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نهاونديان :نوسانات «ارز» متاثر از عملياتهاي رواني است
معاون اقتصادي رييسجمهور گفت :برخي نوسانات ارز همواره تحت تاثي ر عمليات رواني است .محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييسجمهور در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه
ي در صحنه
ي اقتصاد ايران بهت ر از قبل شده است .برجام امرو ز آزمون 
ي بيشتري قرار گرفته است ،گفت :ذخيره كاالهاي اساسي امرو ز كشور و اوضاع عموم 
امروز صف حاميان ايران منسجمتر و امريكا در انزوا 
جهاني شده ،امروز ياغيان بينالمللي نمايان شده و مشخص شده كدام دولت به اصول بينالمللي احترامگذاشته و ميگذارد.

كالن

اعالن

تيم نفتي ،قراردادهاي معدني را بازنگري ميكنند

تغيير قراردادهاي معدني با ايده نفتيها

قرارداده��اي برد -ب��رد و داراي آورده ب��راي بخش دولتي و
خصوص��ي فعال در معادن ايران را م��د نظر قرار دهيم .يكي
از ظرفيتهاي بخش معدن اشتغالزايي آن است و روي اين
پتانس��يل با توجه به اينكه ايران  ۷درصد ذخاير دنيا را دارد،
بيشتر ميتوان حس��اب باز كرد؛ اگرچه تحقق رشد اشتغال
در اين بخش منوط بر تعامل دولت با بخش خصوصي كشور
است .يكي از سازمانهايي كه بيشترين قراردادهاي معدني را
منعقد ميكند ،ايميدرو است».
وي ميافزاي��د« :در قراردادهاي معدني دو نوع بازيگر اصلي
وجود دارد .برخي بازيگران جديد معدني دنيا تلقي ميشوند
برخي بازيگران قديمي هس��تند و سالهاست براي توسعه
معادن خود در حال انعقاد قرارداد هس��تند .اين دو دس��ته
از كشورها دو بازيگري هس��تند كه از نظر نوع قرارداد با هم
متفاوت هستند .در بس��ياري از كش��ورها مخصوصا كانادا
يكي از مدلهاي قرارداد اين اس��ت كه دول��ت به بهرهبردار
بخش خصوص��ي ميگويد اين معدن براي ت��و هر زمان كه
سود كردي دولت در سود حاصل از درآمد معدن با تو شريك
اس��ت و در غير اين صورت دولت از تو سودي نميخواهد .اما
در ديگر مدلهاي قرارداد رويكرد دولت فرق ميكند و ممكن
است اين نگاه را نداشته باشد .وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اي��ران بايد ببيند در كدام يك از مدلها منفعت دارد و همان
را الگوبرداري كند».
معارضان مشكل اساسي قراردادهاي معدني

دانيال شايگان  /اعتماد

گروه اقتصادي
چند س��الي اس��ت كه دولتها قص��د دارند
ازتمرك��ز ب��ر درآمدهاي نفت��ي بكاهند و به
جاي آن درآمدهاي معدني را جايگزين آن در بودجه كنند؛
موضوعي كه حتي موجب شد تا بحث عدم خامفروشي بيش
از هميش��ه مورد توجه قرار گيرد و توجهها به س��مت بخش
معدني كش��ور بيش از گذشته جلب ش��ود .در همين راستا
هم بود كه بعد از گش��ايشهاي برجام ،بخش قابل توجهي
از هياتهاي اقتصادي كه روانه ايران شدند بخش معدني را
مورد توجه ق��رارداده و پاي ميز مذاكرات خاصي با معدنيها
نشستند؛ موضوعي كه موجب ش��د تا در سالهاي گذشته
همايشهاي بينالمللي خاصي هم با موضوع معدن با حضور
گسترده هياتهاي خارجي معتبر در اين بخش برگزار شده
تا نگاه ويژهاي از س��وي دولتيها به بخش معدن انجام شود.
اين تغيير نگاه و رويكرد تا جايي پيش رفت كه آمارهاي ساالنه
حكايت از افزايش اكتشافهاي معدني و حتي ركوردزني در
اين بخش ميداد .موضوعي كه با توجه به عزم ش��ركتهاي
معتبر خارجي براي حضور در اين بخش زمزمههاي روزگار
روشن در بخش معدني براي سالهاي آينده را نويد داد.
در همين حال موضوعي كه در بخش معدني مغفول مانده بود
موضوع قراردادهاي معدني بود كه سالهاي زيادي يكسان
مانده بود و حتي برخي از كارشناس��ان معدني معتقد بودند
نه منافع كش��ور و نه منافع بخش معدني در اين قراردادها به

