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اختصاص 1000 میلیارد تومان
 به خرید تضمینی گندم 
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بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اجرایی شد

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش بینی کرد:

موافقت مجلس 
با حذف یارانه دهک های پردرآمد

صفحه 3

 وعده رئیس کل بانک مرکزی ؛

نرخ دالر 
در بازار 

تعدیل می شود

 وزیر نفت: 

 افزایش قیمت بنزین 
در الیحه بودجه 97 دیده شده است

در معامالت دیروز بازار تهران سکه طرح جدید با 5 هزار تومان کاهش 

یک میلیون و 408 هزار تومان و دالر با رشد 9 تومانی 4219 تومان به 

رسید. فروش 

به گزارش فارس، در بازار تهران سکه طرح جدید 5 هزار تومان، طرح قدیم 

2 هزار تومان و نیم سکه 4 هزار تومان کاهش یافت.

همچنین ربع سکه بدون تغییر درج شد، سکه گرمی 5 هزار تومان رشد کرد 

و هر گرم طالی 18 عیار افت 462 تومانی را تجربه کرد.

قیمت اونس در بازار جهانی طال با 61 سنت افزایش 1242 دالر و 52 سنت 

معامله شد.در بازار ارز، دالر 9 تومان و درهم یک تومان رشد کرد اما یورو 

افت 8 تومانی و پوند کاهش 17 تومانی را داشت.

ثبت رکورد تازه برای دالر

رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره 

به حذف ۳0 میلیون یارانه بگیر در 

قرار  که  منابعی  بودجه 97 گفت: 

است بعد از حذف این افراد هزینه 

شود مغایر قانون هدفمندی یارانه 

هاست.

محمدرضا  تسنیم،   گزارش  به 

پورابراهیمی افزایش منابع صندوق 

نفت  سهم  کاهش  و  ملی  توسعه 

یکی  را  کشور  عمومی  بودجه  در 

آینده  سال  بودجه  قوت  نقاط  از 

برای  گفت:  و  دانست  کشور  کل 

 97 سال  بودجه  در  بار  اولین 

 ۳2 به  ملی  توسعه  صندوق  سهم 

درصد می رسد و کم کم یک سوم 

نگهداری  صندوقی  در  را   منابع 

باید  قانون  براساس  که  کنیم  می 

طرح  مالی  تامین  جریان  عقبه 

توسط بخش  اقتصادی  بزرگ  های 

باشد. خصوصی 

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

افزایش سهم صندوق توسعه ملی 

را به معنای کاهش سهم دولت از 

گفت:  و  دانست  نفتی  درآمدهای 

این امر یکی از نقاط قوت بودجه 

است که با اجرای آن شاهد توسعه 

ملی  بزرگ  های  طرح  اجرای  و 

شد. خواهیم 

هدفمندی  موضوع  پورابراهیمی 

ضعف  نقاط  از  یکی  را  ها  یارانه 

و  کرد  ذکر  سال 97  بودجه  الیحه 

جسارت  دولت  اینکه  به  اشاره  با 

ساماندهی  به  و  داده  خرج  به 

در  ها  یارانه  هدفمندی  موضوع 

ترصیح  است  کرده  اقدام  بودجه 

کرد: پیشنهادی که دولت در الیحه 

مطرح کرده این است که بیش از 

۳0 میلیون نفر از جمعیت کشور از 

شوند. محروم  یارانه 

قرار  که  منابعی  اما  افزود:  وی 

افراد  این  حذف  از  بعد  است 

 هزینه شود مغایر قانون هدفمندی 

کمیسیون  هاست.رئیس  یارانه 

متام  گفت:  مجلس  اقتصادی 

هدفی که ما در جامعه داریم این 

به  را  منابع  این  بتوانیم  که  است 

قانون که بحث  هامن هدفگذاری 

توسعه  و  رونق  و  اشتغال   ایجاد 

فعالیت های اقتصادی است سوق 

دهیم.

پور ابراهیمی افزود: اما در بودجه 

97 می بینیم که این منابع از بحث 

شده  جدا  ها  یارانه  هدفمندی 

 ، نان  یارانه  پرداخت  قالب  در  و 

به  کمک  یا  و  سالمت  نظام  طرح 

امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد 

امام خمینی و بهزیستی ارائه شده 

اشکاالت  از  یکی  گفت:  است.وی 

بودجه  الیحه  در  موضوع  این 

سال آینده کل کشور این است که 

علیرغم اقدام دولت برای مدیریت 

 ، ها  یارانه  هدفمندی  پرداخت 

پیدا  تخصیص  آن  ذیل  که  اقالمی 

است. مغایرت  دارای  کامال  کرده 

اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

سهم  افزایش  همچنین   مجلس 

یکی  را  کشور  جاری  های  هزینه 

دیگر از اشکاالت الیحه بودجه سال 

افزایش  با  97 عنوان کرد و گفت: 

عمرانی  بودجه  ها  هزینه  این 

بسیار  این  و  یابد  می   کاهش 

نگران کننده است.

پورابراهیمی همچنین گفت: حجم 

زیادی از اتکای منابع به استقراض 

به صورت آشکار در بودجه 97 رفته 

است .

برآوردهای  اکنون  هم  افزود:  وی 

ما نشان می دهد تقریبا عدد 285 

هزار میلیارد تومان تعهدات قطعی 

و الزام در هزینه های جاری دولت 

وجود دارد.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

ما  برآوردهای  همچنین  افزود: 

اتکا  قابل  عدد  دهد  می  نشان 

افزایش  از  دولت  درآمدهای  برای 

هزار   ۳25 گمرک  عوارض  سهم 

میلیارد تومان بیشرت نخواهد شد و 

حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان 

منابعی است که دولت می خواهد 

کند. باز  حساب  آن  روی 

در  شده  دیده  منابع  پورابراهیمی 

سقف بودجه را غیرواقعی دانست 

و گفت: بقیه منابع تا سقف بودجه 

هزار   425 تا   ۳25 بین  عمومی 

هزار  یکصد  عدد  تومان  میلیارد 

میلیارد تومان را دربر می گیرد که 

. دارد  افزایش  بودجه  سقف 

وی گفت: منابع برای بودجه دیده 

امر  این  و  نیست  واقعی  اما  شده 

یکی از اشکاالت بودجه سال 97 کل 

کشور به شامر می رود.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

ارائه  از  پس  کرد  امیدواری  ابراز 

های  کمیسیون  پیشنهادهای 

در  بودجه  خصوص  در  تخصصی 

کمیسیون تلفیق بتوان بودجه را به 

تعادل خوبی که قابل قبول دولت و 

رساند. باشد  مجلس 

هدفمندی یارانه ها از نقاط ضعف بودجه 97 
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ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به دولت!

ورود سوئیس به صنعت خودروی ایران 

روس ها 6800 واگن باری
 برای ایران می سازند

جلسه ویژه دولت و مجلس 
برای حل مشکالت مسکن مهر

 مناطق زلزله زده!

رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به روحانی : 

الیحه بودجه 97 غیرواقعی است 
ثبت رکورد تازه برای دالر

نشانی جدید سازمان آگهی های
 گروه نشریات ابرار 

 فلکه دوم صادقیه، ابتدای  بلوار فردوس

 شرق ، نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی،

پالک 160 ، طبقه چهارم ، واحد6

44017045 
 44015792 
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مصلحت اندیشی مجمع تشخیص؛

سازمان غذا و دارو
 متولی صنایع غذایی و دارویی باقی ماند 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را در باقی ماندن مسؤلیت 

موادغذایی و دارویی در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو دانست.

به گزارش خربنگار ابرار اقتصادي،به دنبال اختالف نظر شورای نگهبان، 

قانون اساسی و مجلس بر رس تبرصه ۱ بند ۷ طرح تقویت و توسعه 

واردات،  تولید،  مجوز  واگذار شدن صدور  بر  مبنی  استاندارد،  نظام 

مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی و لوازم 

تشخیص  مجمع  به  موضوع  استاندارد،  ملی  سازمان  به  بهداشتی 

مصلحت نظام ارجاع داده شد.

مجمع پس از بررسی موضوع، مسؤلیت کاال و تجهیزات پزشکی را به 

سازمان استاندارد واگذار کرد و مصلحت را بر این دانست که در حوزه 

مواد غذایی و دارویی، سازمان غذا و دارو صاحب اختیار باشد.

این در حالی است که پیش از این مقررشده بود که متامی مسؤلیت 

برعهده سازمان استاندارد باشد، به نحوی که این سازمان بر عملکرد 

سازمان غذا و دارو نظارت داشته باشد، تصمیمی که موجب نگرانی 

برگفته  بنا  چراکه  شده بود،  دارویی  و  غذایی  صنایع  حوزه  فعاالن 

فعاالن این حوزه سازمان استاندارد نیروی انسانی متخصص، تجهیرات 

آزمایشگاهی و امکانات الزم برای برعهده گرفنت این مسؤلیت را در 

ندارد. اختیار 

منفی  تبعات  می توانست  یک حوزه  در  متولی  دو  وجود  از سویی 

زیادی داشته باشد، از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که 

اختالف نظر دو سازمان می توانست دستاویزی باشد برای افراد سودجو 

و منفعت طلب که بتوانند تکالیف قانونی را نادیده بگیرند.

اصلی  عامل  اتفاقات  اینگونه  آمدن  وجود  به  پیش بینی  واقع  در 

مخالفت سازمان غذا و دارو و شورای نگهبان با مصوبه مجلس بود، 

چراکه وقوع  این دست تخلفات در حوزه مواد غذایی و دارویی که 

به طور مستقیم با سالمت مردم در ارتباط است، می تواند آسیب ها و 

تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد.

در نهایت باید اذعان داشت که تالش سازمان غذا و دارو، تشکل های 

اقتصادی حوزه مواد غذایی و دارویی، منایندگان مجلس مخالف این 

مصوبه و نظر مخالف شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس به 

نتیجه رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت را در آن دید 

که مسؤلیت تولید، واردات، مدیریت و نظارت حوزه  غذا و دارو در 

اختیار نهاد تخصصی یعنی سازمان غذا و دارو باقی مباند، تصمیمی 

دنبال  به  را  حوزه  این  تشکل های  و  اقتصادی  فعاالن  قدردانی  که 

داشته است

استخدام نیروهای بومی با تنوع قومی
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی بر استخدام نیروهای بومی با تنوع 

قومی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با اشاره به برنامه های بلند مدت در 

از مواردی که به شدت بر آن   استخدام نیروهای بومی گفت: یکی 

بود. بومی  نیروهای  استخدام  داشتیم  تاکید 

وی افزود: برنامه ها و سیاستگذاری های ما با بررسی ظرفیت اشتغال 

استان خوزستان، رصاحتا بر این نکته تاکید دارد که اولویت نیروی کار 

در این استان باید بر تکیه بر بومی گزینی صورت بگیرد؛ همچنین 

برد.  یاد  از  اشتغالزایی  های  برنامه  در  را  قومی  های  نباید ظرفیت 

خوزستان استانی است که با تنوع و کرثت فرهنگی  مواجه است.

وی با تاکید بر رسمایه گذاری کالن در این استان، از تخصیص ۵۰۰ 

میلیارد تومان برای رونق اشتغال روستایی در روستاهای استان خرب 

داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی درباره  رسمایه گذاری های صورت 

گرفته در بخش اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر گفت: ۵۰۰ میلیارد 

تومان برای رونق اشتغال روستایی به خوزستان اختصاص یافته که از 

طریق آن ۲۰ هزار نفر شاغل می شوند؛ همچنین در طرح اشتغال 

فراگیر مبالغی بودجه به استان خوزستان اختصاص یافته که پیش بینی 

ما ۴۰ هزار شغل در پروژه اشتغال فراگیر است.

ربیعی افزود: دولت ۳۲  میلیارد تومان برای مشاغل حامیتی در استان 

در نظر گرفته است، عالوه بر این صندوق کارآفرینی امید نیز بودجه 

ای معادل  ۳۰ میلیارد تومان برای تخصیص اعتبار در استان خوزستان، 

با  ادامه  در  اجتامعی   رفاه  و  کار  تعاون،  کرد.وزیر  خواهد   رصف 

با متهیدات  استان گفت:  بیکاری  به کاهش نرخ  بینی نسبت  خوش 

اندیشیده شده نرخ بیکاری استان قطعا بهبود خواهد یافت؛ البته باید 

اذعان کرد نرخ بیکاری استان باالست، به بیان بهرت، نرخ بیکاری در 

خوزستان حتی از متوسط کشوری نیز باالتر است، نرخ بیکاری در این 

استان ۳/۱۴ است، البته نباید از یاد برد که در سال ۹۰ نرخ بیکاری 

در این استان۷/۲۵ بود، به رغم اینکه نرخ بیکاری باالست، اما ما روند 

کاهشی نرخ بیکاری در استان را طی کرده ایم. البته در این میان نرخ 

مشارکت نیز  از ۴/۳۶ به ۸/۴۰ افزایش پیدا کرده است.
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و  برنامه  سازمان  رییس  مشاور 

پیش  بازنشستگی  گفت:  بودجه 

سنوات  با  دولت  کارکنان  موعد  از 

ماده   ) )ت  بند  در  که  ارفاقی 

توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۲۸ 

از  سال ۱۳۹۷  در  شده،  بینی  پیش 

قابل  دستگاه  هر  اعتبارات  محل 

اجراست.

 محمد کردبچه به ایرنا افزود: همه 

محل  از  توانند  می  ها  دستگاه 

اعتبارات خود، هزینه های مربوط 

با  موعد  از  پیش  بازنشستگی  به 

را  خود  کارکنان  ارفاقی  سنوات 

پرداخت کنند و برای این هزینه کرد 

ندارد. وجود  سقفی 

برنامه  قانون   ۲۸ ماده   ) )ت  بند 

ششم توسعه دولت را مکلف کرده 

عنوان  به  را  ارفاقی  سنوات  است، 

و  تلقی  قبول  قابل  سنوات خدمت 

مطابق تبرصه ۲ قانون بازنشستگی 

پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 

پنجم شهریور ۱۳۸۶ توسط سازمان 

تامین اجتامعی به برقراری مستمری 

اساس  بر  و  مشمول  بازنشستگان 

پرداخت  به  آخر  سال  دو  میانگین 

از  آنان  ارفاقی  سنوات  بیمه  حق 

اقدام  افراد  این  بازنشستگی  تاریخ 

کند.رشکت های دولتی و موسسات 

غیردولتی  عمومی  نهادهای  و 

نیز  موضوع تبرصه ۲ قانون مذکور 

با استفاده از منابع خود مشمول این 

هستند. حکم 

ماده  تبرصه  اساس  بر  همچنین 

های  صندوق  سهم  شده،  یاد 

پرداخت  بابت  بازنشستگی 

کسور  نیز  و  بازنشستگی  حقوق 

سهم  بیمه  حق  یا  و  بازنشستگی 

مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات 

ساالنه  اعتبارات  محل  از   ارفاقی 

اجرایی  های  دستگاه 

به  و  تامین   مشمول 

پرداخت  مذکور  های   صندوق 

واحده  ماده  اساس  شود.بر  می 

موعد  از  پیش  بازنشستگی  قانون 

کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ به 

دولت اجازه داده می شود از تاریخ 

مدت  ظرف  قانون  این  تصویب 

سه سال کارکنان رسمـی، پیامنی و 

قراردادی وزارتخانه ها و موسسات 

پنج  و  بیست  حداقل  که  را  دولتی 

سال سابقه خدمت قابل قبول داشته 

سنوات  سال  پنج  حداکرث  با  باشند 

ارفاقی بدون رشط سنی در صورت 

تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه 

منایـد. بازنشسته  خود  متبوع 

قبیل  این  خدمـت  پایـان  پـاداش 

سال   ۳۰ براساس  نیز  کارکنان 

حداقـل  شـد.  خواهد  پرداخت 

استفاده  برای  قبول  قابل  سنوات 

سال  این حکم ۲۰  از  شاغل  بانوان 

بوده و حداکرث سنوات ارفاقی آنان 

بود. خواهد  سال  پنج 

ماده واحده قانون بازنشستگی پیش 

از موعد کارکنان دولت مصوب سال 

توسط  نیز   ۱۳۸۹ سال  در   ۱۳۸۶

مجلس به مدت پنج سال متدید شد 

که شورای نگهبان نیز انرا تایید کرد.

بر اساس بند )الف( ماده ۲۸ قانون 

اندازه  حجم،  توسعه،  ششم  برنامه 

های  دستگاه  مجموع  ساختار  و 

مدارس  استثنای  به  کشور  اجرایی 

این  باید در طول سال های  دولتی 

درصد   ۱۵ میزان  به  حداقل  برنامه 

نسبت به وضع موجود )حداقل پنج 

سال  یا  سال ۱۳۹۷  پایان  در  درصد 

یابد. کاهش  برنامه(  دوم 

با سنوات ارفاقی از محل اعتبارات دستگاهی ؛

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اجرایی شد

معاون اول رییس جمهوری گفت: امسال دولت ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برای 

اشتغال روستاییان اختصاص داده که امید است با پیگیری فرمانداران، بخشداران 

و دهیاران در آینده نزدیک پروژه هایی را در این مناطق افتتاح کنیم که به 

اقتصاد روستاها کمک کند و جوانان روستایی نیز مشغول کار شوند.

به گزارش ایرنا ، اسحاق  جهانگیری با بیان اینکه کارهای توسعه ای در روستاهای 

کشور آغاز شده افزود:از آنجا که روستاها مرکز تولید کشور هستند، سیاست 

دولت بر این است که خدمات مورد نیاز مردم در روستاها را به صورت جدی 

فراهم کند تا به سمت شهر مهاجرت نکنند.

معاون اول رییس جمهوری بیان کرد: پارسال از محل صندوق توسعه ملی ۵۰۰ 

میلیون دالر و امسال نیز یکصد میلیون دالر به روستاهای کشور برای اموری 

مثل آب لوله کشی بهداشتی اختصاص یافته که پیرشفت خوبی نیز در این زمینه 

داشته و امروز در این منطقه محروم شاهد افتتاح پروژه آبرسانی هستیم.

وی ادامه داد: اکنون شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از روستاهای این منطقه 

آبرسانی شده و همچنین گازرسانی در دستور کار جدی دولت است چرا که این 

منطقه رسدسیر بوده و باید رسیعرت گازرسانی به آن صورت گیرد.

جهانگیری گفت: بهداشت روستایی جزو اولویت ها است چرا که در رشایط 

کنونی نیاز است که مراکز بهداشتی مستقر و سالمت مردم تأمین شود.

وظیفه دولت ایجاد بسرت رسمایه گذاری برای بخش خصوصی است

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی در سپردن اقتصاد 

به بخش خصوصی گفت: وظیفه اصلی دولت ایجاد ساز و کارها و بسرتسازی 

برای رسمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی است.

جهانگیری اظهار کرد: بخش خصوصی با امید و توامنندی باید به صحنه آید و 

دولت موظف است رشایط و تجهیز منابع داخلی و خارجی را برای ورود بخش 

خصوصی فراهم کند. 

موانع  برداشنت  و  هدف  بازارهای  به  دسرتسی  امکان  ایجاد   وی 

و گفت:  برشمرد  دولت  اصلی  از وظایف  را  گذاری بخش خصوصی  رسمایه 

 دولت از بسرتسازی برای ورود بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در همه 

عرصه های اقتصادی و رسمایه گذاری حامیت می کند. 

  

معاون رییس جمهوری خبر داد:

اختصاص 120 هزار میلیارد ریال به اشتغال روستایی  

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش بینی کرد:

موافقت مجلس با حذف یارانه 
دهک های پردرآمد 

بیان  با  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

اینکه به احتامل زیاد مجلس با کاهش ۱۹ هزار 

و   ۹۷ بودجه  در  یارانه ها  منابع  تومانی  میلیارد 

حذف دهک های پردرآمد موافت می کند، گفت: 

اگر یارانه نقدی قرش متوسط به باال رصف ایجاد 

اشتغال شود، آنها هم خرسندتر خواهند بود.

سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا اظهار 

کرد: از روز اول مسیر هدفمندی یارانه ها را اشتباه 

رفتیم و این شیوه پرداخت نقدی به همه مردم 

حتام نیازمند اصالح و بازنگری است.

وی تاکید کرد، در کنار یارانه ای که  به دهک های 

اختصاص  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار  و  پایین 

و  تولید  رصف  باید  یارانه  از  بخشی  می یابد، 

امروز  واقعی  نیاز  که  شود  کشور  در  اشتغال 

است. مملکت 

مناینده سنقر و کلیایی در مجلس با بیان اینکه 

یارانه  نباید  ندارند  مالی  نیاز  واقعا  که  افرادی 

نقدی دریافت کنند، افزود: اگر این یارانه به جای 

پرداخت نقدی رصف اشتغال فرزندان کشورمان 

شود، قطعا مردم نیز خرسندتر خواهند بود.

حسینی کیا با اشاره به پیشنهاد کاهش ۱۹ هزار 

میلیارد تومانی منابع یارانه ها از سوی دولت در 

نظر  به  کرد:  بودجه سال ۹۷، خاطرنشان  الیحه 

برای  جدی  اراده  دولت  تاکنون  اگرچه  می رسد 

حذف یارانه دهک های پردرآمد نداشته، اما این بار 

حذف دهک های باال واقعا انجام شود.

برنامه ششم  اساس  بر  دولت  اینکه  بیان  با  وی 

سال  هر  و  شده  اشتغال  ایجاد  به  ملزم  توسعه 

 باید درصدی از نرخ بیکاری را کم کند، ادامه داد: 

وعده های  از  یکی  نیز  اشتغال  ایجاد  عالوه  به 

اصلی انتخاباتی دولت بود که اکنون برای تحقق 

اعتبار است. و  نیازمند رسمایه  آن 

برای تحقق  این مناینده مجلس، دولت  به گفته 

مطالبه همگانی ایجاد شغل باید به سمت تزریق 

از  اعتبار به بخش تولید حرکت کند که بخشی 

خواهد  یارانه ها  هدفمندی  همین  محل  از   آن 

بود.

حسینی کیا در مورد مرصف صحیح منابع حاصل از 

حذف یارانه دهک های پردرآمد هم هشدار داد و 

گفت: نباید این منابع به مسیر نادرست برود و 

در جایی غیر از رونق تولید و اشتغال هزینه شود.

خصوص  در  مجلس  در  کلیایی  و  سنقر  مناینده 

بهرتین روش پرداخت یارانه نقدی نیز عنوان کرد: 

بهرتین روش شناسایی دهک های آخر و پرداخت 

یارانه نقدی به آنها است.

به گفته عضو مجمع منایندگان استان کرمانشاه، 

باید در این راه از ظرفیت دستگاه های حامیتی از 

جمله کمیته امداد و بهزیستی و سایر دستگاه ها 

نیازمند  مانند بانک ها برای شناسایی دهک های 

استفاده کرد.

روش  هنوز  ما  اینکه  به  اشاره  با  حسینی کیا 

مناسبی برای شناسایی دهک های پردرآمد نداریم، 

در  و  همراه  تلفن  با  که  هستند  افرادی  گفت: 

 خیابان معامله می کنند و درآمد زیادی دارند و 

قابل شناسایی هم نیستند.

وی در خصوص اینکه دولت اعالم کرده به افرادی 

که اظهارنیاز کنند هم یارانه تعلق می گیرد، افزود: 

باید مراقب بود که فقط نیازمندان واقعی برای 

گرفنت یارانه نقدی درخواست بدهند.

اظهار  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 

کرد: با احتساب همه این موارد به احتامل زیاد 

نقدی  یارانه  پرداخت  منابع  کاهش  با  مجلس 

می کند. موافقت 

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:

واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی
 بر مبنای اصل ۴۴ 

تعاون  مرکزی  سازمان  رشکت  واگذاری  کرد:  اعالم  سازی  خصوصی  سازمان 

است. گرفته  کار صورت  و  فضای کسب  بهبود  در جهت  روستایی 

واگذاری  ای  اطالعیه  سازی طی  سازمان خصوصی  و سیام،  گزارش صدا  به 

سازمان مرکزی تعاون روستایی را برآمده از وظایف دولت در عمل به تکالیف 

مقرر در سیاست های ابالغی قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون 

اساسی و در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور خواند. بر اساس 

این اطالعیه، به جز وظایف مندرج در بندهای )۳(، )۲۷( و )۲۸( ماده )۳( 

اساسنامه رشکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که عمالً از جانب این 

رشکت اجرا منی شوند، سایر وظایف رشکت موصوف )شامل ۳۱ مورد( فعالیت 

های اقتصادی است که از جانب بخش غیردولتی نیز قابل انجام است. لذا 

عدم واگذاری آنها به بخش خصوصی با اهداف و سیاست های قانون اجرای 

سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی مغایر است.

