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۹۲۹ ریال حداکثر نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن همراه
مروری بر تعرفه  اپراتورهای تلفن همراه گویای آن است که 
هر دقیقه مکالمه موبایلی براس��اس نوع سیم کارت هزینه ای بین 

۴۹۹ تا ۹۲۹ ریال به همراه دارد.
به گزارش ایس��نا، م��روری بر تعرفه مکالم��ات تلفن همراه 
گویای آن اس��ت که هر دقیقه مکالمه با س��یم کارت های دائمی 

همراه اول تعرفه ای بین ۵۷۰ تا ۶۲۵ ریال به همراه دارد.

بر این اس��اس هر دقیقه تماس با سیم کارت های همراه اول 
یا تلفن ثابت ۵۷۰ ریال و مکالمه با س��یم کارت های ایرانس��ل و 
رایتل دقیقه ای ۶۲۵ ریال برای مشترکان سیم کارت های دائمی 
همراه اول هزینه دارد. اما سیم کارت های اعتباری همراه اول نیز 

برای هر دقیقه مکالمه هزینه ای بین ۶۷۰ تا ۹۳۷ ریال به همراه 
داشته و هر دقیقه مکالمه با سیم کارت اعتباری همراه اول با خط 
تلفن ثابت و خط همراه اول ۶۷۰ ریال و با سیم کارت اپراتورهای 

دیگر )ایرانسل و رایتل( ۹۳۷ ریال تعیین شده است.

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت مدیریت 
انرژی امید تابان هور)س��هامی عام( روز س��ه ش��نبه 
1395/12/17 ب��ا حض��ور بی��ش از 95/30 درصد 
سهامداران درمحل تهران، خیابان شیخ بهایي جنوبي، 
ش��هرک والفج��ر، خیابان ایرانشناس��ي، خیاب��ان نهم، 
پالک 6، س��اختمان مرکزي مطالع��ات بهره وري و منابع 
انس��اني س��ازمان مدیریت صنعتي، به ریاس��ت دکتر 
علی عس��کری و نظارت آقایان حمیدرض��ا بهزادی پور 
و ش��هرام بابالویان و دبیری حس��نعلی تقی زاده لنده 

برگزار شد.
در این مجم��ع پس از ارایه گزارش هیئت مدیره 
توس��ط مهندس حس��نعلی تقی زاده لن��ده مدیرعامل 
ش��رکت و ارایه گ��زارش بازرس قانون��ی صورت های 
مالی ب��ه تصویب کلیه س��هامداران رس��ید. صاحبان 
س��هام مبل��غ 350 ری��ال را ب��ه عنوان س��ود خالص 
قاب��ل تقس��یم هر س��هم تصوی��ب کردن��د. در پایان 
روزنام��ه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتش��ار و 
موسسه حسابرس��ی بهمند به  عنوان بازرس اصلی و 
موسس��ه حسابرسی هش��یار بهمند به  عنوان بازرس 
 علی الب��دل ش��رکت ب��رای س��ال مال��ی96 انتخ��اب

گردیدند.
براس��اس تصمیمات مجمع، اعض��ای هیئت مدیره 
به ش��رح ذیل انتخاب شدند: ش��رکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاري امید، شرکت مدیریت توسعه گوهران 
امید، شرکت سرمایه گذاري ساختماني سپه، شرکت 

خدمات آینده اندیش نگر، شرکت پترو امید آسیا
 

پیام هیات مدیره:
هیات مدیره و مدیریت ش��رکت خ��ود را امانتدار 

سهامداران محترم دانسته و به منظور حفظ و حراست 
از امانت واگذار ش��ده به خود و ارتقاء آن وظیفه خود 
می داند که از انجام هیچ کوشش و تالشی دریغ نورزد 
و در راس��تای تحقق این اهداف با اعتقادی راس��خ به 
منظور ادامه پویایی و موفقیت س��رکت، در سال مالی 
مورد گزارش در جهت اصالح و کاهش ریسک پرتفوی 
و همچنین افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده 
بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی 
ب��ه عم��ل آورده و برنام��ه ری��زی خ��ود را براس��اس 
رضایتمن��دی و حف��ظ و ارتقای منافع س��هامداران بنا 

نهاده است.
گ��زارش حاض��ر دربرگیرن��ده اه��م فعالیت های 
ش��رکت در جه��ت نیل به اه��داف و اس��تراتژی های 

شرکت می باشد.
هیات مدی��ره معتقد اس��ت موفقیت های کس��ب 
ش��ده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بیدریغ 
سهامدار محترم )گروه س��رمایه گذاری امید( حاصل 

شده است.
تعامل مطلوب و اس��تفاده از نظرات، رهنمودها در 
میان انتقادات س��ازنده گروه س��رمایه گ��ذاری امید، 
بعن��وان س��هامدار ش��رکت، مطمئنا چ��راغ راه نیل به 

اهداف ما در آینده نیز خواهد بود.
در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای 
شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت 

بهبود فرایندهای تصمیم گیری خود می دانیم.

