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خطر بازگشت تورم 2 رقمی

گزارش بانک مرکزی 
از افزایش قیمت کاالهای اساسی

مالزی پس از 5 سال
 دوباره مشتری نفت ایران شد 

پایبندی پاریس به تعهدات ایرباس

ایجاد خط اعتباری مشترک بین ایران و هلند
افزایش بدهی دولت

 نتیجه انتشار فزاینده اوراق مشارکت 

رحلت جانسوز كريمه اهل بیت، دخت گرامي موسي بن جعفر)ع( و اخت مكرمه حضرت ثامن الحجج علیهما السالم را تسلیت مي گويیم

 كمیسیون تلفیق مصوب كرد؛

افزایش
 18درصدی

حداقل حقوق 

قیمت دالر از 444۰ تومان گذشت
 194 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

 در بودجه 9۷ 

 توافق برای کاهش 
مالیات بر ارزش افزوده طال به ۳ درصد

رییس فراکسیون شفاف سازی اقتصادی مجلس 

بر  مالیات  نرخ  تا  گرفته  صورت  توافقی  گفت: 

درصد   ۳ به   ۹ از  جواهر  و  طال  افزوده  ارزش 

کند. پیدا  کاهش 

به گزارش خانه ملت، محمودصادقی، با بیان اینکه 

عمده اعرتاض های طال و جواهر و سازندگان و 

قانون  این  به  نسبت  صنف  این  فروشندگان 

صنف،  منایندگان  شد  تالش  گفت:  شد،  مطرح 

تشکیل  خصوص  این  در  که  کمپینی  اتحادیه، 

اداره کل  اقتصاد دارایی،  شده، منایندگان وزارت 

امور مالیاتی، مرکز پژوهش ها و منایندگان مردم 

در مجلس نظرات خود را در این خصوص مطرح 

کنند.

 وی ادامه داد: کل چرخه تولید طال  و جواهر باید 

شفاف شود و عمده ترین اختالف این است که آیا 

مالیات تنها بر روی اجرت باشد یا عالوه بر اجرت 

بر روی خود کاال نیز اعامل شود.

است  این  اینکه خواسته صنف  بر  تاکید  با  وی 

اجرت ساخت  روی  بر  تنها  مالیات  دریافت  که 

طال و جواهر اعامل شود، عنوان کرد: منایندگان 

وزارت اقتصاد و دارایی عمده صحبت هایشان این 

بود که چرخه های واردات و تولید طال و جواهر 

باشد. شفاف 

این مناینده مردم در مجلس با بیان اینکه منایندگان 

زیرساخت های  که  داشتند  را  ادعا  این  صنف 

کرد:  ترصیح  است،  نشده  ایجاد  شفافیت 

کشورهای  در  زمینه  این  در  مختلفی  روش های 

دیگر در حال اجرا است و بحرینی نایب رئیس 

فراکسیون نیز اعالم کرد که در این زمینه به یک 

رسیده اند. برد  برد  الگوی 

صورت  توافقی  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 

گرفته است نا نرخ مالیات بر ارزش افزوده طال 

و جواهر از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش پیدا کند، 

خاطرنشان کرد: این بحث تقریبا نامتام ماند که 

نیاز به بحث های بیشرتی دارد و جلساتی دیگری 

نیز باید برگزار است.

قیمت دالر از 444۰ تومان گذشت

قیمت دالر دیروز رکورد ۴۴۴۵ تومان را در بازار آزاد زد و نهایتا با نرخ ۴۴۴۰ 

تومان خرید و فروش شد.

به گزارش تسنیم، در پی تشدید تالطم در بازار ارز، نرخ دالر دیروز هم با سیر 

صعودی همراه شد و در باالترین قیمت به ۴۴۴۰ تومان رسید. البته فعاالن 

بازار ارز نرخ های مختلفی را برای دالر در روز گذشته از  ۴۴2۰ تا ۴۴۴۰ 

تومان ثبت کرده اند.

افزایش قیمت، خرید و  با وجود  رصاف های خیابان فردوسی می گویند: 

فروش چندانی در بازار انجام نشد. البته رصاف ها که از وقایع اخیر در بازار 

ارز در شوک به رس می برند و دلیل قانع کننده ای برای گرانی های اخیر 

این بازار پیدا منی کنند اینبار به این نتیجه رسیده اند که پایان سال را توجیه 

گرانی های دالر اعالم کنند.

یکی از رصاف ها از کمبود ارز در بازار گله دارد و می گوید: بانک مرکزی به 

برخی رصافی ها ارز می دهد ولی میزانش خیلی کم است.

رصاف دیگری می گوید: یک دفعه در بازار ارز کم می شود و به دنبال آن 

قیمت ها باال می رود؛ وی تأکید دارد که حضور بانک مرکزی این روزها 

 در بازار ارز اصال مثل قبل نیست؛ وی می گوید: بانک دیگر آن بانک قبل

 نیست.

به گزارش تسنیم، گرانی یک باره دالر که علت اصلی آن افزایش قیمت پایه 

از سوی بانک مرکزی است، موجب شد تا بار دیگر خیابان فردوسی، روز 

متالطمی را سپری کند؛ دالل هایی هم که مقابل پاساژ افشار برای رؤسای خود 

دالر می خرند و می فروشند روزهای شلوغی را در پیش دارند.

یکی از واسطه های بازار ارز که شغلش خرید و فروش دالر برای یکی از 

رصاف های بزرگ است، می گوید: ارز در بازار کم است و دالرهای نقدی را 

می خرند. رسیع 

دالل ارزی دیگری هم می گوید: این کارها کار بانک مرکزی است به خاطر 

اینکه دولت و بانک مرکزی راحت می توانند با تزریق دالر بازار را کنرتل کنند 

ولی وقتی بانک مرکزی بعضی روزها دالر کم عرضه می کند و قیمت را باال 

می برد همین وضعیت شکل می گیرد.

گفتنی است، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی اعالم کرده 

است که رشایط فعلی تعامل بازار تعادلی و بازار غیررسمی به گونه ای نیست 

که در صورت ثبات اقتصادی و اوضاع سیاسی تا انتهای سال شوکی به بازار 

ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطالق کرد.

یوسف نژاد از تقدیم گزارش نهایی بودجه ۹۷ به هیئت رئیسه مجلس از سوی 

این کمیسیون خرب داد

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خانه ملت از امتام مراحل بررسی الیحه 

بودجه ۹۷ تا پایان هفته جاری در این کمیسیون خرب داد و گفت: روند بررسی 

الیحه بودجه ۹۷ سه هفته متوالی در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیری شد که 

پیش بینی می شود، با توجه به امتام بررسی پیشنهادات، نهایتا تا پایان هفته 

جاری در این کمیسیون پایان یابد.

داخلی  آیین نامه  طبق  کرد:  اضافه   ،۹۷ بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 

مجلس، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق درباره الیحه بودجه سال ۹۷، بالفاصله 

پس از بررسی و تصویب در کمیسیون، تقدیم هیئت رئیسه پارملان می شود.

مناینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت: بررسی الیحه بودجه ۹۷ از هفته 

آینده در مجلس آغاز می شود.

سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ خبر داد:

گزارش نهایی بودجه ۹۷ 
شنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود

ایجاد خط اعتباری مشترک بین ایران و هلند
رییس سازمان گسرتش گفت: بعد از لغو تحریم ها فضای مثبتی ایجاد شد و ما 

اکنون آماده مذاکره هستیم؛ ما هم می خواهیم که رشکت های اروپایی به ایران 

بیایند و در پروسه آموزش کمک کنند.

به گزارش مهر ، منصور معظمی در دیدار با سوزانا ترستال سفیر هلند در ایران 

با اشاره به ماموریت سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران در دولت دوازدهم 

با رشکت های خارجی  برای همکاری های مشرتک  رییس جمهوری  تاکید  و 

اظهارداشت:خوشبختانه بعد از لغو تحریم ها اگرچه رییس جمهور آمریکا تالش 

کرد که موانعی برای همکاری های ایران با کشورهای اروپایی ایجاد کند، اما 

این اتفاق نیفتاد. خوشبختانه نشست اخیر آقای ظریف در بروکسل هم بسیار 

مثبت بود و انتظار ما این است که کشورهای اروپایی همکاری های خود را با 

ایران گسرتش بدهند.

او با بیان اینکه عادی شدن روابط با کشورهای اروپایی زمان می برد،گفت:درست 

است که بیش از ۸ سال بود که هیچ ارتباطی با کشورهای اروپایی نداشتیم؛ 

اما امروز می توانیم رشایط تغییر دهیم. به طور مثال ایدرو آماده مذاکره و 

تغییر است.سوزانا ترستال سفیر هلند در ایران هم در این  نشست گفت: ما 

هم رشکت های هلندی را برای همکاری با ایران تشویق می کنیم،اما در برخی 

مواقع خیلی سخت می شود که اطالعات مورد نیاز برای رشکت هایی که عالقه 

مند به همکاری هستند، به دست بیاوریم.

او افزود: البته ما با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال مذاکره هستیم ؛حتام 

الزم است که رشکت های هلندی قوانین وساختارهای مالکیت در ایران را طبق 

مقرراتی حقوقی بشناسند.ممکن است این پروسه کمی طوالنی باشد ولی ما 

می خواهیم که شام کمک کنید که کارها آسان تر شود.

او اضافه کرد: تجار ما واقعا می خواهند که با ایران کار کنند.با این حال بعضا 

از آنها می شنویم که می گویند فرآیند تجارت با ایران خیلی طوالنی است.

 ترتستال گفت: اگر بتوانیم از ظرفیتی که ایدرو دارد کمک بگیریم ، آماده 

هستیم که ظرفیت های خود را برای آموزش در اختیار رشکت های ایرانی قرار 

دهیم.سفیر هلند در ایران با اشاره به اشتغالزایی این همکاری عنوان کرد: ما 

می دانیم که برای تولید محصول در ایران،موانعی وجود دارد، از جمله واردات 

مواد اولیه محدود است. ایران نیاز دارد که حدود دو الی سه سال محدودیت 

و  دیدیم  را  بازار  ما  نیست.  مشکل  بازاریابی  دهد.  کاهش  را  وارداتی  های 

پسندیدیم.علی عراقچی مدیرکل امور بین امللل ایدرو هم در این نشست با 

طرح پیشنهادی خاطرنشان کرد: با ایجاد خط اعتباری بین ایران و هلند، می 

توان به توسعه روابط صنعتی بین دو کشور ایران و هلند کمک عملی کرد.

هند در واردات نفت از ایران رکورد زد
رویرتز به نقل از منابع آگاه گزارش داد واردات نفت هند از ایران در دسامرب 

احتامال باالترین میزان در ۹ ماه گذشته بوده که کمک کرد صادرات نفت این 

عضو اوپک به آسیا در ماه میالدی گذشته افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویرتز، این منبع آگاه اظهار کرد: خریداران آسیایی 

را  ایران  نفت  روز  در  بشکه  میلیون   ۱.۹2 دسامرب  در  بود  قرار  برنامه  طبق 

خریداری کند که هفت درصد نسبت به ماه پیش از آن کاهش داشت.

میزان نفت خام بدون در نظر گرفنت میعانات که قرار بود هند در ماه میالدی 

گذشته از ایران بارگیری کند، حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز بود که ۷۸ درصد 

نسبت به نوامرب افزایش داشت و باالترین میزان از مارس بود.

این میزان واردات نفت خام هند از ایران، کاهش خرید ماهانه سه خریدار 

آسیایی بزر گ دیگر شامل چین، کره جنوبی و ژاپن را جربان می کند. جزئیات 

مربوط به بارگیری میعانات برای دسامرب هنوز موجود نیست.

تایوان نیز ماه میالدی گذشته نفت ایران را خریداری کرد.همچنین رشکت نفت 

دولتی پرتوناس مالزی در دسامرب برای نخستین بار از سال 2۰۱2 نفت ایران را 

خریداری کرد. مالزی به دلیل تشدید تحریم های غربی و دشوار شدن پرداخت 

و صادرات نفت در سال 2۰۱2 واردات نفت از ایران را متوقف کرده بود.

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط 

مواد  از  برخی  خرده فروشی  قیمت 

خوراکی در تهران را در هفته منتهی 

به 22دی ماه منترش کردکه براساس 

آن نرخ۴گروه نسبت به هفته قبل از 

نشان  کاهش  گروه  وسه  افزایش  آن 

می دهد.

به گزارش مهر براساس خالصه نتایج 

قیمت  متوسط  هفتگی  گزارش 

خرده فروشی برخی از مواد خوراکی 

در تهران در هفته منتهی به بیست و 

دوم دی ماه، قیمت لبنیات ۱.۴ درصد، 

گوشت  درصد،   2.2 تازه  میوه های 

درصد   ۰.۱ چای  و  درصد   ۰.۱ قرمز 

افزایش  آن  از  قبل  هفته  به  نسبت 

تخم  قیمت  همچنین  است.  یافته 

مرغ ۹.۶ درصد، حبوب ۱.۳ درصد و 

گوشت مرغ ۱.۶ درصد کاهش داشت 

و قیمت برنج،  قند و شکر و روغن 

نباتی نیز در مدت زمان مشابه بدون 

تغییر و ثابت بوده است.

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات 

بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۰.2 

درصد، ماست پاستوریزه 2.۱ درصد و 

پنیر پاستوریزه ۳.۶ درصد نسبت به 

قیمت  و  داشت  افزایش  قبل  هفته 

بهای  بود.  تغییر  بدون  اقالم  سایر 

کاهش  درصد   ۹.۶ معادل  تخم مرغ 

ریال   ۱۶۰ تا   ۱2۶ شانه ای  و  یافت 

می رفت. فروش 

قیمت  برنج  گروه  در  هفته  این  در 

متام اقالم ثابت بود. در گروه حبوب 

 ۰.۱ معادل  بلبلی  چشم  لوبیا  بهای 

درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم 

که  قرمز  لوبیا  و  لوبیا سفید  به جز 

تا  درصد   ۱.2 بین  بود،  تغییر  بدون 

داشت. کاهش  درصد   ۱.۹

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر 

نظر شهرداری انگور و هندوانه عرضه 

کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی 

تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی 

میوه فروشی ها  سایر  با  مقایسه  در 

مصوب  نرخ  بـه  بودند،  متفاوت 

سازمان میادین میوه و تره بار عرضه 

می شد. میوه فروشی های سطح شهر 

عرضه  را  تازه  سبزی  و  میوه  اقالم 

می کردند که در گروه میوه های تازه 

 ۰.۶ معادل  یک  درجه  پرتقال  بهای 

درصد، نارنگی 2.2 درصد و هندوانه 

سایر  قیمت  ولی  کاهش  درصد   ۱.۹

تا  درصد   ۱.۹ بین  گروه  این  اقالم 

گروه  در  یافت.  افزایش  درصد   ۸.۴

فرنگی  گوجه  بهای  تازه  سبزی های 

درصد  سبز ۶  کدو  درصد،  معادل ۴ 

و پیاز ۰.۹ درصد کاهش ولی قیمت 

 ۷.۶ تا  درصد   ۰.۱ بین  اقالم  سایر 

داشت. افزایش  درصد 

بود.  ثابت  گوسفند  گوشت  بهای 

گوساله  و  گاو  تازه  گوشت  قیمت 

معادل ۰.۳ درصد افزایش ولی بهای 

گوشت مرغ ۱.۶ درصد کاهش یافت.

و  شکر  قند،  قیمت  هفته  این  در 

انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و 

بهای چای خارجی معادل ۰.۱ درصد 

داشت. افزایش 

و  بیست  به  منتهی  سال  یک  در 

دوم دی ماه سال جاری نرخ لبنیات 

درصد،   ۳۰.۸ مرغ  تخم  درصد،   ۹.۳

درصد،   ۱.۳ درصد، حبوب   ۰.۶ برنج 

سبزی  درصد،   2۹.۶ تازه  میوه های 

 ۹.۷ قرمز  گوشت  درصد،   ۴۴ تازه 

درصد، گوشت مرغ ۸.۷ درصد، چای 

۱۹.۶ درصد و روغن 2.۵ درصد رشد 

قند  قیمت  همچنین  است.  کرده 

نشان  کاهش  درصد   ۱۰.۵ شکر   و 

می دهد.

گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت کاالهای اساسی
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اقدامات کمیته مالیاتی
 برای اصالح مالیات برارزش افزوده

ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح  گفت:الیحه  مجلس  مالیاتی  کمیته  رئیس 

افزوده در صورتی که تبدیل به قانون شود از اخذ مالیات مضاعف جلوگیری 

می کند.

محمود شکری در گفت  و گو با خانه ملت، در خصوص روند بررسی الیحه 

اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده 

عالوه بر اینکه باید اصالح شود نیاز دارد به یک قانون دامئی تبدیل شود در 

این راستا کمیته مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی ها و اقدامات 

الزم را انجام داده است.

کمیسیون  مالیاتی  داد:کارگروه  ادامه  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 

اقتصادی در ماه های گذشته ابهامات و اختالفات دستگاه اجرایی بین وصول 

کنندگان مانند تولیدی ها و بنکداران که مطرح بود را تحت بررسی قرار داد 

و در این زمینه شفاف سازی انجام داد.

مناینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس ترصیح کرد:منایندگان 

اتحادیه های  بازرگانی و همچنین منایندگان  و  اصناف  تعاون،  اتاق های 

صنوف مختلف، نخبگان و دانشگاهیان و بخش خصوصی نظرات خود را در 

خصوص مسائل و مشکالت در زمینه مالیات بر ارزش افزوده بیان کردند و 

کمیته مالیاتی مجلس متامی موارد را بررسی کرد.

شکری در ادامه ترصیح کرد:گزارش نهایی کمیته مالیاتی مجلس در خصوص 

الیحه اصالح قانون مالیات برارزش افزوده آماده شده و از هفته گذشته در 

کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد:انتظار این بود از برخی خدمات و کاالها، مالیات بر ارزش 

کمیته  که  گیرد  سازی صورت  زمینه شفاف  این  در  یا  نشود  اخذ  افزوده 

است. داده  انجام  را  اقدامات الزم  مالیاتی 

بررسی موضوع  اسرتداد مالیاتی در کمیته مالیاتی مجلس

شکری افزود:بحث جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، بحث اسرتداد مالیاتی 

برای مودیان مالیاتی که از پرداخت مالیات معاف هستند در گزارش کمیته 

مالیاتی شفاف شده است و در صورت به رسانجام رسیدن این الیحه از اخذ 

مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری می شود.

مالیات  شد:اگر  یادآور  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  مالیاتی  کمیته  رئیس 

پرداختی مودیانی بیش از مالیات واقعی باشد باید مالیات اضافه  اخذ شده، 

طی مدت زمانی مشخصی اسرتداد شود.

 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس انتقاد کرد:

افزایش بدهی دولت
 نتیجه انتشار فزاینده اوراق مشارکت 

عملکرد  از  انتقاد  با  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 

دولت در بودجه نویسی تاکید کرد که سال آینده نرخ تورم و رکود افزایش 

دارد. چشمگیری 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به گزارش 

مرکز پژوهش ها که رکود در سال آینده را افزایشی پیش بینی کرده است، 

اظهار داشت: در این گزارش تاکید شده است که به دلیل آنکه الیحه بودجه 

سال 97 انقباضی بسته شده است، سال آینده رکود خواهیم داشت.

این  البته  داد:  ادامه  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 

واقعیت بودجه سال 97 است که با کرسی مواجه خواهد شد و برای تامین 

اعتبارات مجبور به جابجایی ردیف خواهیم بود.

مناینده مردم رشد در مجلس دهم با انتقاد از این موضوع که در الیحه 

بودجه سال 97 اعتبار عمرانی دیده نشده است، بیان داشت: نادیده گرفنت 

بودجه عمرانی باعث افزایش تورم می شود، از سوی دیگر شاهد هستیم در 

سطح وسیعی یعنی بالغ بر 74 هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 

آینده منترش می شود.

وی توضیح داد: انتشار این حجم اوراق مشارکت هم افزایش حجم بدهی 

دولت را رقم می زند و هم منجر می شود که تورم افزایش پیدا کند.

این مناینده مجلس با اشاره به رویکرد دولت در زمینه الیحه بودجه سال 

97، گفت:  دولت به شدت تورم زا بودن بودجه پیشنهادی را نفی می کند و 

از ارائه برنامه های ضد افزایش تورم خرب می دهد اما نه حرف دولت قابل 

قبول است که تورم را در سال آینده به 7 درصد کاهش می دهد و نه گزارش 

مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسالمی مبنی بر افزایش 25 درصدی تورم 

قابل پذیرش است.جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه سال آینده نرخ تورم 

2 رقمی می شود، اظهار داشت: برای پیش بینی نرخ تورم و رکود باید بدانیم 

مجلس و دولت بر چه میزان توافق می کنند، در حال حارض مجلس مخالف 

افزایش قیمت حامل های انرژی و نقدینگی در کشور است اما دولت به این 

خواسته خود ارصار دارد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 

تاکید کرد: با این حال و با توجه به رشایط اقتصادی کشور، سال آینده هم 

تورم و هم رکودافزایش چشمگیری دارد. 
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              - زهره مجتهدزاده: معاون ستاد مبارزه با 

قاچاق از اجرای مرحله سوم طرح رجیسرتی گوشی 

های تلفن همراه تحت عنوان انتقال مالکیت از هفته 

آینده خرب داد و گفت: این مرحله مربوط به گوشی 

های دست دوم است.

به گزارش خربنگار ابرار اقتصادی، حمیدرضا دهقانی 

طرح  سوم  مرحله  آغاز  از  خربی  نشستی  در  نیا 

آینده  هفته  از  همراه  تلفن  های  گوشی  رجیسرتی 

خرب داد و گفت: تاکنون 3 برند مشمول اجرای طرح 

رجیسرتی شده اند اما فروشندگان تلفن همراه باید 

گوشی هایی را خریداری کنند که اصالت آنها مبنی 

بر قاچاق نبودن مشخص شده باشد حتی اگر کاالی 

رجیسرتی  طرح  برندهای  مشمول  شده  خریداری 

نباشد و به زودی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قصد 

دارد تا متام برندهای تلفن همراه را مشمول اجرای 

طرح  رجیسرتی کند.

افرادی  به  مربوط  مالکیت  انتقال  طرح  افزود:  وی 

یا  و  بفروشند  را  که می خواهند گوشی خود  است 

گوشی دست دوم بخرند که بر این اساس باید متامی 

مراحل اصالت کاال و فعال سازی آن مطابق با اعالم 

قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام شود.

کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  اطالعات  فناوری  معاون 

با  تلفن همراه  گوشی  واردات   اینکه  بیان  با  ارز  و 

رشد ۱۶۰ درصدی به صورت رسمی انجام شده، اظهار 

داشت: در 9 ماهه ابتدای سال 9۶ معادل 27۸ میلیون 

این رقم  دالر گوشی وارد  کشور شده در حالی که 

 در مدت مشابه سال گذشته ۱47 میلیون دالر بوده

 است.

که  هایی  گوشی  درصد   7۰ از  بیش  کرد:  تاکید  وی 

وارد شبکه می شوند از مبادی رسمی وارد شده اند 

و گوشی هایی که  به صورت قاچاق وارد شده اند در 

حال خروج از شبکه ارتباطی هستند.

عرضه  که  افرادی  متامی  اینکه  بیان  با  نیا  دهقانی 

گوشی تلفن همراه انجام می دهند باید از طریق کد 

دستوری اصالت گوشی خریداری شده خود را چک 

صورت  این  درغیر  و  خیر  یا  است  قاچاق  که  کنند 

عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد، ترصیح کرد: مردم  

تنها گوشی هایی را خریداری کنند که به اصالت آنها 

اطمینان داشته باشند و پیش از این روش های اطالع 

از اصالت گوشی ها در اطالعیه های ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز اعالم شده است.

 ۱4 از  بعد  که  افرادی  کرد:  خاطرنشان  نیا  دهقانی 

اند  تلفن خود را خریداری کرده  آذرماه  9۶ گوشی 

کنند. را طی  گوشی  اصالت   مراحل  باید حتامً 

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال خبرداد:

اجرای مرحله سوم طرح رجیستری گوشی های همراه ؛ هفته آینده 

کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛

افزایش 18 درصدی
حداقل حقوق 

   

اعضاء کمیسیون تلفیق مصوب کردند که به صورت 

پلکانی، پایین ترین حقوق ها ۱۸ درصد افزایش یابند 

و هرچه حقوق ها بیشرت باشد افزایش سنواتی آنها 

کمرت شده تا نهایتاً برای باالترین حقوق ها افزایش 

سالیانه به صفر برسد.

خانه  با  گفت وگو  در  ملکشاهی راد  محمدرضا 

ملت، در خصوص تغییرات انجام شده در بودجه 

سال ۱397 توسط کمیسیون تلفیق اظهار داشت: 

رویکرد کمیسیون تلفیق در بررسی الیحه بودجه 

97، توجه به مشکالت مردم، فقرزدایی و جلوگیری 

از تبعیض بوده است.

مناینده مردم خرم آباد در مجلس  با بیان این نکته 

الیحه  به  نسبت  مجلس  منایندگان  و  مردم  که 

بودجه سال 97 نگرانی های زیادی داشتند، گفت: 

خوشبختانه با همت منایندگان و اعضاء کمیسیون 

سال  بودجه  در  مثبتی  بسیار  تغییرات  تلفیق 

۱397 حاصل شد که جهت گیری این تغییرات در 

راستای کمک به اقشار کم درآمد و طبقات متوسط 

عملکرد  جهت  این  از  و  است  جامعه  و ضعیف 

است. درخشان  عملکردی  تلفیق  کمیسیون 

غیر  برداشت  ما  نگرانی های  از  یکی  افزود:  وی، 

اصولی از صندوق توسعه ملّی بود که به همین 

دلیل روی نحوه برداشت از این صندوق و موارد 

به  فراوانی  بررسی  و  بحث  آن  منابع  از  استفاده 

رابطه  این  در  نیز  خوبی  تصمیامت  و  آمد  عمل 

از  حداکرثی  استفاده  برای  تصمیم  که  شد  گرفته 

صندوق توسعه ملّی در جهت اشتغالزایی بخصوص 

در بخش روستایی و همچنین کمک به بخش تولید 

در کشور از جمله مصوبات این کمیسیون است که 

اگر در صحن مجلس هم تصویب شود قطعاً شاهد 

اشتغال  و  تولید  حوزه  در  خوبی  بسیار  تحوالت 

بود. خواهیم 

برداشت ۱ و نیم میلیارد دالری از صندوق توسعه 

در راستای تولید و رونق اقتصادی

مناینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس ادامه داد: 

به  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده  برای 

بانک ها تکلیف شده است رشایط و ضوابط را برای 

آسان کردن اخذ تسهیالت فراهم منایند و نهایت 

استفاده را از این منبع برای کمک به رونق اقتصاد 

و تولید کشور بربند، چرا که در این زمینه مبلغ یک 

و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملّی برداشت 

کشور  در  توزیع  حال  در  حال حارض  در  و  شده 

است و استان هایی که بتوانند این مبالغ را جذب 

مازاد  محل  از  بیشرتی  رقم  کنند  و رسمایه گذاری 

استان های دیگر به آنها تعلق می گیرد.

