
شماره 5466
500 
تومان Monday -  11 December 2017دوشنبه 20 آذر 1396 -  22 ربیع االول 1439  -  شماره 5466      

صفحه 4

گازوئیل ۲۰ درصد گران می شود 

Monday -  11 December 2017دوشنبه 20 آذر 1396 -  22 ربیع االول 1439  -  شماره 5466      

همین صفحه

دالر به باالترین نرخ سال  رسید

صفحه 8

صفحه 2

خودروی چینی
 آخرین انتخاب ایرانی ها برای خرید!

صفحه 3صفحه 5

الیحه بودجه؛ ۱۱۹۴ تریلیون تومانی بسته شد

 دولت به بانک مرکزی اجازه داد؛

انتشار ایران چک در سال آینده

صفحه 2

باید در انتظار حذف گسترده یارانه بگیران بود؛

کاهش ۴5 درصدی 
بودجه یارانه ها!

دولت درآمدهای نفتی را کم کرد؛

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای یکسان سازی نرخ ارز 
دولت در الیحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی 

از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در 

مقایسه با سال جاری با کاهش همراه است.

مورد  در  دولت  بینی  پیش  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 

درآمدهای نفتی مجموع واگذاری  دارایی های رسمایه ای در 

الیحه بودجه سال آینده حدود ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان پیش بینی شده است در حالی که این رقم برای سال 

جاری در الیحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا 

۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های 

نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی 

شده است. این رقم در مقایسه با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان 

پیش بینی شده الیحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار میلیارد 

در  میلیاردی  هزار   ۱۱۳ مصوب  رقم  به  نسبت  و  تومان 

قانون بودجه تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

عملکرد قانون بودجه سال نشان می دهد در شش ماهه 

امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی 

شده محقق شده است.

در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی بر قیمت ۵۵ دالری 

 ۳۵۰۰ دالر  با  درآمد  مجموع  که  است  نفت  بشکه  هر 

تومانی به ریال تبدیل شده است، البته این رقم در طول 

سال با افزایش می تواند همراه باشد به طوری که در حال 

حارض دالر مبادله ای حدود ۳۵۴۰ تومان در بانک مرکزی 

است. شده  قیمت گذاری 

۱۰۰ میلیارد تومان برای یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده

دولت در الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پیشنهاد داد که 

مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای رفع تعهدات ناشی از یکسان 

سازی نرخ ارز پیش بینی شود.

به گزارش مهر، دولت در الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور 

، پیشنهاد داده است برای تعهدات ناشی از یکسان سازی 

نرخ در سال آینده ارز یکهزار میلیارد ریال ، در نظر گرفته 

شود.

اختصاص ۷۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال

در الیحه بودجه سال آینده ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی 

توسعه  برای  مجموع  در  است.  شده  جدید هدف گذاری 

اشتغال بیش از ۷۰ هزار تومان منابع تجهیز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت ایجاد اشتغال و رفع 

بیکاری، دولت در بودجه سال آینده یکی از رویکردهای 

بر  تاکید  با  مولد  و  گسرتده  اشتغال  ایجاد  را  خود  اصلی 

و  زنان  دانشگاهی،  دانش آموختگان  جوانان،  اشتغال 

است. داده  قرار  حامیتی  اشتغال  همچنین 

در الیحه بودجه ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی برای سال 

توسعه  است سیاست های  قرار  که  پیش بینی شده  آینده 

اشتغال در سه بخش اشتغال فراگیر، عشایری و روستایی 

اساس  این  بر  شود.  اجرایی  حامیتی  اشتغال  همچنین  و 

منابع تجهیز شده در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای توسعه 

اشتغال در مجموع ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که 

قرار است از این منابع به عنوان اهرم در ترکیب با تسهیالت 

دریافتی از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی استفاده کند.

پیش بینی دولت بر این است که از محل تسهیالت صندوق 

محل  از  و  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵ حدود  ملی  توسعه 

تسهیالت بانکی تا ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع در ترکیب 

با منابع بودجه ای عمومی تجهیز شود.

عالوه بر این از منابع پیش بینی شده در ماده یک قانون 

حامیت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 

و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حدود 

۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال آینده رصف اعطای تسهیالت 

به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد 

اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت 

با همین اولویت در مناطق مرزی و عشایری خواهد بود.

پیش بینی انتشار۷۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق

در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده که بخش های 

مختلف دولت و شهرداری تا سقف ۷۳هزار میلیارد تومان 

انواع اوراق مالی اسالمی را منترش کنند. همچنین انتشار 

سه میلیارد دالر اوراق ارزی مالی اسالمی هم در دستور 

کار قرار دارد.

به گزارش ایسنا،  در تبرصه ۵ ماده واحده الیحه پیشنهادی 

دولت به مجلس پیش بینی شده در سال ۱۳۹۷  تا سقف 

توجیه  دارای  طرح های  اجرای  برای  تومان  میلیارد   ۷۰۰۰

فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد 

توسـط  و سـود  اصـل  بازپرداخـت  و  تضمین  با  می رسد، 

خود، منترش کنند. در عین حال در این دوره انتشار سه 

میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی پس از تصویب از هیات 

وزیران در دستور کار دولت قرار داده شده است.

همچنین دولت تا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی 

به  واریزی  منابع  و  کنند  منترش  ارزی(  )ریالی-  اسالمی 

طرح های متلک دارایی های رسمایه ای نیمه متام و طرح های 

ساماندهی دانشگاه ها و همچنین اعتبارات طرح های متلک 

دارایی های سـرمایه ای اسـتانی این قانون اختصاص می یابد 

تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه 

کشور هزینــه شود.

سازمان های  و  کشور  شهرداری های  به  قانون  این  در 

وابسته به آن ها با تأیید وزارت کشور اجازه داده شده تا 

هشت هزار میلیارد تومان اوراق مـالی اسـالمی ریالی با 

تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط هامن 

سقف  از  درصد  پنجاه  حداقل  کنند.  منترش  شهرداری ها 

اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شـهری اختصـاص 

می یابـد.

با  و  خرید  قدرت  حفظ  با  اسالمی  خزانه  اسناد  دولت 

طلبکاران)طرح های  به  و  صادر  را  سال  سه  تا  رسرسید 

محصـوالت  تضـمینی  خرید  رسمایه ای،  دارایی های  متلک 

تضمینی  قیمت  مابـه التفاوت  کشـاورزی،  اسـرتاتژیک 

محصوالت با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های 

تا  برق(  کنندگان  تولید  مطالبات  و  سالمت  پایه  بیمه 

کند. واگذار  تومان  میلیارد  هزار  سقف۹۵۰۰ 

از   که  شده  داده  اجازه  دولت  به  الیحه  این  واو  بند  در 

طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود 

به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در 

چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با 

مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( از 

اشخاص مزبور تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان  به صورت 

جمعی- خرجی تسویه کند.

داده  اجازه  به دولت  این الیحه  ز  بند  در  دیگر  از سوی 

شده به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل 

کشور، تا مبلغ ده هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی 

با رسرسید کمرت از یک سال منترش و اسناد مزبـور را رصف 

تخصیص های اولویت دار ابالغی از سوی سازمان برنامـه و 

بودجه کشـور موضوع این قانون کند.

برای  دولت  است:  آمده  هم  الیحه  این  ح  بند  در  اما 

بازپرداخت اصل و سود اوراق رسرسیدشده در سال ۱۳۹۷ 

تـا معــادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی 

منترش کند. همچنین در بند ط این الیحه آمده است: به 

منظور رسمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت 

و  بنایی  زیر  طرح های  و  نفت  وزارت  مشـرتک  میادین 

توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های 

مذکور از طریق شـرکت هـای تابعه ذی ربط و با تصویب 

در  ارزی(   – ریالی   ( اسالمی  مالی  اوراق  اقتصاد،  شورای 

سقف پنج هزار میلیارد تومان می تواند منترش کند.

است: وزارت نفت  آمده  نیز چنین  این الیحه  بند ی  در 

ازطریق رشکت های دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت 

تسهیالت  رسرسیدشده،  ریالی  ارزی-  اوراق  سود  و  اصل 

بازپرداخت  و همچنین  رسید شده  تضامین رس  و  بانکی 

بیع  قراردادهای  پیامنکاران  به  شده  رسرسید  بدهی های 

متقابل طرح های باالدستی نفت و گاز تا سقف معادل سه 

میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی)ریالی – ارزی( با تصویب 

هیأت وزیران منترش کند.

وام ازدواج ۱۰ میلیونی ماند

ازدواج  وام  پرداخت  آینده  سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 

در سال جاری هم با سقف ۱۰ میلیون تومان ادامه پیدا 

می کند.به گزارش ایسنا، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بود 

به  از سه  ازدواج  وام  باید سقف  کرد  که مجلس مصوب 

۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، هر چند رشد ۳۰۰ درصدی 

به دالیل مختلفی  بانک ها  با مخالفت  ازدواج  سقف وام 

همراه شد اما در نهایت در سال گذشته و امسال به اجرا 

درآمد و مصارف آنها در رقم ۸۴ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان 

تراز خواهد شد.

باهنر درباره احمدی نژادی ها: 

 توضیح دهند درآمد نفتی چگونه هزینه شده است
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین درباره بازنگری در ساختار جبهه مردمی 

گفت: این حرکت در جهت وحدت اصولگرایان کار خوبی بود اما نقاط 

ضعفی هم داشته که باید حل شود.

باهرن دبیر کل  آنا؛ محمدرضا  از خربگزاری  نقل  به  به گزارش عرصایران 

جامعه اسالمی مهندسین در نشست خربی با اصحاب رسانه درباره ادعای 

سکه دادن به برخی از سوی احمدی نژاد گفت: نپرداخنت به این مسائل 

بهرت است. یک زمانی در کشور مسئله حقوق های نجومی مطرح شد 

همه نهادهای نظارتی تعداد متعددی از این مورد را اعالم کردند اما نتیجه 

آن این بود که یک ظلم به رسمایه اجتامعی و اعتامد مردم صورت گرفت.

وی افزود: در این مورد نیز فرض کنیم ۵ سکه درست باشد ولی این تعداد 

در ارقام تخلف رقمی نیست این اسامی که اعالم می کنند مشخص است 

باید دید قصد   . آنها زده شده  نیت چنین حرفی درباره  با قصد و  که 

چیست؟ اگر دنبال رشیک جرم هستند راههای بهرتی برای این کار هست 

باید توضیح دهند اموالی که در اختیار داشتند را درست استفاده کردند یا 

می خواهند فرافکنی کنند باید توضیح دهند درآمد نفتی چگونه هزینه 

شده است.

باهرن درباره اظهارات احمدی نژاد درخصوص قوه قضائیه و برخورد های 

دوگانه گفت: االن احساس می شود برخی حرف های این سه نفر دنبال 

برای نظام  ای  این طریق هزینه  از  تا  بگیرید  را  ما  بیایید  آن است که 

برتاشند اگر مامشاتی هست هدف عدم رسیدگی نیست اگر کسی قرار 

باشد محکوم شود باید عادالنه باشد میوه باید برسد، متاسفانه احساس 

می شود این آقایان دست به کارهایی می زنند که هدفشان دستگیری 

انهاست.

عوارض خروج از کشور
۱۴5 هزار تومان افزایش می یابد

در الیحه بودجه سال آینده عوارض خروج از کشور برای هر نفر۲۲۰ هزار 

تومان تعیین شده که نسبت به ۷۵ هزار تومان سال قبل تا ۱۴۵ هزار 

تومان رشد دارد.

به گزارش ایسنا، طبق الیحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از عوارض 

خروج مسافر از مرزهای کشور برای سال آینده حدود ۱۱۷۶ میلیارد تومان 

پیش بینی شده است که در دو بخش تامین می شود. عوارض خروج برای 

هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و عوارض خروج زائرین حج متتع و عتبات عالیات  

۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

اما روند دریافت عوارض خروج متفاوت خواهد بود به گونه ای که برای 

اما در سفر  تومان دریافت می شود،  نفر ۲۲۰ هزار  برای هر  اول  سفر 

دوم ۵۰ درصد به این عوارض افزایش یافته و به ۳۳۰ هزار تومان می رسد 

همچنین در سفر سوم و سفرهای بعدی تا صد در صد افزایش خواهد 

داشت.

این در حالی است که در سال گذشته در الیحه بودجه عوارض خروج 

مسافر از مرزهای کشور در دو بخش بود. عوارض خروج هوایی که برای 

هر نفر ۷۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی که برای هر نفر ۲۵ هزار 

تومان تعیین شده بود. همچنین برای افرادی که به منظور حج متتع، عمره 

و عتبات عالیات از کشور خارج می شدند، عوارض ۵۰ درصد تعیین شده 

بود.از عوارض دریافتی خروج مسافر از کشور، مبلغ ۴۰ هزار تومان برای 

از بخش میراث  تاسیسات گردشگری و حامیت  توسعه زیرساخت ها و 

فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا می کند.

 رییس جمهور:

۲مسکن مهر با پول فقرا ساخته شد
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 اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان
 برای یکسان سازی نرخ ارز 

سقف تعرفه به 130 درصد می رسد؛   

توافق   5عضوکابینه
 برای افزایش تعرفه واردات خودرو 

عوارض خروج از کشور
۱۴5 هزار تومان افزایش می یابد

باهنر درباره احمدی نژادی ها: 

 توضیح دهند
 درآمد نفتی چگونه هزینه شده است

رییس سازمان مالیات اعالم کرد: 

اخذ مالیات از فعاالن اقتصادی فضای مجازی

در بازار دیروز، سکه متام طرح جدید مجددا افزایشی شد و با افزایش ۲۲ هزار تومانی به یک میلیون و ۴۱۹ هزار تومان رسید. همچنین دالر آمریکا با ۲۷ تومان افزایش قیمت ۴۲۱۷ تومان عرضه شد که 

باالترین نرخ امسال بود.

به گزارش ایسنا، در بازار سکه به غیر از سکه متام طرح جدید که افزایشی شد ، نیم و ربع سکه  ۱۱ هزار تومان کاهش قیمت داشتند که به ترتیب ۷۰۱ و ۳۹۹ هزار تومان فروخته شدند.

در بازار ارز پوند انگلستان با بیشرتین کاهش روبرو شده و ۵۸۱۳ تومان قیمت خورد. همچنین یورو ۵۰۲۳ تومان، یوان چین ۶۵۹ فروخته  شد. در این میان دالر آمریکا بار دیگر افزایشی شدو ۴۲۱۴ تومان 

عرضه شد.

قیمت طال نیز افزایشی شد؛ به طوری که هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۶۳۸ تومان، هر مثقال طال ۵۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان و هر اونس طال در بازار جهانی ۱۲۴۸ دالر معامله  شد.

دالر
 به باالترین
 نرخ سال
 رسید
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رییس سازمان مالیات اعالم کرد: 

اخذ مالیات از فعاالن اقتصادی فضای مجازی
رییس سازمان امور مالیاتی می گوید سازمان امور مالیاتی در صدد است که 

از فعاالن اقتصادی فضای مجازی مالیات دریافت کند، ولی در این زمینه با 

چالش هایی هم رو به روست اعم از تعیین مشمولیت های مالیاتی آن ها.

به گزارش ایسنا، سید کامل تقوی نژاد در چهاردهمین کنفرانس فنی ساالنه 

مجمع مقامات مالیاتی کشور اظهار کرد: حرکت به سمت نظام مالیاتی 

مطلوب موضوعی اجتناب ناپذیر است که در دو بعد دیجیتالی شدن و 

انجام می شود. اصالح قوانین 

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در طی سالیان گذشته در پی راه اندازه 

سامانه های الکرتونیک برای پروسه های مختلف اظهار و پرداخت مالیات 

بوده است. در این زمینه چندین سامانه راه اندازه شده که از طریق پورتال 

عملیات مودیان مالیاتی قابل دسرتسی است. همچنین نرم افزارهای دیگری 

پشتیبانی  رو  مالیاتی  اختالفات  مانند حل  اموری  که  راه اندازی شده  هم 

می کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: طرح جامع مالیاتی سازمان نیز از 

حدود ۱۰ سال گذشته در قالب ۵ محور و ۳۲ پروژه طراحی شده است.

وی بیان کرد: درباره اصالح قانون نیز اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 

دو سال پیش به تصویب رسید. در این زمینه جرایم مالیاتی و نحوه برخورد 

با آنها تعیین شد که از نقاط قوت این قانون بود. همچنین قانون مالیات 

و  می شود  اجرا  آزمایشی  به صورت  است  سال   ۱۰ هم  افزوده  ارزش  بر 

 اکنون نیز الیحه دامئی با اصالحاتی در دست بررسی مجلس برای تصویب

 است.

تقوی نژاد همچنین بیان کرد: درباره اقتصاد و خدمات دیجیتال باید بگویم 

که دیجیتالی شدن در ایران روز به روز در حال گسرتش است. شناسایی 

فعاالن اقتصادی فضای مجازی و تعیین مالیات برای آن ها یکی از چالش های 

ماست که سازمان امور مالیاتی اقدامات الزم را برای شناسایی آن ها کلید 

زده است.

اما تعیین مشمولیت های مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر 

آن ها، خصوصا کسب کارهای بین املللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای 

مجازی هامنند مکان استقرار رسور، محل اداره و پشتیبانی رسور، محل اداره 

و پشتیبانی وب سایت، محل پرداخت و دریافت وجه، محل تولید کاالی 

دیجیتال با مشکل مواجه هستیم.

 ۱۰۰ بر  بالغ   ۱۳۹۶ سال  در  کرد:  اظهار  برنامه  این  حاشیه  در  تقوی نژاد 

هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده بود که ۸۵ درصد آن در هشت 

ماه محقق شده است. هرچه به پایان سال نزدیک می شویم رقم تحقق 

درآمدهای مالیاتی بیشرت می شود. همچنین در الیحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر 

۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان آن عوارض و 

درآمدهای گمرکی پیش بینی شده است. فقط ۵ درصد از درآمدهای مالیاتی 

نسبت به امسال برای سال ۹۷ رشد کرده است و واقع بینانه تر نسبت به 

سال های گذشته پیش بینی شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این مسئله که در ماه های اخیر 

به بانک ها برای ارائه اطالعات حساب های بانکی اولتیامتوم ۱۰ روزه داده 

شده بود، توضیح داد: اکرث بانک های دولتی و خصوصی با برگزاری جلسات 

در شورای هامهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی برگزار 

شد، همکاری داشته و اکرث بانک ها تفاهم نامه را امضا کرده و برای سازمان 

ارسال کردند. همچنین راه دیگری ارائه شده که سازمان نیز مخالف نیست، 

بدان معنا که بانک ها اطالعات را به صورت تجمیعی در اختیار بانک مرکزی 

قرار داده و اکنون بانک مرکزی مشغول نوشنت سامانه ای بوده تا آن طور که 

سازمان مالیاتی اطالعات را نیاز دارد در اختیار ما قرار گیرد که از آن برای 

تشخیص و وصول مالیات استفاده خواهد شد. روند همکاری  بانک ها و 

بانک مرکزی مطلوب و مناسب بوده است و امیدواریم امسال به موفقیت 

بیشرتی برسیم.

تقوی نژاد درباره اینکه آیا استفاده از این اطالعات به بررسی اظهارنامه های 

عملکرد سال ۹۵ خواهد رسید، گفت: قطعاً اطالعات مورد نیاز نه تنها از 

قانون  طبق  که  دستگاه هایی  سایر  طریق  از  بلکه  بانکی  سیستم  طریق 

و  می گیرد  قرار  استان ها  کل  ادارات  اختیار  در  بالفاصله  هستند،  مکلف 

ممیزان مالیاتی آن را به اطالعات موجود الصاق کرده و در رسیدگی ها مورد 

استفاده قرار می دهند.

وی در مورد کسب وکارهای مجازی نیز بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد 

در حال حارض ۱۴ درصد اقتصاد جهانی در بخش های مجازی و دیجیتال 

است، همچنین بررسی ها در کشور ما نشان می دهد، این کسب و کارها ۲ 

تا ۳ درصد هستند و هامهنگی هایی با صاحبان مشاغل و دستگاه ها انجام 

دادیم، تا بتوان آن دسته از کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند، 

مالیات شان وصول شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: گردش مالی رشکت های مجازی رقم 

در  که  رشکـت هایی  و  نیست  برخوردار  باالیی  سود  از  اما  است،  باالیی 

حمل ونقل عمومی فعالیت می کنند، به دلیل آن که تاکسی و ماشین های 

خود  مشمول  مالیات  هستند،  معاف  مالیات  پرداخت  از  عمومی  کرایه 

رانندگان منی شود، اما اگر رشکت ها براساس مستندات سود داشته باشند، از 

سود آنها طبق قانون مالیات اخذ می شود.
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سال  هر  در  دولت  تاکنون  درحالی 

حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت 

یارانه های نقدی پرداخت کرده است 

تا  آینده  سال  برای  را  رقم  این  که 

۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده 

میلیاردی  هزار  کاهش ۱۹  با  است. 

انتظار  در  باید  نقدی  یارانه  هزینه 

بود. بگیران  یارانه  گسرتده  حذف 

به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه که در 

الیحه بودجه ۱۳۹۷ و در تبرصه ۱۴ 

مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها 

آمده در مجموع قرار است تا از محل 

منابع سازمان هدفمندی یارانه ها که 

از اصالح قیمت حامل های انرژی  به 

آن اختصاص پیدا می کند تا ۳۷ هزار 

میلیارد تومان در چند بخش هزینه 

شود. این درحالی است که در قانون 

بودجه سال جاری این رقم حدود ۴۸ 

شده  پیش بینی  تومان  میلیارد  هزار 

بود که با کاهش ۱۰ هزار میلیاردی 

ساله  هر  حال  این  با  است.  همراه 

حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان 

به طور قانونی برای رصف در قانون 

هدفمندی یارانه ها از خزانه عمومی 

برداشت می شود.  

هزار   ۳۷ این  هزینه کرد  اول  بخش 

یارانه  پرداخت  به  تومان  میلیارد 

خانوارها  به  وغیرنقدی  نقدی 

هزار   ۲۳ حدود  که  دارد  اختصاص 

میلیارد تومان پیش بینی شده است، 

حجم  به  توجه  با  حارض  حال  در 

یارانه بگیر  نفری  میلیون   ۷۷ حدود 

هزار  به ۴۲  نزدیک  سال  در  دولت 

هزینه  باره  دراین  تومان  میلیارد 

می کند. در قانون بودجه امسال برای 

پرداخت نقدی و غیرنقدی خانوارها 

حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده بود که در عمل 

شد. پرداخت  این  از  بیش 

در این رشایط با توجه به کاهش ۱۹ 

هزار میلیاردی که اتفاق افتاده باید 

انتظار حذف تعداد قابل توجهی از 

اگر  که  چرا  داشت،  را  یارانه بگیران 

میلیارد  هزار   ۲۳ فقط  باشد  قرار 

تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 

تومانی پرداخت شود باید تا حدود 

حذف  فعلی  یارانه بگیران  از  نیمی 

میلیاردی  هزار   ۲۳ رقم  تا  شوند 

پاسخگوی پرداخت های نقدی باشد.

افزایش سهم خانوارهای هدف

همچنین از درآمد ۳۷ هزار میلیاردی 

برای  تومان  میلیارد  هزار   ۷ تا 

خانواده های  در  مطلق  فقر  کاهش 

پرداخت  افزایش  طریق  از  هدف 

کمرت  آنها  درآمد  که  خانوارهایی  به 

امام  امداد  کمیته  حامیتی  خط  از 

بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی 

است تعلق می گیرد. این مورد برای 

بودجه  قانون  در  نیز  جاری  سال 

حدود  به  که  بود  شده  گنجانده 

در  می رسید  تومان  میلیارد   ۴۰۰۰

نتیجه برای این خانوارها نیز افزایش 

دارد. وجود  منابع  میلیاردی   ۳۰۰۰

سهم  برای  تومان  میلیارد   ۳۷۰۰

درمان

همچنین از منابع ۳۷ هزار میلیاردی 

برای  تومان  میلیارد   ۳۷۰۰ حدود 

الحاق  قانون   ۴۶ ماده  در  رصف 

برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

اختصاص دولت  مالی  مقررات   از 

برای  رقم  این  اساس  براین  دارد.   

سالمت  هزینه های  سهم  کاهش 

به  عادالنه  دسرتسی  ایجاد  مردم، 

درمانی، کمک  و  بهداشتی  خدمات 

تحمل ناپذیر  هزینه های  تامین  به 

درمان  و  دارو  پوشش  درمان، 

صعب العالج  و  خاص  بیامری های 

می گیرد. تعلق 

۳۳۰۰ میلیارد برای خرید یارانه نان و 

خرید تضمینی گندم

در مورد مابقی هزینه کرد منابع کل 

حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای 

گندم  تضمینی  خرید  و  نان  یارانه 

اختصاص پیدا کرده است.

الیحه   ۱۴ تبرصه  »ب«  بند  در  اما 

بودجه سال ۱۳۹۷ اعالم شده در سال 

آینده نام سازمان هدفمندی یارانه ها 

تغییر  اجتامعی  رفاه  صندوق  به 

خواهد کرد و با اصالح اساسنامه آن 

دیگر  و  ساختار  موضوع،  جهت  از 

ماموریت  انجام  منظور  به  ابعاد 

جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتامعی قرار خواهد گرفت. 

این  دارایی های  و  اموال  همچنین 

اجتامعی  رفاه  صندوق  به  سازمان 

داشت. خواهد  تعلق 

باید در انتظار حذف گسترده یارانه بگیران بود !

کاهش 45 درصدی بودجه یارانه ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمدهای مالیاتی کشور پارسال ۲۵ درصد 

افزایش یافت که تداوم این افزایش نیازمند استفاده از فناوری های روز و نیز بهبود 

فرهنگ مالیاتی در کشور است.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت نهفته در 

مفاهیم و نظام مالیاتی اسالمی که بر پایه مالیات ستانی عادالنه بنیان نهاد شده 

است، می توان به توسعه اقتصادی کشورهای اسالمی کمک کند.

وی بر اصالح قوانین و مقررات مالیاتی در کشورهای اسالمی تاکید کرد و گفت: 

نظام مالیات ستانی اسالمی بر پایه قسط برپا شده است و وجوه اخالقی زیست 

شهروندی را نیز مدنظر قرار داده است.

آحاد  میان  در  ثروت عمومی  تولید  اسالمی،  مالی  نظام  در  افزود:  اقتصاد  وزیر 

مردم محور فعالیت اقتصادی است تا زیست عزمتندانه برای مردم مهیا شود که 

این رویکرد هامن توسعه پایدار مردمی است.وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت 

های نهفته در مفاهیم اسالمی، می توان نظام مالیات ستانی عادالنه را برای توسعه 

اقتصادی اسالمی کمک کند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز همه ما در کشورهای 

اسالمی به این وفاق رسیده ایم که تقویت اقتصاد ملی، گسرتش شفافیت مالی، 

ایجاد فضای رقابتی، مبارزه جدی با فساد و توسعه حضور بخش خصوصی کشورها 

در عرصه اقتصادی می تواند گامی موثر در جهت پیرشفت روزافزون اقتصاد ملت 

های مسلامن جهان باشد و البته که توسعه کشورهای اسالمی در خدمت رفاه 

عمومی و برخورداری متام شهروندان از زندگی عزمتندانه و در شان مسلامن متعلق 

به دنیای مدرن قرار می گیرد. 

وی اظهار داشت: هرچند مسئولیت اجتامعی مفهومی مدرن در کشورهای توسعه 

یافته به شامر می آید ولی از قرنها قبل، نظام مالیات ستانی اسالمی با روشها و 

دستوراتی مانند پرداخت خمس و زکات زمینه های عمل به مسئولیت اجتامعی را 

در زندگی فرد مسلامن مهیا کرده و از این جهت هم می توان بیان داشت که نظام 

مالیاتی اسالمی افق های انسانی واالیی را پیش از آنکه غرب به مفهوم مسئولیت 

اجتامعی توجه کند، برای شهروندان مسلامن ترسیم کرده است. 

وی خاطر نشان کرد: نظام مالیات ستانی اسالمی برپایه قسط بنا شده و این نظام 

به فرد مسلامن یاری می رساند که ضمن عمل به قواعد اسالمی، وجوه اخالقی 

زیست شهروندی اخالقمدار و مسئولیت شناس مانند تامین هزینه ها برای کمک 

به فقرا، ایجاد زمینه های برخورداری متام مردم از ثروت های عمومی و تقویت 

روحیه همگرایی را در خود تقویت کند. 

کرباسیان گفت: نباید فراموش کرد که نظام مالیات ستانی اسالمی بر این اصل 

استوار است که تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم مسلامن صورت گیرد و از 

این راه زیست عزمتندانه برای آنها مهیا شود؛ این نگاه در دنیای امروز به معنای 

توسعه پایدار و مردمی تعریف می شود. به همین جهت امروز باید آگاه باشیم که 

از دل دین صلح طلب و متعالی اسالم می توان به یافته های عمیق در مورد پیوند 

اقتصاد و اخالق و همچنین اقتصاد و توسعه رسید. 

به عقیده وزیر اقتصاد، امروز کشورهای اسالمی می توانند با استفاده از ظرفیت 

نهفته در دل مفاهیم و با اتکاء به برخورداری های خود ضمن توسعه و ترویج 

نظام مالیات ستانی عادالنه به انتقال تجربیات برای توسعه بیشرت اقتصاد کشورهای 

اسالمی کمک کنند. کرباسیان اظهار داشت: البته نظام مالیات ستانی اسالمی این 

مزیت را ایجاد کرده که کشورهای اسالمی با توجه به فرهنگ برآمده از قواعد 

دینی و وجود فرهنگ رفتاری مشرتک بتوانند هرچه ساده تر این فرآیند همگن 

سازی را پیش برند. وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید تاکید کرد که پتانسیل های 

غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسالمی وجود دارد که می توان با هامفزایی، 

گسرتش مبادالت مالی، رسمایه گذاریهای مشرتک و توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد 

و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسالم را به قطبی موثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد. 

