هند در واردات نفت از ایران رکورد زد

بازار خودروهای وارداتی هر روز آشفته تر می شود
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تومان

خطر بازگشت تورم  2رقمی

کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛

افزایش
18درصدی
حداقل حقوق

پایبندی پاریس به تعهدات ایرباس
5

گزارش بانک مرکزی

از افزایش قیمت کاالهای اساسی

صفحه 2

توافق برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال به  ۳درصد
افزایش بدهی دولت

قیمت دالر از  ۴۴۴۰تومان گذشت

نتیجه انتشار فزاینده اوراق مشارکت
صفحه 2

قیمت دالر از  ۴۴۴۰تومان گذشت

قیمت دالر دیروز رکورد  ۴۴۴۵تومان 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  4440تومان رسید .البته فعاالن
بازار ارز نرخ های مختلفی را برای دالر در روز گذشته از  4420تا 4440
تومان ثبت کرده اند.
رصاف های خیابان فردوسی می گویند :با وجود افزایش قیمت ،خرید و
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 رصافیها ارز میدهد 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 یکباره 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؛ داللهایی هم که مقابل پاساژ افشار برای رؤسای خود
دالر میخرند و میفروشند روزهای شلوغی را در پیش دارند.
یکی از واسطههای بازار ارز که شغلش خرید و فروش دالر برای یکی از
رصافهای بزرگ است ،میگوید :ارز در بازار کم است و دالرهای نقدی را
رسیع م یخرند.
دالل ارزی دیگری هم میگوید :این کارها کار بانک مرکزی است بهخاطر
اینکه دولت و بانک مرکزی راحت میتوانند با تزریق دالر بازار را کنرتل کنند
ولی وقتی بانک مرکزی بعضی روزها دالر کم عرضه میکند و قیمت را باال
میبرد همین وضعیت شکل میگیرد.
گفتنی است ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی اعالم کرده
است که رشایط فعلی تعامل بازار تعادلی و بازار غیررسمی بهگونهای 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.

2

 194هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

صنف این ادعا را داشتند که زیرساختهای
شفافیت ایجاد نشده است ،ترصیح کرد:
روشهای مختلفی در این زمینه در کشورهای
دیگر در حال اجرا است و بحرینی نایب رئیس
فراکسیون نیز اعالم کرد که در این زمینه به یک
الگوی برد برد رسیدهاند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه توافقی صورت
گرفته است نا نرخ مالیات بر ارزش افزوده طال
و جواهر از  ۹درصد به  ۳درصد کاهش پیدا کند،
خاطرنشان کرد :این بحث تقریبا نامتام ماند که
نیاز به بحثهای بیشرتی دارد و جلساتی دیگری
نیز باید برگزار است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷خبر داد:

گزارش نهایی بودجه ۹۷
شنبه تقدیم هیئترئیسه مجلس می شود
جاری در این کمیسیون پایان یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  ،97اضافه کرد :طبق آییننامه داخلی
مجلس ،گزارش نهایی کمیسیون تلفیق درباره الیحه بودجه سال  ،97بالفاصله
پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ،تقدیم هیئترئیسه پارملان میشود.
مناینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت :بررسی الیحه بودجه  97از هفته
آینده در مجلس آغاز میشود.

گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت کاالهای اساسی

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط
قیمت خردهفروشی برخی از مواد
خوراکی در تهران را در هفته منتهی
به ۲۲دی ماه منترش کردکه براساس
آن نرخ۴گروه نسبت به هفته قبل از
آن افزایش وسه گروه کاهش نشان
میدهد.
به گزارش مهر براساس خالصه نتایج
گزارش هفتگی متوسط قیمت
خردهفروشی برخی از مواد خوراکی
در تهران در هفته منتهی به بیست و
دوم دیماه ،قیمت لبنیات  ۱.۴درصد،
میوههای تازه  ۲.۲درصد ،گوشت
قرمز  ۰.۱درصد و چای  ۰.۱درصد
نسبت به هفته قبل از آن افزایش
یافته است .همچنین قیمت تخم
مرغ  ۹.۶درصد ،حبوب  ۱.۳درصد و
گوشت مرغ  ۱.۶درصد کاهش داشت
و قیمت برنج ،قند و شکر و روغن
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ایجاد خط اعتباری مشترک بین ایران و هلند
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صفحه 2

کنند.
وی ادامه داد :کل چرخه تولید طال و جواهر باید
شفاف شود و عمدهترین اختالف این است که آیا
مالیات تنها بر روی اجرت باشد یا عالوه بر اجرت
بر روی خود کاال نیز اعامل شود.
وی با تاکید بر اینکه خواسته صنف این است
که دریافت مالیات تنها بر روی اجرت ساخت
طال و جواهر اعامل شود ،عنوان کرد :منایندگان
وزارت اقتصاد و دارایی عمده صحبتهایشان این
بود که چرخههای واردات و تولید طال و جواهر
شفاف باشد.
این مناینده مردم در مجلس با بیان اینکه منایندگان

نباتی نیز در مدت زمان مشابه بدون
تغییر و ثابت بوده است.
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات
بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۰.۲
درصد ،ماست پاستوریزه  ۲.۱درصد و
پنیر پاستوریزه  ۳.۶درصد نسبت به
هفته قبل افزایش داشت و قیمت
سایر اقالم بدون تغییر بود .بهای
تخممرغ معادل  ۹.۶درصد کاهش
یافت و شانهای  ۱۲۶تا  ۱۶۰ریال
فروش میرفت.
در این هفته در گروه برنج قیمت
متام اقالم ثابت بود .در گروه حبوب
بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۰.۱
درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم
به جز لوبیا سفید و لوبیا قرمز که
بدون تغییر بود ،بین  ۱.۲درصد تا
 ۱.۹درصد کاهش داشت.
در هفته مورد بررسی ،در میادین زیر

دوباره مشتری نفت ایران شد

در بودجه ۹۷

توافق برای کاهش
مالیات بر ارزش افزوده طال به  ۳درصد

یوسف نژاد از تقدیم گزارش نهایی بودجه  ۹۷به هیئترئیسه مجلس از سوی
این کمیسیون خرب داد
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با خانه ملت از امتام مراحل بررسی الیحه
بودجه  97تا پایان هفته جاری در این کمیسیون خرب داد و گفت :روند بررسی
الیحه بودجه  97سه هفته متوالی در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیری شد که
پیشبینی میشود ،با توجه به امتام بررسی پیشنهادات ،نهایتا تا پایان هفته

مالزی پس از  ۵سال

همین صفحه

همین صفحه

رییس فراکسیون شفاف سازی اقتصادی مجلس
گفت :توافقی صورت گرفته تا نرخ مالیات بر
ارزش افزوده طال و جواهر از  ۹به  ۳درصد
کاهش پیدا کند.
به گزارش خانه ملت ،محمودصادقی ،با بیان اینکه
عمده اعرتاضهای طال و جواهر و سازندگان و
فروشندگان این صنف نسبت به این قانون
مطرح شد ،گفت :تالش شد منایندگان صنف،
اتحادیه ،کمپینی که در این خصوص تشکیل
شده ،منایندگان وزارت اقتصاد دارایی ،اداره کل
امور مالیاتی ،مرکز پژوهشها و منایندگان مردم
در مجلس نظرات خود را در این خصوص مطرح

1

نظر شهرداری انگور و هندوانه عرضه
کمی داشت .سایر اقالم میوه و سبزی
تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی
در مقایسه با سایر میوهفروشیها
متفاوت بودند ،بـه نرخ مصوب
سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه
میشد .میوهفروشیهای سطح شهر
اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه
میکردند که در گروه میوههای تازه
بهای پرتقال درجه یک معادل ۰.۶
درصد ،نارنگی  ۲.۲درصد و هندوانه
 ۱.۹درصد کاهش ولی قیمت سایر
اقالم این گروه بین  ۱.۹درصد تا
 ۸.۴درصد افزایش یافت .در گروه
سبزیهای تازه بهای گوجه فرنگی
معادل  ۴درصد ،کدو سبز  ۶درصد
و پیاز  ۰.۹درصد کاهش ولی قیمت
سایر اقالم بین  ۰.۱درصد تا ۷.۶
درصد افزایش داشت.

بهای گوشت گوسفند ثابت بود.
قیمت گوشت تازه گاو و گوساله
معادل  ۰.۳درصد افزایش ولی بهای
گوشت مرغ  ۱.۶درصد کاهش یافت.
در این هفته قیمت قند ،شکر و
انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و
بهای چای خارجی معادل  ۰.۱درصد
افزایش داشت.
در یک سال منتهی به بیست و
دوم دی ماه سال جاری نرخ لبنیات
 ۹.۳درصد ،تخم مرغ  ۳۰.۸درصد،
برنج  ۰.۶درصد ،حبوب  ۱.۳درصد،
میوههای تازه  ۲۹.۶درصد ،سبزی
تازه  ۴۴درصد ،گوشت قرمز ۹.۷
درصد ،گوشت مرغ  ۸.۷درصد ،چای
 ۱۹.۶درصد و روغن  ۲.۵درصد رشد
کرده است .همچنین قیمت قند
و شکر  ۱۰.۵درصد کاهش نشان
میدهد.

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
و تاکید رییس جمهوری برای همکاری های مشرتک با رشکت های خارجی
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  ۸سال 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
های وارداتی را کاهش دهد .بازاریابی مشکل نیست .ما بازار را دیدیم و
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  ۹ماه 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
طبق برنامه قرار بود در دسامرب  ۱.۹۲میلیون بشکه در روز نفت ایران را
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  ۵۵۰هزار بشکه در روز بود که  ۷۸درصد
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 میکند .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  ۲۰۱۲نفت ایران را
خریداری کرد .مالزی به دلیل تشدید تحریمهای غربی و دشوار شدن پرداخت
و صادرات نفت در سال  ۲۰۱۲واردات نفت از ایران را متوقف کرده بود.
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کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛

رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرد:

 194هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
در بودجه ۹۷

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :اگر قرار است از اقتصاد مقاومتی
برای دستیابی به رشد  ۸درصد استفاده کنیم باید به دنبال درآمدهای
مالیاتی باشیم و اگر به دنبال نفت باشیم ،در چارچوب گفتامنی اقتصاد
مقاومتی عمل نکردهایم.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت با اشاره به الیحه بودجه سال  ۹۷و
پیشبینی افزایش درآمدهای مالیاتی در آن در راستای اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،اظهار کرد :رقم حاصل از درآمد مالیاتی که برای سال
 ۹۷براساس پیشبینی رشد  ۸درصدی ساالنه تا چشمانداز  ۲۰ساله ۱۴۰۴
پیشبینی شده  ۱۰۵هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفنت رقم
 ۲۳هزار میلیارد حقوق گمرکی ،کل منابع مالیاتی در سال آینده ۱۲۸
هزار میلیارد تومان است که با لحاظ  ۶۶هزار میلیارد تومان دیگر از این
نوع مالیاتها کل درآمد مالیاتی کشور در سال آینده  ۱۹۴هزار میلیارد
تومان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در بودج ه سال آتی توجه
ویژهای به درو نزا بودن منابع شده است ،ادامه داد :اگر قرار است از
اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به رشد  ۸درصد استفاده کنیم باید به
دنبال درآمدهای مالیاتی باشیم و اگر به دنبال نفت باشیم ،در چارچوب
گفتامنی اقتصاد مقاومتی عمل نکردهایم.
نوبخت همچنین با اشاره به پیشبینی درآمدهای نفتی در بودجه ۹۷
اظهار کرد :برای سال آتی درآمد حدود  ۱۰۱.هزار میلیارد تومان حاصل از
فروش  ۲میلیون و  ۴۱۰هزار بشکه نفت با قیمت  ۵۵دالر با نرخ تسهیل
 ۳۵۰۰تومان پیشبینی شده است .از سوی دیگر رقم  ۴هزار میلیارد تومان
پروژههای نیمهمتام و تعدادی هم ابنیه دولتی داریم که اگر رقم حاصل از
واگذاری اینها را هم جمع بزنیم میشود ۱۰۶ ،هزار میلیارد تومان میشود.
وی افزود :داراییهای مالی و اوراق مشارکتی هم چیزی حدود  ۴۶تا ۴۷
هزار میلیارد تومان و همه منابع بودجه سال آینده  ۳۴۸هزار میلیارد
تومان میشود که در الیحهای تنظیم و تقدیم مجلس شده است .سال
جاری نیز منابع در اختیار دولت همین میزان است؛ بنابراین سال آینده
منابع بیشرتی نسبت به امسال نخواهیم داش 
ت اما رشد  ۸درصدی
همچنان از تعهداتی است که به مقام معظم رهربی دادهایم و باید بتوانیم
دستیابی به این رشد را تسهیل کنیم.

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

Wednesday - 17 January 2018

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  17تا  21بهمن ها در محل
منایشگاهی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
به گزارش ابرار اقتصادی ،ابراهیم درستی افزود:در این منایشگاه تولید
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  20هزار 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.

افزایش  18درصدی
حداقل حقوق

اعضاء کمیسیون تلفیق مصوب کردند که به صورت
پلکانی ،پایینترین حقوقها  18درصد افزایش یابند
و هرچه حقوقها بیشرت باشد افزایش سنواتی آنها
کمرت شده تا نهایتاً برای باالترین حقوقها افزایش
سالیانه به صفر برسد.
محمدرضا ملکشاه یراد در گفتوگو با خانه
ملت ،در خصوص تغییرات انجام شده در بودجه
سال  1397توسط کمیسیون تلفیق اظهار داشت:
رویکرد کمیسیون تلفیق در بررسی الیحه بودجه
 ،97توجه به مشکالت مردم ،فقرزدایی و جلوگیری
از تبعیض بوده است.
مناینده مردم خرمآباد در مجلس با بیان این نکته
که مردم و منایندگان مجلس نسبت به الیحه
بودجه سال  97نگرانیهای زیادی داشتند ،گفت:
خوشبختانه با همت منایندگان و اعضاء کمیسیون
تلفیق تغییرات بسیار مثبتی در بودجه سال
 1397حاصل شد که جهتگیری این تغییرات در
راستای کمک به اقشار کمدرآمد و طبقات متوسط
و ضعیف جامعه است و از این جهت عملکرد
کمیسیون تلفیق عملکردی درخشان است.
وی ،افزود :یکی از نگرانیهای ما برداشت غیر
اصولی از صندوق توسعه ملّی بود که به همین
دلیل روی نحوه برداشت از این صندوق و موارد
استفاده از منابع آن بحث و بررسی فراوانی به
عمل آمد و تصمیامت خوبی نیز در این رابطه
گرفته شد که تصمیم برای استفاده حداکرثی از
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
تحوالت بسیار خوبی در حوزه تولید و اشتغال
خواهیم بود.
برداشت  1و نیم میلیارد دالری از صندوق توسعه
در راستای تولید و رونق اقتصادی
مناینده مردم خرمآباد و دوره در مجلس ادامه داد:
برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به
بانکها 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
شده و در حال حارض در حال توزیع در کشور
است و استانهایی که بتوانند این مبالغ را جذب
و رسمایهگذاری کنند رقم بیشرتی از محل مازاد
استانهای دیگر به آنها تعلق میگیرد.

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت
حاملهای انرژی و عوارض بهای مرصفی آب و برق
و گاز
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  97ضمن
اشاره به موضوع جنجالی افزایش قیمت حاملهای
انرژی ،عنوان کرد :یکی دیگر از تصمیامت ما در
کمیسیون تلفیق مخالفت با هرگونه افزایش قیمت
حاملهای 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 کمدرآمد جامعه در تاریخ
بودجه بیسابقه است
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
مهمرتین جهتگیری بودجه  97توجه به اقشار
متوسط و کمدرآمد جامعه است ،گفت :در
این رابطه تصمیامت بسیار خوبی گرفته شد که
بسیاری از آنها برای اولین بار در تاریخ بودجه
کشور تصویب شده است که از جمله آنها میتوان
به معافیت حقوقهای زیر  2میلیون 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.
قها  18درصد افزایش پیدا میکنند
پایینترین حقو 
وی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق برای
مبارزه با تبعیض و کم کردن شکاف درآمدی در
جامعه را متوقف کردن افزایش حقوقهای باالتر
از  5میلیون تومان برشمرد و افزود :در کمیسیون
تلفیق برای اولین بار تصمیم گرفته شد که کلیه
منایندگان مجلس ،وزرا،معاونین وزرا ،استانداران و
کلیه مقامات کشور و کسانی که بیش از  5میلیون
تومان حقوق میگیرند در سال  97افزایش حقوق
نداشته باشند و با توجه به اینکه در الیحه اولیه که
توسط دولت به مجلس تقدیم شده بود افزایش
 10درصدی برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته
شده بود ،اعضاء کمیسیون تلفیق مصوب کردند که
به صورت پلکانی ،پایینترین حقوقها  18درصد
افزایش یابند و هرچه حقوقها بیشرت باشد افزایش
سنواتی آنها کمرت شده تا نهایتاً برای باالترین
حقوقها افزایش سالیانه به صفر برسد.
به افراد تحت پوشش نهادهای حامیتی عالوه بر
یارانه حقوق پرداخت میشود

ملکشاه یراد با تاکید بر اینکه توجه به اقشار
ضعیف جامعه از جمله مستمری بگیران کمیته
امداد و سازمان بهزیستی نیز یکی از نکات مثبت
الیحه بودجه در سال  97است ،گفت :خوشبختانه
با اختصاص هفت هزار میلیارد تومان از اعتبارات
سال آینده ،عالوه بر یارانهها که همچنان به اقشار
متوسط و کمدرآمد پرداخت میشود ،همچنین
به افرادی نیز که تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی نیستند اما با فقر دست و پنجه نرم
میکنند و نیازمند کمکهای دولت هستند ،با
سازوکاری که اعالم خواهد شد شناسایی و ثبتنام
شده و به آنان نیز حقوق پرداخت خواهد گردید.