قیمت  افزایش  با  تلفیق  کمیسیون  مخالفت 

حامل های انرژی و عوارض بهای مرصفی آب و برق 

گاز و 

ضمن   97 بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  عضو 

اشاره به موضوع جنجالی افزایش قیمت حامل های 

انرژی، عنوان کرد: یکی دیگر از تصمیامت ما در 

کمیسیون تلفیق مخالفت با هرگونه افزایش قیمت 

حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل بود که 

خوشبختانه به تصویب منایندگان مردم رسید؛ عالوه 

بر بنزین و گازوئیل ما با هرگونه افزایش عوارض و 

بهای مرصفی آب و برق و گاز نیز مخالفت کردیم و 

این موارد نیز در سال آینده تغییر قیمت نخواهند 

داشت.

توجه به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه در تاریخ 

بودجه بی سابقه است

اینکه  بیان  با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

اقشار  به  توجه   97 بودجه  جهت گیری  مهمرتین 

در  گفت:  است،  جامعه  کم درآمد  و  متوسط 

بسیار خوبی گرفته شد که  رابطه تصمیامت  این 

بودجه  تاریخ  در  بار  اولین  برای  آنها  از  بسیاری 

کشور تصویب شده است که از جمله آنها می توان 

به معافیت حقوق های زیر 2 میلیون و سیصد هزار 

تومان از مالیات و افزایش پلکانی مالیات با افزایش 

حقوق اشاره کرد، به این معنی که هرچه حقوق 

باالتر برود درصد مالیات نیز افزایش پیدا خواهد 

کرد.

پایین ترین حقوق ها ۱۸ درصد افزایش پیدا می کنند

وی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق برای 

تبعیض و کم کردن شکاف درآمدی در  با  مبارزه 

جامعه را متوقف کردن افزایش حقوق های باالتر 

از 5 میلیون تومان برشمرد و افزود: در کمیسیون 

بار تصمیم گرفته شد که کلیه  اولین  تلفیق برای 

منایندگان مجلس، وزرا،معاونین وزرا، استانداران و 

کلیه مقامات کشور و کسانی که بیش از 5 میلیون 

تومان حقوق می گیرند در سال 97 افزایش حقوق 

نداشته باشند و با توجه به اینکه در الیحه اولیه که 

افزایش  توسط دولت به مجلس تقدیم شده بود 

۱۰ درصدی برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته 

شده بود، اعضاء کمیسیون تلفیق مصوب کردند که 

به صورت پلکانی، پایین ترین حقوق ها ۱۸ درصد 

افزایش یابند و هرچه حقوق ها بیشرت باشد افزایش 

باالترین  برای  نهایتاً  تا  شده  کمرت  آنها  سنواتی 

حقوق ها افزایش سالیانه به صفر برسد.

به افراد تحت پوشش نهادهای حامیتی عالوه بر 

پرداخت می شود یارانه حقوق 

اقشار  به  توجه  اینکه  بر  تاکید  با  ملکشاهی راد 

کمیته  بگیران  مستمری  جمله  از  جامعه  ضعیف 

امداد و سازمان بهزیستی نیز یکی از نکات مثبت 

الیحه بودجه در سال 97 است، گفت: خوشبختانه 

با اختصاص هفت هزار میلیارد تومان از اعتبارات 

سال آینده، عالوه بر یارانه ها که همچنان به اقشار 

همچنین  می شود،  پرداخت  کم درآمد  و  متوسط 

و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  که  نیز  افرادی  به 

نرم  پنجه  و  دست  فقر  با  اما  نیستند  بهزیستی 

با  هستند،  دولت  کمک های  نیازمند  و  می کنند 

سازوکاری که اعالم خواهد شد شناسایی و ثبت نام 

شده و به آنان نیز حقوق پرداخت خواهد گردید.

حقوق بازنشستگان زیر دو میلیون تومان افزایش 

می یابد

به  اشاره  با  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  عضو 

اینکه در بودجه 97 دولت مکلف شده است که 

تومان  میلیون  دو  زیر  که  بازنشستگانی  حقوق 

حقوق می گیرند را افزایش داده و آن را با شاغلین 

تصویب  داد:همچنین  ادامه  کند،  همسان سازی 

کردیم که رسبازان غایبی که تحت پوشش کمیته 

امداد و بهزیستی بوده اند و برای تأمین معیشت 

بروند  خدمت  به  نتوانسته اند  خانواده هایشان 

به رشط آنکه غیبت رسبازی  آنها باالتر از ۸ سال 

باشد بتوانند برای خرید خدمت رسبازی 7۰درصد 

بگیرند. تخفیف 

معیار  معیار  افراد  بانکی  حساب های  تراکنش 

پردرآمد اقشار  تشخیص 

درآمد  پر  طبقات  حذف  گفت:  ملکشاهی راد، 

از  یکی  عنوان  به  نیز  یارانه بگیران  لیست  از 

قرار  نظر  مد  بودجه  این  در  کشور  رضورت های 

داده شده است و سازوکار تشخیص اقشار پردرآمد 

تعیین شده است،  نیز  ندارند  یارانه  به  نیازی  که 

بدین صورت که دولت مکلف شده برای تشخیص 

اقشار پردرآمد تراکنش حساب های بانکی افراد را 

معیار قرار دهد تا بتواند به تشخیص درستی در 

این زمینه دست پیدا کرده و این کار را با کمرتین 

دهد. انجام  خطا 

از  رضایت  ضمن  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

جهت گیری های الیحه بودجه در سال 97 در پایان، 

بودجه  به  اساسی  ایرادات  هنوز  کرد:  خاطرنشان 

کشور وارد است که باید در دراز مدت حل شود؛ 

این  حل  برای  نقطه رشوعی   97 سال  بودجه  اما 

مشکالت مزمن در سیستم اقتصادی و نظام پولی 

است. کشور 

رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرد:

 194 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
 در بودجه 9۷ 

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر قرار است از اقتصاد مقاومتی 

باید به دنبال درآمدهای  برای دستیابی به رشد ۸ درصد استفاده کنیم 

مالیاتی باشیم و اگر به دنبال نفت باشیم، در چارچوب گفتامنی اقتصاد 

مقاومتی عمل نکرده ایم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت با اشاره به الیحه بودجه سال 97 و 

پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در آن در راستای اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: رقم حاصل از درآمد مالیاتی که برای سال 

97 براساس پیش بینی رشد ۸ درصدی ساالنه تا چشم انداز 2۰ ساله ۱4۰4 

پیش بینی شده ۱۰5 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفنت رقم 

آینده ۱2۸  مالیاتی در سال  منابع  میلیارد حقوق گمرکی، کل  23 هزار 

هزار میلیارد تومان است که با لحاظ ۶۶ هزار میلیارد تومان دیگر از این 

نوع مالیات ها کل درآمد مالیاتی کشور در سال آینده ۱94 هزار میلیارد 

تومان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در بودجه  سال آتی توجه 

ویژه ای به درون زا بودن منابع شده است، ادامه داد: اگر قرار است از 

باید به  اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به رشد ۸ درصد استفاده کنیم 

دنبال درآمدهای مالیاتی باشیم و اگر به دنبال نفت باشیم، در چارچوب 

گفتامنی اقتصاد مقاومتی عمل نکرده ایم.

با اشاره به پیش بینی درآمدهای نفتی در بودجه 97  نوبخت همچنین 

اظهار کرد: برای سال آتی درآمد حدود .۱۰۱ هزار میلیارد تومان حاصل از 

فروش 2 میلیون و 4۱۰ هزار بشکه نفت با قیمت 55 دالر با نرخ تسهیل 

35۰۰ تومان پیش بینی شده است. از سوی دیگر رقم 4 هزار میلیارد تومان 

پروژه های نیمه متام و تعدادی هم ابنیه دولتی داریم که اگر رقم حاصل از 

واگذاری اینها را هم جمع بزنیم می شود، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می شود.

وی افزود: دارایی های مالی و اوراق مشارکتی هم چیزی حدود 4۶ تا 47 

هزار میلیارد تومان و همه منابع بودجه سال آینده 34۸ هزار میلیارد 

تومان می شود که در الیحه ای تنظیم و تقدیم مجلس شده است. سال  

جاری نیز منابع در اختیار دولت همین میزان است؛ بنابراین سال آینده 

درصدی   ۸ رشد  اما  داشت   نخواهیم  امسال  به  نسبت  بیشرتی  منابع 

همچنان از تعهداتی است که به مقام معظم رهربی داده ایم و باید بتوانیم 

دستیابی به این رشد را تسهیل کنیم.

نیمه بهمن ماه؛ برگزاری دومین نمایشگاه
 تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری

 رییس اتحادیه دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه از برگزاری 

دومین منایشگاه تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری بعد از اجرای طرح 

رجیسرتی خرب داد و گفت: این منایشگاه از ۱7 تا 2۱ بهمن ها در محل 

منایشگاهی مصلی بزرگ امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.

تولید  منایشگاه  این  افزود:در  ابراهیم درستی  اقتصادی،  ابرار  گزارش  به 

کنندگان انواع صنایع و تجهیزات و لوازم جانبی گوشی تلفن همراه و لوازم 

و تجهیزات صوتی و تصویری حضور خواهند داشت.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و 

لوازم جانبی در ادامه با اشاره به آمار متوسط سالیانه 2۰ هزار میلیارد 

ریالی قاچاق تلفن همراه به کشور، گفت: طرح رجیسرتی ساماندهی بازار 

تلفن همراه را به دنبال دارد.درستی افزود: طرح رجیسرتی با هامهنگی و 

تعامل دولت و ارگان های ذیربط با اصناف و فروشندگان، به دنبال فروش 

تلفن همراه با اصالت و دارای شناسنامه است.به گفته این مقام صنفی، 

هنوز چهار برند اصلی که سهم باالیی از بازار تلفن همراه را در اختیار 

دارند، مشمول طرح نشده اند. 

 

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

آدرس:

تلفن سازمان آگهی ها :
۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

مرکز پژوهش های مجلس با برشمردن دالیل کاهش تورم در سال های اخیر، مواردی مانند نظام بانکی، بازار ارز و 

نرخ سود را از دالیلی دانست که می تواند زمینه ساز بازگشت نرخ تورم دورقمی باشد.

های  شاخص   ترین  مهم  از  تورم  نرخ  است:  آمده  مجلس  های  پژوهش  مرکز  گزارش  در  مهر،  گزارش  به 

تاثیرگذار بر ریسک رسمایه گذاری  و  اقتصاد داشته  ثبات  با وضعیت  تنگاتنگی  ارتباط   اقتصاد کالن است که 

 است.

زمانی که نرخ تورم به مدت طوالنی باال باشد و یا به عبارت بهرت اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند، فعاالن از 

اطمینان کافی نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند. در چنین رشایطی دستیابی به تورم تک رقمی در بعضی 

از سال ها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد، زیرا در خصوص وضعیت تورم دو عامل کاهش تورم 

و دستیابی به تورم زیر 5 درصد و همچنین پایداری این نرخ، از اهمیت برخوردار است. اقتصاد ایران همواره از 

تورم مزمن رنج برده و در موارد اندکی تورم تک رقمی را تجربه کرده است.

در سال های اخیر نیز روند کاهشی تورم قابل توجه بوده است. پس از افزایش شدید تورم در سال ۱392 و قرار 

گرفنت در نقطه 34.7 درصد، نرخ تورم از خرداد ماه ۱392 تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله کاهش قیمت 

کاالهای وارداتی، کاهش انتظارات تورمی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق حاکم بر اقتصاد 

ایران، کنرتل پایه پولی توسط دولت و اجامع سیاست گذاران برای کاهش تورم، کاهش یافته و در ادامه مسیر 

کاهشی خود، در سال ۱395 به رقم کم سابقه 9 درصد رسیده و به هدف تورم 5 درصدی و پایدار نزدیک شده 

است. با این حال این روند کاهشی در سال ۱39۶ تا حدی متوقف شده است.

هامنطور که در منودار زیر مشخص است، نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه در سال ۱394 روند کاهشی داشته 

و این روند کاهشی در سال ۱395 نیز ادامه داشته است. در دو ماه ابتدایی سال ۱39۶ نیز همچنان نرخ تورم 

سالیانه منتهی به هر ماه، کمرت از سال ۱395 است. اما نرخ تورم سالیانه از خرداد ۱39۶ نسبت به سال قبل 

افزایش یافته و در چهار ماه آخر مورد بررسی باالتر از مدت مشابه سال قبل است.

 با این حال باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از باالتر بودن تورم در نیمه ابتدایی سال ۱39۶ نسبت به 

سال ۱395 ناشی از باال رفنت شاخص قیمت مرصف کننده در ماه های انتهای سال ۱395 و ابتدایی سال ۱39۶ به 

خصوص فروردین ۱39۶ بوده به طوری که نرخ ماهیانه به غیر از فروردین و آبان ۱39۶ کمرت از نرخ تورم ماهیانه 

در سال ۱395 بوده است.

 مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛

خطر بازگشت تورم 2 رقمی
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 رئیس کل بیمه مرکزی:

عزم جدي بيمه مركزي براي توسعه بيمه هاي زندگي 
2/٥ میلیون نفردر سال ٩٥ تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفتند

عبدالنارص همتی در مراسم افتتاحیه هامیش بیمه های عمر و تامین آتیه به میزبانی بیمه پاسارگاد، راه 

مطمنئ برای تامین مالی پایدار اقتصاد کشور ازطریق رسمایه گذاریهای میان مدت وبلند مدت توسعه 

بیمه های زندگی درکشور دانست.

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی،، همتی در این مراسم طی سخنانی  گفت: یکی از دوره های رشد 

رسیع بیمه های عمر از سال ۱۳۹۲ به بعد است که طی این دوره سهم بیمه های زندگی از کل بازار از 

۷,۸ درصد در سال ۹۱ به ۱۳.۴ درصد فعلی رسید.وی بخشی از این رشد مستمر را مربوط به تحوالت 

عرضه بازار بیمه و بخشی را نیز مربوط به تقاضای صنعت بیمه دانست و گفت: طی سالهای اخیر 

در عرضه بیمه های زندگی اتفاقات مهمی رخ داده است که یکی از این اتفاقات توسعه کمی و کیفی 

سازمان فروش بیمه های زندگی است.همتی با اشاره به رشد منایندگان تخصصی در حوزه فروش بیمه 

عمر گفت: در سال ۱۳۹۰، تنها ۱۶ درصد منایندگان بیمه در حوزه بیمه عمر فعال بودند اما در سال ۹۶ 

سهم منایندگان بیمه عمر حدود ۲۵ درصد افزایش یافت که ۵ واحد از این افزایش، مربوط به سال ۹۵ و 

۹۶ است.رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حارض در ۱۰ رشکت بیمه، 

 سهم بیمه های زندگی باالتر از ۲۰ درصد است که در ۴ مورد از آنها این سهم به باالی ۵۰ درصد رسیده 

است.

همتی با اشاره به سیاست های بیمه مرکزی در راستای افزایش رضیب نفوذ بیمه های عمر گفت: طی 

سالهای اخیر، رشکتهای بیمه نیز همگام با سیاست های کالن صنعت بیمه، دو تغییر جهت اساسی در 

سیاستهای کاری خود اعامل کرده اند که یکی تقویت سازماندهی شبکه فروش بیمه های عمر و توجه 

به امر آموزش و نظارت بر آن و دیگری تغییر شیوه پرداخت کارمزد به منایندگان بیمه عمر است.وی 

در خصوص سهم تقاضای بیمه های عمر در رشد این رشته بیمه ای گفت: در این مدت تغییرات مهمی 

در این حوزه به وقوع پیوسته که یکی از این اتفاقات مهم، کاهش قابل توجه نرخ تورم در اقتصاد 

ایران بخصوص در بازار دارائی های واقعی است. چرا که با کاهش تورم، از یکسو جذابیت دارائی های 

واقعی برای تأمین آتیه و رسمایه گذاری نزد بخشهایی از مردم کاهش یافت و از سوی دیگر از اهمیت 

رسمایه گذاری هایی که با هدف حفظ ارزش دارائی ها از سوی مردم انجام می شود، کاسته شد. بنابراین 

مردم به رسمایه گذاری در گزینه های سامل و مولد چون بیمه های عمر گرایش بیشرتی پیدا کردند.وی 

افزود: عامل دیگر برای رشد بیمه های عمر، اثرات فزاینده و جانبی رشد پرتفوی این رشته بیمه  ای است 

که در حال حارض حدود ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای بیمه عمر هستند که فقط ۲,۵ میلیون نفر از 

آنها در سال ۹۵ تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته اند.وی افزود: بسیاری از کسانیکه بیمه عمر خریداری 

می کنند در سالهای بعدی حق بیمه خود را افزایش می دهند تا از تسهیالت و مزایای بیشرتی برخوردار 

شوند و این پدیده در حال حارض خود، عاملی فزاینده برای رشد بیمه های عمر است.وی با اشاره به 

اثرگذاری سیاست های بیمه مرکزی در افزایش رشد بیمه عمر گفت: بیمه مرکزی طی بخشنامه ای به 

رشکت های بیمه اعالم کرد، به دالیل فنی و اقتصادی و به منظور کنرتل کژمنشی ها در بازار بیمه کشور، 

دیگر مجوز تأسیس رشکت  بیمه جرنال جدید صادر نخواهد کرد و رصفاً تقاضای تاسیس رشکتهای بیمه 

تخصصی عمر را بررسی خواهد کرد که در همین راستا اولین رشکت بیمه تخصصی عمر نیز در اواخر سال 

۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین در اقدامی دیگر، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از رشکت های 

بیمه کشور اجازه داد تا با یکی از رشکت های بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه 

بیمه های عمر منعقد کند و این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای توسعه بیمه های عمر بود که طبعاً 

پیام مثبتی برای صنعت بیمه کشور و طرف های خارجی آن داشت.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تصویب ماده خاص برنامه ششم، مبنی برتوسعه بیمه های زندگی گفت: 

بر اساس این مصوبه، باید در پایان برنامه سهم بیمه های زندگی تا ۵۰ درصد افزایش یابد و این هم پیام 

دیگری برای صنعت بیمه کشور بود که دولت و مجلس مصمم به توسعه بیمه های عمر هستند.

وی ترصیح کرد: اخیراً هم شورایعالی بیمه، تأسیس رشکت های تخصصی بیمه عمر توسط رشکتهای بیمه 

جرنال را مجاز اعالم کرد که حاکی از تالش و عزم بیمه مرکزی و شورایعالی برای توسعه بیمه های عمر در 

کشور است. رئیس کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از روند فعلی رشد بیمه عمر در کشور گفت: در حال 

حارض تنها ۱۸ درصد مردم ایران بیمه عمر دارند و سهم بیمه های زندگی در پوتفوی صنعت بیمه کشور 

۱۳,۴ درصد است. این نسبت در دنیا ۵۵ الی ۶۰ درصد و در منطقه ما حدود ۲۵ درصد است که اینها 

نشانه وجود پتانسیل باال برای رشد بیمه های عمر است.

وی در ادامه گفت: پایداری روند صعودی فعلی بیمه های عمر عمدتاً به دو عامل وابسته است. یکی 

نحوه ایفای تعهدات از سوی صنعت بیمه و دیگری وضعیت تورم در اقتصاد ایران به ویژه در بازار 

دارائی های واقعی است. بنابراین اگر تورم را کنار بگذاریم دوام رشد بیمه های عمر به نحوه عملکرد 

صنعت بیمه وابسته است و اگر رشکتهای بیمه به نحو مطلوب به تعهدات خود در قبال بیمه گذاران عمل 

کنند طبعاً پایداری توسعه بیمه های عمر تا حد زیادی قابل تحقق است و برای این منظور رشکتهای بیمه 

باید بخصوص در امر ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه، ذخیره گیری و رسمایه گذاری ذخایر بیمه های 

عمر حرفه ای و منصفانه عمل منایند. طبعاً بیمه مرکزی نیز که متقاضی و مشوق توسعه بیمه های عمر و 

حافظ منافع بیمه شدگان است با همکاری خود رشکتهای بیمه تالش و نظارت خواهد کرد تا این الزامات 

از سوی موسسات بیمه رعایت شود.      همتی، در بخشی دیگر از سخنان خود به معرفی موانع رشد 

بیمه های زندگی در ایران پرداخت و گفت: دسته ای از موانع رشد بیمه های عمر در بیرون صنعت بیمه 

و دسته ای دیگر مربوط به درون این صنعت است. عمده ترین موانع برون زا برای توسعه بیمه های عمر 

در کشور، فضای کسب و کار نامساعد و لذا هزینه های مبادله باال در اقتصاد ایران و همچنین تورم های 

دو رقمی است.

 همچنین درتشکیالت جدید بیمه مرکزی اداره کل نظارت بربیمه های زندگی بزودی فعالیت خود رابرای 

نظارت موثر برتعهدات، ذخایر ورسمایه گذاری بیه های عمر اغاز میکند.در پایان همتی، از معصوم 

ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد و کارکنان این رشکت برای برگزاری این هامیش و  تالش در راستای 

توسعه فرهنگ بیمه های عمر قدردانی کرد.

رییس کل بانک مرکزی:

از فساد رو به گسترش موسسات مالی 
غیرمجاز جلوگیری کردیم

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما از فساد رو به 

گسرتش موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کردیم و 

حارض بودیم هزینه آن را هم بدهیم.

در  سیف  اله  ولی   ، اقتصاد  دیوان  گزارش  به 

نشست مشرتک با اعضای فراکسیون امید مجلس 

به وضعیت اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: 

وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در 

بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم 

رفع  نفتی  اینکه شوک  دارد؛ ضمن  رشایط خوبی 

شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با 

داشتیم. نفت  احتساب 

وی افزود: در دولتهای هفتم و هشتم متوسط رشد 

اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ 

درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال 

، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در   ۹۳

سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون 

احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش 

ماهه اول سال نیز براساس اعالم بانک مرکزی ۴٫۶ 

درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعالم می 

کند.

گذشته  سالهای  در  تورم  وضعیت  درباره  سیف 

نیز گفت: تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ 

در  درصد،  و دهم ۱۷٫۷  نهم  دولتهای  در  درصد، 

سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در 

سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در 

شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در 

حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه 

تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی های 

صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی 

است. شده 

وی ادامه داد: درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت 

خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دالر، 

در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دالر، در سال 

۹۲، ۶۵ میلیارد دالر، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دالر، 

 ۵۶  ،۹۵ سال  در  و  دالر  میلیارد   ۳۲  ،۹۴ سال  در 

مرکزی  بانک  کل  است«.رئیس  بوده  دالر  میلیارد 

افزود: همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در 

دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت های 

نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، 

در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در 

سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال 

۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنرتل شده ولی با توجه 

به جهت گیری تورمی رشد نقدینگی باال است که 

بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی 

برمی گردد.

ماه  سه  دو  ظرف  اینکه  بیان  با  ادامه  در  سیف 

اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار 

مسکن بوده ایم، افزود: در تهران با رسمایه گذاری 

بخش خصوصی در ساختامن های جدید در شش 

ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، 

۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای 

کل  و  درصد   ۵٫۳ مناطق  سایر  درصد،   ۷٫۹ بزرگ 

همچنین  است  بوده  درصد   ۱۲٫۶ شهری  مناطق 

تعداد معامالت بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، 

۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به 

آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معامالت افزایش داشته 

که نشان می دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام 

شده است.وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای 

اعطای تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط نیز 

گفت: ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در 

پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هامهنگی 

با وزارت صنعت درسال گذشته جهت گیری کنیم 

که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت 

رسمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد 

تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار 

مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این 

عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ 

هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی 

خطوط تولید فرسوده بنگاه های کوچک و ۲۰ هزار 

میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم.

سود  نرخ  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 

بانکی تحت کنرتل فرار گرفته گفت: »ما نرخ سود 

سپرده را حداکرث ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی 

دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده های 

بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که 

این منابع نظام بانکی را مطمنئ تر و باثبات تر کرده 

و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله 

تسهیالت  درباره  است.سیف  گرفته  را  ارز  بازار 

قرض الحسنه ازدواج نیز گفت: زمانی که مبلغ وام 

ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت 

که ممکن است منابع کافی نباشد و عده ای این 

تسهیالت را دریافت کنند و عده ای دریافت نکنند؛ 

لذا طرح رضبتی در بانک مرکزی معرفی شد که 

در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک 

پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره ای که شکل 

گرفته بود از بین رفت. حاال که رقم تسهالت ۱۵ 

میلیون تومان شده نگرانی هایی ایجاد می کند و 

ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن 

را ندهد.

رابطه  در  اظهارات خود  از  دیگری  در بخش  وی 

از  ماجرا  این  گفت:  غیرمجاز  مالی  موسسات  با 

دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق های 

قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن 

موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز 

شد، در سال ۸۳ مجلس مصوبه ای برای ساماندهی 

نامه اش  آیین  که  گذراند  پولی  متشکل  غیر  بازار 

سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم 

انجام شد ولی کار ریشه ای صورت نگرفت و مسئله 

موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست 

خشکانده  آن  ریشه  اگر  که  است  این  مشکالت 

نشود، روز به روز بزرگرت می شود.