صورت صد درصدي لحاظ نميش��ود و ممكن است حضور
شركتهاي خارجي در اين بخش موجب شود در آينده شاهد
تاراج سرمايههاي كشور باشيم .اين ديدگاه در كنار رونمايي
از قراردادهاي نفتي با همه اما و اگرهايش موجب شد تا تفكر
تغيير قراردادهاي معدني نيز در دستور كار دولت قرار گيرد.
حاال تيمي ك��ه قراردادهاي نفتي ايران را با س��ر و صداهاي
زيادي در مدت سه سال و اندي تهيه ،تدوين و البته بازنگري
كردند؛ قرار اس��ت قراردادهاي معدني اي��ران را نيز بازنگري
كرده و براي معدن نيز طرحي نو دراندازند .اين موضوع ظاهرا
قرار نيس��ت بدون حضور و مش��اركت معدنيها انجام شود؛
تيم تدوين قراردادهاي نفتي اين روزها حضور مستمري در
خانه معدن ايران دارند و با برگزاري نشس��تهاي آموزشي و
تخصصي قصد دارند تا گامهاي نخست تغيير در قراردادهاي
معدن��ي را با توجه به ش��رايط موجود و البت��ه توجه به همه
نظريات كارشناسي تدوين كنند ،تا اين قراردادها به سرنوشت
قراردادهاي نفتي دچار نشوند .ظاهرا بناست مراحل تدوين به
گونهاي باشد كه كمترين ايراد به آن وارد شود تا به سرنوشت
قراردادهاي  IPCدچار نشود.
قراردادهاي برد -برد

در نشست آموزشي تدوين قراردادهاي معدني با الگوبرداري از
قراردادهاي نفتي كه چندي پيش در خانه معدن ايران برگزار
شد تعدادي از مديران ارشد وزارت صمت ،ايميدرو ،ايمپاسكو،
ش��ركتهاي معدني بخش خصوصي ،مرك��ز پژوهشهاي

ميوه و تربار

نفت

ثبات نسبي قيمت در كاالهاي اساسي

بانك مركزي با بررسي تغييرات قيمتي  11گروه مواد خوراكي
در هفته دوم مهرماه اعالم كرد كه در مدت يادش��ده بهاي پنج
گروه كاالي اساسي ثابت مانده ،چهار گروه كاهش يافته و تنها
در دو گروه افزايش داشته است .طبق آمارهاي بانك مركزي ،در
مدت ياد شده قيمت تخم مرغ  0/8درصد ،حبوب  0/3درصد،
گوشت مرغ  0/9درصد و قند و شكر  0/6درصد نسبت به هفته
قبل از آن كاهش و در مقابل قيمت گروه لبنيات  0/4درصد و
سبزيهايتازهيكدرصدافزايشراثبتكردهاند؛بهاينترتيب
قيمتهادراينهفتهحداكثريكدرصدافزايشداشتهاست.در
هفته مورد گزارش ،در گروه لبنيات قيمت كره غيرپاستوريزه
معادل  4/9درصد افزايش يافت و قيمت س��اير اقالم نسبت به
هفته قبل بدون تغيير بود .در اين هفته قيمت برنج ثابت بود؛
در گروه حبوب بهاي لوبياسفيد معادل  0/2درصد افزايش ولي
قيمت س��اير اقالم بين يك درصد تا  0/7درصد كاهش يافت.
در ميادين زيرنظر ش��هرداري ،نارنگي و ليموش��يرين عرضه
نميشد؛ س��اير اقالم ميوه و س��بزي تازه كه تعدادي از آنها از
نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوهفروشيها متفاوت بودند ،به
نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تربار عرضه ميشد .ازطرفي
ميوهفروشيهاي شهر اقالم ميوه و سبزي تازه را عرضه كردند
كه در گروه ميوههاي تازه ،بهاي سيب قرمز معادل  0/6درصد،

مجلس ،اس��اتيد دانشگاهي و دانش��جويان رشته مهندسي
معدن حضور داش��تند تا از همين نخستين گامهاي تهيه و
تدوين و شايد بهتر است بگوييم بررسي قراردادهاي معدني
ايرادتي ك��ه قراردادهاي نفتي با آن مواج��ه بودند به جهت
ارتباط نزديكتر با بدنه فني و دانشگاهي ،برداشته شود .در
اين جلسه آيه كاتبي دبير پيشين كميته قراردادهاي نفتي
در نشست آموزش��ي تدوين قراردادهاي معدني خانه معدن
با بررسي شباهتها و تفاوتهاي قراردادهاي نفتي و معدني
در ايران و دنيا گفته است« :با مروركوتاهي در صنعت نفت و
ت قراردادهاي اين دو بخش خواهيم
معدن دنيا متوجه شباه 
شد .بنابراين ميتوان از تجربههايي كه در قراردادهاي نفتي
داريم ،در بخش معدن و صنايع معدني هم استفاده كنيم .با
توجه به اينكه ايران يكي از ۱۰كشور معدنخيز دنيا محسوب
ميش��ود ،مس��ير س��رمايهگذاري در اين بخش ميتواند با
برداشته شدن موانع بر سر راه سرمايهگذاران اميدواركننده
باشد .نكته ديگر اين است كه از بعد فني صنعت نفت و معدن
بسيار شبيه هم هستند و ميتوان از تجرب ه و راهكارهايي كه
براي انعقاد قراردادها در اين عرصه استفاده شده ،الگوبرداري
كرد .ايران ميتواند در وهله اول با انعقاد قراردادهاي معدني
با كشورهاي همسايه و بعد كش��ورهاي ديگر اهداف خود را
در افزايش س��رمايه خارجي محقق كن��د».وي تاكيد كرده
كه« :براي تدوي��ن بهترين قرارداده��ا در بخش معدن بايد
وضعيت قراردادهاي داخلي و خارجي در بخش معدن كشور
را بررسي كنيم و نحوه تعامل با شركتهاي خارجي در بستن