حقوق بازنشستگان زیر دو میلیون تومان افزایش
مییابد
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه با اشاره به
اینکه در بودجه  97دولت مکلف شده است که
حقوق بازنشستگانی که زیر دو میلیون تومان
حقوق میگیرند را افزایش داده و آن را با شاغلین
همسانسازی کند ،ادامه داد:همچنین تصویب
کردیم که رسبازان غایبی که تحت پوشش کمیته
امداد و بهزیستی بودهاند و برای تأمین معیشت
خانوادههایشان نتوانستهاند به خدمت بروند
به رشط آنکه غیبت رسباز ی آنها باالتر از  8سال
باشد بتوانند برای خرید خدمت رسبازی 70درصد
تخفیف بگیرند.
تراکنش حسابهای بانکی افراد معیار معیار
تشخیص اقشار پردرآمد
ملکشاه یراد ،گفت :حذف طبقات پر درآمد
از لیست یارانهبگیران نیز به عنوان یکی از
رضورتهای کشور در این بودجه مد نظر قرار
داده شده است و سازوکار تشخیص اقشار پردرآمد
که نیازی به یارانه ندارند نیز تعیین شده است،
بدینصورت که دولت مکلف شده برای تشخیص
اقشار پردرآمد تراکنش حسابهای بانکی افراد را
معیار قرار دهد تا بتواند به تشخیص درستی در
این زمینه دست پیدا کرده و این کار را با کمرتین
خطا انجام دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن رضایت از
جهتگیریهای الیحه بودجه در سال  97در پایان،
خاطرنشان کرد :هنوز ایرادات اساسی به بودجه
کشور وارد است که باید در دراز مدت حل شود؛
اما بودجه سال  97نقطه رشوعی برای حل این
مشکالت مزمن در سیستم اقتصادی و نظام پولی
کشور است.

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  ۱۳۹۵به رقم کم سابقه  ۹درصد رسیده و به هدف تورم  ۵درصدی و پایدار نزدیک شده
است .با این حال این روند کاهشی در سال  ۱۳۹۶تا حدی متوقف شده است.
هامنطور که در منودار زیر مشخص است ،نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه در سال  ۱۳۹۴روند کاهشی داشته
و این روند کاهشی در سال  ۱۳۹۵نیز ادامه داشته است .در دو ماه ابتدایی سال  ۱۳۹۶نیز همچنان نرخ تورم
سالیانه منتهی به هر ماه ،کمرت از سال  ۱۳۹۵است .اما نرخ تورم سالیانه از خرداد  ۱۳۹۶نسبت 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  ۱۳۹۶نسبت به
سال  ۱۳۹۵ناشی از باال رفنت شاخص قیمت مرصف کننده در ماههای انتهای سال  ۱۳۹۵و ابتدایی سال  ۱۳۹۶به
خصوص فروردین  ۱۳۹۶بوده به طوری که نرخ ماهیانه به غیر از فروردین و آبان  ۱۳۹۶کمرت از نرخ تورم ماهیانه
در سال  ۱۳۹۵بوده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال خبرداد:

اجرای مرحله سوم طرح رجیستری گوشی های همراه ؛ هفته آینده
 زهره مجتهدزاده :معاون ستاد مبارزه باقاچاق 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
نیا در نشستی خربی از آغاز مرحله سوم طرح
رجیسرتی گوشی های تلفن همراه از هفته آینده
خرب داد و گفت :تاکنون  3برند 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
خریداری شده مشمول برندهای طرح رجیسرتی
نباشد و به زودی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قصد
دارد تا متام برندهای تلفن همراه را مشمول اجرای
طرح رجیسرتی کند.
وی افزود :طرح انتقال مالکیت مربوط به افرادی
است که می خواهند گوشی خود را بفروشند و یا
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.
معاون فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال

آدرس:

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

اقدامات کمیته مالیاتی
برای اصالح مالیات برارزش افزوده

رئیس کمیته مالیاتی مجلس گفت:الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش
افزوده در صورتی که تبدیل به قانون شود از اخذ مالیات مضاعف جلوگیری
می کند.
ت و گو با خانه ملت ،در خصوص روند بررسی الیحه
محمود شکری در گف 
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.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:کارگروه مالیاتی کمیسیون
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
اتاق های تعاون ،اصناف و بازرگانی و همچنین منایندگان اتحادیه 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
افزوده اخذ نشود یا در این زمینه شفاف سازی صورت گیرد که کمیته
مالیاتی اقدامات الزم را انجام داده است.
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.
رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد:اگر مالیات
پرداختی مودیانی بیش از مالیات واقعی باشد باید مالیات اضافه اخذ شده،
طی مدت زمانی مشخصی اسرتداد شود.

افزایش بدهی دولت
نتیجه انتشار فزاینده اوراق مشارکت

خطر بازگشت تورم  2رقمی

و ارز با بیان اینکه واردات گوشی تلفن همراه با
رشد  ۱۶۰درصدی به صورت رسمی انجام شده ،اظهار
داشت :در  9ماهه ابتدای سال  ۹۶معادل  ۲۷۸میلیون
دالر گوشی وارد کشور شده در حالی که این رقم
در مدت مشابه سال گذشته  ۱۴۷میلیون دالر بوده
است.
وی تاکید کرد :بیش از  ۷۰درصد گوشی هایی که
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.
دهقانی نیا با بیان اینکه متامی افرادی که عرضه

۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس انتقاد کرد:

مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد؛

مرکز پژوهشهای مجلس با برشمردن دالیل کاهش تورم در سالهای اخیر ،مواردی مانند نظام بانکی ،بازار ارز و
نرخ سود را از دالیلی دانست که میتواند زمینه ساز بازگشت نرخ تورم دورقمی باشد.
ص های
به گزارش مهر ،در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است :نرخ تورم از مهم ترین شاخ 
اقتصاد کالن است که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت ثبات اقتصاد داشته و بر ریسک رسمایهگذاری تاثیرگذار
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 سالها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد ،زیرا در خصوص وضعیت تورم دو عامل کاهش تورم
و دستیابی به تورم زیر  ۵درصد 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 سالهای اخیر نیز روند کاهشی تورم قابل توجه بوده است .پس از افزایش شدید تورم در سال  ۱۳۹۲و قرار
گرفنت در نقطه  ۳۴.۷درصد ،نرخ تورم از خرداد ماه  ۱۳۹۲تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله کاهش قیمت

تلفن سازمان آگهی ها :

گوشی تلفن همراه انجام می دهند باید از طریق کد
دستوری اصالت گوشی خریداری شده خود را چک
کنند که قاچاق است یا خیر و درغیر این صورت
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.
دهقانی نیا خاطرنشان کرد :افرادی که بعد از ۱۴
آذرماه  96گوشی تلفن خود را خریداری کرده اند
باید حتامً مراحل اصالت گوشی را طی کنند.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد
دولت در بودجه نویسی تاکید کرد که سال آینده نرخ تورم و رکود افزایش
چشمگیری دارد.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتوگو 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  97انقباضی بسته شده است ،سال آینده رکود خواهیم داشت.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد :البته این
واقعیت بودجه سال  97است 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  97اعتبار 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  74هزارمیلیارد 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
 ،97گفت :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  7درصد کاهش می دهد و نه گزارش
مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسالمی مبنی بر افزایش  25درصدی تورم
قابل پذیرش است.جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه سال آینده نرخ تورم
 2رقمی 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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رييس پژوهشكده پولي و بانكي عنوان کرد:

بررسی ابعاد پول های رمزنگار و بال ک چین
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
بانکداری الکرتونیک و نظام های پرداخت ،بازیگران جدید (فینتک و )..
ساختار درآمدی جدید بانکها (مدلهای کسب و کار جدید) ،بانکداری باز،
بانکداری دیجیتال ،بانکداری بدون شعبه ،بانکداری اجتامعی و بانکداری
شناختی ،یکپارچهسازی کسب و کارهای مختلف مالی ،تاثیر فناوری بر کارایی
بانکها و بررسی ابعاد اقتصادی تحوالت جدید در بانکداری الکرتونیک
هستند.وی درباره محورهای خدمات پرداخت نیز گفت :محورهای اصلی این
بخش پرداختهای برون خطی و مدیریت پرداختهای ریز(  (�Micro Pay
 ،)mentخدمات تجمیع ،پرداختسازی ( ،)Payment Initiationپرداخت یار
( ، )Payment Facilitatorپرداخت همراه ،کارتهای اعتباری ،استقراض فرد
به فرد ،تأمین مالی انبوه ( ،)Crowd Fundingپولهای رمزی و حساب یاری
( )Account Information Servicesهستند.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،محورهای اصلی بخش
نوآوری هفتمین هامیش ساالنه بانکداری الکرتونیک بالکچین ،پرداختهای
نزدیک و پرداختهای همراه ،استانداردهای پرداخت  ،EMV,PCIنشا نگذاری
( ، )Tokenizationاینرتنت اشیاء ،واقعیت مجازی و هوش مصنوعی هستند.
دیواندری ادامه داد :در محور فناوری های نظارتی (( Reg Techبه موضوعاتی
مانند چارچوبهای اقتصادی جدید( ( ،PSD۲استانداردهای  IFRSو ،XBRL
مدیریت ریسک ،سیستمهای نظارتی رگوالتور و سیستم تشخیص (تقلب
و مبارزه با پولشویی) پرداخته خواهد شد.دبیر هفتمین هامیش ساالنه
بانکداری الکرتونیک گفت :در محور امنیت ،چارچوبهای مدیریت امنیت
اطالعات ،استانداردهای امنیتی ،نوآوری و فناوریهای جدید در حوزه امنیت،
رسویسهای مدیریت شدهی امنیت ،مدیریت حوادث امنیتی در شبک ه بانکی،
ت در بسرتهای جدید مثل  IOTو پایانههای فروش سیار و
امنیت در پرداخ 
کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره محور هوشمندی نیز اظهارداشت :در این محور کالن دادهها،
دادهکاوی و هوش تجاری( ()BIو بازاریابی از طریق کانالهای همهکاره (�Om
)ni-Channelبررسی 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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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.
به گزارش دیوان اقتصاد  ،ولی اله سیف در
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
رشایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع
شده و ما در سال گذشته رشد  12٫5درصد را با
احتساب نفت داشتیم.
وی افزود :در دولتهای هفتم و هشتم متوسط رشد
اقتصادی  4٫2درصد در دولتهای نهم و دهم 2٫3
درصد در سال  92منفی سه دهم درصد ،در سال
 3٫2 ، 93درصد ،سال  94منفی  1٫6درصد و در
سال  12٫5 ،95درصد با احتساب نفت و  3٫3بدون
احتساب نفت بوده است .ضمن اینکه رشد شش
ماهه اول سال نیز براساس اعالم بانک مرکزی 4٫6
درصد بود که مرکز آمار آن را  5٫6درصد اعالم می
کند.
سیف درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته
نیز گفت :تورم در دولتهای هفتم و هشتم 15٫8
درصد ،در دولتهای نهم و دهم  17٫7درصد ،در
سال  34٫7 ،92درصد ،در سال  15٫6 ،93درصد ،در
سال  11٫9 ،94درصد ،در سال  9 ،95درصد و در
شش ماهه اول سال  9٫9 ،96درصد بوده؛ این در
حالی است که در سال  92در شهریور ماه تجربه
تورم  45درصدی را داشتیم و با برنامه ریزیهای
صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی
شده است.
وی ادامه داد :درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت
خام در دولتهای هفتم و هشتم  179میلیارد دالر،
در دولتهای نهم و دهم  639میلیارد دالر ،در سال
 65 ،92میلیارد دالر ،در سال  55 ،93میلیارد دالر،
در سال  32 ،94میلیارد دالر و در سال 56 ،95
میلیارد دالر بوده است».رئیس کل بانک مرکزی
افزود :همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در
دولتهای هفتم و هشتم  24٫9درصد در دولتهای
نهم و دهم  27٫1درصد ،در سال 38٫8 ،92درصد،
در سال  22٫3 ،93درصد ،در سال  30 ،94درصد ،در
سال  23٫2 ،95درصد و د ر شش ماهه اول امسال
 23٫8درصد بوده که نسبتا کنرتل شده ولی با توجه
به جهتگیری تورمی رشد نقدینگی باال است که
بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی
برمیگردد.
سیف در ادامه با بیان اینکه ظرف دو سه ماه
اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار
مسکن بودهایم ،افزود :در تهران با رسمایهگذاری
بخش خصوصی در ساختامنهای جدید در شش
ماهه اول سال  96نسبت به شش ماهه سال ،95
 34٫8درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای
بزرگ  7٫9درصد ،سایر مناطق  5٫3درصد و کل
مناطق شهری  12٫6درصد بوده است همچنین

تعداد معامالت بخش مسکن در آذر  95و آبان ،96
 20٫4درصد افزایش داشته و در آذر  96نسبت به
آبان  50 ،96درصد تعداد معامالت افزایش داشته
که نشان میدهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام
شده است.وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای
اعطای تسهیالت به بنگاههای 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 جهتگیری کنیم
که  7500واحد 16 ،هزار میلیارد تومان تسهیالت
رسمایه در گردش بگیرند که  16هزار و  800میلیارد
تومان پرداخت شده و در سال  96با توجه به آثار
مثبت این کار ،آن را ادامه دادیم و قرار شد این
عدد به  20هزار میلیارد تومان افزایش یابد و 10
هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی
خطوط تولید فرسوده بنگاههای کوچک و  20هزار
میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود
بانکی تحت کنرتل فرار گرفته گفت« :ما نرخ سود
سپرده را حداکرث  15درصد قرار دادیم و فرصتی
دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات ،سپردههای
بلند مدت از  34٫1درصد به  48٫5درصد رسید که
این منابع نظام بانکی را مطمنئتر و باثباتتر کرده
و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله
بازار ارز را گرفته است.سیف درباره تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج نیز گفت :زمانی که مبلغ وام
ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت
که ممکن است منابع کافی نباشد و عدهای این
تسهیالت را دریافت کنند و عدهای دریافت نکنند؛
لذا طرح رضبتی در بانک مرکزی معرفی شد که
در  1٫5تا دو ماه  600هزار فقره توسط  12بانک
پرداخت شد و صف  750هزار نفرهای که شکل
گرفته بود از بین رفت .حاال که رقم تسهالت 15
میلیون تومان شده نگرانیهایی ایجاد می کند و
ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن
را ندهد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه
با موسسات مالی غیرمجاز گفت :این ماجرا از
دهه  70با صدور مجوز فعالیت به صندوقهای
قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن
موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز
شد ،در سال  83مجلس مصوبهای برای ساماندهی
بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامهاش
سال  86تصویب شد .در این میان اقداماتی هم
انجام شد ولی کار ریشهای صورت نگرفت و مسئله
موکول به آینده شد .در حالیکه ویژگی این دست
مشکالت این است که اگر ریشه آن خشکانده
نشود ،روز به روز بزرگرت میشود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد :سال  92در
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که 25
درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات
غیرمجاز انجام میشود.سیف با اشاره به برخی
حامیتها از این موسسات گفت :در مورد موسسه

ثامن الحجج قبال اقداماتی انجام شده بوده و به
سپرد هگذاران  35میلیون تومان پرداخت شد و بعد
طبقه بندی  200 ،100و  300میلیون انجام شد و
زمان بندی یک ساله 14 ،ماهه و  17ماهه برای آن
صورت گرفت که در حال انجام است .همچنین
مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده
گرفت و تقریبا  100درصد آن پرداخت شده
است.
وی درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح
داد :در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این
موسسات را طبقه بندی کنند و هر  10تا 14
موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به رشط
اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند
که اینها نتوانستند این رشایط را حاصل کنند.
ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم
برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام
دادند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد :کاسپین موسسه
شسته و رفتهای است که با ضوابط بانک مرکزی
تشکیل شده و  300میلیارد تومان رسمایه آورد .قرار
بود این موسسه در رشوع کار دارایی تعاونیهایی
که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد.
بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که
مسجل شد  8تعاون منحل شده است که یکی از
آنها فرشتگان بود.سیف ادامه داد« :بانک مرکزی
علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب
با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط
اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپردهگذاران حل
شود».وی افزود :در رابطه با فرشتگان کسانی که
زیر  200میلیون تومان بودند در تاریخ  1شهریور
 ، 96تا  200میلیون تومان داده شده و متعاقب
آن به کلیه سپردهگذاران دو درصدی دیگر 200
میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه
تعاونیهایی 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
موسسه ملل واگذار کردیم و الربز ایرانیان را به
بانک تجارت دادیم.
سیف اضافه کرد :ما از فساد رو به گسرتش
جلوگیری کردیم و حارض بودیم هزینه آن را هم
بدهیم .بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی
روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی
انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران
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 نرخهای اغوا کننده به سوی
خود می کشیدند ،گفت :ما نیازمند همراهی
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 بیسابقه نرخ ارز مبادلهای و آزاد

اگرچه فهرست دریافتکنندگان ارز مبادلهای نسبت به گذشته آب رفته
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 میرود.
به گزارش مهر ،اگرچه هنوز هم دولت به تعدادی از کاالها ارز مبادلهای
تخصیص میدهد و راه را برای بهرهمندی عدهای از واردکنندگان برای دریافت
ارز مبادلهای 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 گونهای پیش
برد که تعداد کاالهای مشمول دریافت ارز مبادلهای به شدت کاهش یابد و
زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز تا حدود زیادی فراهم شود ،اما هنوز هم
فهرست کاالهای دریافت کننده ارز مبادلهای وجود دارند و این یعنی رانت
همچنان در ارز از سوی دولت توزیع میشود.
ارایه ارز مبادلهای اکنون به برخی از کاالها صورت میگیرد و با توجه به
نوسانات نرخی که وجود دارد ،فاصله نرخ مبادلهای و بازار آزاد آنقدر جذاب
است که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا با رایزنی با دولت و
وزارتخانههای مربوطه ،به نحوی نام خود را هم در فهرست کاالهای دریافت
کننده ارز مبادلهای بگنجانند.
بر اساس آمار و اطالعات رسمی ،در برخی از روزهای دیامه ،فاصله نرخ ارز
مبادله ای و بازار آزاد به بیش از  ۷۳۰تومان 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  ۲۰درصد فراتر رفته و به رقم  ۷۳۱تومان 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  ۱۳دیامه معادل  ۳۳۴۸.۴تومان
برای هر دالر آمریکا بوده که در مقایسه با رقم مشابه در بازه زمانی یکسان
در سال  ،۹۵از  ۷.۶درصد رشد برخوردار بوده است.روز گذشته نیز نرخ دالر
مبادله ای به  ۳۶۴۶.۹تومان رسیده است در حالیکه همین رقم در بازار آزاد
 ۴۳۸۹تومان بوده است که نشان از  ۷۴۲تومان 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  ۵۴۲۰تومان فروخته شده است که این هم  ۹۷۴تومان
تفاوت را نشان میدهد.