کرباسیان اظهار داشت: دستیابی به این موقعیت ملزوماتی دارد که مهمرتین آن 

مربوط به بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی متام کشورهای اسالمی برای ایجاد 

شفافیت بیشرت و روانسازی و بروکراسی زدایی از نظام های مالیاتی به منظور 

رقابت پذیرکردن اقتصادهاست. وی افزود: این مهم زمانی محقق می شود که همه 

ما در کشورهای اسالمی با نگاه به افق های بلند، ایجاد وحدت رویه و وفاق به 

سمت توسعه چنین دیدگاهی پیش برویم. کرباسیان تاکید کرد: بر این اساس امروز 

ایران اسرتاتژی های راهربدی را برای جهت دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین 

کرده است که برآمده از راهربدهای کالن سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه 

های ابالغی رئیس جمهوری است. 

وی افزود: برای ما این یک اصل است که هیچ حرکت بدون برنامه و غیرهدفمندی 

منی تواند به رسانجامی مطلوب برسد. اما باید دقت کرد که اصالحات در نظام 

های اقتصادی و بخصوص مالیاتی باید با نگاه بر چند هدف مشخص صورت گیرد. 

است  این  توسعه  به  رو  و  پرتحرک  اقتصاد  رضورت  داشت:  اظهار  کرباسیان 

چاالک،  مالیاتی  نظام  زیرا  باشد  همراه  عادالنه  و  شفاف  مالی  نظام  با  که 

قرار  کشورها  توسعه  و  اقتصادی  رشد  خدمت  در  تیزبین  و  قوی   کارآمد، 

می گیرد. 

»اقتصاد  مفهوم  تا  است  تالش  در  ایران  اقتصاد  امروز  کرد:  نشان  خاطر  وی 

اقتصادی  ایجاد  رویکرد  با  را  شده،  تببین  رهربی  معظم  مقام  توسط  که  امن« 

چنین  در  که  کند  سازی  پیاده  خواه  توسعه  و  محور  مردم  باثبات،  مقاوم، 

نیاز  اقتصادی  های  واقعیت  و  مالیاتی  ساختارهای  سازی  همخوان  به   نگاهی 

است. 

وی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید در خدمت توسعه ملی قرار گیرد، افزود: 

در ایران هم نظام مالیاتی تالش می کند تا نه در مقابل بنگاههای اقتصادی که در 

کنار آنها بیایستد؛ به این ترتیب فعال اقتصادی با احساس امنیت به فعالیت خود 

ادامه می دهد زیرا که این پیام از سوی دستگاه مالیاتی برای فعال بخش خصوصی 

ارسال شده که این نظام منصفانه، حرمتمدار، عاری از فساد و عاقالنه با مودیان 

و بخصوص صاحبان کسب و کار مواجه می شود. کرباسیان با یادآوری اینکه نظام 

مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست و حتی بسرت رقابت برابر را مهیا می سازد، گفت: 

نظام مالیاتی با این تعریف ضمن شناسایی بخش های فعال اقتصاد زیرزمینی که 

از پرداخت مالیات فرار می کند و در نهایت قیمت متام شده خود را کاهش می 

دهد، اجازه منی دهد که رقابت ناعادالنه در اقتصاد شکل گیرد.

  

وزیر اقتصاد خبر داد:

 رشد ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته

الیحه بودجه
 ۱۱۹۴ تریلیون تومانی بسته شد 

دولت الیحه بودجه ۱۳۹۷ را با سقف 

مجلس  به  تومان  تریلیون   ۱۱۹۴

کرد. تقدیم 

جمهوری  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 

الیحه بودجه سال آینده را به مجلس 

آینده  سال  الیحه  در  است.  برده 

مجموع کلی منابع و مصارف دولت 

در مقایسه با آنچه که در الیحه سال 

۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ 

داشته  افزایش  تومان  میلیارد  هزار 

منابع  گذشته سقف  سال  در  است. 

و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد 

بود. تومان 

مجموع  بعد  سال  بودجه  الیحه  در 

 ۴۲۹ حدود  دولت  عمومی  بودجه 

در  که  است  تومان  میلیارد  هزار 

میلیاردی  هزار   ۳۷۱ رقم  با  مقایسه 

الیحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد 

تومان افزایش دارد. مجموع بودجه 

عمومی در قانون بودجه سال جاری 

تصویب  تومان  میلیارد  هزار   ۳۹۸

بود. شده 

بودجه عمومی شامل دو بخش منابع 

اختصاصی  درآمدهای  و  عمومی 

منابع  اصل  در  که  است  دولت 

مالی  منابع  دهنده  تشکیل  عمومی 

دولت در سال خواهد بود که برای 

سال آینده حدود ۳۶۰ هزار میلیارد 

تومان پیش بینی شده که در مقایسه 

با الیحه بودجه سال جاری که ۳۱۹ 

تا ۴۰ هزار  بود  تومان  میلیارد  هزار 

منابع  دارد.  افزایش  تومان  میلیارد 

عمومی دولت در قانون بودجه سال 

۱۳۹۶ در مجلس به ۳۴۶ هزار میلیارد 

یافت. افزایش  تومان 

هزار   ۴۲۹ بودجه  از  همچنین 

 ۵۶ تا  عمومی  بودجه  میلیاردی 

محل  از  تومان  میلیارد  هزار 

تامین خواهد اختصاصی   درآمدهای 

 شد.

۳2 درصد از درآمدهای نفتی 
به صندوق توسعه ملی می رود 

در سال دوم اجرای قانون برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از 

درآمدهای نفتی به ۳۲ درصد خواهد رسید. این موضوع در الیحه 

بودجه سال ۱۳۹۷ مورد تاکید قرار گرفته است.

این بود  بر  تاکید  برنامه پنجم توسعه  ایسنا، در قانون  به گزارش 

ساله  مبلغ هر  به صورت کف  نفتی  منابع  از  باید ۲۰ درصد  که 

به صندوق توسعه ملی واریز شده و در سال های بعد ساالنه سه 

درصد به آن اضافه می  شد که تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفت، ولی 

با توجه به کاهش درآمدهای دولت از نفت مشکالتی که در تامین 

مالی وجود داشت برای دو سال این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت.

اما در جریان تصویب برنامه ششم توسعه روند واریزی درآمدهای 

نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرده و قرار بر این شد تا از 

ابتدای اجرای برنامه ۳۰ درصد از منابع به طور ثابت واریز و ساالنه 

دو درصد به آن اضافه شود. با توجه به این که سال ۱۳۹۶ اولین سال 

اجرای برنامه ششم بوده و طبق قانون بودجه ۳۰ درصد از منابع 

نفتی حاصله به صندوق باید واریز شود در سال آینده پیش بینی 

شده تا ۳۲ درصد این واریزی افزایش پیدا کند.

بر اساس بند »الف« از تبرصه ۱ الیحه بودجه ۱۳۹۷ سهم صندوق 

و  گازی  میعانات  نفت،  صادرات  از  حاصل  منابع  از  ملی  توسعه 

خالص صادراتی ۳۲ درصد تعیین شده است که در این رابطه بانک 

مرکزی مکلف است، در طول سال متناسب با وصول منابع بالفاصله 

نسبت به واریز این وجوه و همچنین سهم ۱۴.۵ درصدی رشکت 

ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین 

یافته  سهم سه درصدی مناطق نفت خیز، گازخیز و کمرت توسعه 

اقدام کند.

دولت در الیجه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای نفتی را حدود 

۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که باید از آن حدود ۳۲ 

درصد به صندوق توسعه ملی واریز کند.

جای خالی برنامه ششم توسعه 
در الیحه بودجه 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 

گفت:الیحه بودجه سال۹۷ برشی از برنامه ۴ ساله دولت بوده این 

در حالی است که بر اساس قانون باید بودجه برشی از برنامه ششم 

توسعه باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خانه ملت  در خصوص 

الیحه بودجه ۹۷ گفت:رئیس جمهور پیش از تقدیم الیحه بودجه 

سال ۹۷ در صحن علنی مجلس اظهار کرد که الیحه بودجه سال ۹۷، 

برشی از برنامه ۴ ساله دولت بوده این در حالی است که بر اساس 

قانون باید بودجه برشی از برنامه پنج ساله، ششم توسعه کشور 

باشد چرا که مجلس مدت زمانی را رصف تصویب قانون برنامه کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، ادامه داد: رئیس 

جمهور اشاره کرد ;i موضوع اشتغالزایی به عنوان یک اولویت در 

بودجه سال ۹۷ مطرح شده است، که احساس می کنم این نوع 

صحبت ها یک نوع اشتغال فکری برای مردم، مسئوالن و منایندگان 

ایجاد می کند که به نوعی فرافکنی و عدم پاسخ دهی دولت در 

زمینه  در  خوبی  عملکرد  دولت  که  چرا  است  اشتغالزایی  زمینه 

اشتغالزایی نداشته است.

ترصیح  مجلس  در  برخوار  و  میمه  شاهین شهر،  مردم  مناینده 

مثبت  نکات  از  یکی  عملکرد  مبنای  بر  بودجه  الیحه  کرد:تدوین 

الیحه بودجه سال ۹۷ بوده همچنین توجه به خانه دار شدن مردم 

و نوسازی بافت فرسوده از دیگر نکات مثبت الیحه بودجه سال 

است.  آینده 

سومین کنفرانس ملی شهر سایبری
 برگزار می شود 

سومین کنفرانس ملی شهر سایربی پنجم و ششم دی ماه سال جاری 

در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود.

 به گزارش دبیر خانه کنفرانس ،محمد ولدخانی دبیر اجرایی سومین 

کنفرانس  این  با محورهای  ارتباط  در  کنفرانس ملی شهر سایربی 

الکرتونیک  شهروند  مجازی،  و  واقعی  فضای  تبادل  داشت:  اظهار 

و مردم ساالری در رایا شهر و مدیریت اسرتاتژیک عملکرد دولت 

الکرتونیک همچنین نقشه رایا شهر در توسعه پایدار اقتصاد سبز و 

شهر سبز ازمحورهای این کنفرانس  است.

 وی افزود: دیدگاه ها و نظرات اقتصادی اجتامعی و فرهنگی در 

رایا شهر همچنین یکپارچگی در نظام شهری و قوانین و مقررات و 

الزامات فناورانه،  قوانین و مقررات پیش برنده و بازدارنده اخالق 

و حریم خصوصی حقوق و حریم خصوصی و حقوق شهروندی و 

امنیت اجتامعی در رایاشهر از دیگر محورهای این کنفرانس است.

 دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی شهر سایربی گفت زیرساخت های 

فنی اینرتنت اشیا و بانکداری الکرتونیکی از ساختارهای این کنفرانس 

است همچنین سامانه سایرب فیزیکی و شبکه هوشمند شفافیت و 

پاسخگویی دولت الکرتونیک از دیگر ساختارهای این کنفرانس به 

شامر می رود.

 وی افزود:  سالمت کسب و کار، آموزش شهروند مجازی، نهادهای 

قدرت رایا شهر، سواد اطالعاتی شهروندان از کارکردها و فرآیندهای 

آموزش  شهروندان،  اطالعاتی  سواد  همچنین  است  کنفرانس  این 

شهر  در  فرایندهای خدمت  شهر،ی  نهادهای  در خدمت  مجازی 

از  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی  کارکردهای  و  ابعاد  الکرتونیک، 

دیگر کارکردها و فرایندها است.

 ولدخانی یادآور شد: مقاالت برتر در ژورنال های معترب همچون 

مدیریت  و  پردازش  پژوهشنامه   ،)JIST(پژوهشی و  علمی  مجله 

ایران  اطالعات و نرشیه علمی پژوهشی علوم مهندسی کامپیوتر 

به چاپ می رسد همچنین مقاالت برتر رصفاً به زبان انگلیسی به 

رسید. خواهند  چاپ 

 

فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق 
آدرس: نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، پالک ۱6۰ ، طبقه چهارم واحد6

تلفن فاکس سازمان آگهی ها :
۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲



3 Monday -  11 December 2017دوشنبه 20 آذر 1396 -  22 ربیع االول 1439  -  شماره 5466      

 رییس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک ها اعالم کرد:

 کمک بانک ها به ریشه کنی کامل غیرمجازها 
ها  بانک  عامل  مدیران  از  مرکزی  بانک  کل  رییس 

غیرمجازها  مجدد  گیری  شکل  به  نسبت  خواست 

باشند. مسئول  و  حساس 

در  اینکه  بیان  با  سیف   ، اقتصاد  دیوان  گزارش  به 

است  مطرح  بانکی  نظام  کل  منافع  که  موضوعاتی 

باید متام بانکها و موسسات اعتباری همسو و همراه 

باشند، گفت: حال که منافع ناشی از ساماندهی بازار 

غیرمتشکل پولی نصیب خود شبکه بانکی شده است 

حساسیت  با  ها  بانک  متام  می رود  انتظار  بنابراین 

به  نسبت  بیشرت  مسئولیت  احساس  و  مضاعف 

شکل گیری مجدد موسسات غیرمجاز، هوشیار باشند 

و در رسیدن به هدف و ماندگاری در نقطه مطلوب 

را  مرکزی  بانک  غیرمجازهاست،  کامل  ریشه کنی  که 

کنند. یاری 

دولتی،  بانک های  عامل  مدیران  با  جلسه  در  وی 

بانک  کرد:  ترصیح  اعتباری،  موسسات  و  خصوصی 

مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت 

کامل  و  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  تا  و  است  کرده 

همچنان تالش خواهد کرد. یکی از دالیل اصلی رعایت 

دیگر  که  است  بوده  این  بانکی  سود  نرخ  مصوبه 

موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخالل ایجاد 

کنند و باعث شوند بانک ها برای رقابت با آنها قانون 

نکنند. رعایت  را 

سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام 

بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشور، گفت: کاهش 

نرخ سود بانکی، اجرای طرح رضبتی اعطای تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج ، حامیت از بنگاه های کوچک و 

متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و 

تغییر تدریجی در گرایش تسهیالت دهی نظام بانکی 

به سمت تامین مالی خرد از مهمرتین اقدامات شبکه 

بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور 

داشته و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی 

داشته است.

کاهش نرخ سود بانکی با همکاری بانک ها

موضوع  این  بر  تاکید  مرکزی ضمن  بانک  کل  رئیس 

که برخی افراد با هدف تخریب موفقیت های بانک 

مرکزی و نظام بانکی در مقوله های مختلف از جمله 

رعایت نرخ سود بانکی سعی می کنند افکار عمومی را 

به انحراف بکشند، اقدامات انجام شده برای کاهش 

نرخ سود بانکی از سوی بانک ها را مثبت ارزیابی کرد 

بانکی، منجر  نرخ سود سپرده های  افزود: کاهش  و 

به ساماندهی قیمت تجهیز منابع شده و همین امر 

در  درآمد  بین رفنت خال هزینه   از  به  کمک شایانی 

بانک ها کرده است و کل اقتصاد کشور با افزایش توان 

تسهیالت دهی بانک ها با نرخ سود پایین تر، می تواند 

از مزایای کاهش نرخ سود بهره بربد.

نظام  برای  بزرگی  موفقیت  ازدواج  وام  طرح رضبتی 

بود بانکی 

رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همکاری نظام 

ازدواج  وام  رضبتی  طرح  شدن  عملیاتی  برای  بانکی 

پرداخت  با  ازدواج  وام  رضبتی  طرح  در  کرد:  عنوان 

بیش از ۵۲۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ، نظام 

از  برای حامیت  باالیی  که ظرفیت  داد  نشان  بانکی 

آحاد جامعه دارد. پرداخت این تعداد وام قرض الحسنه 

مهر تاییدی بود بر این ادعا که نظام بانکی علی رغم 

متام انتقادات و تخریب ها، منابع قرض الحسنه را در 

رسفصل های مجاز براساس تکالیفی که قانون بر عهده 

آن گذاشته است، تخصیص می دهد.

حامیت از تولید در رأس برنامه های شبکه بانکی است

سیف طرح حامیت از واحدهای کوچک و متوسط را 

از رضوریات اقتصاد ایران برای رونق تولید خواند و 

گفت: نظام بانکی با هدف حامیت از تولید در سه 

تامین  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ شامل،  رسفصل 

رسمایه در گردش، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اصالح و 

بازسازی خط تولید و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد 

اشتغال در نظر گرفته است و با توجه به اثرگذاری و 

اهمیت آن برای اقتصاد کشور از بانک ها می خواهیم 

تا اجرایی شدن و تخصیص کامل منابع در نظر گرفته 

شده، پیگیری ها و اقدام های الزم را انجام دهند.

انتشار اوراق بانک ها با هدف تعدیل نرخ سود اوراق 

مشارکت

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اوراق منترش 

شده از سوی برخی بانک ها، ترصیح کرد: با همکاری 

و هامهنگی سازمان بورس، تعدادی از بانک ها نسبت 

به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود واقعی و تعدیل 

شده اقدام کرده اند که باعث تعدیل و  واقعی سازی 

مختلف  های  بخش  در  مشارکت  اوراق  سود  نرخ 

اقتصاد می شود.

زلزله زدگان  از  بانک ها در حامیت  یکپارچه  حضور 

دارد بانکی  انسجام شبکه  از  نشان 

حضور  از  قدردانی  ضمن  مرکزی  بانک  کل  رئیس 

یکپارچه بانک ها در مناطق زلزله زده غرب کشور که 

همبستگی و انسجام شبکه بانکی را به منایش گذاشت، 

عنوان کرد: تصمیم های راهگشا و موثری برای حامیت 

از مردم آسیب دیده از زلزله غرب کشور گرفته شده 

است و با تشکیل کمیته ای متشکل از معاون نظارتی 

های  بانک  هامهنگی  شورای  رئیس  مرکزی،  بانک 

اعتباری  بانک ها و موسسات  دولتی و رئیس کانون 

تا  تصمیامت  شدن  عملیاتی  برای  پیگیری  خصوصی 

ادامه خواهد داشت. نتیجه  حصول 

بانک ها باید به سمت تأمین مالی ُخرد حرکت کنند

تدریجی  تغییر  اعتبار، خواستار  و  پول  رئیس شورای 

تاکید  و  شد  تسهیالت  اعطای  در  ها  بانک  سلیقه 

کرد: اصوال در دنیا بانک ها وظیفه تامین مالی خرد 

و کوچک و متوسط را بر عهده دارند و تامین مالی 

کالن و بنگاه های بزرگ اقتصادی بر عهده بازار رسمایه 

است ولی در ایران به دالیلی رشایط به گونه ای است 

بانکی  نظام  دوش  بر  مالی  تامین  بار  درصد   ۹۰ که 

سوی  از  اقداماتی  راستا  این  در  است.  شده  گذاشته 

بانک ها از جمله صدور کارت های خرید اعتباری ۱۰، 

۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی و یارا کارت ۵ میلیون تومانی 

این  توسعه  و  تداوم  با  امیدواریم  و  است  آغاز شده 

روند شاهد دسرتسی آحاد جامعه به تسهیالت بانکی 

برای تامین مالی خرد باشیم. تجربه نشان داده است 

از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیالت به هدف 

با رضیب بسیار باالیی اتفاق می افتد و بدنه اعتباری 

بانک با مترکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش 

می رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین 

طرح هایی، بانک ها می توانند از هدررفت منابع خود 

مبانند. مصون 

سه چالش بزرگ نظام بانکی

سیف در ادامه سه چالش بزرگ نظام بانکی را شامل 

عدم تعادل در درآمد- هزینه، عدم تعادل در دارایی- 

ترصیح  و  خواند  نقدینگی  در  تعادل  عدم  و  بدهی 

کرد: در بعد دارایی و بدهی، بانک ها به تزریق منابع 

بعد  در  دارند.  نیاز  رسمایه  افزایش  همچون  جدید 

هزینه- درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه های 

از  اهتامم جدی  است  الزم  عملیاتی  غیر  و  عملیاتی 

سوی بانک ها وجود داشته باشد. در بحث عدم تعادل 

نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط 

اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکالت 

نقدینگی بانک ها کمک کرده است.

صیاد، اعتبار را به چک بازمی گرداند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بانکداری 

الکرتونیک در نظام بانکی گفت: سامانه صیاد از زمان 

راه اندازی علی رغم اینکه پیش بینی می شد با واکنش 

منفی بازار مواجه باشد براساس گزارش های واصله از 

کسبه و تجار اعتبار را به چک بازگردانده است و نباید 

اجازه دهیم برخی کج سلیقگی ها باعث شود که از 

منحرف  پیش روست،  در  که  درستی  و  مثبت  مسیر 

جمهور،  رئیس  تاکید  به  توجه  با  همچنین  شویم. 

بانک ها موظفند برای عملیاتی شدن سامانه نسیم و 

مترکز حساب های دولتی همراهی کنند.در این جلسه 

با  بررسی موضوعات و مسائل مرتبط  به منظور  که 

شبکه بانکی عرص امروز در ساختامن میرداماد بانک 

مرکزی برگزار شد، مدیران عامل بانک ها نیز نظرها 

و دیدگاه های خود را در خصوص موضوعات مختلف 

شبکه بانکی اظهار کردند.

طبق الیحه بودجه سال ۱۳۹7 بخشی از 

بیمه شخص ثالث به سازمان راهداری، 

نیروی انتظامی و اورژانس برای کاهش 

تصادفات اختصاص پیدا کرد.به گزارش 

ایلنا، طبق بند »الف« تبرصه ۱۰ الیحه 

بودجه سال ۱۳۹7، رشکت های بیمه ای 

هفتصد  و  هزار  دو  مبلغ   مکلفند 

اصل  از  ریال  میلیارد  هزار  پنجاه  و 

را  دریافتی  ثالث  شخص  بیمه  حق 

طی جدولی که بر اساس فروش بیمه 

به تصویب  و  تعیین  )پرتفوی( رشکتها 

صورت  به  می رسد  بیمه  عالی  شورای 

ردیف  عمومی  درآمد  به  هفتگی 

۱6۰۱۱۱ جدول شامره ۵ این قانون نزد 

خزانه داری کل کشور واریز کنند.وجوه 

و  راهداری  سازمان  اختیار  در  واریزی 

انتظامی  نیروی  نقل جاده ای،  و  حمل 

و سازمان اورژانس قرار می گیرد تا در 

امور کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه 

مرکزی هم وظیفه نظارت بر اجرای این 

تبرصه را بر عهده دارد. وجوه واریزی 

رشکت های بیمه موضوع این تبرصه به 

عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول مالیاتی 

می شود. محسوب 

میلیون  هزار   ۳۵7 درآمد  بینی  پیش 

مرکزی بیمه  ریالی 

بیمه  ملی  درآمدهای  بینی  پیش 

واگذاری  درآمدها،  بخش  در   مرکزی 

واگذاری  و  ای  رسمایه  های  دارایی 

سال  بودجه  الیحه  مالی  های  دارایی 

آینده رقم ۳۵7 هزار و 7۳6 میلیون ریال 

است. به گزارش ایبنا، درآمدها، واگذاری 

واگذاری  و  ای  رسمایه  های  دارایی 

دستگاه  برحسب  مالی  های  دارایی 

بودجه  الیحه   ۱۳۹7 سال  در  جزء  و 

بیمه مرکزی رقم ۳۵7  برای  کل کشور 

ملی  درآمد  ریال  میلیون   7۳6 و   هزار 

برای  است.رقمی  شده  بینی  پیش 

درآمدهای  و  استانی  درآمدهای 

کشور  ای  بیمه  ناظر  نهاد  اختصاصی 

ملی  است.درآمد  نشده  بینی  پیش 

حق  اصل  از  عوارض  اخذ  از  حاصل 

بیمه شخص ثالث دریافتی رشکت های 

بیمه ای بابت هزینه در امور منجر به 

کاهش تصادفات ۲ میلیون و 7۵۰ هزار 

است.  شده  بینی  پیش  ریال  میلیون 

صندوق  اختصاصی  درآمد  بینی  پیش 

براساس  بدنی  های  خسارت  تامین 

اجباری  بیمه  قانون   ۲۱ ماده  موضوع 

ثالث  شخص  به  شده  وارد  خسارات 

نقلیه  وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر  در 

میلیون  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   6 رقم 

 ۲۴ ماده  موضوع  است.درآمد  ریال 

وارد  خسارات  اجباری  بیمه  قانون 

 6 رقم  نیز  ثالث  شخص  به  شده 

ریال  میلیون  هزار   ۸۰۰ و   میلیون 

پیش بینی شده است.برای پژوهشکده 

ریال  میلیون  هزار   ۲6 رقم  نیز  بیمه 

شده بینی  پیش  اختصاصی   درآمد 

 است.
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اختصاص بخشی از بیمه شخص ثالث به طرح های کاهش تصادفات

 
 »IMT اعطای گواهینامه »استاندارد بین المللی

موسسه ICS GROUP به بانک صادرات ایران
 »IMT بانک صادرات ایران موفق به دریافت گواهینامه »استاندارد بین املللی

از موسسه  ICS GROUP  کانادا  شد.

 به گزارش دیوان اقتصاروابط عمومی بانک صادراتد، گواهینامه »استاندارد بین 

املللی IMT « موسسه  ICS GROUP  به دلیل نوآوری و فناوری های نوین 

INNOVATION ,TECHNOLOGY AND MODERN SER- )بانکی 

VICES( به این بانک اعطا شد.

بانک  الکرتونیکی توسط  بانکداری  نوین  این گزارش، گسرتدگی خدمات  بنابر 

صادرات ایران در فضایی امن با دارا بودن بیش از ٣٠٠٠ شعبه و باجه داخلی و 

خارجی، بسرتی قابل اتکا برای مشرتیان فراهم کرده است.عالوه براین، »نشان 

زرین برترین بانک در حامیت از بزرگرتین پروژه های ملی و اقتصادی کشور« 

به دلیل فراگیر بودن دامنه خدمات بانکی و حضور همه جانبه در حامیت 

تقدیم  ایران  صادرات  بانک  به  مادر  صنایع  و  اقتصادی  های  ساخت  زیر  از 

شد.شایان ذکر است، بانک صادرات ایران در جهت حامیت و ایجاد واحدهای 

تولیدی، صنعتی و خدماتی طی سال ٩٥ و شش ماه ابتدای سال ٩٦ مبلغ ١٢٥ 

هزار میلیارد ریال تسهیالت بلند مدت ارزی و ریالی به ٨٩ طرح بزرگ کشوری 

اختصاص داده که طی سنوات آتی به تدریج به بهره برداری خواهند رسید. 

از جمله این موارد می توان به طرح های آلومینیوم جنوب، پرتوشیمی های 

سبالن و دنا، توسعه نفت و گاز صبای کنگان، نیروگاه افق توسعه خلیج فارس 

و … اشاره کرد.گفتنی است در چهارمین اجالس توسعه مدیریت کیفیت که 

با حضور جمعی از مسئوالن کشوری از جمله مشاور رئیس جمهور، منایندگان 

مجلس، مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی، بانکها و بیمه ها در 

مرکز هامیش های بین املللی صدا و سیام برگزار شد، از بانک صادرات ایران به 

پاس کیفیت خدمات بانکداری، مسئولیت پذیری، نوآوری در فناوری و رعایت 

استانداردهای مربوطه با اعطای نشان و لوح تقدیر در سطح بین املللی و ملی 

قدردانی شد.

 

خدمتی دیگر از بانک پاسارگاد؛ 
کیف پول همراه پاسارگاد )کیپاد( رونمایی شد

 برای نخستین بار در کشور، کیف پول همراه پاسارگاد)کیپاد(، جهت سهولت در 

انجام تراکنش های پرداخت خرد، همزمان با والدت پیامرباکرم)ص( و امام جعفر 

صادق)ع(، در مشهد مقدس رومنایی شد.

فالح  حضور  با  که  مراسم  این  در  پاسارگاد،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

جوشقانی معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

براری معاون امور دولت، مجلس و استان ها، رشیدیان استاندار خراسان رضوی، 

تقی زاده خامسی شهردار مشهد مقدس، آل شیخ معاون شهردار مشهد، مجید 

قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

مسئوالن استانداری و شهرداری، اعضای شورای شهر، مقامات محلی و مدیران 

بانک پاسارگاد و رشکت ایرانسل، در محل تاالرشهرداری برگزار شد، کیف پول 

همراه پاسارگاد معرفی شد.

ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  جوشقانی  فالح 

رادیویی، اظهار داشت: امروزه فناوری وجه متایز در همه کسب و کارهاست که 

با رعایت اصل استفاده از ظرفیت های فناوری، نوآوری و خالقیت مطمئناً کسب 

و کار را متامیز خواهد کرد. در سال های اخیر در حوزه ICT و زیرساخت های 

فناوری اطالعات در کشور رشد چشمگیری داشته ایم. با توجه به تحوالت دولت 

 ICT الکرتونیک در آینده، در همه عرصه ها از جمله بانکداری کامالً منطبق بر

خواهیم بود.وی ادامه داد: در حوزه خدمات پرداخت همراه )کیف پول همراه( 

امن و  کننده بسرت  )تأمین  تلفن همراه  اپراتورهای  داریم؛  اصلی  سه ذی نفع 

زیرساخت ها(، بانک ها )ارائه خدمات پولی( و رگوالتورها )در این خدمت: بانک 

مرکزی و سازمان ارتباطات و تنظیامت مقررات رادیویی(. برای بهبود خدمات، 

این  تعامل رگوالتورها رضورت دارد و در بحث پرداخت همراه، خوشبختانه 

تعامل در حال بهبود است.

