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به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ؛

 !ﾔヰ っ╇┘あ どばｷﾖピ ﾓｷ┘┍ でｸ┕ └ﾂﾞｻ

┏ｸ┍┘ﾁ ﾓﾗｸぱ┊ぱ┍ ┤┥┪ でﾗｷﾖせｷ┗
 ┓ｸ┍ﾘ┖┍ ﾗﾓ ﾀ┉┗ﾓ ┇ｷ┘┍ｷ ﾙｷ 

یک نماینده در واکنش به نوسانات ارزی:

ﾔ┑ﾗｷﾓ ﾀばﾗ┘┍ｸ┍ ﾀ┉┗ﾓ ┏ｸあﾗｷ どﾑﾘｻｸば┘せ
   !ﾔ┒┒あ ﾘﾁ ｹｷﾘﾑ  ｷﾗ ヅｸグ┗ｷ 

 ｷﾗ ┏ｷﾘばｷ ﾀ〝┑ ｿｷﾓﾗｷ┗ ┐ぱ╇
  ﾔ┕ﾓ ど┍ ｀┕ｸあ

でﾔケﾗﾓ ┡┪ で［ｸｻ ┋ﾗ┘ﾁ
  ┓ｸ┍ っば ﾗﾓ どば［ｸあ ┓┗ﾘせ ┥ 
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رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد :

 ┩┨ └ﾉﾓ┘ｻ  でﾙｸﾝ ┓ﾓｸ┍ｫ
 ザばｷﾘヰ ┐ばﾘﾁﾔｻ でｷﾘｻ

رییس کل بانک مرکزی اعام کرد:

ﾗ［ﾓ ﾓﾗｸぱ┊ぱ┍ ┢┣ ﾗｸヂﾂ┑ｷ ﾗﾓ ﾗｷﾙｸｻ
   どﾁｷﾗﾓｸケ ﾙﾗｷ 

└いﾝ ┗ ］ジ ﾀ┎ぱ━ どｵﾚﾉ ｀┕ｸあ ど┒ぱｻ ` ぱ┻

 ｷﾗ ┏ｷﾘばｷ ﾀ〝┑ ｿｷﾓﾗｷ┗ ┐ぱ╇
  ﾔ┕ﾓ ど┍ ｀┕ｸあ

رکت یونی پک چین اعام کرد چین به دلیل تحریم های آمریکا علیه تهران 
که از نوامر آغاز می شود، واردات نفت ایران را کاهش خواهد داد.

به گزارش ایسنا، چن بو، رییس یونی پک، در سی و چهارمین کنفرانس نفت 
آسیا اقیانوسیه در سنگاپور با بیان مطلب فوق، گفت: هنوز درباره میزان 

کاهش واردات تصمیمی گرفته نشده است.
وی همچنین گفت: تقاضای جهانی برای نفت با فناوریهای جدیدی و بهره 
وری در مرف انرژی از جمله ظهور تجدیدپذیرها که مرف نفت را به 
تدریج کاهش می دهند، در اواسط دهه ۲۰۳۰ به ۱۰۴.۴ میلیون بشکه در 
روز خواهد رسید که تنها اندکی بااتر از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز فعلی 

است.
برای  جهان  تقاضای  رشد  که  بود  خواهد  آن  معنای  به  تحوات  این 
اوج خود به  در سال ۲۰۳۵  و  آینده آهسته خواهد شد  در سالهای   نفت 

 می رسد.
با وجود تنش های تجاری میان چین و آمریکا، این مقام چینی اظهار کرد 
عرضه نفت آمریکا منبع جدید مهمی برای پاایشگاههای چینی است و به 
آنها اجازه می دهد وابستگی خود به نفت خاورمیانه و آفریقا را که چین به 

شدت به آنها متکی است، کاهش دهند.
 

یک نماینده در واکنش به نوسانات ارزی:

ﾔ┑ﾗｷﾓ ﾀばﾗ┘┍ｸ┍ ﾀ┉┗ﾓ ┏ｸあﾗｷ どﾑﾘｻｸば┘せ
   !ﾔ┒┒あ ﾘﾁ ｹｷﾘﾑ  ｷﾗ ヅｸグ┗ｷ 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پستی اینستاگرامی نوشت:  شک 
ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمداً ماموریت 

بر خراب تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند!
به گزارش فارس، غامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اینستاگرام،  به خود در  از حامیان حسن روحانی در صفحه ای منتسب  و 
در رابطه با نوسانات ارزی ماه های اخیر نوشت:  شک ندارم بانک مرکزی 
و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمداً ماموریت بر خراب تر شدن 

اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند!

یک اقتصاددان:

ﾀﾝｷ どﾂ┑ｷﾗ でｸ┕ └いｼヰ ﾗｸぱﾂﾑｷ ﾗﾓ ｿ┗ﾘﾅ ┓┘ｼ┑ｷ
یک اقتصاددان گفت: پیامد شکاف بین دولت و مجلس اتخاذ تصمیم های 
عجوانه و غیرمنطقی بوده که آسیب آن متوجه مردم شده است وگرنه دولت 
یا اقشار مرفه می توانند امورات خود را بگذرانند در حالی که این مردم عادی 

باید هزینه آن را پرداخت کنند.
محمود جامساز در گفت وگو با ایلنا در مورد رایط کنونی اقتصادی کشور 
گفت: در حال حار رایط شکننده است، به طوری که هم شاهد دوگانگی 
یا چندگانگی قدرت های اقتصادی و سیاسی در داخل هستیم که در تعارض با 
سیاست های دولت است و هم به لحاظ دیپلاسی خارجی، مشکات خروج 
آمریکا از برجام و تحمیل تحریم های جدید در چهارم نوامر  با مشکات 

اقتصادی رو به رو خواهیم بود.
وی ادامه داد: این رایط موجب کاهش منابع ارزی و تحت فشار قرار گرفن 
اقتصاد خواهد شد. از سویی انبوه ثروت در اختیار شبکه های رانتی بوده و 
آحاد جامعه زیر فشار فقر، بی عدالتی و بی توجهی دولت قرار دارند. البته 
نباید از سیاست های دولت نیز غافل شد، مثا کاهش نرخ سود بانکی موجب 
رازیر شدن نقدینگی به بازار ارز و بهره مندی کان سفته بازان و سوداگران 

از این سیاست ها شده است.

روزهای سختی برای اقتصاد ایران در پیش است؛

    ﾀ┉┗ﾓ でﾙｸｼﾊ┉ ﾘぱﾝｷ ﾓｸヴﾂ━ｷ
تیم اقتصادی دولت، نمایشی تمام عیار از ضعف و ناتوانی را اکران کرد

پس از مدت ها اداره کردن وزارتخانه های اقتصاد و تعاون بدون وزیر و در رایطی که استیضاح سومین مرد اقتصادی 
کابینه دولت روحانی در حال رقم خوردن بود، بااخره قرار شد بعد از بازگشت روحانی از مجمع ساانه سازمان ملل 
متحد ، ترکیب جدید تیم اقتصادی مشخص شود اما شنیده ها حاکی از آن است که روحانی هان طور که سیف ممنوع 
الخروج را از بانک مرکزی به جمع مشاوران خود برد، گویا قرار است وزرای ناکارآمد خود را با هدف کم کردن فشارهای 

مجلس فقط میان وزارتخانه ها جابه جا کند.
به گزارش خرنگار ابرار اقتصادی، برخی مایندگان مجلس می گویند قرار است ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در آستانه استیضاح به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی رفته و جایگزین علی ربیعی، وزیر استیضاح شده این وزارتخانه 
شود. همچنین شنیده می شود که مسعود کرباسیان که به دلیل ناکارآمدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با رای 

مایندگان مجلس استیضاح شد، قرار است به وزارت صنعت، معدن و تجارت برود!
روحانی که پیش از این و در زمان مهره چینی وزرای کابینه دوم خود، با حذف طیب نیا از وزارت امور اقتصاد و دارایی 
که آن هم ناشی از ارار بی مورد برای رمایه گذاری بر روی سیف و حلقه یاران خود بود، بزرگرین ربه را به اقتصاد 
در حال رشد زد، گویا در رایطی که ایران وارد یکی از حساس ترین دوره های اقتصادی خود شده هنوز دست از لجبازی 

بر نداشته و حار نیست به هیچ عنوان رفقای خود را علی رغم بی کفایتی، از صحنه اقتصاد خارج کند. 
هرچند هنوز دولت در این زمینه هیچ اطاعات رسمی را منتر نکرده و گانه زنی ها تنها بر اساس شنیده ها مطرح می 
شود اما آنچه که مایندگان مجلس باید بر آن تاکید داشته باشند این است که وزیری که در وزارت امور اقتصاد و دارایی 
ناتوانی خود را اثبات کرده می تواند جایگاهی در وزارت صمت داشته باشد و اگر قرار است ریعتمداری استیضاح شود 

چرا باید در وزارت تعاون رای اعتاد بگیرد؟
به گزارش مهر، تیم اقتصادی دولت اکنون کج دار و مریز اقتصاد ایران را هدایت می کند. نتیجه اش هم هانی است که 
اکنون در اقتصاد ایران به خوبی قابل مشاهده است. بخشنامه های متعدد، امضاهای ضعیف بر پای دستورالعمل ها، 
تصمیات خلق الساعه، عدم ثبات قوانین و مقررات و در نهایت، فعاان اقتصادی که اگر بخواهیم خوشبینانه بگوییم، 
فردایشان هم برایشان قابل پیش بینی نیست. اقتصاد ایران اکنون تیم اقتصادی مشخص و منسجمی ندارد؛ روزها در گذر 

است و به زودی، سایه تحریم های تازه اقتصاد ایران را در بر خواهد گرفت.
این روزها اما حسن روحانی، برای حضور در مجمع ساانه سازمان ملل متحد، به نیویورک رفته است. او پایش را از 
فرودگاه مهرآباد بیرون نگذاشته بود که زمزمه  های تازه ای از استعفا و تغییر و چینش کابینه به گوش رسید. محمد 
ریعتمداری استعفا داد، روحانی قبول کرد، تکذیب شد، تائید شد و در نهایت وزارت صنعت اطاعیه داد، معاون حقوقی 
رئیس جمهور دوباره استعفا را تائید کرد و در نهایت، همه چیز دوباره تکذیب شد. اما در ادامه خر از مجلس رسید که 

محمد ریعتمداری از رئیس جمهور برای رفن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی، چراغ سبز گرفته است.
چند روز پیش هم هر هفت معاون ریعتمداری استعفا دادند و دلیل آن را هم بازنشستگی اعام کردند، اگرچه باز 
هم برخی پارمان نشینان می گویند که این استعفا با هدف کم کردن فشارهای مجلس جهت استیضاح وزیر صنعت بوده 
است.  داستان هر چه باشد، اکنون زمزمه های چینش دوباره کابینه به گوش می رسد. قرار است که وقتی حسن روحانی 
از نیویورک باز می گردد، ترکیب جدید تیم اقتصادی دولت هم مشخص شود. برخی مایندگان مجلس می گویند قرار است 
محمد ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی رفته و جایگزین علی ربیعی، 
وزیر استیضاح شده این وزارتخانه شود و مسعود کرباسیان، که با رای مایندگان مجلس به استیضاحش، از ادامه همراهی 

با دولت در قالب وزیر امور اقتصادی و دارایی باز ماند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برود.

فارغ از اینکه چه فردی به کجا می رود و آیا محمد ریعتمداری، وزیر صنعت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی و 
مسعود کرباسیان، وزیر برکنار شده اقتصاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت شایستگی دارد، به نظر می رسد که هر 
گونه تصمیمی در این رابطه می تواند آینده اقتصاد ایران و حتی رانجام خوش یا ناخوش کارنامه دولت دوازدهم را که 

تقریبا به میانه راه رسیده است، رقم بزند.
اقتصاد ایران دیگر وزرایی می خواهد که جزیره ای عمل کنند. زمین بازی اقتصاد ایران اکنون یک جنگ اقتصادی را پیش 
روی خود می بیند که برخی کشورهای منطقه و آمریکا در یک سوی آن ایستاده اند و هر روز سناریویی تازه را برای اعال 
فشار بر اقتصاد کشور پیاده می کنند.  روزهای سختی برای اقتصاد ایران در پیش است؛ البته تلخی سوءمدیریت های 
دولت دوازدهم، باعث شد این سختی پیش از موعد برای اقتصاد ایران و فعاان اقتصادی آغاز شود و عرصه برای بخش 

خصوصی تنگ.
 دولت دوازدهم، تیم خوبی برای سکانداری اقتصاد کشور انتخاب نکرد. تیمی که در اوج چالش اخیر بازار ارز، مایشی مام 
عیار از ضعف و ناتوانی را به مایش گذاشت. حال هم که حدود یک ماهی هست که تیم اقتصادی ناقص است و کسی 
حرف رپرستان این وزارتخانه ها را گوش می دهد. مشخص نیست که بااخره رئیس جمهور چه افرادی را برای سکانداری 
وزارتخانه های اقتصاد و کار انتخاب خواهد کرد؛ حال هم که زمزمه استیضاح و استعفای وزیر صنعت آن هم در زمانی 

مطرح شده است که به آغاز تحریم های رسختانه آمریکا علیه ایران در آبان ماه، نزدیک می شویم.
اکنون اقتصاد ایران نیاز به وزرایی در تیم اقتصادی کابینه دارد که نگاه مهندسی داشته و همه تصمیات و ترجیحات را 
در یک چرخه اقتصادی و مهندسی شده ببینند؛ این روزها دیگر نگاه جزیره ای جواب می دهد و رایط برای بیشر شدن 
شکاف بین تولیدکننده و مرف کننده، صادرکننده و واردکننده، کارگر و کارفرما، کارخانه دار و رمایه گذار نیست. اقتصاد 
ایران وزرایی می خواهد که مدیریت را به مفهوم واقعی و در حد اعای خود پیاده کنند. این اقتصاد دیگر تاب سعی و 
خطا با وزرایی تازه نفس اما ناکارآمد را ندارد. به خصوص اینکه قرار باشد این مهره های ناکارآمد، از خانه ای به خانه دیگر 
کوچ کنند.واقعیت آن است که کارنامه تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، دروس تجدیدی زیاد داشته است و باید برای 
جران آن، با رعت بیشری حرکت کرد و شاید هم معلم خصوصی گرفت. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت فردی 
را می خواهد که با توجه به رایط خاص اقتصاد ایران و تحریم ها، کنش ها و واکنش های بخش های مختلف درگیر با این 
سیستم را به خوبی بشناسد و بتواند با این شناخت، کل بدنه صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند. اکنون دیگر وقت 

تصمیم گیری های غیرسیستاتیک و جزیره ای نیست؛ چراکه دیگر فرصتی باقی مانده است. 
موضوع البته از وقتی مود بیشری پیدا می کند که چالش بازار ارز هویدا شد. روزهایی که باید وزارتخانه های اقتصادی 
در قالب یک تیم، آنقدر منسجم عمل می کردند که چالش ارزی به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل می شد و کااهای 
بیشری را روانه بازارهای صادراتی می کرد تا بلکه ارز حاصل از صادرات، جران کاهش فروش نفت را کرده و بخش های 
مختلف اقتصاد و صنعت کشور را به راه بیندازد؛ نه اینکه بخشنامه ای را یک بخش از دولت اتخاذ ماید و بخش دیگر، 

وتو کند. حال وقت تصمیات سیاسی در انتخاب کابینه نیست.
شاید این آخرین فرصت حسن روحانی برای ساماندهی اقتصاد ایران و چینش مهره هایی کارآمد و حرفه ای و با تجربه 
باشد که بتوانند اقتصاد ایران را تا حد ممکن سامان داده و رایط را حداقل در دو سال باقیانده از عمر دولت، به سمت 
ارایه یک کارنامه قابل دفاع سوق دهند. کارآمدی اقتصادی چیزی نیست که با ژست و حرف های بی عمل به دست آید؛ 
بلکه باید به مفهوم واقعی، مدیریت، کارآمدی و نگاه مهندسی را برای رایط کنونی در تک تک اعضای تیم اقتصادی 

دولت و شخص رئیس جمهور مشاهده کرد.

روزهای سختی برای اقتصاد ایران در پیش است؛

اقتصاد
اسیر لجبازی دولت    

تیم اقتصادی دولت، نمایشی تمام عیار 
از ضعف و ناتوانی را اکران کرد

دار｢ افسارگسیخته می تازد 
دیروز ارقام تازه ای از دار و یورو در بازار آزاد ارز ثبت شد که ادامه جریان آمدن نرخ های عجیب به این بازار بود و توجیهی برای آن وجود ندارد؛ بازار پرتقاضایی که بانک مرکزی معتقد است فقط سه درصد معامات در آن انجام شده و دلیلی 

برای حراج ارز در آن می بیند، ظاهرا کاما رها شده و کنرل و نظارتی بر آن نیست.
به گزارش ایسنا، بازار ارز از صبح دیروز کار خود را با تاطم آغاز کرد و تا نیمه روز نشده قیمت ها به طور عجیبی افزایشی پیش رفت؛ به طوری که دار که روز یکشنبه با حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان به کار خود پایان داد، دیروز از حدود ۱۴ هزار و 
۹۰۰ تا ۱۵ هزار تومان معامات آن روع شد و تا بیش از ۱۵ هزار  و ۵۰۰ تومان پیش رفت. از سوی دیگر یورو که روز یکشنبه تا ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفت، دیروز و تا زمان تنظیم این گزارش بیش از ۱۸ هزار  و ۲۰۰ تومان قیمت خورده بود. 
فعالیت داان و سفته بازان در بازار ارز و سوء استفاده آنها از رایط موجود موجب شده تا قیمت ها به طرز عجیبی به یکباره رشد کرده و پاسخ منطقی برای آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ممکن است با هر خری در حوزه سیاسی به ویژه 
در این روزها که جریان سفر رئیس جمهوری به آمریکا مطرح است، بازار درگیر نوسان زیادی شود. در عین حال که انتظارات مردم برای افزایش قیمت ارز و از سویی  عدم کنرل بازار آزاد از سوی سیاستگذار ارزی و سایر دستگاه های مربوطه، این 
بازار سه درصدی را به یک بازار رها شده تبدیل کرده که به هر سویی ممکن است رفته و قیمت ها در آن رکوردهای جدیدی ثبت کند. با این حال بانک مرکزی که بازار ارز را تا حدی کنرل شده می داند معموا روزانه آماری از معامات سامانه 
نیا اعام می کند که در آن نرخ یورو به حدود ۹۰۰۰ تومان می رسد، که این نرخ تا ۹۰۰۰ تومان دیگر با بازار آزاد اختاف دارد. این در حالی است که مجموعه اقتصاد و اذهان عمومی تحت تاثیر نرخ های بازار آزاد و یا هان بازار کم حجم سه 

درصدی قرار داشته و قیمت  کااها مدام خود را با نوسان قیمت ارز در بازار ارز منطبق می کند.
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بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ۵ گروه 

کاایی در شهریورماه نسبت به مرداد بیش از 

۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش فارس، نرخ تورم ۱۲ گروه شاخص و 

مهم قیمت کاا و خدمات مرفی خانوارهای 

آمار  مرکز  از سوی  ماه  برای شهریور  کشور 

ایران منتر شد.

تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل

شاخص  ماه  این  در  آمار  مرکز  گزارش  طبق 

ماه  به  نسبت  تغییر  بیشرین  با  دخانیات 

مشابه سال قبل رشد ۱۱7.3 درصدی داشته 

است. 

درصد،   7۵.۵ خشکبار  و  میوه  همچنین 

چای،  درصد،   4۰ صدف داران  و  ماهی ها 

آمیوه و نوشابه 37.۵ درصد، گوشت قرمز و 

سفید و فرآورده های آن رشد 37 درصدی را 

ثبت کردند. این میزان رشد به وضوح افزایش 

قیمت کااها و خدمات در سطح جامعه را 

می دهد. نشان 

نسبت  بهری  وضعیت  نیز  شاخص ها  دیگر 

به رفصل های گفته شده دارند که مطابق 

است. مشاهده  قابل  جدول 

ماخذ مرکز آمار ایران

درصد تغییر شهریور نسبت به مرداد ماه

وضعیت  از  نشان  ماهانه  ارقام  تغییر  روند 

آینده  ماه های  در  قیمت ها  رشد  آهنگ 

در  دارد.  حکایت  سال  تورم  نهایت  در  و 

گذشته  ماه های  تورم  بررسی  با  حار  حال 

که  می شود  احساس  خطر  و  نگرانی  این 

قطعا  که  شود  ثبت  باایی  تورم  سال  پایان 

کاهش  را  مردم  معیشت  قدرت  و   رفاه 

می دهد.

نیز  اقتصادی  رشد  ماگرهای  این  بر  عاوه 

مرف  آمارها  طبق  است.  امر  این  موید 

به  نسبت  امسال  بهار  در  خصوصی  بخش 

مدت مشابه سال قبل با افت قابل ماحظه ای 

بود. روبرو 

براساس شاخص قیمتی بااترین تورم شهریور 

نسبت به ماه قبل مربوط به تفریح و فرهنگ 

با ۱۲.3 درصد و پس از آن محصوات خوراکی 

نقل ۱۱.3،  و  نشده ۱۱.9، حمل  طبقه بندی 

و  ماهی ها   ،۱۰.6 مبلان  و  خانگی  لوازم 

صدف داران ۱۰.4 درصد بوده است. 

بنابراین ۵ رفصل کاا و خدمات نسبت به 

را  رقمی   ۲ تورم  شهریور  در  خود  قبل  ماه 

داشته اند. دیگر شاخص ها نیز تورم تک رقمی 

دارند.

پایین ترین میزان تورم ماهانه ۱.۲ درصد برای 

آموزش و ۱.۵ درصد برای بهداشت و درمان 

گزارش شد.

مرفی  سبد  در  که  شاخص هایی  همچنین 

شیر،  مانند  دارد،  بیشری  اهمیت  خانوار 

قرمز  گوشت  درصد،   6.۵ تخم مرغ  و  پنیر 

افزایش  درصد   7.8 آن  فراورده های   و 

داشته اند.

تورم باای ۱۰ درصدی ۵ گروه کاایی در یک ماه   

 ﾙｷ ﾀばｸ┎ﾍ ﾗ┘ヱあ ┇┗ｷ ﾀば┘┉┗ｷ
 どばｷﾙ ┇ｸブﾂヰｷ ┗ どﾉﾗｸﾑ でﾗｷﾖせ └ばｸ┍ﾘﾝ

رمایه  از  گفت:  مجلس،  در  خرمدره  و  ابهر  مردم  ماینده 

دلردی  موجبات  نباید  و  می کنیم  حایت  خارجی  گذاری 

کنیم. فراهم  را  خارجی  گذاران  رمایه 

به گزارش خانه ملت، محمد عزیزی اظهار داشت: دو هفته 

حوزه  در  که  رکتی  خصوص  در  پایش  برنامه  در  گذشته 

انتخابیه ام قرار دارد و در زمینه پوشک و محصوات بهداشتی 

فعالیت می کند مطالبی مطرح شد و شوکی را در جامعه ایجاد 

کرد.

می توان مردم را مجبور به خرید محصولی خاص کرد

اینکه  به  اشاره  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 

قانون رمایه گذاری خارجی در سال 8۰ مصوب شده و گفن 

هفته  دو  برنامه  در  داد:  ادامه  نیست،  مناسب  رانت  کلمه 

گذشته پایش مطرح شد که یک رکت ترکیه ای ۵ الی 6 سال 

این رکت  که  اعام کردند  و  را گرفته،  بازار  است که سهم 

6۰ درصد از سهم بازار را تصاحب کرده؛ من دو سال است 

که ماینده مردم در مجلس هستم ضمنا تصاحب سهم بازار 

آیتم های خاص خود را دارد که شامل قیمت و کیفیت می 

خاص محصولی  خرید  به  مجبور  را  مردم  توان  می  و   شود 

 کرد.

مسائل مطرح شده توسط کارشناس برنامه توهین به مقامات 

نظارتی است

وی با تاکید بر اینکه برخی اتهامات در این برنامه به رکت 

زده شد و من در مقام دفاع از این رکت نیستم و اگر خود 

رکت تشخیص داد می تواند در این خصوص اظهارنظر کند، 

عنوان کرد: تبلیغات چند ده میلیاردی رکتی که این همه به 

آن اتهام زده می شود و اعام می کند که قاچاق و تخلف کرده 

قبل از این برنامه پخش می شود، بر روی این موضوعات دقت 

نوعی  به  برنامه  کارشناس  توسط  شده  مطرح  مسائل  کنید، 

استان  آیا در  به مقامات نظارتی محسوب می شود  توهین 

زنجان اداره اطاعات، نیروی انتظامی، سپاه، تعزیرات، گمرک، 

دادگاه و پاسگاه وجود ندارد.

وزارت اطاعات به تخلفات مطرح شده ورود کند

از  موضوعاتی  اینکه  بیان  با  مجلس  در  مردم  ماینده  این 

کرد:  تریح  شوند،  بررسی  خود  سیکل  در  باید  قبیل  این 

این  به  کنم  می  درخواست  اطاعات  وزیر  از  مکان  این  از 

برخورد  آن  با  دارد  وجود  تخلفی  اگر  و  کند  ورود   موضوع 

شود.