بخشودگی  100درصد
جرایم تأخیر تسهیالت در بانک آینده

بانک آینده ،با اجرای «طرح زرین  »4در سه ماهه پایانی سال  1396و در بازه
زمانی  1396/10/01تا  1396/12/15طرح بخشودگی جرایم تأخیر تسهیالت
اعطایی را اجرا می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک آینده،بر اساس این طرح ،مشرتیانی که تا
تاریخ  ،1396/12/15نسبت به تسویه نقدی بدهی های تسهیالتی و یا
بهروزرسانی اقساط اقدام منایند؛ از مزایای مختلفی ،از جمله :بخشودگی 100
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  »4از تاریخ  1396/10/01تا  ،1396/12/15در کلیه شعب بانک
آینده در رسارس کشور ،اجرا می شود.مشرتیان  ،برای کسب اطالعات بیشرت،
می توانند با مرکز ارتباط بانک به شامره  021-27663200متاس گرفته و یا به
کلیه شعب بانک آینده در رسارس کشور ،مراجعه فرمایند.

رئیس کل بیمه مرکزی:

عزم جدي بيمه مركزي براي توسعه بيمه هاي زندگي
 2/5میلیون نفردر سال  ٩٥تحت پوشش بيمه 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 بیمههای عمر از سال  ۱۳۹۲به بعد است که طی این دوره سهم بیمههای زندگی از کل بازار از
 ۷,۸درصد در سال  ۹۱به  ۱۳.۴درصد 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 بیمههای زندگی اتفاقات مهمی رخ داده است که یکی از این اتفاقات توسعه کمی و کیفی
سازمان فروش بیمههای زندگی است.همتی با اشاره به رشد منایندگان تخصصی در حوزه فروش بیمه
عمر گفت :در سال  ،۱۳۹۰تنها  ۱۶درصد منایندگان بیمه در حوزه بیمه عمر فعال بودند اما در سال ۹۶
سهم منایندگان بیمه عمر حدود  ۲۵درصد افزایش یافت که  ۵واحد از این افزایش ،مربوط به سال  ۹۵و
 ۹۶است.رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :در حال حارض در  ۱۰رشکت بیمه،
سهم بیمههای زندگی باالتر از  ۲۰درصد است که در  ۴مورد از آنها این سهم به باالی  ۵۰درصد 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 کردهاند که یکی تقویت سازماندهی شبکه فروش بیمههای 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 بیمههای 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 دارائیهای واقعی است .چرا که با کاهش تورم ،از یکسو جذابیت دارائیهای

واقعی برای تأمین آتیه و رسمایهگذاری نزد بخشهایی از مردم کاهش یافت و از سوی دیگر از اهمیت
رسمایهگذاریهایی که با هدف حفظ ارزش دارائیها از سوی مردم انجام میشود ،کاسته شد .بنابراین
مردم به رسمایهگذاری در گزینههای سامل و مولد چون بیمههای عمر گرایش بیشرتی پیدا کردند.وی
افزود :عامل دیگر برای رشد بیمههای عمر ،اثرات فزاینده و جانبی رشد پرتفوی این رشته بیمهای است
که در حال حارض حدود  ۱۴میلیون و  ۲۰۰هزار نفر دارای بیمه عمر هستند که فقط  ۲,۵میلیون نفر از
آنها در سال  ۹۵تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفتهاند.وی افزود :بسیاری از کسانیکه بیمه عمر خریداری
میکنند در سالهای بعدی حق بیمه خود را افزایش میدهند تا از تسهیالت و مزایای بیشرتی برخوردار
شوند و این پدیده در حال حارض خود ،عاملی فزاینده برای رشد بیمههای 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 کژمنشیها در بازار بیمه کشور،
ت بیمه جرنال جدید صادر نخواهد کرد و رصفاً تقاضای تاسیس رشکتهای بیمه
دیگر مجوز تأسیس رشک 
تخصصی عمر را بررسی خواهد کرد که در همین راستا اولین رشکت بیمه تخصصی عمر نیز در اواخر سال
 ۹۵فعالیت خود را آغاز کرد .همچنین در اقدامی دیگر ،بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از رشکتهای
بیمه کشور اجازه داد تا با یکی از رشکتهای بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه
بیمههای عمر منعقد کند و این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای توسعه بیمههای عمر بود که طبعاً
پیام مثبتی برای صنعت بیمه کشور و طرفهای خارجی آن داشت.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تصویب ماده خاص برنامه ششم ،مبنی برتوسعه بیمههای زندگی گفت:
بر اساس این مصوبه ،باید در پایان برنامه سهم بیمههای زندگی تا  ۵۰درصد افزایش یابد و این هم پیام
دیگری برای صنعت بیمه کشور بود که دولت و مجلس مصمم به توسعه بیمههای عمر هستند.
وی ترصیح کرد :اخیرا ً هم شورایعالی بیمه ،تأسیس رشکتهای تخصصی بیمه عمر توسط رشکتهای بیمه
جرنال را مجاز اعالم کرد که حاکی از تالش و عزم بیمه مرکزی و شورایعالی برای توسعه بیمههای عمر در

کشور است .رئیس کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از روند فعلی رشد بیمه عمر در کشور گفت :در حال
حارض تنها  ۱۸درصد مردم ایران بیمه عمر دارند و سهم بیمههای زندگی در پوتفوی صنعت بیمه کشور
 ۱۳,۴درصد است .این نسبت در دنیا  ۵۵الی  ۶۰درصد و در منطقه ما حدود  ۲۵درصد است که اینها
نشانه وجود پتانسیل باال برای رشد بیمههای عمر است.
وی در ادامه گفت :پایداری روند صعودی فعلی بیمههای 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
دارائیهای واقعی است .بنابراین اگر تورم را کنار بگذاریم دوام رشد بیمههای عمر به نحوه عملکرد
صنعت بیمه وابسته است و اگر رشکتهای بیمه به نحو مطلوب به تعهدات خود در قبال بیمهگذاران عمل
کنند طبعاً پایداری توسعه بیمههای عمر تا حد زیادی قابل تحقق است و برای این منظور رشکتهای بیمه
باید بخصوص در امر ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه ،ذخیرهگیری و رسمایهگذاری ذخایر بیمههای
عمر حرفهای و منصفانه عمل منایند .طبعاً بیمه مرکزی نیز که متقاضی و مشوق توسعه بیمههای عمر و
حافظ منافع بیمهشدگان 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 :دستهای از موانع رشد بیمههای عمر در بیرون صنعت بیمه
و دستهای دیگر مربوط به درون این صنعت است .عمدهترین موانع برو نزا برای توسعه بیمههای عمر
در کشور ،فضای کسب و کار نامساعد و لذا هزینههای 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.
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بی تفاوتی خریداران نفت ایران
به تحریم های احتمالی امریکا

پایگاه خربی اس.اند.پی گلوبال پالتس*
آمریکا در گزارشی ،واکنش واردکنندگان
آسیایی نفت ایران به بازگشت احتاملی
تحریم های آمریکا علیه تهران در اواسط سال
 2018را بی تفاوتی توصیف کرد.
به گزارش ایرنا ،برخی منابع تجاری آسیا،
قاره ای که مقصد نخست نفت ایران است،
به این پایگاه خربی گفتند :حتی اگر تحریم
های آمریکا برگردد ،صادرات نفت ایران ثابت
خواهد بود.
این پایگاه خربی که اخبار بازار انرژی را
منترش می کند ،ادامه داد؛ برخی فعاالن بازار
نیز معتقدند ،اگر اثر گذاری کامل تحریم های
آمریکا بر بخش نفت ایران چند سال طول
نکشد ،دستکم چند ماه طول خواهد کشید.
مدیر خرید نفت خام ترش یک پاالیشگاه
کره جنوبی به پالتس گفت :ما به طور کلی
نگران نیستیم ،زیرا ،ترامپ هر تصمیمی در
ماه مه (اردیبهشت-خرداد  )1397بگیرد ،چند

ماهی طول می کشد تا دوباره به طور کامل
اجرا شود و دستکم در سال  2018بر 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
که دیگر نتوانیم از ایران نفت خام بخریم،
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.
وی افزود :تحریم ها در حقیقت به چین
کمک می کنند که با قیمت بهرتی از ایران

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  626هزار و  805بشکه در روز
در سال  2016رسیده بود ،در سال  2017به
 630هزار و  380بشکه در روز افزایش یافت.
ایران پس از لغو تحریم ها ،تولید نفت خود
را  2برابر کرد و به حدود  2.2تا  2.3میلیون
بشکه در روز رساند.
«دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا با
لغو تحریم های هسته ای این کشور علیه
تهران برای  120روز دیگر موافقت کرد ،اما
گفت :این آخرین بار و آخرین فرصت برای
اصالح برنامه جامع اقدام مشرتک (برجام)
است.
ترامپ به اروپایی ها و به کنگره آمریکا
هشدار داد :یا کمک کنید برجام اصالح
شود ،یا این کشور از آن خارج خواهد
شد.

مالزی پس از  ۵سال دوباره مشتری نفت ایران شد
رشکت پرتوناس مالزی در آخرین ماه سال  ۲۰۱۷اولین محموله نفت خام خود از سال  ۲۰۱۲به 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  9ماه 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  1.92میلیون بشکه نفت از
ایران خریداری کنند که  7درصد 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  550هزار بشکه در روز نفت خام از

ایران وارد کند ،که حدود  78درصد بیشرت از ماه قبل از آن و باالترین رقم از ماه مارس تاکنون
بود.
این افزایش خرید ،موجب جربان کاهش خرید  3مشرتی 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  2012به 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
 300هزار بشکه نفت خام ایران در بندر ماالکای مالزی است.

سرپرست شرکت ذوب روی قشم خواستارشد:

ضرورت کاهش هزینه برق صنایع
رسپرست رشکت ذوب و احیای روی
قشم گفت :انتظار صنعتگران از
دولت این است که زیرساخت های
اولیه تولید را در نقاط مختلف ایجاد
کند تا رسمایه گذاران و تولیدکنندگان
بتوانند تولید و اشتغال را در کشور
توسعه دهند.
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
فراهم نیست ،اظهار داشت :انتظار
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 اشتغا لزایی 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
دهد تا هزینه برق مرصفی کاهش
یابد.
رحیمی در ادامه از افتتاح واحد
تولید هیدروکسید روی از باطله ها
به ظرفیت  20تن در رشکت ذوب و
احیای روی قشم در آیندهای نزدیک
خرب داد و گفت :تولید آزمایشی این
واحد آغاز شده و به زودی با حضور
مقامات به صورت رسمی افتتاح
میشود.
وی با بیان اینکه فاز مطالعاتی پروژه
احداث واحد تولید هیدروکسید روی
از باطلهها از سال  94رشوع شده
است ،گفت :فاز اجرایی این پروژه در
سال  95آغاز شده و در این فرآیند،

خاک با عیار  4تا  5درصد (موجود در
محل دپو باطله ها) به کنسانرته 20
درصد تبدیل و به ابتدای خط تولید
ورق روی منتقل می شود.
رحیمی با اشاره به پیرشفت فیزیکی
 96درصدی واحد تولید کنسانرته
هیدروکسید روی ،افزود :با توجه به
موقعیت جغرافیایی کارخانه تقریباً
اکرث تولیدات رشکت صادر می شود،
در واقع تولید این مجتمع صادرات
محور است و فقط حدود  5درصد از
تولیدات ما در بازار داخلی به فروش
می رسد.
رحیمی افزود :رشکت ذوب و احیای
روی قشم سال گذشته موفق به
صادرات حدود  12هزار تن شمش
روی شد و توانست محصوالت
تولیدی خود را به کشورهايی مانند

ترکیه ،امارات ،چین و کره جنوبی
صادر کند که درحدود  27میلیون دالر
ارزآوری داشته است .امیدواریم این
رقم تا پایان سالجاری به  35میلیون
دالر افزایش یابد وهامنند سال گذشته
به عنوان صادرکننده منونه منطقه
قشم معرفی شويم.
وی خاطرنشان کرد :در حال حارض
به دنبال دستيايب به دو هدف عايل
برای این رشكت هستیم؛ نخست
افزایش تولید و ديگر تولید محصوالت
جانبی است .به طورمثال یکی از
محصوالتی که قصد داریم تولید آن
را درسال آینده عملیاتی كنيم؛ طرح
تولید کنسانرته رسب ازکیک های
باطله است .تولید کنسانرته رسب نیز
با دوهدف انجام می شود .دردرجه
نخست بحث های مرتبط بامحیط

زیست است که با اجرای این طرح و
تبدیل آنها به کنسانرته رسب مشکالت
محیط زیستی برطرف خواهدشد و
در درجه دوم ارزآوری برای کشور
و کسب سود برای سهامداران
است.
وی افزود :در حال حارض  373نفر
پرسنل به طور مستقيم در واحدهاي
توليدي كارخانه كه شامل واحدهاي
واحد توليد ورق روي در دو فاز 1
و ،2واحد توليد پودر روي باظرفيت
 4تن در روز ،كارخانه توليد اسيد
سولفوريك باظرفيت 160تن در روز،
واحد توليد آب شريين كن با ظرفيت
تصفيه  1000مرت مكعب آب در روز
و واحد توليدكنسانرته هيدروكسيد
روي با ظرفيت توليد  20تن فلزروي
مشغول به كار هستند.

