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در انتظار رقابتی شدن تولید داخل هستیم!

رئیس جمهور با اشاره به قیمتهای جهانی گندم می گوید
که باید قدرت رقابتمان در دنیا را حفظ کنیم .البته همه
می دانیم که قیمت تمام شده گندم در کشور نسبت به دنیا
باالتر است و اکنون قدرت رقابتی چندانی نداریم! منظور
رئیس جمهور این است که با توجه به پایین تر بودن قیمت
جهانی گندم نسبت به قیمت خرید تضمینی ،نباید قیمت
خرید تضمینی افزایش یابد .ظاهرا حق با رئیس جمهور
است .باید منتظر باشیم تا بهره وری تولید گندم باالتر رفته
و رقابتی شود.این روزها غائله مشابهی هم در مورد کشتی
سازی داخل رخ داده است .برخی می گویند که داخلی ها
بر خالف برخی وعده ها و ادعاها ،توان کافی برای تامین
داخل را ندارند .لذا باید از خارجی ها خرید کنیم .اگر این
ادعا درست باشد و توان کافی در داخل نداشته باشیم ،حاال
تکلیف داخلی ها چه می شود؟ احتماال باید منتظر باشیم تا
رشد کنند و رقابتی شوند بعد از آنها بخریم؟
مامنتظرهستیمتا"همه"رقابتیشوند.ازگندموکلزاوگوجه
و چغندر تا فوالد و صنایع الستیک و پالستیک و دیجیتال.
حتیهواپیماسازیوخودروهمدرحالرقابتیشدناست!
خوب شد که بحث خودرو پیش آمد .صنعت خودرو وارد
پنجمین دهه فعالیت خود در کشور شده است اما هنوز
به زور تعرفه های باالی واردات بر خودروی خارجی زنده
است.نتیجه این کنایه های تلخ این است که امید نگارنده
برای رقابتی شدن تولید داخ��ل ،ناامید اس��ت؟! اینطور
نیست .حتما سوال می کنید که تکلیف چیست؟
پاسخبهروشنیآفتاباستاماترجیحمیدهیمچشمبراین
روشنایآفتابببندیمومنتظرباشیم.منتظرباشیمتاصنایع
رقابتی شود .کافی است نگاهی به همین کره جنوبی بکنیم
که قرار است برایمان کشتی بسازد .آنها تصمیم گرفتند که
در  6صنعت مشخص سرمایه گذاری کرده و محصوالتی در
سطح جهانی با هدف صادرات به همه دنیا داشته باشند.
همه نیرو و توان خود را هم در جهت تقویت این صنایع (که
یکی از آنها کشتی سازی بود) به کار بستند و دولت حتی
منابع را جیره بندی کرد و به صنایع منتخب داد .بعد از چند
دهه ،شرکتهای بزرگ کره در حوزه کشتی ،خودرو ،لوازم
خانگی و دیجیتال آنقدر بزرگ و رقابتی شدند که حاال دولت
هیچ دخالتی نمی کند و کنار نشسته و مالیاتش را می گیرد.
اما دولت ما هیچ عالقه ای به انتخاب ندارد .می خواهد همه
صنایع را حمایت کند؛ از خودرو گرفته تا چغندر و کشمش
و پتروشیمی! واضح است که نه منابع کافی دارد و نه توان
فنی و کارشناسی و رایزنی و دیپلماسی کافی .لذا صنایع
را در یک حالت نیمه جان نگه می دارد و منتظر است که
رقابتی شوند .هرگاه حال خودروسازی نزار شود یک وام
دو هزار میلیاردی می گیرد و ادامه می دهد یا دولت یک
طرح خروج از رکود تصویب می کند تا انبارشان خالی شود.
اما اگر بپرسیم که سرمایه گذاریها روی خودرو و حمایت ها
چه شد می گویند خودرو که تنها صنعت مورد حمایت ما
نیست! ما چندین صنعت داریم که همه "کمی" رشد کرده
اند! اگر روزی حال گندم هم خراب شود و اعتراضات بیشتر
شود خیال رقابتی شدن آن را هم از سر بیرون می کنیم و
وامی تصویب خواهیم کرد یا منابعی اختصاص میدهیم
مثل کشمش که این روزها حالش خراب شده و یک یارانه
صادراتیتصویبکردیمتازندهبماندوکشمشدو-سهسال
قبل کشاورزان فروش برود .بعد که از حالت احتضار خارج
شد و نیمه جان شد رهایش می کنیم به امان خدا.تکلیف
همین است ،می خواهیم همه صنایع را نیمه جان نگه داریم
و جرات گذشتن از برخی برای حمایت و پویایی و صادراتی
کردن چند صنعت مشخص را نداریم .در این شرایط ناامید
بودن نسبت به امید رقابتی شدن صنایع هم منطقی است.