در   ۹۲ سال  کرد:  اضافه  مرکزی  بانک  کل  رئیس 

 ۲۵ که  گفتم  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد 

موسسات  توسط  بانکی  عملیات  حجم  از  درصد 

برخی  به  اشاره  با  می شود.سیف  انجام  غیرمجاز 

حامیت ها از این موسسات گفت: در مورد موسسه 

ثامن الحجج قبال اقداماتی انجام شده بوده و به 

سپرده گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد 

طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و 

زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن 

است. همچنین  انجام  در حال  که  گرفت  صورت 

مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده 

شده پرداخت  آن  درصد   ۱۰۰ تقریبا  و   گرفت 

 است.

توضیح  نیز  کاسپین  موسسه  درباره وضعیت  وی 

این  که  بودند  گرفته  تصمیم  قبل  دولت  در  داد: 

 ۱۴ تا   ۱۰ هر  و  کنند  بندی  طبقه  را  موسسات 

رشط  به  کنند؛  تبدیل  گروه  یک  به  را  موسسه 

اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند 

کنند.  حاصل  را  رشایط  این  نتوانستند  اینها  که 

ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم 

انجام  را  کار  این  کاسپین  مثل  آنها  از   برخی 

دادند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: کاسپین موسسه 

شسته و رفته ای است که با ضوابط بانک مرکزی 

تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان رسمایه آورد. قرار 

بود این موسسه در رشوع کار دارایی تعاونی هایی 

که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. 

برای آن مجوز صادر کرد که  بانک مرکزی زمانی 

مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از 

آنها فرشتگان بود.سیف ادامه داد: »بانک مرکزی 

متناسب  نقدینگی  در  کارش  منفی  تاثیر  علیرغم 

خطوط  موسسات  این  شده  شناسایی  دارایی  با 

تا مشکل سپرده گذاران حل  کرد  تعریف  اعتباری 

شود«.وی افزود: در رابطه با فرشتگان کسانی که 

زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور 

۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب 

 ۲۰۰ دیگر  درصدی  دو  سپرده گذاران  کلیه  به  آن 

میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه 

تعاونی هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم 

عملیاتی انجام شده است.رئیس کل بانک مرکزی 

ادامه داد: ما موسسه افضل طوس و وحدت را به 

به  را  ایرانیان  الربز  و  کردیم  واگذار  ملل  موسسه 

بانک تجارت دادیم.

گسرتش  به  رو  فساد  از  ما  کرد:  اضافه  سیف 

جلوگیری کردیم و حارض بودیم هزینه آن را هم 

بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی 

نیروی  از  کوتاهی  اما  نداشت  موضوع  این  روی 

مدیران  و  استانها  سیاسی  مقامات  و  انتظامی 

استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات 

تاسیس شوند؛ هامنطور که شاهد بودیم در تربیز 

با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این 

موسسات داده نشد.وی با بیان اینکه این موسسات 

منابع نظام بانکی را با نرخ های اغوا کننده به سوی 

همراهی  نیازمند  ما  گفت:  کشیدند،  می  خود 

مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکالت جدی 

دارد و مهمرتین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به 

بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل 

نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود.

فاصله بی سابقه نرخ ارز مبادله ای و آزاد 
رفته  آب  گذشته  به  نسبت  مبادله ای  ارز  دریافت کنندگان  فهرست  اگرچه 

است، اما همچنان فاصله زیادی میان دو نرخ ارز رسمی و بازار آزاد وجود 

دارد و این تفاوت گاه از ۷۰۰تومان در هر دالر هم فراتر می رود.

به گزارش مهر، اگرچه هنوز هم دولت به تعدادی از کاالها ارز مبادله ای 

تخصیص می دهد و راه را برای بهره مندی عده ای از واردکنندگان برای دریافت 

ارز مبادله ای باز گذاشته است؛ اما تفاوت قیمت اکنون به طرز معناداری 

میان نرخ دولتی و بازار آزاد وجود دارد و همین امر، رانت بسیاری را در 

اختیار آن دسته از افرادی قرار داده است که هنوز هم به این منابع دسرتسی 

دارند.

البته دولت طی یکی دو سال اخیر تالش کرده تا رشایط را به گونه ای پیش 

برد که تعداد کاالهای مشمول دریافت ارز مبادله ای به شدت کاهش یابد و 

زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز تا حدود زیادی فراهم شود، اما هنوز هم 

فهرست کاالهای دریافت کننده ارز مبادله ای وجود دارند و این یعنی رانت 

همچنان در ارز از سوی دولت توزیع می شود.

ارایه ارز مبادله ای اکنون به برخی از کاالها صورت می گیرد و با توجه به 

نوسانات نرخی که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله ای و بازار آزاد آنقدر جذاب 

است که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا با رایزنی با دولت و 

وزارتخانه های مربوطه، به نحوی نام خود را هم در فهرست کاالهای دریافت 

کننده ارز مبادله ای بگنجانند.

بر اساس آمار و اطالعات رسمی، در برخی از روزهای دیامه، فاصله نرخ ارز 

مبادله ای و بازار آزاد به بیش از ۷۳۰ تومان هم رسیده که این در نوع خود 

جذابیت باالیی است. یعنی هر فرد دارنده یک دالر مبادله ای حداقل ۷۳۰ 

تومان نسبت به رقبای خود، از رانت برخوردار است و این مشکلی است که 

به نظر می رسد دولت باید به آن توجه کند. نکته حائز اهمیت آن است که 

واردکنندگان کاال با ارز مبادله ای، این روزها خیلی شاهد نظارت سفت و 

سخت دولت در بازار نیستند و بنابراین به راحتی می توانند کاالهای وارداتی 

با ارز مبادله ای را با هامن نرخ ارز آزاد در بازار به فروش برسانند.

بر اساس اطالعات دو منبع بانک مرکزی سامانه نظارت ارز سنا، روند افزایشی 

تفاوت بین دو نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد از ابتدای سال تا هفته دوم 

دیامه، در تاریخ سیزده دیامه به حداکرث خود رسیده به نحوی که تفاوت 

این دو نرخ ارز از ۲۰ درصد فراتر رفته و به رقم ۷۳۱ تومان در هر دالر 

آمریکا نزدیک شده است.افزایش شکاف بین دو نرخ مذکور در حالی است 

که میانگین نرخ ارز اسمی از ابتدای سال تا ۱۳ دیامه معادل ۳۳۴۸.۴ تومان 

برای هر دالر آمریکا بوده که در مقایسه با رقم مشابه در بازه زمانی یکسان 

در سال ۹۵، از ۷.۶ درصد رشد برخوردار بوده است.روز گذشته نیز نرخ دالر 

مبادله ای به ۳۶۴۶.۹ تومان رسیده است در حالیکه همین رقم در بازار آزاد 

۴۳۸۹ تومان بوده است که نشان از ۷۴۲ تومان فاصله به طور میانگین بوده 

است. همچنین هر یورو روز گذشته با نرخ مبادله ای، ۴۴۴۶.۳ تومان بوده که 

در بازار آزاد به نرخ ۵۴۲۰ تومان فروخته شده است که این هم ۹۷۴ تومان 

تفاوت را نشان می دهد.

بخشودگی 100 درصد 
جرایم تأخیر تسهیالت در بانک آینده

بانک آینده، با اجرای »طرح زرین ۴« در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ و در بازه 

زمانی ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ طرح بخشودگی جرایم تأخیر تسهیالت 

اعطایی را اجرا می کند.

تا  این طرح، مشرتیانی که  آینده،بر اساس  بانک  به گزارش روابط عمومی 

یا  و  تسهیالتی  های  بدهی  نقدی  تسویه  به  نسبت   ،۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تاریخ 

به روزرسانی اقساط اقدام منایند؛ از مزایای مختلفی، از جمله: بخشودگی ۱۰۰ 

درصد جرایم تأخیر پرداخت اقساط، بدون توجه به نرخ سود و نوع تسهیالت، 

برخوردار خواهند شد.گفتنی است؛ در این طرح برای مشرتیانی که زودتر از 

موعد رسرسید، اقدام به تسویه تسهیالت خود منایند؛ مزایایی به عنوان جایزه 

خوش حسابی در نظر گرفته شده است.

»طرح زرین ۴« از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، در کلیه شعب بانک 

آینده در رسارس کشور، اجرا می شود.مشرتیان ، برای کسب اطالعات بیشرت، 

می توانند با مرکز ارتباط بانک به شامره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ متاس گرفته و یا به 

کلیه شعب بانک آینده در رسارس کشور، مراجعه فرمایند.

رییس پژوهشكده پولي و بانكي عنوان کرد: 

ک چین  بررسی ابعاد پول های رمزنگار و بال
تحت تاثیر فضای بانکی

رييس پژوهشكده پويل و بانيك در نشت خربي به مناسبت هفتمني هاميش 

ساالنه بانكداري الكرتونيك و نظام هاي پرداخت گفت:در اين هاميش برريس 

مقرارت جديد نظام بانيك با توجه به بعد حاكميتي و رويكرد تجاري و اقتصادي 

مورد توجه مي باشد.

به گزارش ابرار اقتصادی ،عيل ديواندري افزود:این هامیش باعنوان»نوآوری، 

بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی«در روزهای دوم و سوم بهمن 

ماه در برج میالد تهران برگزارمی شود.

علی دیواندری افزود: محورهای بخش کسب و کار هفتمین هامیش ساالنه 

 ).. و  )فین تک  جدید  بازیگران  پرداخت،  های  نظام  و  الکرتونیک  بانکداری 

ساختار درآمدی جدید بانک ها )مدل های کسب و کار جدید(، بانکداری باز، 

بانکداری  و  اجتامعی  بانکداری  شعبه،  بدون  بانکداری  دیجیتال،  بانکداری 

شناختی، یکپارچه سازی کسب و کارهای مختلف مالی، تاثیر فناوری بر کارایی 

الکرتونیک  بانکداری  در  جدید  تحوالت  اقتصادی  ابعاد  بررسی  و  بانک ها 

هستند.وی درباره محورهای خدمات پرداخت نیز گفت: محورهای اصلی این 

Micro Pay- )بخش پرداخت های برون خطی و مدیریت پرداخت های ریز 

ment(، خدمات تجمیع، پرداخت  سازی  )Payment Initiation(، پرداخت یار 

)Payment Facilitator( ، پرداخت همراه، کارت های اعتباری، استقراض فرد 

به فرد، تأمین مالی انبوه  )Crowd Funding(، پول های رمزی و حساب یاری  

هستند.  )Account Information Services(

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، محورهای اصلی بخش 

نوآوری هفتمین هامیش ساالنه بانکداری الکرتونیک بالک چین، پرداخت های 

نزدیک و پرداخت های همراه، استانداردهای پرداخت  EMV,PCI، نشان گذاری 

)Tokenization( ، اینرتنت اشیاء، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی هستند.

دیواندری ادامه داد: در محور فناوری های نظارتی ))Reg Tech به موضوعاتی 

 ،XBRL و IFRS استانداردهای ،PSD۲( (مانند چارچوب های اقتصادی جدید

)تقلب  تشخیص  سیستم  و  رگوالتور  نظارتی  سیستم های  ریسک،  مدیریت 

ساالنه  هامیش  هفتمین  شد.دبیر  خواهد  پرداخته  پولشویی(  با  مبارزه  و 

بانکداری الکرتونیک گفت: در محور امنیت، چارچوب های مدیریت امنیت 

اطالعات، استانداردهای امنیتی، نوآوری و فناوری های جدید در حوزه امنیت، 

رسویس های مدیریت شده ی امنیت، مدیریت حوادث امنیتی در شبکه  بانکی، 

امنیت در پرداخت  در بسرتهای جدید مثل IOT و پایانه های فروش سیار و 

کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

داده ها،  این محور  کالن  در  اظهارداشت:  نیز  درباره محور هوشمندی  وی 

Om-( و بازاریابی از طریق کانال های همه کاره)BI )داده کاوی و هوش تجاری 

ni-Channel(بررسی خواهند شد.علی دیواندری گفت: پول های رمزنگار این 

روزها بسیار در فضای عمومی مطرح می شود و در کنار آن موضوع بالک چین 

ها مطرح می شود که فضای بانکی را تحت تاثیر خود قرار می دهند. بر این 

اساس تالش داریم تا ابعاد آنها را مورد بررسی قرار دهیم.وی افزود: نوآوری، 

بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی از جمله مواردی است که در 

گردهامیی خربگان حوزه بانکداری الکرتونیک مورد بررسی قرار می گیرد؛ بر 

این اساس روندهای کالن تحوالت بانکداری الکرتونیک مورد توجه قرار خواهد 

گرفت و در کنار آن، رویکرد جدید کسب و کار مالی با توجه به جایگزینی 

بانکداری دیجیتال با سنتی نیز مدنظر قرار می گیرد.رئیس پژوهشکده پولی و 

بانکی افزود: محورهایی از جمله کسب و کار خدمات مالی و بحث بانکداری 

نیز مورد بررسی قرار می گیرند و مدل های کسب و کار جدید و نیز خدمات 

پرداخت بررسی می شوند.وی ترصیح کرد: سیستم های نظارتی رگوالتوری، 

تقلب و مبارزه با پولشویی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اکنون اغلب 

بانکهای کشور واحد کامپالینس دارند ولی باید مورد حامیت قرار گیرند. البته 

در کشور نیز در این زمینه کارهای زیادی در دستور کار قرار دارد.به گفته 

دیواندری، نخبگان عرصه بانکداری الکرتونیک از رشکتهایی همچون مکنزی و 

نیز آینده پژوهان عرصه بانکداری الکرتونیک در دنیا به ایران خواهند آمد و 

تجربیات خود را در اختیار سایر رشکتها قرار می دهند.وی با بیان اینکه حامیت 

از استارتاپ ها از سوی رشکتهای فعال در حوزه بانک مرکزی عمال آغاز شده 

است، اظهار داشت:  بانک مرکزی و رشکتهای اطراف آن عالقمند به حامیت از 

ایده های برتر هستند و االن هم حامیت صورت می گیرد، ولی کافی نیست.
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 وزیر نیرو از اجرای پروژه جدید با عنوان کاهش رد پای آب خرب داد و گفت: اجرای پروژه کاهش 

ردپای آب از جمله آب مجازی در ساختامن ستادی وزارت نیرو آغاز شد. 

به گزارش مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو در مراسم بنیاد ملی انرژی )اجالس جهانی آب( که با حضور 

۱۳۰ نفر از منایندگان کشورهای جهان برگزار شد با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ کشور جهان در این 

هامیش گرد هم آمده اند گفت: در جهانی که منابع طبیعی آن محدود بوده و در بسیاری از موارد 

پاسخگوی رفتار ارسافی برش امروز نیست و همچنین در جهانی که مرزهای اکولوژیک آن یکی 

پس از دیگری در حال فروشکسنت است، قطعا پرداخنت به هر کدام از موضوعات آب، خاک، هوا، 

 انرژی و پسامند که از جمله محورهای اساسی فعالیت های بنیادی انرژی است، رضوری به نظر

 می رسد.

اردکانیان عواملی همچون فقر و نابرابری، ایمنی، بهداشت و سالمت، غذا و تغییر اقلیم، رشد جمعیت 

و چالش های اجتامعی- اقتصادی را در پایداری توسعه کشورها و تاب آوری جامعه جهانی موثر 

دانست و ترصیح کرد: یکی از اصلی ترین چالش هایی که برش و وضعیت طبیعی کره خاکی را تهدید 

می کند تغییرات اقلیمی ناشی از الگوی زندگی ماست. این تغییر الگو پس از انقالب صنعتی بیشرت 

و بیشرت شد. به نحوی که دانشمندان علوم زمین شناسی عرص جدید را نشأت گرفته از فعالیتهای 

انسانی می دانند.

براساس گفته های وی اکرث مولفه های هدف گذاری شده توسط بنیاد جهانی انرژی بر یکدیگر 

تأثیرات متقابل دارند که شناسایی این هم بندها و تأکید بر استفاده از هم افزایی های مثبت آن و 

اجتناب از هم افزایی های منفی آن یکی از راهربدهای کلیدی تدوین برنامه ها و سیاست گذاری 

هایی است که امروزه سازمان های بین املللی در بسیاری از کشورها به آن می پردازند.

وزیر نیرو یادآور شد: سازمان ملل متحد دستیابی به اهداف و شاخص های متعددی را در دستور کار 

خود قرار داده است که از جمله آن می توان به دستور کار ۲۱ و تصمیامت کاپ ۲۳ و نتایج حاصل 

از نشست ریو +۲۰ و همچنین اهداف توسعه پایدار اشاره کرد.

ایران به عنوان یک سازمان دولتی که تأمین کننده  اینکه وزارت نیروی  با بیان  این مقام مسئول 

خدمات مرتبط با برق، آب، انرژی، فاضالب برای جمعیتی بیش از ۸۰ میلیونی ایران و برخی از 

کشورهای همسایه است، اظهار داشت: این وزارتخانه با این جایگاه در پایداری در برنامه های توسعه 

و ارتباط تنگاتنگ کلیه ابعاد آن با دو مولفه آب و انرژی معتقد و واقف اند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ترصیح کرد: محوریت ملی در تحقق دوهدف توسعه پایدار در تأمین 

دسرتسی پایدار به آب با کیفیت و خدمات بهداشتی مرتبط با آب و همین طور دسرتسی به انرژی 

پایدار برای همگان بر عهده وزارت نیرو است. تحقق این اهداف ارتباط مستقیمی با تغییر الگوی 

زندگی و مرصف ما در سطوح فردی، سازمانی، ملی و بین املللی دارد. دقیقا در این راستا است که 

وزارت نیرو با همکاری بنیاد جهانی انرژی پروژه داوطلبانه ای را برای الگوسازی در سطح جامعه با 

دو موضوع محاسبه، پایش و کاهش ردپای آب و کربن در این وزارتخانه آغاز کرده است. بررسی های 

اولیه نشان می دهد که در میان مدت امکان کاهش ۳۲ درصدی رد پای آب )از جمله آب مجازی( و 

کاهش ۳۷ درصدی ردپای انرژی در این طرح وجود دارد.

وزیر نیرو :

پروژه »کاهش ردپای آب« کلید خورد

Wednesday -  17 January 2018چهارشنبه 27 دى 1396 -   29 ربیع الثانی 1439 -  شماره 5498      

۵ نفتکش جدید ایران در مسیر سانچی
پس از وقوع حادثه نفتکش سانچی، ۵ نفتکش دیگر ایران با بار میعانات گازی از همین مسیر به سمت کره جنوبی 

حرکت کردند و نفتکش حسنا هم راهی  شد. 

به گزارش رشکت ملی نفت ایران، سیدپیروز موسوی ضمن عرض تسلیت ضایعه درگذشت دریانوردان نفتکش 

سانچی، در ترشیح فرآیند ارسال میعانات گازی به وسیله این نفتکش به کره جنوبی گفت: ۲۳ آذر ماه نفتکش 

سانچی در بندر عسلویه پهلودهی کرد و از سوی رشکت پایانه های نفتی به SPM )گوی شناور بارگیری نفتکش در 

دریا( بسته شد.

وی ادامه داد: پس از 4۸ ساعت، در تاریخ ۲۵ آذرماه عملیات بارگیری تکمیل و اسناد بارگیری تحویل نفتکش شد 

و از آنجا که نوع این قرارداد FOB است، بار در مبدأ تحویل خریدار شد و از آن پس دیگر مسئولیت محموله 

به عهده خریدار است.

موسوی از حرکت سانچی در تاریخ ۲۵ آذر یاد کرد و گفت: سانچی به سمت مقصد بندر دایسان کره جنوبی با 

محموله ای به میزان دقیق 964 هزار بشکه میعانات گازی حرکت کرد.

مدیرعامل رشکت پایانه های نفتی ایران با بیان اینکه قرارداد فروش میعانات به کره جنوبی به صورت بلندمدت است، 

گفت: این طور نیست که یک محموله به کره جنوبی ارسال شود و ما منتظر خرید بعدی باشیم )تک محموله(، 

بلکه این قرارداد به صورت بلندمدت است و دائم محموله هایی به سمت کره جنوبی ارسال می شود و هر ماه ۵ تا 

۷ محموله این مسیر را می پیامیند.

وی با ابراز این که ۲ رشکت کره جنوبی مسئول خرید این محموله ها هستند، گفت: قرارداد بلندمدت با این دو 

خریدار امضا شده و از ابتدای سال تا تاریخ ۲۵ دی ماه از بندر عسلویه ۱۲6 فروند نفتکش میعانات گازی بارگیری 

کرده اند که از این تعداد ۵۳ فروند به مقصد کره جنوبی حرکت کرده اند.

موسوی افزود: نفتکش سانچی چهل و هشتمین نفتکش با محموله میعانات گازی بوده است که به مقصد کره 

جنوبی حرکت کرده است و پس از آن پنج محموله دیگر نیز در مسیر هستند.

وی از بارگیری نفتکش »َحسنا« در بندر عسلویه خرب داد و گفت:  این نفتکش ۷۰۰ هزار بشکه ای در حال بارگیری 

میعانات گازی است و )۲۵ دی ماه( بارگیری آن تکمیل و پس از تحویل اسناد بارگیری این نفتکش به عنوان پنجاه و 

چهارمین محموله میعانات گازی به سمت بندر دایسان کره جنوبی راهی  شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر:

بارش ها همینطور باشد تامین برق به مشکل می خورد
با توجه به این که ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق را نیروگاه های آبی به خود اختصاص داده اند، اگر وضعیت 

بارش ها به همین روال پیش برود، به احتامل زیاد در تابستان سال ۱۳9۷ با مشکالتی مواجه خواهیم شد.

محمود رضا حقی فام در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که برای برداشت برق از سدها باید میزان مطلوبی آب در 

آنها وجود داشته باشد، اظهار کرد: متام تالش ما این است که با تجهیز نیروگاه های دیگر و مدیریت مرصف بتوانیم 

زمان پیک را تامین کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم که منابع آبی تامین شود تا نیروگاه های آبی بتواند کار خود را به خوبی انجام دهند؛ اما 

اگر چنین اتفاقی نیز نیفتاد، برنامههای متعددی را تدوین کرده ایم. به طور مثال طبق آخرین بخشنامه قرار شده که 

مدیریت مرصف به ۵۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.

معاون هامهنگی توزیع توانیر با بیان این که سال گذشته بیش از 4۰۰۰ مگاوات مدیریت مرصف صورت گرفت، 

اظهار کرد: به متام رشکت های توزیع ابالغ کرده ایم که میزان مدیریت مرصف را ۱۰۰۰ مگاوات افزایش دهند و 

بتوانیم از این طریق از تامین برق اطمینان حاصل کنیم.

به گفته حقی فام متام تالش بر این است تابستان بدون خاموشی داشته باشیم که برای این منظور نیز از هم اکنون 

اقدامات خود را آغاز کرده ایم و امیدواریم هیچ مشکلی در این زمینه به وجود نیاند.

نفت باالی ۷۰ دالر باقی ماند 
قیمت نفت برنت به رغم کاهش در حدود ۷۰ دالر یعنی باالترین رقم بیش از ۳ سال گذشته باقی ماند. 

به گزارش تسنیم و به نقل از رویرتز، قیمت نفت برنت به رغم کاهش قیمت در حدود ۷۰ دالر یعنی باالترین رقم 

بیش از ۳ سال گذشته باقی ماند. کاهش تولید های اوپک و روسیه و تقاضای قوی ناشی از رشد مناسب اقتصاد 

جهانی موجب شده تا قیمت نفت باال برود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت با ۲۵ سنت، معادل ۰.۳6 درصد کاهش به ۷۰ دالر و یک سنت 

رسید. اما تجار گفتند،نفت برنت به طور کلی در این سطح قیمت از حامیت کافی برخوردار است.

قیمت نفت برنت روز دوشنبه به ۷۰ دالر و ۳۷ سنت رسید که باالترین رقم از دسامرب ۲۰۱4 تاکنون بود. قیمت نفت 

خام آمریکا نیز با ۲۰ سنت، معادل ۰.۳ درصد افزایش به 64 دالر و ۵۰ سنت رسید. نفت خام امریکا در معامالت 

اولیه تا رقم 64 دالر و ۸9 سنت باال رفت که باالترین قیمت از دسامرب ۲۰۱4 تاکنون بود.

بانک آمریکا مریل لینچ در یادداشتی نوشت: »ما موازنه های عرضه و تقاضایامن را در واکنش به متوازن شدن 

رسیعرت از حد انتظار بازار جهانی نفت به روز کرده ایم... اکنون پیش بینی ما این است که در سال ۲۰۱۸ بازار نفت 

روزانه 4۳۰ هزار بشکه کمبود عرضه داشته باشد، در حالی که این رقم قبال ۱۰۰ هزار بشکه پیش بینی شده بود. 

بنابراین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۸ میالدی به طور متوسط 64 دالر خواهد بود، در حالی که پیش بینی قبلی 

۵6 دالر بود. همچنین پیش بینی می شود قیمت نفت خام آمریکا در سال جاری به 6۰ دالر برسد در حالی که این 

رقم در پیش بینی قبلی ۵۲ دالر بود.«

اوپک و روسیه، در تالش برای کاهش ذخایر جهانی نفت و افزایش قیمت ها سال گذشته اقدام به اجرای توافق 

کاهش تولید کردند. این کاهش ها قرار است تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه داشته باشد.

این کاهش عرضه با رشد قوی تقاضا برای نفت همزمان شده و موجب رشد تقریبا ۱۵ درصدی قیمت نفت نسبت 

به اوایل ماه دسامرب گشته است.

 

خالءقانونی دربرخورد با مشترکان پرمصرف آب
مدیرعامل رشکت آب و فاضالب استان تهران گفت: مجوزهای قانونی که مجموعه آب و فاضالب بر اساس آن بتواند 

به طور مستقیم با مشرتکان پرمرصف برخورد کند، تاکنون تدوین نشده است.

 به گزارش ایرنا، »محمد پرورش« افزود: در سال ٩٣ که با مشکل کم آبی مواجه بودیم، گردش میزان مرصف مشرتکان 

را ثبت و ضبط کردیم و در اختیار دبیرخانه شورای تامین استان تهران قرار دادیم و آنها مجوز قطع موردی را صادر 

کردند.

وی ادامه داد: امیدواریم با اطالع رسانی و بدون نگران کردن مردم، مشرتکان مرصف خود را مدیریت کنند. با این 

حال اگر قرار باشد یک مشرتک آب را بی منطق مرصف کند، مانند سال ٩٣ ورود پیدا می کنیم و قطع های موقت 

را خواهیم داشت.