اختصاص ارز به واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی انجام 

می شود

اینکه  به  اشاره  با  مجلس  در  خرمدره  و  ابهر  مردم  ماینده 

این رکت مطرح  توسط  ارز  دریافت  زمینه  در  موضوعاتی 

شد و به ماینده آن را نسبت دادند، ارز توسط بانک مرکزی 

داده می شود و ربطی به ماینده ندارد، اضافه کرد: هیچ نامه 

تنها  ارسال نکرده ام، رکت  ارز به رکت  برای تخصیص  ای 

دو هفته مواد اولیه داشت و ۱۲۰۰ نفر با تعطیلی آن بیکار 

 می شدند آیا ماینده نباید به وزیر صنعت نامه ای را ارسال 

کند.

انتخابیه من  در حوزه  که  اینکه هر رکتی  بر  تاکید  با  وی 

نامه  در  کرد:  عنوان  کنم،  می  پیگیری  را  آن  دارد  مشکل 

نامه  و  دارد  این رکت مشکل  که  کردم  اعام  وزیر  به  اول 

کرده  ارسال  وزیر  معاون  به  مضمون  همین  با  را  دوم 

رکت  و  رکت  این  مشکل  شدن  حل  تا  کردم  اعام  و 

قرار ها  آن  اختیار  در  اولیه  مواد  ماه  دو  همجوار   استان 

 بگیرد.

وزیر در صورتی که درخواست ماینده تخلف باشد آن را اجرا 

می کند

عزیزی با بیان اینکه قطعا در نامه های ارسالی به وزیر تخلفی 

ماینده  درخواست  که  در صورتی  وزیر  و  نشده  درخواست 

اجرایی می کند، گفت: روزانه مایندگان  را  باشد آن  تخلف 

تعداد زیادی نامه نگاری دارند اگر قرار باشد با این نامه ها 

صاحیت یک نامه توسط کارشناسی در برنامه پایش از بین 

برود این گونه صاحیت مامی مایندگان مجلس از بین می 

رود.

فضای  موانع  مهم ترین  از  یکی  را  اجتاعی  تامین  بیمه  بسیاری  کارشناسان 

کسب وکار در ایران مطرح و عنوان می کنند دریافت بیمه قرارداد به مالیاتی 

سنگین برای پروژه ها تبدیل شده است.

به گزارش مهر، باتوجه به عملکرد آمریکا در پسابرجام و سیل تحریم های پیش 

رو،  نیاز اساسی به مقاوم سازی اقتصاد بیش  از پیش احساس می شود.

عبور از بحران اقتصادی نیازمند رونق تولید و فعال کردن صنایع داخلی است، 

در همین راستا باید سیاست هایی برای کمک به بنگاه های اقتصادی اعال 

شود که پویایی اقتصادی و رفع مشکل اشتغال جوانان را به دنبال داشته باشد.

 به طور مشخص دو رویکرد »تزریق پول به واحدهای اقتصادی« و »رفع موانع 

تولید و بهبود فضای کسب وکار« برای بهبود اشتغال مطرح و در عمل آزموده 

شده است.

اصلی،  اکنون معضل  اما  دارد؛  نیاز  به هر دو رویکرد  اقتصاد  بی تردید رشد 

اشتغال در بخش هایی است که رمایه گذاری اولیه برای راه اندازی آنها صورت 

گرفته است اما امکان تولید و اشتغال زایی ندارند.

براساس آمار موجود حدود نیمی از ظرفیت تولیدی کشور خالی است؛ این 

میزان ظرفیت خالی نیازمند رمایه  اولیه نیست، بلکه با دو معضل مواجه 

است.

معضل نخست کمبود منابع مالی برای فعالیت جاری است که باتوجه به حجم 

وسیع نقدینگی در اقتصاد، با مدیریت صحیح قابل اصاح است.

اما معضل دوم که سهم باایی در رکود اقتصادی دارد به موانع موجود بر 

ر کسب وکار برمی گردد؛ موانعی که رفع آنها به رمایه گذاری نیاز ندارد و 

شناسایی آنها و اصاح دستورالعمل های مزاحم و مخرب سبب بهبود فضای 

می شود. کسب وکار 

بزرگ ترین  را  آن  بخش خصوصی  فعاان  امروزه  که  موانع  این  مهم ترین  از 

است. قرارداد  بیمه   حق  مسئله ی  می دانند،  خود  مشکل 

سازمان تامین اجتاعی که در سال ۱3۵4 با هدف گسرش بیمه های اجتاعی 

و تامین آتیه نیروی کار تصویب شد، از دوطریق حق بیمه را دریافت می کند: 

بیمه   حق  دریافت  دیگری  و  کارگران  دستمزد  لیست  ارائه   طریق  از  یکی 

پیانکاری. قراردادهای 

روش دوم که به نام حق بیمه  قرارداد معروف است، به تشخیص این سازمان و 

باتوجه به اختیاراتی که ماده  4۱ قانون تامین اجتاعی به او داده دسته بندی 

شده است. این ماده این اختیار را به سازمان می دهد که سازوکاری پیاده کند تا 

از پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای پیانکاری مطمن شود.

پیانکار  کار  کل  بهای  درصد  پنج  پرداخت  است  ملزم  کارفرما  بنابراین 

با این سازمان موکول کند؛ این مبالغ باتوجه به  را به بعد از تسویه حساب 

دریافت است  شده  تعیین  سازمان  توسط  که  قرارداد  کل  مبلغ  از   رایبی 

 می شود.

حق بیمه  قرارداد راهی برای جران کر بودجه  سازمان تامین اجتاعی

در همین ارتباط، فائزه مقصودی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف از 

وضع این رایب جلوگیری از فرار بیمه ای کارفرمایان بوده است، گفت: به 

علت سوء مدیریت مبالغ دریافتی، این هدف تغییر یافته و حق بیمه  قرارداد 

تعیین  تبدیل شده است. رایب  برای جران کر بودجه  سازمان  به راهی 

شده باعث شده است که مبالغی بسیار بیشر از حق بیمه  واقعی از پیانکار 

اخذ شود.

وی افزود: این مبلغ همچنین در تعیین قیمت  نهایی مناقصه ها نقش داشته 

رقابت  قدرت  کاهش  درنتیجه  و  محصوات  نهایی  قیمت  افزایش  باعث  و 

است. شده  داخلی  تولیدکنندگان 

از  ماندن رکت های خصوصی  عقب  این رایط سبب  داد:  ادامه  مقصوی 

رکت های دولتی و سبقت گرفن رکت های خارجی از تولیدکنندگان داخلی 

شده است؛ چراکه آنها با معضل تامین اجتاعی روبه رو نیستند.

وی اظهار کرد: متاسفانه وضع قوانین ناکارآمد باعث ایجاد محیطی شده است 

که ذینفعان به دنبال دور زدن آن باشند و برخاف هدف اصلی آن فرارهای 

بیمه ای شکل بگیرد.

 وی تریح کرد: به این صورت که سازمان تامین اجتاعی با دریافت بیشرین 

مبلغ ممکن از پیانکار به عنوان حق بیمه  قرارداد، دیگر انگیزه ای برای بازرسی 

دفاتر و لیست کارکنان نداشته و پیانکار نیز ترجیح می دهد به پرداخت حق 

پرداخت ماهیانه ی  از  و  کند  قرارداد بسنده  انتهای دوره   قرارداد در  بیمه ی 

بیمه ی کارگران خودداری کند.

مقصودی گفت: این روند و مشکاتی که در محیط کسب وکار ایجاد کرده 

است سبب تصویب قوانین مختلفی از قبیل قانون »رفع برخی موانع تولید 

و رمایه گذاری صنعتی« در سال ۱386، »حداکر استفاده از توان تولیدی و 

خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات« در سال ۱39۱ 

و درنهایت قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« در 

سال ۱394 شده است که به موجب آنها سازمان تامین اجتاعی از دریافت 

حق بیمه  قرارداد منع شده است.

مجلس به این برخورد ناعادانه پایان دهد

سنگ بزرگ تامین اجتماعی پیش پای بنگاهها 

رپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی از پرداخت نقدی سبد غذایی 

مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی خر داد.

و  کار   ، تعاون  وزارت  رسانی  اطاع  و  عمومی  روابط  مرکز  گزارش  به 

رفاه اجتاعی ، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به شارژ کارت یارانه 

مددجویان کمیته امدادامام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی برای سبد کاا 

پایان شهریور ماه گفت: توزیع سبد کاا از یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته 

هم بین مددجویان بهزیستی و هم کمیته امداد آغاز شده است. همچنین 

به غیر از این دو نهاد حایتی، این سبد غذایی بین 3۵۰ هزار مدرسه شبانه 

روزی نیز توزیع شده است؛ البته مبلغ این سبد غذایی بین 4۰ تا ۱۵۰ هزار 

تومان بر اساس تعداد اعضای خانوار بوده است.

در  نیز  امداد  کمیته  خانواده  سامت  و  حایت  معاون  رهر،  فاطمه 

گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مبلغ سبد کاا در این دوره بین ۱۵ 

تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: شارژ کارت یارانه مددجویان 

در دوره پیش و براساس بعد خانوار، بین 3۵ تا ۱3۰ هزار تومان بوده، 

اما این میزان در دوره جدید افزایش یافته است. این افراد می توانند به 

فروشگاه های اتکا، کوروش، رفاه، تعاونی مرف فرهنگیان و... برای تهیه 

این کااها مراجعه کنند.

وی افزود: با توجه به قولی که آقای محسنی بندپی رپرست وزارت رفاه 

دادند شارژ کارت مددجویان از هفته گذشته آغاز شده، اما به دلیل حجم 

باای کار، هنوز پایان نیافته است و ادامه دارد. طی چند روز آینده شارژ 

کارت مددجویان به امام می رسد و این افراد می توانند برای خرید کااها 

به فروشگاه ها مراجعه کنند.

 معاون حایت و سامت خانواده کمیته امداد در مورد کااهای این سبد 

غذایی نیز توضیح داد: کااهای پیش بینی شده شامل نیازهای اولیه غذایی 

مثل برنج، روغن، قند و شکر و ... است. سال های گذشته نیز سبد غذایی 

در اختیار اقشار آسیب پذیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار می گرفت 

و برای مثال در شب عید نوروز یا ماه مبارک رمضان کارت یارانه این افراد 

به میزانی تعیین شده از سوی وزارت رفاه شارژ می شد.

توزیع سبدهای کاا آغاز شد 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد :

 ┩┨ └ﾉﾓ┘ｻ  でﾙｸﾝ ┓ﾓｸ┍ｫ
  ザばｷﾘヰ ┐ばﾘﾁﾔｻ でｷﾘｻ

   

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 

که ایحه بودجه سال 98 کل کشور 

در چند سناریو و با در نظر گرفن 

الزامات مقابله با تحریم ها تدوین 

می شود.

نوبخت  محمدباقر  مهر،  گزارش  به 

اظهار کرد: با خروج امریکا از برجام 

جانبه،  یک  های  تحریم  اعال  و 

موضوع  این  که  بود  این  بر  تصور 

ما  اقتصاد  بر  گسرده  سوء  اثرات 

داشت. خواهد 

هایی  نابسامانی  البته  افزود:  وی 

را در بازار ارز دیدیم که باید برای 

مقابله با آن اقدام می کردیم از این 

برنامه  بر ۱۲  مشتمل  ای  بسته  رو 

کردیم. تهیه 

پیش  ابتدا  کرد:  تریح  نوبخت 

تحریم  اگر  اینکه  از  درستی  بینی 

را  افتد  می  اتفاقی  چه  بازگردد  ها 

تبیین و آثار آن را در دستگاه های 

اینکه در  مختلف ارزیابی کردیم و 

این راستا چه اقدامات کوتاه، میان و 

بلند مدت باید از سوی دستگاه های 

شود. انجام  کشور  اجرایی 

معاون رییس جمهور با بیان اینکه 

آثار بعدی تحریم روی بودجه است، 

نظر  از  را  آینده  بافاصله  گفت:  

مقدار صادرات نفت، آثار تحریم بر 

نفت و آثار نفت بر بودجه سناریو 

بندی کردیم و پیش بینی کردیم چه 

بودجه ای باید داشته باشیم تا اثار 

سوء تحریم را کم کنیم.

وی افزود: همچنین برای امام طرح 

های عمرانی بسته ای تدوین کردیم 

اقتصادی  هاهنگی  شورای  در  و 

برای  و  مطرح  قوه  سه  ران 

برای  ها  پروژه  این  کردن  اقتصادی 

جذب رمایه گذاران، پیشنهاداتی را 

کردیم. ارائه 

واگذاری طرح  برای  کرد:  تاکید  وی 

های عمرانی امتیازاتی باید قائل می 

شدیم که البته شورا پیشنهادات ما 

را تایید کرد.

بر  تحریم  آثار  به  اشاره  با  وی 

نیازمند  بخش  این  گفت:  تولید، 

مصوباتی  که  بود  بازتعریف  یک 

از شورای هاهنگی ران سه قوه 

مصوبات  این  جمله  از  که  گرفتیم 

برای  دار  میلیارد  یک  تخصیص 

بود. تولید  بخش  اشتغالزایی 

نوبخت همچنین گفت: در رایط 

که  ای  بسته  اساس  بر  تحریمی 

تدوین کردیم برای تریع در تکمیل 

طرح های نامام از طریق برخورداری 

از مشارکت بخش غیر دولتی، انتظار 

داریم سازمان های مدیریت رار 

مشارکت  یا  واگذاری  پیگیر  کشور 

طرح ها باشند.

اینکه ما باید بودجه را  با بیان  وی 

کنیم،  آماده  رایط  بدترین  برای 

بودجه  و  برنامه  سازمان  در  افزود: 

اگر  که  شده  تدوین  برنامه  این 

برسد  حداقل  به  منابع  و  درآمدها 

ویژه  به  ها  هزینه  باید  چگونه 

کنیم. مدیریت  را  ناپذیرها  اجتناب 

رایط  برای  البته  داد:  ادامه  وی 

تدوین  بودجه  هم  بینانه  خوش 

کرد. خواهیم 

نوبخت تاکید کرد: باید آثار سوء این 

از معیشت، زندگی و  را  تحریم ها 

اقتصاد مردم دور کنیم یا به حداقل 

برسانیم.

کرد:  اظهار  جمهور  رییس  معاون 

تولید،  از  حایت  بسته  کنار  در 

را  پیانکاران  حایتاز   بسته 

داریم.

وی با بیان اینکه تا مردم آثار اقدامات 

ما را ببینند می توانند از بسته ویژه 

بسته جرانی  گفت:  کنند،  استفاده 

ایم  برای آحاد مردم در نظر گرفته 

اقشار  برای  خاصی  بسته  همچنین 

از  بعد  که  کردیم  آماده  درآمد  کم 

بازگشت رییس جمهور از نیویورک 

به اجرا درمی آوریم.

┏ｸ┍┘ﾁ ﾓﾗｸぱ┊ぱ┍ ┤┥┪ でﾗｷﾖせｷ┗
 ┓ｸ┍ﾘ┖┍ ﾗﾓ ﾀ┉┗ﾓ ┇ｷ┘┍ｷ ﾙｷ 

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه طی مهرماه 4۵۰ 

میلیارد تومان واگذاری خواهیم داشت، گفت: میزان واگذاری های نیمه 

اول امسال از کل عملکرد سال 96 بیشر بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، سید جعفر سبحانی 

در خصوص واگذاری های جدید سازمان خصوصی سازی در نیمه مهرماه 

امسال اظهار داشت: در مهرماه امسال، دو مزایده برای واگذاری یک 

جایگاه سوخت و دو رکت داریم.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: جایگاه سوخت شاره 

۵ فارس با قیمت پایه ۱۰ میلیارد تومان، روز دوم مهر ماه به مزایده 

گذاشته می شود.

وی ادامه داد: روز چهارم مهر ماه نیز دو مزایده برای واگذاری رکت 

خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، با قیمت پایه ۲63 میلیارد 

تومان و پروشیمی بیستون با قیمت پایه ۱74 میلیارد تومان خواهیم 

داشت؛ البته 68 درصد این پروشیمی عرضه خواهد شد.

سبحانی گفت: در مجموع، مزایده هفته اول مهر ماه 4۵۰ میلیارد تومان 

خواهد بود.مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه طی 

6 ماه اول سال 97، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان واگذاری داشتیم، اظهار 

کرد: واگذاری های نیمه اول سال جاری از کل عملکرد سال گذشته بهر 

و بیشر بوده است.

  ｷﾗ ┏ｸそﾂﾞヱ┑ﾙｸｻ でﾘぱせﾗｸあ └ｻ デ┒┍ ┏┘┑ｸ━ ｸﾂﾞヰ 
  ﾔ┒あ ど┍ ｷﾘﾉｷ

افراد  حضور  درباره  اجتاعی  تأمین  رمایه گذاری  رکت  مدیرعامل 

بازنشسته درهلدینگ ها و رکت های وابسته به شستا گفت: رکت 

رمایه گذاری تامین اجتاعی تابع مطلق قانون بوده و در این راستا با 

صدور بخشنامه به رکت های تابعه، نسبت به شناسایی افراد بازنشسته 

اقدام شده تا هرچه ریعر قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرایی 

شود.

به گزارش شستا ، مرتضی لطفی گفت: درگذشته نسبت به حذف افراد 

بازنشسته که مشمول استثنائات خاصی نبوده اند اقدامات ازم صورت 

گرفته و اکنون فقط از افراد بازنشسته درقالب اعضای غیرموظف هیات 

مدیره استفاده شده است.

مدیرعامل رکت رمایه گذاری تأمین اجتاعی به جوانگرایی درشستا 

در یکسال گذشته اشاره کرد وگفت :از مجموع 3۰۵ نفری که در دور 

این  نفراز   ۲۱6 که  قرارگرفته اند  تایید  مورد  انتصابات  درکمیته  جدید 

افراد از داخل هلدینگ و 89 نفر هم از بیرون هلدینگ شستا بوده اند 

همچنین در دور جدید توجه به استفاده از مدیران خانم در رکتها 

صورت پذیرفته که باعث افزایش تعداد مدیران خانم در هیات مدیره 

رکتها از ۱ به 4 نفر شده است.به گفته وی، با توجه به تغییرات انجام 

شده، میانگین سنی مدیران و اعضای هیات مدیره شستا و رکت های 

با رد  است.لطفی  یافته  به 48 سال کاهش  از متوسط سن ۵۱  تابعه 

برخی خرها درباره بازنشستگی شاری از مدیران شستا ازجمله دکر 

ترکان تریح کرد براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان ، عضویت 

بصورت غیرموظف در رکتها را شامل میشود و حضور ایشان در شستا 

بیمه  های  دارایی  آفرینی  ارزش  و  حفظ   براساس  امور  پیشرد  برای 

شدگان تامین اجتاعی بسیارمفید است. 
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رئیس 

ایران همکا

نخواهد 

»محمد

ماه اظها

زیرا بانک 

داد: بانک 

گذشته 

رئیس 

حدود 

مراوده 

وی تاکید 

اروپا و 

مدیرعا

کشورها 

و براسا

ممکن 

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه با حجم گسرده عملیات بانکی، 

بیش از ۶0 میلیون تراکنش به صورت روزانه انجام می شود، گفت: سیستم 

تحویلداری تحت وب در دو هزار شعبه مستقر شده است.

به گزارش مهر، محمدرضا حسین زاده، با بیان این که بیش از ۶0 میلیون حساب 

فعال در این بانک وجود دارد، گفت: با حجم گسرده عملیات بانکی و بیش 

از ۶0 میلیون تراکنش روزانه ثبت شده در واحدهای این بانک، پیاده سازی 

این سیستم اقدامی بسیار بزرگ به شار می رود.به گفته وی، تحت وب کردن 

عملیات تحویلداری را می توان انقابی در عملیات بانکداری این بانک دانست؛ 

به نحوی کهدر سیستم جدید، همه عملیات کاری بانکداران در روری خارج از 

بانک ذخیره می شود، بنابراین می توان عملیات بانکی را خارج از شعبه و در 

هر نقطه ای که به شبکه دسرسی وجود داشته باشد، ارائه کرد.حسین زاده با 

بیان این که از این پس، به روزرسانی سامانه ها، دیگر مستلزم حضور در شعبه 

نیست، گفت: با پیاده سازی سیستم تحویلداری تحت وب، محدودیت استفاده 

از سیستم عامل واحد نیز در بانک از بین خواهد رفت.

انجام ۶۰میلیون تراکنش بانکی در هر روز

افزایش  برای  را  توصیه  یازده  مرکزی،  بانک 

امنیت پرداخت های الکرونیک، به شهروندان 

کرد. ارائه 

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به استفاده 

قابل توجه از کارت های بانکی، پیش  بینی 

می شود که جرائم و کاهرداری  های مرتبط 

با »خدمات پرداخت الکرونیکی« نیز افزایش 

تا دارندگان  این مبنا روری است  بر  یابند. 

کارت  های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری 

های  توصیه  خدمات،  این  از  استفاده  در 

امنیتی ازم را مدنظر قرار دهند.

الکرونیکی  پرداخت های  در  هموطنان 

توجه  همچون،  موضوعاتی  به  است  ازم 

های  اینرنتی«،»برنامه   پرداخت  »درگاه  به 

اطاعات  انتشار  پرداخت«،»عدم  معتر 

رمز  از  مجازی«،»حفاظت  فضای  در  بانکی 

فروشگاه های  از  اینرنتی  کارت«،»خرید 

مطمن« و موارد امنیتی دیگر که ذیل به آن 

کنند. توجه  شده،  اشاره 

از  پیش  اینرنتی،  خرید  انجام  هنگام   -۱

به  اینکه  از  کارت،  اطاعات  کردن  وارد  

»درگاه پرداخت اینرنتی«معتر هدایت شده 

از  خرید  هنگام  کنید.  حاصل  اطمینان  اید، 

فروشگاه  های اینرنتی از معتر بودن آدرس 

عبارت  درج  با  مرورگر  در  داده شده  مایش 

تأیید  عامت  وجود  و  آن  ابتدای  در   https

رویس دهنده )معمواً به صورت قفل سبز 

یابید. اطمینان  زیر،  شکل  مطابق  رنگ( 

پرداخت  های  درگاه  معتر  آدرس  همچنین 

Shaparak. اینرنتی باید زیردامنه ای از دامنه

کلمه  از  دیگری  ترکیب  هرگونه  باشند.   ir

Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر 

از ir . غیرمجاز است. به عنوان مثال  ترکیب  

 Shaparack یا    Shapaarak نظیر  هایی 

نامعتر هستند. برای اطاع از آدرس اینرنتی 

درگاه های پرداخت اینرنتی معتر، به پورتال 

پورتال  و   www.kashef.ir آدرس  به  کاشف 

شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه 

صفحه  از  شود  می  توصیه  اکیداً  فرمایید. 

کلید مجازی برای ورود اطاعات کارت خود 

کنید. استفاده  

2. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات 

پرداخت را تنها از مراجع معتر بارگیری، نصب 

و استفاده  کنید.

مراجع معتر به معنای پورتال رسمی  بانک/ 

کننده  فراهم   یا  مجاز  اعتباری  موسسه 

برای  است.   )PSP(پرداخت خدمات  مجاز 

مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات 

ارائه  های  رکت  همچنین  و  اعتباری 

فراهم-کننده  که  پرداخت  خدمات  دهنده 

برنامک های همراه معتر هستند، به پورتال 

مراجعه   www.kashef.ir آدرس  به   کاشف 

 کنید.

۳. از درج اطاعات کارت خود در کانال  ها و 

گروه  های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  

یا  بانک  توسط  که  اجتاعی  شبکه  هر  یا 

شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می 

در  ندهید.  قرار  دیگران  اختیار  در  شود، 

فروشگاه  ها شخصاً اقدام به ورود رمز مایید 

کردن  علنی  یا  فروشنده  به  آن  ارائه  از  و 

کنید.  خودداری  دیگری  شیوه   هر  به  آن 

دریافت کننده  فرد  وجه،  انتقال  به منظور 

ارائه  را  خود  کارت  شاره  تنها  باید  وجه، 

ارائه کارت  اطاعات  دیگر  نباید  و   کند 

 شود.

۵. خرید های اینرنتی خود را از فروشگاه  های 

مطمن انجام دهید. در خرید های اینرنتی به 

وجود »ماد اعتاد الکرونیک« دقت کنید و 

از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. )با کلیک 

هدایت   enamad.ir سایت  به  ماد  روی 

خواهید شد، مسیر و اطاعات ارائه  شده باید 

با مشخصات فروشگاه اینرنتی منطبق باشد(. 