شاخص

مالیات کدام کاالها در  7ماه امسال،
رشد بیشتری داشت؟
گزیده آم��اره��ای اقتصادی  7ماهه توسط بانک
مرکزی دیروز منتشر شد .این آمارها نشان می دهد
بیشترین نرخ رشد مالیات کاالها و خدمات نسبت
به  7ماهه  ،94مربوط به فروش فرآورده های نفتی
بوده است و پس از آن شماره گذاری خودرو و فروش
سیگار قرار دارند .مالیات بر ارزش افزوده نیز با 3.9
درصد کاهش مواجه شده است.

خبر
معاون اول رئیس جمهور :عملکرد قرارگاه
سازندگی خاتم درخشان است

جهانگیری :قرارداد خرید کشتی مربوط به
سال  2008است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به توجه دولت به استفاده
از توان داخلی ،عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم را درخشان
توصیف کرد و گفت :این قرارگاه با وجود طلب از دولت،
 120هزارمیلیاردتومانپروژهدردستاجرادارد.بهگزارش
پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،اسحاق جهانگیری
همچنین با اشاره به موضوع قرارداد کشتی سازی با شرکت
کرهای،خاطرنشانکرد:اینقراردادمربوطبهسال2008
است و در آن زمان بیش از  25درصد از مبلغ ق��رارداد به
شرکت کره ای پرداخت شد و پس از آن به دلیل تحریم ها
امکان پرداخت مابقی مبلغ قرارداد فراهم نشد و چون این
شرکت کره ای ،ساخت کشتی را آغاز کرده بود علیه ایران
شکایت و ادعای خسارت کرد و اخیر ًا پس از توافق برجام
مذاکرات جدیدی با این شرکت انجام شد و مقرر گردید
این شرکت از شکایت خود صرف نظر کند و خوشبختانه
پذیرفته شد که با کاهش  25درصدی در مبلغ اجرا شود.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

هفتادمین مرحله یارانه نقدی خانوار هاساعت  24روز جمعه ( 26آذر) به حساب سرپرس��تان خانوار واریز میشود .به گزارش خبرگزاری
فارس ،بر این اس��اس یارانه هر فرد مانند س��ابق  45هزار و  500تومان خواهد بود .این مبلغ ،بامداد روز ش��نبه  27آذر  95قابل برداش��ت
است .اجرای طرح هدفمندی از آذرماه  89شروع شد و اولین مراحل پرداخت یارانه نقدی نیز در همان سال انجام شد.
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جشنخودکفاییگندم با چاشنی تردید درباره بازگشت وابستگی
روحانی :قیمت خرید تضمینی گندم را کاهش نمی دهیم!

در حالی که این روزها اعتراضات نسبت به افزایش اندک
قیمت خرید تضمینی گندم رو به افزایش است ،رئیس
جمهور به قیمت های جهانی اشاره کرده و می گوید که
امسالقیمتخریدتضمینیگندمراکاهشنخواهیمداد.
اگرچه هنوز نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ،از
جمله گندم به طور رسمی اعالم نشده است اما چند روزی
استکهبرخیمنابعازتعیینرقم 1300تومانیبهعنوان
رقم خرید تضمینی در سال آینده خبر می دهند؛ رقمی که
فقط  2درصد نسبت به سال جاری رشد را نشان می دهد.
جشن خودکفایی گندم که دیروز برگزار شد تحت تاثیر این
موضوع قرار داشت .آنگونه که ایسنا گزارش کرده ،دبیر
اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران در این باره گفته
است که نامه گندمکاران به رهبری را تا جشن خودکفایی
نگه داشتیم و ارسال نکردیم اما کشاورزان نسبت به قیمت
و حفظ پایداری تولید نگرانند .در حاشیه این جشن و پس
از سخنرانی رئیس جمهور ،محمد باقر نوبخت  -رئیس
سازمان برنامه و بودجه  -مجدد ًا به صورت شفاهی و البته
غیر رسمی نرخ خرید تضمینی  ۱۳۰۰تومانی برای هر
کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری را اعالم کرد.
▪ ▪کشاورزان :صدقه نمی خواهیم