مدیر عامل رشکت آب و فاضالب استان تهران افزود: اکنون قطع کردن موقت آب در دستور کار نیست و امیدواریم 

مصارف توسط مشرتکان مدیریت شود.

وی در ارتباط خشک و کم بارش بودن امسال و برنامه مجموعه آب و فاضالب برای تامین آب رشب مورد نیاز، اظهار 

کرد: ما وظیفه داریم خدمامتان را با کمیت و کیفیت مناسب به مشرتکان ارایه کنیم. 

پرورش ادامه داد: به این منظور با رشکت آب منطقه ای تهران سه سناریو سبز، زرد و قرمز را برای رشایط مختلف 

تدوین کرده ایم.

وی افزود: بنا نیست در مرحله اول محدودیتی برای مشرتکان خانگی اعامل کنیم؛ در سال ٩٣، خدمات آبرسانی را 

به گونه ای ارایه کردیم که مشرتکان خانگی متوجه محدودیت ها نشدند.

داشته بارندگی  نظر  از  را  نرمالی  سال  هواشناسی،  های  بینی  پیش  به  توجه  با  که  کرد  امیدواری  اظهار   وی 

 باشیم.

پرورش در این ارتباط افزود: اگرچه تا امروز پیش بینی ها عمال اتفاق نیافتاده است، اما امیدواریم در بهمن و اسفند 

این وضعیت جربان شود.

 رسپرست رشکت ذوب و احیای روی 

از  صنعتگران  انتظار  گفت:  قشم 

این است که زیرساخت های  دولت 

اولیه تولید را در نقاط مختلف ایجاد 

کند تا رسمایه گذاران و تولیدکنندگان 

را در کشور  اشتغال  تولید و  بتوانند 

دهند. توسعه 

به گزارش ابرار اقتصادی، امیر رحیمی 

با بیان اینکه متأسفانه در اکرث نقاط 

کشور از جمله جزیره قشم زیرساخت 

های مناسب از جمله آب، برق و گاز 

انتظار  داشت:  اظهار  نیست،  فراهم 

تولیدکنندگان از دولت این است که 

زیرساخت های اولیه و اساسی تولید 

را در نقاط مختلف کشور فراهم کند 

تا رسمایه گذاران و صنعتگران بتوانند 

به تولید و اشتغال زایی بپردازند.

وی تأکید کرد: مهمرتین خواسته ما از 

دولت این است که لوله کشی آب و 

گاز انجام شود و دیامند مناسب برق 

جهت تولید را در اختیار صنایع قرار 

کاهش  مرصفی  برق  هزینه  تا  دهد 

یابد.

واحد  افتتاح  از  ادامه  در  رحیمی 

باطله ها  از  تولید هیدروکسید روی 

به ظرفیت ۲۰ تن در رشکت ذوب و 

احیای روی قشم در آینده ای نزدیک 

خرب داد و گفت: تولید آزمایشی این 

واحد آغاز شده و به زودی با حضور 

افتتاح  رسمی  صورت  به  مقامات 

می شود.

وی با بیان اینکه فاز مطالعاتی پروژه 

احداث واحد تولید هیدروکسید روی 

شده  رشوع   94 سال  از  باطله ها  از 

است، گفت: فاز اجرایی این پروژه در 

سال 9۵ آغاز شده و در این فرآیند، 

خاک با عیار 4 تا ۵ درصد  )موجود در 

محل دپو باطله ها( به کنسانرته ۲۰ 

درصد تبدیل و به ابتدای خط تولید 

ورق روی منتقل می شود.

رحیمی با اشاره به پیرشفت فیزیکی 

کنسانرته  تولید  واحد  درصدی   96

هیدروکسید روی، افزود: با توجه به 

تقریباً  کارخانه  جغرافیایی  موقعیت 

اکرث تولیدات رشکت صادر می شود، 

صادرات  مجتمع  این  تولید  واقع  در 

محور است و فقط حدود ۵ درصد از 

تولیدات ما در بازار داخلی به فروش 

رسد. می 

رحیمی افزود: رشکت ذوب و احیای 

به  موفق  گذشته  سال  قشم  روی 

شمش  تن  هزار   ۱۲ حدود  صادرات 

محصوالت  توانست  و  شد  روی 

مانند  به کشورهايی  را  تولیدی خود 

جنوبی  کره  و  چین  امارات،  ترکیه، 

صادر کند که درحدود ۲۷ میلیون دالر 

این  امیدواریم  ارزآوری داشته است. 

رقم تا پایان سالجاری به ۳۵ میلیون 

دالر افزایش یابد وهامنند سال گذشته 

منطقه  منونه  صادرکننده  عنوان  به 

شويم. معرفی  قشم 

حارض  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

عايل  دو هدف  به  دستيايب  دنبال  به 

نخست  هستیم؛  رشكت  این  برای 

افزایش تولید و ديگر تولید محصوالت 

از  یکی  طورمثال  به  است.  جانبی 

تولید آن  محصوالتی که قصد داریم 

را درسال آینده عملیاتی كنيم؛ طرح 

های  ازکیک  رسب  کنسانرته  تولید 

باطله است. تولید کنسانرته رسب نیز 

انجام می شود. دردرجه  با دوهدف 

بامحیط  مرتبط  های  بحث  نخست 

زیست است که با اجرای این طرح و 

تبدیل آنها به کنسانرته رسب مشکالت 

و  خواهدشد  برطرف  زیستی  محیط 

کشور  برای  ارزآوری  دوم  درجه  در 

سهامداران برای  سود  کسب   و 

 است.  

نفر   ۳۷۳ حارض  حال  در  افزود:  وی 

پرسنل به طور مستقيم در واحدهاي 

توليدي كارخانه كه شامل واحدهاي 

 ۱ فاز  دو  در  روي  ورق  توليد  واحد 

و۲، واحد توليد پودر روي باظرفيت 

اسيد  توليد  كارخانه  روز،  در  تن   4

سولفوريك باظرفيت ۱6۰تن در روز، 

واحد توليد آب شريين كن با ظرفيت 

تصفيه ۱۰۰۰ مرت مكعب آب در روز 

هيدروكسيد  توليدكنسانرته  واحد  و 

روي با ظرفيت توليد ۲۰ تن فلزروي  

مشغول به كار هستند.

سرپرست شرکت ذوب روی قشم خواستارشد:

ضرورت کاهش هزینه برق صنایع

رشکت پرتوناس مالزی در آخرین ماه سال ۲۰۱۷ اولین محموله نفت خام خود از سال ۲۰۱۲ به این 

طرف را از ایران وارد کرد. 

به گزارش تسنیم و به نقل از رویرتز، یک منبع آگاه گفت، هند قرار بوده در ماه دسامرب، بیشرتین 

خرید نفت خود از ایران را در طی 9 ماه گذشته داشته باشد و موجب افزایش صادرات نفت ایران 

به بازار آسیا شود.

این منبع اگاه گفت، خریداران آسیایی بر اساس برنامه قرار بود روزانه ۱.9۲ میلیون بشکه نفت از 

ایران خریداری کنند که ۷ درصد نسبت به میزان خرید واقعی صورت گرفته در ماه میالدی قبلی 

کاهش نشان می دهد.

هند قرار بود در ماه دسامرب، به استثنای میعانات، حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام از 

 ایران وارد کند، که حدود ۷۸ درصد بیشرت از ماه قبل از آن و باالترین رقم از ماه مارس تاکنون

 بود.

این افزایش خرید، موجب جربان کاهش خرید ۳ مشرتی دیگر )چین، کره جنوبی و ژاپن( از ایران می 

شود. آمارهای میزان بارگیری میعانات ایران در ماه دسامبر هنوز منترش نشده است.

این منبع گفت، همچنین قرار بود در ماه دسامرب رشکت پرتوناس مالزی نیز اولین محموله نفت خام 

خود از سال ۲۰۱۲ به این طرف را از ایران وارد مناید. دو منبع دیگر گفتند، پرتوناس یک تک محموله 

نفت خام سنگین از ایران خریداری کرده است.

آمارهای موسسه تامسون رویرتز ایکون نشان می دهد، نفتکش پامتوس واریور در حال تخلیه حدود 

۳۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران در بندر ماالکای مالزی است.

مالزی پس از ۵ سال دوباره مشتری نفت ایران شد 

بی تفاوتی خریداران نفت ایران 
  به تحریم های احتمالی امریکا

پالتس*  گلوبال  اس.اند.پی  خربی  پایگاه   

واردکنندگان  واکنش  گزارشی،  در  آمریکا 

احتاملی  بازگشت  به  ایران  نفت  آسیایی 

تحریم های آمریکا علیه تهران در اواسط سال 

کرد. توصیف  تفاوتی  بی  را   ۲۰۱۸

آسیا،  تجاری  منابع  برخی  ایرنا،  گزارش  به   

قاره ای که مقصد نخست نفت ایران است، 

به این پایگاه خربی گفتند: حتی اگر تحریم 

های آمریکا برگردد، صادرات نفت ایران ثابت 

بود.  خواهد 

را  انرژی  بازار  اخبار  که  خربی  پایگاه  این 

منترش می کند، ادامه داد؛ برخی فعاالن بازار 

نیز معتقدند، اگر اثر گذاری کامل تحریم های 

ایران چند سال طول  نفت  بر بخش  آمریکا 

نکشد، دستکم چند ماه طول خواهد کشید.

پاالیشگاه  یک  ترش  خام  نفت  خرید  مدیر 

کره جنوبی به پالتس گفت: ما به طور کلی 

نگران نیستیم، زیرا، ترامپ هر تصمیمی در 

ماه مه )اردیبهشت-خرداد ۱۳9۷( بگیرد، چند 

ماهی طول می کشد تا دوباره به طور کامل 

اجرا شود و دستکم در سال ۲۰۱۸ بر صادرات 

نفت ایران اثری نخواهد داشت. 

وی افزود: برای هر تحریم یا مساله ای بجز 

این نیز بعدا نگران می شویم. 

یک منبع خربی در یک پاالیشگاه ژاپنی به 

این پایگاه خربی گفت: وقتی به جایی برسیم 

ایران نفت خام بخریم،  از  نتوانیم  که دیگر 

آنگاه به واکنش فکر می کنیم. الزم نیست از 

حاال خود را برای رویارویی با آن نقطه آماده 

کنیم. 

یک مقام رشکت دولتی »زوهای ژنرونگ«** 

از رشکت های مهم واردکننده نفت خام ایران 

نیز به پالتس گفت: واردات نفت خام چین از 

ایران چه قبل و چه بعد از تحریم های آمریکا 

تغییر منی کند. 

چین  به  حقیقت  در  ها  تحریم  افزود:  وی 

ایران  از  با قیمت بهرتی  کمک می کنند که 

نفت خام بخرد، زیرا تحریم به معنی رقابت 

کمرت برای خرید بشکه های نفت ایران است.

واردات نفت خام چین از ایران که پس از لغو 

تحریم ها به 6۲6 هزار و ۸۰۵ بشکه در روز 

در سال ۲۰۱6 رسیده بود، در سال ۲۰۱۷ به 

6۳۰ هزار و ۳۸۰ بشکه در روز افزایش یافت. 

ایران پس از لغو تحریم ها، تولید نفت خود 

را ۲ برابر کرد و به حدود ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون 

بشکه در روز رساند.

با  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ«  »دونالد 

علیه  این کشور  ای  تحریم های هسته  لغو 

تهران برای ۱۲۰ روز دیگر موافقت کرد، اما 

گفت: این آخرین بار و آخرین فرصت برای 

)برجام(  مشرتک  اقدام  جامع  برنامه  اصالح 

است. 

آمریکا  کنگره  به  و  ها  اروپایی  به  ترامپ 

اصالح  برجام  کنید  کمک  یا  داد:  هشدار 

خواهد خارج  آن  از  کشور  این  یا   شود، 

 شد.
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مدیرکل بازرگانی بین امللل راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: در حال 

حارض راه آهن ایران 11 هزار کیلومرت خط دارد و به واسطه رشدهایی که 

در سال های متوالی داشته در سال جاری عملکرد راه آهن کشور به 45 

میلیون تن می رسد.

به گزارش ایسنا، غالمرضا نجفی اظهار کرد: بالغ بر 18 هزار میلیارد دالر 

حجم تجارتی که در دنیا اتفاق می افتد که از این میان حدود 17 هزار تن 

پتانسیل عبور حجم تجارتی از طریق ایران وجود دارد.

به  ایران 11 هزار کیلومرت خط دارد و  افزود: در حال حارض راه آهن  وی 

واسطه رشدهایی که در سال های متوالی داشته در سال جاری عملکرد راه 

آهن کشور به 45 میلیون تن می رسد و در نظر داریم با توجه به منابع 

و پشتوانه های موجود؛ سهم حمل و نقل ریلی از 12 درصد به 30 درصد 

افزایش پیدا کند.

مدیرکل بازرگانی بین امللل راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه در 

حال حارض 1500 کیلومرت خطوط ریلی در دستور کار قرار دارد، گفت: ایجاد 

اشتغال، افزایش امنیت، همبستگی و صلح میان کشورها و ارتقاء صادرات 

از مزایا و منافع ترانزیت ریلی است.

به  توانند  منی  ایرانی  های  واگن  حارض  حال  در  کرد:  خاطرنشان  نجفی 

کشورهای مقاصد تجاری بروند و معموال واگن هایی که از کشورهای)سی 

آی اس( به صورت ترانزیت به ایران می آیند و بار خود را تخلیه می کنند 

در بازگشت فرصتی برای صادرات را فراهم می کنند که واگن ها خالی 

برنگردند.

آهن جمهوری  راه  توسط رشکت  که  گذاری هایی  با سیاست  افزود:  وی 

اسالمی ایران صورت گرفته و با رسمایه گذاری هایی که بخش خصوصی 

در حوزه راه آهن کشور انجام داده است سن ناوگان ریلی کشور کاهش 

می یابد.مدیرکل بازرگانی بین امللل راه آهن جمهوری اسالمی ایران ترصیح 

کرد: در کشور 27 سازمان در حوزه ترانزیت دخیل هستند که همه این 

فعالیت ها منجر به درآمد ارزی برای ایران می شود و قابل توجه است.

نجفی یادآور شد: از سال 1379 با توجه به فرموده مقام معظم رهربی در 

سیاست های کلی کشور؛ حمل و نقل ریلی به عنوان اولویت اول حمل و 

نقل مطرح شد و در برنامه ششم توسعه نیز به مزیت های حمل و نقل 

ریلی اشاره شده است.

وی گفت: تا سال 1392 سهم ترانزیت ریلی کشور روند کاهشی داشت اما 

از 92 تا 94 رشد 100 درصدی صورت گرفت و سال 95 مقداری کاهش پیدا 

کرد و در سال جاری دوباره روند افزایشی یافت و طبق تکلیف قانون باید 

سهم ترانزیت ریلی به 30 درصد برسد.

کرد:  اظهار  ایران  اسالمی  آهن جمهوری  راه  امللل  بین  بازرگانی  مدیرکل 

15 کشور همسایه ایران هستند و 8 مرز ریلی در کشور داریم که شاید 

و  باشد  داشته  را  ریلی  پتانسیل  و  جغرافیایی  این رشایط  کشوری  کمرت 

این موقعیت جغرافیایی فرصت های بسیاری را فراهم کرده که فقط با 

از کریدورهای شامل- جنوب عملی و محقق می شود. استفاده 

نجفی بیان کرد: برای ترانزیت کاال از کریدور شامل- جنوب کم استفاده 

می شود در حالی که حدود 520 میلیارد یورو حجم تجارت چین با اروپا 

و حدود 77 میلیارد یورو حجم تجارت هند با اروپا است که تجارت این 

کشورها فرصت خوبی برای ترانزیت ایران فراهم می کند.

وی افزود: ساالنه 30 میلیون تن حجم ترانزیت قابل عبور از ایران به صورت 

جاده ای و ریلی است و کشورهای)سی آی اس( می توانند از طریق دریای 

خزر به ایران و سپس با دریاهای آزاد ارتباط داشته باشند.

مدیرکل بازرگانی بین امللل راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 

کریدور شامل- جنوب به صورت ریلی بندر عباس را به بندر امیرآباد متصل 

می کند و فرصت بزرگی را در اختیار توسعه مازندران و کشور قرار می 

دهد، ترصیح کرد: راه آهن از بابت منافع کالن و ملی قابل قیاس با حمل 

و نقل جاده ای نیست و همچنین راه آهن از لحاظ رصفه سوخت و حمل 

و نقل سبز نیز حائز اهمیت است.

مدیرکل بازرگانی بین الملل راه آهن جمهوری اسالمی ایران:

عملکرد راه آهن ایران به 45 میلیون تن رسید

 

ارز مجازی؛ مزيت ها و معايب
علي پيرزادي دانشجوي دكتراي مديريت

در حال حارض راه های زیادی برای پرداخت وجوه بین افراد وجود دارد، اما این 

روش ها، هزینه های انتقال قابل  توجهی را تحميل می کنند، كايف است بخواهيد 

مقداري نه چندان زياد پول را از يك كشور به كشور ديگري منتقل كنيد تا 

بفهميد اين كار براي شهروندان عادي تا چه اندازه مشكل و گران قيمت است.

هر قدر كشور مبدا يا مقصد تراكنش مايل، وضع بدتري داشته باشد، شهروندان 

آن براي انجام خدمات مايل با مشكالت بيشرتي مواجه خواهند بود، همچنني 

درصد بيشرتي از نبلغ تراكنش را نيز بايد به موسسه مايل و بانيك پرداخت 

از  كنند، تبديل واحدهاي پويل مختلف نيز مشكل ديگري است كه بخيش 

دارايي در حال انتقال را رصف كارمزد تبديل ارز مي كند.

چه می شد اگر ارز مجازی داراي پشتيبان حقوقي و معترب وجود داشته باشد 

که در هر جای جهان به هر مقدار بتواند با هزینه کم و بدون هزینه تراکنش 

مورد معامله قرار بگیرد؟ این هامن نقشی است که بیت کوین )که با عنوان 

BTC ( شناخته می شود سعی در ایفای آن دارد، هرچند ساتويش ناكاموتا طي 

مقاله اي در سال 2009 اساس سيستم بيت كوين را توضيح داده، اما به وضوح 

مشخص نيست كه واقعا چنني شخيص وجود دارد يا چندين شخص حقوقي 

ديگر در پس اين نام پنهان هستند.

بیت کوین یک ارز مجازی است که توسط برنامه نویسان ایجاد شده است، 

ارزش آن از اعتامد استفاده  کننده آن ناشی و به وسیله طبیعت محدود شده آن 

پشتیبانی می شود و به وسیله رمزنگاری ارز، تأمین امنیت و معترب شده است. 

واحدهای پول مجازی بیانگر ارزش هستند و برای استفاده در پرداخت ها در 

یک جامعه مجازی خاص مانند وب سایتی خاص یا در شبکه ای از کاربران با 

نرم افزار ویژه، برای مدیریت پول مجازی و انجام پرداخت ها در نظر گرفته 

توافق  مشابه  مجازی،  جامعه  نوع  این  گفت  می توان  بنابراین  است،  شده 

داوطلبانه برای کاربرد گزینه ای خاص به عنوان ابزار پرداخت است.

پرداخت های بیت کوین را می توان بین همه افراد با استفاده از نرم افزار مورد 

کیف  یک  نرم افزار  این  داد،  انجام  تبلت  یا  گوشی هوشمند  رایانه،  در  نیاز 

پول نامیده می شود با این حال نباید بیت کوین را به عنوان نوعی پول نقد 

دیجیتال در نظر گرفت. در عوض، بیت کوین باید به عنوان موجودی )پول( 

در یک حساب کاربری قلمداد شود، بنابراین پس از پرداخت، پرداخت کننده 

اسکناس ها و سکه های دیجیتال را به گیرنده ارسال منی کند؛ بلکه، پرداخت به 

وسیله بدهکار کردن حساب فرستنده و بستانکار کردن حساب گیرنده صورت 

می گیرد، پرداخت ها به وسیله تبادل پیام های رمزنگاری شده انجام و در شبکه 

کاربری تأیید می شوند.

رمزنگاری بر این اساس است که A و B هر یک دارای 2 کلید رمزگذاری هستند، 

کلیدهای رمزگذاری منحرص به فرد بوده و هیچ کس منی تواند هامن کلیدی را 

داشته باشد که متعلق به دیگری است. یکی از کلیدها عمومی است؛ کلید 

دیگر، خصوصی است یا به عبارت دیگر، محرمانه است، هنگامی که A مایل 

به ارسال یک پیام رمزگذاری شده به B است، از کلید عمومی B برای رمزگذاری 

پیام استفاده می کند که رصفاً با استفاده از کلید خصوصی B می توان آن را 

رمزگشایی کرد، بنابراینB  تنها کسی است که قادر به خواندن پیام است.

اگر A از کلید خصوصی خود برای رمزگذاری یک پیام استفاده کند، فقط با 

استفاده از کلید عمومی A، رمزگشایی می شود، شخصی که پیام را رمزگشایی 

کرده، می تواند مطمنئ باشد که توسط A فرستاده شده است، زيرا هیچ کس 

دیگری به کلید خصوصی A دسرتسی ندارد.

اعتامد  مشکل  بیت کوین  پذیرش  برای  شناخته  شده  مانع  شایع ترین  شاید 

است، به دليل اینکه ارز توسط هیچ دولتی و یا قابلیت بازخرید برای هیچ 

کاالیی پشتیبانی منی شود، شاید متقاعد کردن افراد به اعتامد برای اینکه بخش 

قابل  توجهی از دارایی شان را به یک ارز مجازی رمزی تبدیل کنند، مشکل 

باشد. مدافعان بیت کوین اغلب پاسخ می دهند که یک حد باال برای تعداد 

است،  شده  تعریف  باشد،  موجود  می تواند  همیشه  که  بیت کوین هایی 

بیت کوین، در رشایط پرداختی خاص، می تواند مزایایی را در قالب هزینه های 

به  سنتی  پرداخت  روش های  به  نسبت  بودن  ناشناس  و  رسعت  پایین تر، 

ارمغان بیاورد، با این حال، کاربرد آن می تواند پرمخاطره نیز باشد، زیرا شبكه 

بيت كوين سيستم كنرتل كننده متمرکز ندارد و توسط هیچ سازمان، مؤسسه 

یا نهاد دولتی اداره منی شود.

نبود نظارت دولتي و عدم دخالت بانيك در بيت كوين يك پيامد منفي هم 

دارد، بدين معني كه اگر هنگام داد و ستد بيت كوين رسمايه تان را از دست 

بدهيد، مني توانيد به بانك تان شكايت كنيد و دولت نيز احتامال كاري براي شام 

انجام نخواهد داد. يك اصل ثابت هميشه در مورد داد و ستد هاي بيت كويني 

وجود دارد كه اگر كليد محرمانه شام فاش شود و كيس از آن براي دسرتيس به 

كيف پولتان استفاده كند، بيت كوين هايي كه از دست مي دهيد ديگر قابل 

بازيافت نخواهند بود.

یکی از مزیت های بالقوه هزینه معامله پایین بیت کوین قابلیت پرداخت های 

انتقال مقادیر  جزيی است، در گذشته به دلیل هزینه های فردی معامالت 

کوچک پول غیرعملی بود، )کمرت یک دالر( بیت کوین این چنین پرداخت های 

را  معامالت  از  خیلی  بنابراین  است،  کرده  امکان پذیرتر  خیلی  را  جزيی 

در حوزه الکرتونیک که قبالً ممکن نبود را امکان پذیر کرده است. این یک 

فایده خاص برای توسعه جهان است در جایی که زیرساخت های بانکداری 

ندارند،  بانکداری  توسعه نیافته است و بسیاری دسرتسی به خدمات سنتی 

ارزهای الکرتونیکی مانند بیت کوین فرصت هایی را ارائه می دهد که قبالً در 

نبودند. دسرتس 

در  دارد،  جذابیت  تحریم  تحت  دولت های  و  شهروندان  برای  بیت کوین 

کشورهایی که ارز دولتی خطرناک و بی ثبات است بیت کوین به طور فزاینده ای 

یک گزینه جذاب است، شهروندانی که عالقه دارند از ثروتشان در مقابل تورم 

شدید به وسیله تبدیل کردن آن به یک ارز دیگر محافظت کنند سابقاً به دالر 

آمریکا متکی بودند، اما این امر به طور فزاینده ای به دلیل تحریم های بانکی 

بین املللی مشکل شده است، بنابراين در حال حارض پول های خود را به لطف 

انجام این عمل به صورت ناشناس و الکرتونیکی به بیت کوین تبدیل می کنند، 

در حقیقت این به شهروندان دولت های تحریم شده محدود منی شود.شايد 

غريمنطقي نباشد كه آينده بيت كوين را بسيار روشن بدانيم، اما بايد در نظر 

داشت كه موضع گريي دولت ها در باره بيت كوين مي تواند نقش مهمي در 

به نظر مني رسد، بسياري  اما وضعيت چندان روشن  باشد،  آينده آن داشته 

از دولت ها با احتياط به اين موضوع نزديك شده اند و تعداد كمي نيز از ان 

استقبال كرده اند، آملان، فنالند، كانادا و آمريكا از جمله اين كشورها هستند.

حتی اگر دولت ها تصمیم بگیرند که بیت کوین را غیرقانونی اعالم کنند، هیچ 

سازمانی نشان نداده است که توانایی تعطیل کردن بیت کوین را دارد، طبیعت 

غیرمتمرکز شبکه، هرگونه حمله مستقیم را تقریباً غیرممکن کرده است و 

به لطف ناشناسی نسبی شبکه، شناسایی کاربران فردی برای تحت تعقیب 

قرار گرفنت در جاهایی که بیت کوین غیرقانونی هست یا می تواند باشد، به 

به  باورنکردنی غريممكن است. محتمل ترین و عاقالنه ترین راهی که  طرز 

نظر می رسد دولت ها بايد در قبال بیت کوین انجام دهند، تالش برای تنظیم 

بالقوه  فواید  به  توجه  با  می شود.  انجام  بیت کوین  در  که  است  معامالتی 

شبکه بیت کوین، این اشتباه است که دولت ها رویکرد خصامنه  نسبت به 

خود سیستم اتخاذ کنند. هر اتفاقی که بیفتد، یک  چیز غیرقابل انکار باقی 

می ماند، جهان برای همیشه در حال تغییر است و دولت ها و کسب و کارها 

اگر می خواهند جایگاه قدرت خویش را در آینده حفظ کنند، باید شانه به 

شانه این تغییرات حركت كنند.

دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت: در صورتیکه معافیت های مالیاتی برای سازندگان در بافت فرسوده در نظر 

گرفته شود؛ رونق به این بخش باز می گردد.

فرشید پورحاجت دبیرانجمن انبوه سازان کشور در گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان، اظهار کرد: نوسازی بافت های 

فرسوده باید تنها یک متولی داشته باشد تا از طریق آن بتوانند با سیستم های مختلف ارتباط بگیرند و پروژه ها 

را تکمیل کنند.

پورحاجت در ادامه افزود: باید این واقعیت را پذیرفت که بافت های فرسوده هویت یک شهر به شامر می روند و 

ساخت و ساز در این بخش کار بسیار سخت و پیچیده ای است.

وی ترصیح کرد: متأسفانه آمارهای خوبی در نوسازی بافت های فرسوده نداریم و نتوانسته ایم طی برنامه ریزی های 

متناسب این بازسازی را انجام دهیم.

دبیرانجمن انبوه سازان کشور بیان کرد: رکود مسکن در مناطقی که بافت های فرسوده وجود دارد، نسبت به 

سایر مناطق بیشرت است و رسمایه گذاران به دلیل نداشنت رونق در این بخش؛ انگیزه ای برای رسمایه گذاری ندارند.

وی تاکید کرد: باید سیاست گذاری های جدیدی در این حوزه انجام شود و بسته های ویژه ای برای ساخت  و ساز در 

این مناطق در نظر بگیریم.

پورحاجت با اشاره به رسفصل مهم در نوسازی بافت های فرسوده گفت: یکی از این بسته ها مربوط به بخش مالی 

است، به طوریکه تسهیالت مناسب و معافیتهای مالیاتی را برای سازندگان در نظر بگیرند تا نوسازی بافت های 

فرسوده پررنگ تر شود.

دبیر انجمن انبوه سازان کشور افزود: در صورتیکه معافیت های مالیاتی برای سازندگان در این بخش در نظر گرفته 

شود؛ رسمایه گذاری و رونق نیز به این حوزه هدایت می شود.

وی در پایان یادآور شد: باید بتوانیم با ایجاد یک نهاد مستقل در این حوزه تا پایان برنامه ششم، بخش عمده ای 

از بافت های فرسوده را به بهرتین کیفیت نوسازی کنیم.

رونق در بافت فرسوده در گرو معافیت های مالیاتی

با وجود متام گامنه زنی هایی که به دلیل سنگ اندازی های احتاملی رئیس جمهور آمریکا در مسیر اجرای برجام به 

وجود آمده، اتحادیه اروپا همچنان به تداوم همکاری های خود با ایران پایبند است.

به گزارش ایسنا، پس از آنکه فرانسه سه فروند ایرباس و هشت  فروند ATR  که با همکاری ایتالیا می سازد را 

به ایران تحویل داد، برخی ابهام ها درباره آینده برجام باعث شد صحبت از احتامل توقف اجرای این قراردادها 

مطرح شود. موضوعی که به نظر می رسد با حضور دوباره مقامات فرانسه در ایران حداقل در کوتاه مدت صحت 

نخواهد داشت.

مناینده وزیر حمل و نقل فرانسه در راستای اثبات عالقه این کشور به تداوم همکاری با ایران در جریان سفری 

فرشده وارد تهران شده و مذاکرات خود با مقامات وزارت راه و شهرسازی را آغاز کرده است.

در این مذاکرات که فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به عنوان مناینده ایران در آن حضور دارد، دو طرف 

10 محور مختلف همکاری در عرصه حمل و نقل را مورد بررسی قرار دادند.

قراردادهای خرید هواپیامهای جدید، قرارداد خرید رادار برای رشکت فرودگاه ها، قرارداد با سازمان هواشناسی 

فرانسه، همکاری آموزشی در بخش های مختلف حمل و نقل، همکاری های لجستیکی و ترانزیتی، بررسی نیازهای 

راه آهن ایران در حوزه قطعات و تجهیزات، همکاری در عرصه های  دریایی و بندری، برر سی همکاری های آینده 

در حمل و نقل جاده ای و حضور رشکت های فرانسوی در فرودگاه های امام خمینی، مشهد و اصفهان اصلی ترین 

برنامه هایی بوده که در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرف فرانسوی در جریان مذاکرات اعالم کرده که 

هدفش ارتقای سطح همکاری های دو طرف است و از این رو به نظر می رسد این موضوع پیام روشن مقامات 

اروپایی بر لزوم تداوم همکاری ها با ایران است.

ایرباس به عنوان نخستین رشکتی که هواپیامهای خود را پس از چند دهه توقف به ایران تحویل داد، در طول 

ماه های گذشته نیز با وجود متام سنگ اندازی ها به تعهد خود برای اجرای کامل قرارداد پایبند بوده و از این رو به 

نظر می رسد در سال جاری میالدی ایران بتواند چند فروند ایرباس جدید را نیز تحویل بگیرد.

ایران ایر در جریان قراردادی که سال گذشته نهایی شد، خرید 100 فروند ایرباس را در دستور کار خود قرار داده که 

تاکنون از محل اجرای این قرارداد سه ایرباس نو به هواپیامیی جمهوری اسالمی ایران تحویل شده است.     

 پایبندی پاریس به تعهدات ایرباس

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  و عادی
 به طور فوق العاده شرکت صنایع غذایی صبح تجارت شرق  

شماره ثبت 168294 و شناسه ملی 10102108165
در ساعت 10 صبح مورخ 1396/11/08جلسه مجمع عمومی 
و ساعت 11 صبح مورخ 1396/11/08 مجمع  العاده  فوق 
عمومی عادی به طور فوق العاده شركت صنايع غذايی صبح 
تجارت شرق سهامی خاص در محل  دفتر مركزی به آدرس  
، خيابان سليمان خاطر، خيابان  بهار شيرازی  ، خيابان  تهران 
اطلس ، كوچه عيسی وند ، پالک 13 ، طبقه همکف تشکيل 
می گردد. از كليه سهامداران شركت دعوت می شود شخصا 
بهم  حضور  مزبور  جلسه  در  خود  منصوب  وكالی  توسط  يا 
نمايند.  تصميم  اتخاذ  ذيل  موضوعات  به  نسبت  و   رسانند 
 دستور جلسه : 1 – انتخاب اعضاء هيات مديره و تعيين سمت آنان  
2- انتخاب بازرسين 3 – تعيين وضعيت امضا  4 – كاهش 

مديره  هيات  اعضاء 
هیات مدیره 

آگهی دعوت
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت كرسم )سهامی خاص( بشماره ثبت 7188 
دعوت می شود راس ساعت 12 روز 96/11/11 جهت شركت در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده كه در محل دفتر مركزی شركت تشکيل می گردد حضور بهم 

رسانند.

: 1- انتخاب بازرسين اصلی و  دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
علی البدل  2- تصويب تراز سال مالی 1395  3- هرگونه تصميمی كه در صالحيت 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.
هیات مدیره شرکت 

حضور کمرنگ بخش خصوصی در پروژه های عمرانی
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: پرداخت بودجه 48 هزار میلیارد تومانی فاصله بسیاری با پروژه های 500 هزار میلیارد تومانی دارد که در این حوزه تنها بخش خصوصی می تواند کمک کننده باشد.

محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان، با بیان اینکه میزان بودجه در نظر گرفته شده در بخش عمرانی با کاهش 48 درصدی روبه رو شده است، اظهار کرد: بخشی از این کمبود منابع 

حدود 48 هزار میلیارد تومان  به صورت نقدی از طریق اسناد خزانه  پرداخت می شود و 80 میلیارد تومان دیگر نیز از طریق صندوق توسعه ملی مشارکت بخش خصوصی و فاینانس خارجی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه افزود: پرداخت 48 هزار میلیارد تومان فاصله زیادی با 500 هزار میلیارد تومان پروژه های عمرانی در دست ساخت دارد و برای جربان آن باید از بخش خصوصی کمک گرفت.

رضایی با بیان اینکه بخش خصوصی عالقه مند به همکاری در بخش بزرگراهی و آزادراهی است، گفت: ما باید بتوانیم از این ظرفیت در کشور استفاده کنیم و کمبودهای مالی در این حوزه را پوشش دهیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متأسفانه بخش خصوصی در پروژه های عمرانی حضور پررنگی ندارد، گفت: مدیران دولتی انگیزه ای برای استفاده از بخش خصوصی ندارند و باید یکی از شاخص های ارتقای مدیریتی را 

حضور بخش خصوصی قرار دهیم.
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صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعالم 

کرد: تسهیالت توسعه اشتغال روستایی تا 

سقف 10 میلیارد ریال با اولویت طرح ها 

و واحدهای صنعتی مستقر در روستاها 

جمعیت  نفر  هزار   10 زیر  شهرهای  و 

پرداخت می شود.

ایرنا  با  غالمرضا سلیامنی در گفت وگو 

دریافت  برای  نام  ثبت  آغاز  به  اشاره  با 

از  روستایی  اشتغال  توسعه  تسهیالت 

تسهیالت  این  گفت:  جاری  ماه  دی   23

توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده  با 

همکاری  تفاهمنامه  امضای  با  و  ملی 

بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی، پست بانک و رشکت توسن، پس 

تخصیص  مربوطه  کمیته  در  بررسی  از 

یابد. می 

به گفته این مقام مسئول، براساس آیین 

یک  منابع  درصد   10 شده  تهیه  نامه 

صندوق  دالری  میلیون   500 و  میلیارد 

توسعه ملی برای طرح های اشتغالزایی 

معادل  و  شده  گرفته  نظر  در  روستایی 

در  ها  بانک  منابع  از  رقم  این  ریالی 

اختیار طرح های اشتغالزایی قرار خواهد 

گرفت.

منابع  این  از  کرد: 10 درصد  وی ترصیح 

در قالب رسمایه در گردش با نرخ بهره 10 

درصدی و بازپرداخت حداکرث 18 ماه به 

متقاضیان پرداخت خواهد شد.

سلیامنی خاطرنشان کرد: محدودیتی برای 

پرداخت رسمایه در گردش به واحدهایی 

که تایید می شوند، وجود ندارد و مبالغی 

به  ریال  میلیارد  تا 10  میلیارد  یک  بین 

واحدها پرداخت خواهد شد.

دریافت  برای  متقاضیان  داد:  ادامه  وی 

»کارا«  سامانه  در  توانند  می  تسهیالت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی ثبت 

نام کنند و سهمیه بندی همه استان ها 

است. شده  مشخص  نیز 

صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 

در همین پیوند، کمیته ای در استان ها 

از سوی این سازمان و پست بانک شکل 

رد  یا  تایید  مسئولیت  که  است  گرفته 

طرح های رسیده را بر عهده دارد.

واحد   800 و  هزار   2 داشت:  بیان  وی 

صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی 

تفاهمنامه،  ابالغ  از  پس  که  دارد  وجود 

رشکت  منایندگان  عضویت  با  ای  کمیته 

در  بانک  پست  و  صنعتی  های  شهرک 

بررسی  با  و  استان ها تشکیل می شود 

مدارک و مستندات متقاضیان، اطالعات 

سازمان  به  و  نهایی  را  شده  آوری  جمع 

صنعتی  های  شهرک  و  کوچک  صنایع 

کنند. ارسال 

بندی  سهمیه  کرد:  ترصیح  مسئول  این 

نظر  در  خاص  معیارهایی  اساس  بر  ها 

گرفته شده که از جمله آنها نرخ بیکاری 

شهرهاست. جمعیت  و 

وی اظهار داشت: اکنون مبلغ 22 هزار و 

500 میلیارد ریال از سوی دولت تامین و 

بانک عامل واریز شده است  به حساب 

و پست بانک نیز به همین میزان باید 

باشد. واریزی داشته 

تفاهمنامه  این  براساس  ایرنا،  گزارش  به 

عضویت  با  ای  کمیته  جانبه،  سه 

منایندگان این نهادها در استان ها تشکیل 

برای  الزم  اقدامات  دیگر  هفته   2 تا  و 

شناسایی و معرفی متقاضیان به بانک را 

شود. می  انجام 

قانون  اجرای  راستای  در  تفاهمنامه  این 

و  روستاها  در  اشتغال  توسعه  و  ایجاد 

با  جمعیت  نفر  هزار  زیر10  شهرهای 

ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده 

شد. خواهد  اجرا 

منابع  از  دالر  میلیارد   1.5 برداشت 

صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال 

در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای 

تصویب  به  امسال  تابستان  کوچک 

رسید. اسالمی  شورای  مجلس 

 

واحدهای صنعتی روستایی تا سقف 10 میلیارد ریال سرمایه در گردش می گیرند
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صدور فاکتور )برگ خرید( رسمی توسط واحدهای صنفی برای فروش کاالهای ُخرد و کالن الزامی شد.

به گزارش مهر، علی فاضلی در نامه ای به اتحادیه های صنفی ، صدور فاکتور )برگ خرید( رسمی از سوی واحدهای صنفی برای عرضه ُخرد یا کالن کاالها از جمله 

کاالهای وارداتی را الزامی اعالم کرد.

در نامه فاضلی به اتحادیه ها آمده است که این الزام، بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایجاد شده است.

بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال؛

صدور فاکتور فروش
 برای همه کاالها الزامی شد

طال و ارز به سوی سراشیبی رفت
در بازار دیروز طال، دالر و سکه متام در مقایسه با روزیکشنبه با روند 

نزولی قیمت همراه شد.

به گزارش ایسنا، سکه متام طرح جدید که روز یکشنبه افزایش قیمت 

پیدا کرده بود، دیروز معکوس شد و به یک میلیون و ۴۹5 هزار تومان 

برگشت اما نیم سکه و سکه گرمی با ثبات قیمت به ترتیب ۷2۶ و 281 

هزار تومان فروخته شد. ربع سکه نیز ۴20 هزار تومان قیمت خورد که 

اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد.

ارز، دالر کاهشی شد و ۴۴05 تومان قیمت خورد. یورو 5۴۶5  بازار  در 

تومان، پوند انگلستان ۶1۴0 تومان،   لیر ترکیه 1210 تومان، یوان چین 

۷05 تومان و درهم امارات 121۷ تومان عرضه شد. دالر مبادله ای نیز 3۶51 

تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شد.  

همچنین طال در بازار داخلی کاهشی و در بازار جهانی افزایشی شد. هر 

گرم طالی 18 عیار 13۹ هزار و ۷۶۶ تومان، هر مثقال طال ۶05 هزار و ۴00 

تومان و هر اونس طال در بازار جهانی 13۴3 دالر داد و ستد شد.  

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

80 درصد منابع غذایی در داخل کشور تولید می شود
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: حق آبه در سنت تاریخی 

اصفهان بوده است و باید با اولویت انجام شود و حقابه کشاورزان به آنها 

اختصاص داده شود؛ البته باید از روش های کم مرصف آب در کشاورزی 

استفاده شود و با کشاورزی با حداقل آب به اصفهان کمک کنیم.

به گزارش ایسنا، عباس کشاورز اظهار کرد: سال های خوبی را از نظر 

باره  به یک  ماه سال گذشته  آذر  در  و  گذاریم  اقلیمی پشت رس منی 

بارندگی و پس از آن رسمای شدید به محصوالت کشاورزی خسارت زد، اما 

در عین حال میزان تولیدات از نظر ما قابل قبول بوده است.

وی افزود: در غرب کشور با وجود کمی قابل توجه باران و افزایش درجه 

حرارت توانستیم گندم را تولید کنیم و این نشان می دهد که از نظر 

تولیدات کشاورزی در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد و جامعه ایرانی 

و کشاورزان همه توانایی تولید پایدار و مستمر را پیدا کرده اند و به 

دنبال کنرتل تولیدات هستیم، زیرا بازار نداریم. تولیدات گوجه فرنگی، 

سیب زمینی و هندوانه به شدت کنرتل می شوند، اما باید توجه به کنرتل 

تولیدات بیشرت باشد.

 معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توجه به بهره وری 

آب رویکری است که به تازگی کسب شده است، اظهار کرد: هر سال 

شش درصد بهره وری آب را افزایش داده ایم و طی چهار سال گذشته21 

درصد بهره وری آب رشد داشته است و اگر این روند ادامه یابد بحران آب 

در کشور به شدت کاهش می یابد.

کشاورز با بیان اینکه بیش از 80 درصد منابع غذایی خود را در داخل 

صاحب  شام  گفت:  صنعتگران  به  خطاب  کنیم،  می  تولید  کشور 

تکنولوژی هستید و باید آن را به عرصه تولید بربید و این برای بهرت 

شدن کسب و کار به نفع شام است و کشاورزان نیز می توانند بهرت 

بگیرند. تصمیم 

اینکه ضایعات، تولید را غیر اقتصادی می کند، باید برای  با بیان  وی 

کاهش ضایعات از مزرعه تا سفره تالش کرد و باید فرهنگ عمومی را 

هم بهبود بخشیم، گفت: ضایعات در بیشرت محصوالت رقم باالیی است 

و باید همه در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی همکاری کنند و 

برای بهبود رشایط تالش کنند.

 

تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن
 14.7 درصد افزایش یافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: تسهیالت پرداختی به بخش صنعت 

بازرگانی ۹.8 درصد  به بخش  امسال 1۴.۷ درصد و  آبان ماه  پایان  تا  و معدن 

رشد یافت.

به گزارش ایرنا ، با توجه به گزارش وضعیت شاخص های بخش صنعت، معدن 

و تجارت، تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت 

و معدن در هشت ماهه امسال بیش از یکهزار و ۶0 میلیارد ریال بود که با 

احتساب میزان این تسهیالت در مدت مشابه سال ۹5 ) بیش از ۹20 هزار میلیارد 

ریال( 1۴.۷ درصد رشد داشت.

برپایه این گزارش، تسهیالت پرداختی هشت ماهه امسال به بخش صنعت و 

معدن 2۹.8 درصد از کل تسهیالت پرداختی به بانک ها و موسسه های اعتباری 

بود؛ در حالی که در هشت ماهه پارسال این رقم 28.5 درصد کل تسهیالت بود.

همچنین در حوزه بازرگانی نیز تا پایان آبان ماه امسال بیش از 500 هزار میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت شد که معادل 1۴.2 درصد از کل تسهیالت بود و با توجه 

به تسهیالت پرداختی در مدت مشابه سال گذشته )بیش از ۴۶0 هزار میلیارد 

ریال( افزایش ۹.8 درصدی داشت.

عالوه براین در هشت ماهه امسال ۴۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری با رسمایه 

گذاری 2.1 میلیارد دالر در هیات رسمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که 

با توجه به تصویب ۴2 طرح با رقم رسمایه گذاری ۴.8 میلیارد دالر در مدت 

مشابه سال گذشته، از لحاظ تعدادی 11.۹ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ 5۶.۶ 

درصد کاهش داشت.گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت می افزاید: به منظور 

تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه متام با پیرشفت 

فیزیکی باالی ۶0 درصد در راستای اقتصاد مقاومتی نیز تا پایان آبان ماه امسال 

در مجموع 3۷ هزار و 281 طرح ثبت نام کردند که 15 هزار و 558 طرح به ارزش 

113 هزار و ۶۶ میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شد.

ماموریت ضربتی وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کاهش وضعیت آلودگی هوای کالن شهرها مکلف به انجام ماموریت 

رضبتی تعریف شده توسط هیات دولت شد.

به گزارش ایسنا، هر ساله با نزدیک شدن به فصول پایانی سال شاهد افزایش میزان آلودگی هوا در کالن شهرها به 

ویژه پایتخت هستیم که مسائل و مشکالت متعددی را برای مردم به وجود آمده و اقدامات کوتاه مدت و مقطعی 

از جمله تعطیلی مدارس یا طرح زوج و فرد از درب منازل در این رابطه اثرگذار نبوده است.

بنابر اعالم مسئوالن بیش از 85 درصد آلودگی هوای پایتخت مربوط به وسائل نقلیه اعم از موتورسیکلت ها، 

خودروهای سواری فرسوده و نیز وسائل حمل و نقل عمومی آالینده است. همچنین رقمی بیش از 10 درصد 

آلودگی هوای تهران به صنایع آالینده مربوط می شود، اما آنچه کارشناسان و مسئوالن به آن تاکید دارند میزان بیش 

از حد آالیندگی هوا توسط وسائل نقلیه است.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی گزارش توسط هیات دولت وضعیت آلودگی هوای 

کالن شهرها و اقدامات انجام شده دراین رابطه و نیز تعیین ماموریت ها به منظور بهبود رشایط نامساعد موجود 

مکلف شده است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و نیز سازمان برنامه و بودجه طرح بهسازی و 

نوسازی رضبتی ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهرها را با استفاده از حداکرث توان تولید داخل و بهره گیری از 

ابزارهای مالی و رسمایه  گذاری قانونی ارائه کند.

بنابراین محمد رشیعتمداری و وزارتخانه متبوعش موظف شده اند تا ماموریت رضبتی که توسط دولت برای ارائه ی 

طرح بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهرها تعریف شده است را در اولویت قرار دهند و از 

حداکرث توان و ظرفیت تولید داخل به منظور اجرای این ماموریت استفاده کنند.

انتظار می رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با حرکت در مسیر عملیاتی ساخنت ماموریت محول شده توسط 

هیات دولت به منظور کاهش چالش های پیش رو در بحث آالیندگی هوا طی سال های آینده اقدام کند و با ارائه 

طرحی اثرگذار و مطلوب بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهرها را در دستور کار قرار دهد.

از  بهره گیری  با  داخل  تولید  توان  از  حداکرثی  استفاده  وزارتخانه  این  به  شده  محول  تکالیف  از  دیگر  یکی 

ابزارهای مالی و رسمایه  گذاری قانونی است که نشان می دهد هیات دولت تاکید ویژه ای بر تولید داخلی داشته 

وارد  از خارج  بخش  این  در  را  مربوطه  الزامات  که حداکرث  است  تجارت خواسته  و  وزارت صنعت، معدن  از   و 

کند.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت از برگزاری اولین جلسه 

کاری این کمیته خرب داد و گفت: در این جلسه مقرر شد اسناد و مدارک 

مربوط به پرداخت حقوق دولتی برخی معادن خاص تهیه شود.

عبداله رضیان در گفت  و گو با فارس با اشاره به برگزاری اولین جلسه کاری 

هیأت تحقیق وتفحص از عملکرد وزارت صنعت در صدور مجوز واگذاری 

معادن در روز یکشنبه، اظهار داشت: این نخستین جلسه پس از نشست 

مربوط به تعیین اعضای هیأت تحقیق و تفحص بود که در آن، یک رسی 

اسناد و مدارک مربوط به وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن در همه 

استان ها ارائه شد.وی ترصیح کرد: در این جلسه بررسی های مبنی بر اینکه 

آیا حقوق دولتی معادن به درستی پرداخت شده یا نه و اینکه چه مقدار 

از این حقوق وصول شده است، صورت گرفت و بحث هایی در خصوص 

اینکه چه میزان کرسی حقوق دولتی معادن در همه استان ها وجود دارد، 

مطرح شد.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت با بیان اینکه در 

پرداخت حقوق دولتی برخی معادن نارسایی هایی وجود دارد، افزود: قرار 

شد وضعیت پرداخت حقوق دولتی از جنبه حقوقی در یک رسی معادن 

خاص بررسی و میزان عملیات انجام شده، به طور ویژه مشخص شود.

مدارک  و  اسناد  یکرسی  تفحص  و  تحقیق  هیأت  اعضای  کرد:  تأکید  وی 

باید  البته  اختیار دارند که  پرداخت حقوق دولتی معادن در  را در مورد 

پاسخ طرف های مقابل را نیز بشنویم.به گفته رضیان، جلسه بعدی کمیته 

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت هفته آینده برگزار خواهد شد.

اولین جلسه تحقیق و تفحص از وزارت صنعت برگزار شد؛

 بررسی وضعیت پرداخت حقوق دولتی 
برخی معادن

گندم خودکفا ماند؛ صادرات ۶ برابر شد
صادرات گندم در حالی 1351 درصد نسبت به پارسال بیشرت شده که واردات آن با ادامه ممنوعیت، تقریبا متوقف 

 شده است و نشانگر خودکفا شدن این محصول اسرتاتژیک در ایران و مثبت شدن تراز تجاری آن مانند ماه های گذشته

 است.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار منترش شده وزارت جهاد کشاورزی، طی ۹ ماهه نخست امسال بیش از 2۷۶ هزار 

و ۴10 تن انواع گندم ایرانی به ارزش بالغ بر ۷0 میلیون و ۷80 هزار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است که از 

 نظر وزنی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 1351.۷3 درصد و از نظر ارزشی ۷58.۹8 درصد افزایش داشته

 است.

حال آنکه واردات این محصول تقریبا متوقف شده و به صورت الک پشتی در حال افزایش است، چرا که براساس 

همین آمار، طی ۹ ماهه نخست امسال واردات این محصول اسرتاتژیک به بیش از ۶0 هزار و ۷20 تن به ارزش 

1۷ میلیون و 83 هزار دالر رسید که نسبت به واردات بیش از یک میلیون و 3۶۹ هزار تنی ۹ ماهه پارسال ۹5.5۷ 

درصد از نظر وزنی و ۹۴.۹1 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و در واقع می توان گفت که تراز بازرگانی 

گندم مثبت 52.۹5 میلیون دالر شده است.

پیش از این نیز مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده بودند که واردات گندم به دلیل رسیدن ایران به 

خودکفایی در تولید آن، ممنوع است و تا اطالع ثانوی هیچ نیازی به واردات نداریم. اما با وجود این ممنوعیت 

شاهد واردات گندم در سال های گذشته بودیم که امسال به شدت کنرتل شده است.

اسامعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفته بود که با توجه به تولید باالی 

گندم در سال زراعی گذشته و ذخایر موجود در سال های قبل وضعیت به گونه ای است که نیازی به واردات گندم 

برای سال جاری نیست و حتی برای چند ماه از سال آینده نیز گندم داریم.