با  مرتبط  حاکمیتی  وظایف  اعامل  و  سیاست گذاری  به  مربوط  امور  عمالً 

و  ندارد  وجود  روستایی،  تعاون  مرکزی  سازمان  رشکت  فعالیت  موضوع 

رشکت بازرگانی دولتی به عنوان رشکت مادر تخصصی آن، مسئولیت انجام 

امور حاکمیتی مختلف مرتبط با تنظیم بازار، ذخیره سازی کاالهای اساسی، 

 ایجاد امنیت غذایی و ... را بر عهده دارد. با توجه به ماده )۲( قانون اجرای 

سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی در ایران 

شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات می بایست در یکی از سه 

گروه مرصح در ماده مذکور طبقه بندی گردند.

بنابراین به موجب آیین نامه ماده یادشده مورخ سال ۱۳۸۸، رشکت سازمان 

مرکزی تعاون روستایی در گروه )۲( فعالیت های اقتصادی طبقه بندی شده 

است. بنابراین به موجب قانون می بایست حداقل ۸۰ درصد سهام آن به بخش 

غیردولتی واگذار شود. همچنین با توجه به اینکه ۷۷.۲ درصد از رشکت سازمان 

مرکزی تعاون روستایی در اختیار دولت و ۲۲.۸ درصد آن در اختیار اتحادیه 

مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران )بخش غیردولتی( می باشد؛ 

قانون   )۲( ماده   )۳( به گروه  ایران  تعاونی روستایی  انتقال سازمان مرکزی 

اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی، یعنی گروه فعالیت های 

غیرقابل واگذاری، به استناد بند )ج( ماده )۳( قانون یادشده مبنی بر انحصاری 

بودن رسمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول 

گروه )۳( ماده )۲( این قانون برای دولت، موضوعیت ندارد.

بر این اساس حداقل ویژگی رشکتی که به گروه )۳( فعالیت های اقتصادی 

تعلق دارد این است که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، که رشکت 

سازمان مرکزی تعاون روستائی این ویژگی را ندارد. از سویی دیگر، رشکت 

سازمان مرکزی تعاون روستایی اموال و دارایی های بسیاری از جمله انبار، 

رسدخانه و ... در سطح کل کشور در اختیار دارد که چنین دارایی هایی لزوماً 

ابزار انجام امور حاکمیتی نیستند و به همین دلیل رشکت مذکور را به یک 

رقیب قدرمتند برای بخش خصوصی تبدیل منوده است، که طبیعتاً این امر با 

روح حاکم بر سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی مغایر است.

افزون بر این، رشکت سازمان مرکزی تعاون روستایی بعضاً در قالب قرارداد 

با رشکت بازرگانی دولتی، نسبت به خرید، نگهداری )به مدت محدود( و 

سپس تحویل برخی از محصوالت کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی 

هستند، اقدام می مناید؛ که خود این امر در یک فضای غیررقابتی با بخش 

غیردولتی انجام می یابد. حال آنکه با انجام یک برنامه ریزی مناسب و اصالح 

بازرگانی  نظارت رشکت  با  و  و رویه های موجود  اجرایی  از مقررات  برخی 

دولتی، انجام این امر به خوبی از طریق بخش غیردولتی امکان پذیر است.

از سویی دیگر با توجه به وجود فعالیت های اقتصادی و درآمدزا در کنار سایر 

وظایف و مسئولیت های رشکت سازمان مرکزی تعاون روستایی، می بایست 

در راستای بند )الف( ماده )۱۳( قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( 

سیاست گذاری  به  مربوط  امور  کلیه  ساماندهی  به  نسبت  اساسی،  قانون 

 و اعامل وظایف حاکمیتی آن رشکت و انتقال آنها به وزارتخانه  و مؤسسه 

محدود  وظایف  بهانه  به  اینکه  نه  و  گردد  اقدام  ذیربط،  تخصصی  مادر 

مباند. باقی  دولتی  بخش  در  رشکت  حاکمیتی، 

بر این اساس قرار نیست با واگذاری رشکت سازمان مرکزی تعاون روستایی که 

بخش اعظمی از فعالیت های آن تصدی گری است و سنخیتی با فعالیت های 

حاکمیتی ندارد، خللی در وضعیت معیشت مردم یا تأمین غذای آنان ایجاد 

شود. ضمن اینکه واگذاری رشکت یادشده می تواند تحت نظارت و به خریدار 

با اهلیت انجام شود. با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( 

قانون اساسی و مقررات مربوط به آن، تعیین رشایط و ویژگی های خریدار 

پیشنهاد  اساس  بر  بنابراین  است.  امکان پذیر  واگذاری  مشمول  بنگاه  یک 

وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئت واگذاری، خرید رشکت مذکور توسط 

اهلیت جهت  دارای  نهاد دیگر  یا هر  و  تعاونی های روستایی و کشاورزی 

 خرید این رشکت، می تواند به عنوان یکی از رشایط واگذاری در نظر گرفته 

شود.

اختصاص 1000 میلیارد تومان
 به خرید تضمینی گندم 

 مدیرکل دفرت تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ارقام یارانه 

نان در الیحه بودجه ۹۷ تغییری نکرده است و ۵ هزار میلیارد تومان به خرید 

تضمینی گندم اختصاص خواهد یافت.

علی حیدر نوری در گفت وگو با فارس در مورد وضعیت یارانه نان در الیحه 

بودجه ۹۷ کشور اظهار داشت: سازمان بودجه تغییری در یارانه آرد و نان 

نداده و این رقم مانند سال ۹۶ است.مدیرکل دفرت تلفیق بودجه سازمان برنامه 

و بودجه کشور با بیان اینکه ۳۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در 

تبرصه ۱۴ الیحه پیش بینی شده است، بیان کرد: در مجموع ۵ هزار میلیارد 

تومان برای خرید تضمینی گندم گذاشته شد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان یارانه 

برای خرید تضمینی گندم نیز در جدول ۹ الیحه بودجه پیش بینی شده است.

وی افزود: چون خرید تضمینی گندم داریم، در واقع غیر مستقیم به نان، 

و  از کشاورز می خریم  تومان  کیلویی ۱۳۰۰  را  گندم  مثالً  یارانه می دهیم، 

آرد را به نانوایی کیلویی ۶۰۰ تومان می دهیم. این مابه التفاوت هامن ارقام 

پیش بینی شده است. دولت که خرید تضمینی گندم انجام می دهد، در واقع 

یارانه نان می دهد.وی در پاسخ به این سؤال که آیا یارانه نان در الیحه بودجه 

۹۷ حذف شده است، بیان داشت: این بحث درست نیست، چون مابه التفاوت 

قیمت خرید، حمل ونقل و هزینه آرد تا به نانوایی می رسد، هامن یارانه نان 

است.نوری یادآور شد: یارانه به گندم داده می شود و در حقیقت یارانه ای به 

مرصف کننده )مردم( منی دهیم. بلکه در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد. ارقام 

یارانه نان و خرید تضمینی گندم در الیحه بودجه ۹۷ نسبت به بودجه ۹۶ 

تغییری نکرده است.

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

آدرس:

تلفن فاکس سازمان آگهی ها :
۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

واگذاری برخی اختیارات و اعتبارات به استان ها از نکات مثبت بودجه ۹۷ 
  مناینده مردم کرج در مجلس با تاکید بر عملیاتی بودن بودجه های ساالنه، گفت: واگذاری برخی اختیارات و اعتبارات به استان ها از نکات مثبت بودجه ۹۷

 است.

 به گزارش ایسنا، محمدجواد کولیوند در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: 

 گویا این وعده الهی به گونه ای رقم خورد که فکر و اندیشه بیش از یک میلیارد مسلامن جهان و متام ادیان آسامنی به مسجد االقصی سفر 

کرد.

وی افزود: حرکت نسنجیده و جاهالنه رییس جمهور آمریکا باعث یکپارچگی جهان اسالم و آزادی خواهان جهان و حتی بعضی از متحدان کشورهای 

اسالمی شد. آمریکا، ارسائیل و عربستان سعودی در برابر شکست سنگین مقابل جبهه مقاومت در سوریه وعراق،  یمن و لبنان به خاک افتاده و برآن 

شده اند تا فتنه ای جدید را دست و پا کنند.

اقدام  دانشگاه خوارزمی  تکلیف  تعیین  به  نسبت  تا هر چه رسیع تر  کرد  در خواست  علوم  وزیر  از  نطق خود  از  دیگری  بخش  در   کولیوند 

کند.

وی همچنین با مورد خطاب قرار دادن وزیر راه گفت: انتظار می رود رسعت امتام کار در بزرگراه تهران-شامل و همچنین اتوبان شهید همت و 

شهدای الربز بیشرت شود تا قدری از ترافیک در این محدوده کم کند.

مناینده کرج و الربز در مجلس در پایان با تاکید بر این که بودجه ساالنه باید عملیاتی دیده شود ، اظهار کرد: البته در برخی موارد که اختیارات به 

استان ها داده شده از نکات مثبت بودجه ۹۷ است که امیداوریم محقق شود.
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 دعوت از مردم و فعاالن اقتصادی برای انتقال گردش های مالی به بانک قرض الحسنه مهر ایران؛

چراغقرضالحسنهپرفروغمیشود
بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از بانک هایی است که این روزها بیش از سایر 

بانک ها مورد توجه مردم قرارگرفته است.در رشایطی که تسهیالت بانکی به چالشی 

کنار کشور  از گوشه و  تبدیل شده و هرروز  اقشار متوسط جامعه  برای مردم و 

خربهایی از فعالیت های بانکی با سودهای کالن مخابره می شود وجود بانکی که 

متام منابعش را برای مردم با سودهای بسیار پایین اختصاص داده عالوه بر بعد 

خداپسندانه ارزش اجتامعی و اقتصادی فراوانی دارد.

به گزارش دیوان اقتصاد، 10 سال پیش زمانی که بانک قرض الحسنه مهر ایران افتتاح 

شد بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این بانک می تواند تحولی در 

نظام بانکی بدون ربا در کشور ایجاد کرده و نیازهای مردم به ویژه اقشار محروم 

جامعه را مطلوب تر از همیشه تأمین کند.

اکنون در جشن تولد 10 سالگی بانک قرض الحسنه مهر ایران این تحول بیشرت از 

گذشته احساس می شود چراکه به گفته مدیرعامل این مجموعه پولی و مالی میزان 

تسهیالت پرداختی به مردم در 8 ماهه اول امسال معادل یک چهارم کل تسهیالت 

پرداختی در 10 سال گذشته بوده است.

آنچه در چنین رشایطی می تواند چرخ بانک قرض الحسنه مهر ایران را مقتدرانه 

با  نه  است.آن هم  مجموعه  این  از  اقتصادی  فعاالن  و  مردم  حامیت  بگرداند 

بانک  به  حساب هایشان  گردش  انتقال  با  تنها  بلکه  کالن  سپرده گذاری های 

ایران. مهر  قرض الحسنه 

اقدامی که می تواند چراغ سنت حسنه قرض را در کشور پرفروغ کند و دردهای 

بیشرتی از مردم جامعه برطرف سازد.

روز گذشته جشن بزرگ ده سالگی بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد و فعاالن 

اقتصادی و دست اندرکاران بانکی کشور مهامن متولیان مهر ایران بودند تا دهه 

دوم فعالیت تنها بانک قرض الحسنه کشور را با جدیت و پشتکار بیشرتی آغاز کنند.

مرتضی اکربی مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به بهانه سالروز تأسیس این 

بانک از برنامه های ارزشمند این مجموعه سخن گفت و اظهار کرد:اقدامات خوبی 

میزان  افزایش  آن  مهم ترین  شاید  که  داده ایم  انجام  بانک  در  اخیر  سال های  در 

تسهیالت به مردم است.جامعه هدف ما افراد نیازمند هستند که هر چه تعداد 

تسهیالت پرداختی به آنان بیشرت باشد موفق تر بوده ایم.

امسال خوشبختانه حدود 54 هزار میلیارد ریال تسهیالت جدید در 8 ماهه گذشته 

بوده است.در  بی سابقه  بانک  پرداخت کرده ایم که در  نفر  به حدود 500 هزار 

از  از 200 هزار میلیارد ریال تسهیالت  نفر بیش  متام 10 سال گذشته 3 میلیون 

 بانک قرض الحسنه مهر ایران دریافت کرده اند که سهم 8 ماه گذشته چشمگیر بوده

 است.

وی حفظ معوقات بانکی در سطح یک درصد در بانک مهر ایران را با توجه به 

افزود:این سطح  و  کرد  توصیف  بزرگ  اقدامی  کنونی  اقتصادی  نامناسب  رشایط 

یک درصدی محصول امسال نیست و سال های گذشته هم همین مقدار بوده است 

که ازنظر بانکداری بین املللی هم اقدام مطلوبی است.

اکربی با اشاره به توسعه بانکداری الکرتونیکی در بانک تابعه اش یادآور شد: سعی 

بانکداری  به سمت  و  کرده  خودداری  فیزیکی  توسعه  از  امکان  حد  تا  کرده ایم 

الکرتونیکی حرکت کنیم.تعداد شعب بانک را در شهرهای بزرگ کم کرده و شعبات 

را به شهرهای کم برخوردار منتقل کرده ایم تا بتوانیم جامعه هدفامن را بهرت و بیشرت 

پوشش دهیم.در نقطه مقابل برای جربان کمبود شعب در شهرهای بزرگ بانکداری 

الکرتونیکی را به شدت توسعه داده ایم تا خأل ایجادشده پر شود.

افتتاح حساب آنالین و  ایران امسال  بانک قرض الحسنه مهر  به گفته مدیرعامل 

تسهیالت آنالین ازجمله اقدامت خوب بانک در راستای توسعه الکرتونیکی بوده و 

برای افتتاح حساب کلیه کارها اینرتنتی انجام می شود و فقط احراز هویت به صورت 

حضوری است.درزمینٔه تسهیالت نیز مشرتیان فقط برای امضای قرارداد یک بار با 

ضامن به بانک مراجعه می کنند .

 وی از طرح های جدید بانک قرض الحسنه مهر ایران برای مردم خرب داد و گفت:

دو الی  سه طرح در حال اجراست که آیین نامه اجرایی آن ها به زودی ابالغ می شود.

اعتبارات  آن  ایران است که در  اندوخته خانواده مهر  این طرح ها طرح  از  یکی 

صندوق های  و  می شود  منتقل  بانک  به  خانوادگی  قرض الحسنه  صندوق های 

خانوادگی می توانند دو برابر منابعی که به بانک آورده اند با هدایت و حامیت 

بانک، تسهیالت موردنیاز اعضای خود را پرداخت کنند.

اکربی تأکید کرد: این طرح منابع مشرتی را افزایش داده و نظارت های بازپرداخت ها 

را هم دقیق تر می کند.

وی درباره طرح اندوخته بانوان مهر ایران نیز ترصیح کرد:بانوان به دو دسته بانوان 

رسپرست خانوار و بانوان عادی تقسیم شده اند.برای بانوان رسپرست خانوار، 100 

تنها  با  و  بدون سپرده گذاری  دادیم که می توانند  اختصاص  اعتبار  تومان  میلیارد 

100 هزار تومان در حسابشان تا 3 میلیون تومان وام بگیرند.بر اساس توافقی که 

با معاونت زنان ریاست جمهوری شده معرفی این دسته از بانوان از طریق این 

معاونت انجام می شود.دسته دوم بانوان عادی هستند که می توانند با انتقال گردش 

حساب هایشان به بانک قرض الحسنه مهر ایران و پس از 4 ماه می توانند تا سه برابر 

مانده وام بگیرند. که البته مبلغ وام در فاز اول 3 میلیون تومان است و در فازهای 

بعدی افزایش می یابد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه فعالیت این بانک یکی 

از شفاف ترین فعالیت ها در سطح بانک های کشور است تأکید کرد:هیچ بانکی در 

حال حارض صورت مالی شش ماهه خود را منترش نکرده اما بانک مهر اقتصاد این 

صورت ها را منترش کرده است.در طول فعالیت هایامن متام شاخص هایی که بانک 

مرکزی برای بانک ها تعیین کرده رعایت شده است.

وام های  به  کامالً  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  منابع  درصد   90 اکربی  گفته  به 

قرض الحسنه اختصاص یافته و هیچ قراردادی جز قرض الحسنه در این بانک منعقد 

نشده است.همچنین بانک مهر ایران فعالیت های بنگاهداری نداشته و هیچ رشکتی 

نیز زیرمجموعه اش نیست.

وی در ترشیح برنامه های آتی بانک تأکید کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران یک 

بانک مردمی است و انتظاری از دولت نداریم.این بانک با منابع مردم فعالیت دارد 

و وظیفه بانک قرض الحسنه فقط مدیریت وجوه مردم است.کارمزدهای 4 درصدی 

هم که دریافت می شود برای تأمین هزینه های بانک است که خوشبختانه امسال 

هزینه و درآمدمان از محل کارمزدها را تراز کردیم.

اکربی ادامه داد:.از بخش خصوصی رشکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار 

داریم گردش حسابشان را به این بانک منتقل کنند.نیاز به سپرده گذاری بلندمدت 

نیست. بلکه بانک به گردش حساب های آنان اعتبار می دهد و می توانند برای هر 

کس که بخواهند وام قرض الحسنه بدهند.اشخاص حقیقی هم می توانند از وام با 

کارمزد 4 درصد استفاده کنند.

همه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در بانک های دیگر حساب جاری دارند اما 

سایر بانک ها به حساب جاری اعتبار منی دهند اما در بانک قرض الحسنه مهر ایران 

این امکان وجود دارد که به حساب جاری آنان اعتبار داده شود و از مزایای تسهیالت 

استفاده کنند.

عالوه بر این گفت وگوی اختصاصی ، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در 

جشن دهمین سالگرد تأسیس این بانک نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های بانک 

قرض الحسنه مهر ایران بر نقش این بانک در توسعه اقتصادی و ارتقا زندگی مردم 

تأکید کرد.

اکربی گفت:در حال حارض منابع قرض الحسنه بانک بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال 

است که نسبت به ابتدای سال بیش از50% رشد داشته است.بانک توانسته در سال 

جاری بیش از سی هزار میلیارد ریال منابع جدید قرض الحسنه جذب کند که در 

نوع خود بی نظیر است به طوری که پیش بینی می شود تا انتهای سال این رشد به 

70% برسد .

وی افزود: ر متام سال های فعالیت خود،پس از کرس 10% سپرده قانونی، کلیه منابع 

قرض الحسنه گردآوری شده را به اعطای تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد 

پایان  در  بانک  تسهیالت قرض الحسنه  مانده  به طوری که  داده.  اختصاص  و کمرت 

آبان ماه سال جاری حدود 80 هزار میلیارد ریال است. در حوزه اعطای تسهیالت 

کمک هزینه ازدواج نیز در ده سال گذشته مبلغ 11 هزار میلیارد ریال به 250 هزار 

نفر پرداخت شده که خود گویای اهمیت این حوزه در این بانک است.

بر اساس این گزارش بانک قرض الحسنه مهر ایران با چشم انداز “تالش برای توسعه 

رفاه اجتامعی و دستیابی به جامعه توسعه یافته” برنامه هایی در طول سال های 

گذشته در حوزه مسئولیت های اجتامعی نیز انجام داده است.

به گفته اکربی، پرداخت 9500 فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش بیش از 1200 

پرداخت 5000 فقره  )ره(،  امام خمینی  امداد  به مددجویان کمیته  ریال  میلیارد 

تسهیالت قرض الحسنه به ارزش بیش از 500 میلیارد ریال به مددجویان سازمان 

 3000 مبلغ  با  کارآفرینی  و  اشتغال  تسهیالت  فقره   33000 بهزیستی،پرداخت 

میلیارد ریال باهدف تقویت تولید ملی، اختصاص 3000 تسهیالت قرض الحسنه به 

آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تقبل بازسازی سه مدرسه و سه خانه بهداشت 

خوابی  تخت   300 بیامرستان  ساخت  در  ریالی  میلیارد   25 مشارکت   ، روستایی 

بیامران اعصاب و روان ، تهیه و توزیع بیش از 300 هزار قلم وسایل آموزشی و 

بهداشتی به ارزش 15 میلیارد ریال در بین دانش آموزان مناطق محروم11 استان 

کشور، مشارکت در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و حامیت از اشتغال آن ها از 

طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ، مشارکت درفروش انشعاب آب و فاضالب 

و همچنین نوسازی ناوگان حمل ونقل باهدف جلوگیری از آلودگی آب وهوا و بهبود 

محیط زیست از طریق اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازجمله اقدامات این بانک در 

حوزه اجتامعی بوده است.

این گزارش حاکی است برنامه های بانک قرض الحسنه مهر ایران در 8 ماهه گذشته 

فعالیت های  توسعه  کارشناسان  که  است  داشته  چشمگیری  افزایش  حالی  در 

اقتصادی مردم می دانند.حال  پایان بحران های  برای  را یک رضورت  قرض الحسنه 

ده سالگی بانک مهر ایران فرصت خوبی است تا مردم با بررسی بیشرت فعالیت های 

این بانک برای فروغ بیش ازپیش چراغ این بانک مشارکت های فعالی را از خود در 

عرصه تأمین منابع مالی به منایش گذارند.

مدیرعامل بانک انصار: 

 شبکه بانکی کشور در مرکز تهاجمات دشمنان
 به اقتصاد ایران قرار دارد

ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار با ارایه مقاله »بحران های مالی خودساخته« در 
هامیش »تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران« که در دانشگاه جامع 
امام حسین)علیه السالم( باحضور دکرتمحسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت، 
رییس  آهنگر  دکرتحسنی  رسدار  پدافندغیرعامل،  سازمان  رییس  جاللی  رسدار 
دانشگاه جامع امام حسین)علیه السالم( و جمع کثیری از استادان و دانشجویان 
این دانشگاه برگزارشد، ضمن آسیب شناسی دالیل ناکارآمدی شبکه بانکی کشور 
در انجام کارکردهای حرفه ای، قانونی و انتظارات مقام معظم رهربی دامت برکاته، 
راهکارهای برون رفت از رشایط کنونی را در راستای تحقق اقتصادمقاومتی بیان 

کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وتبلیغات، مدیرعامل بانک انصار با مقایسه منایه 
جنگ تحمیلی صدام با جنگ اقتصادی آمریکا برعلیه ملت ایران، رشایط اقتصادی 
را بسیار پیچیده و دارای ابعاد پنهان بسیار دانست و گفت: شبکه بانکی کشور 
در مرکز تهاجامت اقتصادی آمریکا و کشورهای همسوی آن قراردارد و باتوجه 
به فرمایش مقام معظم رهربی امام خامنه ای )مدظله العالی( مبنی بر ایفای نقش 
بانکها در اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی و وابستگی بیش از 80درصدی تأمین 
مالی پروژه های اقتصادی به بانکها، ریل گذاری این شبکه برای تحقق اهداف 

اقتصادمقاومتی باید اولویت نخست نظام اقتصادی کشور باشد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی، بانک انصار و دیگر بانکهای کشور، 
درعرصه اقتصاد مقاومتی و مقابله جنگ اقتصادی علیه ایران ؛ پشتیبانی مقاومتی 
و استحکام درونی را دو راهربد اساسی در این راستا قلمداد کرد و با ترشیح بند 
22 سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد تحقق و اجرای این دو راهربد در 

حوزه های بانکداری داخلی و بین املللی امری رضوری و اجتناب ناپذیراست .
الگوی  به  اشاره  با  آن  از  پس  بانک انصار  اقتصادمقاومتی  شورای عالی  رییس 
اجرایی  و  تدوین  اقتصادمقاومتی  رویکرد  با  که  بانک انصار  جدید  کسب وکار 
شده است، ترصیح کرد:  درحالی که ترکیب درآمدی بانک های کشور در حوزه 
واسطه گری مالی، درآمدغیرمشاع و خدمات ، به علت غفلت بانکها در مدیریت 
هزینه های عملیاتی و درآمد کارمزدی دچار نارسایی های شدید و بحران ساز است، 
رضورت هامهنگی و همگرایی بیشرت شبکه بانکی و به دور از هرگونه رقابت 

ناسامل را بیشرت می کند .
مدیرعامل بانک انصار در مقایسه عملکردحرفه ای بانک ها در کشورهای پیرشفته 
با شبکه بانکی کشور و میزان رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی 
و  بازدهی بازارهای رقیب سیستم بانکی، اظهارداشت: شبکه بانکی سود علی 
الحساب سپرده های خود را پیش از آنچه که اقتضای رشایط کشور است پرداخت 

می کند و ضمن آن تداوم فعالیت خود را نیزبا خطر مواجه می سازد .
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه السالم( در پایان با ارایه 
؛  کنونی  از رشایط  اقتصادکشور  و  بانکی  برون رفت شبکه  برای  پیشنهادهایی 
ایجاد اجامع میان مدیران بانکی برای توسعه مدیریت پولی وبانکی، هامهنگی 
سیاست های پولی ومالی، گشایش بین املللی برای بهره گیری از ظرفیت تعهدات 
آن، تفاهم سیستم بانکی برای کاهش مجدد سود سپرده های بانکی ، کاهش نرخ 
سپرده قانونی، اعامل نظام کارمزدی خدمات و تراکنش ها، ایجاد نهادهای تسهیل 
کننده برای خرید دارایی های سمی و راکد بانکها، اعامل مدیریت کاهش سازمان 
های مختلف در اعامل تکالیفی همچون بیمه و مالیات و ... را برای اصالح وبهبود 

نظام بانکی کشور را رضوری خواند.         