در این میان نه فقط وزیر کشاورزی بلکه گندمکاران هم
از این قیمت راضی نیستند .علی خا نمحمدی – دبیر
اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران نمونه – در
این باره توضیح داد :نظر گندمکاران نمونه پس از یک
سال کار کارشناسی و ارزیابی دقیق برای قیمت گندم



نزدیک  15هزار میلیارد تومان باید پول گندم پرداخت
کنیم ،این مبلغ یعنی نصف کل بودجه عمرانی کشور.
البته هر چه به کشاورزان بیشتر کمک کنیم افتخار ماست
اما برای ما تأمین این مسئله سخت است.
▪ ▪روحانی :در بخش کشاورزی ،مهمتر از اشتغال و رشد،
استقالل کشور است

در س��ال زراع��ی  ۹۵ -۹۶کیلویی  ۱۴۸۰تومان بود
و همه کشاورزان در این زمینه خواستارهستند و اگر
ق��رار باشد قیمت  ۱۳۰۰تومانی ب��رای گندم تصویب
و ابالغ شود گندمکاران این نرخ را نمیپذیرند و آن را
صدقهای غیر قابل قبول میدانند ،چرا که حداقل باید
نرخ تورم و هزینه های تمام شده کشاورزان دیده شود.
▪ ▪روحانی :باید قدرت رقابت مان در دنیا را حفظ کنیم

رئیس جمهور دیروز در جشن خودکفایی مستقیما به رقم
خرید تضمینی اشاره نکرد اما در بخشی از سخنان خود
اینگونه توضیح داد :ما دو جا یارانه پرداخت میکنیم.
یک جا زمانی که از کشاورز گندم میخریم چرا که قیمت

...



نیرو

مذاکرات ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه

دو روز قبل هیات  600نفره ای از کشور روسیه وارد تهران شد تا در
سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و روسیه
شرکت کند .حضور مدیرانی از  11شرکت نیروگاه ساز و یا سازنده
تجهیزات نیروگاهی در این هیات نشان می دهد که این شرکت ها عزمی
جدیبرایورودبهبازارایراندارند.پیگیریهایتسنیمنشانمیدهدکه
اعالم رسمی ایران برای در دستور کار قرار گرفتن ساخت و بهره برداری از
 26هزارمگاواتظرفیتجدیدتولیدبرقدرطی 5سالآینده،دلیلاصلی
اشتیاقاینشرکتهااست .خبرهایغیررسمیازمذاکراتشرکتهای
روسیبامسئوالنصنعتبرقکشورنیزحاکیازایناستکهمذاکرهبرای
ساخت  10هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه حرارتی ،بین دو کشور جریان
دارد که بخشی از این مذاکرات ،در ادامه مذاکرات قبلی دو طرف است.

وزیر راه و شهرسازی درباره ضمانت اجرایی شدن این
قرارداد خاطرنشان کرد :از آنجایی که این قرارداد یک
قرارداد رسمی بینالمللی بوده و نظام داوری بینالمللی
دارد ،پس طرف قرارداد نسبت به تمام مفاد امضا شده