وزیر نیرو :

پروژه «کاهش ردپای آب» کلید خورد
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
 ۱۳۰نفر از منایندگان کشورهای جهان برگزار شد با اشاره به اینکه بیش از  ۷۰کشور 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 بیناملللی 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  ۲۱و تصمیامت کاپ  ۲۳و نتایج حاصل
از نشست ریو  ۲۰+و همچنین اهداف توسعه پایدار اشاره کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت نیروی ایران به عنوان یک سازمان دولتی که تأمین کننده
خدمات مرتبط با برق ،آب ،انرژی ،فاضالب برای جمعیتی بیش از  ۸۰میلیونی 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 بیناملللی 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  ۳۲درصدی رد پای آب (از جمله آب مجازی) و
کاهش  ۳۷درصدی ردپای انرژی در این طرح وجود دارد.
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 ۵نفتکش جدید ایران در مسیر سانچی

پس از وقوع حادثه نفتکش سانچی ۵ ،نفتکش دیگر ایران با بار میعانات گازی از همین مسیر بهسمت کره جنوبی
حرکت کردند و نفتکش حسنا هم راهیشد.
به گزارش رشکت ملی نفت ایران ،سیدپیروز موسوی ضمن عرض تسلیت ضایعه درگذشت دریانوردان نفتکش
سانچی ،در ترشیح فرآیند ارسال میعانات گازی بهوسیله این نفتکش به کره جنوبی گفت 23 :آذر ماه نفتکش
سانچی در بندر عسلویه پهلودهی کرد و از سوی رشکت پایانههای نفتی به ( SPMگوی شناور بارگیری نفتکش در
دریا) بسته شد.
وی ادامه داد :پس از  48ساعت ،در تاریخ  25آذرماه عملیات بارگیری تکمیل و اسناد بارگیری تحویل نفتکش شد
و از آنجا که نوع این قرارداد  FOBاست ،بار در مبدأ تحویل خریدار شد و از آن پس دیگر مسئولیت محموله
بهعهده خریدار است.
موسوی از حرکت سانچی در تاریخ  25آذر یاد کرد و گفت :سانچی بهسمت مقصد بندر دایسان کره جنوبی با
محمولهای بهمیزان دقیق  964هزار بشکه میعانات گازی حرکت کرد.
مدیرعامل رشکت پایانههای نفتی ایران با بیان اینکه قرارداد فروش میعانات به کره جنوبی بهصورت بلندمدت است،
گفت :اینطور نیست که یک محموله به کره جنوبی ارسال شود و ما منتظر خرید بعدی باشیم (تکمحموله)،
بلکه این قرارداد بهصورت بلندمدت است و دائم محمولههایی بهسمت کره جنوبی ارسال میشود و هر ماه  5تا
 7محموله این مسیر را میپیامیند.
وی با ابراز اینکه  2رشکت کره جنوبی مسئول خرید این محمولهها هستند ،گفت :قرارداد بلندمدت با این دو
خریدار امضا شده و از ابتدای سال تا تاریخ  25دیماه از بندر عسلویه  126فروند نفتکش میعانات گازی بارگیری
کردهاند که از این تعداد  53فروند بهمقصد کره جنوبی حرکت کردهاند.
موسوی افزود :نفتکش سانچی چهل و هشتمین نفتکش با محموله میعانات گازی بوده است که بهمقصد 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  700هزار بشکهای در حال بارگیری
میعانات گازی است و ( 25دیماه) بارگیری آن تکمیل و پس از تحویل اسناد بارگیری این نفتکش بهعنوان پنجاه و
چهارمین محموله میعانات گازی بهسمت بندر دایسان کره جنوبی راهیشد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر:

بارشها همینطور باشد تامین برق به مشکل میخورد
با توجه به اینکه  ۱۱هزار مگاوات ظرفیت تولید برق را نیروگاههای آبی به خود اختصاص دادهاند ،اگر وضعیت
بارشها به همین روال پیش برود ،به احتامل زیاد در تابستان سال  ۱۳۹۷با مشکالتی مواجه خواهیم شد.
محمود رضا حقیفام در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه برای برداشت برق از سدها باید میزان مطلوبی آب در
آنها وجود داشته باشد ،اظهار کرد :متام تالش ما این است که با تجهیز نیروگاههای دیگر و مدیریت مرصف بتوانیم
زمان پیک را تامین کنیم.
وی ادامه داد :امیدواریم که منابع آبی تامین شود تا نیروگاههای آبی بتواند کار خود را به خوبی انجام دهند؛ اما
اگر چنین اتفاقی نیز نیفتاد ،برنامههای متعددی را تدوین کردهایم .به طور مثال طبق آخرین بخشنامه قرار شده که
مدیریت مرصف به  ۵۰۰۰مگاوات افزایش یابد.
معاون هامهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه سال گذشته بیش از  ۴۰۰۰مگاوات مدیریت مرصف صورت گرفت،
اظهار کرد :به متام رشکتهای توزیع ابالغ کردهایم که میزان مدیریت مرصف را  ۱۰۰۰مگاوات افزایش دهند و
بتوانیم از این طریق از تامین برق اطمینان حاصل کنیم.
به گفته حقیفام متام تالش بر این است تابستان بدون خاموشی داشته باشیم که برای این منظور نیز از هماکنون
اقدامات خود را آغاز کردهایم و امیدواریم هیچ مشکلی در این زمینه به وجود نیاند.

نفت باالی  ۷۰دالر باقی ماند

قیمت نفت برنت به رغم کاهش در حدود  ۷۰دالر یعنی باالترین رقم بیش از  ۳سال گذشته باقی ماند.
به گزارش تسنیم و به نقل از رویرتز ،قیمت نفت برنت به رغم کاهش قیمت در حدود  70دالر یعنی باالترین رقم
بیش از  3سال 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  25سنت ،معادل  0.36درصد کاهش به  70دالر 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  70دالر و  37سنت رسید که باالترین رقم از دسامرب  2014تاکنون بود .قیمت نفت
خام آمریکا نیز با  20سنت ،معادل  0.3درصد افزایش به  64دالر و  50سنت رسید .نفت خام امریکا در معامالت
اولیه تا رقم  64دالر و  89سنت باال رفت که باالترین قیمت از دسامرب  2014تاکنون 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  2018بازار نفت
روزانه  430هزار بشکه کمبود عرضه داشته باشد ،در حالی که این رقم قبال  100هزار بشکه پیش بینی شده بود.
بنابراین قیمت نفت برنت در سال  2018میالدی به طور متوسط  64دالر خواهد بود ،در حالی که پیش بینی قبلی
 56دالر بود .همچنین پیش بینی می شود قیمت نفت خام آمریکا در سال جاری به  60دالر برسد در حالی که این
رقم در پیش بینی قبلی  52دالر 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  2018ادامه داشته باشد.
این کاهش عرضه با رشد قوی تقاضا برای نفت همزمان شده و موجب رشد تقریبا  15درصدی 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  ٩٣که 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  ٩٣ورود 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  ،٩٣خدمات آبرسانی را
به گونه ای ارایه کردیم که مشرتکان خانگی متوجه محدودیت ها نشدند.
وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به پیش بینی های هواشناسی ،سال نرمالی را از نظر بارندگی داشته
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.
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پایبندی پاریس به تعهدات ایرباس

با وجود متام گامن هزن یهایی که به دلیل سن گاندازیهای احتاملی رئیس جمهور آمریکا در مسیر اج رای برجام به
وجود آمده ،اتحادیه اروپا همچنان به تداوم همکاریهای خود با ای ران پایبند است.
به گ زارش ایسنا ،پس از آنکه ف رانسه سه فروند ایرباس و هشت فروند  ATRکه با همکاری ایتالیا م یسازد را
به ای ران تحویل داد ،برخی ابهامها درباره آینده برجام باعث شد صحبت از احتامل توقف اج رای این ق راردادها
مطرح شود .موضوعی که به نظر م یرسد با حضور دوباره مقامات ف رانسه در ای ران حداقل در کوتاهمدت صحت
نخواهد داشت.
مناینده وزیر حمل و نقل ف رانسه در راستای اثبات عالقه این کشور به تداوم همکاری با ای ران در جریان سفری
فرشده وارد ته ران شده و مذاک رات خود با مقامات وزارت راه و شهرسازی را آغاز کرده است.
در این مذاک رات که فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به عنوان مناینده ای ران در آن حضور دارد ،دو طرف
 ۱۰محور مختلف همکاری در عرصه حمل و نقل را مورد بررسی ق رار دادند.
ق راردادهای خرید هواپیامهای جدید ،ق رارداد خرید رادار ب رای رشکت فرودگاهها ،ق رارداد با سازمان هواشناسی

ارز مجازی؛ مزيتها و معايب

علي پيرزادي دانشجوي دكتراي مديريت

ف رانسه ،همکاری آموزشی در بخ شهای مختلف حمل و نقل ،همکاریهای لجستیکی و ت رانزیتی ،بررسی نیازهای
راهآهن ای ران در حوزه قطعات و تجهی زات ،همکاری در عرص ههای دریایی و بندری ،برر سی همکاریهای آینده
در حمل و نقل جادهای و حضور رشک تهای ف رانسوی در فرودگاههای امام خمینی ،مشهد و اصفهان اصل یترین
برنام ههایی بوده که در این نشست مورد ارزیابی ق رار گرفتند .طرف ف رانسوی در جریان مذاک رات اعالم کرده که
هدفش ارتقای سطح همکاریهای دو طرف است و از این رو به نظر م یرسد این موضوع پیام روشن مقامات
اروپایی بر لزوم تداوم همکاریها با ای ران است.
ایرباس به عنوان نخستین رشکتی که هواپیامهای خود را پس از چند دهه توقف به ای ران تحویل داد ،در طول
ماههای گذشته نیز با وجود متام سن گاندازیها به تعهد خود ب رای اج رای کامل ق رارداد پایبند بوده و از این رو به
نظر م یرسد در سال جاری میالدی ای ران بتواند چند فروند ایرباس جدید را نیز تحویل بگیرد.
ای ران ایر در جریان ق راردادی که سال گذشته نهایی شد ،خرید  ۱۰۰فروند ایرباس را در دستور کار خود ق رار داده که
تاکنون از محل اج رای این ق رارداد سه ایرباس نو به هواپیامیی جمهوری اسالمی ای ران تحویل شده است.

رونق در بافت فرسوده در گرو معافیتهای مالیاتی
دبیر انجمن انبوهسازان کشور گفت :در صورتیکه معافی تهای مالیاتی ب رای سازندگان در بافت فرسوده در نظر
گرفته شود؛ رونق به این بخش باز م یگردد.
فرشید پورحاجت دبی رانجمن انبوهسازان کشور در گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان ،اظهار کرد :نوسازی باف تهای
فرسوده باید تنها یک متولی داشته باشد تا از طریق آن بتوانند با سیست مهای مختلف ارتباط بگیرند و پروژهها
را تکمیل کنند.
پورحاجت در ادامه افزود :باید این واقعیت را پذیرفت که باف تهای فرسوده هویت یک شهر به شامر م یروند و
ساخت و ساز در این بخش کار بسیار سخت و پیچیدهای است.
وی ترصیح کرد :متأسفانه آمارهای خوبی در نوسازی باف تهای فرسوده نداریم و نتوانست هایم طی برنام هریزیهای
متناسب این بازسازی را انجام دهیم.
دبی رانجمن انبوهسازان کشور بیان کرد :رکود مسکن در مناطقی که باف تهای فرسوده وجود دارد ،نسبت به

سایر مناطق بیشرت است و رسمای هگذاران به دلیل نداشنت رونق در این بخش؛ انگیزهای ب رای رسمای هگذاری ندارند.
ت و ساز در
وی تاکید کرد :باید سیاس تگذاریهای جدیدی در این حوزه انجام شود و بست ههای ویژهای ب رای ساخ 
این مناطق در نظر بگیریم.
پورحاجت با اشاره به رسفصل مهم در نوسازی باف تهای فرسوده گفت :یکی از این بست هها مربوط به بخش مالی
است ،به طوریکه تسهیالت مناسب و معافیتهای مالیاتی را ب رای سازندگان در نظر بگیرند تا نوسازی باف تهای
فرسوده پررن گتر شود.
دبیر انجمن انبوهسازان کشور افزود :در صورتیکه معافی تهای مالیاتی ب رای سازندگان در این بخش در نظر گرفته
شود؛ رسمای هگذاری و رونق نیز به این حوزه هدایت م یشود.
وی در پایان یادآور شد :باید بتوانیم با ایجاد یک نهاد مستقل در این حوزه تا پایان برنامه ششم ،بخش عمدهای
از باف تهای فرسوده را به بهرتین کیفیت نوسازی کنیم.

مدیرکل بازرگانی بین الملل راه آهن جمهوری اسالمی ایران:

عملکرد راه آهن ایران به  45میلیون تن رسید
مدیرکل بازرگانی بین امللل راه آهن جمهوری اسالمی ای ران گفت :در حال
حارض راه آهن ای ران  11ه زار 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 گ زارش ایسنا ،غالمرضا نجفی اظهار کرد :بالغ بر  18ه زار میلیارد دالر
حجم تجارتی که در دنیا اتفاق می افتد که از این میان حدود  17ه زار تن
پتانسیل عبور حجم تجارتی از طریق ای ران وجود دارد.
وی افزود :در حال حارض راه آهن ای ران  11ه زار کیلومرت خط دارد و به
واسطه رشدهایی که در سال های متوالی داشته در سال جاری عملکرد راه
آهن کشور به  45میلیون تن می رسد و در نظر داریم با توجه به منابع
و پشتوانه های موجود؛ سهم حمل و نقل ریلی از  12درصد به  30درصد
اف زایش پیدا کند.
مدیرکل بازرگانی بین امللل راه آهن جمهوری اسالمی ای ران با بیان اینکه در
حال حارض  1500کیلومرت خطوط ریلی در دستور کار ق رار دارد ،گفت :ایجاد
اشتغال ،اف زایش امنیت ،همبستگی و صلح میان کشورها و ارتقاء صادرات
از م زایا و منافع ت رانزیت ریلی است.
نجفی خاطرنشان کرد :در حال حارض واگن های ای رانی منی توانند به

کشورهای مقاصد تجاری بروند و معموال واگن هایی که از کشورهای(سی
آی اس) به صورت ت رانزیت به ای ران می آیند و بار خود را تخلیه می کنند
در بازگشت فرصتی ب رای صادرات را ف راهم می کنند که واگن ها خالی
برنگردند.
وی افزود :با سیاست گذاری هایی که توسط رشکت راه آهن جمهوری
اسالمی ای ران 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 ای ران ترصیح
کرد :در کشور  27سازمان در حوزه ت رانزیت دخیل هستند که همه این
فعالیت ها منجر به درآمد ارزی ب رای ای ران می شود و قابل توجه است.
نجفی یادآور شد :از سال  1379با 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  1392سهم ت رانزیت ریلی کشور روند کاهشی داشت اما
از  92تا  94رشد  100درصدی صورت گرفت و سال  95مقداری کاهش پیدا
کرد و در سال جاری دوباره روند اف زایشی یافت و طبق تکلیف قانون باید
سهم ت رانزیت ریلی به  30درصد برسد.

مدیرکل بازرگانی بین امللل راه آهن جمهوری اسالمی ای ران اظهار کرد:
 15کشور همسایه ای ران هستند و  8مرز ریلی در کشور داریم که شاید
کمرت کشوری این رشایط جغ رافیایی و پتانسیل ریلی را داشته باشد و
این موقعیت جغ رافیایی فرصت های بسیاری را ف راهم کرده که فقط با
استفاده از کریدورهای شامل -جنوب عملی و محقق می شود.
نجفی بیان کرد :ب رای ت رانزیت کاال از کریدور شامل -جنوب کم استفاده
می شود در حالی که حدود  520میلیارد یورو حجم تجارت چین با اروپا
و حدود  77میلیارد یورو حجم تجارت هند با اروپا است که تجارت این
کشورها فرصت خوبی ب رای ت رانزیت ای ران ف راهم می کند.
وی افزود :ساالنه  30میلیون تن حجم ت رانزیت قابل عبور از ای ران به صورت
جاده ای و ریلی است و کشورهای(سی آی اس) می توانند از طریق دریای
خزر به ای ران و سپس با دریاهای آزاد ارتباط داشته باشند.
مدیرکل بازرگانی بین امللل راه آهن جمهوری اسالمی ای ران 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 ق رار 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.

حضور کمرنگ بخش خصوصی در پروژههای عمرانی

رئیس کمیسیون عم ران مجلس گفت :پرداخت بودجه  48ه زار میلیارد تومانی فاصله بسیاری با پروژههای  500ه زار میلیارد تومانی دارد که در این حوزه تنها بخش خصوصی م یتواند کمک کننده باشد.
محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عم ران مجلس در گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان ،با بیان اینکه می زان بودجه در نظر گرفته شده در بخش عم رانی با کاهش  48درصدی روب هرو شده است ،اظهار کرد :بخشی از این کمبود منابع
حدود  48ه زار میلیارد تومان به صورت نقدی از طریق اسناد خ زانه پرداخت می شود و  80میلیارد تومان دیگر نیز از طریق صندوق توسعه ملی مشارکت بخش خصوصی و فاینانس خارجی ب رای این حوزه در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه افزود :پرداخت  48ه زار میلیارد تومان فاصله زیادی با  500ه زار میلیارد تومان پروژههای عم رانی در دست ساخت دارد و ب رای ج ربان آن باید از بخش خصوصی کمک گرفت.
رضایی با بیان اینکه بخش خصوصی عالق همند به همکاری در بخش بزرگ راهی 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 عم ران مجلس با بیان اینکه متأسفانه بخش خصوصی در پروژههای عم رانی حضور پررنگی ندارد ،گفت :مدی ران دولتی انگیزهای ب رای استفاده از بخش خصوصی ندارند و باید یکی از شاخ صهای ارتقای مدیریتی را
حضور بخش خصوصی ق رار دهیم.

