سپرده با بانک رفاه اقدام منایند.
همچنین مشرتیان فروشنده می توانند عالوه بر این ،حداکرث تا ساعت  15:30هامن روز به خرید گواهی
سپرده سکه طال در معامالت روزانه گواهی سپرده سکه طال در مناد سکه متام بهار تحویل یک روزه رفاه
اقدام منایند.

بازدهی شاخص بورس  ۲۵درصد شد

شاخص بورس از ابتدای امسال تا کنون در مدت ۱۹۵روز معامالتی ،با ۱۸هزار و ۹۵۶واحد افزایش ،معادل
 ۲۵درصد رشد را به ثبت رسانده است.
به گزارش ایبِنا ،از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۹۵روز معامالتی تعداد ۱۸۷میلیارد و ۷۸میلیون سهم و حق
تقدم به ارزش ۴۶۹هزار و ۷۶۴میلیارد ریال در ۱۲میلیون و ۴۱هزار و ۴۹۵دفعه مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۱۰۷میلیارد و ۹۱۸میلیون
سهم به ارزش ۲۳۵هزار و ۴۰۰میلیارد ریال در ۴میلیون و ۹۸۱هزار و ۲۴۳نوبت در بازار اول؛ ۶۷میلیارد و
۵۵۸میلیون سهم به ارزش ۱۶۰هزار و ۵۴۳میلیارد ریال در  ۶میلیون و ۹۸۱هزار و ۴۰۸نوبت در بازار دوم؛
۶۱میلیون سهم به ارزش ۶۱هزار و ۵۰میلیارد ریال در  ۱۷هزار و ۵۴۳نوبت در بازار بدهی؛ ۱۰میلیارد و
۳۶۸میلیون سهم به ارزش  ۵۸۳میلیارد ریال در ۲۰۳۳نوبت در بازار مشتقه و ۱۱۷۴میلیون واحد از صندوق
های رسمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۲هزار و ۱۸۷میلیارد ریال در ۵۹هزار و ۲۶۸نوبت
مورد معامله قرار گرفته است.
این گزارش می افزاید :شاخص کل نیز که معامالت امسال بورس را از ارتفاع  ۷۷هزار و  ۲۳۰واحد آغاز کرده
است تاکنون با ۱۸هزار و ۹۵۶واحد افزایش معادل  ۲۵درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۹۶هزار و
۱۸۶واحد رسیده است .شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۳هزار و ۷۶۸واحد رشد و شاخص بازار دوم با
۵۱هزار و ۷۳۸واحد افزایش مواجه شده اند.

رشد  ۴۴درصدی حجم معامالت بورس کاالی ایران

طی هفته منتهی به  ۲۱دی ماه ،در حالیکه حدود  ۶۴۰هزار و  ۷۲۴تن انواع کاال به ارزش بیش از  ۱۱هزار
و  ۱۴۷میلیارد ریال در بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت ،حجم و ارزش معامالت به ترتیب رشد
 ۴۴درصدی و  ۶درصدی را تجربه کرد.
به گزارش«پایگاه خربی بورس کاالی ایران» ،طی هفته اخیر ،در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی ۲۶۸ ،هزار
و  ۸۶۲تن انواع کاال به ارزش  ۴هزار و  ۵۳۲میلیارد ریال معامله شد.در این تاالر ۲۰۰تن آلومینیوم ۱۵۳ ،هزار
و  ۲۹۹تن فوالد ۱۱۰ ،هزار تن سنگ آهن ۵ ،هزار و  ۱۸۵تن مس ۱۶۰ ،تن کنسانرته مولیبدن ۱۸ ،تن کنسانرته
فلزات گرانبها و همچنین  ۱۰کیلوگرم طال از سوی مشرتیان خریداری شد.
همچنین در هفته معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پرتوشیمی،
 ۲۶۰هزار و  ۵۲۴تن انواع کاال به ارزش  ۵هزار و  ۲۶۶میلیارد ریال به فروش رسید.در این تاالر ۷۱ ،هزار و
 ۳۰۰تن قیر ۵۶ ،هزار و  ۴۴۲تن مواد پلیمری ۶۷ ،هزار تن وکیوم باتوم ۲۱ ،هزار تن لوب کات ۲۱ ،هزار و
 ۸۰۲تن مواد شیمیایی ۲۲ ،هزار تن گوگرد ۵۰۰ ،تن عایق رطوبتی ۴۶۰ ،تن روغن پارافین واکس سنگین و
همچنین  ۲۰تن آرگون خریداری شد.
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران هم طی هفته مذکور ،شاهد معامله  ۱۱۰هزار و  ۷۶۷تن انواع
کاال به ارزش بیش از یک هزار و  ۳۲۵میلیارد ریال بود؛ در این تاالر داد و ستد  ۶۳هزار و  ۹۵۰تن گندم،
 ۱۲۶هزار قطعه جوجه یک روزه ۳۳ ،هزار و  ۷۴۱تن ذرت ۱۲ ،هزار و  ۹۰۰تن روغن خام و  ۵۰تن شکر
مشاهده شد.
الزم به ذکر است در هفته ای که گذشت و در بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز  ۱۰۰تن کنسانرته فسفات و
 ۴۷۰تن نخ پلی اسرت دادوستد شد.