جایگاه شرکت در صنعت برق کشور:
در  ب��رق  صنع��ت  مه��م  و  اصل��ی  ش��اخص های 
برنامه های چهارم و پنجم توس��عه اقتصادی کشور در 

 بخش صنعت برق و انرژی مورد توجه بیش��تری قرار 
گرفته است.

به��ره ب��رداری از تاسیس��ات جدی��د ب��ا توجه به 
رش��د تقاضای ان��رژی الکتریکی در کش��ور، هماهنگ 
کردن آن ها با مجموعه تاسیس��ات موجود و باال بردن 
کیفی��ت بهره برداری و خدمت رس��انی به مش��ترکین 
و بهینه س��ازی هزینه ه��ای تولید انرژی با اس��تفاده 
از پیش��رفت های مداوم دانش فنی که کوش��ش ها و 
سرمایه گذاری های بس��یاری را طلب می کند و همگی 
در افق دید و دس��تور کار آین��ده صنعت برق دارند. 
برنام��ه ریزی افزای��ش ظرفیت سیس��تم تولید برق 
کشور طی س��ال های آینده مبتنی بر سیاست های زیر 

است:
1-جهت گیری به س��مت اح��داث نیروگاه های به 
روش ه��ایB.O.O، B.O.T و ارائه ب��رق تولیدی در 
بازار ب��رق براس��اس برنام��ه ریزی های انجام ش��ده 
انتظ��ار م��ی رود ظرفی��ت نص��ب ش��ده نیروگاه ه��ای 
کش��ور )قطع��ی دولت��ی و غی��ر دولتی( تا پایان س��ال 
بال��غ  م��گاوات  مع��ادل 76244  ب��ه رقم��ی   1395 

گردیده باشد.
در حال حاضر ش��رکت مدیریت انرژی امید تابان 
ه��ور با توجه به دارا بودن بخش��ی از س��هام نیروگاه 
سیکل ترکیبی ارومیه گیالن با ظرفیت 1305 مگاوات 
و راه اندازی نیروگاه های گازی نیروگاه ش��هید کاظمی 
سیرجان با ظرفیت 332 مگاوات و با توجه به ظرفیت 
74095 مگاواتی نیروگاه های کش��ور در سال 1394 
دارای مالکیت سهم حدودا 1 درصدی از نیروگاه های 

کشور می باشد.
در همین خصوص برنامه ریزی شرکت با توجه به 

سرمایه گذاری شرکت در طرح توسعه نیروگاه سیکل 
ترکیب��ی ارومیه، نیروگاه س��یکل ترکیبی س��یرجان و 
نی��روگاه س��یکل ترکیب��ی هریس مالکیت س��هم 1.4 

درصدی نیروگاه های کشور می باشد.

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی:
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید

سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی:
سرمایه گذاری در سهام ش��رکت های غیربورسی 
وابسته و س��ایر ش��رکت ها به ارزش اسمی در سال 

مالی به شرح ذیل تفکیک می شود.
*شرکت تدبیرسازان سرآمد

*شرکت گهرانرژی سیرجان
*شرکت مولد برق کاسپین

*شرکت توسعه مسیر برق گیالن
*شرکت مدیریت تولید برق گیالن

*شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

اهداف و برنامه های آتی هیات مدیره:
برپایه تجزیه و تحلیل بازار ایران، بازار خاورمیانه 
و آفریق��ا و همچنین براس��اس امتی��ازات رقابتی که 
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از آن برخوردار 
اس��ت، به طور منطقی به این نتیجه میرسیم که ورود 
ش��رکت مدیریت انرژی امید تابان هور با بازار هدف 

در زمینه ه��ای مذک��ور موفقی��ت آمی��ز خواه��د بود. 
اقتصاد خاورمیانه با حداقل ریس��ک س��رمایه گذاری، 
رش��د اقتصادی با ثب��ات، مرکزیت و اهمیت ش��دید 
توسعه و پیش��رفت صنایع انرژی و نیروی برق، همه 
و هم��ه دال بر ثبات ب��ازار تولید نیروی برق و صنایع 