نفت به باالترین قیمت در  18ماه اخیر رسید

بعد از دو روز تعطیلی آخر هفته بازارها ،دیروز معامله گران طالی سیاه،
اولین واکنش خود را به توافق بزرگ نفتی بین  25کشور تولیدکننده
( 13کشور اوپک و  12کشور غیرعضو) نشان دادند .آنگونه که مراجع
اعالم قیمت جهانی نفت گزارش کرده اند ،دیروز و در اولین ساعات
کاری طالی سیاه با جهش  3دالری به بیش از  57دالر برای هر بشکه
نفت برنت رسید .هیجان اولیه معامله گران در ساعات بعدی کمی
فروکش کرد اما تا زمان تنظیم این خبر (حدود ساعت  20روز دوشنبه)
قیمت باالی 56دالر ماند؛ رقمی که بیشترین رقم از اواسط سال2015
است .یعنی نسبت به روز جمعه (قبل از توافق اوپک و غیراوپک) دو دالر
افزایش یافته است .این در حالی است که قیمت نفت در روز  29نوامبر
(9آذر) یعنی قبل از توافق داخلی اعضای اوپک حدود  46دالر بود.

متعهد بوده و من فکر نمیکنم ما با کوچکترین مشکلی
روب �هرو شویم.عضو کابینه دول��ت یازدهم ،با بیان این
مطلب که در صورت بروز مشکل در روند ق��رارداد قطعا
به صورت حقوقی وارد عمل خواهیم شد ،گفت :ما در
قرارداد  ۱۹۷۵الجزایر که با آمریکا مشکالتی داشتیم
نسبت به مواردی اقدام کرده و در برخی که موفق شدیم
در دادگ��اه پیروز شویم حکم محکومیت به نفع ایران
گرفتیم و کار را انجام دادیم .این قرارداد نیز یک قرارداد
بینالمللی بوده و تضامین خود و داوری بینالمللی دارد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این نکته که ۸۰
فروند هواپیما ظرف مدت  ۱۰سال -هر سال  ۸تا ۱۰
فروند -وارد کشور میشود ،گفت :موارد آموزش ،تأمین
قطعات ،سیستم تعمیر ،نگهداری و اورهال کردن هواپیما
به طور کامل در متن قرارداد مورد توجه قرار گرفته است.
از سویی دیگر مباحث پشتیبانی از عملکرد و پرواز دادن
هواپیماها نیز کامال در قرارداد پیش بینی شده و از این
جهت نگرانی وجود نخواهد داشت.آخوندی درخصوص
امکان انتقال دانش و تکنولوژی هواپیما در حین خرید
آ نه��ا نیز تصریح ک��رد :عمدتا تمام کشورهایی که در
صنعت هواپیمایی فعال هستند فعالیت خود را از تعمیر،
نگهداری و اوره��ال هواپیماها شروع کردند .کشوری

بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در نشست بخش خصوصی
دکتر زنوز :پنجره واحد برای جذب سرمایه گذار خارجی نداریم
حسین بردبار -نشست موانع و راهکارهای سرمایه
گذاری مستقیم خارجی دیروز با حضور دکتر بهروز هادی
زنوز  ،اقتصاددان  ،کاظم دلخوش ،سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس و همچنین اسدا ...قره خانی  ،سخنگوی
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی دراتاق بازرگانی
ایران برگزارشد .کاظم دلخوش دراین نشست با بیان این
که بخش خصوصی باید بتواند از حقوق خودش به خوبی
دفاع کند ،تاکید کرد که در مجلس به روی بخش خصوصی
باز است وبخش خصوصی یک قوه درکنار سایر قوای کشور
است.دکتر زنوز ،اقتصاددان نیز دراین نشست با بیان این
که پنجره واحد برای جذب سرمایه گذاری نداریم  ،گفت:
ما درحقیقت درزمینه جذب سرمایه گذارخارجی(single
) windowsپنجره های واحد داریم نه!single window
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با انتقاد از مذاکره
وزارت نیرو برای تولید 5هزارمگاوات برق با یک سرمایه
گ���ذار خ��ارج��ی خ��واس��ت��ار ای��ج��اد چند ش��رک��ت داخلی
درکنار این سرمایه گذار برای اطمینان بخشی از روند
سرمایه گذاری و استفاده از توان داخلی شد.به گزارش
خراسان،دکتر زنوز دراین نشست با اشاره به این که رتبه
ایران درجهان درزمینه جذب سرمایه گذار خارجی شرایط
مناسبی ندارد،افزود:یکی از علل جذب نشدن سرمایه

رئیسجمهور در ادام��ه سخنان خود گفت :پیشبینی
ما ای��ن ب��ود که امسال ح��دود  10میلیون تن گندم از
کشاورز بخریم اما خرید ما باالی  11.5میلیون تن شد.
رئیسجمهور در ادامه گفت :ما به یکباره متوجه شدیم

...