پرداخت بیش از ۳۳هزار میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

معاونت عملیات رشکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از ۳۳هزار میلیارد ریال انواع سود به ۵۸۸۳
رسمایه گذار پرداخت کرد
به گزارش روابط عمومی سامت ،در معامالت هفته گذشته فرابورس ایران بیش از  5هزار و  816نفر با
استفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد فرایند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند.
حجم معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به  22دی ماه بیش از  337هزار برگه اوراق بود.
معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن از سال  89در رشکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش
از  20مناد حق تقدم تسهیالت مسکن در این رشکت معامله می شود.
براساس بخشنامه بانك مسكن ،نرخ سود تسهيالت خريد خانه ،فروش اقساطي و جعاله تعمري مسكن از 18.5
به  17.5درصد كاهش يافته و مدت زمان باز پرداخت آن  12سال تعيني شده است.
سقف فردي تسهيالت خريد از محل گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن در تهران  ۶۰۰میلیون
ریال ،در مراکز استانها و شهرهای باالی  200هزار نفر 500میلیون ریال و سایر مناطق شهری  ۴۰۰میلیون
ریال است
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گوگل برقراری تماس ویدئویی با گوشی را متحول کرد

ساعت هوشمند بالدار ساخته شد!

رد و بدل کردن پیام و برقراری متاس صوتی و تصویری از طریق نرم افزارهای پیام رسان مستلزم
نصب آن از سوی فرستنده و گیرنده است ،اما گوگل این رویه را تغییر داده است.
به گزارش مهر  ،گوگل مدتی است که یک نرم افزار پیام رسان موبایلی موسوم به  Duoرا عرضه
کرده که از امکاناتی مشابه با واتس اپ و تلگرام و غیره برخوردار است ،اما از این پس کاربران
این برنامه می توانند از طریق آن حتی با افرادی که  Duoرا بر روی گوشی خود نصب نکرده
اند ،متاس بگیرند.

گجتی ساخته شده که ترکیب تلفن و ساعت هوشمند است .این گجت دارای بال هایی
است که به کمک آن برای دستگاه شارژ فراهم می شود و همچنین آننت ،بلندگو ،میکروفن
و دوربین نیز به حساب می آیند.به گزارش مهر  ،رشکت  Shellگجتی ساخته که ترکیب تلفن
و ساعت هوشمند است .این گجت در حالت ساعت ،به سادگی روی دست بسته می شود.
اما هنگامیکه فرد تصمیم بگیرد از آن به عنوان یک موبایل اندرویدی۴Gاستفاده کند ،کافی
است بال های آن را باز کند .یکی از آنها میکروفن و دیگری یک بلندگو است.