كاتب��ي با بيان اينكه يكي از مش��كالت بخ��ش معدن ايران
براي س��رمايهگذاري معارضان محلي است ،ادامه ميدهد:
«بيش��ترين مش��كالت قراردادها اختالفات محلي يا همان
معارضان هس��تند كه عالوه بر فرهنگسازي بايد براي رفع
اين مانع داوري تعريف شود .نبود يا كمتوجهي به داوري در
قراردادها يكي از ضعفهاي بخش معدن است چرا كه نقش
داوري در قراردادهاي معدني اين اس��ت ك��ه هيات داوري
اختالفات و دعاوي معدنكاران را در زمينه انعقاد ،اعتبار ،فسخ،
نقض و تفسير در قراردادهاي معدني بين طرفين حل ميكند
و قراردادهاي معدني از اين امكان محروم هستند .به همين
دليل بهتر اس��ت وزارت صمت به مجلس پيشنهاد دهد تا با
نگاه كارشناسي براي شرط داوري در قراردادها لحاظ شود».
وي با تاكيد بر افزايش صدور خدمات فني مهندسي و تربيت
نيروي انساني متخصص در معادن افزود« :سهم بخش معدن
و صنايع معدني ميتواند در توليد ناخالص داخلي بيش��تر از
مقطع كنوني افزايش يابد زيرا ايران ۷درصد ذخاير دنيا را دارد
وميتواندباتقويتزيرساختهاوتوسعهبازارموادمعدنيخود
در رشد اقتصادي و  GDPنقش بسزايي ايفا كند».
در همين ح��ال محمدرضا بهرامن ،رييس خانه معدن ايران
هم از ض��رورت تدوين قراردادهاي معدن��ي گفته و افزايش
درآمدهاي معدني كشور را در گروي بهروزرساني قراردادهاي
بخش معدن ميداند و معتقد اس��ت« :خوش��بختانه پس از
برجام فضاي س��رمايهگذاري در بخش معدن اميدواركننده
شده و سياس��تگذاريهاي دولت به سمت نوسازي معادن با
تكنولوژيهاي روز معطوف شده است».سيدمهدي حسيني،
رييس پيشين كميته بازنگري قراردادهاي نفتي هم معتقد
اس��ت« :معدن ميتواند با جذب سرمايه خارجي سهم قابل
توجهي در GDPداشته باشد چرا كه جايگاه معدني ايران
در دنيا اميدواركننده است و در تدوين قراردادهاي معدني
ميت��وان از راههايي كه ب��راي همكاري و جذب س��رمايه
خارجي رفتهايم ،الگو گرفت و با توجه به قوانين فعلي كشور
و ظرفيتهاي معدني كشور مدل جديدي را پيريزي كرد
زيرا نوبت افزايش درآمدهاي معدني است».

نارنگي  8درصد ،انار  4/1درصد و انگور  2/7درصد كاهش ولي
بهاي ساير اقالم اين گروه بين يك درصد تا  9/9درصد افزايش
داشت .در گروه سبزيهاي تازه نيز قيمت كدوسبز  0/6درصد
و لوبيا س��بز  1/6درصد كاهش ولي قيمت ساير اقالم بين 0/1
درصد تا  3/4درصد افزايش يافت .بهاي گوش��ت گوسفند نيز
بدونتغييربود؛بهايگوشتتازهگاووگوسالهمعادل 0/1درصد
وقيمتگوشتمرغ 0/9درصدكاهشداشت.دراينهفتهبهاي
قند معادل  0/4درصد و شكر  0/8درصد كاهش يافت و قيمت
چاي خارجي و انواع روغن نباتي ثابت بود .در تغييرات ماهانه،
گروه لبنيات  0/4درصد ،ميوههاي تازه  2درصد ،س��بزيهاي
تازه  6/9درصد ،گوش��ت قرمز  0/7درص��د ،چاي  0/5درصد و
روغننباتي يك درصد افزايش يافت��ه و در مقابل قيمت تخم
مرغ  12/2درصد ،حبوب  4درصد ،گوشت مرغ  13/3درصد و
قند و شكر  4/4درصد افت كرده است .همچنين در يك سال
منتهي به چهاردهم مهرماه امسال ،قيمتها در گروه لبنيات
 9/2درصد ،تخممرغ  15درصد ،برنج  1/5درصد ،حبوب 11/4
درصد،ميوههايتازه 22/4درصد،سبزيهايتازه 37/7درصد،
گوشت قرمز 15/3درصد ،گوشت مرغ 10/6درصد ،چاي22/8
درصد و روغن نباتي  3/3درصد افزايش داشته و تنها گروه قند
و شكر با افت  13/3درصدي روبهرو بوده است.