نفت و گاز خواهد داشت.
برنامه های آتی هیات مدیره ش��رکت به شرح ذیل 

خواهد بود.
1-افزایش س��رمایه شرکت مدیریت انرژی امید 
تابان هور)سهامی خاص( از مبلغ 2.300.000 میلیون 
ری��ال به 4.000.000 میلیون ریال از محل مطالبات و 

آورده نقدی سهامداران 
2- ش��رکت در افزای��ش س��رمایه ش��رکت مولد 
نیروگاهی هرپس از مبلغ 400 میلیارد ریال به مبلغ 

600 میلیارد ریال
3-ش��رکت در افزایش س��رمایه شرکت میدیرت 
تولید برق گیالن از مبلغ 10 میلیون ریال به 22.000 

میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران
4-ش��رکت در افزایش سرمایه شرکت مولد برق 
کاسپین از مبلغ 60.000 میلیون ریال به 112.000 

میلیون ریال از محل آورده و مطالبات سهامداران
5- شرکت در افزایش سرمایه شرکت تدبیر سازان 
س��رآمد از مبلغ 1.000 میلیارد ریال به مبلغ 2.000 
میلیارد ریال که از محل آورده سهامداران و مطالبات 

بروز شده صورت خواهد گرفت.

در مجمع شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور 350 ریال سود به ازای هر سهم تصویب گردید

عملکرد مثبت هیئت مدیره 
رضایت سهامداران را به همراه داشت

ات��اق  رئی��س  گذش��ته  روز 
كــش بازرگان��ی ای��ران در آخری��ن خـط 

هی��أت  س��ال جاری  جلس��ه 
نماین��دگان اتاق اعالم کرد: مش��کل ام��روز ما تنها 
کمب��ود منابع نیس��ت، بلک��ه آنچه طی س��ال های 
گذش��ته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و 
ناصحیح منابع کش��ور اس��ت و اگر بخواهیم درمان 
ریشه ای و بنیادین برای پیدایش معضالت اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی را برش��ماریم، باید بگوییم، عدم 
توس��عه اقتصادی عامل اصلی تأثیرگذار بر همه این 

معضالت شرایط اقتصادی فعلی است.
این گفته ش��افعی درحالی مطرح می ش��ود که 
طب��ق آمار بانک مرکزی؛ نس��بت تملک دارایی های 
س��رمایه ای به پرداخت های هزین��ه ای در 1۰ ماهه 
امسال طی ۳ سال گذش��ته به پایین ترین حد خود 
رسیده و همچنین تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۷ 
هزار میلیارد مصوب به منفی ۵۹ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته است و طبق آخرین آمار رسمی منتشر 
ش��ده، وضعیت بودجه عمومی دول��ت در 1۰ ماهه 
امسال ۷۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
وصول ش��ده که رقم مص��وب 1۰ ماهه آن 8۷ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده ب��ود؛ بنابراین حدود 

1۲ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق روبه رو است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که کل رقم 
مصوب ای��ن بخش ۲1۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
بوده که در 1۰ ماهه باید 1۷۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
توم��ان پرداخت می ش��د ام��ا به دلیل ع��دم تحقق 
درآمدها دولت براس��اس مکانی��زم درآمد هزینه در 
این مدت 1۵۷ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان پرداخت 
کرده است. بنابراین گزارشات؛ منابع حاصل از نفت 

و فرآورده ه��ای نفت��ی در 1۰ ماهه ۴۹ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان محقق ش��ده که نسبت به مصوب 1۰ 
ماهه آن حدود 1۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

همچنین نسبت مالیات ها به پرداخت های هزینه ای 
۴۷.۳ درصد است که نسبت به مصوب 1۰ ماهه آن 

1.۳ درصد کمتر است.