از انجام خرید در سایت  های اینرنتی، کانال 

اینستاگرامی  که  یا صفحات  تلگرامی   های 

خاف موازین جمهوری اسامی  ایران فعالیت 

فروش   رایط  و  ها  تخفیف  یا  کنند  می 

دهند،  می  پیشنهاد   جذاب   و  غیرمتعارف 

کنید. خودداری 

یابید.  اطمینان  خود  های  رمز  امنیت  از   .۶

توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به 

از روال های  تغییر دهید.  صورت دور های 

توسط  که  کارت  مسدودسازی  و  رمز  تغییر 

باشید،  مطلع  است  شده  ارائه  شا  بانک 

به  را  رمز خود  مواقع روری  در  بتوانید  تا 

یا کارت خود را مسدود کنید.  رعت تغییر 

اعداد  کارگیری  به   از  کارت  انتخاب رمز  در 

مرتبط با داده  های شخصی )مانند سال تولد، 

شاره شناسنامه و ....( که قابل حدس هستند، 

اطاعات  کردن  یادداشت  از  کنید.  اجتناب 

کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان  های 

کنید. خودداری   ناامن 

اطاعات  ارائه  از  توانید  می  که  آنجا  تا   .۷

پرخطر  ارتباطی  های  بسر  در  خود  کارت 

نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری 

صورت  در  کنید.  خودداری    )USSD(  #...*

از کارت  هایی در این کانال   رورت، رفاً 

های پرخطر استفاده مایید که موجودی قابل 

ندارند. توجهی 

8. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش  

استفاده کنید. مطمن شوید که  بانکی  های 

ابزار های شخصی )تلفن همراه، تبلت، رایانه 

شخصی و غیره( مورداستفاده در تراکنش  های 

بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این 

خصوص ۱( از نصب آنتی ویروس به روز روی 

از نصب برنامه   ابزار خود مطمن شوید، 2( 

های غیرروری روی ابزار خودداری کنید، ۳(  

اجتاعی و وب  از شبکه  های  استفاده  در 

سایت  ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک 

های نامطمن که عموماً شامل  پیشنهاداتی 

نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات 

جذاب هستند، اکیداً خود  داری  کنید و ۴( 

عاوه بر برنامک  های مورداستفاده برای انجام 

خدمات پرداخت، دیگر برنامه  های نصب شده 

روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان 

معتری داشته باشند.

۹. درصورتی که از اینرنت WiFi اماکن عمومی 

مانند رستوران  ها، فروشگاه ها، مراکز خرید 

و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می  توانید 

تراکنش مالی یا خرید اینرنتی انجام ندهید و 

با استفاده از آن به برنامه  های همراه بانک 

و اینرنت بانک خود وصل نشوید.

خودپرداز  دستگاه  از  استفاده  هنگام   .۱0

 / تغییرات  وجود  عدم  از  فروش،  پایانه  یا 

دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز 

حاصل   اطمینان  آن  مختلف  های  بخش   در 

ها  خودپرداز  از  استفاده  در  چنانچه  کنید. 

مشکل  رفع  برای  شدید  رو  روبه  مشکلی  با 

این  در  نگیرید،  کمک  ناشناس  افراد  از 

نزدیک ترین  به  کاری  روزهای  در  صورت 

روزهای  در  و  یا  کرده  مراجعه  شعبه 

 غیرکاری با مرکز امداد مشریان ماس حاصل  

کنید.

۱۱. تا آنجا که می  توانید از مراجعه به دستگاه  

تاریک،  های  مکان   در  که  خودپردازی  های 

نقاط خارج از دید و کم رفت وآمد نصب شد 

ه اند، خودداری کنید.در پایان خاطرنشان می 

شود هم وطنان در صورت وجود هرگونه ابهام 

و نیاز به راهنایی های بیشر می توانند به 

https://www. وب سایت پلیس فتا به نشانی

cyberpolice.ir/ مراجعه کنند.

بانک مرکزی اعام کرد:

۱۱ توصیه برای افزایش امنیت
 پرداخت های الکترونیک

 └┼ﾝ っ┑ｸｻ ど┒ばﾘ｠ｫ ｀│┑
ﾀﾝｷ ┐ばﾘ｠ｫﾔぱ┍ｷ でﾓｸヴﾂ━ｷ ┏］あ └ケﾘド ﾗﾓ

نقش  اسامی  ارتش جمهوری  کننده  معاون هاهنگ  سیاری  اله  حبیب 

آفرینی بانک سپه در عرصه کان اقتصادی را امیدآفرین توصیف کرد و 

گفت: خدماتی که این بانک به نیروهای مسلح ارائه داده ستودنی و قابل 

است. تقدیر 

نیز در  بانک سپه  به گزارشبانک سپه، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل 

مراسم اهدا لوح و تندیس هفته دفاع مقدس به حبیب اله سیاری معاون 

ارتش جمهوری اسامی ضمن تریک هفته دفاع مقدس  هاهنگ کننده 

از تاش ها و مجاهدت های نیروهای مسلح طی ۴0 سال پیروزی انقاب 

خصوصاً 8 سال دفاع مقدس تقدیر کرد.

نیروهای  بانک سپه خدمت رسانی به  افتخارات  از  اینکه یکی  بابیان  وی 

افتخار مجموعه  این تاش ها مایه مباهات و  مسلح است اظهار داشت: 

بانک سپه به شار می رود.مدیرعامل بانک سپه در ادامه به گوشه ای از 

بود  اشاره کرد و گفت: مقررشده  نیروهای مسلح  به  بانک  این  خدمات 

بانک سپه به ۳ هزار تن از نیروهای مسلح تسهیات ودیعه مسکن پرداخت 

کند که این میزان تاکنون از مرز ۳ هزار تن گذشته و همچنان نیز ادامه 

دارد.وی با اشاره به اینکه در بخش تسهیات قرض الحسنه روری نیز به 2 

هزار و ۱00 نفر از نیروهای مسلح تسهیات 20 میلیون ریالی پرداخت شده 

است گفت: همچنین با توجه به اخذ مجوزهای ازم، پرداخت تسهیات 

این  کار  دستور  در  نیز  مسکن  ساخت  تسهیات  و  ازدواج  قرض الحسنه 

بانک قرار دارد.وی در ادامه به تریح نقش آفرینی بانک سپه در عرصه 

کان اقتصادی پرداخت و گفت: پروژه های ملی و اسراتژیکی توسط بانک 

سپه در حال اجرا است که نتایج این پروژه ها متوجه اقتصاد کشور خواهد 

و  کرمان  استان های  به  در آب رسانی  به مشارکت  اشاره  با  شد.چقازردی 

فارس اظهار داشت: بانک سپه در انجام برخی اقدامات همچون حایت 

از بنگاه های کوچک در کنار دیگر بنگاه های متوسط و بزرگ و اعطای 

وام ازدواج همواره پیشگام بوده است.در ادامه این مراسم لوح تقدیر و 

تندیس بانک سپه به مناسبت هفته دفاع مقدس به حبیب اله سیاری اهدا 

شد.در لوح اهداشده از سوی مدیرعامل بانک سپه به امیر دریادار سیاری 

آمده است: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسامی ایران از الطاف خفیه 

خداوند متعال است که مایه مباهات و افتخار بوده و سند خدمتگزاری به 

مردم و نعمت و توفیق بزرگی برای هر مسلان است.در بخش دیگری 

آزمونی  که  دفاع مقدس  آستانه هفته  در  است:  لوح تریح شده  این  از 

بزرگ برای اثبات قدرت ایان، حقانیت و پایداری ملت ایران است، اهدای 

نشان فتح از سوی فرماندهی معظم کل قوا که بیانگر تعهد، کارآمدی و 

شایستگی های برجسته شا درصحنه های خدمت صادقانه به نظام مقدس 

جمهوری اسامی ایران، در سایه فرامین و تدابیر مقام رهری می باشد را از 

طرف خود و مجموعه بانک سپه تریک و تهنیت عرض می مایم. از درگاه 

ایزد منان توفیقات روزافزون جنابعالی را تحت عنایات پربرکت حرت 

ولیعر )عج( و فرماندهی مقام رهری از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

 
ﾓｸせﾗｸﾝｸ┻ っ┑ｸｻ ﾗﾓ ど┊ﾑｷﾓ でﾓｸ┒ﾝｷ ﾗｸｼﾂドｷ ｀ばｸヱせ

بانک پاسارگاد جهت تسهیل انجام معامات تجاری و بازرگانی، اقدام به 

داخلی می کند. اسنادی  اعتبار  گشایش 

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، خرو رفیعی مشاور مدیرعامل و 

مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد ضمن اعام این خر گفت: یکی از نیازهای 

موجود در فعالیت های تجاری و اقتصادی، انجام معامله بین خریدار و 

فروشنده در فضای قابل اعتاد و بدون ریسک است. بانک پاسارگاد با ارائه 

طرفین  میان  اعتادسازی  ضمن  داخلی  اسنادی  اعتبار  گشایش  خدمات 

قرارداد کلیه رایط ازم برای انجام معامله بدون ریسک را برای خریداران 

و فروشندگان داخلی فراهم می کند.

وی ادامه داد: خریداران با استفاده از این خدمات می توانند از مزایایی 

نظیر تأمین کاا یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد 

کمر از تسهیات و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات 

توسط ایشان برخوردار شوند. همچنین فروشندگان نیز ضمن اعتاد به 

می کنند. حاصل  اطمینان  فروش  قرارداد  مبلغ  کامل  دریافت  از  خریدار 

رفیعی تریح کرد: تسهیل مبادات تجاری، انعطاف پذیری با نیاز مشری، 

کارمزد گشایش به مراتب کمر از سود تسهیات، اطمینان از پرداخت وجه 

و توجه به کیفیت کاای مورد معامله از مزایای این خدمت است.وی در 

پایان خاطرنشان کرد: مشریان گرامی می توانند برای کسب اطاعات بیشر 

و  بهره مندی از این خدمت به شعبه  های بانک پاسارگاد در رار کشور 

مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطاع رسانی بانک پاسارگاد به شاره 

 www.bpi.ir 828۹0 و سیستم دریافت نظرها در سایت بانک به آدرس

آماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به مشریان است.
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بانک پارسیان با انتشار یک اطاعیه رسمی شفاف سازی در سامانه کدال 

آخرین وضعیت سهام خود را تریح کرد.

به گزارش ایِبنا، در نامه شفاف سازی بانک پارسیان آمده است که به استناد 

ماده ۱۷ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامات در بورس اوراق 

بهادار تهران از تاریخ گزارشگری قبلی »صورت های مالی و گزارش تفسیری 

مدیریت دوره مالی ۳، ۶، ۹ و ۱2 ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷« تا مقطع 

فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد رکت رخ نداده است.

در ادامه این اطاعیه آمده، بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با 

اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطاعات 

رکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

آخرین اطاعات مالی

این گزارش می افزاید: بر اساس اطاعات تارمای TSETMC در حال حار 

ماد معاماتی رکت بانک پارسیان که با ماد »وپارس« در بازار اول »تابلوی 

باز و محدودیت معاماتی  اصلی« بورس فعال است در تاار شیشه ای 

برای آن وجود ندارد.همچنین آخرین وضعیت سهام این رکت در بازار 

سهام نیز نشان می دهد »P/E« سهام این رکت منفی )۱۵.۷۹( مرتبه 

 و »EPS« آن به میزان منفی )8۶( ریال در صورت های مالی درج شده 

است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 

رقم  جاری  سال  شهریور   2۳ روز  تا 

صادرات غیرنفتی 22.۷ میلیارد دار 

بوده است، تاکید کرد که این رقم باید 

به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

به گزارش ایِبنا، عبدالنار همتی در 

عضو  مایندگان  با  نشست  حاشیه 

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 

بیان این مطلب اظهار داشت: جلسه 

با مایندگان مجلس، جلسه خوبی بود 

دولت  ارزی  های  سیاست  درباره  و 

خدمت  را  گزارشی  مرکزی  بانک  و 

کردم. ارائه  مایندگان 

وی ادامه داد: در این جلسه سواات 

متعدد، منطقی و مهمی مطرح شد 

که بخشی از آنها را توانستیم پاسخ 

آینده  جلسه  در  را  بخشی  و  دهیم 

مورد بحث قرار خواهیم داد.

مهم  اعتبار  و  پول  شورای  رییس 

در  شده  مطرح  های  بحث  ترین 

کمیسیون  عضو  مایندگان  با  دیدار 

مورد  ارز  تامین  را  بودجه  و  برنامه 

و  کارخانجات  واردکنندگان،  نیاز 

تولیدکنندگان، مواد اولیه و تجهیزات 

و سامانه نیا و مشکات آن عنوان 

کرد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: مساله 

مهم این است که عمده منبع تامین 

کننده بازار ثانویه و سامانه نیا ارز 

 2۳ روز  تا  است؛  غیرنفتی  صادرات 

شهریور حدود 22.۷ میلیارد غیرنفتی 

داشته ایم که این رقم باید به چرخه 

اقتصاد کشور بازگردد.

یا  صادرکنندگان  که  کرد  تاکید  وی 

خود باید اقدام به واردات کاا کنند 

یا باید ارز خود را در اختیار سامانه 

اینکه  بیان  با  نیا قرار دهند.همتی 

وارد  کمری  ارز  تاکنون  متاسفانه 

چرخه اقتصادی شده است، افزود: از 

اول سال حدود ۳.8 میلیارد دار ارز 

در سامانه نیا عرضه شده که عمدتا 

پروشیمی  های  رکت  به  مربوط 

می شود.رییس شورای پول و اعتبار 

خاطرنشان کرد که انتظار این است 

گرفن  نظر  در  با  صادرکنندگان  که 

حاصل  ارز  کشور  اقتصادی  رایط 

کشور وارد  را  خود  صادرات   از 

 کنند.

رییس کل بانک مرکزی اعام کرد:

 ﾙﾗｷ ﾗ［ﾓ ﾓﾗｸぱ┊ぱ┍ ┢┣ ﾗｸヂﾂ┑ｷ ﾗﾓ ﾗｷﾙｸｻ
   どﾁｷﾗﾓｸケ

با حکم هیات مدیره 
ﾔヰ ｸ┑ｷﾓ └┎ぱｻ ┈┍ｸドﾘばﾔ┍ ﾘせﾓﾗｸあ

ابراهیم کاردگر با حکم هیات مدیره، به عنوان نایب رئیس  محمد 

هیأت مدیره و مدیرعامل این رکت به بیمه دانا تعیین شد.

به گزارش فارس، محمد ابراهیم کاردگر که پیش از این مدیرعامل بیمه 

آسیا بود، به سمت مدیرعامل بیمه دانا انتخاب شد.بیژن صادق از 

مهر ماه سال ۹2 تاکنون مدیرعامل بیمه دانا بود.ابراهیم کاردگر دارای 

دکرای اقتصاد است و عاوه بر مدیرعاملی بیمه آسیا، عضویت هیات 

مدیره و مدیرعامل رکت سهامی بیمه دانا، عضویت هیأت مدیره 

رکت بیمه اتکایی امین و هیأت مدیره صندوق ضانت سپرده های 

بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد.

 └ド┘┎ﾊ┍ ﾙｷ └ﾝﾗﾔ┍ ┐ぱ┎┕ﾓ ﾙｷ でﾗｷﾓﾘｻ ┓ﾘ┖ｻ
┏ｷﾘ┖ﾁ ┏ｸﾂﾝｷ ﾗﾓ »┓ﾔ┒ばｫ ﾔぱ┍tｷ« ﾛﾗｷﾔ┍

هم زمان با روع به کار مدارس در رار کشور و اول مهرماه سال 

بهره   به  آینده«،  »اُمید  مدارس  مجموعه  از  مدرسه  دهمین   ،۱۳۹۷

رسید. برداری 

به گزارش بانک آینده،با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان  

و  مسئوان  ساز،  مدرسه   خیرین  مجمع  رئیس  تهران،  استان  های 

هیأت  اعضای  شهدا،  محرم  خانواده  اسامشهر،  چهاردانگه  مدیران 

مدیره، معاونان و مدیران بانک آینده و هم-چنین با حضور دانش  

اسامشهر،  چهاردانگه  در  آینده«،  »اُمید  آموزشی  مجتمع  آموزان، 

افتتاح و به بهره  برداری رسید.

مدرسه »اُمید آینده« چهاردانگه، در زمینی به مساحت ۳0۴0 مرمربع 

آموزش  های  کارگاه   درس،  کاس   2۱ با  آموزشی  زیربنای  شامل: 

فیزیک، شیمی، کامپیوتر و ... با 2۹2۹ مرمربع، ۱۱۳ مرمربع رویس 

رایداری،  مرمربع   ۵۶ سازی،  محوطه  مرمربع   ۱۹00 بهداشتی، 

22۴ مرمربع مازخانه، ۵0 مرمربع بوفه، آب  خوری و نگهبانی و با 

زیربنای کل ۳۳۷۴ مرمربع، است که در تاریخ آبان  ماه سال ۱۳۹۶ 

امام رسید. شایان  به  ساخت آن آغاز و در شهریورماه سال ۱۳۹۷، 

ذکر است؛ سازه ساختان این مدرسه، ضدزلزله و با رعایت آخرین 

استانداردهای موجود می  باشد.عبدالرضا فوادوند مدیرکل آموزش 

و پرورش شهرستان  های استان تهران، در این مراسم ضمن تریک 

فرا رسیدن آغاز سال  تحصیلی، از این اقدام ارزشمند بانک آینده در 

امر مدرسه  سازی به  عنوان یک کار ِِخیر، خداپسندانه و مردمی نام 

برد و از فعالیت این بانک در امر مدرسه  سازی تقدیر و تشکر کرد 

و این فعالیت ارزشمند را حرکتی ماندگار دانست.احمد مرآت  نیا 

مشاور عالی مدیرعامل بانک آینده نیز با تریک آغاز سال نو تحصیلی، 

ساخت، افتتاح و بهره-برداری از مدارس »اُمید آینده« در یک  سال 

گذشته را در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتاعی و کمک به تحقق 

اهداف عالی آموزشی و فرهنگی فرزندان این مرز و بوم که عمدتاً 

در مناطق کم  برخوردار کشور بوده است، برشمرد. ایشان با اظهار 

امیدواری برای تحقق »زندگی آینده برای آینده واحد«، خاطرنشان 

کرد: بانک آینده، در سایه خرد و دانش و راهرد عمل به مسئولیت 

بر کمک و نقش  آفرینی در رشد و توسعه  اجتاعی خود، عاوه 

اقتصادی کشور و کارآفرینی، رشد و توسعه فرهنگی و اجتاعی را 

نیز مدنظر دارد که در همین راستا در سال گذشته، یک میلیون و 

هشتصدهزار، و در سال  جاری نیز، دو میلیون و پانصدهزار بسته 

آموزشی و لوازم-التحریر در رار کشور، توزیع شد تا دانش  آموزان 

کشور عزیزمان ایران، با امکانات بیش  تر و بهر، سال-تحصیلی جدید 

را آغاز مایند.

شایان ذکر است؛ زنگ آغاز سال  تحصیلی در مدرسه »اُمید آینده« 

چهاردانگه، با نواخن آن توسط مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان  

آینده، به   صدا درآمد و دانش   بانک  استان تهران و مدیران  های 

آموزان با استقبال مدیران و اهدای بسته  های آموزشی بانک آینده، 

در  آینده  بانک  است؛  گفتنی  یافتند.  در کاس  های درس، حضور 

راستای مسئولیت  های اجتاعی خود، سال گذشته، ۹ مدرسه »اُمید 

آینده« دیگر را، در مناطق کم  برخوردار استان  های: کرمان، خراسان   

جنوبی، کردستان، زاهدان، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویر احـمد، 

فارس و ایام پس از ساخت، افتتاح و به  بهره  برداری رساند.

ﾜ┊ﾊ┍ └ﾞぱｵﾗ ｿｮぱ┕ ┘ゲド ﾔばﾓﾙｸｻ
┏ｷﾗﾔ┑ﾙｸ┍ └ｼバヰ ┏ｸ┍ｸﾝ └┎ぱｻ ﾙｷ 

علی اصغر یوسف  نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس و جواد واحدی 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان 

مازندران از شعبه مازندران بیمه سامان بازدید و با دکر امیر هوشمند 

مشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی بیمه سامان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، در این بازدید طرفین ضمن 

مذاکره در مورد همکاری های استانی ، بر گسرش و تقویت همکاری  

در همه رشته های بیمه ای در استان مازندران توافق و تبادل نظر 

کردند.

└ヱぱ┎┕ ﾙｷ ﾘﾁ └ﾂ〝ヰｫ ｨﾙﾗｷ ﾗｷﾙｸｻ
در رایطی که حسن روحانی برای رکت در جلسه مجمع عمومی 

سازمان ملل در نیویورک به ر می برد، بازار تهران آشفته ترین روزهای 

خود در یک سال اخیر را سپری می کند.

و  دیدار  درباره  متعددی  شایعات  درحالیکه  اخبارپول،  گزارش  به 

گفت وگوی روحانی با ترامپ منتر شده است، قیمت دار در بازار 

تهران به رکورد بی سابقه ۱۵۳00 تومان رسید.براساس این گزارش، روند 

بازار به صورتی است که احتال هر رخداد عجیب دیگری مثا دار 

20هزارتومانی نیز وجود دارد.در این میان، هیچ قانون و بخشنامه و 

تغییر مدیریتی در ماه های گذشته نتوانسته به داد اقتصاد بحران زده 

ایران برسد.حال در این رایط که بازار تهران آشفته ترین روزهای خود 

در یک سال اخیر را تجربه می کند، چشم امید مردم در کشورمان 

اقتصاد به  دوباره  امید  روحانی  تدبیر  با  شاید  است،  نیویورک   به 

 بازگردد.
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  مصرف برق کشور سیر نزولی گرفت

 قوت گرفتن مبادله برق با کشورهای همسایه  
طی یک هفته گذشته مرف برق کشور به زیر مدار 40 هزار مگاوات کاهش یافته و نسبت به سال گذشته در 

زمان های مشابه کاهش مرف دیده می شود. 

 به گزارش وزارت نیرو، با آغاز فصل پائیز و کاهش دمای هوا مرف برق کشور نیز سیر نزولی گرفت و در حال 

حار برق پایدار در شبکه برق رسانی کشور در جریان است.

برابر اعام رکت مدیریت شبکه برق ایران طی یک هفته گذشته مرف برق کشور زیر مدار 40 هزار مگاوات 

بوده که نسبت به سال گذشته در زمان های مشابه کاهش مرف دیده می شود.

در حوزه صادرات و واردات برق نیز بعد از ایام پیک این حوزه برای تبادل انرژی با کشورهای همسایه قوت گرفت 

که بر اساس گزارش موجود از تاریخ بیست و هفتم شهریورماه که صادرات برق در این زمان یک هزار و 406 

مگاوات ثبت شده است، تاکنون باای یک هزار مگاوات صادرات داشتیم و در واردات نیز ارقام مختلفی ثبت شده 

که میانگین باای 300 مگاوات است.

طبق این گزارش، مرف برق صنایع بعد از ایام پیک و هم اکنون در مدار باای 4 هزار مگاوات قرار دارد و می توان 

در اینجا ذکر کرد که حوزه صنایع در این ایام توانست کمک فراوانی را به صنعت برق کشور در کاهش مرف 

داشته باشد.

 
با نزدیک شدن به زمان تحریم ها قوت گرفت ؛

پیش بینی نفت 100داری   
 چند هفته مانده به تحریم نفتی ایران، قیمت نفت ۲ درصد جهش کرد و برخی تاجران پیش بینی می کنند با کم 

شدن عرضه جهانی، قیمت ها از ۱00 دار هم فراتر بروند.

به گزارش مهروبه نقل از رویرز، تنها چند هفته قبل از اجرای تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، قیمت نفت ۲ 

درصد جهش کرد و برخی تاجران پیش بینی می کنند با کم شدن عرضه جهانی قیمت ها از ۱00 دار هم فراتر بروند.

در معامات روز گذشته،قیمت هر بشکه نفت برنت ۱.63 دار یا بیش از ۲ درصد جهش کرد و به ۸0.4۷ دار رسید. 

این بااترین قیمت این شاخص از ماه می تا کنون است.

قیمت هر بشکه نفت خام سبک آمریکا هم با ۱.۱۸ دار افزایش به ۷۱.۹6 دار رسید.

میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا در پایین ترین سطح خود از اوایل ۲0۱۵ تا کنون است و هرچند تولید نفت 

آمریکا در رکورد ۱۱ میلیون بشکه به ر می برد، افت میزان فعالیت های حفاری در هفته اخیر، نوید کاهش میزان 

تولیدات را می دهد.

تاجران بزرگ نفت، ترافیگورا و مرکوریا، اعام کردند که با محدودتر شدن عرضه بازار پس از اجرای کامل تحریم های 

نفتی آمریکا بر علیه ایران از ماه نوامر، قیمت نفت برنت می تواند تا کریسمس به ۹0 دار برای هر بشکه برسد 

و تا اوایل ۲0۱۹ از ۱00 دار هم فراتر برود.

جی پی مورگان هشدار داده است تحریم های ضد ایرانی آمریکا می تواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را از دسرس 

بازارها خارج کند، درحالی که مرکوریا پیش بینی کرده است این مقدار تا ۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.

این گروه، روسیه، روز یکشنبه  از  تولیدکننده نفت در خارج  اوپک، عربستان سعودی و بزرگرین متحد  رهر 

رد کردند. را  تولید  افزایش فوری  برای هرگونه  ترامپ  درخواست 

جی پی  مورگان در آخرین تحلیل خود از بازار که منتر شد گفت که با تحریم ایران احتال رسیدن قیمت نفت به 

۹0 دار، در ماه های آتی وجود دارد.

نفت ۱00 داری در راه است 

در حالی که سیاست تحریم نفتی ایران از چند هفته دیگر به طور رسمی به اجرا گذاشته می شود کارشناسان 

بشکه  هر  در  دار   ۱00 باای  به   ۲0۱4 سال  از  بار  نخستین  برای  نفت  قیمت  کنند  می  بینی  پیش   انرژی 

برسد. 

به گزارش تسنیم و به نقل از بلومرگ، رکت نفتی ترافیگورا )Traigura( نفت ۹0 داری را تا کریسمس و صد 

داری را تا اوایل ۲0۱۹ پیش بینی می کند.رکت های واسطه اصلی احتال بازگشت نفت خام ۱00 داری را برای 

اولین بار از سال ۲0۱4 می دهند، چون ممکن است نفت ایران به علت تحریم های ایاات متحده از دست برود.