بورس

تداوم اميد در بازار جهاني نفت

قيمت نفت بر مدار افزايش اس��ت .براي سومين روز متوالي
قيمتها در بازار جهاني باز ه��م روي خوش را ديد .هرچند
به گفت��ه تحليلگران اين افزايش ناش��ي از تحكيم تدريجي
بازار پس از سالها اشباع عرضه است اما اين بازار همچنان به
نشست نوامبر اوپك چشم دوخته است.
روز گذشته در بازار معامالت جهاني قيمت نفت وستتگزاس
اينترمدييت امريكا با  ۱۴س��نت يا  0/3درص��د افزايش ،به
 51/06دالر در هر بش��كه رس��يد .نفت برنت كه قيمت پايه
براي بازار بينالمللي است ،با  ۸سنت يا  0/1درصد افزايش به
 56/69دالر در هر بش��كه رسيد .نفت برنت در معامالت روز
قبل دو درصد افزايش داش��ت .به گفت��ه معاملهگران ،بازار
منتظر انتشار آمار ذخاير نفت امريكا در روزهاي چهارشنبه
و پنجشنبه براي داشتن نش��انههاي بيشتري درباره جهت
قيمت است .تعطيالت فدرال امريكا در روز دوشنبه ،انتشار
آمار ذخاير هفتگي را يك روز عقب انداخت .قرار است موسسه
امريكن پتروليوم آمار هفته گذشته را روز جاري منتشر كند و
گزارش وزارت انرژي امريكا نيز روز پنجشنبه منتشر ميشود.
در مجموع تحليلگران ميگويند شرايط كوتاهمدت از محدود
شدن عرضه در بازار حكايت دارد.
قيمته��ا همچنين از گزارش صن��دوق بينالمللي پول كه

رشد قويتر اقتصاد جهاني در س��ال ميالدي جاري و آينده
را پيشبيني كرد ،مورد حمايت ق��رار گرفتند .قيمت برنت
از ابتداي سال ميالدي جاري تاكنون بهطورمتوسط 52/70
دالر در هر بشكه بوده است و باركليز انتظار دارد تا پايان سال به
حدود ۵۳دالر در هر بشكه بالغ شود .با وجود اين ،بانك جهاني
اعالم كرده نفت ممكن اس��ت در سال  ۲۰۱۸دوباره كاهش
پيدا و در س��ه ماهه دوم سال  ۲۰۱۸به دليل توليد جهاني رو
به رشد ،به  ۴۸دالر عقبنشيني كند.
بر اس��اس گ��زارش رويت��رز ،پيمان مي��ان اوپك و س��اير
توليدكنندگان شامل روس��يه براي محدود كردن توليد به
ميزان 1/8ميليون بشكه در روز در مارس سال ۲۰۱۸به پايان
ميرسد .مذاكراتي براي تمديد اين پيمان در جريان است ،اما
توليد در نقاط ديگر رو به افزايش است.
توليدكنندگان امريكايي در هيچ پيماني براي محدود كردن
عرضه ش��ركت نكردهاند و توليد اين كشور امسال به ميزان
 ۱۰درصد رش��د كرده و به بيش از  9/5ميليون بشكه در روز
رس��يده اس��ت .با اينهمه ايان تيلور ،مديرعامل ويتول در
مصاحبه با رويترز اظهار كرد :توليد امريكا سال آينده  0/5تا
 0/6ميليون بش��كه در روز افزايش خواهد يافت و پس از آن
ثابت خواهد ماند.

طال

پايان خوش بورس در هفته سوم مهر

س��هم به ارزش نزديك به پنج ميليارد تومان در  ۱۶۴۳نوبت
مورد داد و ستد قرار گرفت ،اما در گروه محصوالت شيميايي
تعداد زيادي از س��همها افت كمتر از يك درصدي در قيمت
پاياني را تجربه كردند؛ هرچند كه تعداد زيادي از س��همهاي
اين گروه جزو نمادهايي بودند كه تا حدودي به رشد شاخص
دامن زدند .در گروه اطالعات ارتباطات نيز  ۱۲ميليون سهم
به ارزش پنج ميليارد و  ۶۰۰ميليون تومان داد و ستد شد و در
گروه استخراج كانههاي فلزي نيز بيش از هشت ميليون سهم
به ارزش دو ميليارد و  ۶۰ميليون تومان مورد داد و س��تد قرار
گرفت .ارزش معامالت نيز به رقم  ۱۴۱ميليارد تومان بالغ شد
كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از  ۷۹۲ميليون
س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي  ۴۷هزار و  ۲۴۴نوبت داد
و س��تد بود .آيفكس هم  4/1واحد رشد كرد و به رقم 929/7
رس��يد .ارزش معامالت فرابورس تهران به رقم  ۱۶۱ميليارد
تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن  ۲۳۸ميليون
سهم و اوراق مالي طي بيش از  ۳۹هزار نوبت داد و ستد بود.