تراز عملیاتی بودجه منفی
براساس این گزارش، در ده ماهه ابتدایی سال ۳۴ 

هزار و 1۰۰ میلیارد تومان واگذاری  دارایی های مالی 
وجود داش��ته که نسبت به مصوب آن با عدم تحقق 
روبه رو اس��ت، همچنین تملک دارایی های مالی نیز 
بای��د طبق مصوب 1۰ ماهه 1۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان باش��د اکنون بالغ بر ۷ ه��زار و 8۰۰ میلیارد 
تومان محقق شده اس��ت. تراز عملیاتی و سرمایه ای 
1۰ ماهه امسال منفی ۲۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان 
اس��ت؛ همچنین تراز عملیاتی بودجه منفی ۵۹ هزار 

و 1۶۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

طبق آمار و راقام منتش��ر ش��ده بر این اس��اس 
دول��ت برای س��ال جاری بال��غ بر ۵۷ ه��زار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان باید ب��ه طرح های عمرانی اختصاص 
ده��د که مص��وب 1۰ ماه��ه آن ۴8 ه��زار و 1۰۰ 
میلیارد تومان خواهد بود اما آنچه محقق ش��ده 1۶ 
ه��زار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده که نس��بت به رقم 

اصلی سهم ناچیزی پرداخت شده است. 

سیر نزولی بودجه عمرانی
طبق آمار نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به 
پرداخت های هزینه ای تا دی ماه امسال 1۰.۵ درصد 
اس��ت که برای کش��ور امیدوارکننده نیس��ت. طبق 
اطالعات منتشر شده، در حالی اوضاع پرداخت  های 
عمرانی وضعیت مطلوبی ندارد که در 1۰ ماهه سال 
۹۴ این نس��بت 1۵.۶ و سال ۹۳، ۲1.۴ درصد بوده 

است که از سال ۹۳ تاکنون سیر نزولی دارد.
کارشناس��ان معتقدن��د باید س��هم بودجه های 
عمرانی به نس��بت پرداخت های هزین��ه ای حداقل 
ب��ه ۳۰ درص��د برس��د که در ح��ال حاض��ر اوضاع 
مناسبی ندارد که نشان از رکود حاکم بر پروژه های 
و طرح ه��ای عمرانی اس��ت؛ با این وج��ود دولت در 
بودجه س��ال جاری بیش از ۴۰ ه��زار میلیارد تومان 
اوراق به منظور پرداخت طلب پیمانکاران طرح های 
عمرانی پیش بینی ک��رده بود که به نظر همچنان با 
مشکالتی روبرو است و حداقل اینکه طبق آمارها به 

نتیجه نرسیده است.
آنچه مس��لم اس��ت این آمارها ب��ه نوعی تایید 
گفته های ش��افعی اس��ت که معتقد است منابع آن 
طور ک��ه باید تخصیص نمی یابد و این مس��اله باید 

زنگ هشداری برای متولیان باشد. 

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشکل امروز 
ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال های 
گذش��ته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و 
ناصحیح منابع کش��ور و البته مهمتر از منابع مالی، 
آنچه نبود آن در جامعه به ش��دت احساس می شود، 

اقتصادی نبودن تولید و سودآور نبودن آن است.
ب��ه گفته وی بای��د بخش های مول��د اقتصادی 
کش��ور که پیشروی اقتصاد است، از بخش های مولد 
جدا شده و نگاهی نو به آن داشته باشیم و همچنین 
باید نظام مالی و پولی کش��ور را در جهت حمایت از 
تولید مولد به کار گرف��ت که مطمئناً نباید از نقش 

خطیر بانک ها در چنین مسیری غافل ماند.
رئیس ات��اق بازرگانی ایران با بی��ان اینکه باید 
بانک ه��ا را تحت لوای برنامه بلندمدت و توس��عه ای 
کشور به کار گرفت و از طرفی به این واقعیت توجه 
کرد که اندازه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش این همه 

موسسات مالی و بانک  را ندارد.
ب��ه اعتق��اد وی بدنه س��نگین دول��ت یکی از 
مش��کالت اصلی اقتصاد کشور است که علیرغم این 
بدنه س��نگین و کاهش قیمت نفت که فشار تأمین 
هزینه های ج��اری را مضاعف کرده، دولت حاضر به 

تعدیل خود نیست.
وی همچنی��ن با بی��ان اینکه از سیاس��ت های 
کاه��ش تورم دول��ت اس��تقبال می کنی��م، خطاب 
ب��ه دولتمردان گف��ت: اما نگرانیم که مس��ئوالن در 
صدد اس��تفاده از ابزارهای انبساط پولی برای رونق 
اقتصادی باش��ند، بدون اینکه انبس��اط پولی متوجه 
بخش های مولد باش��دضمن اینکه این نگرانی وجود 
دارد که بدون کاشت نهال تولید، بخش مالی جامعه 

را متورم کنیم.