فالح در پایان ضمن تشکر ویژه از بانک پاسارگاد گفت: سیاست کلی وزارت 

فناوری اطالعات، حامیت است؛ تا به اهداف وزارت ارتباطات در برنامه ششم 

جامه عمل بپوشانیم. ما با تعامل با رگوالتورهای مالی مثل سازمان بورس و بانک 

مرکزی و بانک ها از جمله بانک پاسارگاد فضا را برای توسعه خدمات آماده 

می کنیم.رشیدیان ، استاندار خراسان رضوی، عنوان کرد: خوشحالیم که در روز 

میالد در جهت خدمت به شهر فرزند پیامرب و در راستای رشد علم و فناوری 

و ایجاد شهر هوشمند برای بیش از ۲7 میلیون زائر و شهروندان این شهر گام 

برداشته ایم. شهر مقدس مشهد اکنون شهری فرا ملی است و آیینه توامنندی های 

ایران بزرگ است و با همراهی بخش های بزرگ کشور مثل بانک ها، می توانیم 

برای رفع نیازهای مردم و زائران، از این ظرفیت ها بهره مند شویم. امیدواریم 

تقی زاده خامسی شهردار مشهد مقدس با ارائه توضیحاتی پیرامون هوشمندسازی 

شهر مشهد عنوان کرد: امروز اولین گام را به سوی شهر هوشمند برداشته ایم و 

این اقدام توسط یکی از قوی ترین بانک های کشور، بانک پاسارگاد و با همکاری 

اپراتوری مطرح و وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است. بال 

عنوان  به  آموزش شهروندان،  که  این شهر هوشمند شهروندان هستند  دیگر 

توجه  مورد  دیگر شهر هوشمند  زیرساخت های  تأمین  در جهت  دیگری  گام 

ماست.وی در ادامه با تشکر از قاسمی گفت: مدیرعامل بانک پاسارگاد یکی 

از توامنندترین مردان بانکی ایران است که همواره با جذب نیروهای مستعد و 

خالق، نوآوری هایی را ایجاد کرده است. باعث افتخار است که شهر مشهد به 

عنوان اولین شهر انتخاب شده و امیدواریم توسعه خدمات ادامه یابد.

مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، با اشاره به پیشینه هفت ساله ارائه 

خدمات من کارت در شهر مشهد، اظهار داشت: خدمات کیپاد برای اولین بار 

در ایران و خاورمیانه ارایه می شود و این خدمت می تواند به عنوان تحولی در 

عرصه پرداخت خرد مطرح شود.وی با اشاره به امکان توسعه این خدمت در 

دیگر شهرها با وجود فراهم شدن زیر ساخت ها، افزود: البته خدمات کیپاد فقط 

برای مردم مشهد نیست و این خدمات برای متام مردم ایران است چرا که هر 

ایرانی ساالنه یک یا دو بار به شهر مشهد سفر می کند و به نوعی این خدمات 

به متام مردم کشور ارایه می شود.قاسمی در ادامه ترصیح کرد: در سال ۱۳۸۴ 

اولین شعبه بانک پاسارگاد در جوار بارگاه حرم مطهر امام رضا )ع( افتتاح شد 

و ما همواره با توسل به آن حرضت در کامل تواضع و فروتنی کوشیده ایم که 

بهرتین خدمات را مطابق با تکنولوژی های روز به مردم رشیف ایران ارائه کنیم.

وی با تأکید بر لزوم توجه به فناوری های نو ادامه داد: بحث نوآوری و استفاده 

از فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند سطح زندگی مردم را ارتقاء دهد و ما بر 

این اساس در شعبه های بانکی خود نیز تحول ایجاد خواهیم کرد. در حال حارض 

۹6 درصد تراکنش های بانک پاسارگاد به صورت پرداخت مجازی انجام می شود 

و این نشان از عملکرد موفق ما در این زمینه دارد.مدیرعامل بانک پاسارگاد با 

اشاره به افتخارات متعدد این بانک خاطرنشان کرد: بحث آموزش همواره از 

اولویت های ما بوده است و با توجه به رضورت آموزش کارآمد، متامی شعبه های 

در  مجازی  بانکداری  و  الکرتونیک  در حوزه خدمات  ویژه  به  پاسارگاد  بانک 

این زمینه فعال هستند.میرحسینی، معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک 

پاسارگاد، ضمن اشاره به خدمات الکرتونیکی جدید بانک پاسارگاد، به عنوان 

بانکی تحول آفرین، گفت: در اسرتاتژی های کالن بانک پاسارگاد، راهربد مبتنی 

بر خدمات بانکی، در زنجیره ارزش کامل دیده شده است.وی با ارائه آمارهایی 

در خصوص تراکنش های آنالین ادامه داد: ۱.۲ میلیارد تراکنش خرید از طریق 

کارتخوان های فروشگاهی در ماه مهر و ماهانه ۸۰۰ میلیون تراکنش با مبلغ 

کمرت از ۲۵ هزار تومان از طریق بسرتهای آنالین بانک ها پردازش می شود.

2 طرح ساماندهی صندوق های خانوادگی 
و اندوخته بانوان در بانک مهر ایران

 رونمایی می شود   
مرتضی اکربی گفت: تفاهم نامه ای با معاونت زنان ریاست جمهوری منعقد شده 

و ۳۳ هزار نفر شناسایی شده اند و ۱۰۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص 

داده شده و این مبلغ می چرخد و از محل اقساط مجدد پرداخت می شود.

ایرانیان در  ایلنا،مرتضی  اکربی، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر   به گزارش 

در  دو طرح جدید  امسال  داشت:  اظهار  بانک  این  دو طرح جدید  خصوص 

دست اجرا داریم که اولین طرح در مورد ساماندهی اندوخته خانواده ها است 

که در قالب صندوق های قرض الحسنه خانوادگی مطرح است. وی افزود: هر 

مبلغی  که در این صندوق ها موجود باشد معادل این مبلغ را بانک مهر ایران، 

به صندوق ها پرداخت می کند.اکربی ادامه داد: در صورتی که ۱۰ نفر در یک 

صندوق خانوادگی عضو  باشند ماهانه یک مبلغی را به صورت آبومنان پرداخت 

می کنند و اگر به بانک ما مراجعه کنند معادل هامن را در نظر می گیریم.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان گفت: مدیریت صندوق و قرارداد 

بسنت و وصول و پرداخت ها با بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان است و نسبت 

به وجوهی که این افراد می آورند ۲ درصد و نسبت به وجوهی که ما برایشان 

می پردازیم ۴ درصد کارمزد حساب می شود و توان صندوق دو برابر می شود.

وی افزود: وام هایی که پرداخت می شود در طول ده ماه خواهد بود و مدیریت 

آن از نظر انتخاب افراد در قرعه کشی با خوشان است و لیست نهایی را پس از 

قرعه کشی به ما می دهند و ما بر اساس آن اقدام به پرداخت وام خواهیم کرد. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت کارمزد موجب عدم استقبال مردم از 

این طرح نخواهد شد؟ ، گفت: خیر ، ما معتقدیم از این طرح استقبال خواهد 

شد ضمن آنکه برخی از صندوق های خانگی هم  کارمزد یک درصد دارند.وی 

ادامه داد: طرح دوم،  طرح اندوخته بانوان است که مربوط به زنان رسپرست 

خانوار می شود، در این راستا تفاهم نامه ای با معاونت زنان ریاست جمهوری 

منعقد شده و ۳۳ هزار نفر شناسایی شده اند و ۱۰۰ میلیارد تومان برای این 

کار اختصاص داده شده و این مبلغ می چرخد و از محل اقساط مجدد پرداخت 

می شود.اکربی خاطر نشان کرد: به مبلغی که افراد به عنوان سپرده در بانک 

می گذارند، سه برابر آن پس از ۳  ماه پرداخت می شود که تا هفته آینده این 

دو طرح اجرایی می شود.

 

تایید صورت های مالی سال 1395
 بانک کشاورزی در مجمع عمومی

مجمع عمومي عادي ساالنه بانك كشاورزي روز شنبه ۱۸ آذر برگزار و طی آن 

صورت هاي مايل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ این بانک تایید شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در اين نشست كه با حضور مسعود 

کرباسیان وزير امور اقتصادي و دارايي، محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي، 

سيد حميد پورمحمدي معاون امور توسعه توليدي سازمان مديريت و برنامه 

ريزي، عبداملهدي بخشنده معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد 

اموربانکی،بیمه و رشکت های  كشاورزي،عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون 

مرکزی  بانک  نظارتی  معاون  حیدری  فرشاد  ودارایی،  اقتصادی  امور  وزارت 

جمهوری اسالمی ایران، معاونان و منايندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت، 

وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی، منايندگان سازمان 

حسابريس كل كشور و اعضاي هيات مديره، مديران امور و رؤساي ادارات بانك 

كشاورزي برگزار شد، مرتيض شهيدزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك 

كشاورزي سند راهربدی و گزارش شاخص های عملكردی این بانك در سال ۹۵ 

را ارائه کرد.براساس این گزارش، مسعود کرباسیان ضمن قدردانی از تالش های 

صورت گرفته در بانک کشاورزی، به رضورت جذب منابع صندوق توسعه ملی 

در بخش کشاورزی اشاره و خاطر نشان کرد: بانک کشاورزی با توجه به ارتباطی 

که با وزارت جهاد کشاورزی و مناطق روستایی دارد، از سایر موسسات مالی 

در این زمینه موفق تر عمل خواهد کرد.وی روند اجرای قانون رفع موانع تولید 

توسط بانک کشاورزی را مثبت ارزیابی و بر رعایت موارد مربوط به نرخ کفایت 

رسمایه و دیگر اقدامات مورد نظر بانک مرکزی تأکید کرد.وزیر امور اقتصادی 

ودارایی با اشاره به نقش واهمیت صندوق بیمه کشاورزی و همچنین رضورت 

جداسازی آن از بانک کشاورزی گفت: باید منابع و امکانات کافی برای این 

صندوق در نظر گرفت.محمود حجتي وزیر جهاد کشاورزی نیز ضمن قدردانی 

بانک کشاورزی که در چارچوب سیاست  از مدیر عامل و مجموعه کارکنان 

های دولت و بخش کشاورزی فعالیت کردند به افزایش رضیب مکانیزاسیون 

بخش کشاورزی اشاره کرد.وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نقش وسهم موثری 

در فضای کسب وکار کشور دارد، افزایش منابع موردنیاز این بخش را خواستار 

شد و افزود: خرد بودن اراضی کشاورزی موجب غیر اقتصادی شدن واحدهای 

تولید شده است و می توان با اختصاص منابع موردنیاز برای راه اندازی کشت 

وصنعت های بزرگرت ، نقش موثری در افزایش بهره وری بخش کشاورزی ایفا 

کرد.این گزارش می افزاید شهیدزاده پیش از سخنان وزاری امواقتصادی و داریی 

و جهاد کشاورزی ضمن برشمردن اولویت ها و اهداف راهربدی بانک کشاورزی 

که همسو با اولویت های راهربدی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده 

است، میزان تحقق آن را در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۵.۹ درصد اعالم کرد. وی با 

اشاره به الزامات قانونی پیاده سازی و اجرای مدیریت بهره وری، معرفی بانک 

کشاورزی به عنوان الگوی نظام بانکی در طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت 

بهره وری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ویژگی متامیزی برای این 

بانک دانست.شهید زاده در ادامه ضمن ترشیح اقدامات و سیاست های بانک 

برای تحقق پروژه هاي اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي، روند اجرای آن 

را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پرداخت تسهیالت رسمایه در گردش توسط بانک 

کشاورزی زمینه حفظ اشتغال موجود در بخش کشاورزی را فراهم آورده و از 

محل تسهیالت رسمایه ای پرداختی در سال ۱۳۹۵، تعداد 6۱ هزار شغل جدید 

ایجاد شده است.وی خاطرنشان کرد بهبود رضيب خود اتكايي مايل در سال های 

اخیر نشان دهنده بهبود انضباط مايل و رعايت منابع و مصارف در این بانک 

برای همسان  اندیشی  است.دکرت شهیدزاده در خامته ضمن درخواست چاره 

سازی حقوق بازنشستگان، پیشنهادات خود را به مجمع عمومی بانک ارائه داد .

شايان ذكر است در پايان اين نشست صورت هاي مايل بانك كشاورزي در سال 

۱۳۹۵ به تاييد اعضای مجمع رسید.

نورپردازی آثار موزه بانک ملی ایران
 در سایت »لومن سنتر« به نمایش درآمد

نورپردازی منحرص به فرد تابلوهای موجود در موزه بانک ملی ایران در کنار 

آثار ارزشمند دیگر موزه های جهان در سایت رشکت »لومن سنرت« قرار گرفت.

بنیان  دانش  بانک ملی، »لومن سنرت« یک رشکت  به گزارش روابط عمومی   

نورپردازی دست ساز است که  تولید چراغ های ویژه  ایتالیایی متخصص در 

نورپردازی گران قیمت ترین آثار تاریخی در بزرگرتین موزه های جهان را بر 

عهده دارد.بخشی از آثار موجود در موزه بانک ملی ایران نیز با دستگاه های 

تولیدی این رشکت نورپردازی شده است.چراغ های تولیدی این رشکت باالترین 

کیفیت LED را دارد، به طوری که نور آن به آثار تاریخی هیچ صدمه ای وارد 

منی کند. از سوی دیگر نوع قرارگیری تلسکوپ این چراغ ها به گونه ای است 

که شکل قاب را به خود می گیرد، بنابراین مترکز بیننده به طور کامل بر روی اثر 

خواهد بود.پس از اجرای دقیق و موفقیت آمیز نورپردازی بخشی از آثار موجود 

در موزه بانک ملی ایران با چراغ های تولیدی این رشکت، »لومن سنرت« عکس 

هایی از این اقدام را در سایت خود منترش کرد.

بانک مرکزی ابالغ کرد؛

جدیدترین فهرست حذف شدگان 
از دریافت ارز مبادله ای

بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه ارزی خود که طی هفته گذشته منترش شد، 

این بخشنامه هجده  ارز را به روزرسانی کرد.  از مقررات مربوط به فروش  برخی 

رسفصلی، هشت مورد از مصارف ارزی را که پیش از این از طریق ارز مبادله ای تامین 

می شدند از لیست دریافت ارز با نرخ مبادله ای حذف کرده است.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در گام بعدی حرکت به سمت 

کاالهای  از سبد  را  اقالم خدماتی  از  مورد  ارز، هشت  نرخ  تدریجی  یکسان سازی 

مشمول دریافت ارز مبادله ای حذف کرد. بر مبنای جدیدترین بخشنامه ارزی بانک 

مرکزی از این پس هزینه درمان خانواده اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی، 

هزینه رشکت در منایشگاه های خارج از کشور، کارمزد اعتبارات اسنادی، حواله و 

ضامنت نامه ارزی، اصل و سود رسمایه گذاری خارجی، ارز زیارتی، حق خرید فیلم و 

هزینه مربوط به فروش و انتقال حق الوکاله در دعاوی خارجی از چرت ارز مبادله ای   

خارج خواهد بود.بانک مرکزی در نخستین گام اجرایی خود در مسیر یکسان سازی 

مبادله ای  ارز  دریافت  برای  مجاز  اقالم  از  را  »ارز مسافرتی«  ارز سال جاری  نرخ 

حذف کرده بود. البته مقررات ارزی بانک مرکزی در نهایت زائران عتبات عالیات را 

از این قاعده جدید مستثنی کرده و سقف ۲۰۰دالری را برای پرداخت ارز مسافرتی 

به زائران عتبات عالیات در نظر گرفت. به گزارش اقتصادنیوز، به این ترتیب متامی 

افرادی که از طریق دفاتر مورد تایید سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام 

بخشنامه  جدیدترین  اما  بودند.  مبادله ای  ارز  با  ۲۰۰دالر  خرید  به  قادر  شدند 

بانک مرکزی رشکت های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات را 

نیز از لیست مجاز برای دریافت یارانه ارزی حذف کرده است و از این پس بانک های 

عامل ارز مورد نیاز این رشکت ها را پس از دریافت تاییدیه سازمان حج و زیارت و با 

محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد.

بانک مرکزی مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل 

ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس منترش کند.

 به گزارش مهر، بر اساس تبرصه ۱6 الیحه بودجه سال ۹7 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است 

ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت 

هیات نظارت اندوخته اسکناس)موضوع ماده)۲۱( قانون پولی و بانکی کشور( منترش کند.

دولت به بانک مرکزی اجازه داد؛

انتشار ایران چک
در سال آینده
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افزایش ۲۰ تومانی بهای هر مترمکعب آب در بودجه ۹۷
بر اساس بند )ج( تبرصه ۶ الیحه بودجه ۹۷ وزارت نیرو از طریق رشکت های آبفای شهری رسارس کشور 

مکلف است عالوه  بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مرتمکعب آب رشب مبلغ ۲۰۰ ریال از 

مشرتکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.

به گزارش فارس، بر اساس الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور و بر اساس ماده واحده منابع و مصارف بودجه،  

به دولت اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان 

مبلغ ۳۵۰ میلیون دالر را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف نظام نامه 

آن صندوق برداشت کند.

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیالت یادشده از طریق 

بانک مرکزی در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می شود، قرار می گیرد.

بر اساس بند )هـ(  تبرصه ۵ دولت اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و با رسرسید تا سه سال را صادر 

و به طلبکاران )طرح های متلک دارایی های رسمایه ای، خرید تضمینی محصوالت اسرتاتژیک کشاورزی، 

مابه التفاوت قیمت تضمینی محصوالت با قیمت فروش، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه های سالمت و 

مطالبات تولیدکنندگان برق( تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند.

بنابراین گزارش ، صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۵۰ میلیارد ریال از محل حساب مزبور در ردیف 

معین در بودجه رشکت  مزبور رصفاً جهت آب رسانی رشب روستایی و عشایری اختصاص می یابد.

همچنین ۱۰ درصد اعتبار مزبور برای آب رسانی رشب عشایری و ۹۰ درصد آب رسانی رشب روستایی 

بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب رشب سامل بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه، از طریق 

رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقت نامه بین سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی استان ها و رشکت های آب و فاضالب استان ها و یا سازمان امور عشایر کشور هزینه شود.

همچنین بر اساس موضوع ماده ۵ قانون حامیت از صنعت برق کشور مصوب دهم آبان سال ۹۴ به 

میزان ۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین می شود تا پس از مبادله 

موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد طرح شده در 

قانون فوق رصف شود.

بر اساس بند )الف( تبرصه ۱۵، رشکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و رشکت های برق منطقه ای 

مکلف اند منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب به رشکت مادر تخصصی تولید 

نیروی برق حرارتی و رشکت توانیر بابت رد دیون و یا رسمایه گذاری توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه 

انتقال کشور پرداخت کنند.

رشکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند متام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کرس 

هزینه های تولید برای رسمایه گذاری در توسعه نیروگاه های برقابی به مرصف برسانند.

رشکت  متلیک  رشط  به  قراردادهای  و  دارایی ها  و  اموال  وانتقال  نقل   ۱۵ تبرصه  )ب(  بند  اساس  بر 

مادرتخصصی توانیر به رشکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی 

است. معاف 

از  مطالبات خود  محل  از  می شود  داده  اجازه  توانیر(  دولت )رشکت  به  تبرصه ۱۵  بند)ج(  اساس  بر 

امور  وزارت  و سپس  اقدام  این رشکت ها  در  افزایش رسمایه  به  نسبت  برق  نیروی  توزیع  رشکت های 

اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مازاد بر ۴۹ درصد رشکت 

توانیر در این رشکت ها را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با اولویت شهرداری های 

کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کنند.

عالقه مندی سریالنکا به خرید فرآورده های نفتی از ایران
 سفیر رسیالنکا در ایران با اشاره به متایل کشورش به توسعه همکاری های تجاری با ایران گفت: ما 

ایران هستیم. از  نفتی  فرآورده های  به خرید  عالقه مند 

 به گزارش رشکت ملی نفتکش ایران، »رشیف انیس« در باره برنامه های دولت متبوعش برای همکاری های 

تجاری و اقتصادی با ایران در زمینه های مختلف اظهار کرد: ایران و رسیالنکا تجربه طوالنی همکاری های 

سیاسی، اقتصادی و دیپلامتیک با یکدیگر دارند و تالش داریم همکاری  خود را با ایران در سه محور پیش 

بربیم.

وی توسعه مبادالت تجاری دوجانبه ایران و رسیالنکا را محور نخست همکاری ها نام برد و افزود: در این 

زمینه فرآورده های نفتی و مصالح ساختامنی ایران مدنظر ماست زیرا فرصت های بسیاری برای صادرات 

این محصوالت به رسیالنکا وجود دارد.

کاهش ۸ میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت
بودجه وزارت نفت در الیحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ بیش از هشت میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۶ 

کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، براساس رقم پیشنهادی دولت در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار دولتی وزارت نفت ۱۵۵ 

میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است در حالی که بودجه این وزارتخانه در سال گذشته 

۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان بود.

وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، رشکت ملی 

گاز ایران – مادر تخصصی و رشکت مادر تخصصی ملی صنایع پرتوشیمی، زیرمجموعه های وزارت نفت 

هستند که بودجه آنها به ترتیب ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ میلیارد تومان، چهار میلیارد و ۳۴ 

میلیون تومان، هفت میلیارد و ۴۵ میلیون تومان و ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

براساس این گزارش نه تنها بودجه رشکت ملی نفت ایران و رشکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

که دو زیرمجموعه اصلی وزارت نفت هستند در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص نشده بلکه رقم میزان 

عملکرد سال ۱۳۹۵ وزارت نفت و رشکت های زیرمجموعه صفر بوده است.

امضای قرارداد سواپ نفت بین ایران و عراق
 عراق و ایران توافقی را برای سواپ حداکرث ۶۰ هزار بشکه در روز نفت تولید شده در میدان نفتی کرکوک 

با میزان مشابه از نفت ایران امضا کردند.

به گزارش ایسنا،  این توافق سواپ نفت از سوی عال یسیری، مدیرکل رشکت بازاریابی نفت Sumo عراق 

و هدایت زاده به منایندگی از رشکت ملی نفت ایران امضا شد.

جباراللعیبی، وزیر نفت عراق، در بیانیه ای اعالم کرد بر اساس این توافق که میان دو کشور امضا شده 

است، ایران به هامن میزان نفت را به بنادر جنوبی عراق در خلیج فارس تحویل خواهد داد.

این توافق به عراق امکان می دهد فروش نفت کرکوک را که از زمان بازپس گیری کنرتل میادین نفتی شامل 

این کشور از نیروهای کرد در اکترب متوقف شده بود، از رس بگیرد.

به گفته وزیر نفت عراق، بین ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز نفت کرکوک با تانکرها به منطقه مرزی 

ایران یک پاالیشگاه دارد، ارسال خواهد شد. کرمانشاه که در آن 

دو کشور رسگرم برنامه ریزی برای ساخت یک خط لوله به منظور انتقال نفت هستند تا از حمل آن از 

طریق تانکر اجتناب کنند. این خط لوله می تواند جایگزین مسیر صادرات نفت کرکوک از طریق خط لوله 

به ترکیه و دریای مدیرتانه شود.

وزیر نفت عراق اظهار کرد که صادرات از این منطقه تا زمان تکمیل ساخت یک خط لوله نفت برای این 

منظور می تواند افزایش پیدا کنند.

بر اساس گزارش رویرتز، وزیر نفت عراق ماه گذشته اظهار کرده بود این کشور قصد دارد تولید میادین 

نفتی در کرکوک را به دو برابر افزایش داده و به یک میلیون بشکه در روز برساند.

لعیبی اظهار کرده که عراق مایل است روابط با کشورهای همسایه و جهان را تحکیم کند و وزارت نفت 

این کشور قصد دارد پروژه های نفتی اسرتاتژیکی را اجرا کند که دورمنای همکاری های دوجانبه با ترکیه، 

اردن، کویت، عربستان سعودی، سوریه و همچنین مرص را گسرتش می دهد.
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در الیحه بودجه سال ۹۷ آمده که درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیرت نفت گاز در سال ۹۷ به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود. 

به گزارش تسنیم، در ردیف ۱۶۰۱۵۳ جدول شامره ۵ الیحه بودجه سال ۹۷ آمده که درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیرت نفت گاز در سال ۹۷ به 

میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

این میزان درآمد در ردیف درآمدهای ملی آمده است، از ایرنو در سال آینده در صورت تصویب این موضوع در قالب قانون بودجه سال ۹۷، شاهد افزایش ۲۰ 

درصدی قیمت هر لیرت گازوئیل خواهیم بود.

گازوئیل
 ۲۰ درصد 
گران می شود 

برای  آینده  سال  در  کشور  کل   ۹۷ بودجه  الیحه  اساس  بر 

رسمایه گذاری در میادین مشرتک نفت و گاز تا مبلغ ۵۰ هزار 

میلیارد ریال منابع ریالی و تا سقف سه میلیارد دالر منابع ارزی 

انتشار اوراق در نظر گرفته می شود. با 

بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که  اساس الیحه  بر  فارس،  به گزارش 

امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، در سال آینده 

برای رسمایه گذاری در میادین مشرتک نفت و گاز تا مبلغ ۵۰ 

هزار میلیارد ریال منابع ریالی و تا سقف سه میلیارد دالر منابع 

ارزی با انتشار اوراق در نظر گرفته می شود. 

منظور  به  است:  آمده  بودجه  الیحه   ۵ تبرصه  در   همچنین 

رسمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـرتک 

وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شـرکت هـای 

تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی 

)ریالی – ارزی( در سقف پنجاه هزار میلیارد  ریال منترش و 

بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت هـای مذکور 

وزارت  )برای طرح های  میادین  تولید هامن  افزایش  از محل 

نفت( و عایدات طرح )برای طرح های وزارت صنعت، معدن و 

تجارت( تضمین منایند.

برای  ذیربط  تابعه  دولتی  رشکتهای  ازطریق  نفت  وزارت  ی- 

شده،  رسرسید  ریالی  ارزی-  اوراق  سود  و  اصل  بازپرداخت 

تسهیالت بانکی و تضامین رس رسیدشده و همچنین بازپرداخت 

بدهیهای رسرسید شده به پیامنکاران قراردادهای بیع متقابل 

طرحهای باالدستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دالر 

وزیران  هیأت  تصویب  با  ارزی(   – اسالمی)ریالی  مالی  اوراق 

اوراق  سود  و  اصل  موظفند  مذکور  شـرکتهای  منایـد.  منترش 

خود  داخلی  منابع  محل  از  پنجسال  تا  حداکرث  را  منترششده 

منایند. تسویه 

لغو مجوز وزارت نفت برای بازسازی خطوط لوله نفت 

در الیحه بودجه سال ۹۷ تنها به رشکت ملی گاز ایران مجوز 

بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گاز داده شده و در مورد 

و  گازی  میعانات  خام،  نفت  لوله  نوسازی خطوط  و  بازسازی 

فرآورده های نفتی هیچ مجوزی صادر نشده است. 

در  بودجه سال ۹۶  قانون  در  که  تسنیم، در حالی  گزارش  به 

خصوص مجوز و تکلیف وزارت نفت در زمینه نوسازی خطوط 

لوله چنین آمده بود که »وزارت نفت از طریق رشکت تابعه 

ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط 

و  نفتی  فرآورده های  و  گازی  میعانات  انتقال نفت خام،  لوله 

و  پاالیشگاهها  توسعه  در  دولت  سهم  مالی  منابع  تأمین 

زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده  اقدام کند 

و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد)۵%( به قیمت 

هر لیرت فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، 

نفت کوره، گاز مایع )L.P.G( و سوخت هواپیام تأمین کند و 

پانزده  تا سقف  از واریز به حساب خزانه داری کل کشور  پس 

هزار میلیارد )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به مرصف برساند.«، 

در الیحه بودجه سال ۹۷ به کل چنین موردی مورد اشاره قرار 

است. نگرفته 

در الیحه بودجه سال ۹۷ تنها در بند »د« تبرصه یک آمده است: 

» به رشکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود عالوه بر تکالیف 

مندرج در بند الف ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون 

بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به بازسازی و مقاوم سازی 

خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصالح سیستم 

اندازه گیری به سامانه اندازه گیری هوشمند از محل عوارض 

موضوع بند مذکور اقدام مناید.«

در واقع در الیحه بودجه سال ۹۷ تنها به رشکت ملی گاز ایران 

مجوز بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گاز داده شده و در 

مورد بازسازی و نوسازی خطوط لوله نفت خام، میعانات گازی و 

فرآورده های نفتی هیچ مجوزی صادر نشده است.

سهم ۱۴.۵ درصدی نفت از صادرات نفت و میعانات

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و 

و  و سیصد  میلیون  نه  و  پنجاه  و  نهصد  معادل  گاز  صادرات 

چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط ۳ 

درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت 

ترتیبات مندرج در  یافته مطابق  خیز، گازخیز و کمرت توسعه 

قانون برنامه ششم توسعه پنجاه و هزار و هشتصد میلیارد ریال 

تعیین می شود. 

 به گزارش ایلنا، بر اساس بند )الف( تبرصه )یک( قانون بودجه 

نفت،  از صادرات  منابع حاصل  از  ملی  توسعه  سهم صندوق 

میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۳۲ درصد تعیین می شود. 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در طول سال 

و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و 

سهم ۱۴.۵ درصد نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی 

)معاف از تقسیم سود سهام عدالت( و همچنین سهم ۳ درصد 

مناطق نفت خیز گازخیز و کمرت توسعه یافته موضوع ردیف 

درآمدی ۲۱۰۰۱۰۹ جدول شامره ۵ این قانون اقدام مناید. مبالغ 

مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و 

تسویه می شود.