12

یﮑﺸﻨبه  24دى  26 - 1396رﺑیﻊ اﻟﺜاﻧﯽ  - 1439ﺷماره 5495

نرم افزار بودجه ریزی
مبتنی بر عملکرد آروین رونمائی شد

“ نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آروین در راستای احرتام به نیاز
مخاطبان ،در اولین گردهامئی ساالنه کاربران آروین رومنایی و در کنار
سیستم جامع مالی و اداری تعهدی به بازار عرضه شد“ .
به گزارش خربنگار ابرار اقتصادي ؛ فرشید آریا شکوه عضو شورای مرکزی
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ،در این باره گفت  :این نرم افزار به
عنوان یکی از زیر سیستم های نرم افزا ِر جامعِ مالی و اداریِ تعهدیِ آروین
مطابق با خروجی های مورد نیا ِز اعالم شده ی سازمان برنامه و بودجه ی
کشور ارایه شد که از ابتدای سال  ۹۷در کلیه دستگاه های اجراییِ ِ
طرف
قرارداد به صورت رایگان به بهره برداری خواهد رسید.
گفتنی است ،سیستم جامع تعهدی آروین با این محصو ِل جدید به عنوان
یکی از کامل ترین نرم افزار های مالی و اداریِ تعهدی در سطح کشور ،
شامل زیر سیستم های دفرتداری ،تنظیم حساب ،اعتبارات ،کنرتل بودجه،
رسیدگی ،دریافت و پرداخت ،سپرده و تضمینات ،امور قراردادها ،انبار و
اموال ،کارگزینی و حقوق و دستمزد می باشد که کلیه نیازهای هر دستگاه
اجرایی را به بهرتین نحو و به صورت یکپارچه پوشش می دهد.
آریا شکوه افزود :همزمان از نرم افزار کارگزینیِ ِ
تحت وب آروین نیز رومنایی
شد و در بهار سال  ۹۷نیز از اپلیکیشن جدید و شگفت انگی ِز آروین در بسرت
موبایل رومنائی خواهد شد که در فرصت مناسب ،اطالعات این اپلیکیشن در
اختیار رسانه ها قرار داده خواهد شد.
وی گفت :دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر مشخصات
و خصوصیت های نرم افزارهای مالی و همچنین اجرای کامل حسابداری
تعهدی در دولت به طور اکید در دستور کار رشکت آروین رایان سیستم
قرار دارد.
آریا شکوه افزود :تعداد قابل توجهی از امکانات و گزارشات مورد نیاز اداری
که در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به طور مستقیم به آنها اشاره
شده ،در این نرم افزار گنجانده شده است و قطعا طی سال  97همگام با
قوانین جدید بروز خواهد شد.
وی گفت :این رشکت کلیه مجوزها و گواهینامه های الزم از جمله گواهی
رتبه بندی رشکت های انفورماتیک  ،تأییدیه ثبت نرم افزار و مجوز دیوان
محاسبات در خصوص طرح ملی سامانه نظارت الكرتونييك(سنا) را اخذ کرده
است.
به گفته وی ،این رشکت گواهی سالمت نرم افزار پیرو قانون نظام سالمت
اداری و مجوز نرم افزار اموال از وزارت امور اقتصادی و دارائی را نیز اخذ
کرده که مورد تأئید کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها ،نهادها و ارگان های ذیربط
می باشد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اعالم اینکه ایجاد
شغل برای قرشهای جوان ،متخصص و تحصیل کرده از اهداف مهم رشکت
آروین رایان سیستم است ،گفت :با بهره گیری از توان و دانش داخلی،
مکانیزه کردن سیستم های اداری در دستگاه های اجرائی در اولویت این
رشکت می باشد.
وی افزود :توسعه ،گسرتش و فراگیری نرم افزارهای مالی و اداری باید در
خدمت کارکنان قرار گیرد ،نه پرسنلِ ادارات در اختیار سامانه ها  ،به نوعی
که کارکنانِ ادارات به امور تخصصیِ خود بپردازند و سایر کارهای آنها را نرم
افزار انجام دهد.
آریا شکوه ،حذف کامل بروکراسی اداری با بهره مندی از سامانه ها و پورتال
های این رشکت را در آینده ای نه چندان دور میرس دانست و ترصیح کرد:
عالوه بر این ،گام موثری در راستای به حداقل رسیدن خطاهای انسانی و
همچنین جلوگیری از اتالف وقت در کشور برداشته خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه از سال  1394تا کنون  320دستگاه دولتی شامل نهادها
و سازمان و شهرداری هاو دانشگاه ها همکاری خود را با رشکت آروین
رایان سیستم گسرتش داده اند ،گفت :تا کنون  1852پیشنهاد در خصوص به
روزرسانی نرم افزارها از سازمان های مختلف دریافت و نسبت به تکمیل
سامانه های نرم افزاری مطابق با درخواست های ارسالی ،اقدامات الزم به
عمل آمده و در اختیار آنان قرار داده شده که موجبات رضایت مخاطبان را
نیز فراهم آورده است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ،تداوم ارائه آموزش
های مورد نیاز و همچنین در اختیار قراردادن این آموزش ها به صورت
رایگان و پشتیبانی رسیع و به موقع را از سیاست ها و رسالت های مهم
رشکت آروین رایان سیستم دانست.
وی گفت :همگام بودن با اهداف کاربران و امتداد همکاری با آنان مایه
مباهات و ارائه راهکارها  ،آموزش ها و خدمات تا پایان راه و رسیدن به
هدف  ،هدیه آورین به مشرتیان است.
وی با اشاره به این که ،ارائه خدمات مناسب پشتیبانی و در لحظه ،مهمرتین
هدف تیم آروین می باشد ،افزود  :بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال
جاری  ۹۱/۶درصد کاربران آروین رایان سیستم رضایتمندی خود را از این
رشکت اعالم کرده اند.
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وزیر ارتباطات اعالم کرد:

بررسی ضرر و زیان
کسب و کارهای اینترنتی از فیلترینگ

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه رضر کسب و کارها را از فیلرتینگ بررسی کرده
و با مسئوالن متولی نیز رایزنیهایی را صورت دادهایم گفت :به خصوص اینکه
تصمیامت این چنینی میتواند بازار رسمایه را تحت تاثیر قرار دهد و اگر چه
همه کسب و کارها وابسته به پیام رسانها نیستند ،اما باید تالش کنیم حداقل
چالش را برای کسب و کارهای نوپا ایجاد کنیم.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد آذری جهرمی در برنامه امضای تفاهمنامه مدلهای
تامین مالی رسمایه جمعی برای کسب و کارهای نوپا و نوین که در محل وزارت
امور اقتصادی و دارایی برگزار شد گفت :یکی از اولویتهای مهم کشور در
آینده پیش رو توسعه اقتصاد دیجیتال است .کشورهای مختلف اسرتاتژیها و
برنامههای بلندمدت خود را دنبال می کنند ،به طور منونه کشور هندوستان
برنامه ریزی کرده تا سال  ،۲۰۲۵معادل  ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی پنج
تریلیون دالری خود را از این محل تامین کند.
او به اهمیت موضوع تامین مالی کسب و کارهای کوچک هم اشاره کرد و
گفت :در مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا ،تامین مالی جمعی
در بورس صورت میگیرد .بنا بر این طرح ،افراد میتوانند ایدههای خود را در
بورس عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پولهای خرد که عموما  ۱۰تا
 ۵۰میلیون تومان است تامین کنند و البته در آینده هم افزایش رسمایه صورت
می گیرد.
وی چنین توضیح داد :این تامین مالی جمعی از سه طریق رسمایهگذاری اعانهای
یا نذر اشتغال ،رشاکت و دریافت سهم رشکت استارتاپ و رسمایهگذاری برای
دریافت بخشی از کاالهای تولیدی رشکت استارتاپی در آینده خواهد بود.
جهرمی افزود :ایران ظرفیتهای باالیی در حوزه کسب و کارهای آی تی
محور دارد و البته تامین مالی یکی از مشکالت آنها است که تالش کردیم با
طراحی چنین مدلهایی تامین رسمایه مورد نیاز آنها صورت گیرد .امروز در
دنیای اقتصاد ،دیجیتال یکی از محورهای اقتصادی به حساب میآید که بر این
اساس اسرتاتژی اقتصاد دیجیتال کشور در حال طراحی است و گامهای آخر را
میگذراند.
وی ادامه داد کرد :بعد از تدوین نهایی ،این اسرتاتژی باید به تصویب هیات
دولت برسد .طرح تکاپو از سوی وزارت کار نیز اجرایی شده است که به نظر
میرسد بخشی از اشتغا لزایی را پوشش دهد؛ البته سال گذشته نیز صندوق
رسمایهگذاریهای خطرپذیر نیز اجرایی شده و در بورس مصوب و ابالغ شده
است.
وزیر ارتباطات در حاشیه برنامه رومنایی از کسبوکارهای نوپا در پاسخ به
سوالی مبنی بر رضر کسب و کارها از فیلرتینگ گفت :رضر کسب و کارها را
از فیلرتینگ بررسی میکنیم ،اغتشاشات در همه کشورها ممکن است برخی
مشکالت را ایجاد کند و حتی کسب و کارهای واقعی را هم تحتالشعاع قرار
دهد که بر این اساس اغتشاشات اخیر در ایران نیز باعث شد قیمت ارز و سکه
باال رود و بر روند طبیعی کسب و کارها اثر بگذارد .البته بازارها به رفتار دراز
مدت ما نگاه خواهند کرد.
آذری جهرمی درباره طرح رجیسرتی تلفن همراه هم گفت ۶۰ :درصد گوشیهای