با وجودي كه بازار سرمايه سومين هفته مهر را با نوسان آغاز
كرد ،اما شاخص كل بورس تهران آخرين روز معامالتي هفته
را با اميدواري به پايان رساند ودر نهايت به رشد  9واحدي اكتفا
كرد .به اين ترتيب در داد و س��تدهاي ديروز سهمهاي گروه
فرآوردههاي نفتي عمدتا با رشد مواجه شدهاند اما محصوالت
شيميايي ،اطالعات و ارتباطات و تعداد زيادي از خودروييها
روند كاهشي در قيمت پاياني را تجربه كردند .ديروز چهارشنبه
ش��اخص كل بورس تهران پس از فراز و نش��يبهاي زياد در
نهايت نسبت به روز قبلتر  ۹واحد رشد كرد و به رقم  ۸۴هزار
و  ۷۴۴واحدي رسيد .شاخص كل هموزن نيز پس از  ۱۱واحد
رشد به رقم  ۱۷هزار و  ۳۵۸واحدي دست يافت .شاخص آزاد
شناور هم  ۲۴واحد رشد كرد و تا رقم  ۹۱هزار و  ۵۱۵واحدي
باال رفت و شاخص بازار اول شاهد رش��د  ۱۸واحدي بود ،اما
شاخص بازار دوم با افتي  ۳۷واحدي روبهرو شد .در معامالت
ديروز پتروشيمي فناوران ،پااليش نفت تهران و پااليش نفت
اصفهان بيشترين تاثير افزاينده را روي دماسنج بازار سرمايه
داشتند ،اما در طرف مقابل نمادهاي داده گستر
تغيير
مقدار
عصر نوين (ه��اي وب) ،س��رمايهگذاري غدير عنوان شاخص
شاخص كل
9/66 84753/40
و صنايع پتروش��يمي خليج فارس به روند رو به
كاهش دماس��نج بازار در ميانه معامالت كمك شاخص قيمت (وزني -ارزشي) 3/20 27381/40
شاخص كل (هم وزن)
11/40 17358/50
كردند .در معام�لات روز مذكور ،نفتيها عمدتا
شاخص قيمت (هم وزن)
8/60 13131/70
با روند افزايش��ي مواجه بودند ،البت��ه اين روند شاخص آزاد شناور
24/79 91515/50
افزايش��ي چندان زياد نب��ود و عموما به كمتر از شاخص بازار اول
18/32
58548
يك درصد ختم ميشد .در اين گروه  ۱۳ميليون شاخص بازار دوم
-37/65 189146/30

درصد
0/01
0/01
0/07
0/07
0/03
0/03
-0/02

كاهش قيمت طال در بازار

طال در معامالت ديروز در بازار جهاني تحت تاثير بهبود ارزش
دالر و همچنين انتظار سرمايهگذاران براي انتشار جزييات
آخرين نشست بانك مركزي امريكا ،تغيير چنداني نكرد .در
واقع معاملهگران بازار طال بيش از پيش منتظر تصميم فدرال
رزرو درباره نرخ بهره هستند.
به همين دليل ،هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت
روز گذش��ته بازار س��نگاپور تغيي��ر چنداني نداش��ت و در
 1287/70دالر ايستاد .بهاي معامالت اين بازار روز گذشته
به باالترين قيمت از  ۲۷س��پتامبر به اين طرف رسيده بود.
در بازار نيوي��ورك ،هر اونس طال براي تحويل در دس��امبر
 0/3درصد كاهش يافت و به ۱۲۹۰دالر رسيد .بهاي معامالت
اين بازار روز سهشنبه با  8/80دالر يا  0/7درصد افزايش ،در
 1293/80دالر بسته شده بود.
به گفته يك معاملهگر مقيم هنگكنگ ،در آس��تانه انتشار
جزييات آخرين نشست سياست پولي بانك مركزي امريكا
سرمايهگذاران اندكي محتاط شدهاند و احتماال طال در حال
حاض��ر بين  ۱۲۸۰ت��ا  ۱۳۰۰دالر معامله ميش��ود .وي در
ادامه خاطرنشان كرد  ۱۳۰۰دالر از نظر رواني قيمت بسيار
بااهميتي است و اگر طال به اين قيمت صعود كند ،شاهد خريد
بيشتري در بازار خواهيم بود.
بازارهاي س��هام آسيا روز چهارش��نبه با دنبال كردن صعود
وال اس��تريت ،افزاي��ش يافتند و دالر بخش��ي از ضرري كه
اوايل معامالت داشت جبران كرد .بازارها انتظار دارند بانك
مركزي امريكا در دس��امبر براي سومين بار در سال ميالدي

جاري نرخهاي بهره را افزايش دهد .طال به افزايش نرخهاي
بهره امريكا فوقالعاده حساس است ،زيرا نرخهاي بهره باالتر با
افزايش هزينه نگهداري اين فلز ارزشمند كه سوددهي ندارد،
به جذابيت سرمايهگذاري در آن لطمه ميزند.
در ب��ازار س��اير فل��زات ارزش��مند ه��ر اون��س نق��ره
ب��راي تحوي��ل ف��وري  0/2درص��د افزاي��ش ياف��ت و ب��ه
 17/11دالر رس��يد .هر اونس پالتين ب��راي تحويل فوري با
 0/2درص��د افزايش 931/10 ،دالر معامله ش��د و هر اونس
پاالديوم براي تحويل ف��وري 0/3 ،درصد افزايش يافت و به
 935/85دالر رسيد.
دالر امريكا كه در روزهاي اخير با روند صعودي مواجه ش��ده
در بازار ديروز با ثبات همراه بود و  ۴۰۲۴تومان معامله ش��د.
سكهتمامطرحجديدنيزبامقداريكاهشيكميليونو۳۰۳
هزار تومان قيمت داشت .در بازار ارز نيز قيمت پوند انگلستان
افزايش پيدا كرد و  ۵۳۶۶تومان فروخته شد .همچنين يورو
 ۴۸۲۳تومان ،لير تركيه  ۱۱۳۵تومان و يوان چين با افزايش
 ۱۰توماني  ۶۵۰تومان فروخته شد .دالر مبادلهاي نيز ۳۴۱۱
تومان از سوي بانك مركزي قيمتگذاري شد.
بازار س��كه در اكثر اقالم با ثبات قيمت همراه شد و نيم سكه
 ۶۷۰هزار تومان ،ربع سكه ۳۹۲هزار تومان و سكه گرمي۲۵۳
هزار تومان قيمت داشت .در ميان انواع طال كه با حركت نزولي
همراه شده ،هر گرم طالي  ۱۸عيار بيش از  ۱۲۴هزار تومان،
هر مثقال طال  ۵۳۸هزار تومان و هر اونس طال براي معامالت
در بازار جهاني در آستانه  ۱۲۸۹دالر قرار گرفت.