به  بار  یک  ماه  سه  هر  بند  این  وجوه  کرد  هزینه   گزارش 

مجلس  انرژی  و  محاسبات  و  بودجه  برنامه  های  کمیسیون 

شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت 

ارائه می شود. نفت 

نفت،  صادرات  ارزش  از  حاصل  منابع  سقف  )ب(   بند  در 

میعانات گازی و صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول 

شامره )۵( این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد 

و چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط 

۳ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت 

ترتیبات مندرج در  یافته مطابق  خیز، گازخیز و کمرت توسعه 

قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰ ۱۰۹ جدول 

شامره ۵ این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد ریال تعیین 

می شود. در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع 

مبالغ  دوازدهم  یک  به  نسبت   ۹۷ سال  در  بند  این  موضوع 

مذکور، مازاد حاصله پس از کرس سهم صندوق توسعه ملی و 

رشکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شامره ۵ این 

قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جدول این 

بند الف ماده ۲۶  با رعایت ترتیبات مندرج در جزء ۳  قانون 

قانون برنامه ششم توسعه موضوع سهم ۳ درصد استان های 

نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص یابد.

در بند )ج( آمده است چنانچه منابع دولت از محل صادرات 

نفت، میعانات گازی و خالص صارات گاز در سال ۱۳۹۷ کمرت از 

یک میلیون و ده هزار و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون 

ریال شود به دولت اجازه داده می شود از محل ۵۰ درصد منابع 

ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

براساسالیحهبودجه۹۷صورتمیگیرد؛

 انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق 
برای سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز

مجوزوزارتنفتبرایبازسازیخطوطلولهنفتلغومیشود

معاون وزیر نیرو گفت: صادرات گاز 

از سوی وزارت نفت روی صادرات 

را  آن  میزان  و  گذاشته  تاثیر  برق 

می دهد.  کاهش 

و  گفت  در  فالحتیان  هوشنگ   

صادرات  اینکه  اعالم  با  ایلنا  با  گو 

برق در سال جاری نسبت به سال 

گذشته ۲۵ درصد بیشرت شده است، 

احداث  با  همراه  داشت:  اظهار 

نیروگاه های جدید در کشور عراق 

و پاکستان و تامین برق افغانستان 

افزایش  نیز  صادرات  میزان  طبیعتا 

می یابد.

از  گاز  صادرات  اینکه  بیان  با  وی 

سوی وزارت نفت روی صادرات برق 

تاثیر گذاشته و میزان آن را کاهش 

صورت  در  کرد:  ترصیح  می دهد، 

صادرات گاز به کشورهای پیرامونی 

این کشورها راسا مبادرت به تولید 

از  واردات  به  نیاز  و  می کنند  برق 

داشت. نخواهند  ایران 

فالحتیان خاطرنشان کرد: ما کامکان 

همین  و  ایم  آماده  صادرات  برای 

اجازه  ها  و شبکه  موجود  امکانات 

میلیارد   ۱۵ از  بیش  دهند،  می 

کیلووات ساعت برق صادر کنیم. در 

هر صورت راهربد ما افزایش میزان 

صادرات است اما میزان آن بستگی 

به عرضه و تقاضا و بازارهای برق و 

دارد. انرژی 

افزایش25درصدیصادراتبرقنسبتبهسالگذشته؛

 امکان صادرات 
15 میلیارد کیلو وات ساعت برق را داریم  

  

و  ایران  بین  نفتی  تعامل  می رسد  نظر  به 

مجارستان که با خرید یک میلیون بشکه نفت 

ایران توسط مجارستان بعد از امضای برجام 

نفت  فروش  با  زودی  به  شد،  گرفته  رس  از 

بیشرت از سوی ایران به مجارستان و همچنین 

عالقه رشکت های این کشور برای حضور در 

بخش انرژی ایران وارد مرحله جدیدی شود.

لغو  از  پس  که  مجارستان  ایسنا،  گزارش  به 

تحریم ها با خرید یک میلیون بشکه نفت 

اکنون  شد،  کشورمان  نفت  مشرتی   ایران 

افزایش  برای  را  خود  مندی  عالقه  تنها  نه 

بلکه  است  کرده  ابراز  ایران  از  نفت  خرید 

در زمینه گسرتش تعامالت نفتی با ایران ابراز 

متایل کرده و خواهان حضور در گاز  پاکستان 

همچنین  است.  شده  خزر  نفت  سوآپ  و 

در  مطالعه  برای  را  خود  عالقه  کشور  این 

بخش های محدودی از باالدست صنعت نفت 

است. کرده  اعالم 

طرف  ها  مجارستانی  متایل  ابراز  مقابل  در 

فعالیت  برای  را  خود  آمادگی  نیز  ایرانی 

نفتی  پروژه های  در  مجارستانی  رشکت های 

اعالم کرده و گفته است انرژی، نفت و  گاز 

از زمینه های مهم همکاری ایران و مجارستان 

خصوصی  بخش  و  تجار  چنانچه  و  است 

جذب  و  همکاری  به  عالقمند  مجارستان 

رسمایه مشرتک در ایران باشند، مورد حامیت 

بود.  ایران خواهند  اسالمی  دولت جمهوری 

البته ایران بر این موضوع تاکید کرده است 

که رضوری است درباره جزئیات این همکاری 

میان رشکت های ۲ کشور  بیشرتی  مذاکرات 

شود. انجام 

بخش  در  ها  سال  مجارستان  اینکه  با  البته 

انرژی مجارستان فعالیت داشته و در بخش 

با  دارد  تجربه  کشور  این  تولید  و  اکتشاف 

توجه به اینکه هنوز تکلیف قرارداد صادرات 

گاز از ایران به پاکستان نامشخص است هنوز 

نحوه همکاری بین ایران و مجارستان در این 

بخش مشخص نیست.

بر اساس این گزارش در حالی که بیش از یک 

ایران و پاکستان  دهه از قرارداد گازی میان 

گذشته و طبق آن همه زیرساخت های الزم 

برای صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی 

ایران فراهم شده است، این همسایه رشقی 

بر بدعهدی خود ارصار می کند.

  

 افزایش فروش نفت ایران
 به مجارستان
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رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور 

با اشاره به اینکه در بازسازی روستاها باید به اقلیم 

و معامری روستایی توجه شود گفت: شتاب زلزله 

هجدک کرمان حدود ۱۸ صدم شتاب ثقل بود که تا 

حد تعیین شده مبنای طرح آیین نامه فاصله زیادی 

دارد.

کرمان،  وشهرسازی  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 

از »هجدک«  بازدید  محمد شکرچی زاده در حاشیه 

اظهار  داشت: منطقه هجدک کرمان جمعه  کرمان 

که  کرده  تجربه  را  شدیدی  و  سخت  زلزله  گذشته 

انتظار  از آنچه بود که ما  خسارات وارد شده کمرت 

داشتیم.

وی با اشاره به اینکه امروز به همراه رئیس و اعضای 

کمیسیون عمران از مناطق زلزله زده در کرمان بازدید 

 ۸۳ سال  زلزله  در  نفر   ۶۰۰ از  بیش  گفت:  داشتیم، 

در همین منطقه کشته شدند که کار مقاوم سازی 

و باز سازی در دستور کار قرار گرفته است و امروز 

شاهد نتایج خوب آن هستیم.

با  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  رئیس 

اینکه مرکز تحقیقات راه، شبکه شتاب نگاری  بیان 

کشور را برعهده دارد، افزود: گزارش شتاب زلزله ۶.۱ 

ریشرتی روز جمعه کرمان آماده شده و به استاندار 

و مسئوالن استان کرمان و کشور ارسال شده است.

که  کردیم  اعالم  گزارش  آن  در  کرد:  وی خاطر نشان 

شتاب این زلزله حدود ۱۸ صدم شتاب ثقل هست 

و ما طراحی های خودمان را معموال برای ۳ دهم تا 

این  شتاب  و  می دهیم  انجام  ثقل  شتاب  صدم   ۳۵

زلزله هنوز تا حد اصلی شتاب مبنای طرح آیین نامه 

دارد. فاصله 

شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  رئیس 

افزود:قاعدتا ساختامنهایی که در این منطقه براساس 

ساخته  ساختامن  ملی  مقررات   ۲۸۰۰ نامه  آیین 

این زلزله دوام آورده  اند،می بایست در برابر  شده 

اند. بوده  مقاوم  خوشبختانه  باشند،که 

بازسازی  مسیر  باید  اینکه  بیان  با  شکرچی زاده 

روستاها را ادامه دهیم و هرچقدر در آن شتاب کنیم 

در کاهش تلفات زلزله موثر است تاکید کرد: مسئله 

مهمی که در باز سازی روستاها حائز اهمیت است، 

مسئله معامری روستا و حفظ فرهنگ مردم است.

وی با اشاره به اینکه هیچ عالقه ای به اینکه شکل 

بازسازی ها  افزود: در  نداریم،  روستاها شهری شود؛ 

باید به مسائل اقلیمی و معامری روستاها نیز توجه 

شود و رصفا به ایمنی مردم نگاه نشود.

این مقام مسئول با بیان اینکه مدیرت بحران استان 

و  کرده  عمل  خوب  زلزله،  وقوع  زمان  در  کرمان 

از  آماربرداری  گفت:  داشته ایم  ناچیزی  خسارات 

میزان خسارات انجام شده و آوار برداری نیز در حال 

انجام است و ساخت و سازها به زودی آغاز می شود.

بازسازی روستاها باید بر اساس اقلیم و معماری روستایی انجام شود

سال  بودجه  الیحه  در  دوازدهم  دولت 

۱۳۹۷ بودجه پیشنهادی خود برای وزارت 

راه و شهرسازی را حدود ۹ درصد کاهش 

داد.

ارائه  اطالعات  طبق  ایسنا،  گزارش  به 

شده در الیحه بودجه سال آینده وزارت 

سازمان های  همراه  به  شهرسازی  و  راه 

میلیارد   ۷۸۳۰ حدودا  خود  زیرمجموعه 

این  گرفت.  خواهند  بودجه  تومان 

الیحه  در  دولت  که  است  رشایطی  در 

بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه 

درخواست بودجه بیش از ۸۶۰۰ میلیارد 

بود. کرده  تومانی 

خود  امسال  بودجه  الیحه  در  که  آنچه 

را به خوبی نشان می دهد کاهش قابل 

توجه بودجه رشکت ساخت زیربناهای 

است. کشور  حمل ونقل 

از  یکی  عنوان  به  که  رشکت  این 

کشور  عمرانی  بخش های  اصلی ترین 

الیحه  در  گذشته  سال  می کند  فعالیت 

بودجه سهمی  ۴۲۰۰ میلیارد تومانی را به 

خود اختصاص داده بود اما این در حالی 

است که در بودجه سال آینده سهم این 

تومان  میلیارد   ۲۳۰۰ حدود  به  رشکت 

است. کرده  پیدا  کاهش 

رشکت  از  پس   ۱۳۹۷ سال  بودجه  در 

با  کشور  کل  راهداری  سازمان  ساخت 

تومانی  میلیارد   ۲۰۰۰ حدودا  بودجه ای 

حدودا  بودجه ای  با  راه آهن  رشکت  و 

را  سهم  بیشرتین  تومانی  میلیارد   ۱۵۰۰

داشته اند. این درحالی است که در الیحه 

 ۱۴۰۰ حدودا  راه آهن  سهم  گذشته  سال 

میلیارد و سهم سازمان راهداری حدودا 

است. بوده  تومان  میلیارد   ۱۰۰۰

و  راه  وزارت  برای  مصوب  بودجه  در 

توجه  قابل  کاهشی  نیز  شهرسازی 

پیشنهاد ۸۷۰  که  جایی  تا  افتاده  اتفاق 

مجموعه  برای  گذشته  سال  میلیاردی 

به   ۱۳۹۷ سال  بودجه  در  وزارتخانه  این 

یافته کاهش  تومان  میلیارد   حدود ۲۷۰ 

 است.

و  راه  وزارت  بودجه  درصدی   ۹ کاهش 

که  افتاده  اتفاق  رشایطی  در  شهرسازی 

سال گذشته این وزارتخانه افزایشی ۸.۵ 

بود. کرده  تجربه  را  درصدی 

کاهش ۹ درصدی بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی

رییس جمهوری با اعالم این نکته که ریشه مسکن مهر از ابتدا غلط بود و از جیب فقرا درست شد گفت: اول 

باید مسکن مردم را تأمین کنیم، دوم مسکن مردم را بازسازی کنیم و بافت فرسوده را از میان برداریم، سوم امنیت 

جانی در بخش مسکن برای مردم ایجاد کنیم و چهارم نشاط الزم را به جامعه بازگردانیم؛ همه این ها را در طرحی 

به نام »بازسازی در بافت فرسوده و حاشیه شهرها« می توانیم داشته باشیم.

به گزارش مهر، حسن روحانی برای تقدیم الیحه بودجه سال ۹۷ در جلسه علنی صبح دیروز)یکشنبه( مجلس 

شورای اسالمی حضور یافت.

به خوبی روشن  افزود:  است،  متفاوت  گذشته  بودجه های سال های  با  امسال  بودجه  اینکه الیحه  بیان  با  وی 

برنامه چهار ساله دولت از  بُرشی  بلکه بودجه  تنها یک فهرست درآمدی و هزینه ای نیست   شده که بودجه 

 است.

رئیس جمهور افزود: من به محرض ملت ایران و شام منایندگان مجلس عرض می کنم که متام وعده های اصلی دولت 

دوازدهم در انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ در این الیحه تبلور دارد و بودجه ۹۷ به معنای آغاز اجرای برنامه های 

دولت دوازدهم است که امیدواریم تا آغاز دهه فجر و ۱۲ بهمن، الیحه بودجه به صورت قانون در اختیار دولت 

قرار بگیرد.

روحانی خاطرنشان کرد: متام وعده هایی که دولت به مردم داده و در ایام انتخابات مورد مطالبه بوده که شامل 

اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری ها و تحرک در طرح های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در 

اقتصاد بوده، در این الیحه به خوبی مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه در تبرصه های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ الیحه بودجه ۹۷ شاهد یک تحول بزرگ خواهید بود، ادامه داد: دولت 

روند جدیدی را آغاز کرده و در سال های بعد نیز ادامه خواهد داد.

روحانی در ادامه با اشاره به صنعت مسکن افزود: صنعت مسکن می تواند در اشتغال پیشتاز باشد. این صنعت 

صد ها شغل در کنار خود به دنبال دارد. در سال های گذشته با وجود مثبت بودن رشد پولی کشور، رشد در بخش 

مسکن منفی بود. از زمستان پارسال این حرکت اصالح شد و به سمت رشد مثبت در مسکن رفتیم.

وی اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال، رشد مسکن مثبت ۷ بود و رشد بخش معدن که نیاز به تحرک داشت، 

۵ درصد بود. اول باید مسکن مردم را تأمین کنیم، دوم مسکن مردم را بازسازی کنیم و بافت فرسوده را از میان 

برداریم، سوم امنیت جانی در بخش مسکن برای مردم ایجاد کنیم و چهارم نشاط الزم را به جامعه بازگردانیم؛ همه 

این ها را در طرحی به نام »بازسازی در بافت فرسوده و حاشیه شهرها« می توانیم داشته باشیم.

رئیس جمهور گفت: ما اگر به بیابان رفتیم و ۴۰ کیلومرت بیرون از شهر، یک زمین صافی را پیدا کردیم و روی آن 

برجی را باال بردیم، این تازه ابتدای گرفتاری است؛ در این صورت جاده، آب، گاز، مدرسه، مسجد و کالنرتی آن کجا 

می رود؟

وی ادامه داد: یک خطای ما این بود که در دولت های گذشته رفتند بیابان ها را تبدیل به مسکن کردند؛ مسکن 

برای خود جا دارد. وسط شهر تهران یا کالنشهر های دیگر، ساختامن های ۵۰ یا ۶۰ مرتی که ساخت قدیم است، 

با یک زلزله ویران می شود. ما باید مسکن مناسب بسازیم و مردم را به آن منتقل کنیم و این مسئله نیازمند 

بودجه نیست. این نیاز ندارد که ما به صندوق پولی و بانک هایامن دست بربیم. مشکل مسکن مهر این نیست 

که پایه اش ُسست یا ِسفت است؛ این مسئله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد، این باید جواب داده 

شود. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگ است.

مسکن مهر از جیب فقرا درست شد

روحانی افزود: مسکن مهر از جیب فقرا درست شد، چرا که پایه پولی باال رفت. در مسکن مهر، راه اشتباهی 

انتخاب شد. ریشه مسکن مهر غلط بود. ما باید مسکن مردم را به طور صحیح، درست کنیم. برای این مسئله 

نیازمند پول بانک مرکزی نیستیم. ما باید رسمایه دار را بیاوریم و زمین را در اختیارش قرار دهیم تا دو برابر مسکنی 

که در آن محله وجود دارد بسازد و مسکن را به متقاضیان تحویل داده و در برابر، مسکنی که باقی می ماند، به 

عنوان هم رسمایه گذاری و هم سود برداشت می شود.

رییس جمهور:

مسکن مهر با پول فقرا ساخته شد
رئیس پژوهشکده زلزله مرکز تحقیقات مسکن خبر داد:0

آمار خسارت های کرمانشاه به ۸۳ هزار واحد رسید
رئیس پژوهشکده زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: 

آخرین آمار از میزان خسارات زلزله کرمانشاه نشان می دهد به حدود 

۸۳ هزار واحد آسیب وارد شده است.

علی بیت الهی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در زلزله کرمانشاه از 

حدود ۹۵ هزار واحد برآورد آماری صورت گرفت که نشان می دهد حدود 

۸۳ هزار واحد آسیب دیده اند و از این تعداد حدود ۱۸ هزار واحد دچار 

تخریب کامل شده اند. بقیه واحدها غالبا در بخش سیستم سازه سامل 

مانده اند اما اجزایی مثل دیوارهای جانبی یا تیغه ها فرو ریخته یا ترک 

خورده اند که نیاز به تعمیر دارند.

از  گفت:  نیز  کرمانشاه  مهر  مسکن  به  خسارات  آمار  درخصوص  وی 

مسکن های مهر هم حدود ۱۷۰۰ واحد از نوع تعمیری است و حدود 

ذهاب  در رسپل  اند.  شده  کامل  تخریب  غرب  اسالم آباد  در  واحد   ۴۰

که عکس های آن بیشرت منترش شده قسمت اسکلت آنها سامل به نظر 

زلزله  جریان  در  نیز  مدرسه   ۷۸ دارد.  تعمیر  به  نیاز  رصفا  و  می آید 

بودند. فرسوده  و  بنایی  نوع  از  که  تخریب شده اند  کرمانشاه 

رئیس پژوهشکده زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره 

به ثبت حدود ۱۵۰۰ پس لرزه بعد از زمین لرزه کرمانشاه گفت: تعداد 

پس لرزه ها نسبت به روزهای اول کمرت می شود و منطقه به یک ثبات 

نسبی میل می کند.

منطقه  به  دقیق تر  بررسی  برای  ما  اکیپ های  کرد:  بیت الهی ترصیح 

رفته اند تا مصالح، خاک ساختامن ها و پی آنها را بررسی کنند. برآوردها 

به ما نشان می دهد که حتی در زون خط گسل زلزله در مناطق کوئیک، 

رساب ذهاب، روستای پیران یا ازگله ساختامن هایی که مقررات مهندسی، 

توصیه های آیین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختامن را رعایت کردند سامل 

ماندند و درکامل تعجب می بینیم رسپا هستند. این نشان می دهد که 

اگر این مقررات جدی گرفته شود تلفات بسیار پایین می آید.

که  است  آن  از  حاکی  ساختامن ها  آسیب دیدگی  نوع  داد:  ادامه  وی 

است.  پایین  بسیار  بنت  کیفیت  نظر  از  بخصوص  منطقه  در  مصالح 

هم چنین تغییر نقشه ساختامن بعد از اخذ پروانه توسط مالکان در 

تشدید تخریب ها موثر بوده چرا که این تغییرات محاسبه شده نیست. 

یک رسی دیگر از خسارات مربوط به دیوارهای حائل، تیغه های درون 

خانه ها و هم چنین دیوارهای جانبی است که به تیر، ستون یا سقف و 

کف طبقات متصل منی شوند و بر اثر لرزش فرو می ریزند.

شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  زلزله  پژوهشکده  رئیس 

به نسبت شدت  تلفات زلزله کرمانشاه  پایین بودن  درخصوص علت 

شهری  و  روستایی  تخریب های  آمار  گفت:  ریشرتی   ۷.۳ زمین لرزه 

نشان می دهد تعدد واحدهای مسکونی آسیب دیده شهری که تعمیر 

می شوند بیشرت از محیط های روستایی است. برعکس در محیط های 

روستایی تعداد واحدهای تخریبی بیشرت است که کیفیت پایین ساخت 

را نشان می دهد.  و ساز در روستاهای کرمانشاه 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
 شرکت آورد تجارت صباحی )سهامی خاص(

 به شماره ثبت: 482551 و شناسه ملی 14005462613
دعوت  خاص(  )سهامی  صباحی  تجارت  آورد  شرکت  سهامداران  کلیه  از   بدینوسیله 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 
96/9/30 در محل قانونی دفتر، واقع در تهران، خیابان خرمشهر، پالک 142، ساختمان 
صباحی، طبقه چهارم به کدپستی 1533775116 تشکیل می گرددحضور بهم رسانند.

دستورجلسه : 1- انحالل شرکت آورد تجارت صباحی 

هیات مدیره شرکت   

یزدانی با بیان اینکه »حد فاصل درود تا اندیمشک طرح برقی کردن قطارها 

را مد نظر داریم« گفت: همچنین دو خطه کردن محور ریلی قم تا درود 

نیز در برنامه قرار دارد اما برای دوخطه کردن این مسیر طوالنی حتام باید از 

منابع فاینانس استفاده کنیم.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مازیار یزدانی 

درباره بازسازی محور راه آهن جنوب در جمع خربنگاران در اهواز اظهار 

کرد: از چهار بالکی که در محور درود به اندیمشک در برنامه ریزی بازسازی 

قرار گرفته بود، یک بالک به امتام رسیده و بالک دوم نیز در این مسیر در 

حال امتام است و امیدواریم در دو مسدودی جدیدی که در این محور رخ 

خواهد داد، این بالک نیز به امتام برسد و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

بخش  در  یکی  دارد،  وجود  محور  این  در  که  دیگری  بالک  دو  افزود:   وی 

راه آهن لرستان قرار دارد و یکی نیز در اداره کل راه آهن زاگرس است.

او ترصیح کرد: در این زمینه برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم این بالک ها 

را نیز مورد بازسازی قرار دهیم. هر دو بالک از اهمیت و سختی خاص خود 

برخوردارند و امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم تا 

پایان سال جاری نیز این دو بالک را به امتام برسانیم و در محدوده درود تا 

اندیمشک شاهد مسدودی مسیر به منظور بازسازی نباشیم.

پیاپی که در مسیر رخ  به دلیل شکستگی های ریلی   یزدانی عنوان کرد: 

می داد، در بسیاری از نقاط مجبور به کاهش رسعت بودیم و به صورت 

موقت از رسعت پایین استفاده کردیم اما با بازسازی که صورت گرفت در 

این مسیر شاهد آن خواهیم بود که دیگر چنین مساله ای وجود نداشته 

باشد و این امر از جمله مزایای بازسازی محور جنوب است.وی ادامه داد: 

بازسازی مسیر باعث می شود تا دیگر شکستگی ریلی نداشته باشیم و 

بتوانیم در کل مسیر با یک رسعت مناسب حرکت کنیم و شاهد کاهش 

رسعت در نقاط خاصی از محور نباشیم. همچنین بحث ارتقای ایمنی یکی 

دیگر از مسایلی است که با بازسازی محور شاهد آن خواهیم بود.معاون 

راه آهن  اینکه ساخت  بیان  با  ایران  اسالمی  راه آهن جمهوری  زیربنایی 

هزینه های بسیار باالیی دارد و در کشور ایران نیز نسبت به سایر کشورها، 

در  است، گفت:  برخوردار  باالیی  بسیار  از هزینه  آهن  راه  پروژه ساخت 

مسیر تهران به سمت اهواز و رسبندر، در حد فاصل قم تا اندیمشک یک 

خطه است و باید برای افزایش این ظرفیت در محدوده خوزستان، حلقه 

مفقوده قم – درود - اندیمشک را نیز افزایش ظرفیت دهیم.

معاون راه آهن خبر داد:

آخرین وضعیت بازسازی محور جنوب 
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رحمتی مدیرکل روابط عمومی سازمان بنادر شد
در حکمی از سوی محمد راستاد مدیرعامل جدید سازمان بنادر و دریانوردی، وحید رحمتی رودرسی به 

عنوان مدیرکل روابط عمومی و ترشیفات بین امللل این سازمان منصوب شد.

به گزارش ایسنا، ریاست مرکز اطالع رسانی و ارتباطات وزارت بهداشت، مدیرکلی روابط عمومی  وزارت 

صنایع و معادن در زمان وزارت محرابیان و مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر در سوابق کاری 

رحمتی دیده می شود.

پیش از این روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی در سطح اداره و زیر نظر مدیرکل حوزه مدیرعامل 

فعالیت می کرد که از این پس به صورت اداره کل مستقل و زیر نظر مستقیم مدیرعامل این سازمان 

فعالیت خواهد کرد.

 

افزایش 56 درصدی تخلیه و بارگیری کاال در چابهار
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان از رشد 56 درصدی عملکرد تخلیه و بارگیری 

کاال در بنادر این استان خرب داد. 

به گزارش مارین تایمز به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، »بهروز آقایی« با بیان اینکه 

از رشد مطلوبی برخوردار  شاخص های عملیاتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

بوده، اظهار داشت: مجموع تخلیه و بارگیری انواع کاالی غیرنفتی تا پایان آبان ماه سال جاری با 56 

 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روند مطلوبی در حوزه کاالی غیر نفتی داشته

 است. 

بار عمده  لوازم خانگی و محصوالت سبک و خرده  برنج، شکر،  افزود: کود و سموم شیمیایی،  وی 

بارگیری شده است. و  تخلیه  بنادر چابهار  این مدت در  کاالهایی است که طی 

ورود مسافران هوایی به جزیره قشم71 درصد بیشتر شد
مدیرعامل فرودگاه بین املللی قشم از رشد 71 درصدی ورود مسافران هوایی به این جزیره طی 5 روز 

آخر هفته گذشته خرب داد.

به گزارش فرینا، مجتبی شمس نژاد ، گفت: از 13 تا 17 آذر ماه به مدت پنج روز، 5 هزار و 814 گردشگر 

از نقاط مختلف ایران و یک خط بین املللی )دبی( وارد جزیره قشم شدند.

شمس نژاد افزود: ورود این میزان گردشگر در مقایسه با سه هزار و 395 مسافر در مدت مشابه سال 

گذشته از رشد 71 درصدی برخوردار بوده است.

وی گفت: در پنج روز یاد شده مسافران خطوط هوایی با 49 پرواز به جزیره قشم وارد و از آن خارج 

شدند در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته ورود و خروج مسافران با 36 پرواز انجام شد که نشان از 

رشد 36 درصدی شامر پرواز ها در این مدت دارد.

مدیرعامل فرودگاه بین املللی قشم افزود: ورود و خروج 11هزار و 435 مسافر از طریق آسامن قشم 

در این مدت )پنج هزار و 814 ورودی و پنج هزار و 621 خروجی( در مقایسه با هفت هزار و 37 تردد 

هوایی در مدت مشابه سال گذشته )سه هزار و 395 مسافر ورودی و سه هزار و 642 مسافر خروجی( 

هم نشان از رشد 62 درصدی تردد مسافران در آسامن قشم دارد.

شمس نژاد با اعالم اینکه رشکت های زاگرس و قشم ایر به ترتیب با 16 و 15 پرواز بیشرتین نقل و انتقال 

مسافران جزیره قشم در پنج روز یاد شده را به عهده داشتند، افزود: رشکت های هواپیامیی آتا با 7، 

سپهران و تابان هر کدام با 3 پرواز و ماهان و آسامن هر کدام با دو پرواز و ایران ایر هم تنها با یک 

پرواز در رتبه های بعدی نقل و انتقال مسافران هوایی جزیره قشم قرار داشتند.

مدیرعامل فرودگاه بین املللی قشم از مسیر پرواز قشم به دبی و بالعکس به عنوان تنها خط بین املللی 

فرودگاه قشم نام برد و گفت: بقیه مسافران هم از شهرهای تهران، کرمانشاه، مشهد، کرمان، اصفهان و 

شیراز با استفاده از خطوط مختلف هواپیامیی وارد جزیره قشم شدند.

جزیره قشم با یکهزار و 500 کیلومرت مربع وسعت به عنوان یکی از نقاط مهم گردشگری کشور در 

جنوب ایران قرار دارد و ساالنه بیش از 5 میلیون مسافر از سه مسیر دریایی، زمینی و هوایی به این 

جزیره در میان آب های نیلگون خلیج فارس سفر می کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار عنوان کرد:

چابهار نقطه تالقی 2سند توسعه ای سواحل مکران 
و محور شرق

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: دو سند توسعه سواحل مکران و سند توسعه محور رشق، 

در چابهار تالقی می کنند و به دلیل همین پشتیبانی قوی در چند سال گذشته اتفاقات خوبی در چابهار 

رقم خورده است.

به گزارش فرینا، عبدالرحیم کردی افزود: نقطه آغاز توسعه سواحل مکران و محور رشق افتتاح بندر 

شهید بهشتی در هفته گذشته توسط روحانی و افزایش ظرفیت این بندر از 2.5 میلیون تن به 8.5 

میلیون تن بود.