آیفون اکنون از مجاری رسمی وارد کشور میشوند و این آمار قابل قبولی است،
در حالی که در گذشته تنها  ۵درصد این گوشیها به صورت رسمی وارد میشد.
بخشی از گوشیهای تلفن همراه به صورت مسافری وارد کشور میشوند ،اما
اکنون با اجرای طرح رجیسرتی  ۵هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شده است
که البته همه آنها متأثر از اجرای طرح رجیسرتی نیستند و ممکن است همراه
مسافر وارد کشور شده و همراه او نیز خارج شود.
آذری جهرمی درباره گرانی هفتههای اخیر گوشی تلفن همراه از رایزنی با وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خرب داد و گفت :ما بر روی این
مسئله حساس هستیم و بر این اساس با این وزارتخانه هم مذاکراتی میکنیم
البته افزایش نرخ ارز تأثیر بسزایی در گرانی گوشیها داشته ضمن اینکه حذف
ارز مبادله ای نیز بازار را متأثر کرده است.
وزیر ارتباطات گفت :محدودیت تعداد وارد کنندگان گوشی تلفن همراه از
دیگر دالیل افزایش قیمت است .البته ممکن است کانال واردات محدود باشد و
تصدیگری در این رابطه مشاهده شود که البته رقابت کافی را از بین می برد و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز در این رابطه در حال تدوین دستورالعملی
است که تعداد وارد کنندگان متنوع شوند و این در مراحل آخر کار است.
رسمایهگذاری نذری؛ مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا
وزیر ارتباطات از مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا خرب داد و گفت:
تامین مالی جمعی در بورس صورت می گیرد.
جواد آذری جهرمی در دیدار با وزیر اقتصاد گفت :وزیر ارتباطات از مدل جدید
تامین مالی کسب و کارهای نوپا خرب داد و گفت :تامین مالی جمعی در بورس
صورت می گیرد.
وی افزود :بر اساس این طرح ،افراد می توانند ایده های خود را در بورس عرضه
کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پول های خرد که عموما ده تا  ۵۰میلیون
تومان است و در آینده هم افزایش رسمایه صورت می گیرد.
به گفته آذری جهرمی ،این تامین مالی جمعی از سه طریق رسمایه گذاری اعانه
ای یا نذر اشتغال ،رشاکت و دریافت سهم رشکت استارتاپ و رسمایه گذاری برای
دریافت بخشی از کاالهای تولیدی رشکت استارتاپی در آینده صورت می گیرد.
وی افزود :ایران ظرفیت های باالیی در حوزه کسب و کارهای آی تی محور دارد
و البته تامین مالی یکی از مشکالت آنها است که تالش شده با طراحی چنین
مدل هایی تامین رسمایه مورد نیاز آنها صورت گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود :امروز در دنیا اقتصاد دیجیتال یکی از
محورهای اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر این اساس اسرتاتژی اقتصاد
دیجیتال کشور در حال طراحی است و گام های آخر را می گذراند.
وی ترصیح کرد :بعد از تدوین نهایی ،این اسرتاتژی باید به تصویب هیات دولت
برسد.
این عضو کابینه یازدهم افزود :طرح تکاپو از سوی وزارت کار نیز اجرایی شده
است که به نظر می رسد بخشی از اشتغالزایی را پوشش دهد؛ البته سال گذشته
نیز صندوق رسمایه گذاری های خطرپذیر نیز اجرایی شده و در بورس مصوب
و ابالغ شده است.