براي تكميل ناوگان ريلي بايد
به سمت سرمايهگذاريهاي
خارجي حركت كرد

علي الريجان��ي ،رييس مجل��س به تقويت
مس��يرهاي پررف��ت و آمد ريل��ي از حيث
مس��افران اشاره كرد و گفت :الزم است در مسيرهاي اصلي
همچون تهران-مشهد و اصفهان -شيراز مسافر بيشتري از
طريق ريل جابهجا شود كه نيازمند تقويت ناوگان است .بايد
به سمت سرمايهگذاريهاي خارجي حركت كرد و تمركز
روي منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده تقريبا س��ودي
ندارد چراكه اين منابع صرف هزينههاي جاري ميشود.
به گزارش روابط عمومي راهآهن ،وي با تاكيد بر اينكه بايد
به كارخانجات تسهيالت داد تا حمل و نقل خود را از طريق
ريل صورت دهند ،خاطرنشان كرد :كارخانجات بايد براي
ارتباط با راهآهن انگيزهمند ش��وند كه طرحهاي قانوني در
اين خصوص قطعا با بار مالي مواجه ميش��ود لذا دولت بايد
اقدام به ارايه اليحه كند.
در ابتداي اين ديدار س��عيد محمدزاده ،مديرعامل شركت
راهآهن جمهوري اسالمي ايران به ارايه گزارشي از عملكرد
شركت راهآهن جمهوري اس�لامي ايران پرداخت و با بيان
اينكه شركت راهآهن از ابتداي سال  92تعرفه خود را افزايش
نداده اس��ت ،گفت :ما حتي يك ريال هم حق دسترسي از
مس��افر يا كانتينر نميگيريم و از س��ال  93تاكنون درآمد
ثابتي داريم كه بخشي از درآمد از محل هدفمندي يارانهها
يعني  200ميليارد تومان در س��ال  95و  20ميليارد تومان
از ابتداي امسال بود و البته بخشي نيز معادل  180ميليارد
تومان بايد از طريق تهاتر انجام ميشد كه مجلس موافقت
نكرد.
وي با بيان اينكه س��هم قطار از حم��ل و نقل عمومي صرفا
 10درصد است ،عنوان كرد :در سال  95حدود  23ميليون
نفر جابهجايي مسافر داش��تيم كه با سرعت حداقلي 140
كيلومتر در ساعت بوده است.
محمدزاده به برخي دستاوردهاي اين شركت اشاره و تصريح
كرد :كاهش زمان مسافرت ميان تهران و مشهد از  12به 10
س��اعت ،افزايش ظرفيت از  55قطار در روز به  200قطار و
راهاندازي قطارهاي  5ستاره و قطارهاي به مقصد كربال در
اربعين  95از مهمترين دستاوردهاي اين شركت بوده است.
وي با اشاره به نرخ هزار توماني مسير ريلي تهران -هشتگرد،
گفت :اين قيمت براي جذب مس��افر اس��ت و در حالي كه
روزانه ح��دود يك ميليون و  200هزار مس��افر وارد تهران
شده و به همين ميزان نيز خارج ميشود ،البته برنامه داريم
تا پايان برنامه شش��م حدود  50ميليون مسافر حومهاي را
منتقل كنيم.
مديرعامل راهآهن با تاكيد بر اينكه بايد با سياستهايي كه
دول��ت در نظر دارد به انتقال  195ميليون تن بار در س��ال
برسيم ،اظهار كرد :متاس��فانه در ايران مترو با راهآهن هيچ
ارتباط��ي ندارد در حالي كه در همه جاي دنيا اين اتفاق رخ
داده لذا قصد داريم در نقاطي مترو را با راهآهن مرتبط كنيم
كه ميدان راهآهن تهران يكي از اين مقاصد بوده و در آينده
اين اتفاق در مشهد ،اهواز ،اصفهان و شيراز نيز خواهد افتاد.
وي بر ضرورت انتقال بارهاي دولتي از طريق خطوط ريلي
كشور تاكيد و عنوان كرد :مطلوب اين است كه حداقل دولت
مكلف شود تا بارهاي دولتي را به روي ريل بياورد اما برخي
مخالفتها در اين زمينه ص��ورت ميگيرد لذا حمل و نقل
تركيبي بايد مورد حمايت قرار گيرد چرا كه هرچه بار روي
ريل بيايد كشتار جادهاي نيز كاهش خواهد يافت.