وی افزود: منطقه آزاد چابهار پس کرانه عملیاتی بندر شهید بهشتی و نویدبخش رونق در حوزه اقتصاد، 

تولید، تجارت و ترانزیت خواهد بود.

کردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه چابهار دروازه ورود به ایران است و می تواند دو 

کانون جمعیتی در آسیا را به هم متصل کند، گفت: این بندر نزدیک ترین و رسیع ترین مسیری است که 

می تواند کشورهای افغانستان و آسیای میانه را به آب های آزاد متصل کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد: چابهار هامن طور که از اسمش پیداست دارای چهارفصل 

بهاری با جذابیت های خاص طبیعی و منحرصبه فرد گردشگری است که هم وطنان ایرانی و گردشگران 

خارجی با ورود به تنها بندر اقیانوسی ایران می توانند از متاشای آن لذت بربند.

وی ادامه داد: جنگل های حراء، خلیج گواتر، ساحل زیبای درک و تنگ با تالقی کویر و دریا، ساحل 

صخره ای، گِل فشان، و ... جزء جاذبه های طبیعی منطقه هستند که هر گردشگری با دیدن آن مجذوب 

چابهار خواهند شد.

کردی خاطرنشان ساخت: در این فصل از سال که هوای معتدل و خنکی دارد گردشگران زیادی در 

چابهار حضور دارند. 
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گفت:دولت  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر 

دوازدهم از افزایش ساخت هرگونه کشتی در 

داخل کشور حامیت می کند.

به گزارش ایرنا، محمد رشیعتمداری در آئین 

پنجاهمین سالگرد تاسیس کشتیرانی جمهوری 

های  ظرفیت  وجود  با  ایران  افزود:  اسالمی 

دریایی و بندری بزرگ در شامل و جنوب در 

حوزه دریایی و دریانوردی در دهه های اخیر، 

دچار عقب ماندگی شده است.

های  فعالیت  وجود  با  داشت:  اظهار  وی 

از سوی کشتیرانی و رشکت ملی  دریانوردی 

بزرگ  کشور  یک  به  باید  ایران   نفتکش، 

کشتی ساز تبدیل شود.

به  توجه  با  ایران  کرد:  بیان  رشیعتمداری 

وجود ظرفیت هایی نظیر بنادر شهید بهشتی 

بنادر  و  )ره(  امام  رجایی،  شهید  چابهار، 

 شاملی، باید به یک مرکز بزرگ توزیع کاالهای 

بین املللی تبدیل شود. 

به  اشاره  با  رشیعتمداری  مهر،  گزارش  به 

سابقه تاریخی ایران در صنعت دریانوردی و 

کشتیرانی گفت: قدیمی ترین سند دریانوردی 

مربوط به شش هزار سال قبل از میالد مسیح 

صنعت  دانش  و  بوده  ها  ایرانی  به  مربوط 

به  دور  های  گذشته  در  نیز  سازی  کشتی 

اشعار  در  و  داشته  تعلق  ایرانی  دانشمندان 

پادشاهی که صنعت دریانوردی  از  فردوسی 

نام برده  به دیگران آموخت،  را  و کشتیرانی 

است. شده 

بسیار  پیشینه  این  رغم  علی  داد:  ادامه  وی 

فاخر ایرانیان اما تا پیش از 50 سال قبل که 

پیشینه  از  ما  شد  تاسیس  کشتیرانی  رشکت 

خود غافل ماندیم تا سال 46 که ایران با خرید 

دو فروند کشتی برای تردد در خلیج فارس و 

چهار فروند شناور برای تردد در دریای خزر 

تاسیس  نخستین رشکت کشتیرانی در کشور 

شد.

پس  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

از انقالب روند رو به رشد رشکت کشتیرانی 

تعداد  جنگ  زمان  در  و  یافت   ادامه 

کشتی های اقیانوس پیامی سازمان کشتیرانی 

ایران به بیش از صد فروند رسید و توانستیم 

در زمان جنگ و تحریم ها مردانه پای مصالح 

خدمت  در  توان  همه  با  و  بایستیم  ایران 

باشیم. اقتصاد کشور 

رشیعتمداری اظهار داشت: رشکت کشتیرانی 

رابطه بی بدیلی با توسعه امروز اقتصاد ایران 

دارد اما این سوال مطرح است که با توجه به 

برخی از مزیت های اقتصادی و نسبی کشور 

اتصال به خلیج فارس، دریای عامن و  مانند 

دریای خزر و دارا بودن شبکه های گسرتده 

ایم  نتوانسته  داخل  در  ریلی  و  ای  جاده 

جایگاه واقعی خود را در صنعت دریانوردی 

بازیابیم. و کشتیرانی 

کشتیرانی  رشکت  اگرچه  کرد:  ترصیح  وی 

سهامداران غیردولتی دارد اما ما همچنان آن 

را ناوگان ملی می دانیم و حامیت های الزم را 

از آن خواهیم داشت اما باید به این موضوع 

نیز توجه شود که چرا با وجود پتانسیل های 

و  منطقه  دریانوردی  از  ما  سهم  موجود، 

نیست. مناسب  بنادر  مدیریت 

داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

باید توجه کرد تا زمانی که رشکت کشتیرانی 

یک  ایران  نخواهند،  نفتکش  ملی  رشکت   و 

از  یکی  شد.  نخواهد  قدرمتند  ساز  کشتی 

با  دوازدهم  دولت  در  ما  های  سیاست 

نفتکش،  و  کشتیرانی  رشکت  دو  همکاری 

توسعه صنعت کشتی سازی داخلی است که 

بنادر  مقررات  اصالح  و  برنامه  این  اجرای  با 

بنادر  های  ظرفیت  به  توجه  با  توانیم  می 

چابهار، شهیدرجایی و امام خمینی در جنوب 

و بنادر حاشیه دریای خزر ایران را به یک مرکز 

مهم تجارت کاالی منطقه ای تبدیل کنیم.

فعالیت ناوگان کشتیرانی در بنادر اروپا و آسیا

مدیرعامل رشکت کشتیرانی ایران نیز با اشاره 

زمینه حمل  در  این رشکت  های  ظرفیت  به 

مواد گوناگون و خدمات لجستیکی گفت: به 

دنبال نوسازی ناوگان این رشکت هستیم.

گرامیداشت  مراسم  در  سعیدی  محمد 

کشتیرانی  تاسیس رشکت  سالگرد  پنجاهمین 

جمهوری اسالمی ایران، با بیان اینکه امسال 

پنجاهمین سال تاسیس این رشکت را جشن 

می گیریم، گفت: رشکت کشتیرانی در طول 

افتخارآفرین  ایران  برای  گذشته  سالهای 

با تجارب و  بتوانیم  امیدواریم   بوده است و 

توشه ای که در پنجاه سال گذشته به دست 

آورده ایم، 50 سال آینده را بسازیم و شاهد 

برگزاری جشن 100 سالگی این رشکت باشیم.

وی افزود: رشکت کشتیرانی دوران باشکوهی 

با فراز و فرود همراه بوده  را طی کرده که 

و  انقالب  از  پیش  آن،  تاسیس  دوران  است. 

با  دوران اوج گیری این رشکت نیز، همزمان 

جنگ تحمیلی بود و سپس دو دوره سازندگی 

و تحریم ها را پشت رس گذاشتیم. در همه 

و  فراز  با  کشتیرانی  رشکت  ها،  دوره   این 

نشیب های متعددی همراه بود که توانست 

و  متخصص  کارآزموده،  نیروهای  وجود  با 

مدیران الیق، همه این دوره ها را با موفقیت 

بگذارد. پشت رس 

مدیرعامل رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران، این رشکت را جزو 10 رشکت اول ایران 

و جزء رشکت های مگااسکیل و مگاکامپنینگ 

اقتصاد  دومین  ایران  افزود:  و  دانست 

خاورمیانه و شامل آفریقا با جی دی پی 412.6 

میلیارد دالر است که از نظر منابع گاز، در دنیا 

مقام نخست و از نظر منابع نفت مقام چهارم 

دنیا را دارد که یک دهم منابع نفت دنیا را 

شامل می شود.

سعیدی، رشکت کشتیرانی را به عنوان رشکتی 

که توانسته از نظر حمل و نقل کانتیرنی از 

رتبه 23 به رتبه 18 ارتقاء یابد، معرفی و اظهار 

کرد: این رشکت دارای ناوگانی مقتدر و متنوع 

خدماتی  و  پیام  اقیانوس  شناورهای  انواع  از 

با ظرفیت های مختلف است که در بسیاری 

ارائه  به  و  داشته  تردد  جهان،  مهم  بنادر  از 

خدمات مدرن همچون رسویس های درب تا 

درب می پردازد.

را  کشتیرانی  این  اصلی  های  فعالیت  وی 

شامل حمل و نقل کانتیرنی، حمل و نقل فله، 

مشتقات نفتی و مایعات شیمیایی، حمل قیر، 

جابجایی بار و مسافر، حمل و نقل ترکیبی و 

عملیات بندری عنوان کرد و گفت: این رشکت 

توانسته در بخش بانکرینگ )سوخت رسانی( 

نیز  شناورها  و  کشتیها  ادواری  تعمیرات  و 

موفق باشد و به تامین ملزومات مرصفی و 

نیروی انسانی شناورها کمک کند.

این  ناوگان  کشتیرانی،  رشکت  مدیرعامل 

رشکت را در بخش کانتیرنی شامل 7 خط و 

30 فروند کشتی با ظرفیت 91 هزار و 400 

TEU دانست و افزود: در خط HDM میزان 

6 فروند شناور با ظرفیت های 6 هزار و 500 

و 5 هزار و TEU 100 و در خط SCP میزان 

و  هزار   5 های  ظرفیت  با  کشتی  فروند   6

 TEU 700 100، 3 هزار و 300 و 2 هزار و

در بنادر مختلف اعم از بندرعباس، جبل علی، 

شانگهای، نینگبو، شیامن، شنزن و کائوکینگ 

دارند. فعالیت 

سعیدی ترصیح کرد: یک ماه پس از امضای 

برجام، ناوگان رشکت کشتیرانی به اروپا مانند 

جبل الطارق و هامبورگ نیز تردد داشت و به 

دنبال آن هستیم تا با ناوگان جدید و بازاریابی 

افزایش  را  رشکت  فعالیت  گسرته  دیجیتالی، 

دهیم.

تنها 10 درصد کشتی ها با پرچم سایر کشورها 

سفر می کنند

مدیرعامل رشکت کشتیرانی اظهار داشت: پس 

از برجام 90 درصد کشتی های این رشکت با 

پرچم جمهوری اسالمی ایران و 10 درصد نیز 

تحت پرچم سایر کشورها تردد می کنند.

سعیدی با بیان اینکه رشکت کشتیرانی، ناوگان 

ملی دریایی ایران است که دوره تاسیس آن 

انقالب  از  برگشته و پس  انقالب  از  پیش  به 

یافت، گفت: در حال حارض،  توسعه و رشد 

اقتصاد کشور شامل صادرات و واردات مبتنی 

بر این ناوگان است و ما تنها ناوگانی هستیم 

که توانستیم نیازهای اساسی مردم ایران را در 

زمان جنگ تامین کنیم به گونه ای که فرمانده 

دوم  خط  ناوگان  این  کرد  اعالم  جنگ  وقت 

مقدم کشور بود.

ها  تحریم  ظاملانه  دوران  در  داد:  ادامه  وی 

و در زمانی که همه خطوط کشتیرانی دنیا 

کردند،  قطع  را  ایران  بنادر  با  خود  ارتباط 

رشکت کشتیرانی توانست همه نیازهای داخل 

کند. تامین  را 

کرد:  ترصیح  کشتیرانی  رشکت  مدیرعامل 

اگرچه در دوران تحریم مشکالت زیادی برای 

بعد  توانستیم  اما  آمد؛  به وجود  این رشکت 

از رفع تحریم ها همه این مشکالت را جربان 

کرده و در حال حارض به متامی بنادر دنیا به 

صورت عادی تردد می کنیم.

تجارت  تپنده  قلب  را  کشتیرانی   سعیدی، 

و  دانست  ناوگانی جوان  با  امللل کشور  بین 

صنایع  تا  است  تالش  در  کشتیرانی  افزود: 

آشنا  بیشرت  کشتیرانی  صنعت  با  را  داخلی 

نیز  ما  کشتیرانی  صنعت  آن،  پی  در  و  کند 

آمادگی دارد خودکفا شود. البته رشکت های 

عقب  ها،  تحریم  دوران  در  ما  کشتی سازی 

ماندند و اکنون باید خود را به خصوص در 

کنند. روز  به  انسانی  نیروی  زمینه 

وی سه فاکتور قیمت، زمان و کیفیت را در 

صنعت کشتی سازی بسیار مهم عنوان و اظهار 

از  باید  نفتکش  و  کرد: دو رشکت کشتیرانی 

صنعت کشتی سازی حامیت کنند.

به گفته مدیرعامل کشتیرانی، برای اولین بار 

در تاریخ پنجاه ساله صنعت دریانوردی ایران، 

 14500 باالی  شناورهای  امسال  فروردین  از 

تنی را مدیریت و خدمت رسانی کرده و در 

آینده نزدیک قرار است به ناوگان این رشکت 

شناورهای جدید اضافه کنیم.

الزام  خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 

 )IMO( دریانوردی  جهانی  سازمان  جدید 

های  سوخت  از  استفاده  لزوم  بر  مبنی 

با  آینده  دو سال  تا  زیست  دوستدار محیط 

هدف حامیت از محیط زیست دریایی گفت: 

دستورالعمل  یک  که   IMO جدید الزام  این 

زیست محیطی است، بسیار پیچیده بوده و 

از  استفاده  آماده  کشورها،  از  بسیاری  هنوز 

نیستند. سوخت  نوع  این 

امکان  نیز  ما  پاالیشگاههای  افزود:  سعیدی 

تولید سوخت با سولفور پایین را ندارند و در 

دنیا نیز تعداد پاالیشگاه هایی که تولیدکننده 

این نوع سوخت باشند، کم است. به نظر من 

هیچ رشکت کشتیرانی در دنیا آماده استفاده 

از سوخت های جدید نیست.

مدیرعامل رشکت کشتیرانی درباره مشکالت 

بانکی پس از رفع تحریم ها نیز اظهار داشت: 

اراده قوی  بانکی داریم ولی  هنوز مشکالت 

برقراری  برای  خارجی  های  بانک  طرف  از 

ارتباط با بانک های ایرانی وجود ندارد و این 

را  بانکی  روابط  باید  که  هستند  اروپایی ها 

رسیعاً آغاز کنند؛ البته در حال حارض نقل و 

انتقاالت انجام می شود ولی به صورت روان 

نیست؛ ضمن اینکه این رشایط برای کشتیرانی 

هزینه بر نیست؛ اما ممکن است در صورت 

ادامه آن، امکان همکاری رشکت های مرتبط 

با کشتیرانی را از بین بربد.

وی در خصوص پایگاه های بانکرینگ رشکت 

کشتیرانی گفت: دو سایت بانکرینگ )سوخت 

و  بندرعباس  در  ها(  کشتی  سایر  به  رسانی 

قشم ایجاد کرده ایم که ظرفیت هر کدام 50 

هزار تن است و برنامه ما در آینده این است 

که این دو سایت، به هاب بانکرینگ منطقه، 

تبدیل  خارجی  شناورهای  برای  خصوص  به 

در  باید  این هدف  به  برای رسیدن  که  شود 

رشایط رقابتی قیمت ها را کاهش دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تردد ناوگان 

کشتیرانی با پرچم غیر پرچم جمهوری اسالمی 

ایران اظهار داشت: پس از برجام، 90 درصد 

اسالمی  جمهوری  پرچم  با  کشتیرانی  ناوگان 

ایران تردد می کنند و تنها 10 فروند شناورهای 

است  قرار  آنجا  به  که  محلی  اقتضای  به  ما 

 سفر کنند، مجبور به استفاده از پرچم های 

بین املللی هستند.

ناوگان  تعداد  کشتیرانی،  رشکت  مدیرعامل 

ظرفیت  و  شناور  فروند   150 را  کشتیرانی 

کانتیرنی این ناوگان را 100 هزار TEU عنوان 

کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت اعالم کرد:

 حمایت دولت از ساخت کشتی 
در داخل کشور

که  است  کشورهایی  جمله  از  جنوبی  کره 

 پس از لغو تحریم های بین املللی علیه تهران، 

ایران  بازار  به  ورود  برای  جدی  های  گام 

است. برداشته 

به گزارش ایسنا به نقل از خربگزاری ترند، کره 

جنوبی در هفت ماه ابتدایی امسال چهارمین 

بوده  غیرنفتی  حوزه  در  ایران  تجاری  رشیک 

است و حجم تجارت دو کشور طی این مدت 

با احتساب میعانات گازی، 4288 میلیارد دالر  

بوده است.

قراردادهای  کره ای  رشکت های  همچنین 

برای  خود  ایرانی  همتایان  با  را  متعددی 

انرژی،  حوزه  در  مشرتک  رسمایه گذاری های 

تولید خودرو، راه آهن، کشتی سازی و دریایی 

کرده اند. امضا 

از سوی یک رشکت  که  قراردادی  جدیدترین 

کره ای برای رسمایه گذاری در ایران امضا شده، 

در بندر نوشهر بوده است.

شهرسازی  و  راه  مسکن،  وزارت  اعالم  بر  بنا 

 JJ Consulting Ltd کره ای  رشکت  ایران، 

و  بنادر  سازمان  با  تفاهمی  یادداشت 

دریانوردی استان مازندران برای رسمایه گذاری 

بندر  نوشهر  برای توسعه  500 میلیون دالری 

است. کرده  امضا 

یئون  »جو  توسط  که  تفاهمنامه  بنابراین 

 JJ Consulting Ltd پارک« مدیرعامل رشکت

بنادر  سازمان  رئیس  پور،  انزان  محمدتقی  و 

امضا رسید، رشکت  به  و دریانوردی مازندران 

توسعه  طرح  روی  رسمایه گذاری  برای  کره ای 

زمینی بندر نوشهر به منظور انجام فعالیت های 

از  که  طرح هایی  مبنای  بر  بندری  و  دریایی 

سوی سازمان بنادر و دریانوردی و مطابق با 

قوانین جمهوری اسالمی ایران تایید شده، ابراز 

است. کرده  متایل 

این رشکت کره ای طی یک ماه آینده، درخواست 

و  رسمایه گذاری  سازمان  به  را  مجوز  اخذ 

کمک های اقتصادی و فنی ایران ارائه خواهد 

کرد.

رشکت های  با  نیز  پیش تر  ایرانی  رشکت های 

و  دریایی  بخش  در  همکاری  برای  کره ای 

کشتی سازی، موافقت نامه هایی را امضا کرده 

بودند.

غول  و  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 

سال  دسامرب  در  هیوندائی  ای  کره  صنعتی 

ارزش  به  کشتی   10 خرید  قرارداد  گذشته، 

650 میلیون یورو را نهایی کردند که نخستین 

قرارداد خرید کشتی توسط ایران، پس از لغو 

ژانویه  در  ایران  علیه  بین املللی  تحریم های 

که  کشتی ها  این  می رفت.  شامر  به   2016

شامل کانتیرن و نفتکش هستند، از سال 2018 

به رشکت کشتیرانی ایران تحویل داده خواهند 

شد.

 ،2016 سال  دسامرب  در  نیز  آن  از  پس  کمی 

از  یکی  که  ایران  نوسازی  و  گسرتش  سازمان 

در  کننده  مشارکت  سازمان های  بزرگرتین 

است،  کشور  صنعتی سازی  و  توسعه  روند 

مهندسی  و  سازی  کشتی  با رشکت  را  سندی 

دریایی دوو )DSME( به منظور همکاری در 

صنعت کشتی سازی ایران و تعمیرات اساسی 

کردند. امضا  بزرگ،  و  متوسط  کشتی های 

دریانوردی  و  بنادر  سازمان  آمارهای  طبق 

تن  میلیون   101 مجموع  در  امسال  ایران، 

کاالی مختلف، در بنادر ایران بارگیری یا تخلیه 

سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  شده اند 

می دهد. نشان  افزایش  درصد  یک  گذشته، 

سرمایهگذاری
۵۰۰میلیوندالری
کرهجنوبی
برایتوسعه
بندرنوشهر



معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعالم صدور مجوز واردات تخم مرغ برای کنرتل قیمت ها در بازار، خرب 

از توقف صادرات این محصول داد.

حسن رکنی  در پاسخ به تسنیم اظهار کرد: مجوز اولیه برای واردات تخم مرغ به کشور صادر شده 

 است و مبارش اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذاران اقدامات اولیه برای واردات این محصول را انجام 

می دهد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر کشورهای مبدا واردات تخم مرغ، افزود: امکان واردات از هر 

کشوری که با پروتکل های وارداتی ما انطباق داشته باشند وجود دارد و منحرص به یک کشور خاص 

نیست بلکه تنها کشور صادرکننده به ایران باید بهداشت الزم را داشته باشد و استانداردهای مطابق 

با استانداردهای ما ارائه دهد.

صادرات تخم مرغ متوقف شد

رکنی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مقطع فعلی، صادرات تخم مرغ نیز از کشورمان 

وجود دارد یا خیر؟ گفت: صادرات این محصول وجود داشت اما در رشایط فعلی و برای کنرتل قیمت ها 

در بازار صادرات تخم مرغ متوقف شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدامات سازمان حامیت برای کنرتل قیمت  تخم مرغ در بازار 

گفت: این سازمان نیز برای تنظیم بازار این محصول موضوعاتی را مطرح کرده است تا برای تامین 

جامعه مشکل ایجاد نشود.

وی افزود: بر این اساس مجوزهایی برای مرغداران صادر شد تا آنها بتوانند طول دوره تخم ریزی را 

طوالنی تر کند، در استانهای پاک افزایش جوجه ریزی داشتیم و واردات جوجه یک روزه تخم گذار برای 

جربان کمبود در بازار در دستور کار داریم تا مشکالت کمبود عرضه و افزایش قیمت ها برطرف شود.

رکنی گفت: عارضه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اکنون در 30 تا 40 کشور دنیا مانند ایران وجود دارد 

و منجر به کاهش تولید آنها، افزایش قیمت محصول در بازار و در نهایت منجر به واردات از سایر 

کشورها شده است. 

بنابراین گزارش، کاهش تولید و عرضه تخم مرغ به بازار در روزهای اخیر منجر به افزایش قیمت هر 

شانه تخم مرغ به قیمت 13500 تومان تا 15 هزار تومان شده است.

گفتنی است که حداکرث قیمت مصوب تخم مرغ در میادین میوه و تره بار شهر تهران 11 هزار و 700 

تومان بود که در روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت این محصول، توزیع وجود ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی :

واردات تخم مرغ؛ مجاز و صادرات ممنوع شد 
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بخش سالم پالسکو دوباره فعال شد
برخی واحدهای قسمت آسیب  ندیده و سامل پاساژ پالسکو آغاز به کار کرد..

به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته رسیدگی به وضعیت پاساژ پالسکو با 

با  پاساژ  این  کسبه  پیگیری های  متام  با  و  شد  مواجه  متعدد  دشواری های 

است. نشده  آن مشخص  یکسال، هنوز وضعیت  به  نزدیک  گذشت 

در این میان بخشی از این پاساژ که به قسمت شاملی پالسکو مربوط بود، 

در حادثه سال گذشته آسیب چندانی ندید و واحدهای آن سامل باقی ماندند.

البته طی این مدت به واسطه رسقت های متعدد، اجناس این مغازه ها خالی 

شده و تاسیسات آن نیز به رسقت رفته است. با این وجود از روز گذشته 

مالکان این واحدها نسبت به تعمیر مغازه خود اقدام کرده اند و اجناسی را 

برای فروش تهیه کرده اند تا کار خود را بار دیگر از رسگیرند.

همچنین گفته می شود به دلیل عدم رسیدگی بنیاد مستضعفان به وضعیت 

مالکیت این بخش، کسبه چنین راهی را پیش گرفته اند تا بنیاد نتواند پیش 

از عقد قرارداد و مشخص شدن تکلیف مالکان این واحدها نسبت به تخریب 

و ساخت مجدد این قسمت اقدام کند.

سعیدی - مناینده کسبه بخش سامل پالسکو ضمن تایید این مطلب اظهار 

کرد: طی ماه های گذشته دوندگی بسیاری کردیم تا بتوانیم بخش باقیامنده 

از پالسکو را بار دیگر بازگشایی کنیم اما این امکان فراهم نشد. اکنون با 

مجوزی که از دادستانی دریافت شده، کسبه این پاساژ مجاز به رفت و آمد 

داخل آن شده اند و می توانند اجناس خود را راهی مغازه ها کرده و ویرتین 

خود را بچینند.

وی گفت: اکنون تالش ها در حد چیدمان اجناس در مغازه هاست و امیدواریم 

با پیگیری ها، ظرف یک ماه تا چهل روز آینده بازگشایی این بخش عملیاتی 

شود.

سعیدی ادامه داد: طی این مدت برای بازگشایی مجدد بخش سامل پالسکو 

موضوع مقاوم سازی مطرح می شد اکنون ما با کمک یک رشکت خصوصی 

دریافت  را  رشکت  این  تاییدیه های  و  کرده  پیگیری  را  سازی  مقاوم  بحث 

تا چه  بنا چگونه بوده و  این  تا مشخص شود وضعیت مقاومت  کرده ایم 

حجمی بار را می تواند تحمل کند. این بررسی ها به تایید دانشگاه پلی تکنیک 

نیز رسیده است اما از سوی بنیاد مستضعفان دو رشکت که زیرمجموعه این 

بنیاد هستند، بار دیگر برای بررسی این موضوع به پالسکو آمده اند.

مدت  این  در  کرد:  اظهار  همچنین  پالسکو  سامل  بخش  کسبه  مناینده 

مقاومت  که  است  بر  قرار  اکنون  و  گرفته  صورت  متعددی  بررسی های 

مستضعفان  بنیاد  البته  شود.  بررسی  نیز  زلزله  برابر  در  ساختامن  این 

پیگیری های  اما  است.  نداده  نشان  پاساژ  بازگشایی  به  نسبت  متایلی 

مجاز  را  کسبه  که  شده  نامه ای  دریافت  به  منجر  دادستانی  سوی  از  ما 

کرده  پاساژ  سامل  قسمت  در  اجناس  نقل  و  حمل   و  آمد  و  رفت   به 

است.

وی ادامه داد: قرار است ظرف یک ماه آینده بحث های مربوط به آب، برق 

و تلفن واحدها نیز پیگیری شود و با مقاوم سازی چند واحدی که در ابتدای 

پاساژ قرار دارند، بحث بازگشایی این قسمت از سوی دادستانی پیگیری شود.

سعیدی در پایان در پاسخ به این سوال که در این روند وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و اتاق اصناف تا چه اندازه همکاری داشته و این اقدام چقدر زیر 

نظر این نهادها صورت گرفته است؟ ترصیح کرد:  وزارت صنعت، معدن و 

تجارت بزرگرتین رضبه را به ما زد، چرا که در ابتدا مصوبه دولت مبنی بر 

واگذاری وام هایی با سود ۹ درصدی ابالغ شد اما این وزارتخانه و اتاق اصناف 

پیگیری های مربوطه را انجام ندادند و در نهایت اکنون همکاران ما مجبور 

به پرداخت سود 1۸ درصدی هستند. این در حالی است که صحبت های وزیر 

دارایی با ما گویای آن بود که باید این وام ها با سود ۹ درصدی در اختیار 

کسبه قرار گیرد.

مردم هم باید هزینه حمایت از تولید داخل را بدهند 
نه فقط دولت

دبیر ستاد تنظیم بازار در واکنش به افزایش تعرفه گمرکی برخی کاالهای 

وارداتی گفت: مردم نیز برای حامیت از تولیدکنندگان داخلی باید بخشی 

از  دولت  فقط  که  باشند  نداشته  را  انتظار  این  و  بپذیرند  را  هزینه ها  از 

کند. حامیت  تولیدکنندگان 

یک پله ای  افزایش  درباره  تسنیم  با   گفتگو  در  ارض اقدس  بهرامی  محسن 

تعرفه های گمرکی )5درصدی( و تأثیر احتاملی آن در وضعیت اقتصادی و 

معیشت مردم اظهار کرد: به هر حال هر تصمیمی که گرفته می شود هزینه 

و فایده ای به همراه دارد.

وی افزود: به طور مثال وقتی برای واردات برنج یا چای عوارض وضع کنیم 

کشورمان  در  کاال  هامن  تولیدکنندگان  از  حامیت  رصف  را  عوارض  این  و 

قیمت  کاهش  به  منجر  می تواند  بعد  مرحله  در  حامیت ها  این  بکنیم، 

نیز  مرصف کنندگان  به  آن  نفع  و  شود  آن  شدن  رقابتی  و  داخلی   تولید 

می رسد.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: مردم ما نیز برای حامیت از تولیدکنندگان 

داخلی باید بخشی از هزینه ها را بپذیرند و این انتظار را نداشته باشند که 

فقط دولت از تولیدکنندگان حامیت کند.

 وی ترصیح کرد: باید توجه داشت حامیتی نیز که دولت از تولیدکنندگان 

که  خود  از  دولت  زیرا  است  مردمی  منابع  محل  از  می کند  داخلی 

همراهی  مسیر  این  در  را  دولت  باید  نیز  مردم  بنابراین  ندارد؛   چیزی 

کنند.

سیگاری ها ۱۴۸۶ میلیارد تومان مالیات می دهند
در الیحه بودجه سال ۹7 درآمد مالیات بر مرصف سیگار 14۸۶ میلیارد تومان 

برای سال آینده پیش بینی شد.

به گزارش تسنیم،  مطابق جدول درآمدها ، واگذاری دارایی های رسمایه ای و 

واگذاری دارایی های مالی در بودجه سال ۹7  مالیات بر مرصف سیگار 14۸۶ 

میلیارد تومان پیش بینی شد.