موسس رکت انرژی مرکوری دانیل جاگی)Daniel Jaeggi( نیز گفت قیمت نفت احتاا تا سه ماهه چهارم سال 

۲0۱۸ به ۱00 دار در هر بشکه می رسد چون بازار ظرفیت کافی برای جایگزینی بیش از ۲ میلیون بشکه در روز 

 قرار است بعد از حدود سه ماه، عرضه بنزین سوپر در میانه 

مهرماه سال جاری به روال قبل بازگردد؛ از ایرو دوباره شاهد 

تولید و عرضه روزانه 3 میلیون لیر بنزین سوپر در کشور 

خواهیم بود. 

به گزارش تسنیم، پس از گذشت حدود دو ماه و نیم از آغاز 

عرضه  زمان  سوپر،  بنزین  عرضه  و  تولید  در  اختال  ایجاد 

رار  سوخت  عرضه  جایگاههای  در  سوپر  بنزین  مجدد 

کرد. اعام  کشور 

زیبا اساعیلی سخنگوی رکت ملی پاایش و پخش فرآورده 

های نفتی ایران در این خصوص گفت: بر اساس برنامه ریزی 

های انجام شده تولید بنزین سوپر از هفته آینده از ر گرفته 

می شود.

وی افزود: تولید بنزین سوپر در پاایشگاه های امام خمینی 

شازند و اصفهان از هفته آینده از ر گرفته می شود و به 

دنبال تولید بنزین سوپر، توزیع این فرآورده نیز از چند روز 

بعد از آن آغاز خواهد شد.

اساعیلی با بیان اینکه هم اکنون مرف بنزین سوپر تنها 3 

درصد از کل مرف بنزین کشور را تشکیل می دهد، گفت: 

بنزین یورو 4 که در حال حار مرف عمده کشور است، از 

نظر کیفیت تفاوت چندانی با بنزین سوپر ندارد.

در نبود سیاست های کنرل مرف بنزین، در ابتدای تابستان 

شاهد روند رو به رشد مرف بنزین در کشور بودیم تا اینکه 

ثبت مرف ۱۲۱  با  تیرماه سال جاری  یکم  و  در روز سی 

میلیون و ۸00 هزار لیر در یک شبانه روز رکورد جدیدی در 

تاریخ مرف بنزین کشور ثبت شد.

در میانه تیرماه با شدت گرفن مرف بنزین، صنعت پاایش 

قرار  کار  دستور  در  را  مامی ظرفیت  با  تولید  نفت کشور، 

داد و در ادامه رکوردشکنی های مرف افسارگسیخته بنزین، 

بنزین سوپری که روزانه به میزان 3 میلیون لیر تولید می 

شد، با اختاط با بنزین پایه و نفتا به ۱0 میلیون لیر بنزین با 

اکتان ۸۷ تبدیل شده و به جایگاههای عرضه سوخت ارسال 

می شد. این روند آغاز توقف عرضه بنزین سوپر در کشور بود 

که قرار است بعد از حدود سه ماه، عرضه بنزین سوپر در 

میانه مهرماه سال جاری به روال قبل بازگردد؛ از ایرو دوباره 

شاهد تولید و عرضه روزانه 3 میلیون لیر بنزین سوپر در 

کشور خواهیم بود.

زمان عرضه مجدد بنزین سوپر مشخص شد 

وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیم آمریکا برای به صفر رساندن صادرات ایران و این که 

آیا خا نفت ایران در بلندمدت جران پذیر خواهد بود گفت: خواب آمریکا برای نفت ایران تعبیر 

می شود.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در مورد نشست کمیته نظارتی اوپک، اظهار کرد: بیانیه این نشست 

را دیدم که در آن بر رعایت پایبندی به سهمیه ها تاکید شده بود. نکته دیگری گفته نشده و این 

سازوکاری بود که دنبال آن بودیم.

یا  بازارهای جهانی در کوتاه مدت  ایران در  آیا خا نفت  این که  وی در پاسخ به سوالی در مورد 

بلندمدت جران پذیر است؟ ادامه داد: در بلندمدت و میان مدت خا نفت ایران جران پذیر نیست. 

آمریکا مواردی در ذهن دارد که می خواهد اگر شد برای یک ماه هم صادرات نفت ایران را به صفر 

برساند که انشاالله این خواب تعبیر می شود.

پیام اوپک به آمریکا استقال سازمان است

وزیر نفت در مورد پیام نتیجه نشست اعضای اوپک و غیراوپک، اظهار کرد: قبل از این نشست هم 

صحبت کردیم و اعام کردیم که اوپک یک سازمان مستقل است و یک شاخه ای از وزارت انرژی 

آمریکا نیست. دیروز هم اعام کردم که صحبت های آقای ترامپ مبنی بر این که گفته است امنیت 

کشورهای منطقه خلیج فارس را آمریکا تامین می کند و بقاء آنها بستگی به حایت و تاش آمریکا 

دارد بزرگرین توهین به کشورهای دوست آمریکا در منطقه است و امیدوارم با اقداماتی که در اوپک 

انجام می شود نشان داده شود که اوپک چقدر مستقل است.

زنگنه ادامه داد: در نشست آنچه که حاصل شد این بود که هیچ کس به صحبت های آقای ترامپ 

پاسخ مثبت نداد و تقریبا اوپک و غیراوپک اعام کردند در حال حار نیازی به افزایش تولید نیست 

و اگر نگوییم این شکست سختی برای آمریکا بود، هیچ دستاوردی برای ترامپ نداشت.

به غیر از کره جنوبی هیچ کشوری واردات نفت از ایران را به صفر نرسانده

وی در ادامه با بیان این که برخی از کشورها واردات نفت از ایران را کاهش داده اند، گفت: به غیر 

از کره جنوبی که سه ماه کامل است که واردات از ایران را متوقف کرده هیچ کشور دیگری واردات 

نفت را متوقف نکرده و برخی از آنها این میزان را کاهش داده اند.

موافقت ران سه قوه با عرضه نفت در بورس

وزیر نفت با اشاره به عرضه نفت در بورس بیان کرد: با عرضه نفت در بورس هیات دولت موافقت 

نکرده و ران سه قوه موافقت کردند. به دلیل حساسیت هایی که این موضوع دارد گفته شد که ۲0 

درصد به صورت ریالی و ۸0 درصد به صورت ارزی به طور آزمایشی و به طور محدود عرضه شود و 

بعد ازگرفن نتایج و انجام ارزیابی تصمیم گیری شود. عرضه آن حدود 40 هزار بشکه است.

بورس در یک ماه گذشته عرصه فعالیت داان بود

زنگنه در ادامه با بیان این که به رکت های پروشیمی اباغ می شود محصوات شان را در بورس عرضه 

کنند، ادامه داد: قیمت هم مشخص است و اخیرا امکاناتی فراهم شده که بتوانند رقابت بهری انجام 

دهند. طی یک ماه گذشته بورس عرصه فعالیت یکری دال بود و کاا به دست مرف کننده نهایی 

و مواد اولیه به دست تولید کننده واقعی می رسید.

وزیر نفت گفت: سال گذشته ۲۵0 تن پت عرضه کردیم و بازار هم در تعادل قرار داشت، اما امسال 

به میزان مشابه سال گذشته عرضه شد، اما تقاضا در بازار بیش از یک میلیون تن بود که مشخص 

می شود این تقاضا رانتی است و برای تولید نیست. در این سامانه ها هم قابل شناسایی نیستند.

وی اظهار کرد: از نظر قیمتی قرار شد سقف در بورس برای رقابت برداشته شود و فکر می کنم با این 

تصمیم قیمت نهایی برای مرف کننده پایین بیاید.

زنگنه در مورد خوراک واحدهای پروشیمی هم گفت: قرار است خوراک واحدهای پروشیمی هم 

متناسب با تغییراتی در قیمت ارز حاصل شد تغییراتی کند.

قاچاق  کنرل  برای  سوخت  کارت  احیای  شاهد  »آیا  اینکه  به  پاسخ  در  دولت  کابینه  عضو  این 

 بنزین از کشور خواهیم بود؟«، گفت: احتال دارد کارت سوخت برای کنرل قاچاق، دوباره احیا

 شود.

وزیر نفت:

خواب آمریکا برای نفت ایران تعبیر نمی شود  
احتمال احیای کارت سوخت وجود دارد

 تهدیدها و جوسازی های ترامپ در اعال فشار به اعضای اوپک در نشست 

الجزایر که با هدف افزایش فوری تولید نفت و بسرسازی برای حذف نفت ایران 

از بازارهای جهانی انجام می شد به شکست انجامید.

 به گزارش ایرنا، دهمین جلسه کمیته مشرک وزارتی نظارت بر توافق کاهش 

عرضه نفت اوپک و غیراوپک )JMMC( روز )یکشنبه( با حضور مایندگانی از 

۲4 کشور از جمله ایران در الجزیره پایتخت الجزایر برگزار شد.

برخاف گانه زنی هایی که در ابتدا مبنی بر کوتاه آمدن برخی اعضای اوپک 

در مقابل فشارهای آمریکا و موافقت آنها با افزایش فوری تولید نفت مطرح 

بود، اما در نهایت با مقاومت کشورهایی مانند ایران، این طرح آمریکا شکست 

خورد.

الجزایر، کنگو، کویت، ونزوئا، امارات، قطر،آذربایجان، روسیه و عربستان در 

سطح وزیر انرژی در این نشست رکت کردند، سایر کشورها نیز مایندگان خود 

را عازم این نشست کرده بودند.

فشار توئیری ترامپ پیش از نشست

انتشار  با  دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از برگزاری این نشست 

توئییتی اقدام به تهدید و انتقاد از برخی کشورهای عرب تولیدکننده نفت کرد: 

»ما از کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه حایت می کنیم، این کشورها بدون 

ما امن نخواهند بود، با این حال باعث می شوند قیمت نفت بااتر برود؟ ما 

این را به خاطر خواهیم سپرد، اوپک باید اکنون قیمت نفت را کاهش دهد.«

در واکنش به این اظهارات، بیژن زنگنه وزیر نفت، توئیت ترامپ را بزرگ ترین 

توهین به دولت ها و ملت های دوست آمریکا در منطقه دانست و تاکید کرد، 

اجرای  به  و  مرا وحشت زده  اوپکی    برخی همکاران  تهدیدها،  این  »امیدوارم 

دستورهای رئیس جمهوری ترامپ ترغیب نکند.«

وی به نشست کمیته مشرک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و غیراوپک )JMMC( اشاره و گفته بود: 

امیدوارم نتایج این نشست تحت تاثیر توییت تهدیدآمیز رئیس جمهوری ترامپ 

قرار نگیرد؛ اوپک سازمانی مستقل از آمریکاست و امیدوارم همواره مستقل 

ماند.

دیپلاسی موفق نفتی ایران در نشست الجزایر

از جمله اهداف آمریکا از فشار به تولیدکنندگان نفت در حاشیه برگزاری این 

نشست، باا بردن میزان تولید نفت و آماده کردن بازارها برای تحریم نفتی 

ایران بود.

همچنین برخی کشورها مانند عربستان و متحدانش در کنار روسیه امید داشتند 

که بتوانند در صورت کاهش صادرات نفت ایران، آنها سهم ایران در بازارهای 

صادراتی را به خود اختصاص دهند.

صادرات نفت ایران بیش از ۲ میلون بشکه در روز است که حذف آن از بازار 

به راحتی امکان پذیر نیست، اما ترامپ تاش دارد با اعال فشار به عربستان 

و متحدانش ظرفیت تولید آنها را باا برد تا بتوانند خاء ناشی از احتال خروج 

نفت صادراتی ایران از بازارهای جهانی را پر کنند.

با دیپلاسی موفق نفتی تاش کرد این دسیسه آمریکا و  ایران بار دیگر  اما 

متحدانش را به شکست بکشاند. بر این اساس، زنگنه وزیر نفت ایران پیش 

از برگزاری این نشست تاکید کرد: هر تصمیمی در اوپک که به زیان منافعش 

باشد را وتو می کند.

زنگنه وزیر نفت پیشر نیز گفته بود: برخی کشورهای عضو در اوپک در پی 

خشنود کردن آمریکا هستند؛ ایران بر این باور است که کمیته مشرک وزارتی 

نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک )JMMC( هیچگونه حق 

تصمیم گیری و اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صاحیت نیست که 

درباره هیچ مساله ای تصمیم گیری کند؛ نظارت  آن هم تعیین کننده نیست، این 

نهاد تنها نظارت و بررسی می کند و به نشست وزارتی گزارش ارائه می دهد. 

تاکید ایران بر پایبندی ۱00 درصدی اعضای اوپک 

موضع ایران در نشست الجزایر، حایت بر پایبندی ۱00 درصدی اعضای اوپک 

بود که بارها بر آن تاکید کرد.

بر این اساس، حسین کاظم پور اردبیلی ماینده ایران در هیات عامل سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( گفت: جمهوری اسامی ایران برای رسیدن 

به پایبندی ۱00 درصدی به توافق اوپک مانعتی ندارد ولی بیش از آن را می 

پذیرد.

وی افزود: از همکاری همه کشورها استقبال می کنیم و حضور ما در این جلسه 

برای همکاری درباره وضعیت بازار است.

ماینده کشورمان در هیات عامل اوپک در ادامه تاکید کرد که ایران تولید نفت 

خود را همچنان ادامه می دهد.

وی در مورد موضع گیری های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص 

بازار نفت و اوپک نیز گفت: او با گستاخی در امور اوپک دخالت می کند و 

قصد باجگیری از برخی اعضا را دارد. ترامپ مدعی است این کشورها مورد 

تهدید هستند در حالی که کسی در منطقه مورد تهدید نیست.

عقب نشینی عربستان و روسیه از افزایش فوری تولید

عربستان و روسیه که پیش از برگزاری نشست الجزایر در پی زمینه سازی برای 

افزایش فوری نفت بودند، در نهایت، پس از مواجه شدن با واقعیت های بازار 

نفت و مواضع ایران، هرگونه افزایش فوری تولید نفت را منتفی دانستند.

به نوشته خرگزاری رویرز، »خالد الفالح« وزیر انرژی عربستان پیش از برگزاری 

نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش تولید نفت، گفت: »من 

بر قیمت ها تأثیر می گذارم؛ عربستان ظرفیت مازاد برای افزایش تولید نفت را 

دارد اما اکنون این اقدام روری نیست.«

وی افزود: اطاعاتی که دارم نشان می دهد رایط عرضه نفت در بازارها کافی 

است؛ هیچ پاایشگری را در جهان می شناسم که دنبال نفت بگردد و نتواند 

آن را بیابد.

افزایش فوری  نیز اعام کرد: هیچگونه  انرژی روسیه  »الکساندر نواک« وزیر 

تولید روری نیست؛ با این همه، وی تأکید کرد که جنگ تجاری میان چین و 

آمریکا و همچنین تحریم های آمریکا ضد ایران، چالش هایی جدید برای بازار 

نفت ایجاد می کند.

الفالح اعام کرد، دستیابی به پایبندی ۱00 درصدی به توافق جهانی کاهش 

تولید نفت، هدف اصلی است و باید در دو تا سه ماه آینده به آن دست یافت.

وی افزود: اجاع داریم که باید کمبود تولید را جران کنیم و به پایبندی ۱00 

درصدی دست یابیم؛ این یعنی اینکه در صورت وجود تقاضا، باید سطح تولید 

کنونی خود را بسیار بیشر تولید کنیم.

بیانیه پایانی نشست کمیته مشرک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک

در پایان نشست کمیته مشرک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت 

اوپک و غیراوپک )JMMC( بدون دستیابی به هدف افزایش فوری تولید نفت 

که آمریکا آن را دنبال می کرد، بیانیه ای صادر شد.

در این بیانیه آمده است: کمیته مشرک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر 

اوپک گزارش ماهانه کمیته مشرک فنی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک 

)JTC( و تحوات کوتاه مدت بازارهای جهانی نفت خام شامل دورمای سال 

۲0۱۹ را بررسی کردند.

بر  که  کرد  اشاره  غیراوپک  و  اوپک  توافق  بر  نظارت  وزارتی  مشرک  کمیته 

خاف افزایش تردیدها در بنیان های بازار نفت شامل اقتصاد، عرضه و تقاضا، 

کشورهای حار در توافق همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به تاش 

پایدار نفت به نفع مرف کنندگان، تولیدکنندگان،  بازار متوازن و  خود برای 

صنایع و اقتصاد کان جهان ادامه می دهند.

این کمیته همچنین رضایت خاطر خود را از چشم انداز کنونی بازارهای جهانی 

نفت خام و وجود تعادل سام بین عرضه و تقاضا اعام کرد.

افزون بر این، کمیته مشرک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک اشاره 

به  غیراوپک  و  اوپک  همکاری  توافق  در  حار  کشورهای  پایبندی  که  کرد 

سهمیه های تولید و سقف تولید در ماه اوت ۲0۱۸ )مرداد-شهریور( در مجموع 

۱۲۹ درصد و در ماه ژوئیه )تیر-مرداد( ۱0۹ درصد بوده است.

اجرای مصوبه نشست ۱۷4  به سوی  منطقی  پیرفت  نشان دهنده  ارقام  این 

وزیران نفت و انرژی اوپک و چهارمین نشست مشرک وزیران نفت و انرژی 

اوپک و غیر اوپک در ژوئن ۲۱0۸ )تیر( در وین مبنی بر پایبندی ۱00 درصدی 

به سقف تولید بوده است.

کمیته مشرک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک همچنین رضایت کلی 

خود را از عملکرد کشورهای حار در توافق از زمان برگزاری نشست این کمیته 

در وین، اظهار و اشاره کرد که برای پایبندی ۱00 درصدی به سهمیه های تولید 

تاش ها ادامه داشته و این روند سبب کاهش سطح ذخیره سازی های نفت خام 

شده است.

این کمیته اعام کرد که کشورهای دارای مازاد ظرفیت تولید به منظور پاسخگویی 

به نیازهای مشریان در ماه های باقیانده از سال ۲0۱۸ با آنها همکاری کنند.

شکست آمریکا در بسترسازی حذف نفت ایران از بازار جهانی
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بازار مسکن  نوسانات  کارشناسان بخش مسکن معتقدند کسادی و 

تابعی از سیاست های اقتصادی کان جامعه، تقاضای فصلی، افزایش 

جمعیت و ازدواج جوانان است.

مسکن  رکود  رد  با  خروی  قلی  مصطفی  تسنیم،  گزارش  به 

نه  موافقم  مسکن  بازار  کسادی  با  گفت:  اخیر  ماهه  چند   در 

رکود.

رئیس اتحادیه مشاوران اماک کشور با مقایسه تعداد معامات انجام 

از اول  بازار مسکن بود  اگر رکود  شده در شش ماهه گذشته گفت: 

تا روز گذشته 378 هزار و 661 معامله در مبایعه نامه ها  سال 97 

ثبت می شد.

انجام  مسکن  معامات  اطاعات  دسرسی  اینکه  بیان  با  وی 

نایب  گفت:  است  اتحادیه  رئیس  دسرس  در  فقط  شده 

اطاعات  به  دسرسی  کشور  اماک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 

من  اتحادیه  سخنگوی  و  رئیس  طرفی  از  ندارد  مسکن   معامات 

هستم.

او با بیان اینکه کسادی بازار قابل پیش بینی و طبیعی است افزود: 

بازار ایران نشان داده با گران شدن مسکن ولع مردم برای خرید مسکن 

افزایش می یابد.

وی پیشنهاد کرد تولیدات داخلی مرتبط با مسکن اگر افزایش نیابد بر 

بازار مسکن رونق می بخشد.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان اینکه چون راه اندازی سامانه اماک و اسکان کشور یک اقدام فرادولتی و 

نیازمند ورود اطاعات از مام بخش ها است، هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است، گفت: رشد قیمت مسکن 

بیش از این کشش ندارد.

علی چگنی در پاسخ به این سؤال فارس که پرسید تا چند سال گذشته وزارت راه و شهرسازی همواره از راه اندازی 

سامانه اماک و اسکان کشور طفره رفته و اعام می کرد راه اندازی این سامانه برعهده این وزارتخانه نیست، اما به 

تازگی اعام کرده که در حال راه اندازی این سامانه است، آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه چیست؟ گفت: در 

خصوص سامانه اماک و اسکان کشور بحث های مختلفی از زبان وزارتخانه عنوان شده است، اما زمانی که قانون 

راه اندازی این سامانه را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود، ما در آن زمان حضور نداشتیم؛ با این وجود به 

دلیل اینکه قانون این موضوع را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، تاکنون 7۰ جلسه برای بررسی و راه اندازی 

این سامانه برگزار کردیم. 

وی تأکید کرد: مام اطاعات در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد، چرا که اطاعاتی که به درد این سامانه بخورد، 

اطاعات فرادولتی است و مام بخش های دولتی، خصوصی، عمومی و حتی قوه قضائیه نیز باید اطاعات خود را 

وارد این سامانه کنند، پس راه اندازی این سامانه فراتر از دولت است. 

چگنی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی کار خود را رها نکرده است و جلسات مختلفی حتی با نهاد ریاست 

جمهوری و مام دستگاه های ذیربط برگزار کرده است، پس باید اطاعات به طور کامل وارد این سامانه شود تا 

خروجی نهایی را استخراج کنیم، به همین دلیل هنوز به جمع بندی نهایی و به مرحله قابل بهره برداری نرسیده ایم.

مدیرکل دفر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: کمیته ای در سازمان ملی زمین 

و مسکن در حال پیگیری و راه اندازی سامانه اماک تشکیل شده و در وزارت راه و شهرسازی نیز کمیته کاربری به 

وجود آمده تا این سامانه راه اندازی شود. 

وی تریح کرد: پیشنهادی در کنار پیشنهادهای نه گانه وزارت راه و شهرسازی به دولت داده شده است که در 

کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، اما هنوز در دولت تصویب نشده است، بنابراین در این پیشنهاد عنوان 

شده است چون مام اطاعات در شهرداری ها موجود است، راه اندازی این سامانه اماک به شهرداری ها محول شود، 

پس اگر این موضوع به قانون تبدیل شد چه بهر و اگر تصویب آن منتفی شد، وزارت راه و شهرسازی کار خود 

را انجام خواهد داد.وی در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه نیز در همین سامانه 

دیده خواهد شد، گفت: دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه یک مسئله کوچک در این سامانه است، چرا 

که ما معتقدیم دریافت مالیات از این خانه ها می تواند به آن شکل در بازار مسکن اثرگذاری زیادی داشته باشد. 

وی تأکید کرد: با راه اندازی سامانه اماک و اسکان کشور، مشخص می شود که چه تعداد مسکن وجود دارد، چه 

میزان گروه کم درآمد و بی خانه داریم و حتی این سامانه می تواند به وزارت رفاه کمک کند که افرادی که دارای 

توان مالی زیادی هستند، یارانه پرداخت نکند. 

چگنی در پاسخ به این سؤال که تحلیل شا از آینده بخش مسکن در یک سال آینده چیست و آیا احتال اینکه 

چون تعداد معامات کاهش یافته و قدرت خرید متقاضیان نیز تحلیل رفته، بازار مسکن مجددا هانند سال 9۲ تا 

9۵ که دچار رکود عمیقی شده بود مجددا در رکود فرو رود، گفت: بخش مسکن و بازار مسکن بخش تأثیرپذیری 

از مسائل اقتصاد ُخرد و کان است، پس اگر نگاهی به پنج سال گذشته بیندازیم، می بینیم که قیمت مسکن ثبات 

داشته و 3۰ درصد کاهش یافته بود. 

وی افزود: این ثبات قیمت و کاهش تا نیمه سال 96 ادامه یافت و در سال 96 وقتی نهادهای مسکن رشد قیمت 

داشت، اقتصاد در سال 96 در مام بخش ها دچار تغییرات اساسی شد و مسکن نیز تا حدودی از این تحوات تأثیر 

گرفت و دچار افزایش قیمت شد. 

مدیرکل دفر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن از نیمه 

دوم سال 96 آغاز و حتی تا چند ماه گذشته نیز ادامه داشت، گفت: متوسط رشد قیمت مسکن در تهران براساس 

معامات صورت گرفته 6۰ درصد بود، پس این تغییرات ناشی از تغییرات اقتصاد کان،  مسائل بین امللی و برجام 

و دار رخ داده بود. 

وی تأکید کرد: وقتی نهاد ه های تولید مسکن مثل فواد، آهن و سایر مصالح ساختانی رشد پیدا می کند، می توان 

گفت قیمت مسکن نباید افزایش یابد، چرا که در این صورت مسکن که با رونق خود می تواند اشتغال زیادی 

ایجاد کند دچار رکود در بخش تولید می شود، پس افزایش قیمت که براساس رایط اقتصادی کشور رخ داده بود 

یک امر طبیعی بود. 

وی با تأکید بر اینکه اگر قیمت مسکن رشد نکند تولید مسکن نیز متوقف خواهد شد، گفت: رشد قیمت در 

یک سال گذشته باعث شد تعداد صدور پروانه های ساختانی رشد کند و ارزش افزوده بخش مسکن که چندین 

سال بود منفی بود مثبت شود. 