حضور بیمه آسیا در نمایشگاه پژوهش ،فنآوری و فن 
بازار

بازار  فن  و  ،فنآوری  پژوهش  دستاوردهای  منایشگاه  در هجدهمین  آسیا  بیمه 
دارد. حضور 

در غرفه  آسيا  بيمه  کارشناسان  و  آسیا، مديران  بیمه  روابط عمومی  گزارش  به 
منایشگاه  هجدهمین  برگزاری  طول  در  و  سالن10  در  رشکت  اين  اختصايص 
دستاوردهای پژوهش ،فنآوری و فن بازارکه از 22 تا26آذر سال جاري در محل 
و  خدمات  ارايه  شود،آماده  می  برگزار  تهران  املليل  بني  هاي  منايشگاه  دامئی 
مشاوره بيمه اي هستند.بنابر این گزارش، حضور بیمه آسیا به عنوان بزرگرتين 
بيمه خصويص کشور و حائز رتبه اول برای سه سال متوالی در گروه موسسات 
بيمه اي يکصد رشکت برتر کشور در منایشگاه با دارا بودن 100 شعبه و بيش 
از 3000منايندگي در رسارس کشور ، فرصت مغتنمي براي گفت و گو و تعامل 
صنعت بيمه و حوزه پژوهش،فنآوری و فن بازار است.گفتنی است این منایشگاه 
همزمان با هفته پژوهش و فناوری با حضور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد و نیز برخی از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی 

می شود. برگزار  مرتبط 

مدیر عامل بیمه البرز 
از مناطق زلزله زده کرمانشاه بازدید کرد

مدیرعامل بیمه الربز به منظور بازدید از روند ارزیابی و پرداخت خسارت به بیمه 
گزاران زیان دیده این رشکت در زلزله غرب کشور به استان کرمانشاه سفر کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه الربز ،مدیرعامل این رشکت در این سفر در جلسه 
مشرتکی با سید محمد علی شهیدی، مناینده ولی فقیه، معاون رییس جمهوری و 
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت االسالم عسگری،  رییس بنیاد شهید و 

امور ایثارگران استان کرمانشاه دیدار کرد.
در این دیدار، گزارش رسیدگی رشکت بیمه الربزبه پرونده های خسارت خانواده 
معظم شهدا و ایثارگرانی که در حادثه زلزله غرب کشور خسارت دیده اند، ارایه 
شد.مدیرعامل بیمه الربز در این جلسه اظهار داشت: در همین راستا، بیمه الربز 
در استانهای کرمانشاه، ایالم و کردستان تا تاریخ 19آذر، ده هزار و 338 مورد 
پرونده خسارت تشکیل داده است که از این تعداد، 9 هزار و 616 پرونده مربوط 
به خانواده معظم شهدا است.سید رسول تاجدار افزود: تعداد زیادی از این پرونده 
مورد  زده  زلزله  مناطق  در  الربز  بیمه  و مستقر  اعزامی  کارشناسان  توسط  ها، 
ارزیابی قرار گرفته و پرداخت خسارت رشوع شده است که امیدواریم به زودی با 
هامهنگی و همیاری بنیاد شهید متامی پرونده های مذکور به رسعت ارزیابی و 
خسارات وارده پرداخت شود.وی ابراز امیدواری کرد با پرداخت رسیع خسارت ها، 

زندگی آسیب دیدگان زلزله غرب کشور ساماندهی و به روال عادی بازگردد.

ارزیابی به موقع خسارت آتش سوزی
 در بازرگانی شعبانی مشهد توسط بیمه سرمد

وقوع  از  پس  24ساعت  از  کمرت  ظرف  رسمد،  بیمه  کارشناسی  و  ارزیابی  تیم 

آتش سوزی بزرگ در بازرگانی شعبانی در شهر مشهد مقدس، در محل حضور 

منودند. اقدام  وارده  ارزیابی خسارات  و  کارشناسی  به  نسبت  و  یافتند 

 96/9/10 جمعه  روز  بامداد   2 ساعت  بیمه رسمد،  عمومی  روابط  گزارش  به   

صبح  پیوست،  وقوع  به  شعبانی  بازرگانی  فروشگاه  در  عظیمی  آتش سوزی 

هامن روز، آقایان رسولی ریاست شعبه رضوی و صدیقی کیا منایندگی کد 1389 

یافتند.سپس  ارائه گزارش اولیه خسارت در محل حضور  بیمه رسمد به منظور 

روز شنبه 1396/09/11 تیم ارزیابی و کارشناسی بیمه رسمد به راهربی حسین 

قربانی مدیریت بیمه های اموال، با صدور دستور دکرت اسامعیل دلفراز مدیر عامل 

این رشکت در راستای تحقق اهداف بیمه رسمد در حوزه مشرتی مداری، جلب 

رضایت بیمه گذاران و رسیدگی و پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن 

به بیمه گذاران، در محل حادثه حضور یافتند و برآورد اولیه میزان خسارت را 

بالغ بر 27 میلیاد ریال تخمین زدند؛ در این بازدید تیم کارشناسی ارزیاب بیمه 

مرکزی نیز با محوریت ارزیاب موجودی، ارزیاب ساختامن و تاسیسات، آنان را 

منودند. همراهی 

وعده رئیس کل بانک مرکزی ؛

نرخ دالر در بازار تعدیل می شود
اجازه اتالف منابع قرض الحسنه را نمی دهیم 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که قیمت 4200 تومانی دالر در بازار آزاد واقعی نیست، تعدیل می شود.

به گزارش ایرنا، »ولی اله سیف« درباره نرخ دالر در بودجه سال آینده که بر مبنای 35 هزار ریال تعیین شده، اظهار داشت: رقم 

دالر در بودجه مبنای محاسباتی دارد و به هیچ وجه قید 3500 تومان در بودجه نیست. ممکن است حجم کاهش یابد و نرخ 

باال برود یا برعکس؛ بنابراین مبلغ ریالی که در بودجه دیده شده ، قابل استفاده است.

 وی در مورد نرخ کنونی ارز دالر در بازار ارز افزود: نرخ ارز 4200 تومان نیست و تعدیل هایی را در آینده خواهد داشت.

وی درباره تعیین بودجه ای برای یکسان سازی ارز در الیحه بودجه سال آینده اظهار داشت: برخی از کاالها که تامین نیاز ارزی 

آنها از طریق بانک مرکزی بود، به بخش ارز آزاد منتقل شده است.

وی افزود: فکر می کنم برای یکسان سازی نرخ ارز مقدماتی الزم است که بخش عمده ای از آن انجام شده و بخشی دیگر در 

رشف انجام است که به محض آنکه انجام شود، رشایط فراهم می شود.

وی افزود: رقم یاد شده، بودجه جربانی است برای حامیت از کاالهایی که ممکن است نرخ آنها با یکسان سازی ارز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه روابط بانکی بین املللی نقش مهمی در یکسان سازی ارز دارد، گفت: ما هنوز احساس می کنیم که نیاز به 

اقدامات دیگری است زیرا منی توانیم زمان بندی کنیم که چه زمانی فضای بین امللل مهیا می شود، بنابرین زمان دقیقی منی توان 

برای یکسان سازی ارز اعالم کرد.

 وی درباره اینکه گفته می شود گرانی ارز بخاطر یکسان سازی ارز است، گفت: برنامه های مختلفی انجام می شود و نرخ 

مبادله ای هم مسیر خود را طی می کند اما باید گفت مهمرتین پارامرتی که در این موضوع اهمیت دارد، روابط حداقلی 

بانکداری بین املللی است که برای یکسان سازی ارز نیاز است.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره فهرست منترش شده بدهکاران بانک رسمایه و اینکه گفته می شود این 

 فهرست مخدوش است، اظهار داشت: در این زمینه نظری ندارم؛ باید بانک مرکزی آن را بررسی کند و اگر نظری داشته باشد، در

 اطالعیه ای رسام اعالم می کند.

از سیف درباره یکسان سازی نرخ ارز و حذف دالر از سبد ارزی کشور سوال شد که وی توضیح داد: اکنون دالر از معامالت 

تجاری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور حذف شده است و کاربرد زیادی ندارد؛ ما درآمدها و پرداخت های ارزی خود را با 

سایر ارزها انجام می دهیم.

وی افزود: در زمینه ارزی بحث یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار داریم که در موقع مقتضی اجرا می شود.

است  مطالبی  این خربها،  از  برخی  داد:  توضیح  چین  بویژه  کشورها  سایر  در  ایرانیان  های  بسته شدن حساب  درباره  وی 

اعامل می کند،  به سیاستی که  بنا  بانک خاص  باشد که یک  نیست؛ مواردی هم ممکن است وجود داشته  تایید شده   که 

سخت گیری هایی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:چین به طور مثال اعالم کرده که اعامل این سیاست ها به هیچ وجه مربوط به ایران نیست و 

یک سیاست داخلی در آن بانک بوده و عمومیت هم ندارد.

وی افزود: با این حال بانک مرکزی حساسیت الزم را دارد و پیگیری می کند.

وی درباره روابط کارگزاری بانک های ایران پس از برجام گفت: در گذشته پیش از برجام با 33 بانک کار می کردیم اما اکنون 

حدود 245 بانک در سطح بین امللل با ما کار می کنند اما این به این معنی نیست که رشایط کامال عادی است؛ در برخی موارد 

محدودیت هایی داریم که در تالشیم آنها هم رفع شود.

اجازه اتالف منابع قرض الحسنه را منی دهیم 

بانک مرکزی بر نحوه مرصف منابع قرض الحسنه بانک ها نظارت جدی دارد و اجازه منی دهد این منابع در امور غیرمرتبط 

استفاده شود.

 به گزارش ابرار اقتصادی، ولی اله سیف در مراسم دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن اشاره به اجرای 

موفق طرح رضبتی وام ازدواج به عنوان منود عینی سنت قرض الحسنه ابراز امیدواری کرد با همت مردم و متهیدات نظام بانکی 

کشور تا پایان سال صفی در این زمینه نداشته باشیم.

 رییس کل بانک مرکزی ترصیح کرد: در گذشته گفته می شد بانک ها منابع قرض الحسنه را در جایگاه خود مرصف منی کنند 

یا اینکه این منابع را به کارمندان خود تخصیص می دهند اما در سال های اخیر و مخصوصا از زمانی که مبلغ وام قرض الحسنه 

ازدواج به 100 میلیون ریال رسید، این وضعیت کامال« متحول شده است. بانک مرکزی در این خصوص حساسیت ویژه ای دارد 

و اجازه منی دهد این منابع در امور غیرمرتبط استفاده شود.

وی افزود: تامین منابع مورد نیاز برای تسهیالت قرض الحسنه در بانک ها نیازمند اقبال مردم و نیکوکاران در تجهیز و تقویت 

حساب های قرض الحسنه در بانک هاست.رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه رسالت اصلی نظام بانکی، حامیت از 

کلیه فعالیت های اقتصادی است، گفت: بانک مرکزی تالش دارد منابع ناشی از سپرده های مردم را در راه رشد و شکوفایی 

اقتصادی کشور هدایت کند و از سفته بازی و فعالیت های مخرب جلوگیری کند که خوشبختانه طی سال های اخیر در این 

مسیر موفق بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز حل شده یا تا پایان آذرماه 

تسویه می شود گفت: اکنون بانک ها با شفافیت و تحت نظارت حرکت می کنند.

وی گفت: انتقاداتی از نظام بانکی مطرح می شود در حالیکه نظام بانکی باید از همه فعالیت های اقتصادی حامیت کند و 

بخشی از نظام بانکی که شبهه ربوی ندارد، فعالیت قرض الحسنه است که عملیاتی است که در کنار عملیات اقتصادی و با هدف 

کسب سود، هدف خدمت رسانی به مردم را پیگیری می شود. 

 وی افزود: در گذشته انتقاد ابن بود که منابع قرض الحسنه بانک ها به موارد غیر تخصیص می یابد و یا حتی به کارمندان

 بانک ها اختصاص می یابد ولی اکنون از سایر مصارف به قرض الحسنه ازدواج مترکز داده شده است.

سیف گفت: توصیه می شود در کل بانک ها خدمت قرض الحسنه را با شادابی و روی خوش به مردم بدهند و اقدامات 

های  بانک  در  افزود:  برسد.وی  خود  خواسته  به  ازدواج  الحسنه  قرض  متقاضی  و  شود  پاگیر حذف  و  دست  و   بروکراتیک 

قرض الحسنه، دقت نظر و مدیریت درست مدیران بانک و پایبندی وام گیرندگان سبب شده تا مطالبات الوصول، اندک شود.

وی افزود: کشور ما یک ویژگی منحرص به فرد دارد و همه عملیات بانکی غیرربوی انجام می شود و بانک قرض الحسنه مهر 

ایران متمرکز بر عملیات اعطای قرض الحسنه شده است و یک اقدام پسندیده و توصیه شده است و بنابراین کارمندان این بانک 

 باید شکرگذار این نعمت باشند. وی افزود:  از مصارفی که به سمت سفته بازی حرکت می کند جلوگیری خواهیم کرد و تالش 

می کنیم این مسیر را هموار کرده و استانداردهای روز بانکداری دنیا را در  کشور پیاده سازی کنیم.

وعده جدید سیف به سپرده گذاران

سیف با اشاره به ساماندهی موسسات غیر مجاز طی ماه های اخیر و با تاکید بر این که موسسه غیرمجازی در کشور نداریم 

گفت: االن مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز حل شده و تا پایان آذر این افراد به سپرده هایشان می رسند.

به گزارش تسنیم، سیف اظهار داشت: همه عملیات بانکی در کشور براساس عقود بانکداری بدون ربا و بانکداری اسالمی انجام 

می شود.وی با اشاره به اهمیت جایگاه قرض الحسنه در اسالم، ترصیح کرد: همکاران بانک قرض الحسنه باید شاکر باشند که 

کارمند این بانک هستند.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران اشاره کرد و افزود: انتقاداتی به نطام بانکی 

مطرح است، ولی بخشی که هیچ نقدی ندارد و شبهه ربوی نیز ندارد، قرض الحسنه است.

سیف با اشاره به نقد قدیمی مبنی بر خرج منابع قرض الحسنه در جای دیگر و پرداخت تسهیالت به کارمندان بانکها گفت: این 

وضعیت طی سال های اخیر متحول شد. بخصوص از زمانی که وام ازدواج به 10 میلیون تومان رسید.رییس کل بانک مرکزی 

خطاب به متام بانکها گفت: توصیه ای که دارم این است که این خدمت را با روی خوش و بدون بروکراسی های دست و پا گیر 

ارائه دهیم.وی به طرح رضبتی وام ازدواج اشاره و ترصیح کرد: با این طرح بخشی از صفوف طوالنی کاهش یافت و امیدواریم 

تا پایان سال صفی در این زمینه نداشته باشیم.

یاری مشرتیان  نیاز  به  پاسخگویی  در  را  بانکها  الحسنه  قرض  از  به حامیت  نسبت  بیشرت  اقبال  با  خواست  مردم  از   سیف 

 کنند.

وی با اشاره به ساماندهی موسسات غیر مجاز طی ماه های اخیر باردیگر تاکید کرد که موسسه غیرمجازی در کشور نداریم هر 

چند متاسفم برای مردم عزیزی که در این موسسات غیرمجاز پول گذاشته اند.
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برداشت ۷۱۵ میلیون بشکه نفت 
از میدان های مشترک و غیرمشترک غرب کارون

مدیر برنامه ریزی تلفیقی رشکت ملی نفت ایران اعالم کرد: از مجموع حدود ۸۷ میلیارد بشکه ذخیره 

نفت درجای منطقه غرب کارون، تاکنون ۷۱۵ میلیون بشکه نفت برداشت شده است.

به گزارش ایلنا، کریم زبیدی عنوان کرد: ذخایر نفت درجای منطقه غرب کارون )مشتمل بر میدان های 

مشرتک و غیرمشرتک( حدود ۸۷ میلیارد بشکه برآورد می شود که با احتساب میانگین رضیب بازیافت 

۱۵ درصد، بالغ بر ۱۳ میلیارد بشکه نفت این منطقه قابل استحصال است.

وی افزود: از این میان، تاکنون ۷۱۵ میلیون بشکه نفت )کمرت از یک میلیارد بشکه( برداشت شده 

است.

زبیدی، روند پیرشفت طرح های توسعه ای میدان های مشرتک غرب کارون را با توجه به مشکالت و 

محدودیت های بسیار صنعت نفت در تامین رسمایه و فناوری، مطلوب برشمرد و گفت: به عنوان 

منونه، هزینه رسمایه گذاری تولید هر بشکه نفت خام در آزادگان شاملی حدود ۳۴ هزار دالر شد و 

رضیب بازیافت رشکت چینی در این میدان حدود پنج درصد بوده است. بدیهی است هزینه متام شده 

و رضیب بازیافت منی تواند در این رشایط قابل قبول باشد.

چنین  کمرت  هزینه های  با  می توانستند  دیگر  خارجی  رشکت های  این که  یادآوری  با  وی 

یاران شاملی  توسعه  در  هم  انرژی  تدبیر  ایرانی  گفت: رشکت  برسانند،  به رسانجام  را  طرح هایی 

پایان  به  را  برای هر بشکه، طرح  از ۲۰ هزار دالر  با هزینه ای نسبتا معقول یعنی کمرت   توانست 

برساند.

زبیدی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از فناوری های نو و تامین رسمایه های مورد نیاز، روند توسعه 

در غرب کارون بیش از پیش شتاب گیرد و رضیب بازیافت نفت در این منطقه افزایش یابد.

وی به ایفای مسئولیت های اجتامعی نفت در مناطق نفتخیز هم اشاره کرد و گفت: ۳۵۰ میلیارد 

تومان از بودجه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت در سال ۹۶، به ارائه خدمات عمرانی در کشور 

اختصاص یافته که بخشی از آن مربوط به منطقه غرب کارون است.
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو بر اساس قانون پیشنهاد افزایش قیمت 

برق را جمع بندی کرده و به دولت منعکس کرده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه قیمت متام شده 

برق بیش از ۹۰ تومان را پذیرفت.

هوشنگ فالحتیان در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نیرو پیشنهاد جدیدی در 

خصوص قیمت برق به دولت ارائه کرده است گفت: آنچه که ما در خصوص قیمت جدید برق در دولت 

شنیده ایم مطالبی بوده که در سطح دولت مطرح شده و این مطالب از پل ارتباطی مثل سازمان برنامه و 

بودجه است.

وی افزود: مطالب و موضوعات را وزارت نیرو بر اساس قانون برای کل کشور دیده، جمع بندی و منعکس 

کرده  است. دولت کل مسائل کشور را بررسی می کند و آنها باید تصمیم بگیرند که چه کنند.

فالحتیان ادامه داد:وزارت نیرو منتظر است هر تصمیمی که دولت گرفت را اجرا کند،اما هنوز مطلب 

مشخص از سوی دولت صادر نشده است که بخواهیم آن را اعالم کنیم. بدنه وزارت نیرو از اینکه دولت چه 

اقدامی را برای حامل های انرژی مدنظر دارد و چه نرخی را قرار است اعالم کند اطالع کامل و دقیقی ندارد.

سازمان برنامه و بودجه عدد باالی ۹۰ تومان را برای قیمت متام شده پذیرفته است

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سؤال که وزارت نیرو برای قیمت برق چه میزان رشد 

را پیشنهاد داده است، گفت: متوسط فروش برق ۶۷ تومان و  قیمت متام شده برق بدون محاسبه سوخت 

در حال حارض بیش از ۱۰۰ تومان است، اما به هر حال و خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه عدد باالی ۹۰ 

تومان را برای قیمت متام شده برق پذیرفته است که قابلیت وجودی دارد بنابراین فاصله بین این دو عدد 

باید به گونه ای جربان و تأمین شود.

فالحتیان ادامه داد: وزارت نیرو بدهی قابل توجهی به تولیدکنندگان برق دارد که متقابالً تولیدکنندگان هم 

به بانک ها بدهی دارند بنابراین بخشی از مسائل در قالب مفاد بودجه ۹۷ به گونه ای و با ارائه راهکارهایی 

مشخص شده است که تهاتر بدهی ها انجام شود.

وی در پاسخ به این سؤال که همین که سازمان برنامه و بودجه قیمت متام شده برق بیش از ۹۰ تومان را 

پذیرفته می توان تخمین زد که به هر حال رشد قیمت برق چند درصد خواهد بود و این اتفاق شاید برای 

اولین بار از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد، گفت: عدد و ارقام مشخص است و به هر حال سازمان 

برنامه و بودجه بررسی کرده است و به این جمع بندی رسیده اند و باید به هر حال فاصله قیمت فروش برق 

و متام شده برق جربان و پوشش داده شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سؤال که معموالً حدود دو ماه بعد از ارائه الیحه 

از سوی دولت به مجلس قیمت حامل های انرژی و آب و برق نیز از سوی دولت تعیین و اعالم می شود، 

 گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد و به جمع بندی برسد بله، این احتامل وجود دارد که در این مدت اعالم

 شود.

ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به دولت

  

وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، افزود: زمان و 

چگونگی افزایش قیمت بنزین هنوز مشخص نیست.

به گزارش ایلنا ، بیژن نامدار زنگنه در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین، گفت:هر 

وقت الزم شد دولت موضوع افزایش قیمت بنزین را عنوان می کند.

وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، افزود: اینکه چه 

زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین اعامل شود، هنوز مشخص نیست.

عضو کابینه دولت دوازدهم، ترصیح کرد:بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در 

مجلس جای بحث دارد.

مصوبه ای برای افزایش قیمت در روزهای آینده ابالغ نشده است 

سخنگوی رشکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران گفت: تاکنون هیچ مصوبه ای برای افزایش 

قیمت بنزین به رشکت پاالیش و پخش ابالغ نشده است.

زیبا اسامعیلی، درباره ادعای افزایش قیمت بنزین از ابتدای دی ماه، گفت: آنچه در خصوص قیمت 

بنزین در الیحه بودجه آمده، مربوط به سال ۹۷ است نه امسال. در ضمن هنوز مشخص نیست که 

مجلس آن را رد و یا تصویب کند.

وی یادآور شد: طی روزهای آینده نیز هیچ افزایشی در نرخ بنزین نخواهیم داشت.   

اسامعیلی خاطرنشان کرد: تاکنون نیز هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت بنزین به رشکت ملی پاالیش 

و پخش ابالغ نشده است.

پیشنهاد عرضه رایگان گاز به خودروهای عمومی 

یک مقام مسئول در صنعت نفت با اشاره به اینکه موکداً مسئوالن تصمیم گرفتند قیمت سی ان جی 

ثابت و قیمت بنزین افزایش یابد، گفت: پیشنهاد عرضه رایگان سوخت گاز به خودروهای عمومی به 

منظور جلوگیری از افزایش قیمت حمل و نقل ارائه شده است.

یک مقام مسئول در صنعت نفت در گفت وگو با فارس با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده برای 

افزایش قیمت بنزین و سی ان جی گفت: در گفت وگو با کارشناسان صنعت سی ان جی و ارزیابی 

کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که قیمت سی ان جی باید حد اکرث ۲۵ درصد قیمت بنزین 

تعیین شود که پیشنهاد خود را به وزارت صنعت ارائه کرده و با تایید معاون اول رئیس جمهور برای 

بررسی به سازمان برنامه و بودجه رفت.