آگهی دعوت

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کرسم (سهامی خاص) بشماره ثبت 7188
دعوت می شود راس ساعت  12روز  96/11/11جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده که در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم
رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  -1 :انتخاب بازرسین اصلی و
علی البدل  -2تصویب تراز سال مالی  -3 1395هرگونه تصمیمی که در صالحیت
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی

به طور فوق العاده شرکت صنایع غذایی صبح تجارت شرق

شماره ثبت  168294و شناسه ملی 10102108165
در ساعت  10صبح مورخ 1396/11/08جلسه مجمع عمومی
فوق العاده و ساعت  11صبح مورخ  1396/11/08مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع غذایی صبح
تجارت شرق سهامی خاص در محل دفتر مرکزی به آدرس
تهران  ،خیابان بهار شیرازی  ،خیابان سلیمان خاطر ،خیابان
اطلس  ،کوچه عیسی وند  ،پالک  ، 13طبقه همکف تشکیل
می گردد .از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود شخصا
یا توسط وکالی منصوب خود در جلسه مزبور حضور بهم
رسانند و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.
دستور جلسه  – 1 :انتخاب اعضاء هیات مدیره و تعیین سمت آنان
 -2انتخاب بازرسین  – 3تعیین وضعیت امضا  – 4کاهش
اعضاء هیات مدیره
هیات مدیره

در حال حارض راههای زیادی ب رای پرداخت وجوه بین اف راد وجود دارد ،اما این
روشها ،هزین ههای انتقال قابلتوجهی را تحميل م یکنند ،كايف است بخواهيد
مقداري نه چندان زياد پول را از يك كشور به كشور ديگري منتقل كنيد تا
بفهميد اين كار ب راي شهروندان عادي تا چه اندازه مشكل و گ رانقيمت است.
هر قدر كشور مبدا يا مقصد ت راكنش مايل ،وضع بدتري داشته باشد ،شهروندان
آن ب راي انجام خدمات مايل با مشكالت بيشرتي مواجه خواهند بود ،همچنني
درصد بيشرتي از نبلغ ت راكنش را نيز بايد به موسسه مايل و بانيك پرداخت
كنند ،تبديل واحدهاي پويل مختلف نيز مشكل ديگري است كه بخيش از
دارايي در حال انتقال را رصف كارمزد تبديل ارز م يكند.
چه م یشد 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 ت راکنش
مورد معامله ق رار بگیرد؟ این هامن نقشی است که بی تکوین (که با عنوان
 ) BTCشناخته م یشود سعی در ایفای آن دارد ،هرچند ساتويش ناكاموتا طي
مقال هاي در سال  2009اساس سيستم بي تكوين 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.
بی تکوین یک ارز مجازی است که توسط برنامه نویسان ایجاد شده است،
ارزش آن از اعتامد استفاد ه کننده آن ناشی و به وسیله طبیعت محدود شده آن
پشتیبانی م یشود و به وسیله رمزنگاری ارز ،تأمین امنیت و معترب شده است.
واحدهای پول مجازی بیانگر ارزش هستند و ب رای استفاده در پرداخ تها در
یک جامعه مجازی خاص مانند وبسایتی خاص یا در شبک های از کارب ران با
نرمافزار ویژه ،ب رای مدیریت پول مجازی و انجام پرداخ تها در نظر گرفته
شده است ،بناب راین م یتوان گفت این نوع جامعه مجازی ،مشابه توافق
داوطلبانه ب رای کاربرد گزین های خاص به عنوان ابزار پرداخت است.
پرداخ تهای بی تکوین را م یتوان بین همه اف راد با استفاده از نرمافزار مورد
نیاز در رایانه ،گوشی هوشمند یا تبلت انجام داد ،این نرمافزار یک کیف
پول نامیده م یشود با این حال نباید بی تکوین 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 ،بناب راین پس از پرداخت ،پرداخت کننده
اسکناسها و سک ههای دیجیتال را به گیرنده ارسال من یکند؛ بلکه ،پرداخت به
وسیله بدهکار کردن حساب فرستنده و بستانکار کردن حساب گیرنده صورت
م یگیرد ،پرداخ تها به وسیله تبادل پیامهای رمزنگاری شده انجام و در شبکه
کاربری تأیید م یشوند.
رمزنگاری بر این اساس است که  Aو  Bهر یک دارای  2کلید رمزگذاری هستند،
کلیدهای رمزگذاری منحرص به فرد بوده و هی چکس من یتواند هامن کلیدی را
داشته باشد که متعلق به دیگری است .یکی از کلیدها عمومی است؛ کلید
دیگ ر ،خصوصی است یا به عبارت دیگ ر ،محرمانه است ،هنگامی که  Aمایل
به ارسال یک پیام رمزگذاری شده به  Bاست ،از کلید عمومی  Bب رای رمزگذاری
پیام استفاده م یکند که رصف اً با استفاده از کلید خصوصی  Bم یتوان آن را
رمزگشایی کرد ،بناب راین Bتنها کسی است که قادر به خواندن پیام است.
اگر  Aاز کلید خصوصی خود ب رای رمزگذاری یک پیام استفاده کند ،فقط با
استفاده از کلید عمومی  ،Aرمزگشایی م یشود ،شخصی که پیام را رمزگشایی
کرده ،م یتواند مطمنئ باشد که توسط  Aفرستاده شده است ،زي را هی چکس
دیگری به کلید خصوصی  Aدسرتسی ندارد.
شاید شای عترین مانع شناخته شده ب رای پذیرش بی تکوین مشکل اعتامد
است ،به دليل اینکه ارز توسط هیچ دولتی و یا قابلیت بازخرید ب رای هیچ
کاالیی پشتیبانی من یشود ،شاید متقاعد کردن اف راد به اعتامد ب رای اینکه بخش
قابل توجهی از دارای یشان را به یک ارز مجازی رمزی تبدیل کنند ،مشکل
باشد .مدافعان بی تکوین اغلب پاسخ م یدهند که یک حد باال ب رای تعداد
بی تکوی نهایی که همیشه م یتواند موجود باشد ،تعریف شده است،
بی تکوین ،در رشایط پرداختی خاص ،م یتواند مزایایی را در قالب هزین ههای
پایی نت ر ،رسعت و ناشناس بودن نسبت به روشهای پرداخت سنتی به
ارمغان بیاورد ،با این حال ،کاربرد آن م یتواند پرمخاطره نیز باشد ،زی را شبكه
بي تكوين سيستم كنرتل كننده متمرکز ندارد و توسط هیچ سازمان ،مؤسسه
یا نهاد دولتی اداره من یشود.
نبود نظارت دولتي و عدم دخالت بانيك در بي تكوين يك پيامد منفي هم
دارد ،بدين معني كه اگر هنگام داد و ستد بي تكوين رسماي هتان را از دست
بدهيد ،من يتوانيد به بان كتان شكايت كنيد و دولت نيز احتامال كاري ب راي شام
انجام نخواهد داد .يك اصل ثابت هميشه در مورد داد و ست دهاي بي تكويني
وجود دارد كه اگر كليد محرمانه شام فاش شود و كيس از آن ب راي دسرتيس به
كيف پولتان استفاده كند ،بي تكوي نهايي كه از دست م يدهيد ديگر قابل
بازيافت نخواهند بود.
یکی از مزی تهای بالقوه هزینه معامله پایین بی تکوین قابلیت پرداخ تهای
جزيی است ،در گذشته به دلیل هزین ههای فردی معامالت انتقال مقادیر
کوچک پول غیرعملی بود( ،کمرت یک دالر) بی تکوین ای نچنین پرداخ تهای
جزيی را خیلی امکانپذیرتر کرده است ،بناب راین خیلی از معامالت را
در حوزه الکرتونیک که قب الً ممکن نبود را امکانپذیر کرده است .این یک
فایده خاص ب رای توسعه جهان است در جایی که زیرساخ تهای بانکداری
توسع هنیافته است و بسیاری دسرتسی به خدمات سنتی بانکداری ندارند،
ارزهای الکرتونیکی مانند بی تکوین فرص تهایی را ارائه م یدهد که قب الً در
دسرتس نبودند.
بی تکوین ب رای شهروندان و دول تهای تحت تحریم جذابیت دارد ،در
کشورهایی که ارز دولتی خطرناک و ب یثبات است بی تکوین به طور فزایندهای
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 سابق اً به دالر
آمریکا متکی بودند ،اما این امر به طور فزایندهای به دلیل تحری مهای بانکی
بی ناملللی مشکل شده است ،بناب راين در حال حارض پولهای خود را به لطف
انجام این عمل به صورت ناشناس و الکرتونیکی به بیت کوین تبدیل م یکنند،
در حقیقت این به شهروندان دول تهای تحریم شده محدود من یشود.شايد
غريمنطقي نباشد كه آينده بي تكوين را بسيار روشن بدانيم ،اما بايد در نظر
داشت كه موض عگريي دول تها در باره بي تكوين م يتواند نقش مهمي در
آينده آن داشته باشد ،اما وضعيت چندان روشن به نظر من يرسد ،بسياري
از دول تها با احتياط به اين موضوع نزديك شدهاند و تعداد كمي نيز از ان
استقبال كردهاند ،آملان ،فنالند ،كانادا و آمريكا از جمله اين كشورها هستند.
حتی اگر دول تها تصمیم بگیرند که بی تکوین را غیرقانونی اعالم کنند ،هیچ
سازمانی نشان نداده است که توانایی تعطیل کردن بی تکوین را دارد ،طبیعت
غیرمتمرکز شبکه ،هرگونه حمله مستقیم را تقریب اً غیرممکن کرده است و
به لطف ناشناسی نسبی شبکه ،شناسایی کارب ران فردی ب رای تحت تعقیب
ق رار گرفنت در جاهایی که بی تکوین غیرقانونی هست یا م یتواند باشد ،به
طرز باورنکردنی غريممكن است .محتم لترین و عاقالن هترین راهی که به
نظر م یرسد دول تها بايد در قبال بی تکوین انجام دهند ،تالش ب رای تنظیم
معامالتی است که در بی تکوین انجام م یشود .با توجه به فواید بالقوه
شبکه بی تکوین ،این اشتباه است که دول تها رویکرد خصامن ه نسبت به
خود سیستم اتخاذ کنند .هر اتفاقی که بیفتد ،یک چیز غیرقابل انکار باقی
م یماند ،جهان ب رای همیشه در حال تغییر است و دول تها و کسب و کارها
اگر م یخواهند جایگاه قدرت خویش را در آینده حفظ کنند ،باید شانه به
شانه این تغیی رات حركت كنند.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  27دى  29 - 1396رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  - 1439ﺷﻤﺎره 5498

6

Wednesday - 17 January 2018

7

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  27دى  29 - 1396رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  - 1439ﺷﻤﺎره 5498
بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال؛

صدور فاکتور فروش
برای همه کاالها الزامی شد

Wednesday - 17 January 2018

صدور فاکتور (برگ خرید) رسمی توسط واحدهای صنفی ب رای فروش کاالهای ُخ رد و کالن ال زامی شد.
به گ زارش مه ر ،علی فاضلی در نام های به اتحادی ههای صنفی  ،صدور فاکتور (برگ خرید) رسمی از سوی واحدهای صنفی ب رای عرضه ُخ رد یا کالن کاالها از جمله
کاالهای وارداتی را ال زامی اعالم کرد.
در نامه فاضلی به اتحادیه ها آمده است که این ال زام ،بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایجاد شده است.

در بازار دیروز طال ،دالر و سکه متام در مقایسه با روزیکشنبه با روند
نزولی قیمت هم راه شد.
به گ زارش ایسنا ،سکه متام طرح جدید که روز یکشنبه اف زایش قیمت
پیدا کرده بود ،دیروز معکوس شد و به یک میلیون و  ۴۹۵ه زار تومان
برگشت اما نیم سکه و سکه گرمی با ثبات قیمت به ترتیب  ۷۲۶و ۲۸۱

اولین جلسه تحقیق و تفحص از وزارت صنعت برگزار شد؛

بررسی وضعیت پرداخت حقوق دولتی
برخی معادن

عضو هیأت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت از برگ زاری 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.
ت و گو با فارس با اشاره به برگ زاری اولین جلسه کاری
عبداله رضیان در گف 
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
استانها ارائه شد.وی ترصیح کرد :در این جلسه بررس یهای 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 بح ثهایی در خصوص
اینکه چه می زان کرسی حقوق دولتی معادن در همه استانها وجود دارد،
مطرح شد.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت با بیان اینکه در

پرداخت حقوق دولتی برخی معادن نارسای یهایی وجود دارد ،افزود :ق رار
شد وضعیت پرداخت حقوق دولتی از جنبه حقوقی در یک رسی معادن
خاص بررسی و می زان عملیات انجامشده ،به طور ویژه مشخص شود.
وی تأکید کرد :اعضای هیأت تحقیق و تفحص یکرسی اسناد و مدارک
را در مورد پرداخت حقوق دولتی معادن در اختیار دارند که البته باید
پاسخ طرفهای مقابل را نیز بشنویم.به گفته رضیان ،جلسه بعدی کمیته
تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت هفته آینده برگ زار خواهد شد.

ماموریت ضربتی وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راستای کاهش وضعیت آلودگی هوای کالنشهرها مکلف به انجام ماموریت
رضبتی تعریف شده توسط هیات دولت شد.
به گ زارش ایسنا ،هر ساله با نزدیک شدن به فصول پایانی سال شاهد اف زایش می زان آلودگی هوا در کالنشهرها به
ویژه پایتخت هستیم که مسائل و مشکالت متعددی را ب رای 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  ۸۵درصد آلودگی هوای پایتخت مربوط به وسائل نقلیه اعم از موتورسیکل تها،
خودروهای سواری فرسوده و نیز وسائل حمل و نقل عمومی آالینده است .همچنین رقمی بیش از  ۱۰درصد
آلودگی هوای ته ران به صنایع آالینده مربوط م یشود ،اما آنچه کارشناسان و مسئوالن به آن تاکید دارند می زان بیش
از حد آالیندگی هوا توسط وسائل نقلیه است.
در همین راستا وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از بررسی گ زارش توسط هیات دولت وضعیت آلودگی هوای
کالنشهرها و اقدامات انجام شده دراین رابطه و نیز تعیین ماموری تها به منظور بهبود رشایط نامساعد موجود
مکلف شده است با همکاری وزارتخان ههای کشور ،راه و شهرسازی و نیز سازمان برنامه و بودجه طرح بهسازی و

نوسازی رضبتی ناوگان حمل و نقل عمومی کالنشهرها را با استفاده از حداکرث توان تولید داخل و بهرهگیری از
اب زارهای مالی و رسمای ه گذاری قانونی ارائه کند.
بناب راین محمد رشیعتمداری و وزارتخانه متبوعش موظف شدهاند تا ماموریت رضبتی که توسط دولت ب رای ارائ هی
طرح بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کالنشهرها تعریف شده است را در اولویت ق رار دهند و از
حداکرث توان و ظرفیت تولید داخل به منظور اج رای این ماموریت استفاده کنند.
انتظار م یرود وزارت صنعت ،معدن و تجارت با حرکت در مسیر عملیاتی ساخنت ماموریت محول شده توسط
هیات دولت به منظور کاهش چال شهای پی شرو در بحث آالیندگی هوا طی سالهای آینده اقدام کند و با ارائه
طرحی اثرگذار و مطلوب بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کالنشهرها را در دستور کار ق رار دهد.
یکی دیگر از تکالیف محول شده به این وزارتخانه استفاده حداکرثی از توان تولید داخل با بهرهگیری از
اب زارهای مالی و رسمای ه گذاری قانونی است که نشان م یدهد هیات دولت تاکید ویژهای بر تولید داخلی داشته
و از وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواسته است که حداکرث ال زامات مربوطه را در این بخش از خارج وارد
کند.

واحدهای صنعتی روستایی تا سقف  10میلیارد ریال سرمایه در گردش می گیرند
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی ای ران اعالم
کرد :تسهیالت توسعه اشتغال روستایی تا
سقف  10میلیارد ریال با اولویت طرح ها
و واحدهای صنعتی مستقر در روستاها
و شهرهای زیر  10هزار نفر جمعیت
پرداخت می شود.
غالمرضا سلیامنی در گفت وگو با ایرنا
با اشاره به آغاز ثبت نام ب رای دریافت
تسهیالت توسعه اشتغال روستایی از
 23دی ماه جاری گفت :این تسهیالت
با استفاده از منابع صندوق توسعه
ملی و با امضای تفاهمنامه همکاری
بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ،پست بانک و رشکت توسن ،پس
از بررسی در کمیته مربوطه تخصیص

طال و ارز به سوی سراشیبی رفت

می یابد.
به گفته این مقام مسئول ،ب راساس آیین
نامه تهیه شده  10درصد منابع یک
میلیارد و  500میلیون دالری صندوق
توسعه ملی ب رای طرح های اشتغالزایی
روستایی در نظر گرفته شده و معادل
ریالی این رقم از منابع بانک ها در
اختیار طرح های اشتغالزایی ق رار خواهد
گرفت.
وی ترصیح کرد 10 :درصد از این منابع
در قالب رسمایه در گردش با نرخ بهره 10
درصدی و بازپرداخت حداکرث  18ماه به
متقاضیان پرداخت خواهد شد.
سلیامنی خاطرنشان کرد :محدودیتی ب رای
پرداخت رسمایه در گردش به واحدهایی
که تایید می شوند ،وجود ندارد و مبالغی

بین یک میلیارد تا  10میلیارد ریال به
واحدها پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد :متقاضیان ب رای دریافت
تسهیالت می توانند در سامانه «کارا»
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی ثبت
نام کنند و سهمیه بندی همه استان ها
نیز مشخص شده است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی ای ران گفت:
در همین پیوند ،کمیته ای در استان ها
از سوی این سازمان و پست بانک شکل
گرفته است که مسئولیت تایید یا رد
طرح های رسیده را بر عهده دارد.
وی بیان داشت 2 :هزار و  800واحد
صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی
وجود دارد که پس از ابالغ تفاهمنامه،

گندم خودکفا ماند؛ صادرات  ۶برابر شد

صادرات گندم در حالی  ۱۳۵۱درصد نسبت به پارسال بیشرت شده که واردات آن با ادامه ممنوعیت ،تقریبا متوقف
شده است و نشانگر خودکفا شدن این محصول اس رتاتژیک در ای ران و مثبت شدن ت راز تجاری آن مانند ماههای گذشته
است.
به گ زارش ایسنا ،ب راساس آخرین آمار منترش شده وزارت جهاد کشاورزی ،طی  ۹ماهه نخست امسال بیش از  ۲۷۶ه زار
و  ۴۱۰تن انواع گندم ای رانی به ارزش بالغ بر  ۷۰میلیون و  ۷۸۰ه زار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است که از
نظر وزنی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته  ۱۳۵۱.۷۳درصد و از نظر ارزشی  ۷۵۸.۹۸درصد اف زایش داشته
است.
حال آنکه واردات این محصول تقریبا متوقف شده و به صورت الک پشتی در حال اف زایش است ،چ را که ب راساس
همین آمار ،طی  ۹ماهه نخست امسال واردات این محصول اس رتاتژیک به بیش از  ۶۰ه زار و  ۷۲۰تن به ارزش
 ۱۷میلیون و  ۸۳ه زار دالر رسید که نسبت به واردات بیش از یک میلیون و  ۳۶۹ه زار تنی  ۹ماهه پارسال ۹۵.۵۷
درصد از نظر وزنی و  ۹۴.۹۱درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و در واقع م یتوان گفت که ت راز بازرگانی
گندم مثبت  ۵۲.۹۵میلیون دالر شده است.
پیش از این نیز مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده بودند که واردات گندم به دلیل رسیدن ای ران 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 سالهای گذشته بودیم که امسال به شدت کنرتل شده است.
اسامعیل اسفندیاریپور 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 سالهای قبل وضعیت به گون های است که نیازی به واردات گندم
ب رای سال جاری نیست و حتی ب رای چند ماه از سال آینده نیز گندم داریم.
البته آمارها نیز نشاندهنده ممنوعیت و توقف واردات گندم است ،چ راکه در هشت ماهه امسال بیش از ۵۹
ه زار و  ۴۰۰تن گندم به کشور وارد شده بود که طی یک ماه گذشته تنها حدود  ۱۱۰۰تن به واردات این محصول
اضافه شده است که به گفته یکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصول اس رتاتژیک مدتهاست
ممنوع شده و اگر به صورت محدود و اندک وارد م یشود به دلیل وجود ثبت سفارشهای قبلی است.