مدیرکل دفر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تحلیل بنده از وضعیت آینده بخش 

مسکن این است که بخش مسکن افزایش قیمت خود را در حد باای خود داشته است، پس کشش قیمت دیگر 

وجود ندارد، مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در اقتصاد رخ دهد. 

وی خاطرنشان کرد: تا حدودی میزان معامات کاهش یافته است، اما اینکه بگوییم این کاهش معامات یعنی 

ورود بخش مسکن به رکود درست نیست.

به گفته وی، بااترین رکود معامات در یک ماه در تهران ۲۲ هزار و کمرین تعداد معامات ۵ هزار بود، اما در 

حال حار تعداد معامات  در عدد 1۴ هزار نشان می دهد که مسکن در رکود قرار ندارد. 

چگنی اعام کرد: این وضعیت موجود مثل سال های 9۲ تا 9۵ را نخواهیم داشت. 

چگنی در خصوص مسکن اجتاعی نیز گفت:  همواره دولت ها بحث هایی برای گروه های کم درآمد اعام می کنند، 

مسکن اجتاعی نیز مصوبه دولت است،  پس وزارت راه و شهرسازی نیز برحسب توان خود و محدودیت های مالی 

اقداماتی مثل تأمین زمین را انجام داده و سازمان ملی زمین و مسکن نیز پیگیر آن است. 

وی ادامه داد:  محدودیت های مالی در دولت باعث شده منابع و اعتبار کافی برای مسکن اجتاعی اختصاص نیابد، 

پس بنابراین مسکن اجتاعی هنوز در صفحه اول قرار دارد. 

به گفته وی، دولت معتقد است در حوزه بازآفرینی شهری می توان مسکن اجتاعی را ادامه داد.

وی خاطرنشان کرد: دولت برنامه هایی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن مثل افزایش سقف تسهیات 

مسکن در دست برنامه دارد.وی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود که وزارت راه برای کنرل بازار اجاره مسکن 

برنامه ای برای دو ساله کردن قراردادها به دولت ارائه کرده است، گفت: دو ساله شدن قرارداد اجاره در کمیسیون 

اقتصادی دولت تصویب شده است،  اما باید برای تبدیل به قانون شدن، این موضوع در دولت تصویب شود. 

 مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه :

  ﾔ┒あ ┐ぱ┍ｸﾁ ｷﾗ どドｸ┎ﾂﾉｷ ┐いﾞ┍ ど┉ｸ┍ デｻｸ┒┍ ﾀﾞ┑ｷ┘ﾂ┑ ﾀ┉┗ﾓ

 آگهی ثبت
 انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیات وزیران و مدارک ارسالی از انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان 
تجهیزات پلیمری، در تاریخ 97/6/6 به شماره ثبت 450-3/2-32  در این اداره کل به ثبت رسیده است. اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 
انجمن که در مجمع عمومی موسس مورخ 97/6/6 به ترتیب به مدت سه سال و بازرسان به مدت یکسال از تاریخ مذکور انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره 

آن در جلسه هیات مدیره مورخ 97/6/14 تعیین شده اند به شرح زیر می باشد:
1- آقای یروس ابراهیمی  - رییس هیات مدیره

2- آقای سیدصادق صحرائی -  نایب رییس
3- آقای سیدمحمد حسین میرصادقی اصفهانی -  خزانه دار

4- آقای علی شاملو - دبیر
5- آقایان محمدرضا شاکری، مهران مدیری، محمدحسین هاشمی و علیرضا چاوشی  - اعضا اصلی هیات مدیره

6- آقایان کاظم میرزایی و حسین کارگر حجت آبادی - اعضای علی البدل هیات مدیره
7- آقای علی خرسندفر - بازرس اصلی

8- آقای واروس ابراهیمی - بازرس علی البدل
به استناد ماده 23 اساسنامه و صورتجلسه مورخ 97/6/14 کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رییس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر 
 دبیرخانه انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک مسئول مالی 

مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی- فرزاد یوسفی)به صورت ثابت( و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا وکای رسمی آنان دعوت بعمل می آید که در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده این شرکت مهندسین مشاور آذران پوشش بسپار 
مورخ  شنبه  سه  روز   11 ساعت  رأس   295672 بشماره  شده  ثبت  خاص  سهامی 
97/07/17 در آدرس تهران - میدان آرژانتین � ) خ بهاران ( - خ عماد مغنیه � پ 

13 ط 3 واحد 16 تشکیل می شود ، حضور بهم رسانید.
روزنامه  تعیین   -2 البدل  علی  و  اصلی  بازرسین  انتخاب   -1  : جلسه  دستور 

. باشد  مجمع  صاحیت  در  که  مواردی  سایر   -3 کثیراانتشار 
هیات مدیره 
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┘あｸ┍ ﾗﾓ ┐┕ｫ ｹ┗ﾕ └┑ｸﾑﾗｸあ ﾃｷﾔﾍｷ
معاون اقتصادی و رمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه اخیرا رمایه گذاری بزرگی در زمینه 

کارخانه ذوب آهن در منطقه آزاد ماکو انجام شده است، گفت: این رمایه گذاری توسط رمایه گذار داخلی 

با حجم رمایه گذاری یک میلیارد دار انجام شده است و اشتغال زایی بیش از 200نفر را دارد و عاوه بر آن، 

صنعت بسیار پاکی است و با توجه به فناوری ایجاد شده در آن، آایندگی خاصی در آن وجود نخواهد داشت 

و امید است عملیات اجرایی آن امسال آغاز شود.

به گزارش فرینا، ابراهیم جلیلی با تاکید بر اینکه سازمان منطقه آزاد ماکو عزم خود را برای جذب رمایه گذاری 

جزم کرده است، افزود: به این منظور فعالیت های مختلفی در بخش ملی و بین امللی انجام می شود.وی تریح 

کرد: مذاکراتی با پروشیمی های بزرگ کشور انجام شده تا ماکو به عنوان مرکز هاب مواد پروشیمی و ایجاد 

واحدهای پایین دستی پروشیمی باشد.

جلیلی با اشاره به اینکه اکنون پروانه های بهره برداری برای برخی واحدهای تولیدی صادر شده است، گفت: 

عاوه بر آن برخی کارخانه ها نیز فعال شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه کشت و صنعت رمایه گذارانی جذب شده و آماده مطالعه هستند، افزود: در این 

زمینه، درخت پالونیا که در مدت سه سال آماده بهره برداری می شود، در 200 هکتار کشت خواهد شد.

معاون اقتصادی و رمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به موضوع گردشگری گفت: با هتل های 

مشارکت  با  منطقه  در  را  خود  کار  تا  شده  صادر  مجوزی  و  رسید  امضا  به  تفاهم نامه ای  عباسی  زنجیره ای 

رمایه گذار داخلی و سازمان منطقه آزاد ماکو آغاز کنند و در واقع نخستین هتل کاروانرای عباسی در مسیر 

جاده ابریشم در منطقه آزاد ماکو ایجاد می شود.

جلیلی با اشاره به اینکه اخیرا با چینی ها چند تفاهم نامه به امضا رسیده است، افزود: یکی از آنها ایجاد سد 

بدولی ماکو، مطالعه و احداث راه آهن تریز ـ ماکو و ترکیه بوده و یکی نیز رمایه گذاری بخش خصوصی در 

بحث صادرات گاز بوده است. 

｀ぱあ ﾗﾓ ど┑ｷﾘ┎ド ┓‒┗ﾘ┻ ┣┪ ﾙｷ ｀ぱｻ でｷﾘﾉｷ
رپرست جدید رکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز اجرای بیش از 30 پروژه عمرانی 

در 6 ماهه دوم سال جاری در جزیره کیش خر داد.

به گزارش ایرنا، عرب، در مورد برنامه های آتی این رکت گفت: رکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش 

در برگیرنده سه معاونت اجرایی، شامل: معاونت شهرسازی،  معاونت امور شهری،  معاونت فنی و عمرانی و یک 

معاونت مالی و اداری است.

وی ادامه داد: برای 6 ماه دوم سال بیش از 30 پروژه عمرانی در این رکت تدوین شده است که به تدریج 

مناقصات آن در حال برگزاری است.

رپرست جدید رکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش ساماندهی سایت پساند زباله در جزیره 

کیش را یکی از اقدامات خوب این رکت عنوان کرد و افزود: با اجرایی شدن این پروژه،  حجم زباله و پساندی 

که در جزیره دفع می شود به حداقل خواهد رسید.

عرب، ساخت پیست پیاده روی را یکی دیگر از پروژ های این رکت عنوان کرد و گفت: قرار است به موازات 

پیست دوچرخه سواری در سواحل رقی و شالی جزیره، پیست پیاده روی نیز احداث شود.

وی افزود:  برنامه افزایش و توسعه فضای سبز، مکانیزه کردن سیستم آبیاری فضای سبز به صورت زیرسطحی، 

 رسیدگی به وضعیت نخیات و برطرف کردن مشکات آن با حضور دکر پژمان، موسس مرکز تحقیقات نخل؛ از 

برنامه های مهم در در پروژه های شهری محسوب می شود.

رپرست جدید رکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش وضعیت تبلیغات محیطی کیش را نابه 

سامان عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی به تبلیغات محیطی از مشاوران زبده استفاده شده که آنها در حال 

تدوین طرح جامعه آن هستند و قرار است در 6 ماه دوم سال مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی برگزار 

شود.

عرب، در ادامه از امام پروژه فرهنگرا مرکزی کیش در 22 بهمن ماه سال جاری خر داد و عنوان کرد که مرحله 

نازکاری بیرونی مصای کیش نیز در اواخر سال جاری به پایان خواهد رسید.

وی گفت:  معابر آسیب دیده جزیره کیش نیز شناسایی شده و قرار است مناقصه ای برای روسازی آسفالتی آن 

و خط کشی ترافیکی شهری انجام شود.

آزاد و  معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق 

بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  گفت:  اقتصادی  ویژه 

در دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد ازم ااجراست و این 

این قاعده مستثنی نیستند. از  مناطق 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی، علیرضا جعفری هرندی با اشاره به قانون منع 

به کارگیری بازنشستگان که اولین بار در 20 اردیبهشت 95 

به تصویب مجلس رسید و بعد از آن هم در سال های 96 و 

97 توسط مایندگان مجلس اصاح و در نهایت هفته گذشته 

توسط ریاست جمهوری اباغ شد افزود: مناطق آزاد نیز مانند 

سایر بخش های دولت از این قاعده مستثنی نیستند و این 

قانون در مام رده های مدیریتی اعم از دبیرخانه شورایعالی 

خواهد  اجرا  کامل  شکل  به  آزاد  مناطق  های  سازمان   و 

شد.

مشاور  بانک  مرتضی  تاکیدات  به  اشاره  با  هرندی  جعفری 

رییس جمهور و دبیر شورایعالی در خصوص بهره برداری از 

ظرفیت جوانان در مدت زمانی که تصدی این مسئولیت را 

بازنشسته در  افراد  به عهده گرفته است، گفت: جایگزینی 

مناطق  های  سازمان  و  دبیرخانه  در  مدیریتی  های  جایگاه 

آزاد با استفاده از حضور مدیران جوان دارای شایستگی های 

تخصصی مورد نیاز در این حوزه خواهد بود، و قبل از اباغ 

این قانون هم این نگاه در این سیستم حاکم و در حداکر 

امکان پیاده سازی شده است.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مدیریت  توسعه  معاون 

و  بررسی  نحوه  چگونگی  خصوص  در  اقتصادی  ویژه  و 

بر  موجود  سوابق  و  اسناد  گفت:  واجدین  اسامی  اعام 

که  ای  کمیته  در  کامل  شکل  به  کارگزینی  احکام  اساس 

نهایی  فهرست  و  بررسی  شده  تشکیل  منظور  همین  به 

گرفته  قرار  شورایعالی  محرم  دبیر  اختیار  در  اقدام   جهت 

است .

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

 ┏ｸそﾂﾞヱ┑ﾙｸｻ でﾘぱせﾗｸあ └ｻ デ┒┍ ┏┘┑ｸ━ 
ﾀﾝｷﾘﾉ［ｷ ┋ﾙ［ ﾓｷﾙｫ ─ジｸ┒┍ ﾗﾓ

فعاان  آزادی  هدف  با  آزاد  مناطق 

اقتصادی از محدودیت های گمرکی و 

و در سال  پایه گذاری شدند  مالیاتی، 

مناطق  اداره  چگونگی  قانون   1372

محدوده  رسید.  تصویب  به  آزاد 

از  خارج  مناطق،  این  جغرافیایی 

قلمرو گمرکی است و به طور کلی در 

کشور  از  خارج  با  بازرگانی  مبادات 

از شمول مقررات صادرات و واردات 

هستند. مستثنی 

کسب وکارهای  فرینا،  گزارش  به 

الکرونیکی با توجه به ظهور و بروز در 

فضای مجازی، اساسا در قالب مرزهای 

با توجه به  جغرافیایی می گنجند و 

امکان ایجاد اشتغال باا و ویژگی های 

دولتمردان  توجه  کانون  خود،  خاص 

و قانون گذاران قرار گرفته اند. اساسا 

میان  که  باریکی  مرز  به  توجه  با 

بنیان  دانش  رکت های  و  موسسات 

است  الکرونیکی  کسب وکارهای  و 

از  مدل  این  رونق  با  گفت  می توان 

کسب وکار در نهایت می توانیم شاهد 

از  آن  انتقال  و  پیرفته  دانش  خلق 

باشیم. کشور  به  بین امللی  عرصه 

»کشورمان«،  می گوییم  که  زمانی 

از  حایت  که  می کند  تفاوتی 

در  الکرونیکی  کسب وکارهای 

صورت  فناوری  و  علم  پارک های 

مهم  بلکه  آزاد،  مناطق  یا  پذیرد 

این  در  بخش  رضایت  نتیجه  حصول 

نگارنده  به نظر  حوزه است. هرچند 

این حوزه  در  آزاد  مناطق  مسوولیت 

بند  در  زیرا  است؛  سایرین  از  بیش 

مقاومتی  اقتصاد  سیاست های   11

پیرفته  فناوری های  انتقال  وظیفه 

دوش  بر  تولید،  تسهیل  و  گسرش  و 

نهاده شده است.  آزاد کشور  مناطق 

وظیفه  این  به  دقت  با  که  زمانی 

درایت،  با  که  یابیم  درمی  می نگریم 

پیرفته  فناوری های  انتقال  عبارت 

که هم  نحوی  به  است،  مطرح شده 

کشور  از  خارج  از  انتقال  این  شامل 

به مناطق آزاد می شود و هم انتقال 

آزاد  مناطق  از  پیرفته  فناوری های 

به رزمین اصلی. به نظر می رسد گام 

نخست، پایه ای است برای حصول گام 

درحالی که  صورت  این  غیر  در  دوم؛ 

ایه های  به  پیرفته  فناوری های 

مختلف اجتاعی ما وارد نشود، سود 

است. نشده  محقق  واقعی 

به رغم  آزاد  مناطق  میان  این  در 

گمرکی،  و  مالیاتی  جاذبه های  داشن 

از  حایتی  ویژه  جاذبه  از  متاسفانه 

برخوردار  الکرونیکی  کسب وکارهای 

این  در  اقتصادی  فعاان  نیست. 

حوزه به مثابه سایر فعاان اقتصادی 

گمرکی  و  مالیاتی  معافیت های  از 

حایت  می رسد  به نظر  برخوردارند. 

و  مالیاتی  قوانین  وضع  و  جدی تر 

رونق  در  تسهیل  برای  ویژه  گمرکی 

در  باید  الکرونیکی  کسب وکارهای 

آزاد  مناطق  تا  گیرد  قرار  کار  دستور 

در مقایسه با پارک های علم و فناوری 

از ظرفیت های ویژه خود در  بتوانند 

این زمینه، استفاده کنند. مناطق آزاد 

در  نسبی  مزیت های  از  اکنون  هم 

فناوری  و  علم  پارک های  با  مقایسه 

برای حایت از انتقال دانش فناوری 

آن  از  که  است  برخوردار  پیرفته 

جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

با عنایت به ماده 13 قانون چگونگی 

 ،1372 مصوب  آزاد  مناطق  اداره 

اشخاص حقیقی نیز عاوه بر رکت ها 

و موسسات در مناطق آزاد می توانند 

با حفظ معافیت مالیاتی به فعالیت 

و  علم  پارک های  در  اما  بپردازند، 

فناوری، رفا موسسات و رکت های 

مالیاتی  معافیت  از  بنیان  دانش 

برخوردار هستند. با عنایت به بند 3 

ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

آزاد  مناطق  محدوده   ،1387 مصوب 

بر  مالیات  قانون  شمول  از  مستثنی 

ارزش افزوده است، اما پارک های علم 

و فناوری از شمول این قانون مستثنی 

نیست.

با عنایت به ماده 14 قانون چگونگی 

 ،1372 مصوب  آزاد  مناطق  اداره 

محدوده جغرافیایی مناطق آزاد خارج 

درحالی که  است؛  گمرکی  قلمرو  از 

علم  پارک های  جغرافیایی  محدوده 

گمرکی  قلمرو  در  داخل  فناوری  و 

است. با تریح بر اداره مناطق آزاد 

اداره  چگونگی  قانون  براساس  رفا 

 65 ماده  الف  بند  در  آزاد  مناطق 

قانون احکام دامی برنامه های توسعه 

بر  تاییدی  کشور مصوب 1395، مهر 

معافیت ها و مزایای اقتصادی مناطق 

آزاد زده شد. اما با وجود مواردی که 

اشاره شد و سایر مزیت های مناطق 

نیازمند تصویب  به نظر می رسد  آزاد، 

قوانین حایتی بیشری در حوزه های 

گرفن  پا  هدف  با  گمرکی  و  مالیاتی 

کسب وکارهای الکرونیکی در مناطق 

رونق  و  رشد  شاهد  تا  هستیم  آزاد 

آنها و در نهایت انتقال دانش پیرفته 

و  آزاد  مناطق  به  کشور  از  خارج  از 

که  وظیفه ای  باشیم؛  اصلی  رزمین 

با اباغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 

گرفته قرار  آزاد  مناطق  دوش   بر 

است.

مناطق آزاد دروازه کسب وکارهای الکترونیکی
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رییس کانون صنایع غذایی ایران ضمن ارائه  توضیح در خصوص گرانفروشی یا کم فروشی مواد غذایی و نحوه 
ارجاع شکایات مردمی در این خصوص تاکید کرد که به هیچ وجه از گران فروشی و کم فروشی فعاان واحدهای 
تولیدی مواد غذایی گذشت می کنیم. اما برخی تولیدکنندگان با توجه به کاهش قدرت خرید ضمن ثابت نگه 
داشن قیمت، مواد غذایی را در وزن کمر و بسته های کوچک عرضه می کنند که گرانفروشی یا کم فروشی نیست.

به گزارش ایسنا، همزمان با آغاز سال 1397 شاهد موجی از گرانی در بخش های مختلف اقتصادی کشور هستیم 
که حوزه غذا و صنایع غذایی نیز از این قضیه مستثنی نیست و با توجه به اهمیت بخش مذکور در زمینه ی 
معیشت مردم بعضا اعراضات و شکایات مختلفی در مورد گرانفروشی و یا کم فروشی واحدهای تولید کننده مواد 
غذایی ارائه می شود. برخی گزارش ها حاکی از این است که وزن برخی محصوات غذایی کاهش یافته است و این 

مساله به منزله کم فروشی تلقی شده است.
محمدرضا مرتضوی رییس کانون صنایع غذایی ایران در ارتباط با مسائل مختلفی که در مورد گرانفروشی یا 
کم فروشی برخی از محصوات غذایی صورت می گیرد، اظهار کرد: در ابتدای امر باید به مقوله افزایش قیمت ها که 
ناشی از وضعیت اقتصادی پیش آمده است توجه داشته باشیم. پس از آن باید بدانیم که در زمان افزایش قیمت ها 

دو اقدام جهت هاهنگی با قدرت خرید مردم وجود دارد.
وی ادامه داد: اقدام اول تولید بسته های کوچک غذایی در زمان افزایش قیمت ها و کم شدن قدرت خرید مردم 
است به همین دلیل تولیدکنندگان با کوچک تر کردن بسته های غذایی قیمت را ثابت نگه می دارند، اما مکلف 
هستند وزن واقعی محصوات را روی آن درج کنند و باید بدانیم این اقدام تخلف نیست و در راستای افزایش 
قیمت ها و هاهنگی با قدرت خرید مردم است. اقدام دوم نیز بزرگ تر کردن بسته های غذایی است که بنده به 
شخصه با این روش موافق هستم، چرا که در نهایت هزینه های بسته بندی را برای مشری کاهش می دهد و برای 

مرف کنندگان به رفه تر است.
رییس کانون صنایع غذایی ایران در ادامه با تاکید بر این که اگر تولید کننده ای وزن واقعی محصول را روی آن درج 
نکند در خوداظهاری خدعه کرده است، اظهار کرد: این موضوع تخلفی بزرگ است و به هیچ وجه نباید کیفیت 

محصول کاهش یابد و یا وزن آن بدون اطاع به مشری حذف شود.
مرتضوی ادامه داد: به هیچ وجه نسبت به کم فروشی و گرانفروشی در حوزه مواد غذایی گذشت می کنیم و تا 

رفع مشکل و برخورد قضایی اقدام خواهیم کرد.

به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ؛

بسته های مواد غذایی کوچک شد! 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اگر دولت هفته آینده اصاحات 
و تغییراتی که به مجلس وعده داده را انجام ندهد استیضاح ریعتمداری در 

مجلس اعام وصول می شود.
بر  مبنی  اعام خری  به  اشاره  با  ملت،  خانه  با  وگو  گفت  در  اکریان  عزیز 
استعفای ریعتمداری، گفت: موضوعی که دولت به صورت قطعی به مجلس 
اعام کرده این بوده که تصمیم دارد تغییراتی در کابینه از جمله در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و برخی وزارتخانه های دیگر اعال کند و قرار است 

برای دو وزارتخانه ای که با رپرست اداره می شود، وزیر معرفی کند.
این  است  قرار  که  زمانی  افزود:   ، مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس 
تغییرات در هفته آینده اعال و تغییراتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

صورت گیرد استیضاح ریعتمداری جایگاه خود را از دست می دهد.
وی با بیان اینکه مجلس منتظر اعام تصمیم دولت در هفته آینده است و اگر 
دولت تصمیم خود را اعام نکند، استیضاح به قوت خود باقی می ماند، ادامه 
قرار است جایگزین ریعتمداری در وزارت  نداریم که چه کسی  اطاع  داد: 
ها،  وزارتخانه  از  یکی  در  از ریعتمداری  اما  تجارت شود  و  معدن  صنعت، 

سازمان ها یا به عنوان معاون رییس جمهور استفاده می شود.
ماینده مردم کرج در مجلس ، اظهار داشت: اگر دولت هفته آینده اصاحات 
و تغییرات خود را انجام ندهد استیضاح ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و 

تجارت در مجلس اعام وصول می شود.
وی با بیان اینکه مجلس با دولت همکاری ازم را داشته و دارد، افزود: ممکن 

است دولت برخی وزرا را جابجا کرده و به وزارتخانه دیگر منتقل و یا برخی 
را بازنشسته کند، بنابراین در رایط کنونی که دولت تصمیم های ازم را اخذ 

کرده کشور به هاهنگی سه قوه نیاز دارد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، تریح کرد: مجلس نشان داده که 
در عرصه های مختلف به دولت کمک و در این تغییرات نیز با دولت همکاری 

می کند، لذا امیدوارم دولت نیز به وعده هایی که به مجلس داده عمل کند.
ماجرای استعفای دسته جمعی 7 معاون وزیر صنعت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم ماجرای استعفای دسته جمعی 7 
معاون وزیر صنعت معدن تجارت را تریح کرد و گفت: نباید با یک استعفا 
مام تخلفات و سوء مدیریت های وی نادیده گرفته شود.محمد حسینی در 
گفتگو با مهر، در خصوص استعفای محمد ریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
مجلس  در  استیضاحش  اینکه  رغم  علی  ریعتمداری  داشت:  اظهار  تجارت 

مطرح بود، استعفا داد.
توزیع کاا در ماههای  تامین و  تولید،  ادامه داد: مشکاتی که در حوزه  وی 
اخیر وجود داشت و عامل نگرانی مردم شده، موجب شد تعدادی از مایندگان 
استیضاح وی را کلید بزنند.ماینده مردم تفرش در مجلس ادامه داد: اگر استعفای 
ریعتمداری به معنای پذیرش ناکارآمدی او در مدیریت این وزارتخانه است، 

وی باید مدتها قبل استعفا می داد.
حسینی اظهارداشت: ریعتمداری در رایطی استعفا داد که رئیس جمهور 
عازم سفر نیویورک شد و فاصله زیاد بین استعفا و پذیرش استعفای وی تبعاتی 

در پی دارد.وی ادامه داد: تجربه نشان داده است در این فاصله زمانی افرادی که 
در انجام وظایفشان قصور داشته اند و با تبانی بیت امال را تضعیف کرده اند، 

از سیستم خارج می شوند و از پاسخگویی فرار می کنند.
نظارتی  های  دستگاه  کرد:  تریح  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
مختلف  های  حوزه  در  معاونانش  و  صنعت  وزیر  عملکرد  ریعاً  باید 
به  نباید روند رسیدگی  کنند.  احصاء  را  تخلفات  و  داده  قرار  بررسی  را مورد 
سوء  و  ناکارآمدی  اینکه  بر  تاکید  با  شود.حسینی  طوانی  تخلفات  این 
مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان مدیریت ریعتمداری 
مام  استعفا  یک  با  نباید  گفت:  است،  بوده  ها  قیمت  افزایش  عامل 
صنعت  وزارت  شود.  گرفته  نادیده  وی  های  مدیریت  سوء  و  تخلفات 
اساسی کااهای  توزیع  و  تامین  چرخه  زمینه  در  دفاعی  قابل   عملکرد 

 ندارد.
وی گفت: یکی از بندهای استیضاح ریعتمداری این بوده است که معاونان 
وزارت صنعت کارآمدی ازم را ندارند. لذا وزارت صنعت با استیضاح کنندگان 
رایزنی کرد که آیا در صورت برکناری معاونان، استیضاح منتفی خواهد شد؟ 
در این راستا 7 معاون وزیر صنعت نیز به صورت دسته جمعی استعفا دادند 
اما استیضاح کنندگان اعام کردند که باید استیضاح مسیر خود را طی کند و 
این حرکت مشکلی را رفع نخواهد کرد.چندی پیش وزارت صنعت اعام کرد 
در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 7 معاون وزیر استعفا 

داده اند اما اسامی این افراد اعام نشد.

