6

editorial@iran-newspaper.com

بانک مرکزی خبرداد

اخبار

اتصال سوئیچ کارتهای بانکی ایران
و روسیه

رفع موانع بینالمللی بانکی ایران و چین

در همایش تجاری مشـــترک ایران و چین بر رفع موانع بینالمللی
بانکی ایران و چین با تأســـیس بانک آســـیا و رفع مشکالت دریافت
روادید چین توســـط کارآفرینان ایرانی تأکید شـــد .به گـــزارش اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشـــاورزی ایران ،همایش تجاری ایران و
چین با حضور هیأت تجاری صنعتی اســـتان «شانسی» این کشور و
جمعی از فعاالن اقتصادی ایران توسط اتاق مشترک ایران و چین
برگزار شـــد .معاون همایش مشورتی اســـتان شانسی چین در رأس
هیأت تجاری صنعتی این اســـتان با هدف آشـــنایی با فعالیتهای
بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی به ایران سفر کرده
و در همایش تجاری ایران و چین در اتاق ایران حضور یافته اســـت.
اعضای این هیأت از بخشهای مســـکن ،کشاورزی ،سرمایهگذاری،
دکوراسیون ،اینترنت و نرمافزار بوده و بر سرمایهگذاریهای مشترک
اقتصادی تأکید داشتند« .اسداهلل عسگراوالدی» رئیس اتاق مشترک
ایران و چین گفت :کارآفرینان ایرانی آمادگی دارند مناسبات خود را
با فعاالن اقتصادی چین گسترش دهند.

ادامه رشد شاخص بورس در کانال  ۸۰هزار واحدی

در آخرین روز معامالتی تاالر شیشهای در این هفته شاخص کل بورس توانست
بیـــش از  ۲۱۴واحد رشـــد کند .در این روز تعـــداد زیادی از نمادهـــای گروه مواد
غذایی رشـــد کردنـــد ،ولی قندیها برخالف روز گذشـــته در کانال کاهشـــی قرار
گرفتند .روز چهارشنبه ارزش معامالت بورس تهران امروز به رقم  ۱۸۶میلیارد
و  ۴۶۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بالغ شـــد که این رقم ناشـــی از دست به دست
شـــدن ۹۴۲میلیون و  ۶۰۹هزار ســـهم و اوراق مالی قابل معامله طی  ۵۶هزار و
 ۶۶۲نوبت دادوستد بود.

 ۷۰۰هزار میلیارد تومان وام برای صنعت

از سال  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۵مجموع  ۶۹۹.۷هزار میلیارد تومان تسهیالت
بانکی به بخش صنعت ،معدن و تجارت کشور پرداخت شده است.
طی ســـالیان  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۵به ترتیب اعتبـــارات مختلفی بهعنوان
تســـهیالت بانکی در اختیـــار بخش صنعت ،معـــدن و تجارت قرار
گرفته که به ترتیب هر ســـاله با رشـــد همراه بوده اســـت؛ هرچند که
میزان این رشد در سالیان مختلف رقم متفاوتی را شامل میشود .در
سال  ۱۳۹۱تا سال  ۱۳۹۵به ترتیب میزان تسهیالت بانکی پرداخت
شـــده به بخش صنعت و معدن به ترتیب برابـــر  ۶۱.۹هزار میلیارد
تومـــان۷۰.۶ ،هزار میلیارد تومان ۱۰۶.۴ ،هـــزار میلیارد تومان۱۲۱.۹ ،
هزار میلیارد تومان و  ۱۶۰.۹هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیر امور فنی شـــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشـــاره به تشکیل کمیته
فنی ایران و عراق برای توســـعه میادین مشترک اظهار کرد :اگر عراقیها ipc
را بهعنـــوان یـــک قرارداد بینالمللی بپذیرند ممکن اســـت توســـعه میادین
مشـــترک با این کشور در قالب  ipcباشـــد .احمد رجبی با بیان اینکه مذاکره با
عراق به دلیل بحران داعش حدود چهار ســـال قبل متوقف شده بود ،افزود:
قرار اســـت فعالیت تیم مذاکراتی مجدداً از سر گرفته شود .ابتدا باید با عراق
در مورد میدانی به جمعبندی برســـیم بعد تصمیم بگیریم که برای توسعه
میدان مورد نظر از شـــرکتهای خارجی اســـتفاده کنیم یـــا خودمان میدان را
توسعه دهیم.