تشریح كارشناسان از دالیل مشکالت اقتصادی كشور؛

منابعیکهبهمقصدنمیرسند

مدیر روابط عمومی بانک شهر مدیر برتر 
کنفرانس بین المللی روابط عمومی کشور

مدیر روابط عمومی بانک شهر در سیزدهمین 
کنفرانس بین المللی روابط عمومی برتر کشور 
به عن��وان مدیر برتر رواب��ط عمومی معرفی 

شد.
سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران 
با محوریت "روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا" 
با حضور کارشناس��ان ، متخصصان و اس��اتید این رش��ته 
برگزار ش��د. در این همایش، فرش��اد فخیمی مدیر مرکز 
ارتباطات و روابط عمومی، به دلیل توجه عملی و عمیق به 
رویکردهای علمی و دانش محور در همه زمینه های روابط 
عمومی و در جهت ارتقای اهداف سازمانی، به عنوان مدیر 
برگزیده روابط عمومی ایران از سوی این کنفرانس معرفی 

و مدال روابط عمومی برتر کشور به وی اهدا شد.

سیاست راهبردی بانک ملی در سال آینده
همای��ش ی��ک روزه بررس��ی عملک��رد اداره 
امورش��عب گلس��تان با حضور برات کریمی 
عض��و هی��ات مدیره بان��ک ملی ب��ه همراه 
مدیران و مس��ئوالن اداره امورشعب، معاونان 

شعب و روسای دوایر صندوق و سپرده ها برگزار شد.
 کریمی با اش��اره به نزدیکی س��ال نو بر لزوم مغتنم 
شمردن فرصت خدمت به خلق به عنوان یک نعمت الهی 
و گره گش��ایی از مش��کالت مردم تاکید کرده و افزود: به 
لطف خداوند ودر سایه اعتماد روزافزون مردم که صاحبان 
اصلی و سهامداران واقعی بانک ملی ایران هستند، شرایط 
این موسس��ه عظیم اقتص��ادی از هر حی��ث در وضعیت 

مطلوبی قرار دارد.
عضو هیات مدیره، رعایت اخالق حرفه ای در تعامالت 
با مش��تریان و حتی بدهکاران را ضروری دانست و اظهار 
داشت: در مقوله وصول مطالبات غیرجاری باید با داشتن 
نگاه مثبت و با رویکرد مس��اعدت به مشتریان و متناسب 

با ظرفیت و پتانسیل هر منطقه عمل نمود.

اعمال محدودیت  برای واردات گازهای مخرب 
الیه اوزون

دفتر مق��ررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه 
تجارت در اطالعیه ای اعالم کرد سقف مجاز برای واردات 
گاز R1۴1 )اتان( در هر نوبت ۴۰ تن و برای واردات گاز 

R۲۲ )متان( ۴۷ تن است.
ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
طبق این اطالعیه ثبت درخواس��ت جدید ب��رای واردات 
ای��ن گازها به ارائه اس��ناد ترخیص محمول��ه قبلی منوط 
ش��ده اس��ت. در این اطالعیه همچنین آمده است که در 
ه��ر نوبت فقط برای یک ماده، مجوز ثبت س��فارش صادر 
می شود یا در صورت تقاضای برای واردات ترکیبی از هردو 
گاز، س��قف۴۷ تن باید رعایت شود. بر همین اساس ثبت 
درخواس��ت با حضور دارنده کارت بازرگانی و پس از احراز 

هویت و مهر و امضای فرم تعهد امکان پذیر است.

محاس��به قیمت انواع س��که به��ار آزادی 
حاکی از وجود حباب قیمتی س��که تمام جنب استانبول

به میزان 1۰8 هزار تومان، نیم سکه 1۳۰ 
هزار تومان، ربع س��که بیش از 1۰۴ هزار و س��که گرمی بیش از 

1۰۹ هزار تومان است.
به گزارش فارس، در ماه های اخیر قیمت سکه نسبت به ارزش 
واقعی آن فاصله قابل توجهی گرفته است و این مسئله در آستانه 
دو عید بزرگ یعنی روز زن و مادر و نوروز ۹۶ تشدید شده است.