رویترز :قرارداد ایرباس تا چند روز دیگر نهایی می شود

▪ ▪ق��رارداد بوئینگ نظام داوری بین المللی داشته و
مشکلی بابت ضمانت آن وجود ندارد

▪ ▪یکباره دیدیم باید  15هزار میلیارد تومان به گندم
کاران بدهیم

نفت

دفاع وزیرازضمانت اجرای قرارداد بوئینگ

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قرارداد با بوئینگ
مانند ایرباس ،از نوع اجاره به شرط تملیک است ،گفت:
خود بوئینگ فاینانس  6فروند را مستقیم ًا بر عهده گرفته
است .به گفته وی ،مسائل فنی انتقال پول در این قرارداد
حل شده و این ق��رارداد ،از بیش از یکصد هزار شغل در
ایران پشتیبانی خواهد کرد.وزیر راه و شهرسازی با حضور
در بخش خبری تلویزیون به سواالت پیرامون قرارداد
خرید  80فروند هواپیمای بوئینگ پاسخ داد.به گزارش
ایسنا ،عباس آخوندی در خصوص نحوه تامین مالی این
ق��رارداد گفت :درحال حاضر تمام مسائل فنی انتقال
پول نیز انجام شده و مشکل خاصی در این بخش وجود
نخواهد داشت .وی در اینباره افزود :شرکت بوئینگ در
خارج از آمریکا حسابهایی دارد که امکان انتقال پول از
طریق این حسابها وجود خواهد داشت.

تضمینی گندم با قیمت گندمی که بخواهیم وارد کنیم
تفاوت دارد .البته امسال قیمت تضمینی گندم را کاهش
نخواهیم داد اما باید قدرت رقابتمان در دنیا را حفظ
کنیم .جای دیگر یارانه را به مردم میدهیم آن هم وقتی
است که گندم را تحویل نانواییها میدهیم.

گ��ذار خارجی درای��ران به محیط کسب وک��ار نامناسب
برمی گردد ؛پنجره واحد درکشور نداریم ودرحقیقت
پنجره های واحد داریم وفقط بلد هستیم که از خارج نسخه
برداری کنیم.این اقتصاددان با اشاره به این که کشورمان
با بیش از 40کشور جهان قرارداد جلوگیری از دریافت



آنگونه که فارس گزارش کرده ،رئیس جمهور در بخشی
از سخنان خود در این مراسم ،با اشاره به تأکیدات امام
خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر مسئله و محصوالت
کشاورزی گفت :مسئله کشاورزی این نیست که چه
مقدار از اشتغال جامعه را تأمین میکند و یا چند درصد
در رشد اقتصادی ما مؤثر است و یا چند درصد از تولید
ناخالص داخلی ما است که البته اینها نیز مهم است اما
مهمتر از همه آنها قدرت ملی ،پایداری ملی و استقالل
کشور است و در یک کلمه قدرت چانهزنی ما در دنیا است.
رئیسجمهور در ادامه گفت :هرچیزی که قدرت چانهزنی
ما را در سطح جهانی و در مذاکرات جهانی بیشتر کند،
یعنی قدرت ملی ما را افزایش داده است .با افزایش تولید
نفت در کشور است که ما در اجالس اوپک قدرت چانهزنی
داریم .روحانی با اشاره به موفقیت در برجام که باعث عزای
دشمنان شد ،گفت :فقط در برجام نبود که ما پیروز شدیم
در اوپک هم ما موفقیت به دست آوردیم .در خرید هواپیما
هم موفقیت به دست آوردیم .در محصوالت کشاورزی هم
موفقیت به دست آوردیم .در حقیقت ملت مقاوم امیدوار و
متحد از هر مشکلی عبور میکند.