ارسال الیحه بانکداری به مجلس تا پایان خرداد

رئیـــس کل بانـــک مرکزی اعـــام کـــرد :پیشبینی میشـــود الیحه
بانکداری تا پایان خردادماه سالجاری به مجلس ارائه شود .ولیاهلل
سیف درباره الیحه بانکداری گفت :در هیأت دولت الیحه بانکداری
جمهوری اسالمی ایران در حال جمعبندی نهایی است .رئیس کل
بانک مرکزی تصریح کرد :بر اســـاس تصمیمگیری در هیأت دولت
با توجه به اولویتها مقرر شد الیحه بانکداری جمهوری اسالمی به
صورت بخش بخش به مجلس ارسال شود.

نخستین دستگاه «ایکس-ری» پرسرعت وارد شد

رئیسکل گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت :نخستین دستگاه ایکس -ری
جدید پرســـرعت با قابلیت رصـــد روزانه هزار و  500کامیون وارد بندر شـــهید
رجایی شـــد .به گزارش گمرک ،کرباســـیان عنوان کرد :پیشبینی شده امسال
19دستگاه ایکس ری کامیونی به گمرکات کشور اضافه شود .به گفته این مقام
مسئول ،ویژگی این دستگاههای جدید پرسرعت بودن آنهاست ،به طوری که
هر یک قابلیت رصد روزانه هزار و  500دستگاه کامیون را دارند.وی خاطرنشان
کرد :این دســـتگاهها بیشتر در گمرکات بازرگان ،دوغارون و شهید رجایی مورد
استفاده قرار خواهند گرفت .وی ادامه داد :در تالشیم دستگاههای ایکس -ری
قدیمی را با تغییر وضعیت به پرسرعت تبدیل کنیم؛ دستگاههای جدید حتی
میتوانند کامیونها را در حال حرکت رصد کنند.

نخستین شهرک تخصصی خرما افتتاح میشود

مدیرعامل ســـازمان منطقه آزاد چابهار از افتتاح شهرک تخصصی
خرما با ظرفیت  ۲۰۰هزار تن تولید در اســـتان سیستان و بلوچستان
خبر داد .عبدالرحیم کردی در گفتوگو با ایســـنا ،با اشاره به آخرین
وضعیت شـــهرک تخصصـــی خرما ،اعـــام کرد :مســـاحتی حدود
 ۳۰هکتار به منظور بهرهبرداری از شـــهرک تخصصی خرما در نظر
گرفته شده و تخصیص زمین صورت گرفته است .عالوه بر این طرح
مربوطه تهیه شـــده و در حال مذاکره با چند ســـرمایهگذار به منظور
افتتاح این طرح هســـتیم .وی ادامه داد :در سال  ۱۳۹۶بخش عمده
شهرک افتتاح میشود و فاز یک آن با ظرفیتی معادل  ۲۰۰هزار تن
تولید مربوط به اســـتان سیستان و بلوچســـتان در نظر گرفته شده و
با پیادهسازی طرحهای توســـعهای میتواند برای کل کشور تولید را
افزایش دهد.

بانک مرکزی به مشتریان و سپردهگذاران اعالم کرد
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آغاز تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله «فرشتگان»

تکلیف سپردههای تا  10میلیون تومان در گام اول مشخص میشود  /فقط  ۲۰شعبه «کاسپین» مجوز فعالیت دارند

گـ ــروهاقتصـ ــادی/با تصمیمـ ــات اخیری
که در رابطه با مؤسسـ ــه اعتباری کاسپین
گرفته شد ساماندهی سپردهگذاران یکی
از مؤسسـ ــات مالـ ــی وارد مرحله جدیدی
میشـ ــود .اکنون با صدور مجـ ــوز برای ۲۰
شعبهازاینمؤسسه،مشتریانوهمچنین
سـ ــپردهگذاران تعاونیهای زیرمجموعه
آن برای تعیین تکلیف شرایط خود فقط
باید به این شـ ــعب مراجعه کنند ،درغیر
ایـ ــن صـ ــورت بانـ ــک مرکزی مسـ ــئولیتی
در قبال آن نخواهد داشـ ــت .بـ ــه گزارش
ایسـ ــنا ،بعـ ــد از چند ماه سـ ــرانجام نقل و
انتقال اموال و دارایی عمده تعاونیهای
زیرمجموعه مؤسسه کاسپین به آن پایان
یافتـ ــه و مرحل ه جدیدی از تعیین تکلیف
سـ ــپردهگذاران تعاونیهای این مؤسسـ ــه
آغاز شـ ــد .فرشـ ــتگان ،الزهـ ــراء ،دامداران
و کشـ ــاورزان کرمانشـ ــاه ،عـ ــام کشـ ــاورزان
مازندران ،حسـ ــنات ،پیوند ،بـ ــدر توس و
امید جلین هشت تعاونی مالی و اعتباری
بودنـ ــد کـ ــه در پایـ ــان سـ ــال  ۱۳۹۴تحت
مجموعهکاسپینقرارگرفتند.
این مؤسسه مجوز فعالیت را دریافت
کـ ــرد تـ ــا بتوانـ ــد بـ ــا نقـ ــل و انتقـ ــال کامل
داراییهـ ــای ارزیابـ ــی شـ ــده تعاونیهای
تعیین شـ ــده فعالیت خود را شکل دهد،
با این حال طولی نکشید که برخی شعب
به دلیل دسـ ــتور یک دادستانی تابلوهای
خود را به کاسـ ــپین تغییر دادند در حالی
که این کار برخالف توافق اولیه انجام خود
موجب شد تا در جریان تجمعات ماههای
اخیر  ،مؤسسه کاسپین مورد اعتراض قرار
گیـ ــرد در حالی که سـ ــپردهگذاران مربوط
بـ ــه تعاونیهـ ــای منحلـ ــه زیرمجموعـ ــه
کاسپین بوده و عمدتاًبه تعاونی فرشتگان
اختصاصداشتند.
از ایـــنرو همـــان طور کـــه رئیس کل
بانک مرکزی اعالم کرد از زمانی مؤسسه
کاســـپین موظـــف به رســـیدگی بـــه امور