وی ادامه داد: موکدا  مسئوالن تصمیم گرفتند که قیمت سی ان جی ثابت و قیمت بنزین افزایش 

یابد؛ به طوریکه قیمت بنزین اگر برفرض ۱۵۰۰ تومان در هرلیرت  تعیین شود قیمت سی ان جی 

تغییر نخواهد کرد.وی همچنین از ارائه پیشنهادهای جدید به منظور کنرتل قیمت حمل و نقل 

عمومی در صورت افزایش قیمت بنزین خرب داد و گفت: یکی از پیشنهادهای جدی که هم اکنون 

 در سازمان برنامه مورد بررسی قرار می گیرد عرضه رایگان سی ان جی به ۴ میلیون خودرو عمومی 

سی ان جی سوز است.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: براساس این پیشنهاد در صورت افزایش 

قیمت بنزین قیمت حمل و نقل عمومی نیز افزایش پیدا خواهد کرد که براین اساس پیشنهاد دادیم 

به جای پرداخت پول یارانه نقدی به تاکسی داران  سی ان جی سوز ، سی ان جی این خودرو ها تا 

۴ برابر قیمت یارانه نقدی رایگان داده شود که بخشی از این هزینه از حذف یارانه نقدی و بخشی 

نیز از افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد.

  

وزیر نفت: 

 افزایش قیمت بنزین 
در الیحه بودجه ۹۷ دیده شده است
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گفت:  مسکن  اقتصاد  کارشناس  یک 

ابتدا  دالر  قیمت  درصدی   ۱۵ افزایش 

تاثیر خود را بر روی بازارهای نقدشونده 

همچون طال می گذارد و با فاصله ی زمانی 

باعث همین مقدار رشد در بخش مسکن 

شد. خواهد 

ایسنا  با  محمدمهدی مافی در گفت وگو 

اقتصادی  و  اجتامعی  عوامل  کرد:  اظهار 

تعیین کننده  مسکن  بازار  در  مختلفی 

است، اما اگر به سوابق گذشته نگاه کنیم 

مثل  بازارهایی  در  تورم  رفنت  باال  معموال 

سکه و ارز که نقدشوندگی باالیی دارند، 

زود تاثیر می گذارد و هامن میزان تورم را با 

فاصله ی زمانی در بخش مسکن خواهیم 

کنم  می  پیش بینی  اساس  این  بر  داشت. 

افزایش قیمت دالر از ۳۶۰۰ به ۴۲۰۰ تومان 

که حدود ۱۵ درصد است در سال آینده اثر 

خود را بر روی قیمت مسکن بگذارد.

وی افزود: در سه ماهه پایانی سال جاری 

گرفت  خواهد  بهرتی  رونق  مسکن  بازار 

و با همین روند افزایش مالیم قیمت ها 

متقاضی  که  قیمت  ارزان  واحدهای  در 

تورم  درصد  شاید حدود ۱۲  دارد  بیشرتی 

گران  امالک  بخش  در  ولی  باشیم.  داشته 

از ذهن است. انتظار رشد قیمت ها دور 

این کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص 

در  مسکن  بازار  به  تقاضا  فشار  احتامل 

میزان  و  تقاضا  میزان  گفت:  آینده  سال 

مسکن موجود یکی از مولفه های اثرگذار 

در بازار مسکن است. با توجه به آمارها، 

مسکن موجود نسبت به تعداد خانوارها 

کم نیست، با این حال حدود ۲۰ میلیون 

نفر از جمعیت کشور بدمسکن هستند. 

این نشان می دهد فاصله ای بین محصول 

توان  و  مسکن  عنوان  به  شده  تولید 

دارد. وجود  خریداران 

بحث  دیگر  مشکل  داد:  ادامه  مافی 

در  مسکن  است.  ساختامن ها  جامنایی 

وجود  تقاضا  که  شده  ساخته  جاهایی 

خاص  مناطقی  در  هنوز  بنابراین  ندارد. 

نیاز به ساخت و ساز هنوز داریم اما نه 

به اندازه ی دهه های قبل. از این پس تولید 

رصف مسکن نباید سیاست دولت ها باشد 

بلکه باید در یک محدوده های مشخص و 

که  فرسوده  بافت  همچون  شده  حساب 

عرضه  سیاست های  است،  جمعیت پذیر 

کنیم. دنبال  را  مسکن 

بافت های  نوسازی  مشکالت  درباره  وی 

فرسوده گفت: از یک طرف دولت با توجه 

به کمبود منابع منی تواند وارد پروژه های 

اجتامعی  آن مسکن  منونه  شود.  عمرانی 

هنوز  بودجه  کمبود  دلیل  به  که  است 

اجرایی نشده است. بنابراین باید از توان 

گرفته شود. بخش خصوصی کمک 

کرد:  تاکید  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 

دولت طرح هایی از جمله بلندمرتبه سازی 

در بافت های فرسوده ارایه کرده که بدون 

شود.  اجرایی  نباید  کارشناسی  کار  انجام 

و  فرهنگی  اقتضائات  فرسوده  بافت های 

منی توان  که  دارند  را  خود  خاص  تاریخی 

رصفا با دید ابزاری و نوسازی ساختامن ها 

به آنها نگاه کرد. منونه این تجربه ناموفق 

هرندی  محله  همچون  پروژه هایی  در  را 

طرح های  که  کردیم  مشاهده  سیروس  یا 

دولت به ضد خودش تبدیل شد.

قصد  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  مافی 

کمک  با  را  هرندی  محله  بافت  داشت 

طرح  چندین  کند  احیا  دیگر  ارگان های 

روی آن انجام شد ولی مردمی که در آن جا 

آن جا  نهایتا  و  دیدند  رضبه  بودن  ساکن 

محله  در  شدند.  بزهکار  افراد  مأمن  به 

و  گرفت  انجام  اشتباه  این  نیز  سیروس 

بعد از بهسازی به کانون بزهکاری تبدیل 

این  که در حاشیه  افرادی  نتیجه  در  شد. 

مشکل  دچار  می کردند  زندگی  محله 

سعی  داشتند  توان  که  کسانی  و  شدند 

کردند از این منطقه بروند. فقط پروژه 

نواب تا حدودی موفق بود که آن هم البته 

دارد. را  خود  معضالت 

باید  ناکارآمد  بافت های  مافی،  گفته  به 

نقطه به نقطه بررسی شود و هر نقطه 

با توجه به اندیشه افرادی که در آن محله 

ذی نفع هستند بهسازی شود تا حیات بر 

اساس مناسبات قبلی ادامه پیدا کند؛ در 

عین حال مقاوم سازی نیز انجام شود.

احتمال افزایش ۱۵ درصدی قیمت مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: قرارداد ساخت ۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه واگن باری با روس ها داریم که بخش اعظم آن، 

در ایران ساخته می شود.

به گزارش صداوسیام، عباس آخوندی با بیان اینکه امسال ۵ مرکز استان در کشور را به شبکه حمل و نقل ریلی 

به  امسال  آنها،  اند که همه  این طرح ها ۹۰ درصد پیرشفت داشته  اظهار داشت: خوشبختانه   وصل می کنیم، 

بهره برداری رسیده و زیر بار می روند.

وی افزود: طبق این برنامه، اقدامات اجرایی کرمانشاه به امتام رسیده و همدان نیز مورد بهره برداری قرار گرفته 

اجرا  در دست  تربیز هم  به سمت  آنجا  از  و  آباد  بستان  به  میانه  و مسیر جدید  قزوین رشت  ارومیه،  کار   و 

است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال ۵۱۶ کیلومرت ریل جدید افتتاح می شود، افزود: با توجه به کارهایی که 

سال گذشته متام شد، اما به بهره برداری نرسید امسال ۹۱۹ کیلومرت راه آهن جدید مورد بهره برداری قرار می گیرد.

آخوندی با بیان اینکه برای ۶ هزار و ۸۰۰ واگن باری قرارداد همکاری با روس ها داریم که بخش اعظم این واگن ها 

در ایران ساخته می شود، افزود: برای سه سال آینده، بخش عمده واگن سازی ایران مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت و همین االن هم فعال است.

 وی خاطرنشان کرد: با رشکت مشرتک ایرانی و کره ای قرارداد ساخت ۵۴۰ واگن برای استفاده در حمل و نقل 

 حومه ای به امضا رسانده ایم؛ ضمن اینکه قراردادهای جدید خرید و ساخت واگن های مسافری با آملان ها، 

روس ها و کره ای ها هم در دست اقدام داریم.

آخوندی اعالم کرد:

روس ها 6800 واگن باری
 برای ایران می سازند 

عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد:0

جلسه ویژه دولت و مجلس
 برای حل مشکالت مسکن مهر مناطق زلزله زده

این  ویژه  برگزاری جلسه  به  اشاره  با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

مرکز  بازرسی،   سازمان  شهرسازی،  و  راه  وزارت  مسئوالن  با  کمیسیون 

زده، گفت:گزارش  زلزله  مناطق  مهر  با موضوع مسکن  و...  پژوهش ها 

میزان و دالیل تخریب مسکن مهر در صحن علنی مجلس ارائه می شود.

محمد دامادی در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد:  با توجه به مباحثی 

که درباره مسکن مهر مناطق زلزله زده پیش آمده،  رییس کمیسیون 

این  با بررسی وضعیت پروژه های  ابالغی را  در رابطه  عمران مجلس 

بنده  به  بیامرستان ها  جمله  از  مهم  ساختامن های  همچنین  و   طرح 

داد.

وی ترصیح کرد:  در این راستا جلسه ویژه ای با حضور اعضای کمیسیون 

شهرسازی، قائم  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  رییس  مجلس،  عمران 

معاونان   از  تعدادی  مهر،  در طرح مسکن  و شهرسازی  راه  وزیر  مقام 

مطاهریان معاون امور ساختامن و مسکن وزیر راه، سازمان بازرسی، مرکز 

پژوهش های مجلس و...  برگزار شد.

آخرین وضعیت مسکن  بررسی  با موضوع  این جلسه  داد:  ادامه  وی 

برگزار شد. مهر 

این  بر  نهایت تصمیم  یادآور شد:  در  عضو کمیسیون عمران مجلس 

شد تا مجموعه وزارت راه و شهرسازی شناسنامه کامل بلوک به بلوک 

مسکن مهر را برای مجلس تهیه کند؛ این که پیامنکار که بوده و  مرتیال 

به کار رفته در این پروژه ها چه بوده است.

دامادی بیان کرد:  همچنین مرکز پژوهش های مجلس ملزم می شود تا 

نگاهی در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ و دو نقشه ای بودن ساختامن ها 

و مسائل مرتبط با ساخت و ساز داشته باشد.

وی یادآور شد: یکشنبه هفته آینده اعضای کمیسیون عمران مجلس با 

حضور مسئوالن وزارت راه و شهرسازی از مسکن مهر مناطق زلزله زده 

استان کرمانشاه بازدید خواهند داشت و روز دوشنبه هفته آینده جلسه 

با موضوع میزان و علت تخریب واحدهای مسکن مهر برگزار و گزارش 

آن به صحن علنی ارائه می شود.

پایدار  الماس  گنجینه  مشترک  گذاری  سرمایه  صندوق  مجمع  “مصوبه 
ذیل  شرح  به   14005638996 ملی  شناسه  و   37968 ثبت  شماره   به 
می باشد. 1( تغییر در ترکیب مجاز دارایی های صندوق به منظور تطبیق 
در  مندرج  مجمع  تصمیمات  بند1  شرح  به   12020073 ابالغیه  مفاد  با 
صورتجلسه 2( افزایش کارمزد حسابرس از مبلغ ثابت 20 میلیون ریال به 
حداکثر 50 میلیون ریال به ازای هر سال مالی 3( افزایش سقف هزینه های 
تارنمای آن و هزینه  اندازی  راه  و  افزار صندوق، نصب  نرم  به  دسترسی 
های پشتیبانی آن ها از مبلغ 300 میلیون ریال ساالنه به مبلغ 500 میلیون 

ریال ساالنه”
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رونق 16 درصدی ترانشیپ کاال
 در پیشرفته ترین بندر کانتینری کشور 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی 

بندر شهید رجایی، از افزایش 16درصدی عملیات تخلیه و بارگیری 

محموله های کانتیرنی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 

به عنوان پیرشفته ترین و مهم ترین بندر کانتیرنی ایران طی هشت 

ماهه نخست سال جاری خرب داد.

اله مراد عفیفی پور با اعالم این خرب گفت: بندر  به گزارش فرینا، 

شهید رجایی به عنوان پیشانی تجارت کانتیرنی ایران شناخته می شود 

که جابجایی بیش از 80 درصد کاالهای کانتیرنی در سطح کل بنادر 

کشور را پشتیبانی می کند.

تخصصی  پایانه  دو  از  برخورداری  با  بندر  این  افزود:  پور  عفیفی 

سنگین  های  )جرثقیل  مدرن  کرین  گنرتی  دستگاه   18 و  کانتیرنی 

وزن جهت تخلیه و بارگیری کانتیرن( بزرگرتین و پیرشفته ترین بندر 

شود. می  محسوب  ایران  کانتیرنی 

وی با اشاره به عملکرد کانتیرنی این بندر، گفت: از آغاز سال 96 

 TEU 951 تا ابتدای آذرماه، در مجموع یک میلیون و 625 هزار و

کانتیرن در پایانه های یک و دو بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری 

شد که که در همسنجی با سال گذشته، 16 درصد افزایش عملیات، 

به ثبت رسید.

بندر شهید رجایی گفت: طی هشت  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 

ماهه سال جاری، بیش از 229هزار TEU کانتیرن مربوط به محموله 

 TEU 423هزار  و  بارگیری  رجایی  شهید  بندر  در  صادراتی،  های 

کانتیرن حامل کاالهای وارداتی، نیز تخلیه شده است.

بنادر  به  ترانشیپ شده  کانتیرنی  تعداد محموله های  پور  عفیفی 

کوچکرت منطقه از طریق بندر شهید رجایی )به عنوان بندر کانونی 

افزود:  اعالم کرد و  کانتیرن   TEU 544 نیز 158 هزار و را  منطقه( 

گذشته 57  سال  با  در همسنجی  های،  محموله  اینگونه  جابجایی 

است. داشته  افزایش  درصد 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی 

بندر شهید رجایی در پایان به افزایش 10 درصدی جابجایی کانتیرنهای 

ترانزیتی اشاره کرد و افزود: طی هشت ماهه امسال، 276 هزار و 

TEU 154 کانتیرن ترانزیتی وارد بندر شهید رجایی شد.

ایجاد منطقه استراتژیک 
در حوزه صنایع انرژی بر المرد

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب گفت: امیدواریم بتوانیم 

در بلندمدت، منطقه اسرتاتژیک در حوزه صنایع انرژی بر المرد ایجاد 

شود. 

همه  قدردان  باید  گفت:  مستقیمی  محمدمهدی  فرینا،  گزارش  به 

فرصت هایی باشیم که از طریق همه گروه های سیاسی ایجادشده 

است زیرا درنهایت مردم بهره برداری و استفاده می کنند و در همه 

حوزه هایی که کارشده است خیرش به کشور و مردم می رسد.

مستقیمی افزود: در حال حارض 300 هزار تن ظرفیت تولید سالیانه 

آلومینیوم کشور است اما در منطقه ویژه اقتصادی المرد تنها یک 

کارخانه 300 هزار تن در حال احداث است که این عظمت کار را 

نشان می دهد و قطعاً نیروی انسانی تحصیل کرده و زبده را می طلبد.

وی بابیان اینکه همواره موضوع نیروی انسانی دغدغه مهم بوده 

که  بود  میان جامعتی  اختالفی  زمانی  مقطع  یک  در  گفت:  است 

می گفتند باید این پروژه احداث کارخانه آلومینیوم جنوب در بندر 

این حرف درست بود. پارسیان اجرا شود که منطقاً 

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ادامه داد: کارخانه های 

آلومینیوم در دنیا عمدتاً درجاهایی اجرا می شود که هم مواد اولیه 

آن به راحتی تخلیه شود و در کنار آب باشد و هم محصول تولیدی 

به بازار جهانی صادرات شود و بندر پارسیان به لحاظ مکان یابی بهرت 

بود اما به دالیل مختلف و تعهدی که از اول به مردم و فرهیختگان 

المرد داده بودیم این پروژه را آغاز کردیم و قول دادیم که این پروژه 

در این منطقه باشد.

کرد  خواهش  من  از  خارجی  مشاوران  از  یکی  گفت:  مستقیمی 

واقعیت  اما  بربید  آب  کنار  در  و  کنید  متوقف  را  پروژه  این  که 

باالی  ظرفیت های  المرد  منطقه  در  می بینیم  امروز  که  است  این 

و  علمی  مباحت  و  انسانی  نیروی  حوزه  در  به ویژه  زیرساختی 

اجتامعی، مردم این شهرستان یک مردم فرهیخته و به روزی هستند 

و بخش عمده آن به واسطه این بوده است که تعامل و رفت وآمد 

 با کشورهای خارجی داشته اند و سطح فرهنگ و آگاهی مردم باال 

است.

وی افزود: با آزمونی که توسط این مجتمع برگزار شد متوجه شدیم 

که این منطقه چه قدر مستعد برای کارهای بزرگ صنعتی است و 

برای تأمین نیروی انسانی دچار مشکلی نخواهیم شد.

کارخانه  سوم  و  دوم  فازهای  توسعه  بحث  در  گفت:  مستقیمی 

این بسرت و فرصت ها به بهرتین  آلومینیوم و طرح هایی که داریم 

المرد،  منطقه  این  بلندمدت  در  بتوانیم  و  می شود  استفاده  شکل 

ایجاد شود. بر  انرژی  در حوزه صنایع  اسرتاتژیک  منطقه  به عنوان 

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، خطاب به کارکنان جدید 

این مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب افزود: هزینه های آموزشی برای 

انجام می شود سنگین  که در داخل و خارج کشور  کارکنان جدید 

است اما ما برای شام رسمایه گذاری می کنیم و خواهش می کنم قدر 

این فرصت را بدانید زیرا این فرصت های کلیدی است که در اختیار 

همه قرار منی گیرد.

از  المرد  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  با همکاری  گفت:  مستقیمی 

فرصت ها به ویژه در تقویت تکنسین آلومینیوم جنوب بیشرت استفاده 

می کنیم تا این دانشگاه نیز به عنوان یک دانشگاه تخصصی در حوزه 

فلزات غیرآهنی محسوب شود.
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کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در حال حارض در جایگاه نخست خاورمیانه 

ایستاده است و متعلق به کشوری است که پتانسیل های اقتصادی عظیمی 

دارد. 

نقش  از  بندرهامبورگ  بازاریابی  مدیرعامل  مرتن  اکسل  مانا،  گزارش  به 

ترصیح  و  می گوید  سخن  منطقه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 

می کند: رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران متعلق به کشوری است 

که از بُعد اقتصادی حرف نخست را در منطقه خاورمیانه می زند، کشوری 

اقتصادی عظیمی را در خود جای داده است و صنعت  پتانسیل های  که 

حمل ونقل دریایی آن می تواند در بهره مندی از این پتانسیل ها سهم قابل 

توجهی را بر عهده گیرد.

گشایش دوباره بازار ایران در عرصه بین املللی، پای رقبای زیادی را به میدان 

باز کرده است. بسیاری از رشکت های بین املللی کشتیرانی در آب های ایران 

فعالیت خود را از رس گرفته اند، رسمایه گذاری های که کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران به منظور حفظ جایگاه رقابتی خود در بازار و برای توسعه و 

گسرتش ناوگان خود انجام داده است، اقدامی بسیار مهم و ارزشمند به شامر 

می آید. پیرشفت و توسعه اخیر درعملکرد کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

حاکی از آن است که این رشکت در مسیر درستی گام برمی دارد اما با این 

وجود، پتانسیل جابه جایی کاال از ایران به مراتب از آنچه که می بینیم، فراتر 

خواهد بود، افزون بر این، نیاز به توسعه زیرساخت بنادر ایران نیز احساس 

می شود. در حال حارض کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران موفق شده است 

جایگاه خود را در بین 25 خط کشتیرانی کانتیرنی برتر دنیا باز کند و این 

بازتاب یک سیر صعودی و حرکتی رو به جلو خواهد بود.

از قدیم، آملان به عنوان بزرگ ترین رشیک تجاری غربی ایران شناخته شده 

است و در سیر تاریخی نیز نقش حیاتی بندر هامبورگ به عنوان بزرگ ترین 

بندر آملان در ارتقاء روابط بین دو کشور برکسی پوشیده نیست.

نگاهی  ایران  و  روابط قوی هامبورگ  به  از دریچه سیاسی  بخواهیم  اگر 

بیندازیم، محل استقرار رسکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هامبورگ از 

سال 1858 تاکنون دلیلی قوی بر این واقعیت است.

از دریچه تجاری نیز روابط صمیمی و نزدیک رشکت های آملانی و رشکت های 

ایرانی زمزمه همیشگی اهالی بازار بوده است. به طوری که حتی تحریم 

 2016 الی   2009 سال های  بین  غربی  کشورهای  سوی  از  ایران  تجاری 

نتوانست این اتصال محکم را از بین بربد.

شدن  برداشته  از  پس  کرد:  عنوان  هامبورگ  بندر  بازاریابی  مدیرعامل 

تحریم ها، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خط رسویس دهی کانتیرنی اروپا 

را در ماه مارس سال 2016 راه اندازی کرد که بر اساس آن لینک ارتباطی 

راه اندازی  از  پس  ماه  یک  فقط  شد.  برقرار  خلیج فارس  و  هامبورگ  بین 

آغاز  را  خود  فعالیت  نیز  چندمنظوره  رسویس دهی  خط  مذکور،   خط 

کرد.

در این جهت، روابط تجاری مستحکم بین کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

اپراتور  و همچنین  آملان   Peter W. Lampke PWL کشتیرانی و رشکت 

پس حجم  آن  از  گرفت.  خود  به  تازه  بویی  و  رنگ   C.Steinwegترمینال

جابه جایی محصوالت فله نیز شیب صعودی قابل مالحظه ای را پیمود. در 

بازه زمانی 2015 الی  2016، حجم جابه جایی کانتیرنی بین بندر هامبورگ و 

ایران از TEU 600 به نزدیک TEU 2000 افزایش یافت.

در 9 ماه نخست سال جاری میالدی نیز حجم جابه جایی بین بندر هامبورگ 

و ایران به بیش از 16 هزار TEU رسید، اما این تازه ابتدای راه است و 

چشم انداز بسیار فراتر از این را انتظار داریم.

گسرتش  حال  در  زیادی  شتاب  با  که  تکنولوژی هایی  ورود  با  افزود:  وی 

واقعیت  مصنوعی،  هوش  بزرگ،  داده های  اشیا،  اینرتنت  مانند  هستند، 

بالک چین  تکنولوژی  و  بدون رسنشین  کشتی  افزوده،  واقعیت  و  مجازی 

)Blockchain(، پتانسیل های زیادی نیز شکل گرفته است که با کمک آنها 

می توان بسیاری از رویه ها و  فعالیتهای  در درون بندر را به شکلی متفاوت 

به طراحی  بیشرت، کمرهمت  کارآمد  برای کسب  اینکه  یا  و  مدیریت کرد 

این روش ها بست. دوباره 

فلسفه بندر هوشمند توانست رشد اقتصادی پایدار و قابل توجهی را برای 

بندر هامبورگ به ارمغان آورد، از سوی دیگر به لطف هوشمندسازی، این 

بندر بیشرتین منفعت را از مشرتیان خود می برد و کمرتین اثر زیست محیطی 

را نیز به جای می گذارد. ناگفته مناند، امر هوشمندسازی بندر دامئاً در حال 

گسرتش و توسعه است.

مرتن خاطرنشان کرد: از سال 2013، به طور رسمی راه اندازی تکنولوژی های 

جدید را در بندر آغاز کرده ایم. طرح ابتکاری بندر هوشمند هامبورگ با 

بیش  امروز،  به  تا  اجرا درآمد.  به   Port of Future هدف تحقق رویکرد

از30 پروژه دراین زمینه تکمیل شده است. برخی کامالً موفقیت آمیز بودند 

و تعدادی هم با شکست مواجه شدند. ما پروژه ها را با مهارت و ظرافت 

خاصی انجام می دهیم. زمانی که با شکست روبه رو می شویم با طرح ریزی 

به اهداف مورد نظر دوباره تالش  نیل  برای  ایده ها و راه حل های جدید، 

بندر  اداره  مانند  سازمانی  برای  خطا  و  آزمون  روش  این  شاید  می کنیم. 

هامبورگ بسیار غیرمعقول به نظر برسد، اما با این وجود، یافته های زیادی 

در این مسیر کسب شده است که می توان برای تحقق هدف تبدیل شدن 

به یکی از هوشمندترین بنادر دنیا، از آنها بهره جست.