سال گذشته مطابق الیحه بودجه سال۹۶ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید 

داخل به میزان 20درصد و وارداتی به میزان 30 درصد قیمت خرده فروشی 

تعیین شده بود.

 

مجلس،  معدنی  صنایع  و  معدن  فراکسیون  رییس 

از ارسال نامه ای به رییس سازمان برنامه و بودجه 

جهت تاکید بر بازگشت متام درآمدهای بخش معدن 

برای توسعه صنایع معادنی در بودجه سال ۹7 خرب 

داد.

از  ملت،  خانه  با  وگو  گفت  در  اسامعیلی  داریوش 

ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت رییس سازمان 

برنامه  ماده 43  اجرای  برای  بودجه کشور  و  برنامه 

توسعه  از  دولت  حامیت  بر  مبنی  توسعه  ششم 

ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در  و 

اقتصاد ملی، دربودجه سال ۹7 خرب داد و گفت: در 

این نامه تاکید شده که در الیحه بودجه ای که به 

مجلس تقدیم می شود ماده 43 برنامه ششم لحاظ 

تاکید  توسعه  ششم  برنامه   43 ماده  افزود:   شود، 

می کند که متام درآمدهای بخش معدن باید در یک 

حسابی نزد خزانه واریز شود و متام این منابع باید 

به صورت تخصیص یافته برای توسعه بخش معدن و 

صنایع معادنی بازگردد.

مجلس  معدنی  صنایع  و  معدن  فراکسیون  رییس 

افزود: امیدوارم در الیحه بودجه سال ۹7 که تقدیم 

لحاظ  معادنی  صنایع  توسعه  موضوع  شد،  مجلس 

شود، چراکه در غیر اینصورت مجلس حتام الیحه را 

اصالح می کند و شاید کلیات آن را رد کند.

وی با اشاره به عضویت  بیش از 114 نفر از منایندگان 

اگر  دولت  داد:  ادامه  معدن،  فراکسیون  در  مجلس 

بودجه  الیحه  در  را  توسعه  ششم  برنامه   43 ماده 

 سال ۹7 لحاظ نکرده باشد، حتام با چالش روبه رو 

به  یابد  توسعه  باید  معدن  بخش  چراکه  شود،  می 

ویژه در بخش اکتشاف که در اسناد باالدستی نیز بر 

این موضوع تاکید کرده است.

مجلس  معدنی  صنایع  و  معدن  فراکسیون  رییس 

رشیعتمداری  برای  نامه  این  کرد:رونوشت  ترصیح 

رییس  الریجانی  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 

مجلس، تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه 

و محاسبات مجلس و  همچنین واعظی رییس دفرت 

است. شده  ارسال  جمهور  رییس 

فراکسیون معدن مجلس خواستار شد:

  بازگشت درآمد های معدنی 
به بخش صنایع معدنی

سفیر ایران در پاکستان اظهار کرد: کمبود اطالعات و نبود شناخت 

توامنندی های جامعه تجاری ایران و پاکستان در میان رشکت های 

این  اما  بوده  تجارت  راه  مانعی رس  مسلامن  کشور همسایه  دو 

 31 گذشته  سال  کشور  دو  مبادالت  حجم  و  یافته  بهبود  رشایط 

درصد افزایش یافته است.

و  صنایع  اتاق  از  بازدید  در  هرندوست  مهدی   ، ایسنا  گزارش  به 

و  از ظرفیت ها  دو کشور  تجاری  کراچی گفت: جوامع  بازرگانی 

فرصت های یکدیگر کامال ناآگاهند. بنابراین در کنار بهبود روابط 

تبادل  روی  باید  ما  ایرانی خود،  با همتای  کراچی  بازرگانی  اتاق 

اطالعات، هیات های تجاری و سایر فعالیت های تبلیغاتی میان دو 

کشور مترکز کنیم.

سفیر ایران در پاکستان افزود: اشرتاکات و مشابهت های زیادی بین 

دو کشور وجود دارد که منی توان نظیرش را به آسانی بین کشورهای 

دیگر منطقه یافت.

قدرت  دو  بین  زیادی  همکاری  پتانسیل های  که  کرد  تاکید  وی 

برادری  و  دوستی  و  خوب  همسایگی  روابط  دارای  منطقه ای 

دارد. وجود  تاریخی 

نظیر  منطقه ای  مشکالت  که  است  عقیده  این  بر  هرندوست 

تروریسم، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر باید توسط کشورهای 

منطقه که درک، منافع و نگرانی های مشرتکی دارند  حل شود.

مترکز  با  پاکستان  با  را  روابطش  است  مایل  ایران  وی،  گفته  به 

بر تجارت که هر سال رو به رشد است،  شامل صادرات برق به 

پیامن  امضای  پاکستان،   - ایران  گاز  لوله  خط  احداث  پاکستان، 

برادر گسرتش  بین دو کشور  بانکی  آزاد و آغاز معامالت  تجارت 

دهد.

برای  ایران  تصمیم  که  گفت  همچنین  پاکستان  در  ایران  سفیر 

گشایش بانک بازرگانی خود در پاکستان و امکان صدور ال سی 

اقتصادی  روابط  ارتقای  راستای  در  مهم  گام های  از  را  آن  توسط 

برشمرد.

وی اظهار کرد که مذاکرات موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و 

پاکستان در جریان است و دو کشور نیز متایل خود را برای تبدیل 

موافقت تجارت ترجیحی به تجارت آزاد بیان کرده اند و اسناد اولیه 

آن نیز بین طرفین مبادله شده است. با موافقت ایران با سند اولیه 

ارسالی توسط پاکستان، دو کشور در نظر دارند حجم روابط تجاری 

خود را که در حال حارض 150 میلیون دالر است، از طریق پیامن 

تجارت آزاد به پنج میلیارد دالر افزایش دهند.

 

افزایش ۳۱ درصدی تجارت ایران و پاکستان 

بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

میلیارد   141۹ معادل  آینده  سال  در 

که  شده  برآورد  تومان  میلیون   ۶25 و 

به بودجه 1۸02 میلیارد و 3۹7  نسبت 

سال  در  آن  مصوب  تومانی  میلیون 

یافته  کاهش  گذشته، حدود 21 درصد 

است.

الیحه  منت  براساس  ایسنا،  گزارش  به 

رییس  توسط  که   13۹7 سال  بودجه 

جمهوری به مجلس تقدیم شد، بودجه 

و  معدن  صنعت،  وزارت  به  مختص 

 ۶25 و  میلیارد   141۹ معادل  تجارت 

است. شده  برآورد  تومان  میلیون 

بودجه مصوب  که  است  این در حالی 

این وزارتخانه در سال 13۹۶ معادل 1۸02 

میلیارد و 3۹7 میلیون تومان بود.

سازمان  برای  آتی  سال  بودجه  در 

و  میلیارد   242 ایران  تجارت  توسعه 

۸32 میلیون تومان، برای مرکز توسعه 

و  میلیارد  هشت  الکرتونیکی  تجارت 

757 میلیون تومان، برای سازمان توسعه 

معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و 

ایران - مادر تخصصی 35 میلیارد و 700 

میلیون تومان، برای سازمان گسرتش و 

نوسازی صنایع ایران  - مادر تخصصی 

21 میلیارد تومان، برای سازمان صنایع 

ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 

برای  تومان،  ۹0 میلیارد و 500 میلیون 

و  مرصف کنندگان  حامیت  سازمان 

تولیدکنندگان 2۶ میلیارد و 22۶ میلیون 

صادرات  ضامنت  صندوق  برای  تومان، 

ایران شش میلیارد و 100 میلیون تومان 

دستباف  فرش  مرکزی  اتحادیه  برای  و 

تومان  میلیارد  پنج  نیز  ایران  روستایی 

است. شده  برآورد  اعتبار 

مطالبات ایدرو و ایمیدرو تهاتر می شود

در الیحه بودجه سال ۹7 مطالبات قبل 

سقف  تا  ایمیدرو  و  ایدرو   ۹7 سال  از 

چهار هزار میلیارد ریال از طریق گردش 

خزانه تهاتر می شود.

ماده   ۶ تبرصه  در  تسنیم،  گزارش  به 

واحده الیحه بودجه ۹7 کل کشور  آمده 

است:

به دولت  اجازه داده می شود مطالبات 

قبل از سال ۹7 سازمان گسرتش و نوسازی 

صنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی 

معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( 

بابت مشارکت در تأمین رسمایه بانک 

تخصصی صنعت و معدن و همچنین 

مطالبات سازمان های مذکور و رشکت 

ملی صنایع پرتوشیمی بابت سهم آنها 

از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط 

را به بدهی آنها به دولت بابت مالیات، 

سود سهام تا سقف چهار هزار میلیارد 

ریال به صورت جمعی–خرجی از طریق 

گردش خزانه تهاتر مناید.

درآمدهای معدنی بیشرت می شود

بر اساس الیحه بودجه سال 13۹7 که در 

اختیار مجلس قرار گرفت، درآمد بخش 

معدن برای دولت 10۶5 میلیارد تومان 

خواهد بود که حدود 11 درصد بیش از 

امسال در نظر گرفته شده است

بنا بر ارقام درج شده در جداول الیحه 

بودجه سال آینده، درآمد حاصل از بهره 

مالکانه معادن در سال 13۹7 برای دولت 

شده  پیش بینی  تومان  میلیارد   1050

 1۶.۶ گذشته  سال  به  نسبت  که  است 

دارد. افزایش  درصد 

همچنین در این الیحه آمده است که 

 )3( و   )2( تبرصه های  از  حاصل  درآمد 

قانون معادن، 15  اصالح  قانون  ماده ۶ 

بینی  پیش   دولت  برای  تومان  میلیارد 

شده است که این رقم نسبت به سال 

گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

اصالح  قانون  در  شده  یاد  تبرصه های 

پرداخت  به  مربوط  معادن  قانون 

متقاضیان  سوی  از  شده  تعیین  مبالغ 

به  است؛  اکتشاف  پروانه  دارندگان  و 

است  آمده   2 تبرصه  در  که  گونه ای 

موظفند  اکتشاف  پروانه  متقاضیان 

محدوده  تحمیل  و  تعیین  زمان  در 

بالمعارض مبلغی را بر اساس تعرفه که 

معدن  صنعت،  وزارت  از طرف  ساالنه 

عالی  شورای  در  و  پیشنهاد  تجارت  و 

معادن تصویب می شود، پرداخت کنند.

شش  ماده  سوم  تبرصه  در  همچنین 

است  آمده  معادن  قانون  اصالح  قانون 

که دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای 

مالک یا مالکان شخصی در ملک خود 

صدور  زمان  از  موظفند  موقوفات  یا 

کیلومرت  هر  ازای  به  ساالنه  اکتشاف 

مربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به 

دولت پرداخت کنند که میزان این مبلغ 

هر سال طبق پیشنهاد وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و تصویب شورای عالی 

می شود. تعیین  معادن 

درآمدهای  از  دیگری  بخش  در  البته 

دولت به بدهی سازمان های توسعه ای 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و رشکت 

ملی صنایع پرتوشیمی اشاره شده است 

نوسازی  و  توسعه  سازمان  شامل  که 

معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 

نیز می شود و رقم در نظر گرفته شده 

این  بدهی های مجموع  از  برای درآمد 

تومان  میلیارد   400 معادل  رشکت  سه 

است.

بودجه ایمیدرو نصف شد

از  تقدیم شده  بودجه  اساس الیحه  بر 

سوی دولت به مجلس برای سال 13۹7 

در مجموع بودجه سازمان های معدنی 

بودجه  و  یافته  کاهش  درصد   2۶.5

است. شده  نصف  نیز  ایمیدرو 

یک  و  ردیف  یک  در  معدن  بخش 

سال  بودجه  الیحه  از  زیرمجموعه 

شامل  که  است  داشته  سهم   13۹7

و  زمین شناسی  سازمان  بودجه  ردیف 

اکتشافات معدنی و سازمان توسعه و 

ایران  نوسازی معادن و صنایع معدنی 

می شود. )ایمیدرو( 

و  زمین شناسی  سازمان  اساس،  این  بر 

اکتشافات معدنی کشور رقمی معادل 

75 میلیارد و ۸25 میلیون و 500 هزار 

از بودجه سال آینده را به خود  تومان 

به  نسبت  که  است  داده  اختصاص 

درصدی  هفت  حدود  کاهشی  امسال 

از  نیز  زمین  علوم  دارد.پژوهشکده 

بودجه این سازمان سهم چهار میلیارد و 

354 میلیون تومانی را به خود اختصاص 

است. داده 

نوسازی  و  توسعه  سازمان  همچنین 

معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 

میلیون   700 و  میلیارد   35 سهمی  نیز 

که  دارد  آینده  سال  بودجه  از  تومانی 

امسال  به  این رقم 4۹.3 درصد نسبت 

است. شده  کم 

بودجه وزارت صنعت ۲۱ درصد کم شد



در هشت ماهه امسال بیش از ۵۲ 

هزار خودرو وارد ایران شده است.

تازه ترین  براساس  ایسنا،  گزارش  به 

آمار گمرک ایران از تجارت خارجی 

این  در  امسال،  ماهه  هشت  در 

دستگاه   ۸۴۴ و  هزار   ۵۲ مدت 

شده  ایران  وارد  سواری  خودروی 

که ارزش آن به یک میلیارد و ۴۱۲  

دالر   ۳۴۷ و  هزار   ۸۴ و  میلیون 

می رسد.

در این میان کشور امارات متحده 

صادرات  میزان  بیشرتین  عربی 

خودروی سواری به ایران را داشته و 

به نوعی مهم ترین بندر صادرکننده 

است. ایران  به  خودرو 

مدت  این  در  گزارش  این  براساس 

سواری  خودروی   ۹۱۲ و  هزار   ۳۶

ایران  به  عربی  متحده  امارات  از 

وارد شده است که البته بخشی از 

این تعداد خودرو نیز، خودروهای 

است. چینی  وارداتی 

از سوی دیگر، به طور مستقیم از 

چین تنها ۲۱۷۰ دستگاه خودرو به 

ایران وارد شده که به نظر می رسد 

رقم واقعی واردات خودروی چینی 

میان  از  یعنی  باشد،  این  از  بیش 

خودروهای اماراتی بخش عمده ای 

از آن مربوط به خودروهای چینی 

است که از طریق امارات به ایران 

شده اند. وارد 

واردات خودروی ایران در مجموع 

از ۶۵ کشور جهان  بیش  از طریق 

انجام می شود که نام ایاالت متحده 

چشم  به  میان  این  در  نیز  آمریکا 

می خورد.

خودروهای  بازار  در  شفافیت 

رفت دست  از  خارجی 

واردکنندگان  صنفی  انجمن  رئیس 

شدن  بسته  است  معتقد  خودرو 

خودروهای  سفارش  ثبت  سایت 

رفنت  دست  از  به  منجر  خارجی 

بازار  این  شفافیت حاصل شده در 

قیمتی  حباب  با  اکنون  و  شده 

بزرگرت  روز  هر  که  هستیم  مواجه 

شود. می 

فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با 

از  شده  اتخاذ  تصمیم  افزود:  ایرنا 

شدن  بسته  بر  مبنی  دولت  سوی 

های  رشکت  برای  سفارش  ثبت 

و  پارسال  ماه  دی  از  غیرمنایندگی 

برای رشکت های منایندگی از تیرماه 

امسال، غیرقانونی بوده و اعتقادی 

نداریم. آن  به 

خارجی  خودروهای  وی،  گفته  به 

فقط پنج درصد از سهم بازار را در 

اختیار دارند و ۹۵ درصد دیگر در 

است. داخلی  خودروسازان  اختیار 

ماه  آبان  داد:  ادامه  زاد  احتشام 

در  شفافیت  نهایت  به  پارسال 

حوزه واردات خودرو رسیده بودم، 

اصالت  و  خودروها  اصالت   زیرا 

رشکت ها مورد تایید قرار می گرفت 

به صورت هوشمند هر  و سیستم 

به  اما  کرد،  می  ردیابی  را  تخلفی 

و  شد  دگرگون  چیز  همه  یکباره 

رفت. دست  از  موجود  شفافیت 

وی ترصیح کرد: امروز و با رشایط 

در  وارداتی  خودروی  آمده،  پیش 

ها  مدل  برخی  در  و  کمیاب  بازار 

به وجود  بازار سیاه  و  نایاب شده 

بطور  ها  قیمت  شده  سبب  آمده 

یابد. افزایش  درصد  تا ۴۰  متوسط 

واردکنندگان  صنفی  انجمن  رئیس 

حالی  در  این  کرد:  اضافه  خودرو 

است که دولت بدون توجه به این 

رشایط، در پی تدوین دستورالعمل 

مالی  تعرفه  افزایش  برای  جدیدی 

افزایش  ساز  سبب  خود  که  است 

شد. خواهد  ها  قیمت  مجدد 

کنونی  افزایش  کرد:  ترصیح  وی 

کمبود  از  ناشی  خودروها  قیمت 

خودرو در بازار و افزایش نرخ رایج 

وجود  به  سیاه  بازار  و  است  ارز 

آمده سبب شکل گیری حبابی شده 

که هرگونه افزایش قیمت به بزرگرت 

انجامید. خواهد  حباب  این  شدن 

احتشام زاد بیان داشت: در نهایت 

این  در  اصلی  رضرکننده  مشرتیان 

موضوع هستند که باید چند برابر 

قیمت های جهانی هزینه کنند.

وی گفت: دولت مرتب از باز شدن 

سایت ثبت سفارش خرب می دهد، 

اما اکنون بیش از ۶ ماه از این وعده 

گذشته و عملی نشده است؛ آخرین 

بهانه نیز اولویت بندی بودجه ۹۷ 

بود که هفته گذشته بررسی آن به 

پایان رسید.

کرد:  یادآوری  خودرویی  فعال  این 

دولت با این اقدام، ماده پنج قانون 

کار  و  بهبود مستمر محیط کسب 

را نادیده گرفته و توجهی به بخش 

است. نداشته  خصوصی 

کمبود  با  اکنون  داشت:  اظهار  وی 

ایم  مواجه  بازار  در  خودرو  عرضه 

های  رشکت  به  ندادن  اجازه  و 

منایندگی برای ثبت سفارش، سبب 

شده تا خودروهای مدل های ۲۰۱۶ 

در  بازار عرضه شوند،  در  و ۲۰۱۷ 

زمان  این  در  ساله  همه  که  حالی 

عرضه  جدید  مدل   خودروهای 

می شدند.

پیش  رشایط  با  افزود:  زاد  احتشام 

آمده فقط تقاضای مشرتیان رسکوب 

می شود و خودروهای صفر کیلومرت 

ارزش نجومی یافته است.

از  بیش  اکنون  داشت:  بیان  وی 

گمرکات  در  خودرو  هزار   ۱۰

و  ارز  که  اند  مانده   معطل 

پرداخت  آنها  گمرکی  های  هزینه 

شده و مشرتیان منتظر دریافت آنها 

آنها  از ورود  اما جلوگیری  هستند؛ 

هزینه های متقاضیان و مشرتیان را 

افزایش داده است.

به گزارش ایرنا و بنا بر آمار گمرک، 

در ۸ ماه امسال نزدیک به ۵۴ هزار 

کشور  گمرکات  از  خودرو  دستگاه 

ترخیص شده است که نسبت به ۴۵ 

پارسال  مشابه  مدت  دستگاه  هزار 

واردات  افزایش  درصد   ۲۶ نزدیک 

صورت گرفته است.

ارزش واردات خودرو در این مدت 

یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دالر بوده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

واردات  ارزش  دالر  میلیون   ۲۶۰

بیشرت بوده است.

همین جهش واردات خودرو سبب 

و  معدن  صنعت،  وزارت  تا  شد 

»مجتبی  آنچه  اساس  بر  تجارت 

توسعه  سازمان  رئیس  خرسوتاج« 

تجارت ایران آن را »مدیریت منابع 

ثبت  سامانه  کرد،  عنوان  ارزی« 

ببندد. را  خودرو  سفارش 

به  توجه  با  خرسوتاج،  عقیده  به 

واردات خودرو  اگر  موجود  رشایط 

ما  داخلی  تولید  میزان  درصد  پنج 

است. خوبی  رقم  باشد، 

ثبت  باالی  میزان  کرد:  بیان  وی 

به  منجر  خودرو  واردات  سفارش 

سفارش  ثبت  سایت  شدن  بسته 

شد.  خودرو 

گمرک  کل  رئیس  عسگری«  »فرود 

ایران نیز به ایرنا گفته است: دولت 

برای امسال کسب درآمد باالی ۲۰ 

از محل واردات  هزار میلیارد ریال 

با  بود که  بینی کرده  خودرو پیش 

توقف ثبت سفارش، این رقم محقق 

از  امسال  مهرماه  تا  دولت  و  نشد 

محل ترخیص خودرو ۱۷۶۰ میلیارد 

کرده  کسب  گمرکی  درآمد  ریال 

است.

  آمار ۸ ماهه گمرک نشان می دهد ؛

واردات بیش از 52 هزار دستگاه خودرو  
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با موافقت دولت ؛

افزایش 6 درصدی تعرفه واردات لنت قطعی شد
تاثیر واردات بی رویه بر تولیدات داخلی موضوعی است که همواره نگرانی هایی زیادی را برای تولیدکنندگان 

این  ترمز  لنت  تولیدکنندگان  از  بسیاری  که  است  در حالی  این  است  کرده  ایجاد  داخلی  کاالهای  اغلب 

مساله را ناشی از نرخ پایین تعرفه واردات و از سویی سودهای باالی بانکی می دانند که موجب می شود 

رقابت درستی بین بازار محصوالت داخل و کاالهای خارجی بوجود نیامده و موجب رکود بازار و تضعیف 

تولیدکنندگان داخلی شود.

رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ با اشاره به ادامه اوضاع نامناسب بازار لنت ترمز به خرب خودرو

می گوید : این احتامل می رود که با موافقت کمیسیون ماده یک و افزایش ۶ درصدی  نرخ تعرفه ، بازار لنت 

ترمز در آینده رشایط بهرتی را تجربه مناید.

حسین الجوردی اظهار داشت : البته درخواست افزایش ۶ درصدی نرخ تعرفه واردات  لنت مورد موافقت 

هیات وزیران قرار نگرفت و به دنبال اعرتاض انجمن لنت ترمز ، خربها حاکی از موافقت معاون اول رئیس 

جمهور با درخواست افزایش تعرفه لنت است.

به گفته وی با موافقت صورت گرفته هیات وزیران ، افزایش ۶ درصدی نرخ تعرفه واردات لنت ترمز قطعی 

شد.

وی با اشاره به تعرفه ۲۰ درصدی واردات لنت ترمز ، گفت : با افزایش صورت گرفته ، لنت تعرفه واردات 

لنت به ۲۶ درصد می رسد.

وی اظهار داشت : پیش بینی می شود افزایش نرخ تعرفه لنت تا حدودی بر فعالیت تولیدکنندگان و بازار تاثیر 

جزئی را بگذارد چرا که در راستای افزایش تعرفه، شاهد افزایش ۶ تا ۱۰ درصد قیمت لنت های وارداتی در 

بازار خواهیم بود و این موضوع یک مقدار جزئی بازار داخلی ها را قدرت خواهد داد.

 وی همچنین به عدم هامهنگی عرضه و تقاضا در بازار لنت ترمز اشاره کرد و گفت :  متاسفانه افزایش 

تا  بازار داخل هجوم آورده  افرادی که کاال وارد کردند به سمت  بی رویه واردات  موجب گردیده همه 

کاالیشان را به بازار مرصف عرضه کنند چنانچه این وضعیت موجب شده که کارخانجات داخلی یکی بعد 

از دیگری ضعیف شوند چنانچه در این جریان اکرث کارخانجات تولیدی لنت ترمز نیروهای شاغل را به کمرت 

از نصف تقلیل دادند.

رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ خاطرنشان کرد : البته انجمن لنت ترمز مکاتباتی را با وزارت 

صنعت و معدن در این راستا داشته است تا نسبت به وضعیت پیش آمده در این زمینه تصمیامتی اتخاذ 

شود.

 الجوردی با اشاره به تاثیر نرخ بهره های باالی بانکی بر وضعیت تولید در کشور ، ترصیح کرد : نرخ باالی 

بهره های بانکی باعث می شود قیمت متام شده تولیدات داخلی از تولیدات خارجی بیشرت شود و همین 

مساله موجب از دست رفنت بازار تولیدات داخلی شود.

وی افزود : در رشایطی که تولیدکنندگان لنت ترمز در داخل تضعیف می شوند قطعا روند توسعه نیز از آنها 

گرفته شده و همزمان باافزایش قیمت ،امکان رقابت با کاالهای خارجی را نیز نخواهند داشت و این جریان 

به طور قطع تولیدکننده داخلی را از چرخه تولید خارج خواهد کرد.

 با امکانات فعلی نمی توان خودروی هیبرید ساخت
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه منی توان با تکیه بر داشته های فعلی به تولید خودروهای هیربید 

و برقی دست پیدا کرد، گفت: باید طراحی و تولید خودروهای برقی و هیربید بر پایه برنامه جدیدی صورت 

گیرد.

ابوالفضل خلخالی با تأکید بر اینکه باید به سمت طراحی و تولید خودروهای برقی و هیربید حرکت شود، به 

ایسنا گفت : برنامه ریزی خودروسازان جهانی نشان از آن دارد که تولید و تقاضای خودروهای برقی و هیربید 

در سال آینده رشد قابل  توجهی خواهد داشت.

او افزود: رشکت های ایرانی باید در راستای دستیابی به طراحی و تولید خودروهای برقی و هیربید برنامه ریزی 

مناسبی انجام دهند که اولین اقدام در این راستا دریافت دانش فنی و ایجاد زیرساخت های الزم است.

وی یادآور شد: پایه اصلی خودروهای برقی و هیربید منبع ذخیره برق آن ها یا به اصطالح باطری است که در 

آینده نزدیک دانش فنی باطری های فعلی خودروهای برقی و هیربید تغییر خواهد کرد که با این تفاسیر باید 

دانش فنی و تکنولوژی تولید باطری در ایران ارتقا و توسعه یابد.

این کارشناس صنعت خودرو پیشنهاد داد که طراحی محصوالت فعلی و جدید بنزینی برپایه محصوالت 

الکرتیکی تغییر کند و گفت: صنعت خودروسازی کشور از نظر تفکر و اسرتاتژی با صنعت جهانی فاصله 

قابل توجهی دارد و نباید با داشته های فعلی به دنبال دستیابی به خودروی برقی و هیربید بود.

او ترصیح کرد: با وضعیت فعلی توان دستیابی به تولید خودروهای برقی و هیربید وجود ندارد و باید بنگاه ها 

در زمینه طراحی و تولید این محصوالت رسمایه گذاری کنند.

وی گفت: در راستای دستیابی به طراحی و تولید خودروهای برقی و هیربید در کنار رسمایه گذاری مناسب 

باید دولت سیاست گذاری مناسبی را در دستور کار خود قرار دهد. در این رابطه می توان گفت در حال حارض 

دولت تعرفه واردات خودروهای هیربید را صفر قرار داده که برای جذابیت رسمایه گذاری در زمینه طراحی 

و تولید خودروهای برقی و هیربید باید تعرفه واردات این خودروها افزایش یابد.

خلخالی در انتها بیان کرد: باید برای جذب رسمایه گذاری در راستای تولید و مرصف خودروهای هیربید و 

برقی برنامه های تشویقی از سوی دولت در نظر گرفته شود اما در سال جاری مسیر عکسی در نظر گرفته 

شد و ورود خودروهای هیربید به محدوده طرح ترافیک بدون پرداخت هزینه لغو شد.

اصلی ترین معیار ایرانی ها برای خرید خودرو استحکام و ایمنی است؛

خودرو چینی آخرین انتخاب ایرانی ها برای خرید
براساس نظرسنجی صورت گرفته مرصف کنندگان ایرانی متایل زیادی به خودروهای شاسی بلند به ویژه با برند 

آملانی داشته و اصلی ترین معیار خرید خودرو از نظر آنها استحکام و ایمنی آن است.

به گزارش ایسنا، رشکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حاشیه دومین منایشگاه خودروی تهران که 

چندی پیش برگزار شد اقدام به نظرسنجی از بازدیدگان این منایشگاه درباره اولویت ها و نیازهای آنها در 

بازار خودرو کرده است.

در این تحقیق از ۱۵۴۳ نفر از بازدیدکنندگان در خصوص خودروی مورد عالقه، کشور سازنده مورد عالقه و 

اصلی ترین معیار خرید خودرو پرسش شده است.

طبق این تحقیق اولویت اصلی ۳۳ درصد افراد در خرید خودرو، باال بودن استحکام و ایمنی آن بوده است. 

۲۹ درصد افراد نیز قدرت و شتاب خودرو را اصلی ترین اولویت در انتخاب خودرو بیان کرده اند. پس از آن 

معیارهای زیبایی ظاهری با ۱۳ درصد، کیفیت بدنه با ۱۱ درصد و خدمات پس از فروش با ۹ درصد و میزان 

مرصف سوخت با پنج درصد اولویت های بعدی مرصف کنندگان برای خرید خودرو بوده است.

اما طبق این نظرسنجی خودروهای آملانی با ۲۷ درصد فراوانی پرطرفدارترین برندهای خودرویی در ایران 

هستند. پس از آن برندهای ژاپنی با ۲۰ درصد، فرانسوی با ۱۹ درصد، کره ای با ۱۴ درصد و خودروهای چینی 

با شش درصد فراوانی، برندهای مورد عالقه مرصف کنندگان ایرانی هستند.