سپردهگذاران خواهد بود که تمامی اموال
و امـــاک ارزیابی شـــده تعاونیها به این
مؤسســـه منتقل شـــده و آنگاه کاسپین در
شعب تحت عنوان خود مسئول رسیدگی
به ســـپردهگذاران خواهد بود و از آن پس
بانـــک مرکـــزی در مقابل اقدامـــات این
مؤسسهمتعهدمیشود.
اما با اطالعیه اخیر بانک مرکزی اعالم
شـــد کـــه بـــزودی ســـپردهگذاران تعاونی
فرشـــتگان کـــه عمـــده ســـپردهگذاران را
تشکیل میدهند میتوانند با مراجعه به
شعب کاسپین وضعیت خود را مشخص
کنند .براین اساس با اولویتبندی انجام
شده تعیین تکلیف سپردهگذاران تا سقف
 ۱۰میلیون تومان فرشـــتگان در دستور کار
قرار گرفتـــه و با انجام ایـــن فرآیند حدود
 ۸۷درصد آنها دارای وضعیت مشخص
خواهند شـــد ،البته تصمیم با خودشـــان
اســـت که وجوه خود را در مؤسســـه دارای
مجوز کاســـپین قرار دهند یـــا آن را خارج
کنند .در حالـــی حدود  ۳۹۷هـــزار و ۳۹۲
نفـــر از ســـپردهگذاران فرشـــتگان تعیین
تکلیف میشـــوند که این افراد باید فقط
به شـــعب اعالمـــی کاســـپین کـــه دارای
مجوز بانک مرکزی اســـت مراجعه کنند.
به عبارتی در حال حاضر فقط  ۲۰شـــعبه
کاسپین با نظارت بانک مرکزی فعالیت
میکند و مشـــتریان جدید این مؤسسه و
ســـپردهگذاران تعاونیهای زیرمجموعه
نباید به ســـایر شـــعب مراجعهای داشته
باشـــند در غیر ایـــن صورت تعهـــدی در
برابر آنها وجود نـــدارد ،چرا که مربوط به
تعاونیهایمنحلههستند.
در حـــال حاضر مجوز  6شـــعبه برای
تهران و  ۱۴شـــعبه در شهرستانها صادر
شـــده اســـت .ظاهراً از شب گذشته تغییر
تابلوی شعب مجاز آغاز شده است.
آنطور کـــه محمدرضـــا تابش -عضو
ناظـــر مجلـــس در شـــورای پـــول و اعتبار