رییس کمیته ارتباطات مجلس:

سرک کشیدن در احوال شخصی
روی اعتماد مردم به نرمافزارهای ایرانی موثر است
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع
و معادن مجلس گفت :اعتامدسازی
نسبت به رسک نکشیدن در احوال
شخصی مردم در فضای مجازی و
اپلیکیشنهای داخلی تاثیر بسزایی
در جلب اعتامد جامعه نسبت به
نرمافزارهای ایرانی دارد.
رمضانعلی سبحانیفر در گفتوگو با
ایسنا به ترشیح دالیل استقبال پایین
شهروندان ایرانی از اپلیکشنهای
داخلی پرداخت و افزود :ارائه ندادن
امکانات و خدمات مناسب از سوی
گردانندگان نرمافزارهای ایرانی و اعتقاد
مردم به رسک کشیدن در احواالت
شخصیشان دو علت اصلی بیرغبتی
جامعه به استفاده از اپلیکشنهای
ایرانی است.
مناینده مردم سبزوار در مجلس توجه
به دو عامل فوق را «اساسی» دانست
و گفت :برای ایجاد انگیزه و جلب
اعتامد عمومی به اپلیکیشنهای
داخلی نگاه به فضای مجازی باید تغییر
کند تا در پی این تغییر رویکرد ،ارائه
خدمات و رسویسهای بهروز و امنیت
این فضا بهبود یافته یا تقویت شود
در این صورت میتوان نسبت به بهبود

نگاه عمومی به اپلیکیشنهای ایرانی
تغییر کند.
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون
صنایع و معادن مجلس سپس به
خدمات بهروز و امنیت باالی برخی
اپلیکیشنهای خارجی به ویژه
تلگرام اشاره کرد و با یادآوری وعده
مدیرعامل این رشکت برای رفع
فیلرتینگ پیامرسان تلگرام با استفاده
از فناوری بالکچین ،گفت :فناوری هر
لحظه در حال پیرشفت است .به خاطر
دارم که در مقطعی از تاریخ این کشور
ویدئوها را جمع میکردند و ماهوارهها
را از پشتبامها به پایین میانداختند
اما رسعت رشد فناوریها به حدی
باالست که «برخوردهای سلبی» یارای
مقابله با آنها را ندارند.
سبحانیفر «فرهنگسازی» برای
استفاده درست از فناوریهای مبتنی
بر دیجیتال را بهرتین شیوه رویارویی
با جدیدترین فناوریهای ارتباطی
و مخابراتی دانست و ترصیح کرد:
متاسفانه نگاه برخی دستاندکاران
و مسؤوالن به فضای مجازی و
اپلیکیشنهای خارجی نگاه دقیقی
نیست .شام فردی را تصور کنید که با

«کارد آشپزخانه یا چاقوی اتاق عمل»
قتل و جنایت میکند آیا از فردای این
جنایت ،استفاده از «چاقو» ممنوع
میشود؟
مناینده مردم سبزوار در مجلس ادامه
داد :درست است که در قضایای اخیر
و اعرتاضات داخلی برخی کانالهای
تلگرامی با استفاده از این پیامرسان
اعامل مجرمانه و خشونتآمیز را
ترویج کردند اما تعداد بسیار بیشرتی از
استفاده کنندگان هرگز چنین استفادهای
از تلگرام نکرده و منیکنند .افرادی که
بدترین استفاده را از سادهترین وسایل
مثل چاقو یا پیرشفتهترین فناوریها مثل
تلگرام میکنند ،شامر اندکی هستند
که البته زیر بار «قانون» منیروند.
این افراد از ابزارهای جایگزین که به
راحتی در اختیار دارند استفاده کرده و
بنبستها را دور میزنند و به اعامل
مجرمانه خود با شیوههای جدیدتری
ادامه میدهند.ناظر مجلس در کمیته
مصادیق مجرمانه کنرتل و مهار این
افراد را رضوری و نیازمند بهروز شدن
دانش متخصصان داخلی دانست و
افزود :اگرچه مهار این افراد سخت و
دشوار است اما با تجهیز متخصصان