با ۳۵ درصد  ایرانی  این تحقیق در میان کالس های مختلف خودرویی، مرصف کنندگان  همچنین براساس 

فراوانی بیشرتین عالقه را به خودروهای شاسی بلند دارند. پس از آن خودروهای کراس اور )مینی  شاسی بلند( 

با ۲۸ درصد فراوانی، سدان با ۲۵ درصد فراوانی و هاچ بک با ۱۲ درصد فراوانی در رتبه های بعدی میزان 

عالیق مرصف کنندگان به کالس های مختلف خودرویی قرار دارند.

نکته جالب توجه در این تحقیق این است که ۵۶ درصد بانوان رشکت کننده در این نظرسنجی عالقه مند به 

خرید خودروهای شاسی بلند، ۲۸ درصد سدان و ۱۵ درصد هاچ بک بوده اند.

سقف تعرفه به 130 درصد می رسد؛   

توافق   ۵عضوکابینه
 برای افزایش تعرفه واردات خودرو 

بانک  روسای  و  کشاورزی  و  صنعت  اقتصاد،  وزرای  توافق  با 

مرکزی و سازمان برنامه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور 

۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی که تاکنون ۵۵ درصد بوده به ۱۳۰ درصد 

افزایش می یابد.

به گزارش مهر، واردات خودرو مدتها است که متوقف است 

و از تیرماه امسال، دولت به دلیل مثبت شدن تراز تجاری و 

جلوگیری از واردات بی رویه خودروها، ثبت سفارش را ممنوع 

است. کرده  اعالم 

اکنون اما بر این اساس توافق ۵ عضو کابینه، پیشنهادی به هیات 

وزیران ارایه شده که بر مبنای آن، تعرفه واردات خودرو از کف 

هم،  حال  عین  در  و  یافته  افزایش  درصد  به ۵۰  درصدی   ۴۰

پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ 

سی سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش 

یابد.

بر اساس تفاهم نامه ای که میان مسعود کرباسیان، وزیر امور 

اقتصادی و دارایی، محمد رشیعتمداری، وزیر صنعت، معدن 

و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ولی اله سیف، 

رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 

و بودجه به امضا رسیده، مقرر شده تا اصالح نظام تعرفه ای 

صورت گیرد.

البته دولت هفته گذشته نیز تصمیم گرفت تا تغییرات تعرفه را 

بر روی ۳۶۰ قلم کاال اعامل کند.  

بر اساس این تصمیم که در جلسات آتی هیات دولت نیز طرح 

و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد، تغییرات تعرفه خودرو 

به رشح زیر مورد جمع بندی قرار گرفته است:

 ۱۵۰۰ تا   ۱۰۰۰ موتور  حجم  با  خودروهای  تعرفه  افزایش   -۱

درصد به ۵۰  درصد  از ۴۰  سی سی 

 ۲۰۰۰ تا   ۱۵۰۰ موتور  حجم  با  خودروهای  تعرفه  افزایش   -۲ 

سی سی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد

 ۲۵۰۰ تا   ۲۰۰۰ موتور  حجم  با  خودروهای  تعرفه  افزایش   -۳

درصد به ۱۳۰  درصد   ۵۵ از  سی سی 

 ۳۰۰۰ تا   ۲۵۰۰ موتور  حجم  با  خودروهای  تعرفه  افزایش   -۴

درصد  به ۱۵۰  درصد   ۵۵ از  سی سی 

 ۳۵۰۰ تا   ۳۰۰۰ موتور  حجم  با  خودروهای  تعرفه  افزایش   -۵

درصد  به ۱۵۰  درصد   ۵۵ از  سی سی 

در  تعرفه ای  تغییرات  این  که  دارد  این  از  حکایت  شنیده ها   

دولت مخالفان جدی دارد، اما به هرحال، ۵ عضو کابینه یازدهم 

که اتفاقا اعضای شورای اقتصاد هم هستند، در این خصوص به 

توافق رسیده و تفاهم نامه ای را هم به امضا رسانده اند.

درآمد   ۱۳۹۷ بودجه  الیحه  در 

 ۲۲۰۵ دولت،  برای  خودرو  واردات 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.

الیحه  این  در  ایسنا،  گزارش  به 

درآمدها  میزان  از  دولت  پیش بینی 

آینده  سال  در  کشور  هزینه های  و 

میزان  آن  جمله  از  که  شده  بیان 

مالیات  محل  از  دولت  درآمدهای 

واردات خودرو، مالیات شامره گذاری 

و همچنین مالیات نقل و انتقال این 

است. محصول 

در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت 

از محل مالیات واردات خودرو میزان 

۲۲۰۵ میلیارد تومان درآمد پیش بینی 

کرده است.

پیش بینی  الیحه  این  در  همچنین 

محل  از  درآمد  میزان  از  دولت 

مالیات شامره گذاری خودرو در سال 

تومان  میلیارد  با ۱۶۸۳  برابر   ۱۳۹۷

است.

در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت 

از  را  تومانی  میلیارد   ۷۶۴ درآمد 

خودرو  انتقال  و  نقل  مالیات  محل 

پیش بینی کرده است.به این ترتیب 

تومانی  میلیارد   ۴۶۵۲ درآمد  دولت 

و  شامره گذاری  واردات،  محل  از  را 

نقل و انتقال خودرو برای سال آینده 

است. کرده  پیش بینی 

الیحه بودجه ۱۳۹۷  همچنین گویای 

به  کاال  واردات  برای  که  است  آن 

هزار   ۲۳.۸ بر  بالغ  مالیاتی  کشور 

است.  شده  تعریف  تومان  میلیارد 

میلیارد   ۲۲۰۰ از  بیش  همچنین 

خودرو  واردات  برای  مالیات  تومان 

است. شده  گرفته  نظر  در 

پیشنهادی  الیحه  پنجم  جدول 

واگذاری ها  درآمدها،  به   ۹۷ بودجه 

واگذاری  و  رسمایه ای  دارایی های  و 

مربوط  دولت  مالی  دارایی های 

نیز  جدول  این  از  بخشی  می شود. 

دارد  اختصاص  واردات  بحث  به 

بخش های  بر  وارد  مالیات های  و 

می کند. اعالم  را  وارداتی  مختلف 

درآمدهای  مجموع  اساس  براین 

 ۸۰۵ و  هزار   ۲۳ معادل  مالیاتی 

است. شده  تعریف  تومان  میلیارد 

از  که  کاالها  ورودی  حقوق 

آیین نامه  به  مربوط  موضوعات 

اجرایی قانون امور گمرکی می شود، 

رقمی بالغ بر ۲۰ هزار و ۳۷۶ میلیارد 

واردات  برای  و  شده  دیده  تومان 

میلیارد   ۲۲۰۵ بر  بالغ  خودروها 

است. شده  گرفته  نظر  در  تومان 

همچنین حقوق ورودی دستگاه های 

اجرایی معادل ۹۴ میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده و یک درصد عوارض 

 ۳۳۰ معادل  رقمی  واردات  بر  نیز 

میلیارد تومان است.

تخفیف های  و  معافیت ها  ثبت 

میلیارد   ۶۰۰ صفر  نرخ  به  گمرکی 

تومان در نظر گرفته شده و حقوق 

قانون   ۲ ماده  موضوع  ورودی 

مدیریت حمل ونقل سوخت معادل 

و  شده  دیده  تومان  میلیارد   ۲۰۰

رقمی معادل یک میلیون ریال بابت 

کاالهای  ورودی  حقوق  اسرتداد 

وارداتی موضوع بند »ب« تبرصه ۷ 

است. شده  اعامل 

برای   ۱۳۹۷ سال  بودجه  الیحه 

ثبت  کارمزد  از  حاصل  درآمدهای 

سفارش کاال رقمی معادل ۴.۵ میلیارد 

است. گرفته  نظر  در  تومان 

عملکرد  شده  ارائه  اطالعات  طبق 

این بخش در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱.۸ 

میلیارد تومان بوده و بودجه مصوب 

این بخش در سال ۱۳۹۶ بیش از ۲.۲ 

سال  برای  که  بوده  تومان  میلیارد 

از  بیش  افزایش  با  رقم  این  آینده 

تومان  به ۴.۵ میلیارد  ۱۰۰ درصدی 

است. رسیده 

درآمد ۴۶۵۲ میلیارد تومانی خودرویی دولت
 در سال  ۹۷
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اجرای صحیح کاهش نرخ بهره بانکی
 عامل تداوم رشد بازار سرمایه

روزهای  طی  رسمایه  بازار  رشد  خصوص  در  آقابزرگی  فردین 

گذشته، گفت: افزایش قیمت نفت و اثر گذاری آن بر بازارهای 

جهانی موجب تغییر در برآورد سود و زیان ارائه شده از سوی 

رشکت های پرتوشیمی و پاالیشی شده است و با تداوم و ثبات 

تواند  از صنایع می  این گروه  قیمت جهانی، روند صعودی در 

ادامه داشته باشد. وزن این گروه از رشکتها و صنایع در بورس قابل 

توجه و در تغییرات شاخص نیز تاثیر بسزایی دارد .

با  بازار رسمایه در گفت و گو  ارشد  آقابزرگی، کارشناس  فردین 

سنا، با اشاره به اینکه افزایش قیمت کامودیتی و مواد اولیه در 

دنیا به دلیل افزایش تقاضای جهانی و پیش بینی رشد اقتصادی 

در سال 2018 از دیگر عوامل اثر گذار بر پیش بینی سودآوری 

صنایع و رشکت های فوالدی و کانه های فلزی است،گفت:  این 

گروه مانند رشکت های پاالیشی و پرتوشیمی  اثر گذاری زیادی 

بر شاخص بورس دارند.

بر  گذار  اثر  دیگر عوامل خارجی  از  بازار رسمایه  کارشناس  این 

وضعیت شاخص را کاهش برابری نرخ ارز در کشور دانست و 

اظهار داشت: افزایش نرخ انواع ارز به نوعی در محاسبات ارزش 

جایگزینی رشکت ها و صنایع اثر مثبت دارد و از این جهت در 

زمره عوامل خارجی در اقتصاد از آن یاد کرده که توسط دولت و 

مسولین اقتصادی برنامه ریزی  نشده بوده است .

وی سه عامل مذکور را مهمرتین عوامل افزایش شاخص و رشد 

بازار دانست و گفت:  شاید رشد شاخص بورس را در  بازدهی 

این  تاثیر  ولی  برشمرد  اقتصادی  رونق  منزله  به  نتوان  مجموع 

است. شده  شاخص  افزایش  موجب  عوامل 

این کارشناس بازار رسمایه یکی از مهمرتین فاکتورهای تداوم رشد 

بازار رسمایه را اجرای صحیح نرخ بهره بانکی دانست و گفت: 

های  روش  به  ها  بانک  پول  بازار  در  موجود  اطالعات  براساس 

مختلفی از جمله استفاده از امکانات و موقعیت های صندوق 

های رسمایه گذاری با درآمد ثابت می توانند مطابق سیاست بانک 

مرکزی عمل نکنند و همچنان با پرداخت سود بیش از نرخ های 

تعیین شده به کار خود ادامه دهند. بر همین اساس بهرت است 

نظام نظارتی بانک مرکزی و میزان کارایی آن در برابر بانک ها 

بازبینی شود.
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عرضه  لزوم  بر  تاکید  با  مجلس  مناینده  یک 

در  زعفران  مانند  اسرتاتژیک  محصوالت 

این  در  زعفران  معامله  گفت:  کاال  بورس 

شفاف سازی  بازار،  تنظیم  در  می تواند  بورس 

قیمت ها، اطمینان خاطر کشاورزان و حذف 

باشد. داشته  کننده ای  تعیین  نقش  دالالن 

ایران«،  بورس کاالی  »پایگاه خربی  به گزارش 

در  زعفران  درباره  عرضه  نژاد  محمد حسن 

بورس کاال، گفت: با توجه به ظرفیت هایی که 

در بورس کاال وجود دارد باید از این ظرفیت 

در راستای تنظیم بازار زعفران استفاده کرد.

مناینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی 

افزود: بورس کاال در چند سال اخیر با اقدام 

توانسته  است  داده  انجام  که  موثری  های 

ارتباط بین بازار رسمایه و بخش کشاورزی را 

بیشرت کند. در این میان برای عرضه زعفران و 

برخی کاالهای اسرتاتژیک، بورس کاال باید زیر 

ساخت هایی فراهم کند تا کشاورز بتواند با 

اطمینان و امنیت خاطر زعفران خود را در این 

بازار عرضه کند.

به گفته وی، مهیا کردن رشایط عرضه با هم 

اندیشی فعاالن بازار زعفران باید به گونه ای 

باشد تا روند کار به رسعت اجرایی شود.

نکته  این  به  باید  اظهارداشت:  نژاد  حسن 

توجه داشت زمانی که صحبت از بورس کاال 

استاندارد  کاالهای  که  یعنی مکانی  می شود 

با گرید های مشخص در آن عرضه می شود. 

این است که هر کدام  بحثی که وجود دارد 

می  صورت  زعفران  کشت  که  مناطقی  از 

به  باال هستند  با کیفیت  گیرد  مدعی تولید 

این ترتیب باید متهیداتی اندیشیده شود تا این 

مشخص  های  کیفیت  با  اسرتاتژیک  محصول 

در بورس کاال عرضه شود تا رفته رفته شاهد 

گسرتش معامالت و اعالم قیمت ها به صورت 

باشیم. شفاف 

تاکید بر  با  اقتصادی مجلس  عضو کمیسیون 

اینکه عرضه زعفران در بورس، اقدام منطقی و 

صحیحی است، گفت: بورس محلی برای کشف 

قیمت است و به طور یقین با معامله زعفران 

در بورس شاهد شفافیت قیمت این محصول 

کشاورزان  نفع  به  امر  این  که  بود  خواهیم 

به  راهکارهای کمک  از  یکی  که   است، چرا 

بخش کشاورزی، شفاف سازی و نظامند کردن 

بازار است که در این خصوص باید از بورس 

کاال کمک گرفته شود.

زعفران  ورود  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  حسن 

ها  قیمت  شدن  برشفاف  عالوه  بورس  در 

باعث کمرنگ شدن فعالیت دالالن می شود، 

در  کاال  بورس  وجود  لطف  اظهارداشت:به 

اقتصاد ملی، شاهد گسرتش و توسعه بازار های 

ملزومات  از  یکی  عنوان  به  کاالیی  مختلف 

عرضه  شک  بدون  و  هستیم  اقتصاد  اصلی 

حامیت  البته  و  اسرتاتژیک  محصوالت  سایر 

مثرات  کاال،  بورس  در  مربوطه  مسووالن 

خواهد همراه  به  کشور  اقتصاد  برای   زیادی 

 داشت.  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بازارزعفرانازطریقبورسکاالتنظیممیشود

ضرورت حذف کلیه سفارشات فعال در سامانه معامالت تا 22 آذر
مدیریت عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران ، حذف متامی سفارشات مشرتیان در سامانه معامالت حداکرث تا 

ساعت 14:30 روز چهارشنبه 22 آذر از سامانه معامالت را رضوری اعالم کرد .

به گزارش سنا،  بورس اوراق بهادار تهران دلیل این اقدام را عملیاتی شدن نسخه بروزرسانی شده سامانه معامالت از 

شنبه 25 آذر 96 ذکر کرده است.

این اطالعیه می افزاید:  پس از تاریخ فوق امکان دسرتسی به سفارشات در سامانه وجود نخواهد داشت؛ لذا مقتضی 

است اطالع رسانی الزم در این خصوص به مشرتیان صورت پذیرد و  کلیه مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن بر عهده 

کارگزاران خواهد بود.  

معاون شرکت بورس تهران خبر داد:

درج نماد پرداخت الکترونیک سامان در بورس تهران
معاون رشکت بورس تهران از درج نام رشکت پرداخت الکرتونیک سامان کیش با مناد )سپ( در فهرست رشکت های 

پذیرفته شده برای نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران خرب داد.

 روح اله حسینی مقدم ضمن بیان مطلب باال به )سنا، گفت: پس از درج نام، به زودی سهام این رشکت در بورس 

اوراق بهادار عرضه می شود.

وی افزود: این رشکت که در تاریخ سوم آبان ماه 96 با شامره 11541 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شد، همچنین 

در تاریخ 14 آذرماه 96  به عنوان پانصد و بیستمین رشکت پذیرفته  در بورس در بخش »کامپیوتر و فعالیت های مربوط 

به آن«، گروه و طبقه »  مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار« با کد صنعت »722008« و مناد »سپ« در 

فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

بر اساس این گزارش ؛ »سپ« در راستای توسعه فعالیت ها و کسب و کار خود و با هدف امکان دسرتسی گسرتده به 

انواع روش های تأمین مالی، حضور در بورس اوراق بهادار را به عنوان یکی از مهمرتین برنامه های اسرتاتژیک خود، 

هدف قرار داده ست.

این رشکت با رسمایه 180 میلیارد تومانی با رشاکت عمده بانک سامان و بانک رفاه، رتبه دوم سهم از بازار خدمات 

پرداخت الکرتونیک کشور را از طریق بسرتهای دستگاه کارت خوان  )POS(، درگاه پرداخت اینرتنتی )IPG( و درگاه 

پرداخت موبایلی )#724*( در اختیار دارد. با عرضه عمومی سهام سپ در بورس، از این پس بیش از 800 هزار پذیرنده 

کارتخوان و درگاه اینرتنتی این رشکت و میلیون ها نفر از کاربران سامانه و اپلیکیشن 724 و همچنین عموم مردم ایران، 

می توانند سهامدار نخستین رشکت پرداخت الکرتونیک کشور باشند.

عالقه مندان می توانند برای مطالعه امیدنامه این رشکت به وب سایت رشکت بورس اوراق بهادار مراجعه کنند.

سرمایه مخابرات 10 درصد بیشتر می شود
سازمان بورس و اوراق بهادار مجور افزایش رسمایه 10 درصدی مخابرات را از محل مطالبات و آورده نقدی صادر کرد.

به گزارش سنا، رشکت مخابرات با رسمایه 6 هزار میلیارد تومانی مجوز افزایش رسمایه 600 میلیارد تومانی را از سازمان 

بورس و اوراق بهادار دریافت کرد تا بدین ترتیب رسمایه این رشکت به 6600 میلیارد تومان برسد.

هدف از این افزایش رسمایه جرای طرح های توسعه و بهسازی و افزایش ظرفیت کسب و کار است. بر این اساس 

رشوع پذیره نویسی حداکرث تا 60 روز پس از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم رشوع پذیره نویسی 

این سازمان خواهد از  انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید  این مجوز می شود و  ابطال   در مهلت مقرر، موجب 

 بود.

عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس 

شورای اسالمی ثبات بازار ارز را الزمه 

بخش  در  گذاری  رسمایه  جذب  ی 

دانست. تولید 

با  گو  و  گفت   در  کرم  اسدی   علی 

خانه ملت، درخصوص تحوالت بازار 

رشد  به  یابی  دست  گفت:برای  ارز 

اقتصادی 8 درصدی باید میزان رسمایه 

در  و  یابد  افزایش  کشور  در  گذاری 

این راستا باید حداقل ثبات نسبی در 

باشد. داشته  وجود  کشور  اقتصاد 

معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 

بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 

ارز  بازار  در  شفافیت  ارتقای  لزوم 

اقدامات  از  داد:یکی  کشور،ادامه 

تاثیرگذار در کشور برای جذب رسمایه 

گذاری در کشور، وجود ثبات در بازار 

است.     ارز 

اسدی کرم در ادامه ی گفت و گوی 

خود  با خربنگار خربگزاری خانه ملت 

خارجی  گذاران  کرد:رسمایه  ترصیح 

ارز  نرخ  نوسانات  محدوده  از  باید 

این یک  که  باشند چرا  داشته  اطالع 

جذب  راستای  در  بدیهی  موضوع 

است. گذاری  رسمایه 

بخش  رونق  الزمه  نقدینگی  تامین 

تولید

مجلس  در  بابک  شهر  مردم  مناینده 

شورای اسالمی با تاکید بر رونق بخش 

تولید در کشور افزود:تامین نقدینگی 

یکی از الزمه های رونق بخش تولید 

است و برای تحول در صنعت کشور 

باید با عملیاتی کردن موضوع یکسان 

سازی نرخ ارز، روند رسمایه گذاری را 

با رشد روبرو کرد.

وی ادامه داد:یکی از مسائلی که در 

این است  اخیر مطرح شده  روزهای 

رشد  راستای  در  ارز،  نرخ  افزایش 

درآمدهای دولت بوده این در حالی 

است که دولت همواره این بحث را 

راستا  این  در  باید  بنابراین  کرده  رد 

گیرد.   صورت  بیشرتی  سازی  شفاف 

معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 

یادآور  اسالمی  شورای  مجلس 

ارز،  بازار  مدیریت  از  شد:مقصود 

نیست  ارز  نرخ  دستوری  کاهش 

افزایش  به  دولت  باید  بنابراین 

از  جلوگیری  و  ارزی  درآمدهای 

فعالیت سوداگران رشایط تعادلی در  

کند. فراهم  را  ارز  بازار 

ضرورت موضع گیری شفاف در بازار 
از سوی دولت

معامله گران بورس تهران دیروز با معامالت کم حجم روبرو بودند. چشم های خیره بازار 

به الیحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس و حساب دخل و خرج کشور در سال آینده 

باعث شد تا امروز رسمایه گذاران در تاالر شیشه ای دست به عصا گام بردارند.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران )تدپیکس( 

در پایان معامالت روز یکشنبه 19 آذر ماه 96 با افزایش 38 واحدی روی رقم 91 هزار و 

198واحد ایستاد.

شاخص کل هم  وزن اما با افزایش 23 واحدی عدد 17 هزار و 674 واحد را به منایش 

گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 61 واحدی به رقم  98 هزار و 816 واحد دست 

یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش یک واحدی به رقم 64 هزار و 780 واحد دست 

یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 237 واحدی عدد  194 هزار و 209 واحد را به 

گذاشت. منایش 

همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش دو واحدی روی رقم یک هزار  و 

18 واحد ایستاد.

نفت  پاالیش  معامالتی رشکت های  مناد  در  سهام  معامالت  دیروز  گزارش،  این  براساس 

افزایش  با 26 واحد  با 29 واحد و های وب  تهران  پاالیش نفت  با 90 واحد،  اصفهان 

ثبت کردند. نام خود  به  بورس  بر محاسبه شاخص کل  را  تاثیرمثبت  بیشرتین 

در مقابل، معامالت سهام در مناد معامالتی رشکت های هلدینگ پرتوشیمی خلیج فارس با 

46 واحد، رسمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 20 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر با 

19 واحد کاهش بیشرتین تاثیر منفی را در برآورد این مناگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معامالت دیروز بورس تهران در حالی به بیش از 162 میلیارد تومان منایش داده 

شد که ناشی از دست به دست شدن 633 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 62 

هزار و 2 نوبت داد و ستد بود.

طی معامالت دیروز مناد معامالتی رشکت های قند مرودشت، سخت آژند، سیامن کردستان، 

رسمایه گذاری توسعه و عمرام کرمان،  پرتوشیمی زاگرس، اوراق مشارکت تربیز، اوراق اجاره 

رشکت واسط مالی اردیبهشت دوم در مناد صایتل از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در 

مقابل مناد معامالتی رشکت  داروسازی شهید قاضی متوقف شد.

در بازار 2 بورس تهران که به معامالت درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، 

اندکی بیش از 4 میلیون سهم معادن منگنز ایران به ارزش کمرت از 2.5 میلیارد تومان، 

کدبه کد شد. بیش از 3.5 میلیون سهم ایران ترانسفو به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان 

از سوی سهامدار عمده با معامالت کدبه کد مواجه بود و در مناد صندوق قابل معامله 

درآمد ثابت کمند نیز بیش از 9 میلیون واحد رسمایه گذاری به کدهای درون گروهی مدیر 

صندوق منتقل شد.

بر اساس این گزارش دیروز بازار سهام در حالی با افت حجم معامالت سهام در اغلب 

منادهای معامالتی و معامالتی متعادل مواجه بود که گروه خودرویی ها با غلبه عرضه بر 

تقاضای سهام از سوی معامله گران اغلب حقیقی، در محدوده صفر تابلو و دامنه نوسان 

منفی قیمت ها نوسان کرد.

و  نفتی  فرآورده های  قیمت  از محل  تعدیل سود  برای  انتظار  اما  پاالیشی ها  گروه  در 

درعین حال تعیین قیمت ارز دولتی در الیحه بودجه 97، باعث شده تا این گروه هم سو با 

حامیت صندوق های توسعه و تثبیت بازار، شاهد اقبال معامله گران حقیقی و شکل گیری 

صف خرید ناپایدار در این گروه باشند.

این در حالی است که دولت در الیحه پیشنهاد ی خود سهم درآمد حاصل از واگذاری  

رشکت های دولتی به بخش خصوصی را در مجموع معادل 6 هزار و 150 میلیارد تومان 

برآورد کرده که در این بین منابع حاصل از واگذاری سهام و حقوق مالی و نیروگاه های 

متعلق به دولت و اموال و دارایی های رشکت های دولتی را به مبلغ یک هزار و 220 

میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری رشکت های دولتی را 4 هزار و 880 میلیارد تومان 

پیش بینی کرده است.

منابع حاصل از فروش سهام رشکت های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نیز در 

این الیحه 50 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

رشد ۳۸ واحدی شاخص کل بورس تهران

به عنوان مناینده  اعالم دانشگاه صنعتی رشیف  بر  بنا 
سازمان جهانی MAKE در ایران، رشکت فوالد مبارکه 
موفق شد از بین 201 رشکت حارض در ارزیابی جایزه 
به  قاره آسیا، در سال 2017  برتر  سازمان های دانشی 
و  کیفیت  تضمین  مدیر  کند.  صعود  یازدهم  جایگاه 
این  اعالم  ضمن  مبارکه  فوالد  رشکت  سازمانی  تعالی 
خرب گفت: عملکرد رشکت فوالد مبارکه در دو محور 
از محورهای هشت گانه ارزیابی MAKE بسیار موفق 
به طوری که در محورهای »تسهیم  ارزیابی شده است؛ 
دانش« و »فرهنگ دانش محور سازمانی« به ترتیب رتبه 
اول و دوم آسیا را به خود اختصاص داده است. محمد 
ناظمی هرندی در ادامه افزود: دانشگاه صنعتی رشیف 
زیر نظر بنیاد جهانی )MAKE( به طور رسمی از سال 
2011 تاکنون جایزه سازمان های دانشی برتر را در کشور 
برگزار می کند. وی با بیان اینکه رشکت فوالد مبارکه نیز 
از رشوع این فرایند در ایران، برای ارزیابی سطح بلوغ 
دانش محور  مدیریت  جایزه  ارزیابی  در  خود  دانشی 
در  رشکت  این  گفت:  است،  کرده  رشکت   )MAKE(
کشور  برتر  دانشی  سازمان  به عنوان  دوره ها  متامی 
شناخته شده است. ناظمی تأکید کرد: این ارزیابی ها در 
سه مرحله انجام می شود؛ در نخستین مرحله ارزیابی 
که در بهمن ماه سال 1395 صورت گرفت، دکرت کالوس 
و  آملان  دانش محور  مدیریت  انجمن  مؤسس  نورث 
»مرسدس  »زیمنس«،  »لوفتانزا«،  رشکت های  مشاور 
رشکت  محل  در  بین املللی  ارزیاب  به عنوان  و...  بنز« 
انتخاب  از  پس  ادامه،  در  شد.  حارض  مبارکه  فوالد 
دانشی  برتر  رشکت  پنج  از  یکی  به عنوان  رشکت  این 
اسفندماه 95 در سالن  ارزیابی مرحله دوم در  ایران، 
هامیش های صداوسیام با ارائه رویکردهای دانش محور 
رشکت توسط مدیران ارشد سازمان برگزار شد و رشکت 
برترین رشکت  جایزه  دریافت  به  موفق  مبارکه  فوالد 
دانشی ایران شد و به جمع نامزدهای برترین سازمان 
در  کرد:  خاطرنشان  وی  یافت.  راه  آسیا  قاره  دانشی 

بنیاد  داوران  کمیته  بررسی  از  پس  و  نهایی  مرحله 
از  مبارکه موفق شد پس  آسیا، رشکت فوالد   MAKE
رقابت با سایر سازمان های دانشی برتر این قاره نظیر 
»سامسونگ«، »کاپیتال«، »تویوتا«، »تاتا« و... به عنوان 
یازدهم رشکت دانشی برتر آسیا دست یابد. ناظمی از 
برگزاری مراسم تقدیر از رشکت های دانشی برتر آسیا 
در چین و اهدای نشان سازمان دانشی برتر این قاره 
بنیاد جهانی  از طرف  اسفندماه سال جاری  اواخر  در 
را  بزرگ  موفقیت  این  کسب  وی  داد.  خرب   MAKE
به جامعه صنعت کشور و همچنین به کارکنان فوالد 
تربیک  رشکت  رسمایه  ارزشمندترین  به عنوان  مبارکه 
همچنان  مبارکه  فوالد  کرد:  امیدواری  اظهار  و  گفت 
گذشته  همچون  را  خود  دانش محوری  و  تعالی  روند 
ادامه دهد و قله های موفقیت در عرصه های بین املللی 
را یکی پس از دیگری فتح کند. بنا بر این گزارش، در 
پی کسب این موفقیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طی ارسال نامه ای به مدیرعامل فوالد مبارکه از زحامت 
موفقیت  این  کسب  در  رشکت  کارکنان  و  مدیریت 
 Teleos بین املللی قدردانی کرد. گفتنی است مؤسسه
 Network KNOW دانش با همکاری شبکه جهانی 
 MAKE Most مدل  به طراحی  اقدام  سال 1998  از 
برگزاری  و   Admired Knowledge Enterprise
ساالنه  به صورت   MAKE برتر دانشی  سازمان  جایزه 
در رسارس دنیا کرده است؛ ضمن اینکه در حال حارض 
مرجع  معتربترین  و  بزرگ ترین  به عنوان  جایزه  این 
ارزیابی مدیریت دانش محور شناخته می شود که مبنای 
هدایت هزاران سازمان از چهار قاره در بیش از 130 
بخش های  از  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  از  اعم  کشور 
 BP، Siemens، نظیر  حاکمیتی  و  دولتی  خصوصی، 
 Tata، Samsung، Apple، Google، Dell، Deloitte،
 IBM،McKinsey، Sony، Citigroup، Microsoft،
و...  HP، Yahoo، POSCO، BMW، NASA 

 است.