 بـــا اشـــاره به مصوبـــه روز گذشـــته اینشـــورا اعـــام کـــرده اســـت پرداختی به
ســـپردهگذاران کوچـــک کاســـپین از روز
پنجشنبه(امروز)آغازمیشود.
۸۷ëëدرصدسپردهگذارانتعاونیمنحله
فرشتگانتعیینتکلیفمیشوند
بانک مرکزی اعالم کـــرد ۸۷ :درصد
ســـپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان
تعیین تکلیف میشـــوند .پیرو اطالعیه
مـــورخ  27اســـفند  95و صـــدور مجـــوز
فعالیت مورخ  27اســـفند  94مؤسســـه
اعتبـــاری کاســـپین با هدف ســـاماندهی
تعاونیهـــای اعتبار منحله هشـــت گانه
(فرشتگان ،الزهرا ،دامداران و کشاورزان
کرمانشـــاه ،عـــام کشـــاورزان مازنـــدران،
حسنات ،پیوند ،بدر توس و امید جلین)
و انجـــام ارزیابی و نقل و انتقال داراییها
با مسئولیت هیأتهای تصفیه و مؤسسه
و متناســـب با آن حسب موافقت مرجع
قضایی ،انتقال سپردههای تعاونیهای
منحله هشـــت گانه به مؤسسه اعتباری
مذکور به استحضار میرساند؛
بـــا توجه به اقدامـــات بانک مرکزی و
مراجـــع قضایی درخصوص تســـریع در
روند نقل و انتقال داراییها و بدهیهای
تعاونیهای منحله در پایان سال ۱۳۹۵
و با توجه بـــه انجام بخش قابل قبولی از
فرآیند ارزیابی و نقـــل و انتقال داراییها
و فراهم آمـــدن امکان انتقـــال تدریجی
ســـپردههای تعاونـــی اعتبـــار منحلـــه
فرشتگان و درخواست مؤسسه اعتباری
کاســـپین به منظور اخذ مجوز تأســـیس
شعب ،مقرر شد؛ با توجه به احراز شرایط
الزم ،مجوز افتتاح ۲۰شعبه برای مؤسسه
اعتباری کاســـپین صـــادر و بدین ترتیب
مؤسسه مجاز شد نســـبت به انجام امور
بانکی اقدام کند .در این مرحله مؤسسه
موظف است حسب نظر مرجع قضایی
نخســـت نســـبت بـــه پذیـــرش تعهد و

ســـــــــــکه و طال

ëëبا توجه بـــه انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی
و نقـــل و انتقال داراییهـــا مجوز افتتاح  ۲۰شـــعبه برای
مؤسسه اعتباری کاسپین صادر میشود

پرداخت سپرده سپردهگذاران تعاونی
اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد
میلیون ریال برای هریک از مشـــتریان
این تعاونی منحل شـــده ،طبق برنامه
زمانبندی که در پایگاه اطالعرســـانی
مؤسســـه اعتباری کاســـپین بـــه اطالع
عموم خواهد رسید اقدام کند.
برنامه تعیین تکلیف ســـپردههای
تـــا یکصد میلیون ریـــال تعاونی اعتبار
منحله فرشـــتگان قدم نخست بوده و
مؤسسه اعتباری کاسپین مکلف است
برنامـــه تعیین تکلیف تدریجی ســـایر
ســـپردهگذاران محتـــرم بـــا هماهنگی
بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی
را انجـــام و اخبـــار آن را بهاطالع عموم
برساند .شایان ذکر اســـت با این اقدام
از مجموع  ۴۵۸.۸۲۶نفر ســـپردهگذار
تعاونی منحلـــه فرشـــتگان وضعیت
 ۳۹۷.۳۹۲نفر (به میـــزان  ۸۷درصد)
تعیین تکلیف خواهد شد.

ëëاسامی۲۰شعبهمجازمؤسسهکاسپین
بـــر اســـاس اعـــام بانـــک مرکزی
20شـــعبه مجاز مؤسســـه کاســـپین به
شرح زیر است:مرکزی ،تهران ،آرژانتین
 کرمـــان ،کرمـــان ،میـــدان بســـیج -سهروردی جنوبی  ،تهران ،خ مطهری
 ساری  ،ساری ،میدان امام خمینی -دروازه دولت ،تهران ،خ انقالب  -کوی
نصر  ،تهران  ،اردبیل ـ ســـعادتآباد،
تهران ،میدان کاج  -رشـــت  ،رشـــت،
خ امـــام خمینی  -پامچال ،مشـــهد،
بلـــوار ســـجاد  -اصفهـــان ،اصفهان،
خ بزرگمهـــر  -دانش  ،مشـــهد ،بلوار
معلـــم  -تبریـــز ،تبریـــز ،چهـــارراه
عباســـی  -وکیـــل آباد ،مشـــهد ،بلوار
وکیـــل آبـــاد  -زاهـــدان ،زاهـــدان ،خ
بهشـــتی  -گرگان  ،گرگان ،خ ولیعصر
 بیرجنـــد  ،بیرجنـــد ،خ معلم  -یزد،یـــزد ،بلـــوار جمهـــوری اســـامی -
کرمانشاه،کرمانشاه ،چهارراه مدرس.