دولت به وعده هایش عمل کند؛

 ﾀ┉┗ﾓ ｿｸ┎ぱ┎ヴﾁ ┋］ドｷ ｸﾁ でﾗｷﾔ┎ﾂバばﾘヰ ﾋｸゲぱﾂﾝｷ ポ━┘ﾁ
  نباید با یک استعفا تمام تخلفات وزیر صمت نادیده گرفته شود

└いﾝ ┗ ］ジ ﾀ┎ぱ━ どｵﾚﾉ ｀┕ｸあ ど┒ぱｻ ` ぱ┻
رئیس اتحادیه فروشندگان طا و جواهر گفت: معافیت واردات طای 
خام از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی افت قیمت محصول نهایی 
را منجر خواهد شد و در نهایت بر میزان افزایش دادوستد تأثیرگذار 

بود. خواهد 
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با تصمیم جدید مبنی 
اظهار کرد:  از حقوق و عوارض گمرکی،  برمعافیت واردات طای خام 
هزینه صنعت طا و جواهر بسیار زیاد است و اگر قرار باشد 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده از کل طا گرفته شود از حجم تولید و صادرات 

طا کاسته می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان طا و جواهر خاطرنشان کرد: بعد از سال ها 
پیگیری، قرار بر آن است روش تعیین ارزش افزوده بر طا تا حدودی 
تغییر کند و امید است هرچه زودتر مالیات بر ارزش افزوده بر اصل 

طا اتخاذ نشود.
تأثیرگذار  فروش  و  میزان خرید  افزایش  در  را  قانون  این  تصویب  وی 
دانست و گفت: عدم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طا از 
قیمت طا می کاهد و رغبت خریدار را به همراه دارد که این موضوع 

در نهایت به افزایش تولید در بازار منجر می شود.
محمدولی در پاسخ به این سؤال که از سال های گذشته طافروشان به 
این  بودند، حال  ارزش افزوده  از  دنبال معافیت فروش مصنوعات طا 
موضوع در چه مرحله ای است؟ گفت: در حال حار فعاان حوزه طا 
مالیات بر درآمد مشاغل را پرداخت می کنند و مالیات بر ارزش افزوده 
بر عهده خریدار است که تا به امروز موفق به معافیت طا از مالیات 

بر ارزش افزوده نشدیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان طا و جواهر در رابطه با پیش بینی رایط 
بازار طا، گفت: امید می رود در روزهای آینده کاهش جزئی در قیمت 
طا و سکه رخ دهد و این موضوع با مدیریت بازار ارز برای پاسخگویی 

به نیاز بازار ارز محقق خواهد شد.
سکه طرح جدید گران ترشد

در جریان معامات بازار تهران، هر قطعه سکه مام بهار آزادی طرح 
جدید با 1۰۰ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و 7۲1 هزار تومان 

رسید.
قیمت هر  تهران،  آزاد  دیروزبازار  گزارش مهر، در جریان معامات  به 
قطعه سکه مام بهار آزادی طرح جدید با 1۰۰ هزار تومان افزایش به ۴ 
میلیون و 7۲1 هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر قطعه 
سکه مام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۵۰ هزار تومان افزایش به چهار 

میلیون و 3۶۰ هزار تومان معامله شد.
هر نیم سکه ۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
1۰ هزار تومان گران شده است. بر این اساس نرخ آن به ترتیب به دو 
میلیون و 313 هزار تومان، یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و ۶۶۲ هزار 

تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه آهن فروشان :

ﾔﾝﾗ ど┍ ┏ｸ┍┘ﾁ ﾗｷﾚ┕┤ ﾘばﾙ └ｻ ┐┕ｫ ﾀ┎ぱ━
آهن  قیمت  اینکه در حال حار  بیان  با  اتحادیه آهن فروشان  رئیس 
در بازار ۴هزار و ۲۰۰ تومان است، گفت: قرار است با استمرار عرضه 
به زیر ۴هزار تومان برسد. این رقم  محصوات فوادی در بورس کاا 

محمد آزاد در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه عرضه محصوات 
اظهار  است،  آغاز شده  معامات  لغو سقف  با  کاا  بورس  در  فوادی 
پایه  قیمت  تا  شده  عاملی  معامات  سقف  شدن  برداشته  داشت: 

کند. پیدا  افزایش  درصد   ۲۲ تا   ۲۰ فوادی  محصوات 
وی با بیان اینکه رقابت در بازار نیز عاملی شده تا این سقف افزایش 
محصوات فوادی به 38 درصد برسد تریح کرد: قرار بود با افزایش 
عرضه محصوات فوادی در بورس کاا، کاای ارزان را راهی بازار کنیم 
که متأسفانه این موضوع انجام نشد. اما خوشبختانه هدف دیگر ما که 
هان از بین بردن بازار کاذب معامات محصوات فوادی بود محقق 

شده و دیگر بازار شاهد قیمتهای ۶هزار تومانی برای آهن نیست.
آهن  قیمت  حار  حال  در  کرد:  اضافه  آهن فروشان  اتحادیه  رئیس 
عرضه  استمرار  با  است  قرار  که  است  تومان   ۲۰۰ و  ۴هزار  بازار  در 
تومان  ۴هزار  زیر  به  رقم  این  کاا  بورس  در  فوادی   محصوات 

برسد.



یک کارشناس صنعت خودرو گفت: صنعت خودورسازی کشور 

با مشکات پیش آمده برای آن در حوزه تامین مود اولیه و حتی 

در موضوع قیمت گذاری خودرو دچار یک گره کور شده است.

با  گو  و  گفت  در  خودرو  صنعت  کارشناس  شهریاری  بهرام 

خودروکار در رابطه با قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت 

اظهار کرد: شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به صورت 

دستوری عمل می کند و از هان ابتدای ورود شورای رقابت به 

موضوع قیمت گذاری خودرو بنده معتقد بودم قیمت گذاری 

دستوری راه به جایی نخواهد برد. قیمت گذاری یک موضوع 

مهندسی مالی است و باید بر اساس مهندسی مالی بررسی شود. 

قیمت شامل دستمزد، مواد اولیه و هزینه های ر بار است و 

این ها همه باید کنرل شود.

او افزود:  قیمت مواد اولیه اکرا دست دولت است و دولتی 

است. چون دولت جزیره ای عمل می کند و بنگاه های خود را 

مدنظر می گیرد باید سود بیشر به بنگاه های خودشان برسد و 

به بنگاه های دیگر هم کار ندارند. آن ها  به صنایع پایین دستی 

خود نگاه می کنند و این یک عارضه به حساب می آید. 

هزینه  و  بانکی  بهره  نظیر  عوامل  سایر  داد:  ادامه  شهریاری 

دستمزد) علی رغم آنکه دستمزد ها هم پایین است به علت 

تعداد زیاد پرسنل ( و مام موارد تاثیر گذار بر قیمت مام شده 

هم  دستوری  گذاری  قیمت  است.  دولت  رفتار  از  ناشی  همه 

کرد. نخواهد  دوا  بازار خودرو  از  دردی 

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: در این میان اگر 

بخش خصوصی هم وارد خودروسازی شود کاری از پیش نخواهد 

برد. اگر بخش خصوصی بیاید ایران خودرو و سایپا را خریداری 

نگاه  را  هستند   هم  زیادی  تعداد  که  پرسنل  همه  این  کند، 

نخواهد داشت. همچنین به سمت اتوماسیون پیش خواهد رفت  

پیدا خواهد  با سیاست های دولت مغایرت  این موضوعات  و 

کرد.  بنابراین می توان گفت صنعت خودرو دچار یک گره کور 

شده است.

قیمت گذاری دستوری راه به جایی نخواهد برد؛

گره کور در صنعت خودرو 

گمرک ایران از اجرایی شدن کاهش تعرفه واردات استیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی به پنج درصد خر داد.

به گزارش ایرنا، تامین استیک مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از خواسته های رانندگان خودروهای سنگین بود و 

دولت تصمیم گرفت با هدف حایت از این قر تعرفه واردات این نوع استیک ها را از 26 درصد به پنج درصد کاهش دهد.

بر این اساس علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی »کاهش 

تعرفه واردات استیک به پنج درصد« را اباغ کرد.

آمارهای منتر شده نشان می دهد، سالیانه 350 هزار تن تایر در کشور مرف می شود که 250 هزار تن آن تولید داخل 

است، عمده واردات تایر از چین، هند، اندونزی و کره جنوبی انجام می شود.

کاهش تعرفه
 استیک 
خودروهای سنگین
 به 5 درصد

مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 

نشان می دهد هرگونه تغییر در رویه 

تخصیص و قیمت گذاری ارز، بر بازار 

چینی  خودروهای  سهم  که  خودرو 

مونتاژ در داخل آن حدود ۱۷ درصد 

است موجب بروز و تشدید شوک ها 

به بازار خودروی کشور می شود.

گزارش   مطابق  تسنیم،  گزارش  به 

به  که  مجلس  پژوهش های  مرکز 

با  چینی  خودروهای  سهم  بررسی 

منشاء چینی از بازار خودروی کشور 

واردات  عمده  سهم  است  پرداخته 

قطعات منفصله از چین مربوط به 

خودروهای چینی مونتاز داخل است 

و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و 

خودرو  بازار  بر  ارز،  گذاری  قیمت 

مونتاژ  چینی  خودروهای  سهم  که 

درصد   ۱۷ حدود  آن  داخل  در 

گذاشت  خواهد  تأثیر  قطعاً  است، 

تشدید  و  بروز  تواند موجب  و می 

کشور  خودروی  بازار  به  ها   شوک 

شود.

کااهای  گروه  در  منفصله  قطعات 

واسطه ای) گروه دوم( طبق تقسیم 

کاایی  چهارگانه  های  گروه  بندی 

تا  است.  گرفته  قرار  صمت،  وزارت 

قبل از ارائه بسته جدید ارزی بانک 

مرکزی در قالب بازار ارز ثانویه ، ارز 

پرداختی به تأمین کنندگان قطعات 

محاسبه  مرجع  ارز  نرخ  با  منفصله 

 ، بسته  این  ارائه  از  می شد که پس 

توافقی،  نرخ  براساس  که  شد  مقرر 

ارز مورد نیاز آنها تأمین شود. در این 

میزان  ماندن  ثابت  فرض  با  صورت 

مونتاز  چینی  خودروهای  بری  ارز 

داخل، با فرض قیمت ارز بازار ثانویه 

بینی  پیش  ها،  قیمت  سازی  آزاد  و 

خودروها  مدل  این  قیمت  می شود 

در نیمه دوم سال با رشد چشم گیری 

شوند. مواجهه 

توجه  با  که  است  صورتی  در  این 

آن  بیم   ، مشری  خرید  قدرت  به 

استقبال مشری  عدم  با  که  می رود 

ها، رکت های فعال در این زمینه با 

بحران های اساسی و بیکاری کارگران 

شوند. مواجه 

 ۱۷ حدود  گرفن  قرار  با  بنابراین 

اختیار  در  داخل  بازار  درصدی 

خودروهای با منشاء چینی از یکسو 

آنها  داخل  ساختار  میانگین  با  و 

به عبارت دیگر  و  حدود 20 درصد 

واردات کل قطعات خودرو از چین 

و مونتاژ آن در داخل از سوی دیگر، 

این حقیقت آشکار می شود که بازار 

خودرو  کشور از ناحیه خودروهای 

و  بوده  پذیر  آسیب  بسیار  چینی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 

در سیاست های حاکمیتی خود برای 

خصوص  به  خودروسازی  صنعت 

انداز  چشم  کردن  اجرایی  و  اصاح 

 ،  ۱404 افق  در  خودرو  صنعت 

موضوع تعمیق عمق ساخت داخل 

در خصوص خودروهای چینی را به 

طور متوسط سالی ۱0 درصد پیگیری 

کند. اجرایی  و 

حضور چینی ها صنعت خودرو کشور را تهدید می کند
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توسط گروه خودروسازي سایپا؛
ﾔヰ ┏ｸ┟ﾘﾂヱ┍ ┈┟┘ﾎﾁ ┓ｸ┍ ﾗ┘┟ﾘ┖ヰ ﾗﾓ ┗ﾗﾓ┘ﾑ ┓ｸそﾂﾝﾓ ﾗｷﾚ┕ ┢┦

براساس برنامه ريزي انجام شده در گروه خودرو سازي سايپا در شهريور ماه سال جاري بيش از 26 هزار دستگاه 

خودرو از محصوات اين گروه خودروساز به مشريان تحويل شده است.

به گزارش سايپانيوز، روند تحويل خودرو به مشريان در گروه سايپا بدون وقفه در حال انجام است و با وجود 

مشكات،  محصوات گروه سايپا در حال توليد و تحويل به مشريان است.

بر اساس اين گزارش از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 262 هزار دستگاه از محصوات توليدي گروه خودروسازي 

سايپا تحويل مشريان شده و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.

بر همن اساس هم  گروه خودروسازي سايپا در هفته هاي گذشته اقدام به پيش فروش 50 هزار دستگاه از 

محصوات خود كرده و با وجود مشكات موجود همچنان در حال تحويل محصوات خود به مشريان است.

 ﾙ┗ﾗ ┥ ﾗﾓ ┗ﾗﾓ┘ﾑ ┓ｸそﾂﾝﾓﾗｷﾚ┕ ┤┪ ﾟ┗ﾘ｠ ｀ぱ┻
در طرح پیش فروش محصوات ایران خودرو که از هفته آینده آغاز خواهد شد 40 هزاردستگاه خودرو در مدت 

5 روز عرضه می شود که برای خرید حداقل نیاز به ۱6 میلیون تومان معادل 50 درصد قیمت پژو 405 نقدینگی 

ازم است.

به گزارش خرنگار اقتصادی ایلنا وزارت صنعت در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، سایپا 

و ایران خودور را موظف کرد که به صورت پیش فروش خودروهای خود را عرضه کنند.

 در ابتدای شهریور ماه خودروسازی سایپا 48 هزار خودو که بیشر از خانواده پراید بودند را پیش فروش کرد 

این درحالی بود که خودروهایی همچون راتو، ساندرو ،چانگان و برلیانس که جزو محصوات به روزتر این 

خودروسازی هستند و در این چند ماه نیز بیشرین افزایش قیمت را داشتند در این لیست نبودند هرچند فروش 

همین خودروها نیز با حرف و حدیث فراوان همراه بود.

 نوبت ایران خودرو است که 40 هزار خودروی خود را پیش فروش کند با توجه به حواشی ثبت نام خودروهای 

سایپا مقرر شد کسانی که در طرح سایپا رکت کردند، فاقد گواهینامه هستند و در حال حار خودوری سواری 

اعم از داخلی و یا خارجی به نام آنها است نتوانند در طرح پیش فروش ایران خودرو رکت کنند.

ضمن آنکه موعد تحویل بخشی از این خودروها در شهریور سال 98 و مام آنها به قیمت روز محاسبه خواهد شد.

هدف وزارت صنعت از اعال این طرح، کوتاه کردن دست دال ها و رسیدن خودرو به دست مرف کننده 

است. واقعی 

 در طرح پیش فروش محصوات ایران خودرو که از سه شنبه آغاز خواهد شد 40 هزار خودرو در مدت 5 روز 

عرضه می شوند که برای خرید حداقل نیاز به ۱6 میلیون تومان معادل 50 درصد قیمت پژو 405 نقدینگی ازم 

است.

 خودروهای پژو 206 تیپ2 و 206 تیپ 5، پژو405جی ال ایکس ،سمند ال ایکس، سورن ای ال ایکس، رانا ،دنا و 

وانت آریسان در لیست قرار دارند.

باز هم در این طرح هانند سایپا خودروهای به روز و اصلی ایران خودرو همچون 20۷، هایا و سوزوکی ویتارا و 

دانگ فنگ پیش فروش نخواهند شد تا افزایش قیمت خودروها همچنان روند صعودی خود را طی کند.

ﾓﾘあ ﾙﾗﾓ ┢┪┢┪ ┇ﾔ┍ ┏ｸいばｸﾁ └ヰﾗ┘┻ ﾘば┗ｸヴﾁ
پورشه تایکان با پوشش استتاری کم تری دیده شده و جزئیات بیش تری از آن درز کرده است.

به گزارش خرخودرو، اگرچه پانل های بدنه مصنوعی، روکش ها و نوارها شکل چراغ های جلو و عقب این خودرو 

را پوشانده اند اما برای اولین بار می توان طراحی رینگ های آلیاژی مخصوص تولید تایکان را در آن دید.

چنان چه در تصاویر قبلی دیده شده بود، تایکان شباهت زیادی به Mission E کانسپت مدل 20۱5 دارد اگرچه 

خط سقف آن تغییر یافته تا فضای کابین بهری داشته باشد و ورودی و خروجی آن راحت تر شود. درهای 

خودکشی مدل کانسپت این خودرو نیز به تاریخ پیوسته اند.

پورشه تایید کرده است که تایکان با ساختار دو موتوره چهار چرخ فعال موجود خواهد بود. این مدل مام برقی 

پورشه با این نیرومحرکه دارای توان کلی 440 کیلووات خواهد بود.

این خودروی چهار در دارای شتاب صفر تا صد کم تر از 3.5 ثانیه خواهد بود.با شارژ کامل باطری لیتیوم یونی 

این خودرو، می توان طیف حرکتی در حدود 500 کیلومر را از آن انتظار داشت. این خودرو با شارژ بی سیم و 

پشتیبانی از شارژرهای ریع استاندارد متفاوت عرضه خواهد شد.

ど━ﾘｻ ┗ ┏ｷﾗﾓ┘ﾑ でｸ┕┗ﾗﾓ┘ﾑ ﾀバ┒ケ ﾗﾓ ｸ┕ ど┑ｸ┎┉ｫ ┏］あ でﾗｷﾖせ └ばｸ┍ﾘﾝ
رکت زد اف آمان که یکی از بزرگرین تولیدکنندگان جعبه دنده در جهان است به تازگی اعام کرده می خواهد 

در صنعت توسعه فناوری خودروهای خودران و برقی ۱4 میلیارد دار رمایه گذاری کند.

به گزارش ایسنا به نقل از وب سایت he Car Connection، بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف 

زیست،  محیط  بیشر  حفظ  و  گلخانه ای  گازهای  و  آاینده ها  انتشار  میزان  کاهش  و  هوا  آلودگی  با  مقابله 

خودروهای مام الکریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند.

بنابراین بسیاری از رکتهای خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و از 

برنامه های خود بدین منظور رومایی کرده اند. افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشر از 

این خودروهای پاک موجب شده است رکتهای خودروسازی در رار جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر 

یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهر و با توان پیایش بیشر رومایی کنند.

آمان که میزبان بزرگرین و برترین صنایع و رکت های خودروسازی در جهان است، حاا به نظر می رسد که 

قصد دارد در توسعه فناوری خودروهای دوستدار محیط زیست برقی و خودران پیشگام باشد و در این زمینه نیز 

رمایه گذاری های کانی را اختصاص داده است.

حاا رکت زد اف ) ZF( بعنوان بزرگرین تولیدکننده جعبه دنده خودرو در جهان تصمیم گرفته است که طی 5 

سال آینده در زمینه توسعه فناوری خودروهای برقی و خودران ۱4 میلیارد دار رمایه گذاری کند.

بر اساس گزارشی که بلومرگ ارائه داده است، می توان دریافت که این رکت آمانی با اختصاص 2.8 میلیارد دار 

در سال، در 5 سال آینده می خواهد ۱4 میلیارد دار هزینه کند.

این رکت همچنین اعام کرده است که هم اکنون با طراحی و توسعه یک ون باربری برقی با قابلیت رانندگی 

خودران و خودکار، قصد دارد این محصول جدید را تا دو سال آینده برای تولید انبوه آماده سازی کند.

در مایشگاه خودروهای تجاری و صنعتی که در شهر هانوفر آمان برگزار شد، این رکت عنوان کرده بود که 

ون مذکور قادر خواهد بود به راحتی در سطح شهر تردد کرده، چراغ های راهنایی و رانندگی در ر چهارراه و 

تقاطع ها را شناسایی کند و در صورت عبور افراد پیاده یا موتورسوار، به موقع ترمز کرده و متوقف شود.

ولف هنینگ شایدر – مدیر اجرایی رکت زد اف – خاطرنشان کرده است که این رکت در حال مذاکره با چند 

رکت برای فروش محصوات خود در زمینه حمل و نقل تجاری و صنعتی است. از آنجایی که خدمات پست آمان 

)DHL( هم اکنون بر روی توسعه ون های کاما برقی و الکریکی مرکز دارد، انتظار می رود در آینده ای نزدیک از 

خودروهای خودران نیز در سالهای آینده بهره بگیرد.

تاکنون رکت های بسیاری نظیر اپل، جرال موتورز، تساموتورز، نسخه هایی آزمایشی از خودروهای خودران را 

به مرحله تولید رسانده اند که البته هنوز هیچ  یک از آن ها نتوانسته اند از آزمایش ها و تست های نهایی خود 

ربلند بیرون آمده و به طور کامل مورد تایید سازمان های نظارتی و حمل و نقل جاده ای در کشورهای موردنظر 

قرار بگیرند.

خودروهای خودران با بهره گیری از فناوری های نوین و پیرفته ای نظیر یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی قادر 

خواهند بود، بدون نیاز به راننده، در خیابان و جاده ها تردد و رنشینان خود را جابجا کنند.

به دلیل ممنوعیت واردات خودرو؛

 ┗ﾗﾓ┘ﾑ ゴｸ│ﾝｷ ど┕ｷ┘せ ﾗｷﾚ┕ ┥┪
ﾀﾝｷ ┓ﾔ┑ｸ┍ でﾘﾂヱ┍ どｻ

  

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده گفت: در پی ممنوعیت 

واردات خودرو حدود 50 هزار گواهی اسقاط خودروی فرسوده تولیدی در مراکز اسقاط، بدون 

مشری مانده و باعث رر و زیان این واحدها شده است.

مصطفی جودی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای تیر ماه که دولت واردات خودرو را 

ممنوع کرد، گواهی های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز بی مشری مانده است.

وی با بیان اینکه در گذشته روال کار به این صورت بود که واردکنندگان خودرو به ازای واردات 

هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می کردند، 

خاطرنشان کرد: در این فرایند مراکز اسقاط، خودروهای سواری فرسوده را از مردم خریداری و 

اسقاط می کردند و گواهی اسقاط آن را به واردکنندگان خودرو می فروختند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: در این 

رایط اتفاقی که افتاده آن است که از ابتدای تیر ماه به دلیل توقف واردات خودرو، گواهی های 

اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز بی مشری مانده است.

وی افزود: در حال حار حدود 50 هزار گواهی اسقاط بدون استفاده در مراکز اسقاط خودرو 

وجود دارد که با توجه به نرخ دولتی دو میلیون و 500 هزار تومانی هر گواهی، حدود ۱25 میلیارد 

تومان رمایه مراکز اسقاط بلوکه شده و بااستفاده مانده است.

جودی با بیان اینکه از ابتدا نیز این روال که اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو گره زده 

شود کار درستی نبود، تریح کرد: در این رایط مسووان مربوطه باید تصمیم گیری کنند که آیا 

معتقد به حفظ و بقای واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده هستند یا نه.

وی ادامه داد: در حال حار مامی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در حالت تعطیل به ر 

می برند و هیچ فعالیتی در آنها صورت می گیرد. این در حالی است که این واحدها متعلق به بخش 

خصوصی هستند و مالکان آن می توانند بیش از این رر و زیان را تحمل کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده خاطرنشان کرد: در 

چنین رایطی دولت باید منابع مستقل و پایداری برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای 

فرسوده پیش بینی کند. طبق استانداردهای جهانی ما باید بیش از تعداد خودروهایی که هر ساله 

شاره گذاری و وارد چرخه حمل و نقل می شوند، اسقاط خودروهای فرسوده را داشته باشیم در 

حالیکه در عمل چند ماهی است که اسقاط خودرو کاما متوقف شده است.