داخلی به دانش روز میتوان آنان را
مهار کرد و رشایطی را به وجود آید
تا ضمن تضییع نشدن حق اکرثیت
مردم در استفاده از فضای مجازی و
فناوریهای جدید ،افراد ساختارشکن و
مروج خشونت مهار شوند.
وی مقامات ارشد امنیتی کشور را
مسؤول فیلرت و رفع فیلرت تلگرام
دانست و افزود :اقدامات ضدامنیتی
برخی کانالهای تلگرامی مقامات
ارشد امنیتی کشور را بر آن داشت تا
بهرتین راه را فیلرت تلگرام انتخاب کنند.
حال این اقدام چقدر تاثیرگذار بوده،
واقعیت نشان میدهد که گردانندگان
این کانالها با استفاده از سایر شیوهها
همچنان با عضوگیری باال به اقدامات
خود ادامه میدهند اما هموطنانی
که از این پیامرسان درست استفاده
میکردند ،محروم ماندند.
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ،از بررسی وضعیت
به وجود آمده برای استفاده کنندگان
از تلگرام در این کمیته سخن گفت و
یادآور شد :تصمیمگیری نهایی درباره
رفع فیلرت یا ادامه یافنت فیلرت تلگرام با
مقامات ارشد امنیتی است.

حذف اپلیکیشن و بازیهای کودکانه
از پلی استور گوگل

گوگل تعداد زیادی از اپلیکیشن و بازیهای مخصوص کودکان را تحت
تاثیر بدافزاری که به آنها تصاویر غیر اخالقی نشان می داد ،از فروشگاه
پلی استور خود حذف کرده است.
به گزارش ایسنا ،پس از آنکه موسسه تحقیقاتی چک پوینت اعالم کرد
بدافزاری در اپلیکیشنها و بازیهای مخصوص کودکان در فروشگاه
اینرتنتی پلی استور گوگل وجود دارد که می تواند به آنها تصاویر غیر
اخالقی نشان دهد ،رشکت گوگل بالفاصله پس از بررسی موضوع۶۰ ،
اپلیکیشن مشکوک و آلوده به این بد افزار را از پلی استور خود حذف
کرد.
موسسه تحقیقاتی و تحلیل نرم افزار که در زمینه علم و فناوری فعالیت
می کند ،در ترشیح این موضوع اعالم کرده بود که بدافزار های موجود
در این اپلیکیشن ها و بازی ها قادر بود بر روی تبلت یا گوشی کودکان
و نوجوانان بدون اجازه آنها یک اپلیکیشن امنیتی تقلبی نصب کند و در
نتیجه به آنها تصاویر غیر اخالقی که اصال متناسب با سن آنها نیست،
نشان دهد.
این موسسه به تعدادی از اپلیکیشن های مشکوک و آلوده به این بدافزار
اشاره کرد که می توان از اپلیکیشن های کودکانه ای همچون « «�Draw
»ing Lessons Angry Birds»، «Temple Crash Jungle Bandicoot
و « »Spinner Fidget Toyنام برد که به طور کلی هرکدام از حداقل ۳.۵
میلیون بار الی  ۷میلیون بار دانلود شده بودند .که این مساله می تواند
تهدید بزرگی برای کودکان و نوجوانانی که از این اپلیکیشن های آلوده
استفاده می کردند در رسارس جهان ایجاد کند.
این موسسه همچنین نام این بدافزار را ادالت سواین () AdultSwine
اعالم کرد .موسسه چک پوینت بالفاصله پس از تشخیص این موضوع ،به
گوگل اطالع داده است تا به زودی موضوع را بررسی کرده و در صورت
تایید ،آنها را از فروشگاه اینرتنتی پلی استور خود حذف کند.
دانیل پادون – یکی از پژوهشگران موسسه چک پوینت – در
مصاحبهای با  CNBCخاطر نشان کرده است  »:ما روابط خوب و