...
چک

توضیحات سیف درباره چک های برگشتی

رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود به برخی اخبار راجع به
افزایش چک های برگشتی واکنش نشان داد .به گزارش مهر ،سیف
نوشت :تعداد و مبلغ چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد
و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ
چک های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادالت در اقتصاد امری
طبیعی و پذیرفته است و اگر بخواهیم قضاوتی درست و قابل اتکا داشته
باشیم ،بایستی به نسبت (تعداد و مبلغ) چک های برگشتی به کل چک
های تبادل شده نگاه و توجه کنیم .وی تاکید کرد که این نسبت در برخی
دورههاحتیکاهشهمیافتهاست:براینمونهنسبتچکهایبرگشتی
به کل چک های مبادله شده در مهر ماه سال جاری نسبت بهفروردینماه
از نظر تعداد 0/2درصد و از نظر مبلغ  ۳درصد کاهش یافته است.

که بتواند به این دانش دسترسی پیدا کند قطعا در زمان
آتی نیز میتواند روی پای خود بایستد که خوشبختانه
ما هماکنون از این دانش برخوردار هستیم.آخوندی
اظهار کرد :هماکنون شرایط بسیار مناسبی است تا ما
از این فرصت استفاده کرده و ناوگان هوایی ایران را که
دچار فرسودگی بسیار زیادی شده است نوسازی کنیم.
درحال حاضر سن ناوگان ما حدود  ۲۳سال است و حدود
 ۲۴هزار و  ۵۰۰صندلی فعال در کشور وجود دارد.عضو
کابینه دولت یازدهم با تأکید براین مطلب که با اجرای
این قرارداد  ۵۰هزار صندلی در صنعت هوانوردی ایجاد
میشود ،گفت :این ق��رارداد در ایران از بیش از یکصد
هزار شغل پشتیبانی کرده و باعث ایجاد  ۸هزار شغل اعم
از توریستی ،گردشگری ،مسافرتی و خدماتی وابسته به
صنعت هوانوردی خواهد شد.
▪ ▪قائم مقام وزارت راه :هیچکسی نمیتواند به قرارداد
خرید بوئینگ خلل وارد کند

اوضاعاسفناککارگرانخارجیدرعربستان
فارس -رسانه های هندی گزارش دادند:
شرایط ک��ارگ��ران هندی در عربستان
بسیاراسفناکاست.صدهاکارگرهندی
به دالیل مختلف نظیر بیماری ،تصادف،
قتل یا خودکشی در عربستان جان خود را از دست دادهاند.
به گ��زارش تایمآفایندیا؛ براساس ارزیابیهای صورت
گرفته  10هزار کارگر هندی از دو منطقه پاالنگانا و آندرا
پرادش هند در عربستان مشغول به کار هستند.

پر مصرفها بهگوش باشند

ایسنا -دو سال پیش طرحی به عنوان
جریمه مشترکان پرمصرف روی میز
مسئوالن قرار گرفت که به نظر می رسد
میتوانست تا حدی به مدیریت منابع آبی
کشور کمک کند ،اما دیری نگذشت که عمر این طرح به
پایان رسید و طرح جدیدی در دستور کار دولت قرار گرفت.
اکنون مجددا این طرح مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته
است .اخیرا دائمی ،قائم مقام وزیر نیرو در خصوص مصوبه
قانونی قطع آب مشترکان پرمصرف گفته است :هدف بر
این اساس تبیین شده تا مشترکانی که مصرف بیش از حد
مجاز دارند بعد از چندین بار تذکر و به کارگیری ابزارهای
قیمتی و فرهنگسازی کنتور آب شان قطع شود.

نظر جالب مردم در مورد تغییر واحد پولی

مهر -برنامه پایش دیشب در نظرسنجی
خود از مردم پرسید  :به نظرشما ،بهترین
تصمیم درب��اره واحدپولی چیست؟ .۱
تومان۱۰ ،ری��ال فعلی ش��ود .۲تومان،
۱۰هزار ریال فعلی شود .۳تغییری نکند  .۴به جای این
کارها ،مشکالت تولید و اشتغال را حل کنند .در پایان این
برنامه بیش از  ۷۸درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند
که دولت به جای این کارها ،می بایست مشکالت تولید و
اشتغال را حل کند 8/97 .درصد از شرکت کنندگان
عنوان کردند هر تومان ۱۰ ،ری��ال فعلی ش��ود8/37 .
درصد از شرکت کنندگان به گزینه دو رای دادند و 3/89
درصد نیز گزینه یک را انتخاب کردند.