مدیرعامل بازاریابی بندر هامبورگ:

کشتیرانی ایران در جایگاه نخست خاورمیانه ایستاده است 

گفت:  مجلس  داخلی  سیاست  کمیسیون  رئیس  نایب 

فضای مثبتی بین منایندگان مجلس برای تصویب مناطق 

آزاد جدید در مجلس حاکم است.

به گزارش مانا، امیر خجسته اظهار داشت: پس از بازدید 

ذهنیت  مکران  سواحل  و  چابهار  از  کمیسیون  اعضای 

تغییر  چابهار  ویژه  به  و  آزاد  مناطق  به  نسبت  اعضاء 

یافت چرا که منطقه آزاد چابهار در دو سه سال اخیر 

رشد و توسعه قابل توجهی را تجربه کرده است.

مناطق  مخالف رسسخت  که  منایندگانی  از  افزود:  وی 

از ظرفیت ها و طرح های  آزاد هستند دعوت می کنم 

موجود در مناطق آزاد وبه طور ویژه منطقه آزاد چابهار 

بازدیدی میدانی به عمل آورند هرچند فضای مثبتی بین 

منایندگان مجلس برای تصویب مناطق آزاد جدید حاکم 

و  شاخص ها  با  متناسب  آزاد  مناطق  اگر  چراکه  است 

نیازهای موجود توسعه یابند کشور رشد اقتصادی باالیی 

را تجربه می کند.

رئیس کمیسیون شوراها سیاست داخلی مجلس  نایب 

شورای اسالمی در عین حال تاکید کرد: هرچند طرح های 

سواحل  قلب  عنوان  به  چابهار  در  بسیاری  ای  توسعه 

مکران و سوپاپ اطمینان بنادر کشور اجرا شده اما روند 

اجرای آن ها کند است.

مناینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 

کرد: مهم ترین مشکل در منطقه آزاد چابهارعدم تفویض 

اختیار به منطقه آزاد چابهار مطابق با ماده 65 قانون 

عضو  دستگاه های  از  برخی  چراکه  است  آزاد  مناطق 

منطقه  به  را  خود  اختیارات  آزاد  مناطق  عالی  شورای 

جذب  و  گذاری  رسمایه  تجارت،  در  تسهیل  برای   آزاد 

رسمایه گذار واگذار منی کنند و این امر سبب روند کند 

طرح های توسعه  ای در این بندر شده است.

تاکید  مکران  سواحل  توسعه  بر  رهربی  داد:  ادامه  وی 

بسیار ویژه ای دارند و برنامه ششم توسعه نیز قانون آن 

را مصوب کرده است بنابراین در قانون مشکلی وجود 

ناهامهنگ  اجرای  یا  و  اجرا  عدم  در  کار  گره  و  ندارد 

است. قوانین 

پایان  رئیس هیئت پارملانی بازدید کننده از چابهار در 

گفت: پس از پایان سفر در اولین جلسه کمیسیون در 

تهران با دعوت از دستگاه های عضو شورای عالی مناطق 

آزاد از آن ها می خواهیم به منطقه آزاد چابهار قدرت و 

اختیارات بیشرتی واگذار کنند و موانع موجود بر رس راه 

طرح های توسعه ای را برطرف کنند.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس خبر داد:

فضای مثبت حاکم در مجلس 
برای تصویب الیحه مناطق آزاد 
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عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تشریح کرد:

تاثیر افزایش عوارض خروج از کشور 
بر درآمدهای دولت و گردشگری 

عضو اتاق مشرتک بازرگانی ایران و عراق معتقد است که طبیعتا افزایش سه برابری 

عوارض خروج از کشور واکنش منفی را در پی خواهد داشت اما بعد از یکی - دو ماه 

می توان نتایج مثبت آن را در بخش گردشگری شاهد باشیم.

به گزارش ایسنا، درپی افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور و رسیدن آن به ۴۴۰ 

هزار تومان در الیحه بودجه ۹۷، انتقاداتی از سوی مردم و فعاالن اقتصادی مطرح 

شد که در این رابطه جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: 

این تصمیم باعث می شود افرادی که تردد خارجی دارند ناراضی باشند و واکنش 

هیجانی را که تاثیر منفی دارد، ایجاد کنند.وی افزود: در میان مدت تاثیر محسوسی 

در افزایش درآمدهای دولت ایجاد منی شود. یعنی اگر این تصمیم با هدف محدودیت 

سفرهای خارجی گرفته شده است در واقع منجر به این محدودیت منی شود.

گردشگری  گسرتش  رصف  عوارض  این  چون  اما  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 

سفرهای  میان  را  مناسبی  تعادل  مدت  بلند  و  مدت  میان  در  امیدواریم  می شود 

در حال  کرد: چون  اضافه  باشیم.سنجابی شیرازی  ورودی و خروجی کشور شاهد 

حارض بر اساس اطالعات سازمان گردشگری این شاخص یک دوم است، یعنی به ازای 

هر یک نفری که وارد کشور می شود دو نفر از کشور خارج می شوند، امیدواریم از 

 محل رشد این درآمدها و مرصفش در راستای توسعه گردشگری بتوانیم این شاخص 

به صورت درست  درآمدها  این  اگر  کرد:  ببخشیم.  وی ترصیح  بهبود  را  دوم  یک 

هزینه شود، حتام تاثیری در گردشگری دارد. اما با این حال به نظر منی رسد این تاثیر 

چندان جهشی باشد. چون زیرساخت های گردشگری ما نیاز به منابع پایدار دیگر و 

اصالحات رویه  دارد. اگر این اقدامات همزمان با هم انجام شود تعادلی را در سفرهای 

ورودی و خروجی ایجاد خواهد کرد.

 

ویژه  و  آزاد  مناطق  امور  و  واردات  مرکز 

به  بخشنامه ای  در  ایران  گمرک  اقتصادی 

گمرکات رسارس کشور اعالم کرد که مهلت 

اعتبار ثبت سفارش کاالها تا اطالع ثانوی 

۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین شده است.

آمده  بخشنامه  این  در  ایسنا،  گزارش  به 

راستای  در  و  بخشنامه  اساس  بر  است: 

قانون  اجرایی  آیین نامه   ۴۰ ماده  اجرای 

اعتبار  مدت  واردات،  و  صادرات  مقررات 

ثبت سفارش تا اطالع ثانوی ۹۰ روز تعیین 

شده و موارد مربوط به تبرصه ۳ ماده ۴۰ 

آیین نامه فوق پس از تعیین توسط وزارت 

به آن دفرت اعالم خواهد  جهاد کشاورزی، 

شد.

ثبت  درخواست های  اعتبار  همچنین 

حداکرث  و  شد  تعیین  روز   ۳۰ سفارش 

مهلت ورود کاال به کشور از طریق روش 

تاریخ  از  روز  حداکرث ظرف ۹۰  غیربانکی 

واردکننده  که  است  سفارش  ثبت  صدور 

به ورود کاال به  بازه زمانی، مجاز  این  در 

است. کشور 

ورود  مهلت  نیز  بانکی  روش  طریق  از 

کاال به کشور پس از صدور ثبت سفارش، 

تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری 

بود. خواهد  ایران  اسالمی 

ساعت   ۷۲ کارمزد،  پرداخت  زمان  حداکرث 

بعد از تأیید پرونده و صدور فیش کارمزد 

تعیین شده و در صورت عدم پرداخت در 

مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش و یا 

متدید حذف می شود.

ثبت  در  اساسی  کاالی  نوع  تغییر 

سفارش هایی که برای آن ها اعتبار اسنادی 

گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال 

و  بانک  درخواست  اساس  بر  است،  شده 

انجام  قابل  ذی ربط  دستگاه های  مجوز 

است.

الزم به یادآوری است متدید ثبت سفارش 

رصفاً بر اساس تبرصه یک ماده ۴۰ آیین نامه 

واردات  و  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی 

معدن  وزارت صنعت،  تأیید  در صورت  و 

این  انجام است و در غیر  قابل  و تجارت 

امکان پذیر  سفارش  ثبت  متدید  صورت 

نیست.

صادرکننده  کشور   ۱۰۰ بین  در  عربستان 

ایران به  کاال 

که  است  آن  از  حاکی  ایران  گمرک  آمار 

کشور   ۱۰۰ بین  در  سعودی  عربستان 

دارد. قرار  ایران  به  کاال  صادرکننده 

شیعه  عاملان  از  منر  شیخ  اعدام  از  پس 

برخی  اقدامات  آن  پی  در  و  عربستان 

و  ایران  سیاسی  روابط  ایرانی،  شهروندان 

به رسدی گذاشت  تدریج رو  به  عربستان 

سعودی  عربستان  که  رسید  جایی  تا  و 

خود  اقتصادی  ارتباط  قطع  به  تصمیم 

از  بسیاری  واردات  ایران گرفت و حتی  با 

کرد. اعالم  ممنوع  را  ایران  از  کاالها 

کاالها  برخی  واردات  نیز  ایران  آن،  پی  در 

فهرست  در  را  سعودی  عربستان  از 

به  و  داد  قرار  وارداتی  ممنوعیت های 

روابط  که  می شد  پیش بینی  ترتیب  این 

پایین ترین  به  کشور  دو  میان  اقتصادی 

برسد. خود  سطح 

به رغم این که پیش بینی می شد که روابط 

جاری  سال  در  عربستان  و  ایران  تجاری 

به  به کمرتین سطح خود رسیده و حتی 

صفر نزدیک شود، آمار گمرک ایران نشان 

می دهد که عربستان سعودی در میان ۱۰۰ 

کشور نخستی است که ایران از آنها کاال 

می کند. وارد 

آمار  تازه ترین  اساس  بر  ترتیب،  این  به 

گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماهه 

از  کاال  تن  مدت ۳۷۳  این  در  جاری،  سال 

که  شده  وارد  ایران  به  سعودی  عربستان 

ارزش آن به ۳۶۸ هزار و ۲۸۸ دالر می رسد.

ایران  البته کاهش تجارت در روابط میان 

می شود،  دیده  خوبی  به  نیز  عربستان  و 

به طوری که در مدت مشابه سال گذشته 

۲۵۲۸ تن کاال از عربستان سعودی به ایران 

 ۸۵ کاهش  از  حاکی  که  بود  شده  صادر 

از عربستان سعودی  واردات  درصدی وزن 

در این مدت نسبت به هشت ماهه سال 

است. گذشته 

در  عربستان  از  واردات  ارزش  همچنین 

میلیون  چهار  گذشته،  سال  ماهه  هشت 

و ۲۵ هزار و ۹۰۰ دالر بوده که کاهش ۶۶ 

درصدی ارزش صادرات عربستان به ایران را 

این ترتیب عربستان  حکایت می کند. به 

کاال  صادرکنندگان   ۱۰۰ رتبه  در  سعودی 

قرار  ماهه سال جاری  ایران در هشت  به 

می گیرد.

 بر اساس بخش نامه جدید گمرک

اعتبار ثبت سفارش کاالها ۹۰ روزه شد

رئیس اتاق تهران برای پیگیری محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده برای تجارت خارجی به رئیس جمهور نامه نوشت.

به گزارش ایلنا؛ رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری از نامه به رئیس جمهور برای پیگیری موضوع محدودیت ها و ممنوعیت های غیرقانونی وضع شده بر 

تجارت خارجی خرب داد و اعالم کرد این موضوع قرار است در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. 

خوانساری گفت: »در ماه گذشته شاهد ایجاد ممنوعیت های واردات برای برخی از اقالم بودیم، مسئوالن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اگرچه اعالم نکردند 

ولی ثبت سفارش برخی از کاالها و اقالم را متوقف کردند، مثال ثبت سفارش ماشین از خرداد ماه متوقف شد و هم اکنون تعداد زیادی خودرو در گمرکات باقی 

مانده است به خاطر اینکه اطالع رسانی قبلی نشده بود و متاسفانه افراد بالتکلیف هستند. عالوه بر این، اقالم دیگری هم هستند از جمله الستیک، باطری 

و تجهیزات مختلف که هر روز شاهدیم ثبت سفارش آن ها متوقف می شود و یا اینکه بدون اطالع قبلی عوارض و تعرفه های واردات آن ها اضافه می شود و 

تغییر می کند و این دقیقا خالف قانون هست؛ اوال ممنوع کردن واردات کاال خالف قانون هست زیرا قانون مشخص کرده فقط ورود کاالهای غیر رشعی )اسلحه 

و مهامت، مواد مخدر، مرشوبات الکلی( غیرقانونی هست و مابقی کاالها ورودشان براساس تعرفه ها باید تعیین و تکلیف شود که متاسفانه این عملی منی شود 

و بدون اطالع و خالف قانون جلوی ثبت سفارش ها گرفته می شود که منجر به رسدرگمی و بالتکلیفی وارد کنندگان و اهل کسب و کار شده است.«

او در ادامه گفت: »بحث باال بردن ناگهانی تعرفه ها هم ممکن است یک رانتی را برای افرادی به وجود آورد که از قبل در جریان این افزایش ها بوده اند و خواهند 

بود، ما خواهشامن این هست که واقعا جلوی این کار گرفته شود. حدود ۲۰ روز پیش من نامه ای را خدمت جناب آقای روحانی رئیس جمهور ارسال کردم و همین 

موارد را ذکر کرده ام که ایشان دستور داده اند موضوع در هیات دولت مطرح شود و امیدوارم حداقل از این پس جلوی این کار گرفته شود و ادامه پیدا نکند.«

رئیس اتاق تهران در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی در ماه های گذشته هم اشاره کرد و گفت: »عالئم و آثار کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور ماه اتفاق 

افتاد در حال بروز در اقتصاد کشور است )اتفاقی که البته همزمان با افزایش قیمت ارز هم بود( از جمله این آثار می توان به گرایش به سمت رسمایه گذاری در 

حوزه مسکن اشاره کرد، موضوعی که نشان می دهد قیمت ها در بازار در حال حرکت کردن است، همچنین اثر دیگر آن را در بورس هم می بینیم، خوشبختانه 

تحوالت مثبتی در بورس رخ داده و شاخص ها رشد داشته است. عالوه بر این امیدواریم قولی که بانک مرکزی در ارتباط با کاهش مجدد سود سپرده ها، کاهش 

نرخ بهره تسهیالت بانکی و همچنین برخورد با موسسه های غیرمجاز که عامل برهم زدن نظام بانکی هستند، داده است، ادامه پیدا کند.«

مسعود خوانساری گفت: »متاسفانه مجددا بحث هایی به صورت شایعه و جدی در ارتباط با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به وزارت 

صنایع و معادن و بازرگانی شنیده می شود، ما تازه بعد از چند ماه می دیدیم که یک ثباتی ایجاد شده بود ولی حاال دوباره می بینیم هامن بحث در حال حادث 

شدن هست، واقعا جای تعجب دارد به جای اینکه ما دنبال این باشیم که استحکامی در دولت به وجود بیاوریم و به دنبال کوچک کردن دولت باشیم می بینیم 

مجددا بحث تفکیک مطرح می شود و این موضوع باعث رسگردانی و بالتکلیفی در داخل وزارتخانه می شود؛ من خواهشم از دولت و مسئوالن وزارتخانه صنعت، 

معدن و تجارت این هست که یک بار برای همیشه به این مسئله بپردازند و متام شود تا هر روز درگیر این مسائل حاشیه ای نباشند.«

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع الیحه بودجه که دو روز پیش از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی ارائه شد، پرداخت 

و گفت: »کلیات این الیحه را ما بررسی و اشکاالتی که به آن وارد هست را در نامه ای به آقای الریجانی رئیس مجلس، ارسال کردیم. درخواستم این هست 

که منت نامه و جزییات آن در کمیسیون های تخصصی اتاق تهران هم بررسی شود تا ما بتوانیم به صورت جزئی هم نظرات اتاق را به مجلس شورای اسالمی 

انتقال دهیم.« او در ادامه به موضوعات مهم و اشکاالتی که در الیحه بودجه وجود دارد و در نامه به رئیس مجلس هم به آن ها پرداخته شده است اشاره کرد 

و گفت: »اولین اشکال الیحه بودجه غیرواقعی بودن آن است، هامنند همه سال های گذشته بودجه ای که برای سال بسته می شود باتوجه به بودجه سال قبل 

است درحالی که اگر نسبت به عملکرد، بودجه بسته شود حتام واقعی تر است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ درآمدهای مصوبه ۳۴۶ هزار میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده است و شش دوازدهم آن )در نظر گرفنت ۶ ماه ابتدایی امسال( ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که کل وصولی در ۶ ماه ابتدایی ۱۱۰ 

هزار میلیارد تومان بوده است یعنی در این مدت ۶۳ درصد بودجه مصوب محقق شده است ولی بودجه متاسفانه بودجه ای که بسته می شود براساس بودجه 

مصوب سال قبل است و عمال از همین االن مشخص است بودجه سال ۹۷ هم با کرسی رو به رو خواهد بود و راه جربان آن استقراض از سیستم بانکی و یا حذف 

 و کاهش بودجه های عمرانی هست و به نظر می رسد به این روش بودجه بسنت غیرواقعی است و عمال از اول مشخص است که بودجه دچار مشکل خواهد 

شد.«

رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور نامه نوشت؛ 

الیحه بودجه 97 غیرواقعی است 



اعالمیه ای  طی  ایران خودرو  صنعتی  گروه   

سهام  فروش  از  بورس،  سازمان  به  خطاب 

درون رشکتی رسمایه گذاری سمند خرب داد.

به گزارش پایگاه خربی »عرص خودرو«، گروه 

تکمیل  کلید  رسانجام  ایران خودرو  صنعتی 

خصوصی سازی در صنعت خودرو را زد و در 

نامه ای به سازمان بورس اعالم کرد قصد دارد 

سهام رشکت رسمایه گذاری سمند را به  عنوان 

یکی از سهام درون رشکتی خود به مزایده 

بگذارد تا به این ترتیب یکی از اصلی ترین 

در صنعت خودرو  رئیس جمهور  وعده های 

در دوران مدیریت هاشم یکه زارع محقق 

شود.

حسن روحانی دو سال پیش وعده تحول در 

صنعت خودرو کشور را داد، وعده ای که با 

روی کار آمدن وزیر صنعت، معدن و تجارت 

در دولت دوازدهم دوباره در دستور کار قرار 

گرفت.

همواره  ایران خودرو  خصوصی سازی  وعده 

از سوی دولت های بسیاری داده شده بود. 

گویا این وعده به همت هاشم یکه زارع که 

نامش به طور یقین با واگذاری بلوک سمند 

به عنوان مرد تاریخ ساز این صنعت به ثبت 

خواهد رسید، جامه عمل به خود گرفته است 

و دولت به وعده داخلی و بین املللی خود در 

صنعت خودرو عمل خواهد کرد.

وزیر جدید صنعت به همه  ثابت کرد راه 

نجات تاریخی صنعت خودرو ایران را نیک 

بهبود  برای  را  زمان  ای  لحظه  و  می داند 

هدر  خودرو  صنعت  اداره  شیوه  واقعی 

نخواهد داد . تصمیم جسورانه وزیر جدید 

خط بطالنی بر سه دهه اداره غلط صنعت 

از  جامعه  انتقاد  راه  و  است  خودروایران 

آینده صنعت خودرو و نقش دولت و نظام 

. را خواهد بست 

حامیت هاشم یکه زارع از انقالب مالکیتی 

او  داد  خواهد  نشان  خودرو  صنعت  در 

برای اجرای این تصمیم بزرگ در جستجوی 

مقام مافوق بود که با حضور رشیعتمداری 

این حامیت حاصل شد و یکه زارع جواب 

داد  خواهد  را  خود  ساله  چندین  منتقدین 

هم  پس  این  از  و  داد  نشان  زمان  گذر  و 

 نشان خواهد داد که او به دنبال چه بوده

 است.

روحانیبهبزرگترینوعدهانتخاباتیخوددرصنعتخودروعملمیکند

خصوصی سازی کامل؛ ابتدا ایران خودرو بعد سایپا

8 Wednesday -  13 December 2017چهارشنبه22آذر1396-24ربیعاالول1439-شماره5468

اعضای هیات مدیره سایپا معرفی شدند
رشکت سایپا اعضای هیات مدیره خود را معرفی کرد.

به گزارش عرصخودرو،  رشکت رسمایه گذاری رنا فاقد مناینده حقوقی، سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران به 

منایندگی امیر حسین قناتی، رشکت گروه رسمایه گذاری کارکنان سایپا به منایندگی محسن قاسم جهرودی، موسسه 

حامیت و بازنشستگی کارکنان فوالد به منایندگی معصوم نجفیان و توسعه رسمایه رادین به منایندگی علیرضا بادکوبه 

اعضای هیات مدیره سایپا معرفی شدند.

درسایتایرانخودروخراسان؛

خط تولید انبوه هایما اس ٥ به بهره برداری رسید
خط تولید انبوه هایام اس ۵ در سایت ایران خودرو خراسان با حضور مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو و 

رشکت هایام به بهره برداری رسید.

به گزارش ایکوپرس، بیژن زاهدی فر، مدیرعامل ایران خودرو خراسان در این مراسم گفت: چشم انداز نیاز محصوالت 

Suv در کشور تا سال 1400 حداقل 260هزار دستگاه درسال خواهد بود که طبق اهداف اسرتاتژیک گروه صنعتی 

ایران خودرو، دست کم 2۵درصد از این محصوالت در ایران خودرو خراسان تولید خواهد شد.

وی تاکید کرد: در اسرتاتژی ۵ساله سایت ایران خودرو خراسان که تاکنون سه سال از آن سپری شده، معرفی و تولید 

یک محصول جدید در دستور کار بوده که تاکنون محصوالت هایام2000، هایام1800توربو، سوزوکی فیس لیفت و 

هم اکنون هایام اس۵ به سبد محصوالت این رشکت اضافه شده است.

مدیرعامل ایران خودرو خراسان افزود: نصب و راه اندازی خطوط بدنه اس۵ در مدت زمان ده روز  و تولید 

ایران خودرو  خراسان است. توامنندی و تخصص مهندسان  نتایج  از  این خودروها  نخستین رسی 

مصطفی خان کرمی،معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو در این مراسم گفت:رشکت هایام یکی از مهمرتین رشکای 

تجاری ایران خودرو در عرضه مستقیم محصوالت جدید است. همکاری ایران خودرو و  هایام از سال 1393 آغاز 

شده و در این زمان کوتاه دو طرف در ارائه محصول باکیفیت و متناسب با نیازهای مرصف کنندگان ایرانی حداکرث 

تالش خود را انجام داده اند.وی افزود:رشد اقتصادی ایران در سال های اخیر منجر به تغییر ذائقه مرصف کننده 

ایرانی و افزایش متایل به خرید خودروهای SUV در کشور شده است.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو ادامه داد: مطالعات انجام شده نشان می دهد میزان تقاضای خودروهای 

CUV  و SUV در 9سال گذشته رشد ۵ برابری را تجربه کرده و این روند در 7ماه سپری شده از سال جاری، با 

رشد چشمگیری مواجه شده است. پیام آشکار این تغییر، لزوم تدوین و برنامه ریزی رشکت ایران خودرو در راستای 

افزایش تولید این محصوالت است و در این راستا خودرو هایام اس۵ پس از تولید هایام اس7 در ایران  به تولید 

انبوه رسید.

خان کرمی افزود: با توجه به تجربه موفق خودروهای اس7 و اس۵ در بازار ایران، رشکت های ایران خودرو  و هایام 

برای ارائه محصوالت باکیفیت و  جدید به مرصف کنندگان ایرانی همکاری خود را توسعه خواهند داد.

ویلیام دانگ،مدیرعامل رشکت بین املللی خودرو هایام نیز در این مراسم تاکید کرد: امروز شاهد آغاز تولید انبوه 

دومین خودروی تولیدی با همکاری ایران خودرو  و  هایام هستیم. هایام تاکنون توانسته با ده ها کشور همکاری  

کرده و محصوالت خود را به خاورمیانه، شامل آفریقا، آسیای جنوب رشقی، آمریکای مرکزی و جنوبی صادر کند.

وی ادامه داد: هایام اس۵ یک خودرو SUV دارای شتاب باال، موتور قوی و عملکرد پایدار است. این محصول ستاره 

محصوالت رشکت هایام است که با خودروهای ژاپنی و کره ای برابری می کند.

مدیرعامل رشکت بین املللی خودرو هایام اظهار داشت: مراسم آغاز تولید انبوه این خودرو در ایران، نقطه عطف 

همکاری های هایام و ایران خودرو است و در آینده هایام به حضور قدرمتند خود در ایران ادامه خواهد داد 

 و همکاری با رشیک فوق العاده خود یعنی ایران خودرو، مطالعه در خصوص تقاضای مشرتیان ایرانی و عرضه 

مدل های جدید در بازار ایران را دنبال خواهد کرد.