کمیته ای با عضویت منایندگان رشکت
شهرک های صنعتی و پست بانک در
استان ها تشکیل می شود و با بررسی
مدارک و مستندات متقاضیان ،اطالعات
جمع آوری شده را نهایی و به سازمان
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
ارسال کنند.
این مسئول ترصیح کرد :سهمیه بندی
ها بر اساس معیارهایی خاص در نظر
گرفته شده که از جمله آنها نرخ بیکاری
و جمعیت شهرهاست.
وی اظهار داشت :اکنون مبلغ  22هزار و
 500میلیارد ریال از سوی دولت تامین و
به حساب بانک عامل واریز شده است
و پست بانک نیز به همین میزان باید
واریزی داشته باشد.

به گزارش ایرنا ،ب راساس این تفاهمنامه
سه جانبه ،کمیته ای با عضویت
منایندگان این نهادها در استان ها تشکیل
و تا  2هفته دیگر اقدامات الزم ب رای
شناسایی و معرفی متقاضیان به بانک را
انجام می شود.
این تفاهمنامه در راستای اج رای قانون
ایجاد و توسعه اشتغال در روستاها و
شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت با
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
اج را خواهد شد.
برداشت  1.5میلیارد دالر از منابع
صندوق توسعه ملی ب رای توسعه اشتغال
در مناطق روستایی ،عشایری و شهرهای
کوچک تابستان امسال به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید.

جزئیات احیای  ۵۰۰معدن اعالم شد

رییس خانه معدن ای ران از همکاری این تشکل معدنی ،ایمیدرو ،میدکو ،گلگهر و معاونت معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ب رای فعالسازی  ۵۰۰معدن کوچک و متوسط و ایجاد  ۴۲۵ه زار فرصت شغلی مستقیم
و غیرمستقیم خرب داد.
محمدرضا به رامن در گف توگو با ایسنا ،با بیان ای نکه تاکنون سه  -چهار نشست در این زمینه برگ زار شده است،
گفت :خانه معدن یکی از اهرمهای تفاه منامه احیای معادن کوچک و متوسط است که از دیگر مجموع ههایی
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 ای نکه دو تفاه منامه ب رای اج رای این طرح بسته خواهد شد ،اظهار کرد :دو تفاه منامه
ب رای احیای  ۵۰۰واحد 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.
به رامن با اشاره به نحو ه رسمای ه گذاری در این طرحها ،گفت :سیاست ب رای احیای این واحدهای زمین مانده
معدنی استفاده از اب زارهای موجود است و در حقیقت ق رار بر این است که این معادن ب رای از رسگیری
فعالی تهای خود منابع مالی الزم را جهت احیاء از میدکو و گلگهر دریافت کنند.
رییس خانه معدن ای ران ادامه داد :بازپس گیری منابع پرداخت شده ب رای 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 هم راهی کنیم.
وی درباره زمانبندی مربوط به اج رای این طرح ،گفت :تقریبا همه چیز ب رای آغاز به کار این طرح ف راهم است و
حتی میدکو پیشنهاد خود را ب رای اج رایی شدن این طرح به ایمیدرو ارائه کرده و احتامال تاکنون جواب دریافت
کرده است که م یتوان گفت به محض حصول تفاه م نهایی این طرح به اج را در خواهد آمد.

ه زار تومان فروخته شد .ربع سکه نیز  ۴۲۰ه زار تومان قیمت خورد که
اندکی اف زایش قیمت را تجربه کرد.
در بازار ارز ،دالر کاهشی شد و  ۴۴۰۵تومان قیمت خورد .یورو ۵۴۶۵
تومان ،پوند انگلستان  ۶۱۴۰تومان  ،لیر ترکیه  ۱۲۱۰تومان ،یوان چین
 ۷۰۵تومان و درهم امارات  ۱۲۱۷تومان عرضه شد .دالر مبادل های نیز ۳۶۵۱
تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شد.
همچنین طال در بازار داخلی کاهشی و در بازار جهانی اف زایشی شد .هر
گرم طالی  ۱۸عیار  ۱۳۹ه زار و  ۷۶۶تومان ،هر مثقال طال  ۶۰۵ه زار و ۴۰۰
تومان و هر اونس طال در بازار جهانی  ۱۳۴۳دالر داد و ستد شد.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

 80درصد 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 گ زارش ایسنا ،عباس کشاورز اظهار کرد :سال های خوبی را از نظر
اقلیمی پشت رس منی گذاریم و در آذر ماه سال گذشته به یک باره
بارندگی و پس از آن رسمای شدید به محصوالت کشاورزی خسارت زد ،اما
در عین حال می زان تولیدات از نظر ما قابل قبول بوده است.
وی افزود :در غرب کشور با وجود کمی قابل توجه باران و اف زایش درجه
ح رارت توانستیم گندم را تولید کنیم و این نشان می دهد که از نظر
تولیدات کشاورزی در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد و جامعه ای رانی
و کشاورزان همه توانایی تولید پایدار و مستمر را پیدا کرده اند و به
دنبال کنرتل تولیدات هستیم ،زی را 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 اف زایش داده ایم و طی چهار سال گذشته۲۱
درصد بهره وری آب رشد داشته است و اگر این روند ادامه یابد بح ران آب
در کشور به شدت کاهش می یابد.
کشاورز با بیان اینکه بیش از  ۸۰درصد منابع غذایی خود را در داخل
کشور تولید می کنیم ،خطاب به صنعتگ ران گفت :شام صاحب
تکنولوژی هستید و باید آن را به عرصه تولید بربید و این ب رای بهرت
شدن کسب و کار به نفع شام است و کشاورزان نیز می توانند بهرت
تصمیم بگیرند.
وی با بیان اینکه ضایعات ،تولید را غیر اقتصادی می کند ،باید ب رای
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
ب رای بهبود رشایط تالش کنند.

تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن
 14.7درصد افزایش یافت

وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :تسهیالت پرداختی به بخش صنعت
و معدن تا پایان آبان ماه امسال  14.7درصد و به بخش بازرگانی  9.8درصد
رشد یافت.
به گ زارش ایرنا  ،با توجه به گ زارش وضعیت شاخ صهای بخش صنعت ،معدن
و تجارت ،تسهیالت پرداختی بان کها و موسسات اعتباری به بخش صنعت
و معدن در هشت ماهه امسال بیش از یکه زار و  60میلیارد ریال بود که با
احتساب می زان این تسهیالت در مدت مشابه سال  ( 95بیش از  920ه زار میلیارد
ریال)  14.7درصد رشد داشت.
برپایه این گ زارش ،تسهیالت پرداختی هشت ماهه امسال به بخش صنعت و
معدن  29.8درصد از کل تسهیالت پرداختی به بانک ها و موسسه های اعتباری
بود؛ در حالی که در هشت ماهه پارسال این رقم  28.5درصد کل تسهیالت بود.
همچنین در حوزه بازرگانی نیز تا پایان آبان ماه امسال بیش از  500ه زار میلیارد
ریال تسهیالت پرداخت شد که معادل  14.2درصد از کل تسهیالت بود و با توجه
به تسهیالت پرداختی در مدت مشابه سال گذشته (بیش از  460ه زار میلیارد
ریال) اف زایش  9.8درصدی داشت.
عالوه ب راین در هشت ماهه امسال  47طرح صنعتی ،معدنی و تجاری با رسمایه
گذاری  2.1میلیارد دالر در هیات رسمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که
با توجه به تصویب  42طرح با رقم رسمایه گذاری  4.8میلیارد دالر در مدت
مشابه سال گذشته ،از لحاظ تعدادی  11.9درصد اف زایش و از لحاظ مبلغ 56.6
درصد کاهش داشت.گ زارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت می اف زاید :به منظور
تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک ،متوسط و طرحهای نیمه متام با پیرشفت
فیزیکی باالی  60درصد در راستای اقتصاد مقاومتی نیز تا پایان آبانماه امسال
در مجموع  37ه زار و  281طرح ثب تنام کردند که  15ه زار و  558طرح به ارزش
 113ه زار و  66میلیارد ریال به بان کهای عامل معرفی شد.
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بخشنامه جدید
واردات
و عدم امکان
ترخیص
برخی خودروها

Wednesday - 17 January 2018

استقبال از فروش اینترنتی کوییک
باعث پذیرش مرحله ای در سایت ثبت نام شده است

بر اساس بخشنامه جدید گمرک امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید
شده از تاریخ  ۲۸تیرماه تا  ۹دی 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  ۲۸تیرماه تا  ۹دی ماه سال جاری وجود ندارد .در این
بخشنامه خطاب به ناظران و همچنین مدیران گمرکات اجرایی سراسر کشور آمده است:
پیرو بخشنامه  ۹۶.۲۶۶.۱۱۲۴۵۲۷مورخ  ۱۳۹۶.۱۰.۱۳موضوع اصالحات آئین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات
خودرو مصوبه شماره /۱۲۵۵۷۳ت  ۵۴۸۰۳مورخ  ۱۳۹۶.۱۰.۹بدین وسیله بند  ۳بخشنامه فوق االشاره به شرح
ذیل اصالح می گردد:پیرو بخشنامه  ۲۳۰/۹۶/۹۶۵۱۷۵مورخ  ۱۳۹۶.۹.۸امکان ترخیص خودروهای سواری از
محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ  ۱۳۹۶.۴.۲۸لغایت  ۱۳۹۶.۱۰.۹کماکان 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

بازار خودروهای وارداتی
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 واردکنندهای میتواند 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 سرمایهای و یا مصرفی تنها به واردکنندکان رسمی داده شود در بازار
نوعی انحصار ایجاد می شود.
در حالی پس از اعالم نام  13شرکت واردکننده و فروشنده مجاز خودرو از طرف
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان 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  20روز 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.
وی تاکید کرد  :در وضعیت کنونی انتظار می رود دستگاههای نظارتی نسبت به
شرایطی که شرکت واردکننده در بازار ایجاد کردند ،ورود کرده و علت اینکه با گذشت
 20روز 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  15تا 20
روز خودروها را تحویل مشتریان دهند در حالی که بسیاری از این شرکتها اقدام به
فروش های  4تا  5ماهه می کنند و صرفا به دنبال تامین نقدینگی از طریق پیش
فروش هستند.
شیوا :قیمتهای نامعقول خودروهای وارداتی بیضابطه 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  25گانه ؛

موج نگرانی ها به قطعه سازان موتورسیکلت هم رسید

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 میشود اما سوال اینجاست قیمتهای 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.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد :بررسی ورود شورای رقابت به بازار خودروهای
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
خودروهای وارداتی در بازار  ،انتظار می رود بازار وارداتی ها طی روزهای اخیر از
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 .

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
ی که باید آزمون و خطای تولید انژکتوری ها در کشورهای
در کشور  ،به خبرخودروگفت  :در حال 
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 موتورسیکلتها  ٢٥گانه شد
با اضافه شدن هشت عنوان استاندارد برای موتورسیکلتها از ابتدای دیماه سال جاری ،تعداد
استانداردهای مربوط به موتورسیکلتها از  ١٧به  ۲۵مورد افزایش یافت و هر موتورسیکلتی که
نتواند تا ابتدای فروردینماه سال  ٩٧این تعداد استاندارد را رعایت کند ،شمارهگذاری نخواهد شد.
به گزارش ایسنا ،از ابتدای دیماه سال جاری هشت عنوان استاندارد به استانداردهای اجباری
موتورسیکلتها اضافه شده است تا تعداد استانداردهای مورد نظر در خصوص این مدل از وسایل
نقلیه که تا کنون  ١٧مورد بوده است به  ۲۵مورد افزایش یابد .این درحالی است که اگر هر
موتورسیکلتی نتواند تا پایان سال تاییدیه مربوط به این هشت استاندارد را اخذ کند و با عدم
شمارهگذاری روبهرو خواهد شد.
از هشت عنوان استاندارد اجباری اضافه شده برای موتورسیکلتها ،پنج مورد مختص به همه
موتورسیکلتها بوده و سه مورد مربوط به موتورسیکلتهای سه چرخ و چهار چرخ است.
پنج مورد استاندارد لحاظ شده از هشت مورد استاندارد اجباری مذکور که مربوط به همه
موتورسیکلتهاست به ترتیب مربوط به باک موتور ،سازگاری الکترومغناطیسی ،آینه ،عدم
دستکاری و برجستگی بیرونی است.همچنین سه مورد از  ۸مورد استاندارد مذکور که مربوط به
موتورسیکلتهای سه چرخ و چهار چرخ است مربوط به شیشهشوی ،کمربند و کوپلینگ است.
در بین هشت عنوان استاندارد جدید اضافه شده به  ۱۷مورد 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.

خداحافظی با تولید تندر  ۹۰و ساندرو در دیماه ۹۸
مدیرعامل رنوپارس از عرضه  ١٥٠هزار 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
بازگشت تحریم ها با دستور ترامپ گفت :با توجه به
اینکه رنو  ۱۶۰هزار دستگاه خودرو در ایران تولید
می کند ،قطعا در حوزه تحریم در زمان مشخص خود
تصمیم خواهد گرفت ،اما نکته حائز اهمیت آن است
که در تحریم قبلی نیز رنو وکالی خود را برای مذاکره
در مجامع قضایی اعزام کرد و به صراحت اعالم نمود
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
اظهارنظر خواهیم کرد.
مدیرعامل رنوپارس از عرضه  ١٥٠هزار دستگاه خودرو
در ایران خبر داد و گفت :سازمان گسترش بر روی

جزئیات قرارداد رنو با وزارت صنعت در حال بررسی
است و ما هدفگذاری را در این زمان برای تولید ١٥٠
هزار دستگاه خواهیم داشت.
وی افزود :سال گذشته ( )۲۰۱۷رنو پارس رکورد تولید
را بابیش از  ١٦٠هزار محصول و رشد  ٤٨درصدی و
سهم بازار  ۱۱درصد شکست .بر این اساس ،در منطقه
آفریقا ،خاورمیانه ،هند و ایران مقام اول در برند رنو را
کسب کردیم.
به گفته اسماعیلی ،گزارشهای 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 کارخانههای مرجع مقایسه و امتیاز بندی
میکنیم.
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 ۲۵: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  ٦٠درصد داخلی سازی صورت گرفته
و بر روی برخی خودروها هم  ٤٠درصد ساخت قطعات
صورت گرفته است که با برنامه ریزی قرار بر این است
که سطح اول را به  ۸۰درصد و سطح دوم را به ۶۰
درصد ارتقا دهیم.
اسماعیلی گفت :دو قطعه را به صورت نمونه برای
صادرات به روسیه و آفریقای جنوبی ارسال کرده ایم
و منتظریم تا در صورت هماهنگی ،تولید انبوه را آغاز
کنیم.
وی ادامه داد :پیش از تحریم ها  ٥٥٠٠دستگاه
خودرو صادر کردیم که در آن زمان عدد قابل توجهی