 4فروند هواپیمای جدید بر باند فرودگاه مهرآباد فرود آمدند

روزگذشـــته  4فروند هواپیمای کوتاهبـــرد  ATRبر باند
فـــرودگاه مهرآباد فـــرود آمدند.روز  27اردیبهشـــت،
چهـــار فرونـــد از هواپیماهـــای  ATRتحویـــل ایرانایر
داده شـــد و این  4هواپیما در فرودگاه مهرآباد بر زمین
نشستند .هواپیمای ATRاز مدل هواپیماهای کوتاهبرد
مخصوص مســـیرهای داخلی اســـت که ظرفیت آن
حدود  70تا  90مســـافر است .طبق گفته اصغر فخریه
کاشـــان ،قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به ایلنا ،دیروز
چهار فرونـــد از این هواپیما تحویل ایران ایر شـــد و 16
فرونـــد باقـــی مانده نیز در دو ســـال آینـــده به ناوگان
ایرانایر اضافه خواهد شد.
ëëپنجهواپیمایدیگرATRواردکشورمیشود
مدیرعامل شـــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایـــران (ایران ایـــر) ضمن بیـــان اینکه دیـــروز فرودگاه
مهرآباد تهـــران میزبان ورود چهـــار فروند هواپیمای
جدیـــد ( ATRای تـــی آر) بـــوده اســـت ،از ورود پنـــج
فرونـــد دیگـــر از این نـــوع هواپیماها به کشـــور تا پایان
ســـال  10( 2017دی  )1396خبر داد« .فرهاد پرورش»
روز چهارشـــنبه در حاشـــیه مراســـم ورود چهار فروند
هواپیمـــای  ATRبـــه فـــرودگاه مهرآبـــاد ،در جمـــع
خبرنـــگاران افـــزود :ایـــران ایر بـــرای خریـــد  20فروند
هواپیمای  ATRبا این شرکت سازنده قرارداد منعقد
کرده و امید است بقیه این هواپیماها در سال  2018به
ایران ایر تحویل شود .وی اظهار داشت :پس از برجام
و لغو تحریمها ،مذاکـــره برای خرید هواپیماهای نو با
شرکتهای سازنده به صورت مستقیم آغاز شد و پس
از ورود  3فروند هواپیمای ایرباس به کشـــور ،امروز نیز
شاهد ورود  4فروند هواپیمای  ATRبه ایران هستیم.
پـــرورش افـــزود :ایـــران ایـــر از ایـــن هواپیماهـــا در
مســـیرهای کوتاه و فرودگاههای کم برخوردار استفاده

مذاکـــرات برجام قـــرار بر این شـــد که ایـــن اعتبارات
صندوق توســـعه ملی را به خریـــد هواپیماهای جدید
اختصاص دهیـــم .وی افزود :قرار اســـت برای تأمین
پیشپرداخت هواپیماهایی که قـــرارداد آن را منعقد
کردهایم بین شرکتهای مالی مناقصهای برگزار کنیم
تا فاینانسر مشخص شود و براساس همین در قرارداد
ذکر شده است که این مبلغ پول پرداخت شده پس از
جذبفاینانسر،بهعنوانپیشپرداختمحسوبشود.
وی همچنیـــن درباره اســـتفاده از اوراق صکوک اظهار
داشت :با توجه به اینکه ایرانایر یک شرکت خصوصی
اســـت مشکالتی در سیستم اداری برای استفاده از این
منابـــع مالی وجود دارد .اگر این مشـــکالت حل شـــود
میتوانیم از اوراق صکوک هم برای پیشپرداختها
استفادهکنیم.
ëëمعاون مدیرعامل :ATR
ما به تمام تعهداتمان به ایران پایبندیم
معاون مدیرعامل  ATRبا بیـ ــان اینکه ما به تمام
تعهداتمـ ــان به ایران پایبند هسـ ــتیم ،اظهار داشـ ــت:
عالوه بر قرارداد فروش  20فرونـ ــد هواپیما ،با ایرانایر
قرارداد پشـ ــتیبانی از این تعـ ــداد هواپیما را نیز منعقد