افزایش رضایت مشرتیان و شناخت بیشرت  این رشکت رسمایه گذاری خود را برای بهبود خدمات و  افزود:  وی 

مشرتیان از برند و محصوالت هایام و در نهایت دستیابی به هدف رهربی بازار در بخش SUV در بازار ایران 

داد. خواهد  افزایش 

همچنین در این مراسم، چن گائوچائو معاون مدیرعامل رشکت خودروسازی هایام گفت: هایام دارای تجربه 30ساله 

در تولید خودرو است و 1۵سال سابقه همکاری با رشکت مزدا، زیربنای مدیریتی و فنی مستحکمی برای این رشکت 

فراهم کرده است.

وی ترصیح کرد: هایام در چین به لحاظ طراحی خودروهای سبک، کارایی باال و اطمینان، جزو رهربان بازار است 

و هایام اس۵ نتیجه فرآیند همکاری هایام و رشکت طراحی LDA ایتالیاست که توسط هایام در طول سه سال 

تولید شده است.

بین هایام و  نزدیک  با همکاری  این محصول  تولید   معاون مدیرعامل رشکت خودروسازی هایام گفت: فرآیند 

رشکت های بوش، پانچ، اتولیو و دیگر رشکت های برتر جهانی صورت گرفته است.

وی افزود:هایام اس۵ پس از انجام چند میلیون مرت تست دوام، ده ها هزار تست ارتعاش، صدها هزار کیلومرت تست 

انطباق در جاده های کوهستانی و  بیابانی و تست های متعدد در چین ثابت کرده است که یک خودرو SUV با 

قابلیت اطمینان و پایداری باالست.

مدرسان رنا موفق به دریافت گواهینامه سطح 5 ولوو شدند
معاون خدمات پس از فروش رشکت خدمات فنی رنا گفت: مدرسین بین املللی رشکت خدمات فنی رنا موفق به 

دریافت گواهینامه سطح ۵ ولوو شدند.

به گزارش سایپا نیوز؛ محمدرضا مهری با بیان مطلب فوق افزود: رشکت خدمات فنی رنا به منظور ارتقاء سطح 

دانش فنی شبکه منایندگی ها و ارایه خدمات هر چه بهرت به مشرتیان از تجربیات مدرسین ولوو استفاده می کند.

 با برنامه ریزی های صورت گرفته در رشکت رنا  دو تن از کارشناسان این رشکت  که جزء مدرسین تائید شده رشکت 

ولوو در منطقه خاورمیانه محسوب می شوند موفق به گذراندن دوره های آموزش بین املللی ولوو و دریافت 

گواهینامه سطح ۵ شدند.

مرکز  در  ولوو  آموزشی  های  دوره  برگزاری  به  اشاره  با  رنا  فنی  فروش رشکت خدمات  از  پس   معاون خدمات 

بین املللی آموزش رنا افزود: با توجه به رضورت آموزش، بدون تردید دوره های آموزشی برگزار شده از سوی رشکت 

ولوو، از کیفیت، استاندارد باال و به روز جهانی برخوردار است. لذا در هر مرحله، با حضور ارزیابان و مدرسان 

ولوو، منجر به ارتقای سطح مدرسان ایرانی می شود که در نهایت، باعث ارتقای سطح آموزشی شبکه خدمات پس 

از فروش خواهد شد.

 وی در ادامه گفت: به طور کلی، پروژه آموزشی ولوو، دارای پنج سطح است. که در این فرایند آموزشی، ابتدا 

آموزش های فنی و تخصصی در مراکز آموزشی ولوو در کشور امارات یا مرکز آموزشی گوتنربگ سوئد برگزار و پس 

از آن، افراد ارزیابی و مدرک اخذ می کنند.

مهری در ادامه با بیان اینکه ارتقاء کیفی سطح دانش کارشناسان منایندگی ها در ارائه خدمات پس از فروش از 

مهمرتین دستاوردهای این پروژه است، گفت: با امکانات مرکز آموزش بین املللی ولوو که در رشکت خدمات فنی 

رنا موجود است و با بهره گیری از مدرسان تائید شده ولوو، رنا در مسیر درستی قدم بر می دارد و می تواند به 

اهدافش در سال های نزدیک برسد.

تولید وانت های بی کیفیت ادامه دارد
تولید وانت های نیسان، آریسان و مزدا در پایین ترین سطح کیفی همچنان ادامه دارد.

بررسی گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در آبان ماه امسال نشان می دهد که سه مدل از این وانت ها 

همچنان در پایین ترین سطح کیفی تولید می شوند.

این وانت ها شامل وانت نیسان )محصول زامیاد(، آریسان )محصول ایران خودرو دیزل( و مزدا کارا 2000 تک کابین 

)محصول بهمن موتور( هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصوالت بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. 

یک ستاره پایین ترین سطح و پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

بخشیازکسریبودجهتامینمیشود؛

  درآمد ۱۰هزار میلیاردتومانی دولت 
از عوارض واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: باالبردن عوارض 

واردات، درآمد دولت را افزایش می دهد که با توجه به کرسی 

بودجه باید منابع آن نیز دیده شود.

خودروهای  واردات  عوارض  افزایش  درخصوص  ملکی  ولی 

سواری به میزان ۵ درصد قیمت روی کشتی در الیحه بودجه 

برای  : بحث عوارض واردات  به خانه ملت گفت  آینده،  سال 

سیگار، خودرو و کاالهای غیر رضوری که لوکس تلقی می شوند 

دارد. وجود 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان 

اینکه عوارض واردات سیگار به عنوان کاالیی با مرصف خاص نیز 

باید افزایش پیدا کند، گفت: در خصوص خودروهای لوکس نیز 

افرادی که استفاده می کنند افراد مرفه جامعه هستند، باالبردن 

عوارض درآمد دولت را افزایش می دهد که با توجه به کرسی 

بودجه باید منابع آن نیز دیده شود.

مناینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 

اینکه واردات خودرو رقم پایینی دارد و اثر چندانی در تامین 

منابع بودجه ندارد، ادامه داد: در گذشته اگر درآمد دولت از 

بوده  تومان  7هزارمیلیارد  سواری  خودروهای  واردات  عوارض 

نیز  تومان  میلیارد  هزار   10 به  آینده  سال  در  رقم  این   شاید 

برسد.

وی با بیان اینکه این میزان بخشی از هزینه های دولت را در 

بخش های جاری و عمرانی تامین می کند، ترصیح کرد: با توجه 

به اینکه با بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو هر 

40درصدی  تا   30 افزایش  شاهد  وارداتی  خودروهای  از  کدام 

بوده اند لذا افزایش عوارض واردات مشکلی را ایجاد منی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان، 

خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش عوارض برای واردات با دو نگاه 

صورت می گیرد که یکی برای حامیت از تولیدات داخل و دیگری 

ایجاد منبع درآمدی برای دولت است که هر دو نگاه مطلوب 

هستند.

با  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 

اعالم اینکه مطمئناً صنعت خودروی 

کشور با واردات، خودروساز نخواهد 

روند  از  گزارشی  هنوز  گفت:  شد، 

اجرای قراردادهای جدید خودرویی 

ارائه نشده است. به مجلس 

به  اشاره  با  فوالدگر  رضا  حمید 

کمیسیون  منایندگان  درخواست 

رشکت  دو   مدیران  از  صنایع 

گزارش  ارائه  برای  خودروسازی 

به   ، خودرویی  جدید  قراردادهای 

تسنیم گفت: متأسفانه هنوز گزارشی 

از روند اجرای قراردادهای خودرویی 

است. نشده  ارائه  مجلس  به 

وی با بیان اینکه مجلس تأکید زیادی 

بر رعایت ساخت داخل محصوالت 

مشرتک و صادرات آنها دارد، افزود: 

با  کشور  خودروی  صنعت  مطمئناً 

واردات خودروساز نخواهد شد البته 

تجربه هم ثابت کرده در قراردادهای 

زیادی  چیز  فرانسوی ها  با  گذشته 

است. نشده  خودرو  صنعت  عاید 

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با 

اعالم اینکه خودروسازان در گذشته 

تولید  ملی  سمند  که  کردند  اعالم 

ترصیح  نبود،  اینگونه  اما  کرده ایم 

قراردادهای  اجرای  در  باید  کرد: 

خودرویی نظارت الزم انجام شود تا 

تجربه تلخ همکارهای گذشته تکرار 

نشود.

عضوکمیسیونصنایعمجلس:

خودروسازان هنوز گزارش قراردادهای جدید را 
به مجلس نداده اند

گروه اتونوم سوئیس اعالم کرد یک موافقتنامه دریافت مجوز اختصاصی با رشکتی ایرانی برای تولید و توزیع تجهیزات خودرو در 

این کشور منعقد کرده است.

به گزارش تسنیم ، گروه اتونوم سوئیس اعالم کرد یک موافقتنامه دریافت مجوز اختصاصی با رشکت عایق خودرو طوس ایران برای 

تولید و توزیع تجهیزات خودرو در این کشور منعقد کرده است.

به گفته این رشکت سوئیسی، اولین خودرویی که در آن از محصوالت رشکت اتونوم استفاده خواهد شد یک نوع خودروی اسپورت 

است که در اوایل سال 2019 به بازار عرضه خواهد شد.

ورود سوئیس
 به صنعت

 خودروی ایران 

به جای هیبرید، خودروی برقی تولید شود
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پلتفرم خودروهای بنزینی پذیرش ساختار خودروهای برقی 

را دارند گفت: با توجه به رشایط اقتصادی و زیست محیطی ایران رسمایه گذاری بر خودروهای برقی 

نسبت به خودروهای هیربید توجیه پذیرتر است.

شهرام آزادی در رابطه با تحقیق، توسعه و تولید خودروهای برقی و هیربید در ایران، اظهار کرد: با 

توجه به آلودگی هوای ایران به خصوص در کالن شهرها تولید و عرضه خودروهای برقی نسبت به 

خودروهای هیربید توجیه پذیرتر است زیرا در خودروهای هیربید از سوخت فسیلی استفاده می شود 

و این دست خودروها تنها 30 درصد کاهش مرصف سوخت را به ثبت رسانده اند.

وی با تأکید بر تفاسیر ارائه شده افزود: صنایع خودرویی کشور باید در زمینه تحقیق، توسعه و تولید 

خودروهای برقی در کشور رسمایه گذاری کنند و با توجه به آنکه خودروهای برقی دارای کالس های 

تولید را  بازار محصوالتی  نیاز  به  توجه  با  می توانند   مختلفی هستند صنایع خودروسازی کشور 

 کنند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مهمرتین موضوع در تولید خودروهای برقی، باطری خودرو است 

که با توجه به نقشه راه تولیدکنندگان خودرو و باطری در آینده نزدیک قیمت باطری خودروهای 

برقی کاهش پیدا خواهد کرد و به نظر می رسد طی 10 سال آینده قیمت متام شده محصوالت برقی 

به رصفه تر از منونه بنزینی باشد.

آزادی ضعف خودروهای برقی در حال حارض را قیمت باالی محصوالت و پیامیش کم آن ها دانست 

و یادآور شد: در سال های آینده ضعف محصوالت برقی برطرف خواهد شد و باید خودروسازان 

داخلی در رشایط فعلی به تحقیق و توسعه محصوالت برقی بپردازند.

او در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهای برقی باید بر روی پلتفرم های اختصاصی تولید شوند، 

خاطرنشان کرد: برای تولید خودروهای برقی می توان از پلتفرم خودروهای بنزینی استفاده کرد اما 

نیاز است تا پلتفرم بنزینی ساختار پذیرش خودروهای برقی را داشته باشد.

غلبه فروشندگان بر خریداران خودرویی بورس
دیروز شاهد افزایش عرضه ها در گروه خودرو و غلبه فروشندگان بر خریداران و در نتیجه 

منایان شدن معامالت منفی اکرثا منادها بودیم.

به گزارش پایگاه خربی »عرصخودرو«، دیروز شاخص گروه با رشد 82 واحدی در ارتفاع 17 

هزار و 8۵9 واحد قرار گرفت، درحالیکه ابتدای بازار تا 18 هزار واحد رشد کرده بود.

به این ترتیب، ارزش معامالت گروه 36 میلیارد تومان شد که حاصل دست به دست شدن 

بیش از 2۵1 میلیون ورقه سهم در 17.8 هزار نوبت معامالتی بود.

در لحظه پیش گشایش خودرو صف خرید سنگین داشت و سایر منادها در این جو مثبت 

همراه شده بودند اما با رشوع بازار به رسعت شاهد عرضه صف خرید و نهایتا رشد متعادل 

خودرو در قیمت 302 تومان پایانی بودیم.

از طرفی خساپا نه تنها رشد نکرد بلکه معادل 1 درصد افت کرد و به قیمت 10۵ تومان 

پایانی رسید، در این میان خگسرت با صف خرید 16.8 میلیونی موردتوجه ترین مناد گروه با 

صف خرید و رشد مثبت کامل بود.

از سوی دیگر منادهای قطعه ساز خزر، خموتور و خفناور با افت منفی کامل صف فروش 

تشکیل داده بودند، سایر منادها نیز متعادل بودند.

گفتنی است، درپیش بودن جلسه کنگره آمریکا پیرامون توافقنامه برجام یک عامل موثر در 

تغییر جو گروه خودرو به سمت منفی بود همینطور شناسایی سود سهامداران کوتاه مدتی 

مزید بر علت شده و بر منفی شدن بیشرت گروه افزوده است.

قراردادها  اجرای  عدم  در  توان  می  را  گروه خودرو  رشد  موانع  ترین  اصلی  مجموع  در 

با رشکت های خارجی، عدم اجرای مراودات بانکی و فاینانس و یوزانس و افزایش نرخ 

قطعات هستند، کننده  وارد  بیشرت  که  ها  این رشکت  برای  تولید  هزینه  افزایش  و   دالر 

 دانست.
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افزایش سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه
انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دولت جهت طرح های متلک دارایی های رسمایه ای نیمه متام و طرح های 

ساماندهی دانشگاه ها نسبت به سال گذشته با افزایش 30 درصدی از رقم 200 هزار میلیارد ریال به 260 هزار 

میلیارد ریال رسیده است.

مدیرعامل رشکت مدیریت دارایی مرکزی بازار رسمایه در گفتگو با سنا با بیان این مطلب گفت: افزایش سهم 

بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار رسمایه نشان می دهد که تقاضای اوراق همچنان در سطح باالیی قرار 

دارد و جا برای عرضه های بیشرت نیز دیده شده است.

غالمرضا ابوترابی افزود: به عنوان مثال، انتشار اوراق توسط شهرداری ها در بودجه سال 97 نسبت به سال 96، 

با افزایش 60 درصدی مواجه شده است. این امر می تواند استقبال شهرداری ها و رشکت های فعال در این 

حوزه را نسبت به انتشار اوراق به همراه داشته باشد. یا در بند »ح« تبرصه 5 به دولت اجازه داده شده جهت 

بازپرداخت اصل و سود اوراق رسرسید شده در سال 97 اوراق مالی اسالمی منترش کند که همه این موارد نشان 

از عزم جدی دولت برای انتشار بیشرت در آینده است.

به گفته مدیرعامل رشکت مدیریت دارایی مرکزی بازار رسمایه، دولت در این الیحه انتشار 73.5 هزار میلیارد 

تومان انواع اوراق مالی اسالمی را برای تسویه بدهی ها پیش بینی کرده و انتشار 3 میلیارد دالر اوراق ارزی مالی 

اسالمی را در دستورکار قرار داده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که دولت در جداول پیش بینی واگذاری و متلک دارایی های مالی در سال 97 

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی را با رشد حدود 12 درصدی نسبت به سال قبل یعنی 

38.5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5 هزار میلیارد تومان، دریافت 

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل 3 

هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسالمی معادل 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گفته ابوترابی، دولت برای سال مالی 96 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی را معادل 

34.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. 

مدیرعامل رشکت مدیریت دارایی مرکزی بازار رسمایه با اشاره به برخی تفاوت های بودجه 97 نسبت به بودجه 

96 در خصوص اوراق بدهی اظهار داشت: در مهمرتین بخش در الیحه بودجه سال 97 نسبت به سال گذشته 

از عبارت »اوراق مالی اسالمی« استفاده شده و به عبارتی دست دولت را برای انتشار اوراق به صورت فراگیر 

باز گذاشته است. این در حالی است که در بودجه سال گذشته اوراق مشارکت و صکوک عینا ذکر شده بود.

ابوترابی تاکید کرد:  اگر نظارت صحیحی صورت گیرد، این امر می تواند به انتشار بیشرت اوراق منجر شده و در 

نهایت رشد و پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد. همچنین انتشار اوراق باید به صورت زمان بندی شده و 

منظم صورت گیرد که تبعات نابسامانی بر وضعیت اقتصادی کشور برجای نگذارد.

وی همچنین گفت: میزان تخصیص یافته به رشکت های دولتی و وابسته به وزارتخانه ها نسبت به سال گذشته 

از رقم 100 هزار میلیارد  ریال به 70 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 97 رسیده که نشان از کاهش 30 درصدی 

در این بخش دارد؛

این مقام مسوول افزود: انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دولت جهت طرح های متلک دارایی های رسمایه ای 

نیمه متام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها نیز نسبت به سال گذشته با افزایش 30 درصدی از رقم 200 هزار 

میلیارد ریال به 260 هزار میلیارد ریال رسیده است.

ابوترابی در ادامه با اشاره به انتشار اوراق توسط شهرداری ها و بدهی های دولت گفت: انتشار اوراق توسط 

شهرداری ها نسبت به سال گذشته با افزایش 60 درصدی روبرو شده است؛ تسویه بدهی دولت به اشخاص 

حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از 50 هزار میلیارد ریال به 30 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است؛

وی ادامه داد: همچنین در بند )ح( تبرصه 5 بودجه سال 97 به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و 

سود اوراق رسرسید شده در سال 1397 اوراق مالی اسالمی ریالی منترش کند؛ با ذکر این نکته که برای انتشار 

این اوراق در سال 96، رسرسید 5 ساله در نظر گرفته شده بود.

ابوترابی در پاسخ به این سوال که آینده بازار صکوک بر اساس بودجه سال 97 چگونه خواهد بود، گفت: گسرتش 

بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار رسمایه و نظام تامین مالی می شود. همچنین عمق دادن به بازار 

بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد.

وی یادآور شد: ظرفیت بالقوه تقاضا و همچنین اعتامدی که رسمایه گذاران به اوراق دارند، موضوعی است 

که باید به آن توجه جدی شود؛ به عبارتی، اگر نظارت دقیق و بهنگامی نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازار 

رسمایه صورت نگیرد؛ ممکن است شاهد مشکالتی در این زمینه باشیم.  

ابوترابی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای انتشار اوراق بدهی سازوکار نظارتی خاصی در نظر 

گرفته است یا خیر، گفت: خوشبختانه در بودجه سال 97، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه 

و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین رشایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان های 

دولتی هستند.

این مقام مسوول ،  در خصوص رویکرد اصلی بودجه و جهت گیری های آن اظهار داشت: رویکرد اصلی بودجه 

سال آینده »رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر« با رویکرد پنج گانه اقتصاد مقاومتی است.

ابوترابی افزود: همچنین ترصیح شده که بودجه سال آینده دستگاه های دولتی در چند جهت اصلی از جمله 

ترصیح در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسرتده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی 

و  فعال کردن ظرفیت های بالاستفاده اقتصاد، مترکز در حوزه های پیرشان رشد اقتصادی است .

وی همچنین استفاده از ظرفیت های بین املللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال 

جوانان و زنان با تاکید بر فارغ التحصیالن آموزش عالی، انضباط مالی و رصفه جویی در هزینه ها، بهره برداری 

آنها،  اجرای  برای  بخش خصوصی  مشارکت  بیشرت  جلب  و  دارایی های رسمایه ای  متلک  اعتبارات  از  اهرمی 

ساماندهی بدهی های دولت و کمک به خانواده های با درآمد پایین به منظور کاهش فقر را از دیگر محورهای 

بودجه 97 ذکر کرد.  

شود؛

صکوک 2 هزار میلیارد تومانی دولت برای طرح تحول سالمت

سود سالیانه این اوراق 17 درصد است که هر شش ماه یک بار توسط رشکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز می شود و سازمان برنامه و بودجه 

کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضامنت کرده است.

 غالمرضا ابوترابی با اعالم خرب فوق افزود: بنا به درخواست مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 

مرابحه جهت خرید  اوراق  انتشار  از طریق  مالی دولت  تامین  در خصوص  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 

تجهیزات پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رشکت واسط مالی فروردین چهارم)با 

مسئولیت محدود( به عنوان نارش این اوراق تخصیص داده شد.

مدیرعامل رشکت مدیریت دارایی مرکزی بازار رسمایه گفت: بر اساس ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 

اسالمی ایران، این اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

پزشکی  تجهیزات  اوراق،  این  بانی در  نیاز  داد: کاالی مورد  وی در خصوص صکوک مرابحه سالمت توضیح 

است که توسط نارش)رشکت واسط مالی فروردین چهارم( از فروشنده دارایی یعنی رشکت تولیدی و صنعتی 

 آوا پزشک )سهامی خاص( خریداری  و به صورت اقساطی به بانی)وزارت امور اقتصادی و دارایی( فروخته

 می شود.

ابوترابی ادامه داد: سود سالیانه این اوراق 17 درصد است که هر شش ماه یک بار توسط رشکت سپرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز می شود و 

سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضامنت کرده است. شایان ذکر است که 

این اوراق، 4 ساله و فاقد بازارگردان و متعهد پذیره نویس است.

وی اظهار داشت: صکوک مرابحه سالمت از امروز چهار شنبه  22آذر96 تا یکشنبه 26آذر96 با مناد »سالمت6« 

در بازار ابزارهای نوین مالی رشکت فرابورس ایران منترش خواهد شد.

Wednesday -  13 December 2017چهارشنبه 22 آذر 1396 -  24 ربیع االول 1439  -  شماره 5468      

مدیر عملیات بازار بورس تهران خبر داد:

حذف معامالت فعال ضروری است
مدیر عملیات بازار بورس تهران با تاکید بر اینکه معامله گران آنالین و کارگزاران تا فردا فرصت حدف سفارش های 

فعال را دارند، نتیجه عدم حذف سفارشات در مهلت مقرر را اعالم کرد.

به گزارش بورس پرس، مهدی پارچینی در مورد اطالعیه بورس تهران با موضوع لزوم حذف کلیه سفارشات فعال در 

سامانه معامالت تا امروز اظهار داشت: این تصمیم و الزام ناشی از بروز رسانی جدید سامانه معامالت بوده که از 

شنبه 25 آذر اعامل می شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس الزم است تا هم معامله گران آنالین و هم کارگزاران تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه 

اقدام به حذف سفارش های فعال کنند.

این مقام مسئول در برابر این سئوال که نتیجه عدم حذف سفارشات در مهلت اعالمی چه خواهد بود؟ به بورس پرس 

توضیح داد: در این صورت وجوه معامله گران آنالین بلوکه خواهد شد. چرا از شنبه ، سامانه قبلی به طور کل کنار 

گذاشته می شود و امکان استفاده از آن و سفارش های حذف نشده نخواهد بود.پارچینی افزود: سامانه بروز شده 

از نظر شکلی هیچ فرقی با سامانه فعلی ندارد و استفاده کنندگان تفاوتی را احساس و مشاهده نخواهند کرد اما 

مشکالتی مانند »هنگ« کردن سامانه و وجود خطا به حداقل ممکن رسیده و در حد صفر خواهد بود.

رویکردهای بودجه 97 و نقش بازار سرمایه در تحقق آن
محورهای توجه در بودجه 97 نشان از نقش و جایگاه بازار رسمایه و نهادهای مالی فعال در آن و رضورت استفاده 

از ظرفیت های تأمین مالی اسالمی در تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد. بدیهی است رسعت دستیابی به این مهم 

مستلزم آماده سازی زیرساخت های فنی، قانونی، فرهنگی و علمی است.

موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ابهر با بیان این مطلب به سنا گفت: برخی موضوعات در 

حوزه بازار رسمایه وجود دارد که در محوریت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم است؛ از جمله می توان از شیوه های 

نوین اوراق بهادارسازی اسالمی همچون اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی های بانک ها 

و رشکت های بیمه در راستای مولدسازی دارایی ها استفاده کرد.