البته آمارها نیز نشان دهنده ممنوعیت و توقف واردات گندم است، چراکه در هشت ماهه امسال بیش از 5۹ 

هزار و ۴00 تن گندم به کشور وارد شده بود که طی یک ماه گذشته تنها حدود 1100 تن به واردات این محصول 

اضافه شده است که به گفته یکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصول اسرتاتژیک مدت هاست 

ممنوع شده و اگر به صورت محدود و اندک وارد می شود به دلیل وجود ثبت سفارش های قبلی است.

جزئیات احیای ۵۰۰ معدن اعالم شد
وزارت  معاونت معدنی  و  گلگهر  میدکو،  ایمیدرو،  تشکل معدنی،  این  از همکاری  ایران  رییس خانه معدن 

صنعت، معدن و تجارت برای فعال سازی 500 معدن کوچک و متوسط و ایجاد ۴25 هزار فرصت شغلی مستقیم 

و غیرمستقیم خرب داد.

محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که تاکنون سه - چهار نشست در این زمینه برگزار شده است، 

گفت: خانه معدن یکی از اهرم های تفاهم نامه احیای معادن کوچک و متوسط است که از دیگر مجموعه هایی 

که در این طرح ورود کردند، مجموعه تهیه و تولید مواد معدنی )میدکو( است که اعالم کرده در معادن غیرآهنی 

ورود خواهد کرد.

وی اضافه کرد: مجموعه معدنی گلگهر نیز با هدف تامین مواد اولیه فوالدی خود به این طرح ورود کرده است 

و به شکل خاص معادن آهنی را حامیت خواهد کرد.

این فعال معدنی با بیان این که دو تفاهم نامه برای اجرای این طرح بسته خواهد شد، اظهار کرد: دو تفاهم نامه 

برای احیای 500 واحد کوچک و متوسط معدنی به امضاء خواهد رسید که یکی از آنها میان خانه معدن، ایمیدرو، 

میدکو و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و دیگری نیز میان خانه معدن، ایمیدرو، گلگهر 

و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

بهرامن با اشاره به نحوه  رسمایه  گذاری در این طرح ها، گفت: سیاست برای احیای این واحدهای زمین مانده 

رسگیری  از  برای  معادن  این  که  است  این  بر  قرار  حقیقت  در  و  است  موجود  ابزارهای  از  استفاده  معدنی 

از میدکو و گلگهر دریافت کنند. احیاء  را جهت  فعالیت های خود منابع مالی الزم 

رییس خانه معدن ایران ادامه داد: بازپس گیری منابع پرداخت شده برای رشوع به کار مجدد واحدهای معدنی 

مدنظر به صورت دریافت مواد معدنی خواهد بود و در حقیقت قصد داریم با ایجاد بازار، این معادن را در ادامه 

فعالیت خود همراهی کنیم.

وی درباره زمان بندی مربوط به اجرای این طرح، گفت: تقریبا همه چیز برای آغاز به کار این طرح فراهم است و 

حتی میدکو پیشنهاد خود را برای اجرایی شدن این طرح به ایمیدرو ارائه کرده و احتامال تاکنون جواب دریافت 

کرده است که می توان گفت به محض حصول تفاهم  نهایی این طرح به اجرا در خواهد آمد.



مدیرعامل رنوپارس از عرضه ١٥٠ هزار دستگاه خودرو در 
ایران خبر داد و گفت: سازمان گسترش بر روی جزئیات 

قرارداد رنو با وزارت صنعت در حال مذاکره است.
به گزارش مهر، رامتین اسماعیلی در خصوص احتمال 
به  توجه  با  ترامپ گفت:  با دستور  ها  تحریم  بازگشت 
تولید  ایران  در  خودرو  دستگاه  هزار   ١۶٠ رنو  اینکه 
می کند، قطعا در حوزه تحریم در زمان مشخص خود 
است  آن  اهمیت  نکته حائز  اما  تصمیم خواهد گرفت، 
که در تحریم قبلی نیز رنو وکالی خود را برای مذاکره 
نمود  اعالم  به صراحت  و  اعزام کرد  در مجامع قضایی 
که صنعت خودرو ربطی به تحریم ها ندارد و اگر مواد 
اولیه ای، مصرف مشکوک یا دوگانه داشته باشد می تواند 
جایگزین شود اما در تحریم های احتمالی در زمان خود 

کرد. اظهارنظر خواهیم 
 مدیرعامل رنوپارس از عرضه ١٥٠ هزار دستگاه خودرو 
روی  بر  گسترش  سازمان  گفت:  و  داد  خبر  ایران  در 

بررسی  حال  در  صنعت  وزارت  با  رنو  قرارداد  جزئیات 
است و ما هدفگذاری را در این زمان برای تولید ١٥٠ 

داشت. خواهیم  دستگاه  هزار 
وی افزود: سال گذشته )۲٠١۷( رنو پارس رکورد تولید 
از ١۶٠ هزار محصول و رشد ٤٨ درصدی و  بابیش  را 
سهم بازار ١١ درصد شکست. بر این اساس، در منطقه 
آفریقا، خاورمیانه، هند و ایران مقام اول در برند رنو را 

کسب کردیم.
به گفته اسماعیلی، گزارش های سازمان بازرسی کیفیت 
گواهی بر عملکرد ما توسط قطعه سازان است؛ این در 
حالی است که در سال جاری کارخانه های تولید رنو 
در ایران را با کارخانه های مرجع مقایسه و امتیاز بندی 

می کنیم.
 اسماعیلی در خصوص همکاری با قطعه سازان ایرانی 
گفت: تیم جدیدی را تجهیز خواهیم کرد تا در پروژه 
های جدید با قطعه سازان ایرانی وارد همکاری شده و 

آموزش های الزم را در این زمینه ارائه دهند.
وی اظهار داشت:۲٥ نفر از مهندسان ایرانی برای دریافت 
آموزش های جدید و نوین به خارج از کشور اعزام شده 

اند.
به گفته مدیرعامل رنوپارس، هم اکنون بر روی برخی 
مدل های خودرو ۶٠ درصد داخلی سازی صورت گرفته 
و بر روی برخی خودروها هم ٤٠ درصد ساخت قطعات 
صورت گرفته است که با برنامه ریزی قرار بر این است 
به ۶٠  را  دوم  و سطح  درصد  به ٨٠  را  اول  که سطح 

درصد ارتقا دهیم.
برای  نمونه  صورت  به  را  قطعه  دو  گفت:  اسماعیلی 
ایم  کرده  ارسال  آفریقای جنوبی  و  روسیه  به  صادرات 
و منتظریم تا در صورت هماهنگی، تولید انبوه را آغاز 

کنیم.
دستگاه   ٥٥٠٠ ها  تحریم  از  پیش  داد:  ادامه  وی 
خودرو صادر کردیم که در آن زمان عدد قابل توجهی 

روند  این  ا  محدودیته  دلیل  به  چه  اگر  بنابراین  بود، 
برای  را  محصوالت  همه  گذشته  سال  اما  شد،  متوقف 
کلینیک خودرو به چند کشور صادر کرده ایم تا پس از 

بگیریم. سر  از  را  صادرات  بازارسنجی، 
بازرسی  سازمان  های  گزارش  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
قطعه  توسعه  زمینه  در  عملکرد  بر  گواهی  کیفیت 
سازان است، افزود: بخش عمده کیفیت خودرو وابسته 
به کیفیت قطعه است و ما در همکاری با قطعه سازی 
ایران  ایرانی، توانستیم استانداردهای رنو را در  توانمند 
ترین  کیفیت  با  تولید  شاهد  اکنون  ایم  کرده  پیاده 

باشیم. کشور  در  محصول 
وی در خصوص اجرای استانداردهای جدید در صنعت 
کوئید  گفت:  رنو  تولید خودروهای  بخصوص  و  خودرو 
همه استانداردها را پاس می کند البته خودروهای فعلی 
رنو باید خود را تطبیق دهند و تغییر پلتفرم دهند. این 
تا دی ٩٨  از دی ٩۷  در حالی است که خودروسازان 

فرصت دارند که استانداردها را پاس کنند، البته کوئید 
همه استانداردها را پاس می کند.

ایران  تولید خودروی کوئید در  اسماعیلی در خصوص 
گفت: دو موضوع در مورد کوئید داخلی سازی باید به 
شدت باال باشد و هزینه تولید باید کاهش یابد. پس اگر 
بخواهیم این خودرو را تولید کنیم باید هزینه های تولید 

را به شدت کاهش دهیم.
مدیرعامل رنوپارس با بیان اینکه یک ایرانی در برزیل 
مسئولیت النچ کوئید را به عهده گرفته و اکنون به ایران 
این در شرایطی است که  بازگشته است، تصریح کرد: 
بنابراین  تولید شود؛  باید  و  ایران است  کوئید محصول 

تالش داریم شرایط را برای آن مهیا کنیم.
بتوانیم  تا  کنیم  ادغام  را  خودروسازان  باید  افزود:  وی 
اینکه  نه  کنیم.  تولید  باکیفیت  و  مناسب  محصول 
مردم  دست  به  گران  را  خودرو  و  کنیم  آلوده  را   هوا 

بدهیم.

خداحافظی با تولید تندر ۹۰ و ساندرو در دیماه ۹۸

بر اساس بخشنامه جدید گمرک امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید 
شده از تاریخ ۲٨ تیرماه تا ٩ دی ماه وجود ندارد.

به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه جدید گمرک درخصوص واردات خودرو امکان ترخیص خودروهای سواری 
از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ ۲٨ تیرماه تا ٩ دی ماه سال جاری وجود ندارد. در این 

بخشنامه خطاب به ناظران و همچنین مدیران گمرکات اجرایی سراسر کشور آمده است:
پیرو بخشنامه ٩۶.۲۶۶.١١۲٤٥۲۷ مورخ ١۳٩۶.١٠.١۳ موضوع اصالحات آئین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات 
خودرو مصوبه شماره ١۲٥٥۷۳/ت ٥٤٨٠۳ مورخ ١۳٩۶.١٠.٩ بدین وسیله بند ۳ بخشنامه فوق االشاره به شرح 
ذیل اصالح می گردد:پیرو بخشنامه ۲۳٠/٩۶/٩۶٥١۷٥ مورخ ١۳٩۶.٩.٨ امکان ترخیص خودروهای سواری از 
محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ ١۳٩۶.٤.۲٨ لغایت ١۳٩۶.١٠.٩ کماکان وجود نداشته و 

در صورت اظهار، ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به این مرکز اعالم نمایند.
بر اساس این گزارش بخشنامه مذکور از طرف اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ شده است

بخشنامه جدید 
 واردات 
 و عدم امکان 
ترخیص
 برخی خودروها
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استقبال از فروش اینترنتی کوییک 
باعث پذیرش مرحله ای در سایت ثبت نام شده است

با توجه به استقبال خوبی که از پیش فروش اینترنتی خودرو کوییک انجام شده و حضور انبوه 
کاربران در سایت جهت ثبت نام این خودرو، در بعضی مواقع پذیرش به صورت مرحله ای انجام 

می شود.
به گزارش سایپا نیوز؛ با توجه به اینکه در روزهای اخیر فضای قیمتی خودروهای داخلی تحت تاثیر 
مواردی چون افزایش قیمت ارز، بسته شدن سایت سفارش و ... بوده و افزایش قیمت را به همراه 
داشته اند، لذا خودروهای هم رده قیمتی خودرو کوییک، با افزایش قیمت همراه بوده و از طرفی با 
توجه به شرایط مناسب این خودرو و برخورداری از آپشن های متنوع با استقبال خوب متقاضیان 

همراه بوده است.
با وجودی که واحد فناوری اطالعات شرکت سایپا، قبل از شروع ثبت نام، زیرساخت های اینترنتی 
را پیش بینی کرده است، ولی با توجه به حضور پرشمار متقاضیان برای خرید آنالین این خودرو، در 

بعضی اوقات پذیرش به صورت مرحله ای انجام می شود.
عالوه بر این به منظور بهره گیری بهتر متقاضیان در ثبت نام این خودرو جدید، امکان ثبت نام در 
تمامی نمایندگی های گروه سایپا وجود دارد و عالقمندان به خرید این خودرو می توانند عالوه بر 
خرید اینترنتی، با حضور در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور اقدام به خرید 

این خودرو کنند.

با اعالم استاندارد 25 گانه ؛

موج نگرانی ها به قطعه سازان موتورسیکلت هم رسید 
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور بر لزوم ایجاد شرکتهای دانش بنیان واقعی 

برای تولید موتورسیکلت های جدید در کشور تاکید کرد.
حبیب اله محمودان با اشاره به جریان آزمون و خطا در حوزه تولید موتورسیکلت های انژکتوری 
در کشور ، به خبرخودروگفت  : در حالی  که باید آزمون و خطای تولید انژکتوری ها  در کشورهای 
سازنده ای مثل چین و هند انجام شود متاسفانه آزمون این موتورها در ایران در حال انجام است.

وی گفت : در این شرایط چرا باید مسئوالن تولید موتورسیکلت های انژکتوری در کشور اجباری 
نمایند در حالی که تاکنون زیر ساخت های تولید این موتورها در کشور فراهم نیست.

وی تصریح کرد : متاسفانه به دلیل فناوری جدید موتورهای انژکتوری، کارخانجات موتورسیکلت 
سازی به قطعه سازان داخلی اعتماد ندارند و به سراغ تولیدکنندگان چینی رفتند.

وی با اشاره به اینکه تغییر بدون برنامه جریان تولید در صنعت موتورسیکلت موجب آسیب به قطعه 
سازان شده است ، اظهار داشت :  کاهش تولید قطعات و افزایش واردات قطعات به صورت سی کی 

دی ، باعث کاهش سهم قطعه سازان ایرانی در این صنعت شده است.
وی تاکید کرد : به جهت شرایط تولید موتورسیکلت در کشور اوضاع قطعه سازان موتورسیکلت نیز 
بسیار نگران کننده شده چنانچه امروز اغلب فعاالن در این حوزه تعطیل شدند و آن تعداد که تا این 

لحظه باقی ماندند بواسطه برخی از حمایت های مالی بوده است.
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با انتقاد نسبت به جریان تصمیم گیری در 
این صنعت گفت : متاسفانه افرادی که برای این صنعت تصمیم گیری می کنند هیچ  شناختی 

نسبت به بازار موتورسیکلت و ارزیابی توان تولید داخل ندارند.
به گفته محمودان اجرای چنین تصمیماتی در صنعت موتورسیکلت ضربه سنگینی به این صنعت و 

در شکل کالن به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی تصریح کرد : در چنین شرایطی انتظار می رود کسانی که در وزارت صنعت و معدن چنین 
تصمیماتی غیر منطقی را گرفتند نسبت به ضربه ای که بر پیکره این صنعت وارد کردند، پاسخ 

دهند.
وی گفت : بی شک هر گونه محدودیت در بخش های صنعتی و تولید خطر بزرگی را برای کشور به 

دنبال داشته و تنها این وضعیت به نفع صنعت و تولیدات وارداتی و خارجی خواهد بود.
وی در ادامه با توجه به سهم باالی موتورسیکلت های چینی ها در بازار ایران گفت : با توسعه بومی 
سازی و بسترسازی مناسب در حوزه قطعه سازی در این صنعت بی شک سهم این موتورها در بازار 

کشور کاهش خواهد یافت.
استاندارد موتورسیکلت ها ۲٥ گانه شد   

تعداد  ابتدای دی ماه سال جاری،  از  برای موتورسیکلت ها  استاندارد  اضافه شدن هشت عنوان  با 
استانداردهای مربوط به موتورسیکلت ها از ١۷ به ۲٥ مورد افزایش یافت و هر موتورسیکلتی که 
نتواند تا ابتدای فروردین ماه سال ٩۷ این تعداد استاندارد را رعایت کند، شماره گذاری نخواهد شد.

اجباری  استانداردهای  به  استاندارد  ابتدای دی ماه سال جاری هشت عنوان  از  ایسنا،  به گزارش 
موتورسیکلت ها اضافه شده است تا تعداد استانداردهای مورد نظر در خصوص این مدل از وسایل 
اگر هر  که  است  درحالی  این  یابد.  افزایش  مورد  به ۲٥  است  بوده  مورد  تا کنون ١۷  که  نقلیه 
با عدم  را اخذ کند و  استاندارد  این هشت  به  تاییدیه مربوط  پایان سال  تا  نتواند  موتورسیکلتی 

شد. خواهد  روبه رو  شماره گذاری 
همه  به  مختص  مورد  پنج  موتورسیکلت ها،  برای  شده  اضافه  اجباری  استاندارد  عنوان  از هشت 

است. چهار چرخ  و  موتورسیکلت های سه چرخ  به  مربوط  مورد  و سه  بوده  موتورسیکلت ها 
همه  به  مربوط  که  مذکور  اجباری  استاندارد  مورد  هشت  از  شده  لحاظ  استاندارد  مورد  پنج 
عدم  آینه،  الکترومغناطیسی،  سازگاری  موتور،  باک  به  مربوط  ترتیب  به  موتورسیکلت هاست 
دستکاری و برجستگی بیرونی است.همچنین سه مورد از ٨ مورد استاندارد مذکور که مربوط به 
موتورسیکلت های سه چرخ و چهار چرخ است مربوط به شیشه شوی، کمربند و کوپلینگ است.

در بین هشت عنوان استاندارد جدید اضافه شده به ١۷ مورد استاندارد اجباری قبلی موتورسیکلت 
ها پنج مورد از استانداردهای که انواع این وسیله نقلیه ملزم به رعایت آن هستند از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار بوده و به طور حتم بسیاری از موتور سیکلت ها را با تغییراتی در بخش قطعات، 

شاسی، بدنه، باک، آینه، مخزن سوخت و اتصاالت الکتریکی رو به رو خواهد کرد.

بازار خودروهای وارداتی
  ز     هر روز آشفته تر می شود 

در حالی روز دوشنبه ثبت سفارش واردات خودرو برای شرکت های غیرنمایندگی 
رسمی پس از دو روز وقفه مجدد آغاز شد که بر اساس دستورالعمل ابالغی دولت ، 
هر واردکننده ای می تواند با عقد قرارداد با شرکت نمایندگی رسمی و خرید گارانتی و 

خدمات پس از فروش، نسبت به ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کند.
به گزارش خبر خودرو، این در حالی است که به گفته کارشناسان در صورتی که امتیاز 
هر کاالیی چه سرمایه ای و یا مصرفی تنها به واردکنندکان رسمی داده شود در بازار 

نوعی انحصار ایجاد می شود.
از طرف  نام ١۳ شرکت واردکننده و فروشنده مجاز خودرو  از اعالم  در حالی پس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع  ایجاد انحصار و سیر صعودی 
قیمت ها در بازار وارداتی ها از سوی بسیاری از فعاالن مطرح می شود که به گفته 
موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با وجود گذشت نزدیک به ۲٠ روز از 
بازگشایی ثبت سفارش ، همچنان بسیاری از نمایندگان رسمی از عرضه خودرو به 
بازار امتناع می کنند و به دلیل عدم شفاف سازی در اعالم قیمت های جدید ، بازار 

خودروهای وارداتی هر روز آشفته تر می شود.
سعید موتمنی   با انتقاد از عملکرد شرکتهای واردکننده در شرایط کنونی بازار گفت 
: متاسفانه شرکتهای واردکننده موضع شان را در برابر بازار مشخص نمی کنند و با 
وجود اینکه سایت ثبت سفارش باز شده ، همچنان در عرضه خودرو به بازار تعلل می 

کنند.
وی افزود : متاسفانه عدم عرضه خودرو توسط شرکتها موجب هرج و مرج و افزایش 

چند برابری قیمت وارداتی ها در بازار شده است.
وی تصریح کرد : در شرایطی که بازار را شرکتهای دارای نمایندگی رسمی می توانند 
مدیریت کنند همین شرکتها با عدم عرضه خودرو به بازار موجب آشفتگی بیشتر در 

بازار شدند.
به  نسبت  نظارتی  رود دستگاههای  انتظار می  : در وضعیت کنونی  تاکید کرد  وی 
شرایطی که شرکت واردکننده در بازار ایجاد کردند ،ورود کرده و علت اینکه با گذشت 
۲٠ روز از آغاز ثبت سفارش همچنان شرکتها خودرویی را به بازار عرضه نکردند را 

بررسی و با متخلفان برخورد کنند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران گفت : تا دیروز بهانه شرکتهای واردکننده از وضعیت 
بازار و قیمت وارداتی ها ، بسته شدن سایت ثبت سفارش بود و حال که این سایت 
بازگشایی شده و واردات در حال انجام است و در انبار شرکتها نیز خودرو به میزان 

کافی وجود دارد معلوم نیست چرا به بازار خودرویی را عرضه نمی کنند.
موتمنی افزود : در صورتی که شرکت های واردکننده به وظیفه اصلی شان که همان 
واردات و فروش خودرو می پرداختند طبعا باید پس از آغاز ثبت سفارش ، خودروها را 
به بازار عرضه می کردند در حالی که اغلب این شرکتها با بازگشایی ثبت سفارش اقدام 

به بستن سایت فروش خود کردند.
وی با بیان اینکه شرکتهای وارد کننده باید واسطه گری را کنار بگذارند و تنها به 
دنبال تامین نیاز بازار باشند، اظهار داشت : شرکتهای ملزم به فروش روزانه خودرو 
در بازار هستند و چنانچه شرایط فروش را نیز در نظر میگیرند باید ظرف ١٥ تا ۲٠ 
روز خودروها را تحویل مشتریان دهند در حالی که بسیاری از این شرکتها اقدام به 
فروش های ٤ تا ٥ ماهه می کنند و صرفا به دنبال تامین نقدینگی از طریق پیش 

فروش هستند.
شیوا: قیمت های نامعقول خودروهای وارداتی بی ضابطه است

رئیس شورای رقابت در واکنش به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سطح بازار 
گفت: متأسفانه با وجود ابالغ دستور العمل واردات خودرو همچنان رشد قیمت ها 
ادامه دارد که در همین ارتباط باید پرسید آیا خودروهای وارداتی آیین نامه قیمت 

گذاری دارد یا خیر؟
رضا شیوا در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بعد از ابالغ دستورالعمل جدید 
واردات خودرو اقدامی برای ساماندهی بازار این خودروها توسط مسئولین انجام نشده 
است، اظهارداشت:  قیمت انواع خودروهای وارداتی براساس یک آیین نامه مشخص 
تعیین می شود اما سوال اینجاست قیمت های نامعقول امروز بازار مطابق کدام ضابطه 

تعیین شده است.
وی با بیان اینکه آیا خودروهای وارداتی آیین نامه قیمت گذاری دارد یا خیر؟ افزود: 
براساس آیین نامه قیمت گذاری خودروهای وارداتی سود معقولی برای شرکت ها 

تعیین شده اما امروز رشد قیمت ها به هیچ عنوان با آیین نامه مطابقت ندارد.
شیوا اضافه کرد: متأسفانه با وجود ابالغ دستور العمل واردات خودرو همچنان رشد 
قیمت ها ادامه دارد  حتی برخی از این شرایط سوء استفاده کرده و حاضر به فروش 

خودروهای خود نیستند.
بازار خودروهای  به  رقابت  ورود شورای  بررسی  کرد:  تصریح  رقابت   رئیس شورای 
وارداتی کارشناسی شد و در نهایت قرار بر این شد شورای رقابت به این بازار ورود 
پیدا نکرده و وزارت صنعت و سازمان حمایت متولی خرید و فروش این خودروها در 

سطح بازار است.
تصمیم غیر منطقی دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت می گوید : دولت در جریان جلوگیری از واردات 
خودرو، هیچ دلیل منطقی نداشت و بد سلیقگی کرد .

ولی ملکی به خبرخودروگفت : متاسفانه این تصمیم دولت شائبه ای را در بازار وارداتی 
ها ایجاد کرد و موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار گردید.

وی با اشاره به آسیب های ناشی از توقف چند ماهه واردات خودرو ، گفت : این اقدام 
ضرر های بسیاری را به خصوص در روند خروج خودروهای فرسوده به کشور وارد کرد 
و تقریبا موجب توقف طرح نوسازی و خروج فرسوده ها در این مدت گردید که قطعا 
کندی نوسازی ها آسیب های زیادی را به هوای شهرها و افزایش آالیندگی ها در 

کالن شهرها وارد کرده است.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت در جریان واردات خودرو و افزایش تعرفه ها 
گفت :  هر چند یکی از دالیل  افزایش تعرفه واردات خودرو ، افزایش درآمد دولت از 
محل واردات بوده است اما متاسفانه دولت در این جریان عملکرد منطقی را نداشت و 

نتوانست تصمیم درستی را اتخاذ کند.
عضو کمیسیون صنایع  و معادن همچنین به تاثیر تصمیمات دولت در آشفتگی بازار و 
افزایش قیمت خودروهای وارداتی پرداخت و اظهار داشت : بخشی از آسیب تصمیم بی 

منطق دولت ، تغییر جریان بازار وارداتی و سیر صعودی قیمت ها در این بخش است.
ملکی تصریح کرد : هر چند با توجه به آغاز جریان ثبت سفارش و افزایش عرضه 
از  اخیر  وارداتی ها طی روزهای  بازار  رود  انتظار می   ، بازار  وارداتی در  خودروهای 

وضعیت کنونی خارج و با فعالیت بازار ، فبمت ها  نیز تعدیل خواهد شد.
وی با توجه به افزایش تعرفه واردات بر اساس دستورالعمل جدید گفت : بر اساس اعالم 
دولت ، کنترل بازار  و جلوگیری از خروج ارز بیشتر ، بخشی از دالیل دولت در توقف 

ثبت سفارش و اعالم نرخ جدید تعرفه ها بوده است .