خدمات پس از فروش خودرو در ایران،
بیکیفیت و گران

تسنیم-دبیرانجمنشرکتهایخدمات
پسازفروشخودرومهمتریننقطهضعف
خ��دم��ات پ��س از ف��روش را هزینه ب��اال و
کیفیتنامناسبدانستوگفت:وضعیت
خدمات پس از ف��روش خ��ودرو هر ساله
توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ای��ران مورد
ارزیابی قرار می گیرد.

عکس و شرح

صورت یک طرفه آن را لغو کند .در برجام نیز تاکید شده
که فروش هواپیما به ایران مجاز است.
▪ ▪ایت�یآر مجوزهای خزانهداری آمریکا برای فروش
هواپیما به ایران را گرفت

خبرهای ق��رارداد بوئینگ در حالی فضای خبری حمل
ونقل را پر کرده است که رویترز به نقل از یک مقام ایرانی
گفت:شرکتایتیآرنیزمجوزهایموردنیازازخزانهداری
آمریکا را کسب کرده و «در حال کار برای نهایی کردن
قرارداد» با ایران است.این مقام ایرانی هم چنین از نهایی
شدن قرارداد خرید دهها فروند هواپیمای مسافربری دیگر
از شرکت ایرباس خبر داده و افزوده است :قرارداد با ایرباس
که احتماال شامل نیمی از  ۱۱۸فروند هواپیمایی است
که در ماه ژانویه به صورت موقت سفارش داده شده بود،
احتماال «در طی چند روز آینده» تکمیل خواهد شد.
▪ ▪نگرانی بوئینگ از مخالفت ترامپ و کنگره

در این حال فخریه کاشان ،قائم مقام وزیر راه و شهرسازی
درب��ار ه اینکه آیا کنگره آمریکا میتواند در مسیر این
ق��رارداد مانعتراشی کند؟ گفت :توافق با بوئینگ بر
اس��اس روح ب��رج��ام و مجوز اوف��ک ان��ج��ام ش��ده اس��ت،
بنابراین بر اساس قانون نمیتواند مشمول توافقات یا
مانعتراشیهای آتی شود .ضمن اینکه رای کنگره آمریکا
مبنی بر تمدید تحریمهای ایران هنوز به قانون تبدیل
نشده است .وی تصریح کرد :ق��رارداد خرید هواپیمای
بوئینگ به ص��ورت بینالمللی ثبت شده و کشورهای
اروپایی هم عضو آن هستند ،لذا یک کشور نمیتواند به

اما بیانیه دو روز قبل بوئینگ در خصوص قرارداد با ایران
که در آن از ایجاد  100هزار فرصت شغلی در آمریکا در
نتیجهاینقراردادسخنگفتهشده،توجهنیویورکتایمزرا
به خود جلب کرده و این پایگاه خبری به تحلیل آن پرداخته
است.به گ��زارش تسنیم ،این روزنامه از نگرانی های
بوئینگ بابت مخالفت های ترامپ و کنگره آمریکا پرده
برداشتهونوشتهاست:مقاماتشرکتبوئینگتاییدکرده
اند که قرارداد فروش هواپیما به ایران هنوز با احتماالتی
مواجه است .یعنی به صورت محترمانه گفته اند که عمیقا
نگران مخالفت ترامپ و کنگره با این قرارداد هستند.

مالیات مضاعف دارد،ادام��ه داد:ای��ن نکته مثبتی است
و درکنار آن قرابت فرهنگی درسرمایه گذاری خارجی
نیز اهمیت دارد ،ما با خیلی از سرمایه گذاران خارجی
قرابت فرهنگی نداریم.اسدا ...قره خانی؛سخنگوی
کمیسیون ان��رژی مجلس نیز درای��ن نشست از ق��رارداد
وزارت نیرو با یک شرکت سرمایه گذار خارجی برای تولید
پنج هزارمگاوات برق نیز انتقاد کرد و گفت :چرا تولید پنج
هزارمگاوات برق را به شرکتی که سابقه مشخصی ندارد،
تحویل میدهید؛ اگر این شرکت ناگهان خدمات ندهد