کردهایم .معـ ــاون مدیرعامل  ATRدر پاسـ ــخ به ایلنا
دربـ ــاره احتمال تغییر سرنوشـ ــت برجام :مـ ــا به تمام
تعهداتمان پایبندیم جیوانی در نشست خبری حاشیه
مراسم تحویل چهار فروند هواپیمای  ATRدر پاسخ به
پرسش ایلنا مبنی بر فشارهای امریکا برای تحریمهای
جدید یا تغییر در برجام و تأثیر در آن بر همکاریهای
ایران و شرکت  ATRگفت :به نظر من در صنعت تولید
هواپیمـ ــا موضوع مهم ،نیاز و الزامات اسـ ــت .اسـ ــاس
ایـ ــن قراردادها در صنعت هوانوردی الزامات ،تقاضا و
عرضه اسـ ــت .وی با تأکید بر اینکه قرار است  16فروند
دیگر هواپیماهـ ــای ایرانایر را تحویل دهیم و  20فروند
دیگر هم بـ ــه صورت اختیاری اسـ ــت ،گفـ ــت :در واقع
قـ ــرارداد ما با ایرانایر  40فروند هواپیمای  ATRاسـ ــت
که  20فروند آن به صورت اختیاری خواهد بود .معاون
مدیرعامل  ATRادامه داد :تمام شرکتها و پارتنرهای
ایتالیا و ایران در تمام دنیا براسـ ــاس قوانین و مقررات
فعالیت میکنند.عالوه بر قـ ــرارداد کنونی با هما ،یک
قرارداد جانبی با این شرکت هواپیمایی برای پشتیبانی
این هواپیماها منعقـ ــد کردهایم .جیوانی تأکید کرد :ما
متعهد به انجام پشتیبانی و قراردادهایمان هستیم.

دعوت تشکلها از مردم برای حضور در انتخابات

برای تعیین سرنوشت کشور همه بیایند

گروهاقتصادی /درکنار تمام چهرههای اقتصادی که از مردم برای حضور
پرشـ ــور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردهاند،
همچون روزهای گذشـ ــته تشکلهای مختلف اقتصادی نیز دراین زمینه
بیانیه صـ ــادر کردند .پیش از ایـ ــن نزدیک به هزار اقتصـ ــاددان ،محقق و
دانش آموخته اقتصاد از دانشـ ــگاههای داخلی و خارجی طی بیانیههای
مسـ ــتقل از مردم خواسته بودند که برای تعیین راه توسعه کشور در آینده
در انتخابات شرکت کنند.
ëëدعوتاتاقبازرگانیایرانبرایحضوردرانتخابات
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران با صدور اطالعیهای از
فعاالن اقتصادی و سایر اقشار جامعه برای حضور در انتخابات پایان هفته
جاری دعوت کرد.در اطالعیه اتاق ایران آمده اسـ ــت :بار دیگر حماسهای
رقم خواهد خورد و مردم فهیم و قدرشـ ــناس ایران اسالمی ،بلوغ خود را
با شـ ــرکت در انتخابات نشان خواهد داد .اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
ش خصوصی کشور از مردم
کشاورزی ایران بهعنوان بزرگترین تشکل بخ 
شـ ــریف ایران بویژه فعاالن اقتصادی سراسر این سـ ــرزمین که دل در گرو
توسعه و پیشرفت ایران دارند ،دعوت میکند تا با شرکت در دوازدهمین
ن دورهای مجلس شورای اسالمی و
دوره انتخابات ریاستجمهوری،میا 