اسماعیلی درباره تصمیم در خصوص دستورالعمل واردات خودرو نیز گفت: با این تصمیم، میزان فروش خودروهای وارداتی کاهش می یابد و قیمت به شدت باال خواهد رفت.
  خودروهای فعلی استانداردهای جدید را پاس نمی کنند

مدریرعامل رنوپارس گفت: تا دو سال آینده ٨٥ استاندارد جدید خودرویی اجباری می شود و تولید خیلی از خودروها از جمله محصوالت فعلی رنو باید متوقف شود.
اسماعیلی اظهار کرد: برای پاس کردن استانداردهای جدید باید پلت فرم خودرو عوض شود. ضمن اینکه eee، موتور گیربکس و سیستم برقی نیز باید تغییر کند. بنابراین توجیهی ندارد که اصالحات 
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معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق 

از  یکی   EPS حذف  گفت:  بهادار 

بود که  بازار  درخواست های فعاالن 

کاهش توقف طوالنی مدت منادها را 

دارد. پی  در 

این  ابتدای  در  سنا،  گزارش  به 

گردهامیی که با حضور حسن امیری، 

معاون نظارت بر بورس ها و نارشان 

اوراق بهادار، سعید  سازمان بورس و 

فالح پور معاون اجرایی سازمان بورس 

و اوراق بهادار و روح اله میرصانعی 

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق 

به  اشاره  با  امیری  برگزار شد، حسن 

اگرچه  گفت:  منادها  توقف  تعداد 

شود  می  بیشرت  منادها  توقف  تعداد 

ولی زمان توقف منادها کوتاه تر شده 

بیشرتی  معامالتی  روزهای  شاهد  و 

بود. خواهیم  مناد  برای 

وی در ادامه با اشاره به چالش دامنه 

حل  کرد:  بیان  مبنا  حجم  و  نوسان 

و  مبنا  حجم  به  مربوط  مشکالت 

مدیره  هیات  در  بارها  نوسان  دامنه 

آن  بحث  ترین  مهم  و  شده  مطرح 

به وجود آمدن دامنه نوسان پویا در 

در  امیدواریم  که  است  بازار رسمایه 

آینده نزدیک با به روز رسانی سامانه 

شود. اجرایی  مهم  این  معامالت 

در  شفافیت  افزایش  گفت:  امیری، 

بازار وظیفه نهاد ناظر است و اگر به 

پیگیری  نکته ای مبهم برخورد شود، 

شد. خواهد  انجام  الزم  های 

در  موضوع  این  اینکه  بیان  با  وی 

سایر کشورها نیز به همین نحو است 

حالتی  ترین  عمده  دنیا،  در  گفت: 

که فساد یک رشکت کشف می شود 

توسط پرسنل داخلی و رسانه ها است 

و در این میان نهادهای ناظرآنها نقش 

ندارند. پررنگی 

معاون  پور،  فالح  سعید  ادامه  در 

اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار 

سامانه  امسال  ماه  بهمن  از  گفت: 

مدیریت ریسک نامک فعالیت خود 

را در بازار رسمایه آغاز می کند. این 

سامانه ریسک های بسیاری را که در 

بازار و در سامانه معامالت وجود دارد 

را کاهش می دهد.

در  بورس  سازمان  اجرایی  معاون 

در  کرد:  اظهار   EPSحذف خصوص 

حال حارض ژاپن تنها کشوری است که 

هنوز از گزارش های EPS در معامالت 

استفاده می کند و در دیگر کشورها 

نیست. الزامی   EPS گزارش های

افزود: در حال حارض رشکت ها  وی 

می توانند سود و درآمد فروش را به 

کاملی  تفسیری  گزارش  اینکه  رشط 

داشته باشند، به ریال اعالم کنند. در 

واقع گزارش های مدیریتی از گزارش 

با  که  چرا  است  تر  کامل   EPS های

گزارش  کامل  مفروضات  و  استدالل 

شود. می 

ادامه  بورس  سازمان  اجرایی  معاون 

درخواست  از  یکی   EPS حذف  داد: 

کاهش  که  بود  بازار  فعاالن  های 

توقف طوالنی مدت منادها را در پی 

دارد. درواقع پیش از این اگر رشکتی 

به جای گزارش 3 ماهه، گزارش 2 ماهه 

ارایه می کرد، سازمان منی توانست با 

استناد به این گزارش مناد را باز کند، 

 EPS این در حالی است که با حذف

تواند در  سازمان در حال حارض می 

صورت کامل بودن گزارش مناد را باز 

کند، از این رو می توانیم بگوییم که با 

اجرایی شدن طرح مذکور، توقف های 

طوالنی مدت برچیده می شود.

 EPS اهمیت  به  اشاره  با  پور  فالح 

از  العمل جدید  ما در دستور  گفت: 

سمت  به  حسابداری  های  تحلیل 

کنیم. می  حرکت  فاینانس  تحلیل 

وی افزود: در گزارش های جدید مدل 

ارزش گذاری برای قیمت سهام متنوع 

و متفاوت است، برهمین اساس عمده 

این مدل ها مبتنی بر جریانات وجوه 

تحلیل  حالت  این  در  است.  نقدی 

از  استفاده  با  توانند  می  بازار  گران 

خروجی اطالعات رشکت ها پیش بینی 

دقیق تری داشته باشند.

این  بر  بسیاری  کرد:  تاکید  پور  فالح 

باورند که توقف مناد خسارات زیادی 

کند.  می  وارد  خرد  سهامداران  به 

را  منادها  توقف  ما  دلیل  همین  به 

محدود کرده و دستورالعمل انضباطی 

سهامداران عمده را تدوین کرده ایم.

که  فعلی  رشایط  در  افزود:  وی 

دستورالعمل اصالح شده است تالش 

این  باید  رسمایه  بازار  اهالی  متامی 

تری  جامع  تفسیری  گزارش  که  باشد 

آن  در   EPS تا مفروضات کنند  ارائه 

باید  همچنین  باشد.  داشته  وجود 

تالش شود در گزارش تفسیری متامی 

شود. گرفته  نظر  در  بودجه  مبانی 

معاون اجرایی سازمان بورس در پایان 

بیان کرد: در رشایط جدید، اطالعات 

برخوردار  بیشرتی  اهمیت  از  ماهانه 

هستند و دیگر کمرت با اطالعات غلط 

راه  بتوانیم  اگر  ما  هستیم.  مواجه 

شاهد  مطمئنا  دهیم  ادامه  را  فعلی 

افزایش سطح تحلیل در بازار خواهیم 

بود.

در بخش دیگر سعید محمد علیزاده 

مدیر نظارت بر نارشان سازمان بورس 

جدید  اقدامات  های  مزیت  از  یکی 

را شفافیت دانست و گفت: با شیوه 

جدید اطالع رسانی می توانیم شاهد 

رسمایه  بازار  در  بیشرتی  شفافیت 

. باشیم 

از  بر قسمتی  ادامه داد: نظارت  وی 

ها  بورس  توسط  سازی  شفاف  این 

دریافت  ارکان  و  گیرد  می  صورت 

می  پیگیری  را  نارشان  از  اطالعات 

. کنند

راهکارهای پیش روی بودجه از منظر 

بازارهای مالی

ارز،  نرخ  عمرانی،  بودجه  وضعیت 

زمان بندی  و  دولت  اولیه  عرضه های 

و  دولت  توسط  اوراق  انتشار  آن ها، 

نگرانی درباره رس رسید های احتاملی 

اوراق و ریسک های همیشه  تحمیل  

شده از سوی سیاست گذاران به بازار 

رسمایه، بخشی از دغدغه های اهالی 

است. بازار 

در این نشست عنوان شد در بودجه 

سال ٩٧ برای اولین بار روش مشارکت 

بودجه  برای  عمومی-خصوصی 

این  در  است.  شده  مطرح  عمرانی 

روش ٣ محور دولت،صندوق توسعه 

های  هزینه  تامین  در  بانکها  و  ملی 

عمرانی مشارکت خواهند داشت که 

اجرایی  در  تواند  می  موضوع  این 

متوقف  عمرانی  های  پروزه  شدن 

باشد. سودمند 

یکی  دولت  درآمدهای  هموارسازی 

اقدامات جدید مطرح شده  از  دیگر 

.بدین  است  آینده  سال  بودجه  در 

می  داده  اجازه  دولت  به  که  معنا 

انتشار  به  اقدام  ابتدای سال  از  شود 

اوراق بدهی با رسرسید ٣ ماهه کند 

دولت  درآمدزایی  ترسیع  موجب  که 

شود. می 

افزایش  آینده شاهد  بودجه سال  در 

دولت  سوی  از  بدهی  اوراق  انتشار 

در بازارهای مالی خواهیم بود که اگر 

چهارچوب  در  و  مند  نظام  بصورت 

ضوابط صورت نگیرد از یک سو می 

رسمایه  بازار  بر  سوئی   آثار  تواند 

دلیل  دیگر  طرف  از  و  باشد  داشته 

مضاعفی بر کرسی بودجه دولت در 

شود. آینده  سال 

اصالح دستور العمل ها، ضرورت بازار سرمایه
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رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران 

در سومین هامیش جشنواره فناوری اطالعات 

دانشگاه صنعتی رشیف، حوزه های تامین مالی 

پروژه ها و طرح های دانش بنیان و رشکت های 

و  کرد  ترشیح  فرابورس  درگاه  از  را  استارتاپی 

جمعی  مالی  تامین  حقوقی  ساختار  تهیه  از 

جدید  فصلی  عنوان  به   )Crowdfunding(

و  دیجیتال  کارهای  و  کسب  مالی  تامین  در 

داد. خرب  دانش بنیان 

ایران، حسین نظام دوست  به گزارش فرابورس 

بازار  یک  عنوان  به  فرابورس  اینکه  بیان  با 

شفافیت  ارتقای  و  مالی  تامین  هدف  با  که 

به  اقدام  می کند،  فعالیت  کسب و کارها 

بازارهای مختلف  و  ابزارها  راه اندازی یکرسی 

کرده  کسب و کارها  عمر  مختلف  مراحل  در 

یک  طرح  و  ایده  مرحله  در  گفت:  است، 

کسب وکار، بازار دارایی فکری راه اندازی شده 

مانند  که در آن دارایی های فکری ثبت شده 

صنعتی  طرح های  و  تجاری  عالئم  اخرتاع، 

دارند. معامله  و  درج  قابلیت 

مالی  نوین  نهادهای  اداره  رئیس  گفته  به 

دارایی های  تجاری سازی  مقوله  در  فرابورس 

فناوری  و  علمی  معاونت  با  نیز  فکری 

صورت  همکاری هایی  ریاست جمهوری 

بازارهای  فن  اساس  این  بر  و  است  گرفته 

سویه ای  دو  ارتباط  تا  شده  برگزار  متعددی 

اخرتاع  و  ایده  صاحبان  و  میان رسمایه گذاران 

برقرار شود و زمینه های الزم برای معامله این 

بخورد. رقم  فکری  دارایی های 

وی با اعالم اینکه با عبور از مرحله تامین مالی 

ایده و اخرتاعات، کارآفرینان و صاحبان ایده در 

فکر گسرتش و توسعه کسب و کار خود هستند، 

جسورانه  رسمایه گذاری  صندوق های  نقش 

مقوله  به  خطرپذیر  رسمایه گذاران  ورود  و 

قلمداد  پررنگ  مرحله  این  در  را  مالی  تامین 

جسورانه  صندوق  سه  تاکنون  گفت:  و  کرد 

این  که  شده  پذیره نویسی  ایران  فرابورس  در 

صندوق ها در حوزه های سالمت، فناوری مالی، 

فناوری اطالعات و ارتباطات، پرتوشیمی، آب و 

حوزه فرهنگ به تامین مالی استارتاپ ها اقدام 

می کنند.

اینگونه  پذیرش  امکان  همچنین  نظام دوست 

در  آن ها  سایز  شدن  بزرگ  از  پس  رشکت ها 

و  کوچک  رشکت های  بازار  دانش بنیان  تابلو 

متوسط را به عنوان یک راه دیگر تامین مالی 

دانست  ایران  فرابورس  سازوکارهای  از طریق 

و گفت: رشکت هایی که متایل به تامین مالی 

بزرگ تر و رقیق کردن سهام خود از طریق ورود 

سهامداران بیشرت دارند، با پذیرش در این بازار 

که یک سال از راه اندازی آن می گذرد به خوبی 

از این امکان بهره مندند.

رویداد  بزرگرتین  برگزاری  همچنین  وی 

منایشگاهی فین تک ها در ایران را تحت عنوان 

ایران  فرابورس  در  دیگری  اقدام  فین استارز 

ایجاد تعامل میان  معرفی کرد که در راستای 

استارتاپ ها و نهادهای متولی در حوزه مالی 

کشور، ترویج و فرهنگ سازی به منظور معرفی 

و  مالی  تامین  برای  بازار رسمایه  ظرفیت های 

هم افزایی بازیگران کلیدی و مهم حوزه مالی 

رقم خورده است و در سال های پیش رو نیز 

شاهد برگزاری آن در خالل منایشگاه بین املللی 

بود. بیمه خواهیم  و  بانک  بورس، 

تفاهم نامه  امضای  به  اشاره  با  نهایت  در  وی 

تامین مالی جمعی پروژه های دانش بنیان بین 

سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات 

رفاه  و  تعاون  کار،  و  اطالعات  فناوری،  و 

اجتامعی و معاونت علمی ریاست جمهوری از 

تهیه شدن ساختار حقوقی آن خرب داد و گفت: 

عوامل  متامی  لیست  که  جمعی  مالی  تامین 

قالب  ایران درج می شود، در  آن در فرابورس 

رشاکت در پروژه ها دنبال می شود و مدل های 

مختلف مبتنی بر اهدا، پاداش و مشارکت را 

برای  مناسبی  فرصت  و  زمینه  و  دربرمی گیرد 

مالی  تامین  برای  ظرفیت  این  از  استفاده 

کسب و کارهای دیجیتال و دانش بنیان به شامر 

می رود.

رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران خبر داد:

ساختار حقوقی تامین مالی جمعی 
تهیه شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

تحول نظام خرید تضمینی گندم از سال آینده با کمک بورس کاال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه بخشی از گندم کشور از سال آینده در بورس کاال، آغاز یک تحول 

و اصالح در نظام خرید تضمینی است و بدون شک در صورت عمل همه نهادها به وظایف خود شاهد رضایت 

کشاورزان، کاهش هزینه دولت و رشد کیفیت گندم خریداری شده خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی در حالی طی روزهای اخیر از اصالح نظام خرید تضمینی با استفاده از مکانیسم بورس کاال و 

عرضه بخشی از گندم تولیدی کشاورزان از طریق این بورس از سال آینده خرب داد و بر تامین گندم موردنیاز نانوایی 

های آزادپز و صنایع مرتبط با حوزه گندم و آرد از طریق بورس کاال تاکید کرد که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی از نقش پر رنگ بورس کاال در شفاف سازی و افزایش کیفیت محصوالت حوزه کشاورزی سخن گفت.

علی اکرب کریمی  در گفت وگو  با اقتصاد آنالین،  در خصوص سخنان اخیر محمود حجتی مبنی بر عرضه بخشی از 

گندم تولیدی در کشور از سال آینده در بسرت بورس کاال گفت: بورس کاال دارای مکانیزمی بسیار مطلوب برای معامالت 

کاال در سطح اقتصاد ملی است و با فضای شفافی که دارد سازوکار مناسبی را برای فروشندگان کاالها قرار می دهد و 

امکان پایش و نظارت هم برای دولت در این بازار وجود دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بورس کاال مجری سیاست قیمت تضمینی در خرید گندم خواهد بود و 

سایر نهادهای مرتبط نیز باید به وظایف خود در این راستا عمل کنند.

کریمی با بیان اینکه در ساختار سنتی رشایط رصد کردن و نظارت بر بازار وجود ندارد افزود: بورس کاال می تواند با 

سیاست عرضه گندم در بورس کاال، متهیدات الزم را در دستور کار قرار دهد چرا که گندم در یک مقطع زمانی خاص و 

کوتاه، تولید و قسمت اعظم آن خریداری می شود و کشاورزان به دنبال آن هستند که وجوه خود را دریافت کنند. باید 

از کسانی که در بورس فعال شده و گندم را خریداری می کنند، حامیت  مالی الزم صورت گیرد.

وی افزود: اگر خط اعتباری دولتی برای خرید گندم فعال شود، دولت می تواند همین خط اعتباری را در اختیار بخش 

خصوصی بگذارد تا بخش خصوصی بتواند با همکاری با دولت، گندم را از کشاورزان خریداری و وجوه را در فرایند 

بورس به کشاورز پرداخت کند تا به تدریج به بازار مرصف تزریق شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیلوهای ذخیره سازی گندم گفت: بخشی از سیلوهای خصوصی سازی 

شده و کارخانه های آرد و ماکارونی سازی هم دارای سیلوی ذخیره سازی و امکانات خرید هستند و می توانند این فرایند 

را شکل دهند و در مجموع، عرضه گندم در بورس اساساً اقدام خوبی است.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به رشکت های تعاونی گفت: کشاورزان می توانند با تشکل هایی که دارند از جمله 

تعاونی های تولید، تولیدات خرد و کوچک را تجمیع کرده و در قالب منسجم تری در بورس کاال عرضه کنند و یک 

تعاونی به منایندگی از اعضا، محصول  را در بورس عرضه کرده و پس از آن پول را میان کشاورزان توزیع کند. ضمن آن 

که معامالت بورس اصوالً از طریق کارگزار انجام می شود، یعنی فروشنده می تواند به کارگزار مربوطه مراجعه کرده و 

کارگزار به نیابت از فروشنده متام فرایند را انجام دهد.

کریمی در پایان اظهار کرد: عرضه بخشی از گندم کشور از سال آینده در بورس کاال، آغاز یک تحول و اصالح در نظام 

خرید تضمینی است و بدون شک در صورت عمل همه نهادها به وظایف خود شاهد رضایت کشاورزان، کاهش هزینه 

دولت و رشد کیفیت گندم خریداری شده خواهیم بود.

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طال افزایش می یابد
در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت طال و به تبع آن سکه طال در بازار بودیم. از این رو با افزایش قیمت تسویه 

روزانه قراردادهای فعال طی، بورس کاال خرب از افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طال از روز چهارشنبه 

خرب داد.

به گزارش اقتصادآنالین، بر اساس اطالعیه ای از سوی بورس کاال در خصوص مصوبه هیئت پذیرش بورس کاالی ایران 

مبنی بر تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طال و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال 

طی روزهای اخیر، از روز چهارشنبه 27/10/96 وجه تضمین اولیه برابر 16 میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، 

در مجموع 21 میلیون ریال تعیین می شود.

در توضیح مفهوم وجه تضمین اولیه در قرارداد آتی سکه طال باید گفت به منظور اطمینان از انجام تعهدات، هر یک 

از طرفین معامله درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان »وجه تضمین اولیه« نزد کارگزار سپرده می کنند که متناسب 

با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل می شود. مبلغ وجه تضمین اولیه متغیر و از طریق 

بورس کاال تعیین و اعالم می گردد.چنانچه مشرتی در موقعیت معامالتی خود سود کسب کند سود مربوط به حساب 

واریز می شود که قابل برداشت است. چنانچه مشرتی با زیان روبه رو شود مبلغ زیان تا زمانی که به سطح حداقل وجه 

تضمینی برسد از حساب کرس می شود. پس از رسیدن حساب به حداقل وجه تضمین)60 درصد وجه تضمین اولیه( 

مشرتی اخطار کرسی موجودی می گیرد و به اصطالح Call Margin و باید اقدام به شارژ حساب تا سطح وجه تضمین 

اولیه کند یا موقعیت باز خود را ببندد.

همچنین در صورتی که سپرده جربانی واریز نگردد، کارگزاری اقدام به بسنت موقعیت رسمایه گذار و جربان رضر و زیان 

خود منوده و بقیه وجوه را به حساب وی واریز می مناید. در صورتی که امکان بسنت موقعیت در ساعات عادی معامالت 

نباشد، معامالت وارد بازار جربانی می گردد.

قرارداد آتی، توافق نامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به 

عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده 

است، صورت می گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می شود.

همچنین در بازارهای آتی الزامی نیست که کاال یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخالف بازارهای نقدی، 

انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح منی شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفنت این که فرد مالک دارایی باشد 

یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند.

عالوه بر این برخالف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معامالت آتی مبتنی بر تسویه نقدی 

است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است.

4 دلیل مهم افزایش جذابیت بازار سرمایه
چهار دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش سود سپرده های بانکی، بهبود عملکرد صنایع در گزارش های دوره ای و رشد قیمت 

های جهانی باعث شده است در سه ماهه گذشته بازار رسمایه بازدهی باالتری را نسبت به سایر بازارها ثبت کند و 

جذابیت بیشرتی برای رسمایه گذاری داشته باشد.

فردین آقابزرگی ، کارگزار بازار رسمایه با اشاره به اینکه بازدهی سه ماهه بازار رسمایه برای رسمایه گذاران جذاب بوده 

است، به سنا، گفت: در رشایط فعلی به چند دلیل رسمایه گذاری در بورس از سوی رسمایه گذاران جذاب ارزیابی 

می شود و هامنگونه که طی 3 ماه گذشته شاهد بوده ایم بطور متوسط بازدهی بورس نسبت به سایر بازارها  بیشرت 

بوده است .

وی در بررسی دالیل افزایش جذابیت بازار رسمایه به افزایش نرخ ارز دربازار آزاد اشاره کرد و گفت: اخیرا رئیس کل 

بانک مرکزی اشاره ای به عدم کاهش ارزش پول ملی ایران نسبت به برخی کشورها داشته و گفته است کاهش ارزش 

پول ملی ما 32 درصد از سال 92 بوده درحالیکه پول ملی ترکیه و روسیه حدود  75 تا 90  درصد کاهش  داشته است 

. این موضوع علیرغم ظاهر که قدرت پول ملی ما را نشان می دهد مبین پتانسیل رشد ارزها است.

وی معتقد است میتوان انتظار داشت که رشد ارزها به ترتیبی که طی ماه های پیش وجود داشته است همچنان ادامه 

داشته باشد و این مساله بر سودآوری اغلب صنایع ما نقش اساسی دارد. هامنگونه که در سال 91 با جهش نرخ ارزها 

، بورس نیز جهشی قابل توجه را تجربه کرد.

این کارشناس بازار رسمایه کاهش نرخ سود بانکی را مولفه اثر گذار دیگر بر بازار رسمایه دانست و ادامه داد: کاهش 

نرخ سود بانکی برابر است  با افزایش انگیزه رسمایه گذاری، چرا که نشان می دهد  بازده بدون ریسک کاهش یافته و 

در نتیجه انتظار سوداوری یا هامن پی ای از مقبولیت بیشرتی نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باعث می شود  پتانسیل ورود نقدینگی به بازاررسمایه بیش 

از بازار پول شود،گفت: روند گزارش های دوره ای سه ، شش  و 9 ماهه رشکتها همچنان با شیب مالیم افزایشی نسبت 

به دوره مشابه سال مالی قبل است که رشد سوداوری صنایع بازار را نشان می دهدو این رسد سودآوری نیز متاثر از 

رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی است که باعث بهبود عملکرد صنایع شده است.

آقابزرگی به رشد مالیم و متداوم قیمت کامودیتی ها و قیمت نفت در بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود:شیب مالیم 

و مستمررشد قیمت کامودیتی ها و قیمت جهانی نفت موجب اصالح پیش بینی  سود اغلب رشکتها و صنایع در بورس 

شده است.وی با تاکید بر اینکه صنایع برتر در بورس را می توان در بخشهایی جستجو کرد  که اوال ارزآوری داشته و 

ثانیا با قیمت گذاری محصوالت و نظارت کمرتی نسبت به سایر صنایع از سوی دولت مواجه هستند، گفت: این گروه 

از رشکت ها در حال حارض بیش از 30 درصد ارزش بازار را شامل می شوند .

نخستین دوره DBA بازارسرمایه اسالمی با گواهینامه سازمان برگزار می شود 
براساس تفاهمنامه سازمان بورس و انجمن مالی اسالمی، سازمان بورس به دانش آموختگان دوره DBA بازار رسمایه 

اسالمی، گواهینامه های حرفه ای اصول بازار رسمایه و تحلیلگری بازار رسمایه اعطا خواهد کرد.به گزارش سنا، انجمن مالی 

اسالمی ایران اعالم کرد دوره DBA بازار رسمایه اسالمی در قالب سه نیمسال تحصیلی برگزار شده و طی آن، دانشجویان 

دروسی همچون اقتصاد پولی و مالی پیرشفته، روش تحقیق در مالی اسالمی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک پیرشفته، 

بازار رسمایه اسالمی پیرشفته، مباحث پیرشفته در تجزیه و تحلیل مالی، مقررات تحلیلگری بازار رسمایه و سمینار در بازار 

رسمایه اسالمی را با رویکرد عملیاتی، خواهد گذراند.براساس تفاهمنامه سازمان بورس و انجمن مالی اسالمی، سازمان بورس 

به دانش آموختگان دوره DBA بازار رسمایه اسالمی، گواهینامه های حرفه ای اصول بازار رسمایه و تحلیلگری بازار رسمایه 

 MBA و DBA اعطا خواهد کرد.همچنین طبق توافقنامه با بانک قرض الحسنه رسالت، دانشجویان رشکت کننده در دوره

بازار رسمایه اسالمی می توانند برای تأمین شهریه تحصیل از تسهیالت قرض الحسنه بانک رسالت استفاده کنند.عالقه 

مندان به نام نویسی در دوره های DBA و MBA بازار رسمایه اسالمی تا 30 دی ماه جاری برای نام نویسی در این دوره 

ها فرصت دارند. اطالعات بیشرت در خصوص جزئیات دوره های DBA و MBA بازار رسمایه اسالمی و رشایط نام نویسی 

در این دوره ها در پایگاه اینرتنتی انجمن مالی اسالمی ایران به نشانی www.iaif.ir در دسرتس عالقه مندان قرار دارد.
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رییس انجمن وارد کننندگان موبایل 

دستگاه  یک  ورود  زمان  گفت: 

دستور  اساس  بر  کشور  به  موبایل 

مالیات  درصد   ۹ موجود،  العمل 

عوارض  درصد   ۵ افزوده،  ارزش  بر 

بر  مالیات  درصد  گمرک، ۴  ورودی 

سود  درصد   ۳ علی الحساب،  درآمد 

و  حمل  هزینه  درصد   ۲ بازرگان، 

نقل از کشور امارت متحده عربی، 

و  احمر  به هالل  اهدایی  درصد   ۱

۲ درصد متفرقه که در مجموع ۲۶ 

می شود. دریافت  است،  درصد 

اتحادیه  رئیس  صفار،  سیدمحمود 

وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم 

درباره  ایلنا  با  گفت وگو  در  جانبی 

بازار  طرح رجیسرتی موبایل گفت: 

موبایل ایران ۱۲ هزار میلیارد تومان 

گردش مالی دارد و قاچاق در کاالی 

میلیارد   ۲۷۰۰ رضر  همراه  تلفن 

رقم  که  می زند  دولت  به  تومانی 

سنگینی است و حاال با اجرای طرح 

رجیسرتی عالوه بر ساماندهی بازار 

واقعی  وضعیت  شدن  مشخص  و 

کسب و کار بازار موبایل، دولت نیز 

می کند. کسب  مناسبی  درآمد 

رسمی  افزایش  به  اشاره  با  صفار 

از اجرای طرح  واردات موبایل پس 

رجیسرتی موبایل گفت: هم اکنون 

واردات موبایل به صورت رسمی و 

با اعتامد واردکنندگان رسمی موبایل 

طرح  محکم  و  قاطع  اجرای  به 

رجیسرتی بیش از ۱۵۰ درصد افزایش 

یافته است و انتظار می رود تا پایان 

رسمی  واردات  رقم  جاری،  سال 

تلفن همراه بسیار افزایش یابد. در 

به  افزایش واردات موبایل  حقیقت 

رسمی  ورود  سهم  افزایش  معنای 

واردات  حجم  کاهش  و  موبایل 

غیررسمی است که می تواند بازار را 

به صورت ۱۰ درصد غیررسمی و ۹۰ 

درصد واردات رسمی تغییر دهد که 

این یک اتفاق بزرگ برای بازار تلفن 

سال  که چندین  است  ایران  همراه 

بود. قاچاق غرق شده  در 

درباره  موبایل  اتحادیه  رئیس 

کشور  به  موبایل  ورود  هزینه های 

العمل  دستور  اساس  بر  گفت: 

ارزش  بر  مالیات  درصد   ۹ موجود، 

ورودی  عوارض  درصد   ۵ افزوده، 

درآمد  بر  مالیات  درصد   ۴ گمرک، 

علی الحساب، ۳ درصد سود بازرگان، 

از  نقل  و  حمل  هزینه  درصد   ۲

کشور امارت متحده عربی، ۱ درصد 

درصد   ۲ احمر،  هالل  به  اهدایی 

درصد   ۲۶ مجموع  در  که  متفرقه 

دستگاه  یک  ورود  زمان  و  است 

دریافت می شود؛  به کشور  موبایل 

حدود  می شود  باعث  مسئله  این 

در  گوشی  اصلی  قیمت  سوم  یک 

شده  متام  قیمت  به  خرید  محل 

افزوده شود.  ایران  تلفن همراه در 

نکته مهم این است که  یک درصد 

از تعرفه برای هالل احمر است که 

 ۱۰ ماهانه  موبایل  رسمی  ورود  با 

میلیارد و در سال ۱۲۰ میلیارد تومان 

می شود. کمک  احمر  هالل  به 

حذف  درباره  صفار  سیدمحمود 

برخی برندها از بازار ایران با اجرای 

طرح رجیسرتی موبایل گفت: تعداد 

موبایل  برندهای  زیادی  بسیار 

رسمی  غیر  و  رسمی  صورت  به 

حذف  می کنند.  فعالیت  ایران  در 

برخی برندها از بازار ایران همچون 

عنوان  به  وان پالس  و  شیائومی 

بازار  در  که  چینی  مطرح  برند  دو 

فعالیت  غیررسمی  به صورت  ایران 

می کنند و منایندگی ندارند، صحت 

برای  مذاکراتی  اکنون  هم  ندارد. 