ويژه

بازديد رييس هياتمديره گروه
سايپا از شركتهاي قطعهساز
استان يزد

همزمان ب��ا برگ��زاري نمايش��گاه خودرو
ي��زد ،س��يدمحمدعلي سيدابريش��مي و
معص��وم نجفي��ان ،ريي��س و عض��و هياتمدي��ره گروه
خودروسازي سايپا به همراه جمعي از مديران ارشد گروه
از توانمنديهاي قطعهس��ازان استان يزد و همكار با گروه
سايپا بازديد كردند.
به گزارش سايپانيوز ،در اين بازديد سيدابريشمي ،رييس
هياتمديره گروه س��ايپا ضمن دريافت گزارش عملكرد
شركتهاي قطعهساز همكار با سايپا از نزديك در جريان
فعاليتها و مشكالت اين شركتها قرار گرفت.
وي تمرك��ز بر افزايش كيفيت و تحويل به موقع قطعات را
از اصول مهم در همكاري ش��ركتهاي قطعهساز با گروه
سايپا دانست.
گفتني اس��ت ش��ركتهاي يزد پيچ ،پارس پيچ ،موكت
زمين آذين يزد ،ش��اد بسپار ،شادرو ماش��ين ،يزدتاير و...
مورد بازديد قرار گرفت.

خدماترساني بانك شهر در
نمايشگاه كتاب استاني بيرجند

رييس سرپرس��تي منطقه يك بانك ش��هر
با اش��اره به آغ��از ب��ه كار نمايش��گاه كتاب
اس��تاني بيرجند گفت :اين بانك با تمام ت��وان و تجهيزات
به خدماترس��اني بازديدكنندگان و ناشران اين نمايشگاه
ميپردازد.
به گزارش مرك��ز ارتباط��ات و روابط عمومي بانك ش��هر،
محمدرضا صبوري با بيان اينكه اس��تفاده از تكنولوژيهاي
نوين بانكي توسط بانك شهر در نمايشگاههاي كتاب استاني
سال گذشته ،عامل رضايتمندي بازديدكنندگان بود ،افزود:
تمام تالش خود را كردهايم كه از طريق گس��ترش بانكداري
الكترونيكي و با استقرار سيستمهاي پيشرفته بانكي خدمات
شايستهاي به عالقهمندان به كتاب و كتابخواني ارايه شود.
صبوري با تاكيد بر اينكه به طور حتم ،امسال شاهد استقبال
هموطنان از سراسر كشور به ويژه قشر دانشجو از نمايشگاه
كتاب استاني بيرجند خواهيم بود ،خاطرنشان كرد :بيش از
 170ناشر در اين نمايشگاه  ۴۱هزار و  ۱۳۵عنوان كتاب را در
موضوعات مختلف به عالقهمندان عرضه ميكنند.

عددنوشت

درخواستكاهشتعرفه وارداتپنبه

5درصد

مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت ،معدن
و تجارت از ارس��ال درخواس��ت اين وزارتخانه با هماهنگي
وزارت جهاد كش��اورزي به هيات دولت جهت كاهش تعرفه
واردات پنب��ه از  ۱۰به پنج درصد خبر داد .به گزارش ش��اتا،
افسانه محرابي ،با اشاره به اينكه پنبه يكي از مهمترين مواد
اوليه مورد استفاده در صنعت نساجي است ،اظهار كرد :پنبه
يكي از مهمترين مواد اوليهاي است كه بايد در زمان مناسب
و به مقدار الزم تهيه شده و مورد استفاده قرار گيرد ،بنابراين
درخواستي درراس��تاي كاهش پنج درصدي تعرفه واردات
پنبه به هيات دولت ارس��ال شده تا بتوانيم بخشي از مسائل
موجود در حوزه پوشاك را در كاهش قيمت تمامشده از اين
طريق برطرفس��ازيم .وي با اش��اره به اينكه در حال حاضر
تعرفه واردات پنبه  ۱۰درصد است و با مشكالت عديدهاي در
تامين اين ماده اوليه روبهرو هستيم ،گفت :اخيرا با امضاي وزير
صنعت ،معدن و تجارت و با موافقت وزارت جهاد كشاورزي
درخواستي به هيات دولت ارسال شده تا تعرفه واردات پنبه
از  ۱۰به پنج درصد كاهش يابد.

افزايش تناژ حمل و نقل كشتيراني

۳۴درصد

مديرعامل شركت كشتيراني درياي خزر گفت :مجموع تناژ
كاالهاي حمل شده توسط ناوگان ملكي كشتيراني درياي
خزر در شهريور س��ال  ۱۳۹۶به ميزان  ۲۱۷هزار و  ۹۸۸تن
افزايش يافت .روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسالمي
ايران به نقل از مهرداد باقرينژاد مديرعامل شركت كشتيراني
درياي خزر اعالم كرد :مجموع تناژ كاالهاي حمل شده توسط
ناوگان ملكي كشتيراني درياي خزر در شهريور سال 1396به
ميزان  217هزار و  988تن افزايش يافت .مديرعامل شركت
كشتيرانيدرياي خزر افزود :شركت كشتيراني درياي خزر
تا پايان شهريور ماه  1396نس��بت به مدت مشابه در سال
گذشته  34/3درصد افزايش تناژ داشته است كه اين ميزان
حمل در تاريخ عملكرد اين كشتيراني بيسابقه بوده است.
وي اظهار داش��ت :عالوه بر آن در ش��شماهه نخست سال
جاري نيز سه درصد نسبت مدت مشابه در سال  1395رشد
داشته است .اين در حالي است كه در شهريور ماه دو فروند از
كشتيها با ظرفيت حمل 9000تن به علت تعميرات ادواري
از سرويس عمليات بازرگاني خارج بودهاند.