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ،در ثبت حماسهای
دیگر گام بردارند .بی تردید توسعه کشور فقط با حضور و یاری همهجانبه
مردم امکانپذیر است.
ëëدعوتسازندگانصنعتنفتبرایحضوردرانتخابات
انجمن سـ ــازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور با تأکید بر اهمیت
دوازدهمین دوره انتخابات ریاسـ ــت جمهوری با انتشار اطالعیهای اعالم
کـ ــرد :حضور هـ ــر ایرانی در انتخابـ ــات پیش رو ،نشـ ــانه عالقهمندی همه
ایرانیان به سرنوشـ ــت ایران  -اسـ ــامی اسـ ــت .ایجاد ثبـ ــات اقتصادی و
پیشبینیپذیری محیط کسـ ــب و کارکشـ ــور ،پرهیز از سیاسـ ــتگذاریهای
کوتاه مدت و بروز شـ ــوکهای آنی از جمله شـ ــتاب زدگـ ــی در اصالح نرخ
ارز باید مـ ــورد توجه قرار گیرد .دولت آینده باید از تغییرات شـ ــتاب زده و
تورمزا جلوگیری کرده و از توزیع منابع بر پایه وعده محوری در رقابتهای
انتخاباتی پرهیز کند .تقویت توان بخش خصوصی و بهبود فضای کسب
و کار بـ ــا اصالح قوانین و مقررات مهم اقتصادی ،اصالح قانون تجارت با
رویکرد تولید و صنعت ،اصالح قانون تأمین اجتماعی با رویکرد اشتغال
محـ ــوری به جای رویکرد ضد اشـ ــتغالزایی و اصالح مقـ ــررات مالیاتی در
مسیر عدالت نیز باید از برنامههای دولت دوازدهم باشد.
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مدیرعامل ایران ایر :تا پایان امسال  3تا  4فروند ایرباس دیگر به ناوگان هوایی ایران اضافه میشود
خواهـــد کـــرد ،زیـــرا همـــواره نماینـــدگان مختلـــف و
استانداران درخواست داشتهاند پروازهای هوایی ما به
این فرودگاهها برقرار شود .ما مطالعات خود را درباره
هواپیمای ATRکه سابقه خوبی از آنها وجود دارد ،آغاز
کردیم تا بتوانیم از هواپیماهای مناسبی برای پروازهای
کمتر از  100نفر اســـتفاده کنیم .پـــس از توافق برجام،
ایرانایر برای خرید 200فروند هواپیما قرارداد منعقد
کرده که  100فروند آن را با شرکت ایرباس80 ،فروند با
شرکت بوئینگ و  20فروند با شرکت  ATRبوده است.
ëëتحویل4فروندایرباستاپایان2017
وی با اشـــاره به تحویـــل هواپیماهـــای ایرباس به
ایرانایر ادامه داد :تا پایان ســـال  2017ســـه الی چهار
فرونـــد هواپیمـــای ایرباس  320بـــه نـــاوگان ایرانایر
ملحـــق میشـــود .مدیرعامل ایرانایر گفت :در ســـال
آینـــده  9فروند هواپیمای ایرباس بـــه ایرانایر تحویل
داده میشود که چهار فروند آن هواپیمای  320و پنج
فرونـــد آن  321اســـت.پرورش تأکید کـــرد 95 :درصد
کارهای فنـــی و عملیاتی این  9فرونـــد هواپیما انجام
شـــده اســـت .وی همچنین ادامه داد :نخستین فروند
هواپیمای بوئینگ که به ایران میرسد ،بوئینگ 777
است که فروردین سال  97وارد ناوگان ایرانایر خواهد
شد .مدیرعامل ایرانایر تأکید کرد :تا سال  2020پانزده
فروند هواپیمـــای بوئینگ به ناوگان ایـــران ایر ملحق
خواهد شد.
ëëبرگزاری مناقصه فاینانسرها
برای تأمین پیشپرداخت
مدیرعامـــل ایرانایردربـــاره چگونگـــی پرداخـــت
پیشپرداختهای هواپیماها اظهار داشت :در دولت
گذشته مصوبهای برای خرید  6فروند هواپیمای 320
از محل صندوق توســـعه ملی داشـــتیم اما با شـــروع

سكه تمام
1225000
نيم سكه
655000
ربع سکه
372000
طالي  18عيار (گرم(
115560

بــــازارجـــــهانی

 ۸۷ ëëدرصد ســـپردهگذاران تعاونی منحله فرشـــتگان
تعیین تکلیف میشوند
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1246
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51/8
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عکس :ایلنا

جزئیات تشکیل تیم مذاکراتی ایران و عراق
برای توسعه میادین مشترک

سال بیستوسوم شماره  6498پنجشنبه  28اردیبهشت 1396

عکس :ایرنا

کلیـــد اتصـــال ســـوییچ کارتهـــای بانکـــی ایـــران و
روســـیه ،در ادامه گســـترش ارتباطات بانکی در سطح
ک مرکـــزی ،هموطنـــان دارای کارتهای
بینالمللی،زده شـــد .به گـــزارش بان 
ل جاری
شـــتابی و همچنین دارندگان کارتهای روســـی از اواخر مردادماه ســـا 
میتواننـــد از خودپردازهای دو کشـــور و در فاز بعد ،از ســـایر درگاههای پذیرش
به صورت مشـــترک اســـتفاده کنند .با توجه به مذاکرات چند ماه اخیر و توافق
برای اتصال ســـامانه کارت جمهوری اسالمی ایران با سامانه کارت کشور روسیه
ل جـــاری ارســـال ،دریافت و پـــردازش تراکنشهای
ت ماه ســـا 
از  ۲۵اردیبهشـــ 
آزمایشـــی بین دو کشور آغاز شـــده و مطابق با برنامه زمانبندی از اواخر مرداد
ل جاری ،دارندگان کارتهای شتابی و همچنین دارندگان کارتهای اعتبار
ســـا 
روســـی میتوانند در فـــاز اول ،از خودپردازهای دو کشـــور و در فاز بعد ،از ســـایر
درگاههـــای پذیرش به صورت مشـــاع اســـتفاده کنند .ارتباط بین ســـوئیچهای
کارت ایران و روسیه عالوه بر توسعه امکانات گردشگری در نقاط مختلف کشور
برای گردشگران روس و همچنین کشورهای مشترک المنافع ،تسهیالت قابل
توجهی را برای مســـافران و گردشـــگران ایرانی که به مقصد این کشـــورها سفر
میکنند ،فراهم میکند.