نزدیکی با غول تکنولوژی گوگل داریم و در صورت هرگونه مشکلی
در زمینه امنیت سایربی ،بالفاصله متخصصین آنها را از موضوع مطلع
می کنیم و گوگل هم در این زمینه بسیار خوب و به موقع عمل
می کند».
وی در ادامه افزود »:البته هرچند که گوگل بالفاصله  ۶۰اپلیکیشن آلوده
و مشکوک به این بدافزار را از پلی استور حذف کرد ،اما از انجایی که
کاربران آنها را قبال دانلود و نصب کردهاند ،این بدافزار تا مدت های
طوالنی میتواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه خود کاربران آن
اپلیکیشن را پاک کنند یا آنتی ویروس پیرشفته دستگاههای الکرتونیکی
شان قادر به حذف بدافزار مذکور باشد».
سخنگوی رشکت گوگل در این باره عنوان کرد »:ما اپلیکیشن های آلوده
به بدافزار را از پلی استور حذف و حساب های کاربری توسعه دهندگان
این اپلیکیشن ها و بدافزارها را مسدود کرده ایم و به متامی کاربرانی
که چنین اپلیکیشن هایی را نصب کردهاند ،هشدار میدهیم تا هرچه
رسیعرت اپلیکیشن و بازیهای مذکور را از گوشی یا تبلت خود پاک کنند».
وی در آخر از تالش و تشخیص به موقع پژوهشگران و متخصصان
موسسه چک پوینت نیز تشکر کرد و تاکید کرد که گوگل همواره از
ارزش های اخالق مدار خود تبعیت کرده و با هرگونه مسالهای که
این قوانین و مقررات را زیر پای می گذارد ،برخورد جدی خواهد
کرد.

تغییر فید خبری فیسبوک
به منظور تمرکز بر دوستان و خانواده

فیس بوک قصد دارد تغییراتی در فید خربی خود ایجاد کند و از جمله
تعداد مطالب ارسالی از سایت ها در آن را کاهش داده و بیشرت مطالب
و تصاویر شخصی مربوط به دوستان و اعضای خانواده هر فرد را پوشش
دهد.
به گزارش فارس  ،مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک روز پنج شنبه
اعالم کرد که فیس بوک در حال ایجاد تغییرات اساسی در فید خربی
خود است تا ارسال پست ها و مطالب اقوام و اعضای خانواده در آنها
اولویت پیدا کند و در مقابل ارسال محتوای نارشان ،رشکت های تجاری
و غیره کاهش یابد.
بنابراین می توان از این پس انتظار داشت که دو میلیارد کاربر فیس بوک
کمرت مطالب خربی و محتوای چندرسانه ای سایت های خربی را مشاهده
کنند وبیشرت عکس های خانوادگی اقوام خود را ببینند .به نظر می رسد
این تحول تغییری اساسی در کارکرد و رشایط فیس بوک ایجاد کند که در
سال های اخیر بی سابقه بوده است.
به نظر می رسد انتقادهای اخیر از فیس بوک در مورد عملکرد این رشکت
در اعامل تغییر یادشده بی تاثیر نبوده است .بسیاری از منتقدان و از
جمله مدیران ارشد اسبق فیس بوک مدعی شده بودند که فیس بوک
باعث دستکاری ذهن افراد و به خصوص کودکان می شود و در عمل
انسان ها را از یکدیگر دور می کند.
همچنین برخی صاحب نظران از تاثیرات رفتاری منفی فیس بوک بر
کاربران خرب داده بودند .انتشار انبوهی از اخبار جعلی و دروغین در
این شبکه اجتامعی هم می تواند از جمله دالیل اعامل تغییرات یادشده
باشد.