افزايش واحدهاي صنفي

بيشاز۵۱هزار

در حالي كه رييس اكثر اتحاديههاي صنفي از ركود اقتصادي
ش��كايت و بر اين نكته تاكيد دارند كه «در سالهاي گذشته
حجم قابل توجهي از اين واحدها تعطيل ش��دهاند » ،آمارها
حاكي از اضافه ش��دن بيش از  ۵۱ه��زار واحد صنفي جديد
(بيش از  ۲۰درصد) اس��ت .براس��اس اعالم وزارت صنعت،
معدن و تجارت تا پايان  ۱۱ماهه سال گذشته در كشور بالغ بر
 ۳۰۲هزار و  ۸۸واحد صنفي در بخشهاي مختلف توليدي،
توزيع��ي و خدماتي فعال بودهاند كه اين رقم در پايان س��ال
 ۱۳۹۴معادل  ۲۵۰هزار و  ۵۱۴واحد بوده اس��ت؛ به عبارت
ديگر در مدت زماني كمتر از يك سال بيش از  ۵۰هزار واحد
صنفي به مجموعه واحدهاي كش��ور افزوده ش��ده است .به
استناد آمارهاي ارايه شده در سايت وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در ميان واحدهاي مختلف در حوزه توليدي  ۵۳هزار
و  ۱۰۶واحد تا پايان  ۱۱ماهه سال  ۱۳۹۵مشغول به فعاليت
بودهاند كه اين رقم در قياس با س��ال  ۱۳۹۴حدود  ۱۰هزار
واحد رشد داشته است.

ميانگين ضريب بازيافت نفت

۱۰درصد

مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران از فاصله ۱۰
درصدي بين ميانگين ضريب بازيافت نفت در ايران با ميانگين
ضريب بازياف��ت مطلوب در جهان خبر داد و گفت :ميانگين
ضريب بازيافت نفت در ايران  24/5درصد اس��ت .به گزارش
روابط عمومي وزارت نف��ت؛ كريم زبيدي با بيان اينكه ۱۸۴
ميدان مشتمل بر  ۳۹۰مخزن در كشور وجود دارد ،افزود :از
اين ميان  ۱۷۱مخزن توسعهيافته يا در حال توسعه هستند و
 ۲۰۹مخزن توسعه نيافتهاند .ذخاير نفت درجاي ايران بيش
از  ۷۱۲ميليارد بش��كه است و ميانگين ضريب بازيافت نفت
 24/5درصد است كه با ميانگين ضريب بازيافت مطلوب در
جهان حدود  ۱۰درصد فاصله دارد .ظرفيت توليد روزانه نفت
ايران كه زماني تا  6/2ميليون بش��كه نيز رسيده بود اكنون
حدود چهار ميليون بشكه اس��ت و ظرفيتهاي بيشماري
براي افزايش توليد نفت وجود دارد.

تعداد دوربينهاي هوشمند

1200دوربين

مديرعامل ش��ركت مجري قرارداد تجهيز جادههاي كشور
به س��امانه ثبت تخلفات رانندگي معتقد اس��ت با س��اخت
دوربينهاي نظارتي در داخل صرفهجويي ۸۰تا ۱۰۰ميليون
دالري در ايران انجام ش��ده و نياز كشور به واردات آنها پايان
يافته اس��ت .به گزارش روابط عمومي راهداري ،اميرمسعود
عطايي با بيان اين مطلب اظهار كرد :تاكنون بيش از ۱۲۰۰
دوربين هوشمند در جادههاي ايران نصب شده و آغاز به كار
كردهاند كه اين موضوع ميتواند در افزايش ايمني جادههاي
كشور و س��طح تخلفات رانندگي تاثير جدي از خود بر جاي
بگذارد .به گفته وي ،شركت مبين ايران كه تحت نظر ستاد
اجراييفرمانحضرتامامكارميكندمسووليتنصب۲۰۰۰
دوربين در حدود  ۳۵۰۰۰كيلومتر از جادههاي كش��ور را بر
عهده گرفته كه در مرحله نخست وظيفه ثبت تخلفات مربوط
ل امكان
به افزايش س��رعت غيرمجاز را دارد و در ديگر مراح 
ثبت تخلفات ديگر را نيز خواهد داش��ت .مديرعامل شركت
مجري طرح معتقد اس��ت با توجه به اينكه در سال ابتدايي
نصب اي��ن دوربينها در جادههاي اي��ران بيش از  ۴ميليون
تخلف در كشور ثبت شده ،امكان آن وجود دارد در آمارهايي
كه مربوط به پايان شهريورماه سال  ۱۳۹۶ميشود ،اين رقم
از شش ميليون تخلف نيز عبور كند.