  

بر اساس من نامه گمرک به رئیس دستگاه قضا، ادعای قاچاق 424 خودرو در بندرعباس رد شده و تأکید  

どﾂ┉┗ﾓ ｿｸ┎ぱ┎ヴﾁ ﾗｸヂﾂ┑ｷ ┌ヱ╇ ┏ｷﾙｸﾝ └バズ━ 
قطعه سازان در کنار خودروسازان از جمله صنایع اسراتژیک در تولید خودرو هنوز چشم به راه تصمیات دولتی هستند تا شاید بتوانند رکود فروش، تعدیل نیروها و تعطیلی های واحدهای تولیدی 

خود را با چند تصمیم دولتی جران کنند. اما این پرسش مطرح است که آیا طرح های روی میز همچون آزادسازی قیمت خودرو و پرداخت مطالبات قطعه سازان می تواند راهی برای نجات آن ها از 

گودال تعدیل نیروها و تعطیلی واحدهای تولیدیشان باشد؟به گزارش خودروکار، راه حل های زیادی همچون طرح آزادسازی قیمت خودرو، پرداخت مطالبات خودروسازان به قطعه سازان، خودکفایی 

در تولید و غیره پیش پای صنعت خودروسازی و قطعه سازی گذاشته شده است تا این دو صنعت وابسته، نجات دهنده یکدیگر باشند. اما تا زمانی که صنعت خودروسازی خود درگیر و دار تامین ارز 

برای تامین مواد اولیه باشد و از سویی دیگر ترخیص و تخصیص ارز برای تامین و تولید مواد اولیه قطعه سازان با چالش و دست اندازهای قانونی همراه باشد، به همین جهت رکود آن نیز طبیعی است. 

با این حال اما بسیاری کارشناسان و فعاان بازار خودرو و قطعات  بر این باورند اگر خودروسازان در مرحله اول مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و در این میان نیز تعداد زیادی از قطعات خودرویی 

در گمرک مانده نیز ترخیص شوند، صنعت قطعه سازی تکان می خورد و تا حدی جان دوباره می گیرد.ازسویی دیگر، تسهیل در تخصیص ارز جهت تامین مواد اولیه توسط وزارت صمت و در نهایت 

ترخیص به موقع قطعات خودرویی از گمرک، می تواند تولید و عرضه خودرو به بازار را تریع بخشد که در این میان با یک تیر دو نشان زده می شود و عاوه بر به چرخه افتادن صنعت قطعه سازی، 

بازار خودرو و صنعت خودروسازی نیز بهبود می یابد. اما آنچه اکنون همچون مانع بر ر راه قطعه سازان قرار دارد، چند تصمیم اجرا نشده است که در صورت اجرای هر یک از آن ها این صنعت و 

فعاانش با تسهیل در تولید قطعات خودرویی همراه می شوند. 

از نیمه های بهار امسال و با اوج گیری نوسانات نرخ ارز در کشور و پس آن در گمرک ماندن تعداد زیادی قطعات خودرویی، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و کاهش تولید خودروسازان داخلی، 

صنعت قطعه سازی درگیر تعدیل نیروهای سنگین دراین بخش بوده و حتی بارها انجمن قطعه سازان کشور اعام کرده اند که تعدیل نیروی هزاران نفر تا پایان امسال اجرایی می شود چرا که این صنعت 

دیگر توان پرداخت هزینه های تولید و مازاد را ندارد. با این حال اما هنوز کش و قوس هایی بر ر اجرای این تصمیات وجود دارد و پرسش هایی را مطرح می کند که آیا آزادسازی قیمت گذاری 

خودرو و در ادامه آن پرداخت مطالبات قطعه سازان آن هم در زمان های مقرر، راه نجات صنعت قطعه سازی از تعطیلی و تعدیل هزاران نیروی انسانی می شود؟ 

محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در همین رابطه می گوید: » بهر است تا موضوع  آزادسازی قیمت خودرو در حاشیه بازار، تعدیل قیمت ها برای قطعه سازان و 

در نهایت پرداخت مطالبات قطعه سازان تا حداکر یکاه عملیاتی شوند«. او ادامه می دهد: » در حال حار واحدهای تولیدی به دو علت تعدیل نیرو کرده و تعطیل هستند. به طور مثال در استان 

اصفهان که برخی واحدها با سابقه تولید بیش از 2۷ سال مشغول فعالیت بوده اند، مجبور به تعدیل نیرو شده اند«.نجفی منش تاکید می کند:» از این رو باید هر چه زودتر راهکارهای پیش روی قطعه 

سازان و خودروسازان بررسی شود. زیرا اکنون فرصت برای بهبود رایط کم است«. به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور، باید  ثبت سفارش مواد و قطعات مورد نیاز قطعه سازان 

نیز هر چه زودتر تسهیل شود و بانک مرکزی نیز جهت تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه کمک کند.او می افزاید: » اکنون خرید مامی قطعات با ارز نیایی امکان پذیر است. اما هنگام خرید و ثبت 

سفارش، گفته می شود که به برخی کااها ارز نیایی تعلق می گیرد«. 



طی  بورس  اینکه  به  توجه  با 

بر  مستمر  تاش  سال  چندین 

مواد  توزیعی  نظام  ایرادهای 

به طور  پروشیمی واقف است 

کااهای  حضور  ادامه  طبیعی 

پروشیمی در بورس کاا نسبت 

طریق  از  مواد  این  توزیع  به 

مجتمع های پروشیمی ارجحیت 

دارد چرا که این مجتمع ها تنها 

نسبت  و  هستند  تولیدکننده 

پایین دستی ها  به نظام توزیعی 

ندارند. کاملی  اراف 

به گزارش فارس، سجاد حافظی، 

محصوات  کننده  تولید 

پاستیکی پیرامون احتال خروج 

بورس  از   PET پروشیمی مواد 

کاا و تکاپوی انجمن کارفرمایی 

مجتمع های پروشیمی برای این 

موضوع عنوان کرد: بورس کاا با 

مختلف  های  زیرساخت  ایجاد 

زحات  گذشته  سال های  در 

معامات  بهبود  برای  بسیاری 

بازار  این  در  پروشیمی  مواد 

کشیده و این در حالی است که 

مواد  توزیع  نظام  که  زمان  هر 

پروشیمی در بورس کاا به نقاط 

صداهای  و  ر  رسیده  مثبتی 

خروج  درخصوص  بسیاری 

مواد پروشیمی از بورس کاا و 

توزیع آن از طریق مجتمع های 

است.  افتاده  راه  به  پروشیمی 

وی افزود: خروج مواد پروشیمی 

از  آن  توزیع  و  کاا  بورس  از 

پروشیمی  مجتمع های  طریق 

عدالت  و  شفافیت  معنای  به 

و  نبوده  مواد  توزیع  نظام  در 

است. خطا  دچار  همواره 

داد:   ادامه  صنعتی  فعال  این 

طی  بورس  اینکه  به  توجه  با 

بر  مستمر  تاش  سال  چندین 

مواد  توزیعی  نظام  ایرادهای 

به طور  پروشیمی واقف است 

کااهای  حضور  ادامه  طبیعی 

پروشیمی در بورس کاا نسبت 

طریق  از  مواد  این  توزیع  به 

مجتمع های پروشیمی ارجحیت 

دارد چرا که این مجتمع ها تنها 

نسبت  و  هستند  تولیدکننده 

پایین دستی ها  به نظام توزیعی 

ندارند.  کاملی  اراف 

حافظی یادآور شد: بورس کاا و 

این  در  گرفته  معامات صورت 

بازار از شفافیت برخوردار است 

و این در حالی است که فعاان 

پروشیمی  دستی  پایین  صنایع 

پاستیکی  صنایع  واحدهای  و 

مجتمع های  در  بسن  صف  با 

دریافت  به  اقدام  پروشیمی 

حواله خرید مواد و یا فروش آنها 

می کردند.  آزاد  بازار  از طریق 

این فعال بورس کاا بر لزوم حل 

از  جلوگیری  منظور  به  مشکل 

فساد تاکید کرد و گفت: ساختار 

برخورداری  دلیل  به  کاا  بورس 

می تواند  همواره  شفافیت  از 

هرگونه فساد را به وضوح نشان 

دهد اما در بازار خارج از بورس 

ردی از این فسادها می توان به 

روشنی پیدا کرد. 

از  خروج  اینکه  بیان  با  وی 

راه اندازی  به  دوباره  کاا  بورس 

امضا  اصطاح  به  حواله های 

عنوان  انجامید  خواهد  طایی 

پایین  واحدهای  از  برخی  کرد: 

راحتی  به  که  پروشیمی  دستی 

بدست  را  خود  مرفی  مواد 

فرایند  این  طریق  از  می آورند 

رکت های  شد.  خواهد  نابود 

تعاونی توزیعی مواد پروشیمی 

عرضه  توازن  ایجاد  راستای  در 

خرد  واحدهای  برای  تقاضا  و 

ایجاد  پروشیمی  دستی  پایین 

دلیل  به  آنکه  حال  و  شدند 

فعال  تعاونی های  برخورداری 

مجوزهای  از  تهران  استان  در 

بر  را  بسیاری  قدیمی مشکات 

ر توزیع مواد پروشیمی ایجاد 

است.  کرده 

روز  به  برای  افزود:  حافظی 

واحدها،  این  مجوزهای  رسانی 

محدوده  تا  شهر  از  خروج 

بوده  روری  کیلومری   120

و  زمان بر  فرایند  که  حالی  در 

تولید  عمده  است.  هزینه بر 

در  پلیمری  و  پاستیکی  مواد 

تهران واقع شده و این در حالی 

واحدهای  از  بسیاری  که  است 

شهرستانی که مواد پروشیمی را 

از بورس کاا دریافت می کردند 

تهران  رازیر  را  آن  دوباره 

می کردند. 

محصوات  کننده  تولید  این 

پاستیکی خروج مواد پروشیمی 

شدن  افزوده  را  کاا  بورس  از 

مشکات  بر  جدید  مشکل  یک 

پروشیمی  دستی  پایین  صنایع 

که  حالی  در  گفت:  و  دانست 

سازوکارهای بورس کاا براساس 

وجود  گذشته  سالیان  تجارت 

دارد اما در صورت چنین اقدامی 

دوباره یک صفحه جدید با شاخ 

روی  پیش  بسیار  برگ های  و 

فعاان بازار خواهد بود. صنعت 

پروشیمی از تولید بسیار خوبی 

در ایران برخوردار است اما نظام 

ایراد  با  همچنان  آن  توزیعی 

است.  مواجه 

حل  برای  راهکاری  ارائه  با  وی 

پروشمی  مواد  توزیع  معضل 

با  کرد:  عنوان  کاا  بورس  در 

مواد  این  مشریان  دسته بندی 

بزرگ  مشریان  بخش  سه  به 

برخوردار از 10 هزار تن مواد به 

باا مشریان متوسط و مشریان 

توزیع  مشکل  می توان  خرده پا 

کاا  بورس  در  پروشیمی  مواد 

را حل کرد. براساس این راهکار 

آن دسته  از مشریان بزرگی که 

تن  هزار  از 10  بیش  می توانند 

مواد پروشیمی را دریافت کنند 

از طریق قراردادهای زمان بندی 

پروشیمی  مجتمع های  با  شده 

را  خود  نیاز  مورد  محصوات 

ترتیب  این  به  تا  کنند  دریافت 

با  کاذب  رقابت های  به  منجر 

نوسان 200 تا 300 درصدی در 

نشوند. کاا  بورس 

مشریان  بخش  داد:  ادامه  وی 

طریق  از  باید  نیز  را  متوسط 

مکانیزم بورس کاا مدیریت کرد 

به  رقابت  طریق  از  بتوانند  تا 

و  یابند  دست  پروشیمی  مواد 

مشریان  از  دسته  آن  درنهایت 

خردی که قادر به خرید دست 

پروشیمی  مواد  از  تن   20 کم 

نیستند را به وسیله تعاونی های 

از  برخورداری  امکان  توزیعی 

مواد مرفی آنها را فراهم کرد.

ترتیب  این  به  وی  اعتقاد  به 

پروشیمی  بر رکت های  عاوه 

توزیعی  تعاونی  واحدهای 

مکانیزم  نیز  کاا  بورس  و 

بروز  از  و  کرده  حفظ  را  خود 

و  عرضه  در  ناهنجاری ها 

دلیل  به  کاا  بورس  تقاضای 

بزرگ، متوسط  حضور مشریان 

و کوچک در کنار هم جلوگیری 

. می شود

خروج محصوات پتروشیمی
 از بورس تولیدکنندگان را نابود می کند

9 Tuesday - 25 September  2018سه شنبه 3 مهر  1397 - 15 محرم  1440 -  شماره 5679      

بیش از 41 درصد از کل معامات الکترونیکی در اختیار 5 کارگزار
آمار معامات شش ماهه اول 97 نشان می دهد سهم معامات برخط از معامات نرمال بیش از 33 درصد بوده 

است.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، به نقل از اطاعات منتره اداره آمار و اطاعات در شش ماهه اول97 از 

105 کارگزار فعال در بورس، 101 کارگزار در معامات آناین فعال بوده اند.

  بر اساس این گزارش 48 / 41 درصد از کل معامات الکرونیکی در 5 کارگزاری انجام شده است که به ترتیب 

کارگزاری های مفید با   01 / 22 درصد، آگاه با 21 / 8 درصد، فارابی با 14 / 5 درصد ، مبین رمایه با 13 / 3 درصد 

و بانک کشاورزی با 3 درصد رتبه های اول تا پنجم را به نام خود ثبت کردند.

همچنین از کل معامات، بیش از 312 هزار میلیارد ریال خرید و فروش الکرونیکی بوده است که 27  درصد کل 

خرید و فروش می باشد.

بنابراین گزارش ارزش کل خرید و فروش در شش ماهه اول97، بیش از 1153 هزار میلیارد ریال بوده است.

براین اساس ارزش خرید و فروش خرد و بلوک معادل 82 درصد کل معامات بوده است. همچنین ارزش خرید و 

فروش عمده  8 / 5  درصد از معامات و ارزش کل سایر ابزارهای نوین مالی 1 / 12  درصد از کل معامات را به 

خود اختصاص داده است.

این گزارش می افزاید: تعداد 5 رکت کارگزاری 77 / 24 درصد کل ارزش معامات را از ابتدای سال تا پایان شهریور 

ماه 97 به خود اختصاص دادند.

رکت های کارگزاری کارگزاری مفید با 57 / 7 درصد، کارگزاری صبا تامین با 66 / 5 درصد، بانک پارسیان با 90 

/ 4 درصد، کارگزاری آگاه با 48 / 3 درصد،  کارگزاری بانک ملت با 16 / 3 درصد در رتبه های اول تا پنجم این 

جدول قرار دارند.

عبور شاخص کل بورس از میانه کانال 168 هزار واحدی 
معامله گران بورس تهران دیروز در حالی با معامات پرحجم و متعادل روبرو بودند که فلزات اساسی همچنان 

طایه دار سهم های پیرو در بازار سهام است، گروه معدنی ها و استخراج کانه های فلزی برای بورس بازها سنگ 

مام گذاشتند.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران )تدپیکس( در پایان معامات روز 

دوشنبه دوم مهرماه 97 با افزایش 3552 واحدی به رقم 168 هزار و 624 واحد رسید.

شاخص کل هم  وزن اما با افزایش 623 واحدی عدد 29 هزار و 347  واحد را به مایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 3910 واحدی به رقم  179 هزار و 820 واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 2695 واحدی به رقم 124 هزار و 317 واحد دست یافت که شاخص بازار 

دوم با افزایش 6697 واحدی عدد  335 هزار و 403 واحد را به مایش گذاشت.

دیروز همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش 47 واحدی بر روی رقم یک هزار و 1949 واحد 

متوقف شد.

بر اساس این گزارش، دیروز معامات سهام در ماد معاماتی رکت های فواد مبارکه با 412 واحد ، توسعه معادن 

و فلزات با 277 واحد و ملی صنایع مس ایران با 231واحدافزایش بیشرین تأثیرمثبت را بر برآورد شاخص کل 

بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معامات سهام در ماد معاماتی رکت های  پروشیمی فجر با 46 واحد،پاایش نفت بندرعباس با 43 

واحد و گسرش نفت و گاز پارسیان با 40 واحد  کاهش ، بیشرین تاثیرمنفی را در محاسبه این ماگر به دوش 

کشیدند.

ارزش کل معامات دیروز بورس تهران در حالی به بیش از یک هزارو 166 میلیارد تومان مایش داده شد که ناشی 

از دست به دست شدن بیش از 3 میلیارد و 891 میلیون  سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی 250 هزار و 5 

نوبت داد و ستد بود.

طی معامات دیروز ماد معاماتی رکت های توسعه صنایع بهشهر، رمایه گذاری صنعت و معدن، پاکسان، گروه 

صنعتی بوتان، پروشیمی زنجان، سیان آرتا اردبیل، ایران ارقام، فراورده های غذایی و قند پیرانشهر، قند قزوین، 

پارس مینو، رمایه گذاری آتیه دماوند، صنایع شیمیایی فارس، معادن بافق، پمپ سازی ایران، قند نیشابور، پاایش 

نفت اصفهان، شکر شاهرود، گروه دارویی برکت، ایران تایر، پروشیمی آبادان، رما آفرین، سامان گسر اصفهان، 

توریستی و رفاهی آبادگران ایران، سخت آژند، بیسکوئیت گرجی، داروسازی امین، فرسازی زر، گلوکزان، لبنیات 

پاک، الرز دارو، تولید چدن سازان از سوی ناظر بازار متوقف و در مقابل ماد معاماتی رکت های شوکوپارس، 

پارس الکریک ، سیان دورود، رمایه گذاری توسعه شهری توس گسر، رامیک های صنعتی اردکان، رینگ سازی 

مشهد، صنعتی نیرومحرکه، فارسیت اهواز، مهرکام پارس، سازه پویش، فروسیلیس ایران، قند ثابت خراسان، قند 

اصفهان، پشم شیشه ایران، حق تقدم خرید سهام لعاب ایران، تولید سموم علف کش، صنایع تولیدی اشتاد ایران،  

مهندسی ساختان و تاسیسات راه آهن و گروه بهمن بازگشایی شدند. 

دیروز همچنین 506 هزار و 662 برگ حق تقدم استفاده نشده بازرگانی و تولیدی مرجان کار برای مدت 9 روز 

کاری آغاز شد. 

دیروز در بازار 2 بورس تهران که به معامات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، بیش از 48.5 میلیون 

سهم آهن  و فواد ارفع به ارزش بیش از 35 میلیارد تومان کد به کد شد؛ همچنین 2.5 میلیون سهم گلتاش به 

ارزش کمر از 2 میلیارد تومان به کدهای درون گروه سهامدار عمده انتقال یافت. 

و  بورس  سازمان  فقهی  کمیته  رئیس  نایب 

اوراق بهادار، آخرین مصوبات کمیته فقهی 

کرد. را تریح  سازمان  این 

سید عباس موسویان به سنا، گفت: یکی از 

سازمان  فقهی  کمیته  در  اخیرا  که  مباحثی 

شد،  نهایی  و  رسید  بندی  جمع  به  بورس 

بود. وکالت  یا صکوک  وکالت  اوراق  انتشار 

قرارداد  پایه  بر  وکالت  صکوک  افزود:  وی 

وکالت طراحی می شود و ویژگی اصلی این 

اوراق در انعطاف پذیری آن است که دست 

بانی در به کارگیری و تخصیص منابع حاصل 

از انتشار اوراق باز است.  

موسویان با بیان اینکه در اوراق وکالت می 

توان به بانی وکالت داد که وجوه حاصل از 

اوراق در فعالیت ها یا چند پروژه مختلف 

به کار گرفته شود، توضیح داد: این در حالی 

اوراق  همچون  دیگری  اوراق  در  که  است 

مشارکت، استصناع و مرابحه، وجوه حاصل از 

اوراق باید در هان پروژه مشخص و تعیین 

شده به کار گرفته شود و انعطاف پذیری ازم 

را ندارد.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، سپس 

وکالت  اوراق  اصلی  کاربرد  سه  به  اشاره  با 

در  اوراق  این  کاربرد  اولین  داشت:  اظهار 

رکت های هلدینگ است که خود چندین 

رکت زیرمجموعه دارند و گاه تفاوت هایی 

هلدینگ  رکت  هم  گاهی  دارند.  هم  با 

جمع  برای  و  کند  مالی  تامین  خواهد  می 

آوری وجوه، اوراقی منتر می کند، اما می 

خواهد در پروژه های مختلف با رویکردهای 

گزینه،  بهرین  اینجا  گیرد.  کار  به  متفاوت 

اوراق وکالت است که رکت هلدینگ می 

زیرمجموعه های  برای  را  اوراق  این  تواند  

کند. خود منتر 

وی ادامه داد: البته ممکن است این تامین 

خرید  برای  یا  پروژه  احداث  برای  مالی 

تاسیسات باشد. گاهی هم ممکن است برای 

و  محصول  فروش  پیش  یا  ها  دارایی  اجاره 

گرفته شود.   کار  به  اینها  امثال 

موسویان، مرف دوم اوراق وکالت را »کان 

پروژه  رکت  گفت:  و  دانست  ها«  پروژه 

می تواند اوراق وکالت منتر کند و وجوه 

جمع آوری شده را به تناسب در بخش های 

مختلف پروژه یا فعالیت های آن به کار گیرد.

با  بورس  سازمان  فقهی  کمیته  رئیس  نایب 

اشاره به سومین کاربرد اوراق وکالت گفت: 

مرف  دیگر  از  رمایه  تامین  های  رکت 

کنندگان این اوراق هستند؛ گاهی این رکت 

ها می خواهند رکت های مختلفی را تامین 

این  مالی  تامین  متصدیان  که  کنند  مالی 

رکت ها تناسبی با هم ندارند یا به لحاظ 

فیزیکی و حقوقی مرتبط با یکدیگر نیستند. 

اوراق  تواند  تامین رمایه می  اینجا رکت 

وجوه،  آوری  جمع  با  و  کند  منتر  وکالت 

رکت های مختلف را تامین مالی کند و به 

آنها تخصیص منابع دهد.

کمیته  در  موضوع  این  موسویان،  گفته  به 

فقهی سازمان بورس طی چند جلسه بحث 

شد و در نهایت کمیته فقهی با اصل انتشار 

اوراق موافقت کرد؛ البته با این رط که برای 

ضابطه مند شدن و حسابرسی و حسابداری، 

و  شود  تعریف  هلدینگ  رکت  آن  باید 

کجا  خواهد  می  را  وجوه  که  باشد  معلوم 

کند. مرف 

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: 

این  بتوان  که  مساله  این  احتساب،  این  با 

اوراق را با سود علی الحساب یا  بدون سود 

علی الحساب در مدل های مختلف به کار 

فقهی سازمان  کمیته  موافقت  مورد  گرفت، 

گرفت. قرار 

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه 

گذشته کمیته فقهی سازمان بورس بحث شد، 

انتشار اوراق بیمه اتکایی بود. به این معنا که 

رکت های بیمه برای حوادث خیلی سنگین 

و بزرگ که احتال وقوع آن کم است اما در 

صورت وقوع خسارت زیادی به بار می آورد 

پرداخت  توان  بیمه  های  رکت  معموا  و 

اتکایی  بیمه های  از  ندارند،  را  آن خسارت 

های  رکت  خود  یعنی  کنند؛  می  استفاده 

بیمه نزد یک رکت بیمه ای بزرگ می روند 

و خود را بیمه اتکایی می کنند.

به گفته موسویان، با توجه به تحریم هایی 

که در سطح بین امللی برای ایران وجود دارد 

و همچنین مزیتی که این اوراق در دنیا پیدا 

کرده، بیمه مرکزی به این فکر افتاده است 

که به جای بیمه اتکایی از اوراق بیمه اتکایی 

استفاده کند.

وی افزود: بر این اساس، بیمه مرکزی طرحی 

را برای کمیته فقهی آورد که پس از بررسی 

کلیات مورد موافقت قرار گرفت. مفاد اصلی 

طرح این است که در اوراق بیمه ای اوراق 

بهاداری منتر می شود و وجوه افرادی که 

می  آوری  جمع  دارند  گذاری  رمایه  قصد 

رمایه  اقتصادی  های  فعالیت  در  تا  شود 

گذاری شود .

موسویان توضیح داد: در این طرح به رمایه 

بحث  بر  عاوه  که  شود  می  گفته  گذاران 

رمایه گذاری، قراردادی هم با رکت های 

بیمه می بندید؛ از طرف دیگر رکت های 

بیمه، بخشی از حق بیمه های دریافتی خود 

را به صاحبان اوراق می دهند تا به رمایه 

به سود  نتیجه  در  و  افراد  این  گذاری های 

رمایه گذاری آنها اضافه شود .

وی ادامه داد: در مقابل، صاحبان اوراق قبول 

اگر احیانا خسارت خاصی رخ  می کنند که 

دهد، بخشی از سود یا اصل دارایی آنها برای 

جران خسارت احتالی به کار گرفته شود؛ 

لذا صاحبان اوراق با این روش، رکت های 

بیمه را یک نوع بیمه اتکایی می کنند.

بورس  سازمان  فقهی  کمیته  رئیس  نایب 

گفت:  طرح  این  های  مزیت  برشمردن  با 

آثار  مختلف،  جهات  از  اتکایی  بیمه  اوراق 

کشور  کان  اقتصاد  برای  خوبی  منافع  و 

به  را  این بخش  دارد و خاهای موجود در 

خوبی پرخواهد کرد.موسویان در پایان افزود: 

ویژگی های مثبت اوراق بیمه اتکایی باعث 

می شود که اوا سود صاحبان اوراق افزایش 

پیدا کند، چون موارد وقوع بیمه های اتکایی 

خیلی نادر است. از طرف دیگر نیازمند بیمه 

نیستیم و حق  از کشور  اتکایی خارج  های 

بیمه هایی که معموا رکت های بیمه  برای 

بیمه های اتکایی خارج از کشور می پردازند، 

در داخل کشور مرف می شود  و به دست 

هموطنان می رسد.