بود ،بنابراین اگر چه به دلیل محدودیته ا این روند
متوقف شد ،اما سال گذشته همه محصوالت را برای
کلینیک خودرو به چند کشور صادر کرده ایم تا پس از
بازارسنجی ،صادرات را از سر بگیریم.
اسماعیلی با بیان اینکه گزارش های سازمان بازرسی
کیفیت گواهی بر عملکرد در زمینه توسعه قطعه
سازان است ،افزود :بخش عمده کیفیت خودرو وابسته
به کیفیت قطعه است و ما در همکاری با قطعه سازی
توانمند ایرانی ،توانستیم استانداردهای رنو را در ایران
پیاده کرده ایم اکنون شاهد تولید با کیفیت ترین
محصول در کشور باشیم.
وی در خصوص اجرای استانداردهای جدید در صنعت
خودرو و بخصوص تولید خودروهای رنو گفت :کوئید
همه استانداردها را پاس می کند البته خودروهای فعلی
رنو باید خود را تطبیق دهند و تغییر پلتفرم دهند .این
در حالی است که خودروسازان از دی  ٩٧تا دی ٩٨

فرصت دارند که استانداردها را پاس کنند ،البته کوئید
همه استانداردها را پاس می کند.
اسماعیلی در خصوص تولید خودروی کوئید در ایران
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
بازگشته است ،تصریح کرد :این در شرایطی است که
کوئید محصول ایران است و باید تولید شود؛ بنابراین
تالش داریم شرایط را برای آن مهیا کنیم.
وی افزود :باید خودروسازان را ادغام کنیم تا بتوانیم
محصول مناسب و باکیفیت تولید کنیم .نه اینکه
هوا را آلوده کنیم و خودرو را گران به دست مردم
بدهیم.
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رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران خبر داد:

ساختار حقوقی تامین مالی جمعی
تهیه شد

رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران
در سومین هامیش جشنواره فناوری اطالعات
دانشگاه صنعتی رشیف ،حوزههای تامین مالی
پروژهها و طرحهای دانشبنیان و رشکتهای
استارتاپی را از درگاه فرابورس ترشیح کرد و
از تهیه ساختار حقوقی تامین مالی جمعی
( )Crowdfundingبه عنوان فصلی جدید
در تامین مالی کسب و کارهای دیجیتال و
دانشبنیان خرب داد.
به گزارش فرابورس ایران ،حسین نظامدوست
با بیان اینکه فرابورس به عنوان یک بازار
که با هدف تامین مالی و ارتقای شفافیت
بوکارها فعالیت میکند ،اقدام به
کس 
راهاندازی یکرسی ابزارها و بازارهای مختلف
بوکارها کرده
در مراحل مختلف عمر کس 
است ،گفت :در مرحله ایده و طرح یک
کسبوکار ،بازار دارایی فکری راهاندازی شده
که در آن داراییهای فکری ثبت شده مانند
اخرتاع ،عالئم تجاری و طرحهای صنعتی

قابلیت درج و معامله دارند.
به گفته رئیس اداره نهادهای نوین مالی
فرابورس در مقوله تجاریسازی داراییهای
فکری نیز با معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری همکار یهایی صورت
گرفته است و بر این اساس فن بازارهای
متعددی برگزار شده تا ارتباط دو سویهای
میان رسمایهگذاران و صاحبان ایده و اخرتاع
برقرار شود و زمینههای الزم برای معامله این
داراییهای فکری رقم بخورد.
وی با اعالم اینکه با عبور از مرحله تامین مالی
ایده و اخرتاعات ،کارآفرینان و صاحبان ایده در
بوکار خود هستند،
فکر گسرتش و توسعه کس 
نقش صندوقهای رسمایهگذاری جسورانه
و ورود رسمایهگذاران خطرپذیر به مقوله
تامین مالی را در این مرحله پررنگ قلمداد
کرد و گفت :تاکنون سه صندوق جسورانه
در فرابورس ایران پذیرهنویسی شده که این
صندوقها در حوزههای سالمت ،فناوری مالی،

فناوری اطالعات و ارتباطات ،پرتوشیمی ،آب و
حوزه فرهنگ به تامین مالی استارتاپها اقدام
میکنند.
نظامدوست همچنین امکان پذیرش اینگونه
رشکتها پس از بزرگ شدن سایز آنها در
تابلو دانشبنیان بازار رشکتهای کوچک و
متوسط را به عنوان یک راه دیگر تامین مالی
از طریق سازوکارهای فرابورس ایران دانست
و گفت :رشکتهایی که متایل به تامین مالی
بزرگتر و رقیق کردن سهام خود از طریق ورود
سهامداران بیشرت دارند ،با پذیرش در این بازار
که یک سال از راهاندازی آن میگذرد به خوبی
از این امکان بهرهمندند.
وی همچنین برگزاری بزرگرتین رویداد
منایشگاهی فینتکها در ایران را تحت عنوان
فیناستارز اقدام دیگری در فرابورس ایران
معرفی کرد که در راستای ایجاد تعامل میان
استارتاپها و نهادهای متولی در حوزه مالی
کشور ،ترویج و فرهنگسازی به منظور معرفی

ظرفیتهای بازار رسمایه برای تامین مالی و
همافزایی بازیگران کلیدی و مهم حوزه مالی
رقم خورده است و در سالهای پیش رو نیز
شاهد برگزاری آن در خالل منایشگاه بیناملللی
بورس ،بانک و بیمه خواهیم بود.
وی در نهایت با اشاره به امضای تفاهمنامه
تامین مالی جمعی پروژههای دانشبنیان بین
سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی ،ارتباطات
و فناوری ،اطالعات و کار ،تعاون و رفاه
اجتامعی و معاونت علمی ریاست جمهوری از
تهیه شدن ساختار حقوقی آن خرب داد و گفت:
تامین مالی جمعی که لیست متامی عوامل
آن در فرابورس ایران درج میشود ،در قالب
رشاکت در پروژهها دنبال میشود و مدلهای
مختلف مبتنی بر اهدا ،پاداش و مشارکت را
دربرمیگیرد و زمینه و فرصت مناسبی برای
استفاده از این ظرفیت برای تامین مالی
بوکارهای دیجیتال و دانشبنیان به شامر
کس 
میرود.

اصالح دستور العمل ها ،ضرورت بازار سرمایه

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق
بهادار گفت :حذف  EPSیکی از
درخواست های فعاالن بازار بود که
کاهش توقف طوالنی مدت منادها را
در پی دارد.
به گزارش سنا ،در ابتدای این
گردهامیی که با حضور حسن امیری،
معاون نظارت بر بورس ها و نارشان
سازمان بورس و اوراق بهادار ،سعید
فالح پور معاون اجرایی سازمان بورس
و اوراق بهادار و روح اله میرصانعی
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق
برگزار شد ،حسن امیری با اشاره به
تعداد توقف منادها گفت :اگرچه
تعداد توقف منادها بیشرت می شود
ولی زمان توقف منادها کوتاه تر شده
و شاهد روزهای معامالتی بیشرتی
برای مناد خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به چالش دامنه
نوسان و حجم مبنا بیان کرد :حل
مشکالت مربوط به حجم مبنا و
دامنه نوسان بارها در هیات مدیره
مطرح شده و مهم ترین بحث آن

به وجود آمدن دامنه نوسان پویا در
بازار رسمایه است که امیدواریم در
آینده نزدیک با به روز رسانی سامانه
معامالت این مهم اجرایی شود.
امیری ،گفت :افزایش شفافیت در
بازار وظیفه نهاد ناظر است و اگر به
نکته ای مبهم برخورد شود ،پیگیری
های الزم انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موضوع در
سایر کشورها نیز به همین نحو است
گفت :در دنیا ،عمده ترین حالتی
که فساد یک رشکت کشف می شود
توسط پرسنل داخلی و رسانه ها است
و در این میان نهادهای ناظرآنها نقش
پررنگی ندارند.
در ادامه سعید فالح پور ،معاون
اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار
گفت :از بهمن ماه امسال سامانه
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.

معاون اجرایی سازمان بورس در
خصوص حذف EPSاظهار کرد :در
حال حارض ژاپن تنها کشوری است که
هنوز از گزارش های  EPSدر معامالت
استفاده می کند و در دیگر کشورها
گزارش های  EPSالزامی نیست.
وی افزود :در حال حارض رشکت ها
می توانند سود و درآمد فروش را به
رشط اینکه گزارش تفسیری کاملی
داشته باشند ،به ریال اعالم کنند .در
واقع گزارش های مدیریتی از گزارش
های  EPSکامل تر است چرا که با
استدالل و مفروضات کامل گزارش
می شود.
معاون اجرایی سازمان بورس ادامه
داد :حذف  EPSیکی از درخواست
های فعاالن بازار بود که کاهش
توقف طوالنی مدت منادها را در پی
دارد .درواقع پیش از این اگر رشکتی
به جای گزارش  3ماهه ،گزارش  2ماهه
ارایه می کرد ،سازمان منی توانست با
استناد به این گزارش مناد را باز کند،
این در حالی است که با حذف EPS
سازمان در حال حارض می تواند در
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.
فالح پور با اشاره به اهمیت EPS
گفت :ما در دستور العمل جدید از
تحلیل های حسابداری به سمت
تحلیل فاینانس حرکت می کنیم.
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
نقدی است .در این حالت تحلیل

گران بازار می توانند با استفاده از
خروجی اطالعات رشکت ها پیش بینی
دقیق تری داشته باشند.
فالح پور تاکید کرد :بسیاری بر این
باورند که توقف مناد خسارات زیادی
به سهامداران خرد وارد می کند.
به همین دلیل ما توقف منادها را
محدود کرده و دستورالعمل انضباطی
سهامداران عمده را تدوین کرده ایم.
وی افزود :در رشایط فعلی که
دستورالعمل اصالح شده است تالش
متامی اهالی بازار رسمایه باید این
باشد که گزارش تفسیری جامع تری
ارائه کنند تا مفروضات  EPSدر آن
وجود داشته باشد .همچنین باید
تالش شود در گزارش تفسیری متامی
مبانی بودجه در نظر گرفته شود.
معاون اجرایی سازمان بورس در پایان
بیان کرد :در رشایط جدید ،اطالعات
ماهانه از اهمیت بیشرتی برخوردار
هستند و دیگر کمرت با اطالعات غلط
مواجه هستیم .ما اگر بتوانیم راه
فعلی را ادامه دهیم مطمئنا شاهد
افزایش سطح تحلیل در بازار خواهیم
بود.
در بخش دیگر سعید محمد علیزاده
مدیر نظارت بر نارشان سازمان بورس
یکی از مزیت های اقدامات جدید
را شفافیت دانست و گفت :با شیوه
جدید اطالع رسانی می توانیم شاهد
شفافیت بیشرتی در بازار رسمایه
باشیم .
وی ادامه داد :نظارت بر قسمتی از
این شفاف سازی توسط بورس ها
صورت می گیرد و ارکان دریافت
اطالعات از نارشان را پیگیری می
کنند .

راهکارهای پیش روی بودجه از منظر
بازارهای مالی
وضعیت بودجه عمرانی ،نرخ ارز،
عرضههای اولیه دولت و زمانبندی
آنها ،انتشار اوراق توسط دولت و
نگرانی درباره رس رسیدهای احتاملی
اوراق و ریسکهای همیش ه تحمیل
شده از سوی سیاستگذاران به بازار
رسمایه ،بخشی از دغدغههای اهالی
بازار است.
در این نشست عنوان شد در بودجه
سال  ٩٧برای اولین بار روش مشارکت
عمومی-خصوصی برای بودجه
عمرانی مطرح شده است .در این
روش  ٣محور دولت،صندوق توسعه
ملی و بانکها در تامین هزینه های
عمرانی مشارکت خواهند داشت که
این موضوع می تواند در اجرایی
شدن پروزه های عمرانی متوقف
سودمند باشد.
هموارسازی درآمدهای دولت یکی
دیگر از اقدامات جدید مطرح شده
در بودجه سال آینده است .بدین
معنا که به دولت اجازه داده می
شود از ابتدای سال اقدام به انتشار
اوراق بدهی با رسرسید  ٣ماهه کند
که موجب ترسیع درآمدزایی دولت
می شود.
در بودجه سال آینده شاهد افزایش
انتشار اوراق بدهی از سوی دولت
در بازارهای مالی خواهیم بود که اگر
بصورت نظام مند و در چهارچوب
ضوابط صورت نگیرد از یک سو می
تواند آثار سوئی بر بازار رسمایه
داشته باشد و از طرف دیگر دلیل
مضاعفی بر کرسی بودجه دولت در
سال آینده شود.

نخستین دوره  DBAبازارسرمایه اسالمی با گواهینامه سازمان برگزار می شود
براساس تفاهمنامه سازمان بورس و انجمن مالی اسالمی ،سازمان بورس به دانش آموختگان دوره  DBAبازار 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  DBAبازار 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  DBAبازار رسمایه اسالمی ،گواهینامه های حرفه ای اصول بازار رسمایه و تحلیلگری بازار رسمایه
اعطا خواهد کرد.همچنین طبق توافقنامه با بانک قرض الحسنه رسالت ،دانشجویان رشکت کننده در دوره  DBAو MBA
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  DBAو  MBAبازار رسمایه اسالمی تا  30دی ماه جاری برای نام نویسی در این دوره
ها فرصت دارند .اطالعات بیشرت در خصوص جزئیات دوره های  DBAو  MBAبازار رسمایه اسالمی و رشایط نام نویسی
در این دوره ها در پایگاه اینرتنتی انجمن مالی اسالمی ایران به نشانی  www.iaif.irدر دسرتس عالقه مندان قرار دارد.

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.
علیاکرب 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 میدهد 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 میتواند 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 میشود و کشاورزان به دنبال آن هستند که وجوه خود را دریافت کنند .باید
ت مالی الزم صورت گیرد.
از کسانی که در بورس فعال شده و گندم را خریداری میکنند ،حامی 
وی افزود :اگر خط اعتباری دولتی برای خرید گندم فعال شود ،دولت میتواند 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 ذخیرهسازی گندم گفت :بخشی از سیلوهای خصوصیسازی
شده و کارخانههای آرد و ماکارونیسازی هم دارای سیلوی ذخیرهسازی و امکانات خرید هستند و میتوانند این فرایند
را شکل دهند و در مجموع ،عرضه گندم در بورس اساساً اقدام خوبی است.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به رشکتهای تعاونی گفت :کشاورزان میتوانند با تشکلهایی که دارند از جمله
تعاونیهای تولید ،تولیدات خرد و کوچک را تجمیع کرده و در قالب منسجمتری در بورس کاال عرضه کنند و یک
تعاونی به منایندگی از اعضا ،محصو ل 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 میشود ،یعنی فروشنده میتواند 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 مییابد

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  27/10/96وجه تضمین اولیه برابر  16میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی،
در مجموع  21میلیون ریال تعیین میشود.
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 میکنند که متناسب
با تغییر ارزش قراردادهای آتی ،حساب هر یک از طرفین تعدیل میشود .مبلغ وجه تضمین اولیه متغیر و از طریق
بورس کاال تعیین و اعالم میگردد.چنانچه مشرتی در موقعیت معامالتی خود سود کسب کند سود مربوط به حساب
واریز میشود که قابل برداشت است .چنانچه مشرتی با زیان روبهرو شود مبلغ زیان تا زمانی که به سطح حداقل وجه
تضمینی برسد از حساب کرس میشود .پس از رسیدن حساب به حداقل وجه تضمین( ۶۰درصد وجه تضمین اولیه)
مشرتی اخطار کرسی موجودی میگیرد و به اصطالح  Call Marginو باید اقدام به شارژ حساب تا سطح وجه تضمین
اولیه کند یا موقعیت باز خود را ببندد.
همچنین در صورتیکه سپرده جربانی واریز نگردد ،کارگزاری اقدام به بسنت موقعیت رسمایهگذار و جربان رضر و زیان
خود منوده و بقیه وجوه را به حساب وی واریز میمناید .در صورتیکه امکان بسنت موقعیت در ساعات عادی معامالت
نباشد ،معامالت وارد بازار جربانی میگردد.
قرارداد آتی ،توافق نامهای 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 نامهای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده
است ،صورت میگیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود.
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 منیشود .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.

 4دلیل 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  3ماه 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  32درصد از سال  92بوده درحالیکه پول ملی ترکیه و روسیه حدود  75تا  90درصد 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  91با 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  9ماهه 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  30درصد ارزش بازار را شامل می شوند .
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پرتاب اولین ماهواره اینترنت رایگان برای کشورهای در حال توسعه

فرد شبیه به خود را با سلفی گرفتن در آثار هنری پیدا کنید

رشکت «کوئیکا»( )Quikaاولین ماهواره خدمات اینرتنت رایگان برای کشورهای در حال توسعه
را به فضا میفرستد.به گزارش ایسنا  ،برنامههای فیسبوک برای دسرتسی به اینرتنت ماهوارهای
رایگان احتامال به مشکل خورده است ،اما رشکت دیگری وعده داده است که این امر را محقق
کند«.کوئیکا» که توسط رئیس بخش ماهوار ه ای «تالیا» تاسیس شده ،در سه ماهه دوم سال
 ،2018خدمات پهنای باند ماهوارهای رایگان را راهاندازی میکند.وعده داده شده است که
این خدمات در کشورهای در حال توسعه که در آن نابرابری و فقدان و نقص زیرساختها(به
خصوص در مناطق روستایی) دسرتسی به اینرتنت متداول را برای اکرث مواقع غیرممکن میسازد،
رسیع و با دسرتسی وسیع فراهم شود.