از بین ۲۰۱ شرکت و در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت

صعود شرکت فوالد مبارکه به جایگاه یازدهم 
سازمان های دانشی برتر قاره آسیا
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کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018 با رویکرد هوشمندسازی و تحول 

نظام اداری با هدف بررسی اصالح فرآیندها و برنامه الکرتونیکی کردن خدمات 

دستگاه ها مطابق مصوبه شورای عالی اداری بهمن ماه سال 96 در برج میالد 

تهران برگزار می شود.

پشتیبانی  و  انسانی  منابع  توسعه  معاون  اربابی،  زهرا  ایسنا،  گزارش  به 

 سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای سیاست گذاری کنگره جهانی 

فناوری های هوشمند، بیان کرد:

برای نخستین بار با حامیت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور، همچنین 

دانشگاه های رسارس کشور، رویدادی باشکوه و جامع با حضور اساتید فرهیخته

فناوری  حوزه  در  صنایع  برجسته  مدیران  و  دانشجویان  پژوهشگران،  ملی، 

اطالعات و مهامنان تراز اول بین املللی از رشکتهای برتر و صاحب نام جهان 

و با دعوت از مقامات ملی از جمله ریاست جمهور، وزرا و مدیران فناوری 

اطالعات، بهمن ماه سال جاری در برج میالد تهران برگزار می گردد.

به گفته او همچنین با توجه به اینکه این کنگره به طور ویژه به نقش توسعه 

دولت الکرتونیک و هوشمندسازی نظام اداری در نقشه راه اصالح نظام اداری 

این رویداد را دوچندان کرده  این موضوع اهمیت برگزاری  می پردازد، فلذا 

است.

پیرو سیاست های کلی  ادامه داد: کنگره جهانی فناوری های هوشمند  وی 

ابالغی  اداری  عالی  شورای  مصوبه  پیرو  و  رهربی  مقام  ابالغی  اداری  نظام 

اداری  نظام  تحول  و  هوشمندسازی  رویکرد  با   ،656 جمهور  محرتم  ریاست 

و  معدن  صنعت،  وزارت  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  حامیت  با 

اجتامعی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت  کار و رفاه  تعاون،  تجارت، وزارت 

جهادکشاورزی و دانشگاه های معترب رسارس کشور و با مشارکت و همکاری 

هدف  با  نصیر  خواجه  صنعتی  دانشگاه  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 

 بررسی اصالح فرآیندها و برنامه الکرتونیکی کردن خدمات دستگاه ها برگزار 

می گردد.

اربابی افزود: یکی از بخش های حائز اهمیت این رویداد برگزاری منایشگاه بین 

املللی فناوری های هوشمند است که با توجه به نقش رشکت های فناور در 

هوشمندسازی شهرها و توسعه فناوری در دستگاه ها و هوشمندسازی نظام 

اداری، این کنگره بسرتی را فراهم کرده تا رشکت های داخلی فعال در حوزه 

فناوری در کنار رشکت های بین املللی، ضمن تبادل نظر و هم اندیشی در 

این حوزه، تکنولوژی ها و دستاوردهایشان را در منایشگاه جانبی این کنگره 

ارائه کنند.

وی ترصیح کرد: یکی از نکات حائز اهمیت این رویداد، حضور و همکاری 

متخصصینی از 40 کشور جهان نظیر آملان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، ایرلند، ترکیه، 

آرژانتین،پرتغال، اوکراین و... به منظور ارائه مدل ها و منونه هایی از دولت 

الکرتونیک و همچنین ارائه مدل هایی از شهر هوشمند است.

با  املللی  بین  ادامه داد: همچنین برگزاری سخرنانی های کلیدی مهامنان  او 

جهان،  مختلف  کشورهای  در  الکرتونیک  دولت  های  مدل  بررسی   هدف 

کارگاه ها و پنل های تخصصی با موضوعات، اینرتنت اشیاء )IOT( ، رایانش 

ابری، دولت هوشمند و ... در 44 سالن جانبی طی دو روز به صورت همزمان 

از جمله برنامه های این کنگره است.

وی تاکید کرد: این کنگره همگام با سیاستهای دولت در حوزه توسعه دولت 

سه  با  کشور،  اداری  نظام  اصالح  و  وزیران  هیئت  مصوبه  بویژه  الکرتونیک 

در هوشمند  بانکداری  و  هوشمند  شهر  هوشمند،  دولت  اصلی   رویکرد 

بخش های مختلفی برنامه ریزی گردیده است. از محورهای دولت هوشمند 

می توان به اینرتنت اشیاء )IOT( ، رایانش ابری، امنیت در نرم افزارهای اداری 

به  توان  از محورهای شهر هوشمند می  و  فناوری های همراه  الکرتونیکی، 

مدیریت شهر هوشمند، آینده شهرها و ارتباط آن با هوشمندسازی، سیستم 

حمل و نقل هوشمند، بهداشت هوشمند و ... اشاره کرد.

وی اظهار کرد: موضوعاتی نظیر کاربردهای IOT در صنعت بانکداری، روندهای 

آتی صنعت بانکداری، شعب هوشمند بانکی، نقش بانکداری هوشمند در شهر 

هوشمند، امنیت و حریم شخصی در بانک های هوشمند در بانکداری هوشمند 

مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرند.

اربابی ترصیح کرد: از دیگر بخش های قابل توجه این رویداد، تاالر مذاکرات 

امکان  آمده،  بعمل  اقدامات  و  ریزی  برنامه  طبق  که  است  گذاری   رسمایه 

رسمایه گذاری در حوزه هوشمندسازی با حضور رشکت های صاحب نام فناوری 

فراهم گردیده است که با توجه به رشایط کنونی جذب رسمایه خارجی موضوع 

پراهمیتی است که می تواند بسیار موثر باشد.

وی بیان کرد: این کنگره با گرد هم آوردن تعداد کثیری از متخصصین و مدیران 

ارشد کلیه دستگاه ها در حوزه توسعه دولت الکرتونیک قصد دارد با بررسی 

چالش های موجود و موانع پیش رو گام های اساسی جهت اتخاذ راه حلی 

الکرتونیک در  یکپارچگی و ترسیع در تحقق دولت  ایجاد  با هدف  مناسب 

سطح کشور بردارد.

صورت  به  آموزشی  های  کارگاه  تخصصی،  های  پنل  برگزاری  داد:  ادامه  او 

همزمان، منایشگاه جانبی، سخرنانی های کلیدی و هم اندیشی نخبگان با حضور 

متخصصین این حوزه و صاحبنظران داخلی و بین املللی طی دو روز و اعطای 

گواهینامه های کارگاه ها در زمینه شهر هوشمند، امنیت فناوری اطالعات، 

اینرتنت اشیاء و گواهینامه 46 ساعته حضور به رشکت کنندگان از مهمرتین 

برنامه های این کنگره است.

وی بیان کرد: این کنگره در نظر دارد خروجی ها و دستاوردهای این کنگره را 

در قالب بسته های علمی شامل راهکارها و پیشنهادات مدیران و متخصصین 

حوزه فناوری به دولت و مجلس ارسال مناید که مطمئنا می تواند جهت تحقق 

و توسعه دولت الکرتونیک موثر باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با برگزاری کنگره جهانی فناوری های هوشمند 

بتوانیم گام موثری در راستای کاهش بوروکراسی اداری، توسعه کمی و کیفی 

ایجاد شفافیت بر عملکرد سازمان ها  اداری و  خدمات فعلی، کاهش فساد 

برداشته باشیم.

آمده  عمل  به  کنگره  این  از  تاکنون  خوبی  استقبال  بحمداله  گفت:  اربابی 

عرصه  در  اول  طراز  و  شکوه  با  رویدادی  برگزاری  شاهد  رود  می  انتظار  و 

با توجه به  فناوری در کشور باشیم. عالقه مندان و پژوهشگران می توانند 

محورهای کنگره، مقاالت خود را برای رشکت در این کنگره از طریق پایگاه 
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به روزرسانی اندروید برای گوشی های نکسوس و پیکسل
گوگل به روزرسانی تازه ای برای سیستم عامل اندروید موسوم به Oreo 8.1 Android عرضه 

کرده که بر روی گوشی های پیکسل و نکسوس قابل نصب است.

  2 Google Pixel، Pixel XL، Pixel به گزارش فارس ، در حال حارض تنها کاربران گوشی های

و XL، the Pixel X، Nexus 2 Pixel 5  و  6P the Nexus می توانند به روزرسانی یادشده 

را نصب کنند.با نصب این به روزرسانی تغییراتی در رابط کاربری سیستم عامل اندروید بر 

روی گوشی صورت می گیرد، برخی مشکالت امنیتی برطرف می شود و در نهایت عملکرد کلی 

گوشی ارتقا می یابد.

  

نسخه ۶۳ مرورگر کروم با ثبات و امنیت استثنایی از راه رسید
گوگل با عرضه نسخه 63 مرورگر اینرتنتی کروم به کاربران خود وعده داده که ثبات، امنیت 

و کارآیی فوق العاده ای را برای آنان به ارمغان آورد.به گزارش مهر ، یکی از قابلیت های تازه 

مرورگر کروم Site Isolation نام دارد که باعث می شود رسیدگی به هر سایت باز شده از طریق 

زبانه ها به طور اختصاصی و در فرایندی جداگانه صورت بگیرد. این امر هم امنیت بیشرت را برای 

 Site Isolation مرورگر فراهم می آورد و هم ثبات آن را بیشرت می کند.گوگل می گوید قابلیت

همچنین باعث می شود که میزان مرصف حافظه دستگاه توسط کروم بین 10 تا 20 درصد کمرت 

شود و در نتیجه احتامل ایجاد اختالل و کندی مرورگر و رایانه نیز کاهش می یابد.
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در روزهای اخیر بعد از اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلرتینگ هوشمند و 

ناموفق بودن آن گامنه زنی هایی درباره اجرای طرح فیلرتینگ غیر همسان دیده 

شد اما حاال وزیر ارتباطات وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب می کند.

به گزارش فارس،  محمد جواد  آذری جهرمی اعالم کرد: موضوعی که اخیرا تحت 

عنوان طرح فیلرتینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منترش شده است، از اساس 

ارتباطات مطرح نشده  این مضمون در وزارت  با  تاکنون طرحی  کذب است. 

است.

این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت می گیرد که وزیر ارتباطات در نشست 

خربی خود درباره طرح غیرهمسان سازی نظام پاالیش متناسب با استفاده افراد 

گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام  آمادگی داریم دادستانی رشوطی داشت 

که به آنها پاسخ داده ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را 

داریم.

پروژه  یک  به صورت  که  فیلرتینگ  معمول  پروژه  از  بخشی   : بود  گفته  وی 

مجزا برای اعامل محدودیت روی یکی از شبکه های اجتامعی پیاده سازی شد 

متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتامعی روی الگوریتم رمز 

رفت، اعامل سیاست فیلرتینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرده بود که : به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه 

پاالیش هوشمند در حال  اما به صورت کلی فرایند  اجتامعی کم شده است 

پیگیری است و فاز دوم آن امتام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین 

شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده 

پیاده سازی شود.

بعد از این اظهارات بحث غیرهمسان سازی نظام فیلرتینگ از سوی تحلیل گران 

مطرح شد و گامنه زنی هایی در این مورد صورت گرفت و حتی جزئیاتی از آن 

نیز مطرح شد از جمله اینکه  فیلرتینگ غیرهمسان اینطور تعریف شد که هر 

فرد ملزم خواهد بود برای دسرتسی به اینرتنت با نام کاربری خود به اینرتنت 

ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس براساس 

هویت خود خواهد توانست به محتوای وب سایت های مجاز دسرتسی پیدا کند.

بر اساس این گزارش در تعریف فیلرتینگ هوشمند هم پیش از این از سوی 

مسئوالن وقت وزارتخانه مفهوم مشابهی اعالم شده بود اما اعالم وزیر مبنی 

بر اینکه اعامل  فیلرتینگ بر روی یکی از شبکه های اجتامعی ممکن نشد و از 

سوی دیگر وعده پیاده سازی پاالیش هوشمند بر روی فضای وب تا سه ماه دیگر 

مبنای این گامنه زنی ها شد.

ابهام در وضعیت 
فیلترینگ هوشمند اینترنت

کارت گرافیک قدرتمندی که رایانه شخصی را 
تبدیل به ابررایانه می کند

وی  تایتان  قدرمتند  گرافیک  کارت  عرضه  با  روزها  این  افزار  دنیای سخت 

است. گذارده  پشت رس  را  قبلی  های  محدودیت  از  بسیاری 

به گزارش فارس ، رشکت ان ویدیا سازنده این کارت گرافیکی می گوید با 

قابلیت های پیرشفته هوش  از  توان بسیاری  پردازنده می  این  از  استفاده 

مصنوعی را در رایانه های شخصی اجرا کرد و این رایانه ها را به ابررایانه 

کرد. مبدل 

رومنایی از این پردازنده گرافیکی 2999 دالری در جریان برگزاری کنفرانس 

سیستم های پردازش اطالعات عصبی در کالیفرنیا در هفته گذشته صورت 

گرفته است.

ان ویدیا این پردازنده را پیرشفته ترین پردازنده گرافیکی دنیا لقب داده و 

می گوید در تولید آن از 21.1 میلیارد ترانزیستور استفاده شده که در نوع 

خود بی سابقه است. این تعداد ترانزیستور از پردازش اطالعات با رسعت 110 

ترافالپ پشتیبانی می کند که نه برابر بیشرت از رسعت قدرمتندترین پردازنده 

گرافیکی است که قبال توسط ان ویدیا عرضه شده بود.

هر  است.  رایانه  توسط  داده ها  پردازش  رسعت  اندازه گیری  واحد  فالپس 

ترافالپس معادل یک تریلیون )یا 10 به توان 12( عملیات ممیز شناور بر 

است. ثانیه  واحد 

کاربران با نصب این پردازنده گرافیکی می توانند برنامه های خودآموز به 

رایانه ها و همین طور برنامه های هوش مصنوعی پیرشفته را نصب منایند 

و لذا انتظار می رود محصول مذکور با استقبال گسرتده محافل آموزشی و 

پژوهشی مواجه شود.

 

این اپلیکیشن عکس های نوستالژی قدیمی می گیرد
 به تازگی اپلیکیشنی عرضه شده که طی سه روز عکس های کاربر را پردازش 

می کند و یادآور دوربین های عکاسی قدیمی است.

 به گزارش مهر ، به تازگی اپلیکیشنی در کره جنوبی و ژاپن محبوب شده 

که طی سه روز عکس های کاربر را پردازش می کند و به این ترتیب یادآور 

دوربین های عکسربداری قدیمی است.

حس  ایجاد  آن  ارائه  از  هدف  و  دارد  نام   Gudak Cam اپلیکیشن  این 

نوستالژی استفاده از دوربین های قدیمی کوداک است. این اپلیکیشن از 

کاربر خود می خواهد بخش »رول فیلم« را پر کند که حاوی 24 شات است.  

 پس از تکمیل این بخش و عکاسی، سه روز طول می کشد تا فرد بتواند 

عکس ها را در موبایل خود مشاهده کند.

به وسیله این اپلیکیشن  به جای  ثبت 12 تصویر و در نهایت نگهداشنت یکی 

از آنها، کاربر را وادار کند قبل از عکس گرفنت کمی تفکر کند.

اما عالوه برآن این اپلیکیشن قابلیت های زیبایی شناختی دارد.

تعداد کاربران این اپلیکیشن 1.3 میلیون نفر اعالم شده است.

اسامی محبوب ترین برنامه های اپل اعالم شد
 رشکت اپل با بررسی محبوب ترین برنامه های عرضه شده برای آیفون و 

آی پد فهرستی از محبوب ترین این برنامه ها را اعالم کرده است.

به گزارش مهر ، در سال 201۷ با همه گیرشدن فناوری های واقعیت مجازی 

انبوهی از برنامه ها و بازی های مبتنی بر این فناوری از راه رسیده است. 

همچنین در سال 201۷ برنامه های تقویت سالمت ذهنی و برنامه ریزی 

مترینات ورزشی بسیار مورد توجه بوده اند.

اپل برترین برنامه سال 201۷ برای آیفون را Calm اعالم کرده که برنامه ای 

برای ارتقای سالمت و برنامه ریزی مترینات ورزشی است.

این رشکت برترین بازی آیفون را هم Splitter Critters اعالم کرده که یک 

بازی فکری ساده ولی جذاب است. بهرتین برنامه آی پد در سال 201۷ هم 

Affinity Photo برای ویرایش عکس ها و ویدئوها بوده است.در نهایت اپل 

برترین بازی آی پد در سال 201۷ را The Witness اعالم کرده است.

از جمله دیگر برنامه های محبوب فروشگاه اپ استور اپل می توان به بیت 

موجی، اسنپ چت، یوتیوب، پیام رسان فیس بوک، اینستاگرام، فیس بوک، 

نقشه گوگل، نتفلیکس، اسپاتیفای موزیک، اوبر، جی میل، پاندورا موزیک، 

آمازون و واتس اپ اشاره کرد.

 

لپ تاپ ها همیشه آنالین ساخته می شوند
یک رشکت تولید کننده رایانه مشغول ساخت لپ تاپ هایی است که با 

آنالین هستند. اینرتنت سیم کارت همیشه  کمک 

برای دستگاه های  فناوری  مایکروسافت مشغول ساخت   ، مهر  گزارش  به 

تا رایانه هایی همیشه آنالین بسازد. مجهز به ویندوز 10 است 

در همین راستا طرحی به نام eSIM برای ویندوز 10 ارائه کرده که به زودی 

به همه کاربران اجازه می دهد لپ تاپ هایشان را درهر نقطه ای به وسیله 

اینرتنت موبایل به اینرتنت متصل کنند. به این ترتیب نیازی به یک هات 

اسپات وای فای نخواهد بود.این نوع لپ تاپ ها چندان قدرمتند نیستند اما 

باتری های بادوام، قابلیت اتصال به اینرتنت سیم کارت را دارند و به همین 

دلیل به طیف جدیدی از لپ تاپهای همیشه آنالین مشهور شده است.

به هرحال در طرح جدید مایکروسافت، می توان سیم های فیزیکی را در 

دستگاه قرار داده و در محل فروش  فعال کرد، یا آنکه یک سیم کارت با 

فعال  دور  راه  از  و  تعبیه  در دستگاه  ابر  از خدمت  دانلود شده   پروفایل 

می شود. این طرح درحالی اعالم می شود که لپ تاپ های کوالکام نیز به 

زودی از اینرتنتLTEپشتیبانی خواهند کرد.

پشتیبانی کامل این طرح نیازمند همکاری با  اپراتورهای موبایل است.

گوگل تنظیامت تازه دیگری را هم برای افزونه های این مرورگر و به منظور 

ارتقای امنیت کروم در نظر گرفته است. از این طریق نه تنها بلوکه کردن 

افزونه های مزاحم ممکن می شود، بلکه با قراردادن آنها در فهرست سیاه 

جلوی فعالیت افزونه های خطرناک مشابه نیز گرفته می شود. از این طریق 

کاربران دیگر نیازی به کنرتل مداوم افزونه ها برای شناسایی افزونه های 

آسیب پذیر یا سارق اطالعات ندارند.

تلفن  اپراتوری  شبکه  به  که  جدیدی  گوشی های 

همراه وارد می شوند باید فرآیند فعال سازی را به 

طور کامل و موفق طی کنند در غیر این صورت پس 

از 30 روز قطع می شوند.

به گزارش فارس، رجیسرتی گوشی تلفن همراه از 14 

آذر ماه آغاز شده است.

تلفن  اپراتوری  شبکه  به  که  جدیدی  های  گوشی 

همراه وارد می شوند باید فرآیند فعال سازی را به 

این صورت   طور کامل و موفق طی کنند در غیر 

منی توانند به صورت دائم از شبکه رسویس بگیرند 

و پس از 30 روز قطع می شود.

کاربر  برای فعال سازی گوشی در طرح رجیسرتی 

باید کد دستوری ستاره ۷۷۷۷ مربع )سامانه همتا( 

را شامره گیری کند. 

سپس در منوی باز شده گزینه 2 )فعال سازی( را 

انتخاب کند و شامره 15 رقمی IMEI را بدون هیچ 

گونه عالمت اضافی وارد کند.

طریق  از  یا  شده  درج  گوشی  جعبه  روی   IMEI

شش  صفر  مربع  ستاره  دستوری  کد  شامره گیری 

است. مشاهده  قابل  مربع 

سپس کاربر باید شامره سیم کارت را وارد کند.

پس از آن باید کد فعال سازی وارد شود. این کد یک 

عدد 6 رقمی است که روی کارت گارانتی درج شده 

و باید هنگام خرید از فروشنده دریافت کند.

پس از طی این مراحل پیغامی برای مشرتک منایش 

و   IMEI شامره  حاوی  پیغام  این  شود.  می  داده 

شامره سیم کارتی است که برای این گوشی فعال 

است. شده 

تایید  مورد  کارت  سیم  و   IMEI شناسه  اگر 

تایید  و  وارد  را   1 گزینه  باید  است   کاربر 

کند.

بر فعال سازی موفق در  پیغامی مبنی  در نهایت 

طرح رجیسرتی منایش داده خواهد شد و عملیات 

رجیسرتی کردن گوشی با موفقیت انجام شده است. 

این پیغام در یک پیامک نیز به اطالع کاربر رسانده 

می شود.

روش رجیستر کردن گوشی های جدید

بهترین پیشگیری در برابر حمالت »خرگوش بد«
یا سازمان هایی که تحت  اشخاص  به   .MiniTool Solution Ltd برنامه ی

تهدید حمالت باج افزاری هستند، راه حل های پیشگیرانه یا محافظتی ارایه 

می دهد.

 )WannaCry( به گزارش ایسنا، بدیهی است باج افزارهایی مانند واناکرای

و خرگوش بد )Bad Rabbit( تهدید بزرگی برای امنیت جهان هستند. ابزار 

بالقوه  یا سازمان هایی که به طور  MiniTool Solution Ltd. به اشخاص 

تحت تهدید حمالت باج افزاری هستند، راه حل های پیشگیرانه یا محافظتی 

ارایه می دهد.

طبق بیانیه ای که توسط رییس خدمات  BBRارایه شده، تهدیدات باج افزاری 

نه تنها در حال رشد، بلکه در حال تکامل هستند و به هکرها اجازه می دهند 

قرار  هدف  را  آن ها  داده ی  فایل های  مهمرتین  و  آسیب پذیر  سازمان های 

دهند و مطابق با آن ها درخواست باج کنند. طبق آمار وب سایت مرکز ماهر 

)مدیریت امداد و هامهنگی رخدادهای رایانه ای(، ۷1 درصد از رشکت هایی 

که هدف حمالت باج افزاری قرار گرفته اند، به آن آلوده شده  و داده های 

مهمی مانند اسناد، عکس ها و دیگر فایل های شخصی و خصوصی را از دست 

داده اند.

ابزار MiniTool Solution Ltd با هدف کمک به مشرتیان جهت حفاظت 

از دستگاه های الکرتونیکی آن ها هم در خانه و هم در محل کار در برابر 

حمالت  از  جلوگیری  ابزار  این  از  استفاده  با  است.  شده  ارایه  باج افزار 

باج افزاری، ساده تر از بازیابی پس از حمله است. همچنین پشتیبان گیری قابل 

اعتامد از داده ها برای کاهش اثرات تهدیدات بدافزاری بالقوه رضوری است. 

مهم تر از همه، اگر سیستمی آلوده به باج افزار شود، فایل پشتیبان می تواند 

برای بازیابی داده ها یا بازگرداندن سیستم به حالت قبلی خود بدون پرداخت 

هر گونه باجی استفاده شود.

پشتیبان گیری با استفاده از مینی تول

و  ایجاد  امکان  که  است  ابزار همه کاره  یک  مینی تول،  پشتیبان گیری  ابزار 

جمله  از  ذخیره سازی،  دستگاه  نوع  همه  برای  پشتیبان  تصاویر  مدیریت 

درایوهای فلش USB، درایوهای خارجی سخت، SSD و  HDDدر آن فراهم 

شده است. این ابزار، پشتیبان گیری از سیستم، پارتیشن و دیسک را با کلیک 

ساده ای فراهم می آورد. هنگام ایجاد یک تصویر پشتیبان، کاربران می توانند 

پشتیبان گیری خودکاری ایجاد و مدیریت فضای دیسک را فعال سازند.

میلیون ها  تاکنون  مینی تول  داده های  از  پشتیبان گیری  و  بازیابی  راه حل 

عملیات  است.  کرده  باج افزاری حفظ  از حمالت  را  خانگی  رایانه ی  کاربر 

دستگاه های ذخیره سازی خارجی، سیستم ها و فایل های رمزشده را می توان 

در صورت نیاز به طور مستقیم و مؤثر از پشتیبان های قبلی بازیابی کرد.

ابزار مینی تول برای حفاظت کارگزارها در برابر باج افزار نیز راه حلی دارد.   

نرم افزار شبیه سازی دیسک سخت )به عنوان مثال، شبیه سازی کل دیسک 

سیستمی یا تنها منتقل ساخنت سیستم عامل به دیسک سخت دیگر( کارها 

را آسان تر می کند. اگر پشتیبان های دیسک سخت شامل فایل های سیستمی 

باشد، کارگزارها یا رایانه های خانگی می توانند به طور نرمال فعالیت کنند و 

امکان دسرتسی به فایل ها نیز وجود دارد.

اگر رایانه های خانگی، آلوده به دیگر انواع تهدیدات امنیتی مانند باگ، اسب 

 MiniTool  تروجان یا ویروس شوند نیز مینی تول راه حلی دارد. استفاده از

Power Data Recoveryکاربران را قادر می سازد تا داده های حذف شده را تا 

1 گیگابایت به صورت رایگان بازیابی کنند، به ویژه بازیابی فایل هایی که پس 

از یک حمله ی ویروسی گم و یا حذف  شده اند.

 

گام بلند اپل برای تصاحب »شازم«
گزارش های منترش شده حاکی از آن است که اپل درصدد نهایی کردن یک 

توافق برای تصاحب اپلیکیشن موسیقی »شازم« است.

به گزارش ایسنا، اپلیکیشن شازم که به منظور تشخیص خودکار موسیقی و 

نام و نشانی خواننده آهنگ ها توسط کاربران استفاده می شود، محبوبیت 

بسیاری در میان کاربران گوشی هایی با سیستم عامل اندروید و iOS دارد.

رشکت اپل در تالش است مالکیت اپلیکیشن محبوب تشخیص موسیقی شازم 

کار می خواهد  این  با  اپل  بگیرد.  اختیار  در  میلیون دالر  قیمت 400  با  را 

و  پارچه  یک  آیفون خود  و گوشی های  عامل  با سیستم  را  اپلیکیشن  این 

هامهنگ تر کند تا کاربران گوشی های هوشمند آیفون بتوانند از امکانات 

و قابلیت های جدید و منحرص بفرد آن لذت بربند و بدین ترتیب با رقبای 

قدرمتند خود نیز به رقابت بپردازد.

اپلیکیشن  شازم نرم افزاری است که توانایی تشخیص موسیقی هنگام پخش 

را دارد و به کاربران اجازه می دهد از نام خواننده و اطالعات دقیق آهنگ 

و موسیقی در حال پخش مطلع شوند. این اپلیکیشن از زمانی که در سال 

2009 عرضه شد، عالوه بر این که به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین 

اپلیکیشن های موبایل تبدیل شد، تاکنون بیش از 1 میلیارد بار توسط کاربران 

دانلود و نصب شده است.

 ،2 پیکسل  خود،  جدید  گوشی های  در  گوگل  که  زمانی  از  می رسد  بنظر 

اپلیکیشن مشابهی را توسعه داده، اپل نیز به فکر افتاده است که شازم را 

کند. آیفون  گوشی های  را مخصوص  آن  و  کند  تصاحب 

و  مصاحبه  در  نیز  این  از  پیش   - شازم  رشکت  عامل  مدیر   - ریلی  ریچ 

گفت وگوهای خود اعالم کرده بود که شازم قصد دارد به یکی از رشکت های 

بزرگرت تعلق پیدا کند.با اینکه هنوز سخنگویان رشکت های شازم و اپل در 

را  آمده  بدست  گزارش های  و  نکرده  نهایی  و  قطعی  نظر  اظهار  باره  این 

باالی  احتامل  از  آگاه همچنان  و  نزدیک  منابع  اما  اند،  نکرده  تایید  رسام 

نهایی شدن قرارداد مذکور در هفته جاری سخن می گویند.بر اساس گزارش 

وال اسرتیت ژورنال، رشکت شازم در سال گذشته میالدی 2016، شاهد رشد 

است.  بوده  خود  اپلیکیشن  دانلود  از  حاصل  درآمدهای  در  درصدی   10

منفعت  میتواند  که  دارد  روز  در  کلیک  میلیون  از 1  بیش  شازم همچنین 

بزرگی برای اپل به شامر بیاید.البته الزم به ذکر است که مبلغ 400 میلیون 

است  شازم  در  گزاری  رسمایه  ارزش  از  کمرت  بسیار  اپل  پیشنهادی  دالری 

دارد. قیمت  میلیارد دالر  اکنون حدود یک  این رشکت هم  ارزش سهام   و 