این کارشناس بازار رسمایه افزود: استفاده از ظرفیت های بازار رسمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه چینی انتشار 

اوراق بدهی در بازارهای بین املللی و سامان دهی بدهی های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم سازی اقتصاد 

در مقابل خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی مورد نیاز از جمله موسسات رتبه بندی اعتباری در اندازه گیری 

ریسک، استفاده از اعتبارافزاها و ایجاد زیرساخت ها، ابزارها و نهادهای مورد نیاز در راستای تأمین مالی طرح ها و 

کسب و کارهای دانش بنیان و جسورانه از دیگر موضوعات مورد توجه در تدوین بودجه سال 1397 و برنامه ششم 

توسعه بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: توجه به تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی از جمله صنعت گردشگری و حوزه های پیرشان 

اقتصادی همچون انرژی )نفت، گاز، پرتوشیمی، نیرو( و معادن در کانون توجه سیاستگذاران بوده است.

احمدی با اشاره به اینکه یکی از عوامل و پارامرتهای مهم در بودجه، نرخ تبدیل ارز دالر به ریال است، توضیح داد:  

این نرخ در بودجه سال 1396 معادل 32 هزار ریال تعیین شده بود که در بودجه سال 1397 به میزان 35 هزار ریال 

تعیین شده است.

این کارشناس بازار رسمایه ترصیح کرد: شواهد حاکی از آن است که این نرخ، تنها یک نرخ برآوردی اولیه است و در 

عمل، با نرخ واقعی در سال بعد با انحرافاتی مواجه می شود؛ به عنوان مثال هم اکنون قیمت ارز مبادله ای بیش از 35 

هزار ریال است و این در حالی است که نرخ برآوردی آن در بودجه سال 1396 ، 32 هزار ریال بوده است.

احمدی در ادامه این گفتگو، توجه به متلک دارایی های رسمایه ای و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش 

مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای طرح های متلک دارایی های رسمایه ای را از جمله نقاط قوت در رویکرد بودجه 

97 دانست.  

این استاد دانشگاه افزود: تصویب الیحه مشارکت عمومی - خصوصی و زمینه سازی استفاده از ظرفیت های بازارهای 

پولی و مالی داخلی و بین املللی، ابزارهای مالی اسالمی جدید، تأسیس نهادهای مالی جدید، به کارگیری توامنندی های 

بخش خصوصی در طراحی، ساخت، بهره برداری، تأمین مالی و تعمیر و نگهداری پروژه ها در کنار اعطای مجوزها 

و تضامین خرید خدمات توسط دولت می تواند روند واگذاری ها را ترسیع  کند و در راستای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد که کاهش پرداخت های عمرانی از میزان هدفگذاری شده نیز مبین این 

موضوع است.

مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره 

به رشایط مورد نظر برای اجرای طرح 

ورود  برای  گفت:  تضمینی  قیمت 

باید رشایطی  بازار رسمایه  به  گندم 

رشایط  از  یکی  و  بیاید  وجود  به 

حامیت  مورد  گندم  که  است  این 

حداقلی  استانداردهای  باید  دولت 

را داشته باشد. از سوی دیگر نظام 

بازار ایجاب می کند، کیفیت گندم در 

کند. پیدا  افزایش  رقابتی  محیط 

با  گفت وگو  در  سلطانی نژاد  حامد 

ایلنا، درباره جایگزینی طرح قیمت 

تضمینی به جای طرح خرید تضمینی 

در بازار گندم و ساز و کار اجرای این 

کشاورزی،  جهاد  وزارت  پیشنهاد 

مشکالت  از  یکی  معتقدم  گفت: 

اقتصاد کشور این است که طرح های 

قالبی  کشاورزی  حوزه  در  حامیتی 

متام  دولت  که  گرفته اند  به خود  را 

هزینه محصوالت کشاورزی را با هر 

کیفیتی ضامنت کند و ادامه اجرای 

این قالب هم امکان پذیر نیست.

متام  دولت  وقتی  داد:  ادامه  وی 

کشاورزان  محصوالت  هزینه های 

تولید  برای  رقابتی  می پردازد،  را 

ندارد.  وجود  کیفیت تر  با  محصول 

این اتفاق در حوزه گندم هم افتاده 

است.

هزینه 16 هزار میلیاردی دولت برای 

خرید گندم

مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان 

خرید  به  دولتی  منابع  وقتی  اینکه 

اختصاص  کشاورزی  محصوالت 

منافع  جهت  در  هزینه ها  می یابد، 

افزود:  منی شود،  برنامه ریزی  دولت 

دولت  گذشته  سال  در  مثال  برای 

16 هزار میلیارد تومان بابت خرید 

گندم هزینه کرد که این رقم معادل 

نیمی از بودجه عمرانی کشور است. 

به نظر می رسد که ادامه این روش 

کشاورزان  محصوالت  از  حامیت   ِ

امکان پذیر نیست. باید روشی پیاده 

تولید  از  حامیت  ضمن  که  شود 

دولت  هزینه های  کشور،  در  گندم 

را کاهش دهیم. طرح پیشنهاد شده 

این است که طرح قیمت تضمینی 

جایگزین طرح خرید تضمینی شود.

مزایای اجرای طرح قیمت تضمینی 

گندم

طرح  این  در  گفت:  نژاد  سلطانی 

قرار است که به جای اینکه دولت 

خریداری  را  کشاورزان  محصوالت 

کشاورزان  بدهد  اجازه  کند، 

بازار  یک  در  را  خود  محصوالت 

مبتنی بر عرضه و تقاضا ارائه کنند و 

زمانی که محصول مورد معامله قرار 

گرفت اگر کمرت از قیمت حامیتی به 

فروش رفت، مابه تفاوت آن را دولت 

بپردازد.

در  طرح  این  داشت:  اظهار  وی 

اجرا  به  ذرت  و  جو  محصول  مورد 

رسیده است و در مورد محصول جو 

اجرای  محل  از  دولت  رصفه جویی 

طرح قیمت تضمینی چیزی بیش از 

است. بوده  تومان  میلیارد   700

سلطانی نژاد با بیان اینکه موضوع 

سایر  با  گندم  فروش  و  خرید 

ذرت  و  جو  جمله  از  محصوالت 

در  دولت  گفت:  است،  متفاوت 

ذرت  و  جو  محصوالت  خرید  برای 

این  به  یارانه می پردازد  از کشاورز، 

معنا که دولت این محصوالت را با 

قیمت تضمین شده ای از کشاورزان 

خریداری می کند اما در مورد گندم 

هم در سمت خرید و هم در فروش 

یعنی هم خریدار  یارانه می پردازد. 

را  توزیع آن  آن دولت است و هم 

دولت انجام می دهد. سیاست دولت 

در  آرامش  ایجاد  این حوزه  در  هم 

است. بوده  بازار 

برای  بخواهیم  اگر  کرد:  تاکید  وی 

برای  باید  بگیرد  بازاری شکل  گندم 

چاره ای  آن  خرید  سمت  یارانه 

شود. اندیشیده 

ادامه  ایران  کاالی  بورس  مدیرعامل 

داد: نکته دیگری که وجود دارد این 

است که دوره برداشت گندم کوتاه تر 

از یکسال است اما همین گندم باید 

در متام سال مرصف شود. در اسفند 

ماه تولید گندم وجود ندارد و گندم 

برداشت شده باید در طول ماه های 

مختلف سال توزیع شود؛ بنا بر این 

گندم تولیدی باید در انبار مباند تا در 

طول ماه های مختلف سال در بازار 

وظیفه  هم  کنون  تا  و  شود  توزیع 

پرداخت هزینه انبار و توزیع کردن 

گندم بر عهده دولت بوده است.

برای  ها  بورسی  رشوط  و  رشط 

گندم پذیرش 

وی با تاکید بر اینکه بورس از ورود 

گندم به بازار رسمایه استقبال می کند 

این  پذیرش  برای  را  رشایطی  اما 

محصول دارد، گفت: طرح تضمینی 

اجرا  قابل  بورس  در  گندم  قیمت 

دارد. الزاماتی  اما  است 

مورد  رشایط  درباره  سلطانی نژاد 

گندم  پذیرش  برای  کاال  بورس  نظر 

در بورس گفت: برای ورود گندم به 

بازار رسمایه باید رشایطی به وجود 

است  این  رشایط  از  یکی  و  بیاید 

باید  دولت  حامیت  مورد  گندم  که 

داشته  را  حداقلی  استانداردهای 

بازار  نظام  دیگر  سوی  از  باشد. 

در  گندم  کیفیت  می کند،  ایجاب 

و  کند  پیدا  افزایش  رقابتی  محیط 

طبیعی است که گندمی که کیفیت 

بیشرتی  مشرتی  باشد  داشته  بهرتی 

کیفیت  با  گندم  و  داشت  خواهد 

قیمت  به  بازار  در  هم  را  پایین 

کرد. خواهند  خریداری  کمرتی 

شویم  مطمنئ  باید  کرد:  تاکید  وی 

می شود،  حامیت  آن  از  گندمی 

گندم تولید هامن سال باشد یا گندم 

موضوع  این  برای  نباشد.  وارداتی 

با  و  شده  اندیشیده  متهیداتی  هم 

دولتی  بازرگانی  رشکت  همکاری 

اطالعات  که  شد  طراحی  سامانه ای 

در  آزمایی  راستی  برای  کشاورزان 

در  می شود.  گردآوری  سامانه  این 

شده  وارد  اطالعات  از  سامانه  این 

از  و  می شود  انجام  واقعیت سنجی 

می تواند  سامانه  این  آینده  ماه  دو 

کند. کار  به  رشوع 

دیگر  سوی  از  افزود:  نژاد  سلطانی 

تضمینی،  قیمت  طرح  اجرای  برای 

ذخیره  استاندارد  انبارهای  باید 

برای  و  شود  گرفته  نظر  در  گندم 

انبار  باید  محصول  این  نگهداشت 

انبارها جدا کرد.  از سایر  را  بورسی 

در دنیا انبارهای بورسی دارای اعتبار 

قابل قبولی هستند چرا که معموالً 

استانداردهای باالیی را دارند. به  هر 

حال در این طرح بورس کاال به کمک 

دولت آمده است و قرار بر این است 

که دولت این بار با هزینه کمرتی از 

کند. حامیت  کشاورزان  محصوالت 

بورس جلوی احتکار و گران فروشی 

گندم را می گیرد

این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 

توزیع  اینکه  به  توجه  با  که  سوال 

خریداران  به  طرح  این  در  گندم 

محول می شود آیا احتامل احتکار و 

گران فروشی گندم به وجود منی آید، 

تاکید کرد: دولت چیزی حدود 2.5 

گندم  اسرتاتژیک  تن ذخیره  میلیون 

دچار  بازار  که  دوره ای  در  دارد. 

ذخایر  می تواند  می شود  التهاب 

اسرتاتژیک خود را به بازار عرضه کند 

و وقتی قیمت ها فروکش کرد، گندم 

کند. خریداری  را  خود  نیاز  مورد 

در  دولت  اتفاقاً  داد:  ادامه  وی 

سپرده  گواهی  و  انبار  سازوکار 

بهرت  را  خود  مسئولیت  می تواند 

گندم  وقتی  بنابراین  دهد؛  انجام 

نگران  نباید  شد  رسمایه  بازار  وارد 

افزایش قیمت ها باشیم. چرا که در 

این رشایط دولت می تواند به طور 

عاملی  چه  که  کند  بررسی  شفاف 

یا  افزایش  را  قیمت ها  بازار  در 

کاهش می دهد و برای جلوگیری از 

نوسانات غیرعادی، عرضه و تقاضا را 

کند. تنظیم 

مدیرعامل بورس کاال گفت: معتقدم 

رسمایه  بازار  وارد  می تواند  گندم 

دقیق  اطالعات  که  رشطی  به  شود 

به  و  شود  سامانه  وارد  کشاورزان 

تدریج هم می توانیم این سیاست ها 

را به اجرا برسانیم که گندم با کیفیت 

کشاورزان  از  باالتر  قیمت  با  را 

کنیم. خریداری 

مدیرعامل بورس کاال عنوان کرد:

شرایط بورس کاال برای اجرای 
طرح قیمت تضمینی گندم

از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تا کنون 1436 هزار و 158 میلیارد ریال سهم دولتی به روش های مختلف واگذار شده است.

به گزارش تسنیم؛ نگاهی به آمار واگذاری دولت از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تا کنون نشان می دهد در این مدت 1436 هزار و 158 میلیارد ریال سهم دولتی به روش های مختلف واگذار شده است.بر اساس این گزارش، از این میان واگذاری در این مدت 1369 هزار 

و 741 میلیارد ریال به صورت بلوکی واگذار شده که 947 هزار و 706 میلیارد ریال آن مربوط به دوره پیش از دولت یازدهم و بقیه آن شامل 422 هزار و 35 میلیارد ریال مربوط به دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است.همچنین از واگذاریهای انجام شده از سال 80 تا کنون، 50 هزار 

و 177 میلیارد ریال به صورت تدریجی انجام شده که از این میان 38 هزار و 701 میلیارد ریال مربوط به دوره پیش از دولت یازدهم و بقیه آن شامل 11 هزار و 476 میلیارد ریال مربوط به دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است.این گزارش می افزاید: از میان 1436 هزار و 158 میلیارد 

ریال واگذاری صورت گرفته از سال 80 تا کنون نیز 16 هزار و 240میلیارد ریال به صورت تدریجی انجام شده که در این میان 13 هزار و 238میلیارد ریال مربوط به دوره پیش از دولت یازدهم و بقیه آن شامل 3 هزار و 2 میلیارد ریال مربوط به دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است.

واگذاری 
۱۴۳۶ هزار میلیارد ریال 
سهم دولتی از 
سال ۸۰ تاکنون



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از ایجاد 
100هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان خبر داد و 
گفت: این طرح با هدف حفظ خاک و منابع خاکی در استان 

انجام شده است.
علی نقی حیدریان در همایش روز جهانی خاک اظهار داشت: 
طرح های مختلف بیابانزدایی از سوی این اداره کل با هدف 

حفظ منابع خاکی در استان انجام شده است.
وی به برخی از اقدامات این اداره کل در راستای حفظ خاک 
در منابع بیابانی اشاره کرد و اظهار داشت: 400هزار هکتار 
که  شده  اجرا  استان  بیابانی  مناطق  در  بیابان زدایی  طرح 
حدود 140 هزار هکتار آن در کانون های بحرانی بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان 
خاک  حفظ  راه های  از  یکی  گیاهی  پوشش  افزایش  اینکه 

است از ایجاد جنگل دست کاشت نیز خبر داد و گفت: 100 
هزار جنگل دست ایجاد شده که بیش از 65 درصد آن در 

محدوده کانون های بحرانی است.
مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان سمنان اضافه کرد: 
این استان از نظر مساحت بیابانی سومین استان کشور بوده 

که حدود 55 درصد خاک استان بیابانی است.
راه های  از  آبی  و  بادی  فرسایش  اینکه  بیان  با  حیدریان 
تخریب خاک در استان سمنان به شمار می رود خاطر نشان 
کرد:متاسفانه در استان سمنان این دو فرسایش سبب از بین 
اقدامات  اداره کل  این  برای حفظ خاک  رفتن می شود که 

انجام داده است. متعددی 
گفت:  و  کرد  اشاره  فرسایش خاک  اثرات  از  برخی  به  وی 
کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش آب های زیرزمینی، خشک 

خطرناک  سیالب های  ایجاد  و  سدها  مخازن  سریع  شدن 
برخی از این اثرات زیانبار است.

بیان  با  ابخیزداری استان سمنان  مدیرکل منابع طبیعی و 
بسیار  استان  خاکی  منابع  حفظ  در  مردم  مشارکت  اینکه 
موثر است تصریح کرد: اقدامات تشویقی و حمایتی به منظور 
حفظ پوشش گیاهی منطقه با همکاری و مشارکت مردم در 

حال انجام است.
حیدریان به دیگر اقدامات انجام شده در راستای حفظ خاک 
ماسه  تپه های  تثبیت  اجرای طرح های  افزود:  و  کرد  اشاره 
ای)احداث باد شکن(، اجرای پروژه های نهالکاری و بذرکاری 
در سطح استان و همچنین اجرای پروژه های کنترل هرزآب 
برای توسعه پوشش گیاهی در اراضی بیابانی از جمله این 

اقدامات است.

ایجاد 100هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان سمنان

سمینار مدیریت استرس با حضور والیت ا... درویش کلور استاد دانشگاه و دکترای روانشناسی 
و طب سنتی در آموزشکده صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.

مدرس این سمینار مشخصه های سالمتی را داشتن انرژی روانی مثبت، روحیه با نشاط، 
انگیزه و نشاط درونی همراه با برخورداری از یکسری قابلیت هایی که انسان را به نیازهایش 
برساند دانست و گفت: درصورت نرسیدن به نیازها، تعادل روانی بهم خورده و دچار ناکامی 

و افسردگی می شویم.
این استاد دانشگاه سطوح شش گانه سالمت را برشمرد و افزود: اولین سطح محیط ) کیفیت 
روابط با دیگران( است که 95درصد افراد در محیط خود به علت نداشتن هنر برقرار کردن 
ارتباط خوب با دیگران ناراضی هستند، موارد دیگر این سطوح شامل رفتار، مهارت ها و قابلیت 

ها، باورها و عقاید، هویت و ماورای هویت و نهایتا نیایش و دعا است.
رقابت سالم شود ضروری است، ولی  باعث  استرس که  داد: داشتن مقدار کمی  ادامه  وی 
استرس زیاد می تواند به اثربخشی و کارایی ها آسیب برساند و موجب بیماری هایی جسمی 

مانند، فشار خون باال، کمردرد، بیماری های قلبی، عروقی، بی خوابی، پراشتهایی و .. شود.
درویش کلور بیان کرد: یکی از دالیل اضطراب ، خشم و عصبانیت است، برای مقابله با آن باید 
نامالیمات زندگی را بپذیریم و نگوییم چرا من؟ باید یاد بگیریم که وقت خود را مانند پول خود 

مدیریت کنیم، حرص نزنیم و سپاسگزاری را نیز بالفاصله انجام دهیم.
مولف چندین کتاب درخصوص سالمت جسم و روح اضافه کرد: برای داشتن مدیریت استرس 
باید افکار خوب تولید کنیم زیرا ریشه فکر خوب، ذهن خوب است و نباید اجازه داد افکار 

منفی وارد ذهن شود.
وی در ادامه سمینار در مورد انواع مزاج ها، روش های صحیح تغذیه، پاکسازی و سم زدایی 

بدن توضیحاتی ارائه کرد.
گفتنی است در حاشیه این سمینار که توسط دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش 
معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای برگزار شد به پنج نفرازکتابخوان های برتر و 10 

نفر برنده مسابقه کتابخوانی، جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

برگزاریسمینارمدیریتاسترسدرشرکتبرقمنطقهایخوزستان

توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان ؛

دیزل ژنراتور ایستگاه امیدیه1 بهینه سازی شد
دیزل ژنراتور ایستگاه امیدیه1 پس از اتمام عملیات نصب، اورهال و بروزرسانی توسط کارشناسان شرکت 

تعمیرات نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، تحویل شرکت آب جنوب شرق شد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه دیزل ژنراتور امیدیه1 در شرکت نصب، تعمیر 
و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ضمن اعالم این خبر افزود: عملیات نصب، اورهال و بروزرسانی یک 
دستگاه دیزل ژنراتورMTU سری 2000 با سطح ولتاژ  400 ولت، با توان 640 کیلووات در ایستگاه امیدیه1 با 
موفقیت توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاه ها به پایان رسید و پس از انجام تست های نهایی تحویل 

شرکت تولید، بهره برداری و انتقال آب جنوب شرق شد.
»ابراهیم کاهکش« در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه ایستگاه امیدیه1 پیش از این فاقد دیزل ژنراتور 
بوده، با وارد مدار کردن دیزل ژنراتور جدید در مواقع اضطراری امکان بهره برداری از دو دستگاه الکتروپمپ با 

سطح ولتاژ 400 ولت امکان پذیر شد.

معاون بهره برداری شبکه آبیاری شمال خوزستان:

تعرفه آب بهای کشاورزی افزایش چشمگیری نداشته است
معاون بهره برداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با تکذیب افزایش چند برابری آب 

بهای کشاورزی در سال زراعی جاری گفت: تعرفه آب بهای کشاورزی امسال افزایش چشمگیری نداشته است.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، »ناصر بهمنش فر« با بیان اینکه امسال برای محصول 
مهم و عمده ای مانند گندم شاهد کاهش آب بها نیز بوده ایم اظهار داشت: متوسط افزایش آب بهای محصوالت 

زراعی در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل ناچیز و کمتر از سه درصد بوده است.
وی شیوه تعیین نرخ آب بهای زراعی را متفاوت توصیف کرد و گفت: تعیین آب بهای سال زراعی بر اساس 
دو شاخص میزان عملکرد محصول در واحد سطح و نرخ محصوالت زراعی است و مالک آمارهای منتشره از 

سوی جهاد کشاورزی است.
این مقام مسئول در شرکت بهره برداری شمال خوزستان، همچنین از تامین زمین برای ایجاد دفتر نمایندگی 
عقد قرارداد آب کشاورزی در شهرستان شوش دانیال خبر داد و افزود: با تکمیل ساختمان مذکور، بخشی از 

مشکل تردد کشاورزان حوزه این شهرستان مرتفع خواهد شد.
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان بیش از 1۸ هزار مشترک در شهرستان های دزفول، 

اندیمشک و شوش دانیال در دو شبکه آبیاری دز و کرخه شمالی دارد.
شبکه آبیاری شمال خوزستان، نقش مهمی در تولید بیش از پنج میلیون تن انواع محصوالت زراعی و باغی در 

شهرهای دزفول، شوش و اندیمشک دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:

استرداد مالیات ارزش افزوده در استان قزوین با سرعت انجام می شود
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: برای همراهی با تولیدکنندگان اعتبارات ناشی از استرداد ارزش افزوده 

با سرعت و سهولت بیشتری در اختیار صادرکنندگان استان قرار می گیرد. 
مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان در همایش اولین میز کشوری شوینده ها که با حضور مدیرکل 
دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت و حبیبی معاون اقتصادی استاندار 
دغدغه  کرده  تالش  و  است  پیشتاز  تولیدکنندگان  با  همراهی  در  قزوین  استان  مالیاتی  امور  اظهارداشت: 

کارآفرینان کمتر شود.
وی افزود: یکی از مسائل که می تواند در تامین بخشی از نیازهای نقدینگی تولیدکنندگان موثر باشد پرداخت 

مالیات ارزش افزوده با سرعت بیشتری است که این کار در استان بخوبی انجام شده است.
پورامیدی تصریح کرد: برای همراهی با تولیدکنندگان ضمن درک شرایط کنونی تولید دراسترداد ارزش افزوده 

به صنعتگران در کوتاهترین زمان اقدام کرده ایم.
وی یادآورشد: نگاه امور مالیاتی در استان کمک به تولیدکننده و صادرکننده است و از هیچ گونه همراهی در 

این بخش دریغ نمی کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآورشد: تولیدکنندگان اگر از ادارات طلبی دارند می توانند از اوراق اسناد 

استفاده کرده و طلب خود را دریافت کنند.
در اولین همایش میز کشوری شوینده مشکالت و موانع تولید و صادرات شوینده ها بررسی و پیگیری بازارهای 
هدف و حفظ آن در شرایط کنونی. مشتری مداری و تولید با کیفیت باال و برند سازی. ایجاد و حمایت از 

کنسرسیوم و انجمن های شوینده ها محور گفتگوها بود.

احداث سه پروژه روشنایی معابر در شهرستان شاهرود
مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود از بهره برداری سه پروژه تامین روشنایی معابر در این شهرستان خبر داد.

احمد یوسفی با اشاره به روشنایی بلوار شهرک رجا در این شهرستان گفت : برای انجام این پروژه ، 19 اصله 
پایه به همراه 31 دستگاه سرچراغ و احداث 65۸ متر شبکه اجرائی گردید.

وی با بیان این که روشنایی معابر خیابان شاهد بیارجمند نیز تامین شد افزود: برای عملیاتی شدن این پروژه ، 
753 متر شبکه هوایی با کابل خودنگهدار دایر و تعداد 47 دستگاه سرچراغ هم نصب شده است .