وتهدید کند که فالن امتیاز را می خواهد چه باید بکنیم.
قره خانی تاکید کرد :ما باید چهار شرکت توانمند داخلی
بسازیم و تقویت کنیم و درکنار این شرکت سرمایه گذار
خارجی قرار دهیم که همراه با یکدیگر کار را انجام دهند.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺗﺪﻓﻴﻦ
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ زﮐﻴﻪ ﻣﻌﻠﻢ

ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻈﻠﻮم

 /٩٥٢٨٠٠٠١ت

...

بازار خبر

اﻣﺮوز ﻣﻮرخ  ٩٥٫٩٫٢٣ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠از
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺰل واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮاﻣﺮز ﻋﺒﺎﺳ�
 ٢ﭘﻼ�  ١٧از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺑﻬﺸﺖ اﻣﺎم ﻋﻠ�)ع( ﺑﺮﮔﺰار ﻣ�ﮔﺮدد.
ﻣﺮاﺳﻢ �ﺎدﺑﻮد آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٢٤از ﺳﺎﻋﺖ ١٤
اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ
)ع( ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮاﻣﺮز ﻋﺒﺎﺳ�  ١٢ﻣﻨﻌﻘﺪ
 /٩٥٢٨٠٢٠٩م
ﻣ�ﮔﺮدد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻈﻠﻮم و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

فروش گران ترین خودروی قرن 21
یک دستگاه الف���راری که در یک م��زای��ده به مبلغ 7
میلیون دالر فروخته شد ،لقب با ارزش ترین خودروی
قرن بیست و یکم در فروش مزایده ای خودرو را به خود
اختصاص داد .این مزایده توسط کمپانی فراری و به
منظور کمک به بازسازی بخشهایی از مرکز ایتالیا که
در زلزلههای اخیر آسیب دید ،برگزار شده بود .نکته
جالب توجه در مزایده این بود که کلکسیونرهای خودرو
جهت هرچه باالتر رفتن مبلغ مزایده تالش کردند تا
قیمت این الف��راری به چیزی در حدود پنج برابر یک
الفراری معمولی (با قیمت  1/5میلیون دالر) برسد.

			

(منبع :زومیت)

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
)ﻧﻮﺑﺖ دوم (

ﺷﻬﺮدار� ﻃﺮﻗﺒﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ٩٥ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪار�
ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻗﺒﻪ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� در ﻗﺎﻟﺐ دو ﭘﻴﻤﺎن )اﻟﻒ ( و )ب(
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ )رﺗﺒﻪ ٤
ﺑﻪ ﭘﺎ�ﻴﻦ ( واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ :
 -١ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد :
ﭘﻴﻤﺎن اﻟﻒ  ٢٢٫٨١٩٫٤٨١٫٧٦٦:ر�ﺎل
ﭘﻴﻤﺎن ب ١١٫١٩٥٫٦٠٨٫٥٥١:ر�ﺎل
 -٢ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﭘﻴﻤﺎن اﻟﻒ  ١٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠:ر�ﺎل
ﭘﻴﻤﺎن ب  ٥٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠:ر�ﺎل
 -٣ﻣﺪت اﺟﺮا� �ﺎر دو ﺳﺎل ﺷﻤﺴ�
 -٤آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫١٠٫٢
 -٥از �ﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد  ٢٠درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ�
و  ٨٠درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﻗﺒﺎل واﮔﺬار�
ﻣﻠ� �ﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .
�-٦ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
رزوﻣﻪ �ﺎر� و ﻣﺪار� ﺛﺒﺘ� ﺷﺮ�ﺖ )آﮔﻬ� ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ،آﮔﻬ� آﺧﺮ�ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و  ( ...ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎ�ﻴﺪ�ﻪ �ﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪا�ﺜﺮ
ﻇﺮف ﻣﺪت  ٧روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ�
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ :
* ﻃﺮﻗﺒﻪ  -ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮدار� -
اﺗﺎق -٥اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 ٣٤٢٢٥٨٤٤اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﻃﺮﻗﺒﻪ

 /٩٥٢٧٢٤١٦ش
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