اقتصادی

iran-newspaper

ëëبیانیهسندیکایشرکتهایساختمانیبرایدعوتدرانتخابات
سـ ــندیکای شـ ــرکتهای سـ ــاختمانی ایران در بیانیهای از آحاد مردم
برای حضور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد و
افزود :امیدواریم دولت منتخب ادامه دهنده تالشها برای ایجاد بستری
مناسـ ــب برای حضور بخش خصوصی باشد .در بیانیه دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران آمده
است :در آستانه انتخاباتی مهم و سرنوشت ساز برای تعیین باالترین مقام
اجرایی کشـ ــور قرار داریم و با توجه به شـ ــرایط حساس پیش رو مشارکت
بیشـ ــتر ،حضور پررنـ ــگ و انتخاب هوشـ ــمندانه آحاد جامعـ ــه را ایجاب
میکند .سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با خیل عظیم مردم برای
انتخابات ریاست جمهوری کارآمد با امید تشکیل دولتی با تدبیر و برنامه
برای حل مشـ ــکالت موجود و تحقق توسعه پایدار اقتصادی کشور همراه
میشود .این بیانیه در ادامه درباره انتظارات این سندیکا اعالم کرد :انتظار
داریم رئیس جمهوری منتخب توجه ویژه و خاصی به حضور فعال و مؤثر
بخش خصوصی در صحنههای اقتصادی و سازندگی کشور داشته باشد.
در این شرایط دولت با ادامه روند کامل و دقیق خصوصیسازی میتواند
به دولتی تنظیمکننده و بسترساز برای فعالیت کل آحاد ملت تبدیل شود.

ëëتولید اتوبوس افزایش یافت
فروردیـــن ماه امســـال تولیـــد انواع
اتوبوس بهطور میانگین  ۹۰.۹درصد
افزایـــش یافت .در ایـــن مدت تولید
این محصـــوالت از  ۳۳دســـتگاه در
فروردیـــن  ۱۳۹۵بـــه  ۶۳دســـتگاه
افزایش یافت / .ایسنا

ëëحمایت کویت از تمدید توافق
کاهش تولید نفت
کویـــت از درخواســـت عربســـتان
سعودی و روسیه برای تمدید توافق
کاهش تولیـــد به مـــدت  ۹ماه دیگر
حمایت کرد / .ایسنا

ëëافزایش  ۱۰درصدی تولید چای
محمدولی روزبهان رئیس سازمان
چای از پرداخت مطالبات چایکاران
خبر داد و گفت :با توجه به شـــرایط
اقلیمی مناســـب و در صورت ادامه
این وضعیت حدود  ۱۰درصد میزان
تولید چای امســـال نســـبت به سال
گذشته افزایش مییابد/ .ایسنا

ëëتجهیـــزات مخابراتی و پزشـــکی
در صدر فهرست کاالهای قاچاق
داریـــوش بهنـــود قاســـمی ،مدیرکل
بازرسیوامورقاچاقسازمانحمایت
مصرفکننـــدگان و تولیدکننـــدگان
گفـــت :در بیـــن گروههـــای کاالیـــی،
باالترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق
مکشـــوفه بـــه ترتیـــب بـــه تجهیزات
مخابراتـــی بـــا ۱۵۰۰میلیـــارد ریـــال،
تجهیزاتپزشکی ۳۳۵میلیاردریال،
دخانیـــات ۱۷۳میلیـــارد ریـــال ،مواد
خوراکی ۹۲میلیارد ریـــال و در نهایت
محصوالت آرایشی و بهداشتی با ۸۹
میلیاردریالاختصاصدارد/.ایسنا

ëëثبات در کیفیت سواریها
کیفیت خودروهای ســـواری تولیدی
در فروردیـــن مـــاه امســـال تغییری
نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی
در مـــاه پیش از آن نداشـــته اســـت.
در میـــان  ۲۸مدل ســـواری تولیدی
در فروردیـــن امســـال ۱۱ ،مـــدل در
پایینترین سطح کیفی قرار داشته و
تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را
کسب کردهاند .چهار مدل خودروی
سواری نیز چهار ستاره کیفی و هشت
مدل ســـه ستاره کسب کردهاند .پنج
مدل از خودروهادر فروردین ماه نیز
دو ستاره کسب کردهاند.