تازه ترین مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس
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معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 

گفت : این وزارتخانه برای تجهیز ورزشگاههای کشور به شبکه فیر نوری برای 

ارتقای اینرنت آمادگی دارد.

به گزارش ایرنا، سید حسین دهدشتی در آیین بهره برداری شبکه فیرنوری و 

ارتباط بی سیم وای فای )Wi-Fi( ورزشگاه نقش جهان اصفهان افزود: تجهیز 

این ورزشگاه به شبکه فیر نوری روع کار است و در صورت درخواست با 

سایر ورزشگاه های کشور نیز همکاری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد : ورزشگاه آزادی تهران نیز پس از نقش جهان اصفهان ورزشگاه 

دوم کشور است که به فیر نوری مجهز خواهد شد.

معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 

خاطرنشان کرد: ارتباط بهر رسانه ای، انعکاس بهر تصاویر و اخبار و استفاده 

مردم از اینرنت پررعت از جمله مرات راه اندازی شبکه فیر نوری به شار 

می رود.دهدشتی با اشاره به اهمیت حایت صنعت از ورزش تریح کرد : 

حایت  های حوزه صنعت در ورزشگاه نقش جهان اصفهان بی نظیر است و 

صنعت در این ورزشگاه مسئولیت های اجتاعی و فرهنگی و ورزشی خود را 

به خوبی ایفا کرده است.

به گفته وی با اقدامات و تفاهم  نامه   هایی که با باشگاه سپاهان و مجتمع 

فواد مبارکه اصفهان داشتیم فیر نوری ورزشگاه نقش جهان تکمیل شد و از 

امروز ماشاگران و خرنگاران و عکاسان می  توانند از اینرنت مطلوبی استفاده 

کنند و رخدادها و مسابقات بر پایه فیر نوری ریع تر مخابره می شود.

شبکه فیر نوری برای نخستین بار در ورزشگاه های کشور و طبق استانداردهای 

کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( با هدف تامین اینرنت پررعت تا 10 گیگا 

بیت بر ثانیه راه اندازی شده است.

از داخل ورزشگاه نقش  پر رعت  ارتباطات  این شبکه، همه  اندازی  راه  با 

جهان اصفهان بر روی شبکه فیرنوری و سامانه های بی سیم وای فای به شبکه 

مخابرات کشور انتقال می یابد و امکان اتصال رویس های مختلف مانند 

شبکه های تلویزیونی و دوربین های تصویربرداری به آن وجود دارد.

همچنین 2 رویس مجزای اپراتور همراه اول برای پوشش شبکه نسل های 

سوم و چهارم تلفن همراه )3G و 4G( و وای فای آپلود )upload( برای همه 

ماشاچیان مسابقات فوتبال در این ورزشگاه فراهم شده است.

 でﾗ┘┑ ﾘｼぱ｠ └ｻ ｸ┖┕ｸそヰﾙﾗ┗ ﾚぱ┖ﾊﾁ でｷﾘｻ ｿｸジｸｼﾁﾗｷ ｿﾗｷﾙ┗
ﾓﾗｷﾓ どせﾓｸ┍ｫ

┡┢

ﾔばﾔﾉ でｸ┕ ┏┘〝ばｫ ﾗﾓ ど〝ﾒ┍ ｹｷﾖﾉ ﾀぱ┊ｻｸ━ っば ポヱあ
در روزهای اخیر آیفون های جدید اپل و از جمله آیفون ایکس اس و آیفون ایکس اس مکس 

برای فروش عرضه شده اند و برخی متخصصان از شناسایی قابلیتی جذاب در آنها خر داده اند.

به گزارش مهر ، بررسی این دو گوشی اپل نشان می دهد که در هر دو مدل از یک آنن اضافی 

استفاده شده است که نه تنها پشتیبانی از شبکه های نسل چهارم ال تی ای را ارتقا می بخشد، 

بلکه باعث می شود در برخی نقاط که پوشش مخابراتی و کیفیت آنن دهی چندان مطلوب 

نیست، آیفون کاکان برای گفتگو با سایرین قابل استفاده باشد.

どば┘ｵﾔば┗ ﾛｸ┎ﾁ でﾗｷﾘ━ﾘｻ でｷﾘｻ ょ┘ｻ ﾜぱ｠ ﾔ┒┎ヰ┘┕ ﾘそヱばｸ┎┑
گزارش های مختلف حاکی از آن است که فیس بوک از مایشگری با فناوری شناسایی صورت 

رومایی خواهد کرد که مهم ترین قابلیت آن برقراری ماس ویدئویی است.

به گزارش مهر ، مدتی است که فیس بوک مشغول کار برای تولید یک مایشگر هوشمند 

است. اما پس از رسوایی افشای اطاعات کاربران و رکت کمریج آناایتیکا  تصمیم گرفت 

این پروژه را متوقف کند.اما اکنون به نظر می رسد فیس بوک در هفته آتی از این مایشگر 

رومایی خواهد کرد.دستگاه مذکور در حال حار Portal نام گرفته و طبق اخبار با استفاده 

از فناوری شناسایی صورت کاربر خود را می شناسد.
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در چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، 

مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شده و کاربران 

بسیاری در جهان به دنبال استخراج و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی 

هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته 

اند به پول زیادی دست پیدا کنند. این گزارش به مرور و معرفی مختری بر 

crypto-  تعاریف و انواع مختلف ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده موسوم به

surrency می پردازد.

به گزارش ایسنا،  بسیاری از کشورهای جهان در تاشند تا این پول بی افسار را 

کنرل کرده و معامات با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن ها بر این 

باورند بیت کوین به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، 

تجهیزات تروریستی، قاچاق داروو مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات 

قضایی و پلیس می توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث 

سهولت استفاده از آن می شود. این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با 

وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده 

را مجاز اعام کرده اند.

براساس گفته های تحلیلگران، زمانی که بیت کوین در سال 200۹ برای نخستین 

بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دار هم کمر بود 

اما در ماه های گذشته حتی تا مرز 20 هزار دار هم رسید. درواقع، فناوری 

بیت کوین  که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می دهد که 

بدون نیاز به هیچ بانکی مبادات مالی خود را انجام دهند و همچنین هویت 

طرفین معامله نیز ناشناس باقی می مانند.

نکته ای که باید در نظر داشت آن است که بیت کوین تنها یک نوع خاص از 

یک ارز دیجیتالی رمزنگاری شده و این در حالیست که مردم و کاربران بیشر 

با بیت کوین آشنایی دارند و باید بدانند که این ارزها انواع و دسته بندی های 

متفاوت و گوناگونی دارند که در این گزارش به بررسی و مرور مختری بر مهم 

ترین آنها خواهیم پرداخت.

به  تدریج  به  و  شد  معرفی  میادی   200۹ سال  از  کوین  بیت  کوین:  بیت 

کرد،  پیدا  باایی  بسیار  ارزش  که  جهان  رار  در  دیجیتال  ارز  مشهورترین 

تبدیل شد. گفته می شود ارزهای دیجیتالی رمزپایه غیرقابل هک هستند و 

باید به صورت ناشناس و با استفاده از سخت افزارهای قدرمندی از پلتفرم های 

مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطاح ماینینگ 

شوند.

در واقع باید گفت که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بر پایه فناوری باک 

چین )Blockchain( هستند که حقیقتا نقش یک پایگاه داده را برای رمزنگاری، 

ثبت و ایمن سازی تراکنش های دیجیتالی بازی می کنند.

اتریوم: اتریوم ارز دیجیتالی رمزپایه ای است که در سال 2013 میادی توسط 

ویتالیک بوترین عرضه شد و به رعت مورد استقبال کاربران فعال در فضای 

مجازی و اینرنت قرار گرفت. اتریوم بیش از اینکه یک ارز مجازی باشد، یک 

پلتفرم نرم افزاری قابل برنامه ریزی غیرمتمرکز بر پایه باک چین است که به 

کاربران اجازه می دهد نرم افزارهای مستقل توزیع شده را به راحتی و در کال 

امنیت و سهولت اجرا کنند.

Zcash: این ارز مجازی رمزپایه نیز بر پایه باک چین است؛ با این تفاوت که 

مامی اطاعات مربوط به تراکنش ها به طور کامل رمزنگاری شده و پنهانی 

است. به گفته کارشناسان فعال در این حوزه، اگر بیت کوین را http در نظر 

بگیریم، zcash عبارت ایمن شده httpsخواهد بود.

ایت کوین : این ارز مجازی رمزپایه در سال 2011 میادی توسط چارلز لی در 

گیت هاب معرفی شد که از شبکه انتقال همتا به همتا یا P2P بهره میرد و 

همچنین به منظور افزایش امنیت و حصول اطمینان از تراکنش های انجام شده 

نیز از معادات پیچیده ریاضی استفاده می کند. این پول مجازی ارزش کمری 

نسبت به بیت کوین دارد؛ به گونه ای که تحلیلگران معتقدند ایت کوین در 

مقایسه با بیت کوین، همچون نقره در برابر طاست.

داج کوین:  این پول مجازی نیز با بهره گیری از سامانه همتا به همتا )P2P( به 

کاربران در فضای اینرنت این امکان را میدهد تا مبالغ پرداختی موردنظر خود 

را به صورت آناین ارسال کرده و پرداخت امنی داشته باشند.

َدش کوین : این نوع خاص از ارزهای مجازی نیز برپایه باکچین بوده که از 

شبکه همتا به همتا )P2P( بهره میرد. دش کوین نخستین شبکه غیرمتمرکز 

کاما خصوصی است که به کاربران اجازه می دهد با قابلیت ارسال خصوصی 

بتوانند به مامی تاریخچه فعالیت و موجودی خود دسرسی پیدا کنند و تراکنش 

های خود را در یک فضای کاما ایمن و ریع انجام دهند.

البته استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده به همین سادگی ها هم نیست و 

استخراج کنندگان )Miners( باید مبلغی را تحت عنوان رمایه گذاری در پلتفرم 

مربوطه به وثیقه بگذارند و هنگامی پول خود را در قالب بیت کوین پس می 

گیرند که استخراج آن ها برای شبکه مفید، سودمند و سودآور بوده باشد. در 

واقع، این مبلغ برای حراست از شبکه و امنیت آن پرداخت می شود. بیت هایی 

که در طول زمان به آرامی تولید می شوند، به کاربرانی افزوده می شود که یک 

بلوک از تبادات به باک چین اضافه کنند.

ارز دیجیتالی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تهیه  موضوع   2 گفت:  فضایی  سازمان  رئیس 

معاری جامع ساختار فضایی و تدوین برنامه 

فضایی در افق 1404 در اولویت برنامه  کمیسیون 

دامی فضایی است که اگر در کمیسیون نهایی 

شوند گزارش تشکیل جلسه شورای عالی فضایی 

کشور آماده می  شود.

در  ایران  فضایی  سازمان  رئیس  براری  مرتضی 

درباره  سوالی  به  پاسخ  در  فارس  با  گفت وگو 

فضایی  عالی  شورای  جلسه  برگزاری  رانجام 

تهیه  کار  دستور  دو  داشت:  اظهار  کشور، 

تدوین  و  معاری جامع ساختار فضایی کشور 

برنامه فضایی کشور در افق 1404 را در اولویت 

داده ایم. قرار  کشور  فضایی  کان  برنامه های 

وی ادامه داد: تاکنون 2 جلسه کمیسیون دامی 

امیدواریم  ایم و  را تشکیل داده  فضایی کشور 

این 2 موضوع در یک یا دو جلسه آینده نهایی 

شوند تا گزارش ازم برای تشکیل جلسه شورای 

عالی فضایی کشور آماده شود.

دارای  فضایی  عالی  شورای  داد:  توضیح  براری 

را  یک کمیسیون دامی است که کار دبیرخانه 

انجام می دهد دارای ۵ زیر کمیته است؛ جلسات 

و  ارتباطات  وزیر  حضور  با  دامی  کمیسیون 

رئیس  و  رئیس  عنوان  به  اطاعات  فناوری 

برگزار دبیر  عنوان  به  ایران  فضایی   سازمان 

 می شود.

کرد:  نشان  خاطر  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 

از   1404 افق  در  کشور  فضایی  برنامه  تدوین 

قبل در دستور کار بوده و تهیه معاری جامعه 

ساختار فضایی کشور نیز اخیرا با توجه به تغییر 

سیاست ها و رویکرد های برنامه فضایی کشور در 

دستور کار قرار گرفته است.

فناوری  توسعه  در  دهه  یک  کرد:   تریح  وی 

جایگاهی  به  اکنون  و  بودیم  متمرکز  فضایی 

ارزش  زنجیره  تکمیل  دنبال  به  که  ایم  رسیده 

فضایی هستیم؛ به این معنا که عاوه بر توسعه 

فناوری به شکل گیری صنعت فضایی نیز کمک 

رکت های  و  کند  رشد  صنعت  این  تا  کنیم 

خصوصی توامند برای حضور در صنعت فضایی 

شوند. ایجاد  کشور 

 رئیس سازمان فضایی ایران:

 └ｻ ゴ┘┒┍ どばｸゲ｠ ど┉ｸド でｷﾗ┘ヰ └ﾞ┊ﾉ でﾗｷﾚせﾘｻ
 どばｸゲ｠ ┏┘ぱﾞぱ┎あ ﾗﾓ ﾗｸあﾗ┘ﾂﾝﾓ ｺば┘ヴﾁ

 

 ｸｻｸｻ ど┊ド でｸ┕ ┓ﾔド┗ ─│ﾎﾁ ┋ﾔド
ｸいばﾘ┍ｫ ┗ ┐ぱ╇ でﾗｸﾊﾁ す┒ﾉ ﾀ┊バｻ

رکت علی بابا که پیشر وعده اشتغالزایی و توسعه فعالیت در ایاات 

متحده را داده بود، حاا اعام کرده است که تحت تاثیر رایط جدید 

و جنگ تجاری میان چین و آمریکا، دیگر وعده های قبلی قابل اجرا 

نخواهند بود.

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه دونالد ترامپ - رئیس جمهور ایاات متحده 

آمریکا - به بهانه حایت از محصوات آمریکایی و تولید داخلی این 

کشور، دستور قانون تعرفه واردات کااهای خارجی اعم از محصوات 

چینی را داد و سپس اعام کرد که واشنگن تعرفه 10 درصدی جدیدی 

را روی واردات کااهای چینی به ارزش 200 میلیارد دار وضع می کند، 

انتظار می رود این تعرفه ها در اول ژانویه سال 201۹ میادی ) 11 دی( 

به 2۵ درصد افزایش یابد.

که  علی بابا  چینی  رکت  مدیرعامل  و  بنیان گذار  عنوان  به  جک ما 

بزرگرین رکت تجارت الکرونیک در آسیا و دومین در جهان پس از 

رکت آمریکایی آمازون محسوب می شود، پیشر عنوان کرده بود که 

فعالیت های خود را در ایاات متحده آمریکا گسرش خواهد داد و بیش 

از یک میلیون شغل در این کشور ایجاد خواهد کرد.

اما حاا به خاطر جنگ تجاری میان چین و آمریکا و رایط جدیدی که 

میان این دو کشور ایجاد شده است، حاا جک ما اعام کرده است که 

این وعده در زمان و رایط دوستی داده شده بوده است و حاا دیگر 

قابل اجرا نخواهد بود.

رکت علی بابا که مونه چینی رکت آمریکایی آمازون است و به منظور 

رقابت و به چالش کشاندن آن وارد این عرصه شد، توانسته است سهم 

قابل توجهی از خرید و فروش های آناین و الکرونیک جهان را به خود 

اختصاص دهد.  علی بابا )Alibaba( در سال 1۹۹۹ میادی توسط وی، 

فروشی  خرده  و  گوناگون  محصوات  آناین  فروش  به  تا  شد  تاسیس 

الکرونیک در رار جهان بپردازد.

وی همچنین عنوان کرد که رکت های تکنولوژی پیشر نیز به دولت 

ترامپ و کاخ سفید انتقاد کرده بودند که تجارت نباید به عنوان یک 

ساح مورد سواستفاده قرار بگیرد بلکه بعنوان یک ارتباط و پل دوستی 

میان کشورها باید باشد.

تنش های تجاری میان چین و آمریکا در مارس سال جاری میادی پس از 

آن افزایش یافت که ترامپ تعرفه های وارداتی را بر فواد و آلومینیوم 

اعام کرد. از آن زمان تاکنون واشنگن و پکن چندین دور تعرفه های 

تافی جویانه علیه یکدیگر وضع کردند؛ بطوری که رایزنی های تجاری 

دو جانبه تاکنون در متوقف کردن این جنگ تجاری ناکام بوده است.

دولت آمریکا در تازه ترین حرکت در جنگ تجاری با پکن، در حال اعال 

این کشور  از  میلیارد دار  ارزش 200  به  کااهایی  بر  تازه  تعرفه های 

است.

به گزارش  رسانه ها، چین قصد دارد با اعال محدودیت های صادراتی 

هدفمند واشنگن را تحت فشار بگذارد.

تاکید کرده است که جنگ تجاری  پایان سخنانش  باری دیگر در  وی 

میان چین و آمریکا رایط جدیدی را ایجاد کرده که دیگر رکت های 

مبادات  به  مطلوبی  و  آسان  در رایط  یکدیگر  با  می توانند  تجاری 

تجاری بپردازند و رکت علی بابا نیز بدون شک از این قاعده مستثنی 

بود. نخواهد 
 

رگواتوری: 
 ｷﾗ └｠ﾘバﾁ ┈ばｸｻ┘┍ でｸ┕ﾗ┘ﾁｷﾘ┻ｷ

ﾔ┑ﾓﾘｻ ［ｸｻ ﾙｸﾊ┍ ポ│ﾝ ﾓ┗ﾔﾍ ｸﾁ
معاون رگواتوری در پیگیری از مبنای قانونی افزایش تعرفه بسته های 

اینرنت همراه و افزایش نرخ مکامه موبایل، گفت: اپراتورها هنوز از حد 

مجاز تعرفه خارج نشده اند اما تعرفه های فعلی تقریبا در سقف است 

و می تواند بیشر گران  شود.

مجید حقی، معاون نظارت و اعال مقررات سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی در گفت و گو با فارس درباره افزایش تعرفه بسته های 

افزایش نرخ مکامه اپراتورهای اول و دوم که  اینرنت موبایل و اخیراً 

آیا در چارچوب قانون است، گفت: در رایط فعلی اپراتورهای موبایل 

هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل 

می کنند و از حدود مقررات خارج نشده اند.

وی در پاسخ به این سوال که مشرکان تلفن همراه از باابودن تعرفه 

بسته های اینرنت موبایل و رکت های ارایه دهنده اینرنت ثابت از 

پایین بودن تعرفه اینرنت موبایل اپراتورهای موبایل انتقاد دارند، گفت: 

تعرفه ها کف و سقف دارد و اپراتورها در بازه مجاز می توانند تعرفه 

تعریف کنند.

ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  مقررات  اعال  و  نظارت  معاون 

ثابت  اینرنت  اپراتورهای  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رادیویی 

معتقدند اند که اپراتور های موبایل کف تعرفه را رعایت می کنند و به 

اصطاح زیر فروشی می کنند که این کار بازار اینرنت ثابت را به هم زده 

است، گفت: اپراتورها موظف اند در چارچوب مقررات تعرفه تعریف 

کنند و در صورت خروج از سقف یا کف تعرفه تذکر می دهیم و با آنها 

برخورد می کنیم؛ اما در مواردی نیز شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل 

کف را رعایت نکردند که به آنها تذکر دادیم.

حقی در پاسخ به این سوال که مشرکان از افزایش چندباره تعرفه ها 

پرسند  می  و  دارند  گایه  موبایل  اینرنت  بسته های  تعرفه   جمله  از 

های  تعرفه  گفت:  یابد،  افزایش  همچنان  تعرفه ها  است  قرار  کی  تا 

 فعلی در حدود سقف تعرفه ها است و دیگر بیشر از این می تواند

 شود. 

ｩﾀﾞぱあ ┓ﾔ┖ドﾘｻ ﾀ┑ﾘﾂ┒ばｷ └｠ﾘバﾁ ┐ぱぱバﾁ
تعرفه ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات توسط اعضای کمیسیونی 

به نام تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و تصویب می شوند.

به گزارش ایسنا، تعرفه گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات انجام می گیرد و تعرفه های تعیین شده در چارچوب 

مصوبه های کمیسیون توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی 

به ذی نفعان اباغ می شود. مجموعه مصوبات این کمیسیون از ابتدا 

تاکنون در آدرس www.cra.ir برای عموم قابل دسرسی است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 13۸2 و با استناد 

فناوری  ارتباطات و  اختیارات وزارت  قانون وظایف و  به ماده هفت 

اداره کل  و  این وزارتخانه  امور مخابراتی  تجمیع معاونت  از  اطاعات 

ارتباطات رادیویی تاسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات 

در  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اجرایی  و  نظارتی  حاکمیتی، 

بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف شده است تا به عنوان 

نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و باا رفن 

کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند. اداره دبیرخانه کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات و نظارت بر اجرای مصوبات آن نیز از دیگر وظایف 

مهم این سازمان است.

که  است  مستقلی  نهاد  رادیویی  ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون 

وظیفه سیاست گذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و 

فناوری اطاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات 

و حفظ حقوق مشرکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان )یعنی 

رعایت عدالت، انصاف، اخاق مداری، راحت، شفافیت و ایجاد فضای 

رقابتی سام ( نیز از دیگر وظایف آن است.

فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اختیارات  و  وظایف  قانون   ۶ ماده  طبق 

ارتباطات و فناوری اطاعات و رئیس سازمان تنظیم  اطاعات،  وزیر 

کمیسیون  دبیر  و  رئیس  ترتیب  به  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 

تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند و مایندگانی از معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و 

دارایی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری 

اطاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می دهند که برای مدت چهار 

سال به این سمت منصوب می شوند.

ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  در  کمیسیون  دبیرخانه  از طرفی 

رادیویی قرار دارد و مسئولیت اباغ مصوبات، تعیین دستور کار جلسات، 

برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها، تشکیل کارگروه های 

کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی که ازم است در جلسات 

کمیسیون حار شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات 

مسئولیت  کمیسیون،  اجرایی  بازوی  عنوان  به  رادیویی،  ارتباطات  و 

نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و 

ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

اما اصاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط 

و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه 

خدمات ارتباطی و فناوری اطاعات در قلمرو شبکه های غیرمادر، تعیین 

بخش  در  خدمات  ارائه  نرخ  و  تعرفه  تصویب  و  نرخ گذاری  سیاست 

ارتباطات و فناوری اطاعات و تصویب جداول و نرخ های کلیه خدمات 

ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن 

و سیاست گذاری درباره صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق  

ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون  وظایف  از  مجوز  صدور  امتیاز 

است. رادیویی 

تدوین و تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه 

خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطاعات، هم چنین 

از رقابت سام  به منظور حصول اطمینان  یا سقف آن ها  تعیین کف 

و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن ها برای تصویب کمیسیون در 

چارچوب قوانین و مقررات نیز از وظایف و اختیارات سازمان تنظیم 

ارتباطات است. مقررات 

 
ﾔ┑ﾔヰ ﾔ┒┎ヰ┘┕ ┌┕ どば┘ヱﾂﾝﾓ でｸ┕ └╇ﾘ｠

رکت لومی فرچه دستشویی هوشمندی تولید کرده که خود را به طور 

خودکار ضدعفونی می کند و قادر به پاکسازی محیط اطراف از مامی 

آلودگی ها با استفاده از اشعه ماوراء بنفش است.

به گزارش مهر ، دستشویی و حام از جمله نقاطی از منزل است که 

احتال وجود انواع آلودگی ها در آن وجود دارد و معموا با استفاده 

از فرچه های عادی می توان به خوبی و با دقت این نوع محیط ها 

را میز کرد.

اما فرچه هوشمند لومی نه تنها قادر به شناسایی و پاک کردن انواع 

آلودگی ها در محیط های مذکور است، بلکه می تواند محل نظافت 

شده را ضدعفونی هم بکند. این فرچه دارای یک ر قابل تعویض است 

که در ر آن یک امپ ضدعفونی کننده ماوراء بنفش نصب شده که با 

تاباندن این نور به جهات مختلف مامی میکروب ها و ذرات آاینده را 

از بین می برد. نحوه تابش نور این فرچه به گونه ای است که که هیچ 

زاویه از دستشویی یا حام را بدون نظافت باقی می گذارد.

شود  می   باعث  که  هم هست  تخلیه  دریچه  یک  دارای  فرچه  این 

رطوبت و آب آن به رعت تخلیه شده و فرچه به زودی خشک شده 

و برای استفاده مجدد آماده شود. مخزن تبخیر مخفی این فرچه هم 

خروج مامی آب باقی مانده را تضمین می کند.

فرچه یادشده با نصب یک باتری کوچک کار می کند و با مس درب آن 

باز شدن و بعد از مس مجدد بسته می شود. قیمت این فرچه که در 

زمستان امسال روانه بازار می شود 40 دار است.