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 موزههای دنیا بیابند.
به گزارش فارس  ،از این به بعد اگر دوست دارید بدانید ممکن است چهره ای شبیه به
شام در یک نقاشی در یکی از موزه های دنیا وجود داشته باشد ،می توانید برنامه & Arts
 Cultureگوگل 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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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.
به گزارش مهر ،تعرفه دسرتسی به خدمات اینرتنت پررسعت از طریق
فناوریهای  ADSL ، VDSLو فیربنوری آبان ماه امسال توسط کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه  ۲۶۶مصوب شد تا از این پس اینرتنت
س غیرحجمی مبتنی بر یک مرصف منصفانه (Fair Usage
به صورت رسوی 
 )Policyبه کاربران فروخته شود .براین اساس  ۱۸اپراتور 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
 ۵۱۲کیلوبیت برثانیه در رسویس  ADSLو از  ۲۰مگابیت برثانیه در رسویس
 VDSLو فیرب ،درنظر گرفته شده بود .به این معنی که اپراتور ارائه دهنده
این رسویس می توانست حدود  ۸۰درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر
رسعت ،قیمت اینرتنت کاربر را کاهش دهد.
هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه
 )۲۶۸باتوجه به لزوم انجام برخی اصالحات و شفاف سازی هرچه بیشرت
مصوبه شامره ( ۲۶۶مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش
 )ICTبخشی از این جدول را تغییر داده است.
در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعامل شده جدول قبلی تعرفه
ها که  ۳فناوری 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  ۵۰درصد سقف تعرفه ماهانه هامن سطح تعیین شد .این درحالی
است که پیش از این کف تعرفه به میزان  ۸۰درصد سقف تعرفه ماهانه
درنظر گرفته شده بود .به این معنی که اپراتور می تواند تا  ۵۰درصد 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
 ۲۶۶اضافه شد.
برمبنای این تبرصه ،ضابطه مقرر در بند  ۱-۱۶مصوبه شامره  ۲جلسه شامره
 ۲۰۶کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ،برای دارندگان پروانه ایجاد و
بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت ( )FCPاز زمان برقراری اولین اتصال
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
 ۲۶۶کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعامل خواهد شد.
این کمیسیون تاکید کرده است که اولین اتصال متقابل رشکتهای یادشده
حداکرث باید تا  ۶ماه پس از ابالغ این مصوبه اجرایی شود.
از سوی دیگر ،در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ،یک
تبرصه به بند مربوط به «تعرفه مکاملات ثابت به ثابت بین شبکهای( (Off
 »)netدر مصوبه جلسه شامره  ۲۶۶افزوده شد.
طبق این تبرصه ،تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شامره  ۲۶۶پس از پایان
دوره در نظر گرفته شده در تبرصه ذیل بند «چ» مصوبه جلسه شامره  ۲۶۶به
رشح ماده  ۲این مصوبه قابل اعامل خواهد بود.

گجت هوشمند
برای اطالع از میزان دریافت نور خورشید

رشکت اورئال در جریان منایشگاه علم و فناوری  ۲۰۱۸ CESاز یک گجت
هوشمند جدید رومنایی کرده است که به کاربران امکان میدهد تا از میزان
دریافت نور خورشید مطلع شوند.
به گزارش ایسنا  ،یکی از بهرتین گجتهای هوشمندی که در جریان منایشگاه
علم و فناوری  ۲۰۱۸ CESرومنایی شد ،میتوان به گجت هوشمند یو وی
سنس اورئال ( )L’Oreal UV Senseاشاره کرد .این گجت هوشمند قادر
است با اتصال به گوشی هوشمند کاربران ،میزان دریافت نور خورشید توسط
بدن و پوست کاربران را اندازهگیری 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
میکند ،همچنین به کاربران این امکان را میدهد تا با اطالع از میزان
دریافت نور خورشید ،ویتامین دی مورد نیاز بدن خود را از طریق قرار
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 شدهاند ،طراحی و تولید شده و در معرض دید همگان و
عموم مردم قرار گرفته است.
این گجت هوشمند آنقدر کوچک و ریز است که قابلیت نصب برروی
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 ( )UVرا نیز به کاربر
اطالع دهد تا در صورت امکان ،بتوانند از خود در مقابل این پرتوهای مرض
محافظت کنند.رشکت اورئال فرانسه یکی از محبوبترین رشکتهایی است
که در زمینه تولید و عرضه محصوالت مرتبط با سالمتی ،بهداشتی و آرایشی
فعالیت میکند .امروزه این رشکت مترکز خود را بر توسعه و تولید محصوالتی
چون رنگ مو ،کرمهای مراقبت از پوست و ضدآفتاب ،لوازم آرایشی ،عطر
و ترکیبات معطر ،معطوف کردهاست.هامنطور که از سابقه کاری این رشکت
معلوم و مشخص است ،اورئال مترکز و توجه ویژهای به مراقبت و محافظت
از پوست کاربرانش دارد و حاال رومنایی از این گجت هوشمند جدید نیز گواه
دیگری بر این مدعاست.
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معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:

برنامه دولت برای رسیدن به بازار
 500هزار میلیارد ریالی فناوری اطالعات

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت :توسعه بازار فناوری اطالعات کشور
به  400تا  500هزار میلیارد ریال در سال  1400خورشیدی ،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.
رسائیان رشایط فعلی را فرصتی طالیی در برابر بخش ارتباطات و فناوری
اطالعات دانست و گفت :توسعه این بخش اشتغال ،افزایش کسب و کارهای
جدید را رسعت خواهد داد.
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
بینی شده از اقتصاد  78تریلیون دالری جهان تا سال  2025حدود 25درصد
آن از اقتصاد دیجیتال محقق شود که اکنون 16درصد آن محقق شده
است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تالش برای تحقق اقتصاد دیجیتال
در کشورمان خربداد و گفت :تالش می شود  100میلیارد 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  2016تا  2025میالدی تحول دیجیتال 100تریلیون 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  51درصد 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  30میلیون و  590هزار و  323شامره
و تا پایان پارسال  30میلیون و  506هزار و  633شامره 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.

رییس انجمن وارد کننندگان موبایل:

گردش بازار موبایل ایران  ۱۲هزار میلیارد تومان است
رییس انجمن وارد کننندگان موبایل
گفت :زمان ورود یک دستگاه
موبایل به کشور بر اساس دستور
العمل موجود ۹ ،درصد مالیات
بر ارزش افزوده ۵ ،درصد عوارض
ورودی گمرک ۴ ،درصد مالیات بر
درآمد علیالحساب ۳ ،درصد سود
بازرگان ۲ ،درصد هزینه حمل و
نقل از کشور امارت متحده عربی،
 ۱درصد اهدایی به هالل احمر و
 ۲درصد متفرقه که در مجموع ۲۶
درصد است ،دریافت میشود.
سیدمحمود صفار ،رئیس اتحادیه
وارد کنندگان موبایل ،تبلت و لوازم
جانبی در گفتوگو با ایلنا درباره
طرح رجیسرتی موبایل گفت :بازار
موبایل ایران  ۱۲هزار میلیارد تومان
گردش مالی دارد و قاچاق در کاالی
تلفن همراه رضر  ۲۷۰۰میلیارد
تومانی به دولت میزند که رقم
سنگینی است و حاال با اجرای طرح
رجیسرتی عالوه بر ساماندهی بازار
و مشخص شدن وضعیت واقعی
کسب و کار بازار موبایل ،دولت نیز
درآمد مناسبی کسب میکند.
صفار با اشاره به افزایش رسمی
واردات موبایل پس از اجرای طرح
رجیسرتی موبایل گفت :هم اکنون
واردات موبایل به صورت رسمی و
با اعتامد واردکنندگان رسمی موبایل
به اجرای قاطع و محکم طرح
رجیسرتی بیش از  ۱۵۰درصد افزایش
یافته است و انتظار میرود تا پایان
سال جاری ،رقم واردات رسمی
تلفن همراه بسیار افزایش یابد .در
حقیقت افزایش واردات موبایل به

معنای افزایش سهم ورود رسمی
موبایل و کاهش حجم واردات
غیررسمی است که میتواند بازار را
به صورت  ۱۰درصد غیررسمی و ۹۰
درصد واردات رسمی تغییر دهد که
این یک اتفاق بزرگ برای بازار تلفن
همراه ایران است که چندین سال
در قاچاق غرق شده بود.
رئیس اتحادیه موبایل درباره
هزینههای ورود موبایل به کشور
گفت :بر اساس دستور العمل
موجود ۹ ،درصد مالیات بر ارزش
افزوده ۵ ،درصد عوارض ورودی
گمرک ۴ ،درصد مالیات بر درآمد
یالحساب ۳ ،درصد سود بازرگان،
عل 
 ۲درصد هزینه حمل و نقل از
کشور امارت متحده عربی ۱ ،درصد
اهدایی به هالل احمر ۲ ،درصد
متفرقه که در مجموع  ۲۶درصد
است و زمان ورود یک دستگاه
موبایل به کشور دریافت میشود؛
این مسئله باعث میشود حدود
یک سوم قیمت اصلی گوشی در
محل خرید به قیمت متام شده
تلفن همراه در ایران افزوده شود.
نکته مهم این است که یک درصد
از تعرفه برای هالل احمر است که
با ورود رسمی موبایل ماهانه ۱۰
میلیارد و در سال  ۱۲۰میلیارد تومان
به هالل احمر کمک میشود.
سیدمحمود صفار درباره حذف
برخی برندها از بازار ایران با اجرای
طرح رجیسرتی موبایل گفت :تعداد
بسیار زیادی برندهای موبایل
به صورت رسمی و غیر رسمی
در ایران فعالیت میکنند .حذف

برخی برندها از بازار ایران همچون
شیائومی و وانپالس به عنوان
دو برند مطرح چینی که در بازار
ایران به صورت غیررسمی فعالیت
میکنند و منایندگی ندارند ،صحت
ندارد .هم اکنون مذاکراتی برای
ورود رسمی این برندها به بازار
ایران صورت گرفته است .رشکتهای
متقاضی برای واردات موبایلهایی
که برند آنها مناینده ندارد میتوانند
به صورت رسمی و با حالت جدید
واردات اقدام به ورود یک برند
جدید به بازار ایران کنند.
وی تاکید کرد :بازار ایران ،بازار
بزرگی است و همواره برندهای
جدید قصد دارند برای فعالیت
اقدام به ورود محصوالت خود به
بازار موبایل ایران کنند اما این نکته
بدیهی است که ورود رسمی یک
موبایل توسط یک رشکت ثبت شده
که قرار است خدمات پس از فروش
ارائه دهد میتواند به سالمت کاربر،
قیمت بهرت موبایل و تحقق خدمات
پس از فروش کمک کند.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل
در توصیه به مردم گفت :ما از مردم
میخواهیم به سالمت خود احرتام
بگذارند .طرح رجیسرتی ،قیمت را
گران منیکند و قرار نیست انحصار
ایجاد کند .در این طرح تنها قرار
است موبایلی سامل و سازگار با شبکه
مخابراتی ایران و با قیمت مناسب
کاربر ایرانی عرضه کنند که این
میتواند بازار موبایل ایران را پس
از سالها غرق شدن در قاچاق
رسوسامان بدهد.

وی درباره موبایلهایی که قرار
است وارد بازار ایران شود ،گفت:
متامی موبایلهایی که قرار است
به صورت رسمی وارد بازار شود
تایید منونه میشوند که بنابراین
اول با شبکه مخابراتی ایران سازگار
خواهند بود و دوم هیچ مشکلی
برای سالمت کاربر و میزان جذب
تشعشعات ندارند .واردات رسمی
موبایل حافظ سالمت کاربر است
میزان اصلی جذب تشعشعات
موبایل  ۱.۴است اما هم اکنون در
بازار موبایلهایی با میزان جذب
تشعشعات بیشرت از  ۵وجود دارد که
سالمت کاربر را در درجه اول هدف
قرار داده است.
صفار با اشاره به نگرانیهای مردم
درباره طرح رجیسرتی موبایل تاکید
کرد :مردم باید بدانند که توان تامین
بازار توسط رشکتهای واردکننده
رسمی وجود دارد و هیچ مشکلی
برای تامین بازار نیست اگر یک
رشکتی بازار را تامین نکند به آن
رشکت تذکر داده میشود و حق
امتیاز واردات از آن رشکت سلب
میشود.وی افزود :به مردم اطمینان
میدهیم با هامهنگیهای صورت
گرفته توسط اتحادیه واردکنندگان
موبایل به عنوان مجمع واردکنندگان
رسمی موبایل و وزارت صنعت،
معدن و تجارت و اتاق بازرگانی
ایران بازار موبایل ایران از نظر میزان
تزریق کاال با هیچ مشکلی روبرو
نیست و رشکتها هم اکنون برای
تنظیم بازار اقدام به افزایش سفارش
کردهاند.

اخذ عوارض ،بومیسازی بازیها را عادالنه میکند

یک بازیساز اخذ عوارض از بازیهای خارجی را با هدف فراهمسازی
زیرساختها و افزایش سطح کیفی تولیدات داخلی دانست و گفت :قرار
هم نیست محدودیتی برای عرضه بازیهای خارجی صورت پذیرد ،این
عوارض تنها مشمول نارشان بازیهای خارجی است و هدف اصلی آن
عادالنه کردن ریسک بومیسازی است.
شاهین صیادحقیقی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اخذ عوارض از
بازیهای خارجی و تاثیر آن بر حامیت از بازیهای داخلی ،اظهار کرد:
در همین رابطه طی چند روز گذشته به همراه جمعی از بازیسازان
دیداری با مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای صورت پذیرفت و این
اقدام از ابعاد گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفت .درواقع بحث
اصال حامیت مستقیم از بازیها و پروژههای ایرانی نیست و هدف
فراهمسازی زیرساختها با هدف افزایش سطح کیفی تولیدات داخلی
است.
وی در پاسخ به اینکه آیا این روند ،بازیهای موبایلی را به رسنوشت
بازیهای کامپیوتری دچار منیکند ،گفت :در رابطه با نرش بازیهای
کامپیوتری منیتوان 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
یرایت ،سیاستگذاری اشتباه حامیت مستقیم از
نظیر نبود قانون کپ 
بازیهای داخلی که به روشهای مختلف فرار از قانون توسط نارشان
صورت میپذیرفت ،افزایش رسعت و سهولت استفاده از اینرتنت که
نیاز ب ه بهروزرسانی بازار و تطابق با خواستههای مخاطب را میطلبید
و عوامل ریز و درشت بسیار که حال و روز فعلی را برای نرش بازیهای
 PCرقم زده است ،نیز باید در نظر داشت.
این بازیساز ادامه داد :در دنیای امروزی شاید دیگر جایی برای
مغازههای اجاره فیلم باقی منانده باشد و شاید نرش فیزیکی فیلمها و
به خصوص سینامی خانگی نیز دیگر از رونق سالهای گذشته برخوردار
نباشد ،اما سیستمهای  VODبا رشد فزایندهای در حرکت هستند و
بسرت جدیدی را برای ارائه محتوا فراهم ساختهاند .اگر امروز ما شاهد
شکلگیری رسویسهای 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
سایتها هرگز قادر به رقابت با غولهای بیناملللی 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 میپذیرد و تولیدکنندگان میتوانند کمک شایانی
به افزایش میزان بازدید و تولید محتوای اختصاصی و انحصاری برای این
رسویسدهندهها کنند و منافعی چند برابری را در نهایت برای خود
رسویسدهنده 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 بازیهای خارجی صورت پذیرد ،حفظ و تقویت قدرت مارکتهای
ایرانی جزو خواستههای بازیسازان ایرانی است و این موارد در جلسه
مشرتک با بنیاد ملی بازیها نیز مطرح شده است ،در اصل این عوارض
تنها مشمول نارشان بازیهای خارجی است و هدف اصلی آن عادالنه
کردن ریسک بومیسازی و ترجمه بازیهای خارجی با تولید بازی در
داخل کشور است.
این بازیساز خاطرنشان کرد :طی سالهای اخیر مارکت کافهبازار به
عنوان شاخص در مارکتهای دیجیتال تلفنهای همراه هوشمند ،نقش
بسزایی برای فعاالن این عرصه ایفا کرده است و این موضوع با تعامل
بین مارکتها و بنیاد ملی بازیهای رایانهای با هدفگذاری مناسب
میتواند منافع بلندمدتی را حتی برای خود مارکتها در پی داشته
باشد .مدیران بنیاد ملی بازیهای رایانهای نیز بر اهمیت و تقویت
جایگاه مارکتهای ایرانی اذعان دارند .باید از تجارب گذشته نهایت
بهرهبرداری صورت پذیرد و بهرتین سازوکار برای پیشربد مد نظر قرار
گیرد.
صیادحقیقی با بیان اینکه بنیاد ملی بازیهای رایانهای به عنوان نهاد
حاکمیتی تا امروز سیاست درستی در اعطای آسانتر مجوز به بازیهای
تلفن همراه به کار گرفته است ،افزود :این موضوع نشاندهندهی درک
باال از انتظار مخاطبان از مارکتهای ایرانی است و اتفاقا این مسیر باید،
تقویت شود .بحث عوارض هم تنها  ۱۰درصد از فروش بازیهای خارجی
را شامل میشود که باید نارش داخلی یا تولیدکننده خارجی از محل
سود خود بپردازد و برای کمک به زیرساختهای تولید داخل با سازوکار
نظارتی مناسب به کار گرفته شود.