بازار  به  برندها  این  رسمی  ورود 

ایران صورت گرفته است. رشکت های 

موبایل هایی  واردات  برای  متقاضی 

که برند آنها مناینده ندارد می توانند 

به صورت رسمی و با حالت جدید 

برند  یک  ورود  به  اقدام  واردات 

کنند.  ایران  بازار  به  جدید 

بازار  ایران،  بازار  کرد:  تاکید  وی 

برندهای  همواره  و  است  بزرگی 

فعالیت  برای  دارند  قصد  جدید 

به  خود  محصوالت  ورود  به  اقدام 

بازار موبایل ایران کنند اما این نکته 

یک  رسمی  ورود  که  است  بدیهی 

موبایل توسط یک رشکت ثبت شده 

که قرار است خدمات پس از فروش 

ارائه دهد می تواند به سالمت کاربر، 

قیمت بهرت موبایل و تحقق خدمات 

کند.  فروش کمک  از  پس 

موبایل  واردکنندگان  انجمن  رئیس 

در توصیه به مردم گفت: ما از مردم 

احرتام  به سالمت خود  می خواهیم 

را  قیمت  رجیسرتی،  بگذارند. طرح 

گران منی کند و قرار نیست انحصار 

قرار  تنها  طرح  این  در  کند.  ایجاد 

است موبایلی سامل و سازگار با شبکه 

مخابراتی ایران و با قیمت مناسب 

این  که  کنند  عرضه  ایرانی  کاربر 

پس  را  ایران  موبایل  بازار  می تواند 

قاچاق  در  شدن  غرق  سال ها  از 

بدهد. رسوسامان 

قرار  که  موبایل هایی  درباره  وی 

گفت:   شود،  ایران  بازار  وارد  است 

است  قرار  که  موبایل هایی  متامی 

شود  بازار  وارد  رسمی  صورت  به 

بنابراین  که  می شوند  منونه  تایید 

اول با شبکه مخابراتی ایران سازگار 

مشکلی  هیچ  دوم  و  بود  خواهند 

میزان جذب  و  کاربر  سالمت  برای 

رسمی  واردات  ندارند.  تشعشعات 

است  کاربر  سالمت  حافظ  موبایل 

تشعشعات  جذب  اصلی  میزان 

موبایل ۱.۴ است اما هم اکنون در 

جذب  میزان  با  موبایل هایی  بازار 

تشعشعات بیشرت از ۵ وجود دارد که 

سالمت کاربر را در درجه اول هدف 

است. داده  قرار 

صفار با اشاره به نگرانی های مردم 

درباره طرح رجیسرتی موبایل تاکید 

کرد: مردم باید بدانند که توان تامین 

واردکننده  رشکت های  توسط  بازار 

مشکلی  هیچ  و  دارد  وجود  رسمی 

یک  اگر  نیست  بازار  تامین  برای 

آن  به  نکند  تامین  را  بازار  رشکتی 

حق  و  می شود  داده  تذکر  رشکت 

سلب  رشکت  آن  از  واردات  امتیاز 

می شود.وی افزود: به مردم اطمینان 

صورت  هامهنگی های  با  می دهیم 

واردکنندگان  اتحادیه  توسط  گرفته 

موبایل به عنوان مجمع واردکنندگان 

صنعت،  وزارت  و  موبایل  رسمی 

بازرگانی  اتاق  و  تجارت  و  معدن 

ایران بازار موبایل ایران از نظر میزان 

روبرو  مشکلی  هیچ  با  کاال  تزریق 

برای  اکنون  نیست و رشکت ها هم 

تنظیم بازار اقدام به افزایش سفارش 

کرده اند.

رییس انجمن وارد کننندگان موبایل:

گردش بازار موبایل ایران ۱۲ هزار میلیارد تومان است

۱۲

پرتاب اولین ماهواره اینترنت رایگان برای کشورهای در حال توسعه
رشکت »کوئیکا«)Quika( اولین ماهواره خدمات اینرتنت رایگان برای کشورهای در حال توسعه 
را به فضا می فرستد.به گزارش ایسنا ، برنامه های فیسبوک برای دسرتسی به اینرتنت ماهواره ای 
رایگان احتامال به مشکل خورده است، اما رشکت دیگری وعده داده است که این امر را محقق 
کند.»کوئیکا« که توسط رئیس بخش ماهواره  ای »تالیا« تاسیس شده، در سه ماهه دوم سال 
۲۰۱8، خدمات پهنای باند ماهواره ای رایگان را راه اندازی می کند.وعده داده شده است که 
این خدمات در کشورهای در حال توسعه که در آن نابرابری و فقدان و نقص زیرساخت ها)به 
خصوص در مناطق روستایی( دسرتسی به اینرتنت متداول را برای اکرث مواقع غیرممکن می سازد، 

رسیع و با دسرتسی وسیع فراهم شود.

  

فرد شبیه به خود را با سلفی گرفتن در آثار هنری پیدا کنید
گوگل برنامه خود موسوم به هرن و فرهنگ را به روز کرده تا بعد از یک سال و نیم افراد 

با سلفی گرفنت بتوانند فردی شبیه به خود را در آثار هرنی موجود در موزه های دنیا بیابند.

به گزارش فارس ، از این به بعد اگر دوست دارید بدانید ممکن است چهره ای شبیه به 

 Arts & شام در یک نقاشی در یکی از موزه های دنیا وجود داشته باشد، می توانید برنامه

Culture گوگل را نصب کنید.

سپس با این برنامه یک عکس سلفی از خود تهیه کنید و به برنامه یادشده اجازه دهید تا 

برای یافنت سوژه ای شبیه به چهره شام موزه های دنیا را جستجو کند.
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رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: توسعه بازار فناوری اطالعات کشور 

به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، برنامه اصلی دولت 

دوازدهم است که تحقق آن با جدیت پیگیری می شود.

به گزارش ایرنا، رسول رسائیان در آیین معرفی مدیرعامل و هیات مدیره رشکت 

مخابرات ایران و رشکت ارتباطات سیار ایران در محل سالن هامیش های صدا و 

سیام افزود: همه تالش ها به کار گرفته خواهد شد تا سهم بازار فناوری اطالعات 

در کشور به رسعت افزایش یابد.

وی یکی دیگر از اولویت ها را توسعه دولت الکرتونیک به عنوان یک مطالبه 

عمومی دانست و ادامه داد: توسعه دولت الکرتونیک بهره وری دولت را افزایش 

می دهد و در نهایت رفاه و آسایش بیشرتی برای مردم به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات توسعه »تولید محتوای فاخر« و »کسب و کارهای نوین« 

را از دیگر اولویت های دوره جدید برشمرد و خاطرنشان ساخت: مترکز بر این 

سه اولویت صدر برنامه های سازمان فناوری اطالعات در دوره جدید است.

فناوری  و  ارتباطات  بخش  برابر  در  طالیی  فرصتی  را  فعلی  رشایط  رسائیان 

اطالعات دانست و گفت: توسعه این بخش اشتغال، افزایش کسب و کارهای 

داد. را رسعت خواهد  جدید 

وی تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال را دو مولفه مهم در جهان برشمرد که 

همه کشورها تالش خود را برای رسیدن به آنها متمرکز کرده اند و افزود: پیش 

تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵درصد  تریلیون دالری جهان  اقتصاد ۷8  از  بینی شده 

شده محقق  آن  ۱۶درصد  اکنون  که  شود  محقق  دیجیتال  اقتصاد  از   آن 

 است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تالش برای تحقق اقتصاد دیجیتال 

در کشورمان خربداد و گفت: تالش می شود ۱۰۰ میلیارد دالر اقتصاد کشور از 

اقتصاد دیجیتال به دست آید.

رسائیان به تحول دیجیتال در جهان اشاره کرد و بیان داشت: پیش بینی می 

شود در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ میالدی تحول دیجیتال ۱۰۰تریلیون دالر 

درآمد در جهان به همراه داشته باشد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در احکام جداگانه ای ساسان جباری 

را به عنوان مناینده سهام دولت و ابراهیم یافتیان به عنوان مناینده سهام عدالت 

در هیات مدیره رشکت مخابرات ایران منصوب کرده است.

اکنون ۵۱ درصد سهم رشکت مخابرات ایران متعلق به رشکت توسعه اعتامد مبین 

است و بقیه آن در اختیار منایندگان دولت جمهوری اسالمی ایران، رشکت های 

کارگزاری سهام عدالت، کارکنان رشکت مخابرات ایران و سایر سهامداران حقیقی 

و حقوقی قرار دارد.

بر اساس آخرین گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تعداد تلفن های 

ثابت دایری کشور تا پایان خردادماه امسال ۳۰ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۳ شامره 

و تا پایان پارسال ۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ شامره بوده است.

رسعت بخیدن به تحوالت حوزه ارتباطات با ورود ایده های جدید

رئیس هیات مدیره رشکت ارتباطات سیار ایران نیز در این آیین با بیان اینکه 

نباید از ورود تفکر و ایده های جدید به بخش ارتباطات کشور جلوگیری کرد، 

گفت: ورود تفکر و ایده های جدید به بخش ارتباطات رسعت تحول های این 

بخش را افزایش خواهد داد. 

»علی بقایی« افزود: ورود تفکر و ایده های جدید به بخش ارتباطات رسعت 

تغییر های این بخش همگام با تغییر های جهانی را افزایش خواهد داد و از این 

رو جلوگیری از ورود تفکر و ایده های جدید به مخابرات و ارتباطات سیار مانع 

توسعه این بخش ها و عقب ماندن از تغییرهای جهانی خواهد بود.

بقایی با بیان اینکه رسعت تغییرات در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات جهانی 

بسیار رسیع و قدرمتند است، خاطرنشان ساخت: ورود به داده های عظیم، 

اینرتنت اشیا و دیگر دستاورد های این بخش نیاز به همگام شدن با تغییرهای 

جهانی دارد.

رئیس هیات مدیره رشکت ارتباطات سیار ایران گفت: باید دید آیا ما آمادگی الزم 

برای مواجه با این تغییرها را داریم و آیا این تغییرها برای ما فرصت است تا 

تهدید؟ از این رو الزم است برای این تغییرها برنامه ریزی داشته باشیم.

به گفته وی، تدوین برنامه های پنج ساله برای مخابرات و ارتباطات سیار باید 

این تغییرها را مدنظر قرار داده و براساس آنها تدوین شوند.

بقائی در ادامه نیروی انسانی را مهمرتین رسمایه بخش ارتباطات دانست و بر 

وجود تعامل بین فعاالن حوزه ارتباطات سیار تاکید کرد تا بتوان در برابر رقبا 

توامنند ظاهر شد.

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:

 برنامه دولت برای رسیدن به بازار
 500 هزار میلیارد ریالی فناوری اطالعات

اخذ عوارض، بومی سازی بازی ها را عادالنه می کند
یک بازی ساز اخذ عوارض از بازی های خارجی را با هدف فراهم سازی 

زیرساخت ها و افزایش سطح کیفی تولیدات داخلی دانست و گفت: قرار 

هم نیست محدودیتی برای عرضه بازی های خارجی صورت پذیرد، این 

عوارض تنها مشمول نارشان بازی های خارجی است و هدف اصلی آن 

عادالنه کردن ریسک بومی سازی است.

از  به اخذ عوارض  اشاره  با  ایسنا  با  شاهین صیادحقیقی در گفت وگو 

بازی های خارجی و تاثیر آن بر حامیت از بازی های داخلی، اظهار کرد: 

در همین رابطه طی چند روز گذشته به همراه جمعی از بازی سازان 

دیداری با مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای صورت پذیرفت و این 

اقدام از ابعاد گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفت. درواقع بحث 

و هدف  نیست  ایرانی  پروژه های  و  بازی ها  از  اصال حامیت مستقیم 

فراهم سازی زیرساخت ها با هدف افزایش سطح کیفی تولیدات داخلی 

است.

وی در پاسخ به اینکه آیا این روند، بازی های موبایلی را به رسنوشت 

بازی های  نرش  با  رابطه  در  گفت:  دچار منی کند،  کامپیوتری  بازی های 

کامپیوتری منی توان از یک زاویه به بررسی علل وضعیت فعلی نرش آن 

پرداخت، هرچند این بازار در زمان اوج دوران فعالیت خود نیز بخش 

ناچیزی از بازار واقعی تقاضای گیم را تحت پوشش خود داشت، مواردی 

از  نظیر نبود قانون کپی رایت، سیاست گذاری اشتباه حامیت مستقیم 

بازی های داخلی که به روش های مختلف فرار از قانون توسط نارشان 

که  اینرتنت  از  استفاده  افزایش رسعت و سهولت  صورت می پذیرفت، 

نیاز به  به روزرسانی بازار و تطابق با خواسته های مخاطب را می طلبید 

و عوامل ریز و درشت بسیار که حال و روز فعلی را برای نرش بازی های 

PC رقم زده است، نیز باید در نظر داشت.

برای  جایی  دیگر  شاید  امروزی  دنیای  در  داد:  ادامه  بازی ساز  این 

مغازه های اجاره فیلم باقی منانده باشد و شاید نرش فیزیکی فیلم ها و 

به خصوص سینامی خانگی نیز دیگر از رونق سال های گذشته برخوردار 

با رشد فزاینده ای در حرکت هستند و   VOD اما سیستم های نباشد، 

بسرت جدیدی را برای ارائه محتوا فراهم ساخته اند. اگر امروز ما شاهد 

شکل گیری رسویس های اشرتاک ویدئویی قدرمتند در کشور هستیم که 

درآمد قابل توجهی از بخش ارزش افزوده بر دیتای مرصفی برخوردارند، 

باید این موضوع را نیز مد نظر داشته باشیم که در رشایط برابر این 

سایت ها هرگز قادر به رقابت با غول های بین املللی این عرصه نیستند.

صیادحقیقی همچنین خاطرنشان کرد: حال اگر بخش اندکی از این درآمد 

برای تولید محتوای پربیننده به تولیدکنندگان محتوا تخصیص یابد یک 

معامله برد-برد صورت می پذیرد و تولیدکنندگان می توانند کمک شایانی 

به افزایش میزان بازدید و تولید محتوای اختصاصی و انحصاری برای این 

رسویس دهنده ها کنند و منافعی چند برابری را در نهایت برای خود 

رسویس دهنده در بر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اخذ عوارض مساله عجیب و جدیدی نبوده و حتی 

منحرص به ایران نیست، افزود: البته قرار هم نیست محدودیتی برای 

عرضه بازی های خارجی صورت پذیرد، حفظ و تقویت قدرت مارکت های 

ایرانی جزو خواسته های بازی سازان ایرانی است و این موارد در جلسه 

مشرتک با بنیاد ملی بازی ها نیز مطرح شده است، در اصل این عوارض 

تنها مشمول نارشان بازی های خارجی است و هدف اصلی آن عادالنه 

کردن ریسک بومی سازی و ترجمه بازی های خارجی با تولید بازی در 

داخل کشور است.

به  کافه بازار  اخیر مارکت  بازی ساز خاطرنشان کرد: طی سال های  این 

عنوان شاخص در مارکت های دیجیتال تلفن های همراه هوشمند، نقش 

بسزایی برای فعاالن این عرصه ایفا کرده است و این موضوع با تعامل 

با هدف گذاری مناسب  رایانه ای  بازی های  بنیاد ملی  و  بین مارکت ها 

داشته  پی  در  مارکت ها  برای خود  را حتی  بلندمدتی  منافع  می تواند 

تقویت  و  اهمیت  بر  نیز  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  مدیران  باشد. 

نهایت  از تجارب گذشته  باید  دارند.  اذعان  ایرانی  جایگاه مارکت های 

 بهره برداری صورت پذیرد و بهرتین سازوکار برای پیشربد مد نظر قرار 

گیرد.

نهاد  عنوان  به  رایانه ای  بازیهای  ملی  بنیاد  اینکه  بیان  با  صیادحقیقی 

حاکمیتی تا امروز سیاست درستی در اعطای آسان تر مجوز به بازی های 

تلفن همراه به کار گرفته است، افزود: این موضوع نشان دهنده ی درک 

باال از انتظار مخاطبان از مارکت های ایرانی است و اتفاقا این مسیر باید، 

تقویت شود. بحث عوارض هم تنها ۱۰ درصد از فروش بازی های خارجی 

از محل  تولیدکننده خارجی  یا  نارش داخلی  باید  که  را شامل می شود 

سود خود بپردازد و برای کمک به زیرساخت های تولید داخل با سازوکار 

نظارتی مناسب به کار گرفته شود.

کف قیمت ماهانه اینترنت کاهش یافت 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، جدول تعرفه های 

جدید اینرتنت را اصالح کرد؛ برمبنای این اصالحات صورت گرفته، کف تعرفه 

ماهانه اینرتنت ارزان تر از قبل شد.

طریق  از  پررسعت  اینرتنت  خدمات  به  دسرتسی  تعرفه  مهر،  گزارش  به 

امسال توسط کمیسیون  آبان ماه  فناوریهای ADSL ، VDSL و فیربنوری 

تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از این پس اینرتنت 

 Fair Usage( به صورت رسویس  غیرحجمی مبتنی بر یک مرصف منصفانه

Policy( به کاربران فروخته شود. براین اساس ۱8 اپراتور ارائه دهنده اینرتنت 

موظف شدند تا با توقف فروش اینرتنت حجمی، میزان مرصف منصفانه را به 

صورت رقابتی برای مشرتکان تعریف کنند.

در این مصوبه کف و سقف تعرفه برمبنای رسعت دسرتسی به اینرتنت از 

۵۱۲ کیلوبیت برثانیه در رسویس ADSL و از ۲۰ مگابیت برثانیه در رسویس 

VDSL و فیرب، درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور ارائه دهنده 

این رسویس می توانست حدود 8۰ درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر 

رسعت، قیمت اینرتنت کاربر را کاهش دهد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود )جلسه 

باتوجه به لزوم انجام برخی اصالحات و شفاف سازی هرچه بیشرت   )۲۶8

مصوبه شامره ۲۶۶ )مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش 

ICT( بخشی از این جدول را تغییر داده است.

در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعامل شده جدول قبلی تعرفه 

ها که ۳ فناوری دسرتسی به اینرتنت را از یکدیگر جدا کرده بود به صورت 

یکپارچه دیده می شود و کاهش کف تعرفه نیز مصوب شد.

براین اساس کف تعرفه ماهانه هریک از رسعتهای مدنظر در این جدول به 

میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ماهانه هامن سطح تعیین شد. این درحالی 

است که پیش از این کف تعرفه به میزان 8۰ درصد سقف تعرفه ماهانه 

درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور می تواند تا ۵۰ درصد کمرت از 

قیمت مصوب، برای کاربر خود تعرفه تعیین کند.

درهمین حال، در این مصوبه یک تبرصه نیز به بند » تعرفه خدمت خامته 

مکاملات )اتصال متقابل( به شبکه های ثابت و همراه« مصوبه جلسه شامره 

۲۶۶ اضافه شد.

برمبنای این تبرصه، ضابطه مقرر در بند ۱۶-۱ مصوبه شامره ۲ جلسه شامره 

و  ایجاد  پروانه  دارندگان  برای  ارتباطات،  مقررات  تنظیم  کمیسیون   ۲۰۶

از زمان برقراری اولین اتصال   )FCP( ارتباطات ثابت بهره برداری از شبکه 

متقابل از سوی هریک از رشکتهای مذکور تا دو سال به قوت خود باقی است 

و پس از پایان این مدت، تعرفه تعیین شده در بند »چ« مصوبه جلسه شامره 

۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعامل خواهد شد.

یادشده  اتصال متقابل رشکتهای  اولین  تاکید کرده است که  این کمیسیون 

حداکرث باید تا ۶ ماه پس از ابالغ این مصوبه اجرایی شود.

ارتباطات، یک  از سوی دیگر، در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات 

Of- )تبرصه به بند مربوط به »تعرفه مکاملات ثابت به ثابت بین شبکه ای 

net(« در مصوبه جلسه شامره ۲۶۶ افزوده شد.

طبق این تبرصه، تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شامره ۲۶۶ پس از پایان 

دوره در نظر گرفته شده در تبرصه ذیل بند »چ« مصوبه جلسه شامره ۲۶۶ به 

رشح ماده ۲ این مصوبه قابل اعامل خواهد بود.

 

گجت هوشمند
 برای اطالع از میزان دریافت نور خورشید

رشکت اورئال در جریان منایشگاه علم و فناوری CES ۲۰۱8 از یک گجت 

هوشمند جدید رومنایی کرده است که به کاربران امکان می دهد تا از میزان 

دریافت نور خورشید مطلع شوند.

به گزارش ایسنا ،  یکی از بهرتین گجت های هوشمندی که در جریان منایشگاه 

علم و فناوری CES  ۲۰۱8 رومنایی شد، می توان به گجت هوشمند یو وی 

قادر  این گجت هوشمند  کرد.  اشاره   )L’Oreal UV Sense( اورئال  سنس 

است با اتصال به گوشی هوشمند کاربران، میزان دریافت نور خورشید توسط 

بدن و پوست کاربران را اندازه گیری کرده و در آخر هر روز، میزان دقیق آن 

را برروی صفحه منایش گوشی هوشمند آنها نشان دهد.

این گجت هوشمند جدید عالوه بر اینکه از ابتال به رسطان پوست جلوگیری 

میزان  از  اطالع  با  تا  می دهد  را  امکان  این  کاربران  به  همچنین  می کند، 

قرار  طریق  از  را  بدن خود  نیاز  مورد  دی  ویتامین  نور خورشید،  دریافت 

گرفنت در معرض پرتوهای ارزشمند خورشید که در فضای آزاد و طبیعت قابل 

دسرتس است، تامین کنند. این گجت هوشمند جدید هم هامنند بسیاری از 

وسائل الکرتونیکی هوشمند دیگری که در زمینه سالمت و بهداشت کاربران 

معرفی و عرضه شده اند، طراحی و تولید شده و در معرض دید همگان و 

عموم مردم قرار گرفته است.

برروی  نصب  قابلیت  که  است  ریز  و  کوچک  آنقدر  هوشمند  گجت  این 

بسیاری از محصوالت کاربردی کاربران نظیر عینک آفتابی و ساعت هوشمند 

را داراست.این گجت هوشمند جدید همچنین با ارائه یک صفحه اطالعات 

کسب شده قادر است میزان پرتورهای مرض خورشید )UV( را نیز به کاربر 

اطالع دهد تا در صورت امکان، بتوانند از خود در مقابل این پرتوهای مرض 

محافظت کنند.رشکت اورئال فرانسه یکی از محبوب ترین رشکت هایی است 

که در زمینه تولید و عرضه محصوالت مرتبط با سالمتی، بهداشتی و آرایشی 

فعالیت می کند. امروزه این رشکت مترکز خود را بر توسعه و تولید محصوالتی 

چون رنگ مو،  کرم های مراقبت از پوست و ضدآفتاب، لوازم آرایشی، عطر 

و ترکیبات معطر، معطوف کرده است.هامنطور که از سابقه کاری این رشکت 

معلوم و مشخص است، اورئال مترکز  و توجه ویژه ای به مراقبت و محافظت 

از پوست کاربرانش دارد و حاال رومنایی از این گجت هوشمند جدید نیز گواه 

دیگری بر این مدعاست.