وی همچنین به روشنایی بلوار بعثت این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت : در راستای برقراری روشنایی 
 این بلوار، 29 اصله پایه به همراه 59 دستگاه سرچراغ و احداث یک هزار و 143 متر شبکه به بهره برداری

 رسید.
وی اعالم کرد : به منظور افتتاح سه پروژه ذکر شده ، مبلغ یک میلیارد و 677 میلیون ریال هزینه صرف شده 

است .
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اخبار شهرستان ها

اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تواند  می  پاییز  فصل  در  مناسب  بارندگی  عدم  گفت: 
بنابراین  نماید  تشدید  اصفهان  در  را  آبی  کم  بحران 
اصفهان در  آبی  تنش  بر  غلبه  راه  تنها  مصرف   مدیریت 

 است.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه مدیریت مصرف و کاهش 
کم  بحران  بر  غلبه  راهکارهای  جمله  از  درآمد  بدون  آب 
استان  آبفا  اخیر شرکت  در سالهای  کرد:  عنوان  است  آبی 
اصفهان توانست با تدابیری که در زمینه های فرهنگی، فنی 
و مهندسی اعمال نمود توانست مصرف سرانه آب در اصفهان 
را نسبت به میانگین کشور پایین آورد به طوریکه هم اکنون 

در  لیتر  اصفهان حدود 150  در  خانگی  آب  سرانه  مصرف 
شبانه روز شده است که این رقم نسبت به میانگین کشور 
افق  این در حالیست که سرانه مصرف آب در  کمتر است 
طرح سال 1400 در اصفهان به 115 لیتر به ازای هر نفر در 

طول شبانه روز درنظر گرفته شده است.
وی نصب لوازم کاهنده مصرف آب را از جمله دیگر راههای 
کاهنده  لوازم  نصب  وافزود:  برشمرد  آب  مصرف  مدیریت 
ارگان ها، سازمانها،  اماکن عمومی،  ویژه در  به  مصرف آب 
هتل ها، مراکز درمانی، مراکز آموزشی و دستگاههای نظامی 
بسیار ضروری است این درحالیست که طبق ابالغ استانداری 
در بهمن ماه سال 93 در تمامی ارگان ها، مراکز آموزشی از 

جمله دانشگاهها و مدارس، مراکز نظامی، مراکز درمانی ملزم 
به نصب لوازم کاهنده مصرف آب و نصب مخزن استراتژیک 

آب شدند.
کاهنده  تجهیزات  از  استفاده  بر  تأکید  با  امینی  مهندس 
می  گرفته  صورت  برآوردهای  براساس  گفت:  آب  مصرف 
توان گفت استفاده از لوازم کاهنده مصرف بیش از 57 درصد 
صرفه اقتصادی دارد زیرا به جای سرمایه گذاری در مدیریت 
عرضه )تأمین آب( و حفر چاههای جدید و ساخت تصفیه 
آب با هزینه کردن در این بخش عالوه بر کاهش هزینه ها 
به صورت  نیز  را  توان در درازمدت منابع آب جدیدی  می 

ایجاد کنیم. مجازی 

مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان عنوان کرد:

استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب
 بیش از 57 درصد صرفه اقتصادی دارد

مدیرکل گمرک سمنان خبر داد:

افزایش صادرات کاال از استان سمنان به خارج از کشور
مدیرکل گمرک استان سمنان از افزایش صادرات کاال از استان سمنان به خارج از کشور خبر داد.

علی سعدالدین اظهار کرد: در هشت ماهه امسال 2۸1 هزار و 429 تن کاال از استان سمنان به خارج از کشور صادرشده است.
وی گفت: این میزان کاال به ارزش 119 میلیون و 133 هزار دالر از گمرک استان سمنان فرستاده شده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان افزود: کاالهای صادراتی شامل هیدروکربن سبک، شمش سرب، پودر لباسشویی، سود پرک یا کاستی سودا، کابل، کولرآبی، لوازم یک بار مصرف، سیمان، کاشی، 
کرک بز و لوله انعطاف پذیر بودند که به 37 کشور جهان صادر شده است.وی گفت: مقصد صادراتی کاالها کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان، پاکستان، جمهوری کره، امارات متحده 
عربی، ترکیه، هند، ویتنام، ارمنستان و ایتالیا بودند.سعدالدین تصریح کرد: میزان صادرات امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 2۸ درصد و از نظر ارزش دالر 26 درصد 
رشد داشته است.وی گفت: متوسط ارزش دالری هر تن کاالی صادراتی 424 دالر بوده است. مدیرکل گمرک استان سمنان همچنین گفت: در ۸ ماهه امسال هم 14 هزار و 600 تن کاال به 
ارزش 42 میلیون و 560 هزار دالر وارد گمرک استان سمنان شده است.وی گفت این کاالها شامل ماشین آالت خط تولید اجزا و قطعات آن. مواد اولیه واحدهای تولیدی. محصوالت تخت 

نوردشده از فوالد سیلیسیوم دار و غیره بود.به گفته وی این کاالها از کشورهای ازبکستان آلمان ایتالیا ترکیه چین ژاپن سوییس جمهوری کره انگلستان وارد گمرک استان سمنان شدند.
گفتنی است : درآمد گمرک استان سمنان در این مدت 1۸3 میلیارد و پانصد و ده میلیون ریال بوده است. این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 157 درصد رشد داشته است.



11 Wednesday -  13 December 2017چهارشنبه 22 آذر 1396 -  24 ربیع االول 1439  -  شماره 5468      



هوشمند  های  گوشی  از  بسیاری  ضعف  نقاط  ترین  مهم  از  یکی 

رقابت  شده  باعث  که  آنهاست  زیاد  چندان  نه  باتری  شارژ  امروزی 

تشدید گوشی  سازندگان  بین  قدرمتند  های  باتری  تولید   برای 

 شود.

به گزارش مهر ، برخی کارشناسان می گویند حجم ذخیره سازی انرژی بر 

روی باتری گوشی ها حداقل در آینده نزدیک چندان قابل تغییر نیست 

و لذا تالش ها برای تغییر طراحی باتری ها به منظور افزایش رسعت شارژ 

آنها بیشرت شده است.

منابع خربی از عرضه گوشی های جدیدی در سال ۲۰۱۸ خرب می دهند 

که از رسعت شارژ مناسبی برخوردارند و می توانند از این طریق تاحدی 

رضایت مشرتیان را جلب کنند.اطالعات موجود حاکیست گوشی گالکسی 

اس ۹ سامسونگ یکی از این گوشی هاست که قرار است با فناوری شارژ 

رسیع تازه ای در دسرتس عالقمندان قرار گیرد تا در رقابت با آیفون ایکس 

موفقیت بیشرتی کسب کند.

 Snapdragon به همین منظور سامسونگ در گوشی یادشده از پردازنده

۸۴۵ کوالکوم استفاده خواهد کرد که یکی از ویژگی های آن شارژ رسیع 

با استفاده از قابلیت Quick Charge ۴+ است.

با توجه به اینکه در برخی مدل های گوشی گالکسی اس ۹ سامسونگ 

از پردازنده Exynos ۹۸۱۰ استفاده شده که فاقد قابلیت یادشده است، 

 Adaptive به  موسوم  خود  خاص  رسیع  شارژ  فناوری  از  رشکت  این 

تا بتواند رسعت شارژ گالکسی اس  Fast Charge در آنها بهره گرفته 

 ۹ را در همه مدل ها و با هر نوع سخت افزاری تا ۱۵ درصد افزایش

 دهد. 

این رقم در رشایط آب و هوایی مناسب تا ۳۰ درصد نیز می رسد.

شارژ سریع برگ برنده گالکسی اس ۹ در برابر آیفون

12

قابلیت جدید واتس اپ برای کاهش پیام در گروه های چت
یک اپلیکیشن پیامرسان دو قابلیت جدید عرضه کرده که یکی از آنها به کاربر اجازه می دهد 

پاسخ هریک از افراد گروه را به طور خصوصی برای او ارسال کند.

به گزارش مهر ، اپلیکیشن واتس اپ ویژگی جدیدی برای ساکت کردن صدای نوتیفیکیشن های 

متعدد گروه های چت خود ارائه کرده است.

کاربران این شبکه اجتامعی به زودی می توانند، در پاسخ پیام هر یک از اعضای گروه، پیامی 

خصوصی برای او ارسال کنند. به این ترتیب دیگر الزم نیست پیام در گروه ارسال شود.

  

قابلیت جدید و کاربردی گوگل کروم
کاربران به زودی در گوگل کروم اندروید می توانند پوشه دانلودها را شخصی سازی کنند.

به گزارش باشگاه خربنگاران جوان؛گوگل کروم قصد دارد ویژگی انتخابی سازی پوشه ها برای 

دانلود را در نسخه اندروید خود اضافه کند.

شاید فکر کنید این موضوع اهمیت چندانی ندارد اما کسانی که بر روی گوشی هوشمند 

خود با کروم دانلود انجام می دهند احتامال از این تغییر خوشحال خواهند شد چرا که برای 

شام نیز تا حدی آزار دهنده خواهد بود هنگامی که متام فایل های دانلودی شام اعم از 

عکس، فیلم، صوت و فایل های متنی در یک پوشه ذخیره شوند.
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 ۳G( وزیر ارتباطات گفت: تا دهه فجر امسال، همه شهرهای کشور به نسل سوم

( و نسل چهارم )۴G( موبایل متصل می شوند.

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در چهاردهمین اجالس رسارسی فناوری 

اکنون یکهزار  از یکهزار و ۲۴۱ شهر در تقسیامت کشوری، هم  رسانه گفت: 

و ۲۰۰ شهر به نسل سوم موبایل متصل شده اند و طبق قولی که به ما داده 

به ۳G متصل خواهند تا ۲ هفته دیگر  نیز  مانده  باقی   شده است ۴۰ شهر 

 شد.

وی ادامه داد: هم اکنون ۸۰۰ شهر کشور نیز تحت پوشش نسل چهارم موبایل 

قرار دارد و تا پایان ماه جاری این تعداد به ۹۰۰ شهر افزایش می یابد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در دهه فجر امسال با اقدامات صورت گرفته می 

توانیم این ادعا را داشته باشیم که نسل سوم و چهارم موبایل متام شهرهای کشور 

را تحت پوشش قرار می دهد.

وزیر ارتباطات:

همه شهرها تا دهه فجر به نسل سوم 
و چهارم موبایل متصل می شوند

772 میلیون دالر هزینه بازار اینترنت اشیاء 
در سال آینده

در میان صنایع مختلف، شاخه های گوناگون صنعت حمل ونقل به عنوان بزرگ ترین 

مشرتیان خدمات اینرتنت اشیاء مطرح خواهند بود و به تنهایی ۸۵ میلیارد دالر از 

هزینه های یاد شده را پوشش می دهد.

اینرتنت اشیاء شاید در ابتدای مطرح شدن، بیشرت موضوعی جانبی و محدود تلقی 

می شد، اما هم اکنون تا آنجا گسرتش یافته که جزء اولین مقوالت برای بحث و 

بررسی و مهم تر از آن، جهت رسمایه گذاری محسوب می گردد.

متخصصان و تحلیلگران بازار به تازگی اعالم کرده اند که اینرتنت اشیاء، سال آینده 

به اندازه ای پیرشفت خواهد منود که هزینه های انجام شده در این بازار از رقم 

نجومی 77۲ میلیارد دالر نیز فراتر می رود. به گزارش ایتنا اینرتنت اشیاء را می توان 

آینده صنایع فناوری دانست، هرچند برخی صاحبنظران معتقدند این بازار هنوز 

 IDC به سطح مناسبی از پیرشفت و بلوغ نرسیده است؛با این حال بنگاه تحلیلی

طی مطالعه ای، به بررسی آینده این بازار پرداخته که بر اساس آن، آینده این بخش 

این مرکز، در  ارائه شده توسط  اساس گزارش  بر  بسیار روشن است.  فناوری  از 

سال ۲۰۱۸ میالدی شاهد افزایش هزینه های رصف شده در این بازار و رشد ۱۴.6 

درصدی )از 67۸ میلیارد دالر به 77۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر( خواهیم بود. 

همچنین این گزارش نشان از آن دارد که با در نظر داشنت ادامه روال کنونی، بازار 

اینرتنت اشیاء در سال ۲۰۲۰ میالدی از مرز یک تریلیون دالر و یک سال بعد، ۱.۱ 

تریلیون دالر، خواهد گذشت. بر اساس گزارش یاد شده، می توان پیش بینی منود که 

مقوله اینرتنت اشیاء به سودآورترین رویکرد بازار در سال ۲۰۱۸ میالدی بدل شده و 

می تواند سودی ۲۳۹ میلیارد دالری را برای رشکت های فعال در این عرصه به ارمغان 

آورد.همچنین گفته می شود در میان صنایع مختلف، شاخه های گوناگون صنعت 

حمل ونقل به عنوان بزرگ ترین مشرتیان خدمات اینرتنت اشیاء مطرح خواهند بود و 

به تنهایی ۸۵ میلیارد دالر از هزینه های یاد شده را پوشش می دهد.شایان ذکر است 

که گزارش یاد شده به صورت کامل بازه زمانی سال های ۲۰۱6 تا ۲۰۲۱ را پوشش 

داده و نشان از این دارد در بازه زمانی یاد شده، رشد ساالنه متوسط ۲۱ درصدی 

برای این بازار به ثبت رسیده است.

موبایلی که IMEI گوشی 
و روی جعبه آن یکی نیست نخرید

از گذشته در بازار گوشی هایی موجود بود که به دالیلی IMEI آنها عوض شده 

 IMEI است؛ حاال الزم است خریداران موبایل از خرید گوشی هایی که شناسه

جدا  ندارد  تطابق  جعبه  روی   IMEI با  گوشی  منایشگر  روی  شده  داده  منایش 

کنند. اجتناب 

به گزارش فارس، طرح رجیسرتی گوشی تلفن همراه از ۱۴ آذر ماه آغاز شده و 

گوشی های جدیدی که به شبکه اپراتوری تلفن همراه وارد می شوند باید فرآیند 

فعال سازی را به طور کامل و موفق طی کنند در غیر این صورت منی توانند به 

صورت دائم از شبکه رسویس بگیرند و پس از ۳۰ روز قطع می شود.برای فعال 

سازی گوشی در طرح رجیسرتی کاربر باید از طریق کد دستوری ستاره 7777 مربع 

)سامانه همتا( عمل کند.در این سامانه شامره سیم کارت، شامره IMEI و کد فعال 

سازی )یک عدد 6 رقمی که روی کارت گارانتی درج شده و باید هنگام خرید از 

فروشنده دریافت کرد( خواسته می شود و در نهایت یک گوشی با IMEI یکتا با 

یک سیم کارت منطبق و فعال خواهد شد.

از این رو صحت IMEI در این طرح حائز اهمیت ویژه است.

IMEI روی جعبه گوشی درج شده یا از طریق شامره گیری کد دستوری ستاره مربع 

صفر شش مربع قابل مشاهده است.

از گذشته در بازار گوشی هایی موجود بوده که به دالیلی IMEI آنها عوض شده 

ثبت شده روی جعبه   IMEI با استفاده در گوشی  بنابراین IMEI مورد  است؛ 

مطابقت ندارد در نتیجه IMEI مورد استفاده در گوشی با مشخصات گوشی نیز 

هامهنگ نیست و این موضوع شاید در مراحل بعدی طرح رجیسرتی اهمیت 

بیشرتی داشته باشد.بنابراین در حال حارض خریداران گوشی تلفن همراه حتام از 

انطباق IMEI گوشی و جعبه اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به خرید کنند.

خریداران باید در صورت عدم مطابقت شناسه منایش داده شده روی منایشگر 

تلفن همراه با شناسه درج شده روی جعبه از خرید خودداری کنند و حتی اگر 

پیش از آن هزینه ای به فروشنده پرداخت کرده اند گوشی را برگردانند و وجه را 

پس بگیرند.در صورت عدم همکاری فروشنده و امتناع از عودت وجه خریدار می 

تواند موضوع را از سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کند. در این موارد حق با 

خریدار خواهد بود.

گفت:  ایران  مخابرات  رشکت  امورمشرتیان  معاون 

این  از  حجمی  اینرتنت  خرید  سابق  قراردادهای 

باقی  خود  قوت  به  قرارداد  زمان  پایان  تا  رشکت 

است و پس از انقضا مشرتک می تواند در باره نوع 

کند. گیری  تصمیم  اینرتنت 

داود زارعیان در گفت و گو با ایرنا افزود:مشرتکانی 

اینرتنت  خرید  برای  سابق  قراردادهای  دارای  که 

هستند تا زمان انقضای قرارداد نیازی به هیچ گونه 

اینرتنت طبق  از خدمات  و همچنان  ندارند  کاری 

هستند. برخوردار  قرارداد 

پررسعت  اینرتنت  کننده  عرضه  ایرانی  اپراتورهای 

را  اینرتنت  نوع  این  همواره  ثابت)ای.دی.اس.ال( 

به صورت حجمی و نامحدود به مشرتکان ارائه می 

دادند که این روش مورد انتقاد همگان بود اما در 

دولت دوازدهم و از ۱۰ آذرماه تحولی بزرگ در این 

بخش را رقم زد و روش فروش اینرتنت تغییر کرد.

قراردادهای  زمان  پایان  از  داد:پس  ادامه  زارعیان 

سابق این رشکت مشرتکان می توانند در باره نوع 

اینرتنتی که نیاز دارند تصمیم گرفته و براساس آن 

عمل کنند و اینرتنتی را که بیشرت برای آنها کاربرد 

کنند. انتخاب  دارد، 

برای  توانند  می  مشرتکانی  چنین  وی،  گفته  به 

رسانی  اطالع  سامانه  به  یا  اینرتنت  نوع  انتخاب 

 WW.TCI.IRآدرس به  ایران  مخابرات  رشکت 

مراجعه کنند و یا از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ و 

یا با مراجعه حضوری به مناطق مختلف این رشکت 

در رسارس کشور اقدام به انتخاب نوع اینرتنت کرده 

از آن بهره مند شوند. و 

معاون امورمشرتیان رشکت مخابرات ایران سیاست 

برای  رشایط  بهرتین  سازی  فراهم  را  رشکت  این 

به  مصمم  براین  گفت:عالوه  و  دانست  مشرتکان 

لحاظ کردن مصوبه های سازمان تنظیم مقررات در 

بود. به مشرتکان خواهیم  ارائه خدمات 

اینرتنت  فروش  روش  تغییر  طرح  ایرنا  گزارش  به 

یازدهم متوقف شده بود در دولت  که در دولت 

دوازدهم پیگیری شد و محمد جواد آذری جهرمی 

که به عنوان وزیرارتباطات و فناوری اطالعات این 

دولت منتخب شد نوزدهم مهرماه امسال با اشاره 

فروش  روش  در  تغییر  بودن  بررسی  دست  در  به 

حجمی اینرتنت ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات 

گفت:کاهش هزینه ها و خروج از حالت حجمی 

دو شاخص مهمی است که باید در تغییر روش ارائه 

اینرتنت لحاظ شود.

تالش برای تغییر روش ادامه یافت تا آنکه ۲۳ آبامناه 

ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری  جواد  محمد  امسال 

و فناوری اطالعات با انتشار فهرستی از نرخ های 

جدید اینرتنت ثابت در یکی از شبکه های اجتامعی 

نوشت: تعرفه های جدید رسویس های غیرحجمی 

از دهم آذر ماه اعامل می شود.

تعرفه  نوشت:  خود  اینستاگرام  صفحه  در  وی 

مرصف  یک  بر  مبتنی  غیرحجمی  های  رسویس 

منصفانه )Fair Usage Policy( بنا شده و سقف 

مرصف منصفانه در بین ۱۸ رشکت فعال در ارائه 

شد. خواهد  گذاشته  رقابت  به  رسویس 

وی مصوبه جدید رسویس های پررسعت غیر حجمی 

شده  منترش  امروز  که  دانست  جدولی  مطابق  را 

است.

آذری جهرمی افزود: رشکتها موظفند جزئیات مرصف 

منصفانه خود را به اطالع مشرتکان برسانند. طبیعی 

است که فضای رقابتی به نفع مرصف کننده نهایی 

فراهم است.

حجمی  رسویس  این  داد:  ادامه  ارتباطات  وزیر 

نیست و در صورت عدول یک مشرتک از مرصف 

عادالنه، رشکتها موظف به ارائه رسویس در حداقل 

رسعت پایه )۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه(تا پایان دوره 

بود. خواهند  ماهانه 

داخلی  ترافیک  منصفانه  مرصف  در  نوشت:  وی 

لحاظ  امللل  بین  ترافیک  برابر  دو  حداقل  بایستی 

 شود و تاریخ اجرای این مصوبه قبل از دهم آذرماه 

بود. خواهد 

این  تاکید مجدد می شود که  افزود:  آذری جهرمی 

ثابت است. تنها برای دسرتسی  تعرفه 

 قراردادهای سابق خرید اینترنت حجمی
 تا پایان زمان قرارداد به قوت خود باقی است

رایگان شدن مکالمات زیر 10 ثانیه
به نظر می رسد تبدیل تکنولوژی برای ارائه نسل های باالتر تلفن همراه قطعی  

مکاملات و کاهش کیفیت ارتباطات را به همراه داشته و به همین دلیل وزیر 

ثانیه را برای مشرتکان مناطق  ارتباطات پیشنهاد رایگان شدن مکاملات زیر ۱۰ 

است. کرده  مطرح  مشکل دار 

به گزارش ایسنا، قطعی های مکرر متاس هایی که از طریق اپراتورها انجام می شود، 

یکی از مشکالتی است که هنگام برقراری متاس وجود دارد و مشرتکان برخی از 

اپراتورها با آن مواجه هستند، به طوری که وزیر ارتباطات هم در این باره اظهار 

کرده است: میزان قطعی مکاملات و عدم آننت دهی در یکی از اپراتورها در رشایط 

مناسبی نیست و در دو اپراتور دیگر هم در متام شهر تهران کیفیت مناسبی ارایه 

منی کنند و این باعث نارضایتی مردمی می شود.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به کیفیت ارتباطات گفته است که بعضی از 

شهرها و مناطق با ارایه نسل ۳ و ۴ تلفن همراه، به دلیل تبدیل تکنولوژی و 

کاهش  ارتباطات  کیفیت  و  داشته  افزایش  مکاملات  نبودن شبکه، قطعی  کامل 

پیدا کرده است. البته او بخشی از این مشکالت را مربوط به تغییر تکنولوژی 

و عدم همکاری شهرداری ها در نصب و راه اندازی و در بعضی موارد جمع آوری 

سایت های تلفن همراه می داند.به همین دلیل درباره مشکل قطع شدن ارتباط 

در مناطقی از تهران، این پیشنهاد مطرح شده که در این مناطق تا حل مشکل، 

مکاملات زیر ۱۰ ثانیه هزینه ای برای مشرتکان نداشته باشد.

موانع توسعه و ارتقای کیفیت شبکه

عدم همکاری شورای شهرها و شهرداری های کشور، جمع آوری سایت ها توسط 

مراکز مختلف، مامنعت های مردمی به دلیل تصور نادرست از تاثیر امواج، ساخت 

مجتمع ها و برج های جدید در شهرها و دریافت عوارض های محلی از اپراتورها، از 

مشکالتی است که اپرتورهای تلفن همراه در توسعه و ارتقای کیفیت شبکه به آن 

اشاره می کنند.یکی از دالیلی که ممکن است مانع ایجاد سایت های اپراتور همراه 

در مناطق مختلف شود، نگرانی افراد از تاثیر امواج است که آذری جهرمی در 

این باره اظهار کرده است: سازمان انرژی امتی، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات 

آزمایش های مختلفی انجام دادند و در بسیاری از نقاطی که اندازه گیری ها انجام 

شده در حد پایین تری از استانداردهای موجود است.

اما فضای روانی موجود در جامعه هنوز نگرانی هایی در این حوزه دارد که با 

اطالع رسانی و توضیح کارشناسی باید به حل این نگرانی ها کمک کرد. سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز باید با نظارت های دایمی این اطمینان 

را به مردم بدهد که شبکه به صورت دایم در حال پایش است تا مامنعت های 

مردمی برای نصب آننت های تلفن همراه کاهش یابد.

البته پیشنهادهایی برای ایجاد سایت های مشرتک توسط اپراتورها نیز شده که وزیر 

ارتباطات در این زمینه نیز بیان کرده است: مجموعه ای برای ایجاد سایت های 

مشرتک از چند سال گذشته در این حوزه شکل گرفته است که باید با هامهنگی 

بیشرت بین اپراتورها و تشکیل یک مجموعه مشرتک ادامه داشته باشد و بهرت است 

متام اقدامات مربوط به راه اندازی سایت های این اپراتورها به این مجموعه واگذار 

شود.با وجود این با توجه به پیشنهاد وزیر مبنی بر رایگان شدن مکاملات زیر ۱۰ 

ثانیه تا زمان حل مشکل، هنوز اعالم نشده که اپراتورها این موضوع را عملی 

خواهند کرد یا خیر همچنین مشخص نشده که این مناطق مشکل دار کدامند و 

اینکه در نهایت مشکالتی که خود وزیر ارتباطات هم به آنها اشاره کرده و ناشی 

از تبدیل تکنولوژی است، تا چه زمانی ادامه می یابد؟