هم اکنون س��که طرح جدید یک میلیون و 18۹ هزار تومان، 
طرح قدیم یک میلیون و 18۵ هزار تومان، نیم س��که ۶۹۴ هزار 
تومان، ربع س��که ۳8۰ هزار تومان، سکه گرمی ۲۴8 هزار تومان 

و هر گرم طالی 18 عیار 11۲ هزار و 8۲۴ تومان است.
قیم��ت اونس هم با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی همانند 
روز گذشته 1۲۰۵ دالر و ۵۰ سنت درج شده است. دالر با ۲ تومان 
کاهش ۳۷۵۲ تومان، یورو با یک تومان رشد ۴۰8۰ تومان و درهم 
بدون تغییر 1۰۳۹ تومان معامله می ش��ود. س��که در حالی با این 

قیمت ها معامله می شود که ارزش واقعی آن بسیار کمتر است.
ب��ا توجه به اینکه س��که با فرمول }])قیم��ت اونس جهانی 

ط��ال × ن��رخ دالر آزاد( ÷ ۳1،1 [× ۰،۹1۶×وزن س��که{+ حق 
ضرب محاسبه می شود. مدتی پیش سرپرست اداره نشر و ریالی 
بانک مرکزی گفته بود: در س��ه س��ال و نیم گذش��ته بازار سکه 
متعادل بوده و نیاز به ورود بانک مرکزی نبوده اس��ت. ما بازار را 
رص��د می کنیم و در صورت نیاز ب��ا هماهنگی بانک ملی و بانک 

کارگشایی از طریق حراج، بازار سکه را تنظیم می کنیم. 
رحیمی درخصوص افزایش قیمت قطعه های خرد س��که بهار 
آزادی در پایان س��ال، گفت: نوس��ان قیمت سکه با حباب قیمتی 
متفاوت و همیشه به نفع ربع سکه بوده است و شاید این به دلیل 
قدرت خرید مردم برای این نوع سکه است. همکاران من دائم بازار 
را رصد می کنند و اگر نوسان قیمت این نوع سکه تبدیل به حباب 
شود، از طریق عرضه بانک کارگشایی تعادل را ایجاد خواهیم کرد. 
حباب بس��یار زیاد در سکه های گرمی و ربع سکه به سطحی 
رسیده که سهم قابل توجهی از ارزش بازاری را به خود اختصاص 
داده است و به نظر می رسد عرضه سکه و یا ایجاد تمهیداتی برای 

کاهش فاصله ارزش واقعی و ارزش بازار سکه باید اجرایی شود.
در واقع اگر زمان عرضه س��که در این روزها نیست، پس چه 

زمانی، زمان مناسب عرضه است؟

مدی��رکل مبارزه با قاچ��اق کاالهای هدف 
ت ر س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز گفت: تجــــا

انتظار می رود س��امانه جام��ع تجارت در 
نیمه نخست سال آینده به بهره برداری برسد.

قاسم خورشیدی در گفت و گو با فارس که درخصوص آخرین 
وضعیت سامانه جامع تجارت پرسید، اظهارداشت: سامانه جامع 
تجارت راه اندازی شده و آماده است. منتها مجموعه سامانه جامع 
تجارت دارای زیرسامانه هایی اس��ت که در دستگاه های مختلف 

قرار دارند و باید راه اندازی شودند.
وی با بیان اینکه دس��تگاه ها باید اطالعات خود را در سامانه 
جامع تجارت به اش��تراک بگذارند، افزود: وزات صنعت، معدن و 
تجارت در این رابطه با مش��کالت س��خت افزاری مواجه است که 
اعتبارات الزم در حال تخصیص اس��ت تا بتواند ان مش��کالت را 

حل و مجموعه سامانه را پشتیبانی کند.
خورشیدی همچنین به اختالف نظر دستگاه ها در این رابطه 
اشاره و خاطرنشان کرد: جلسات رفع اختالف بین گمرک و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت برگزار و اختالفات حل و فصل شد.
مدی��رکل مبارزه با قاچ��اق کاالهای هدف س��تاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز اضافه کرد: انتظار می رود در نیمه نخس��ت سال 
۹۶ کار سامانه به انجام برسد و کامال عملیاتی شود.

براس��اس تکالیف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ب��ه ویژه ماده ۶ آن، ایجاد س��امانه جامع تجارت ش��امل ۵ 
سامانه تجارت داخلی، خارجی، شناسه کاال، کد رهگیری و انبارها 
برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هم اکنون سازمان ها 
و نهاده��ای مختلفی در امر تجارت فعال و در حوزه وظایف خود 
س��امانه هایی دارند اما همه این س��امانه ها باید خ��ود را از طریق 

زیرسامانه صدور مجوزها به سامانه جامع تجارت وصل کنند.
صادق زاده معاون پژوهشی وزیر صنعت ماه قبل خبر داده بود: 
تاکنون حدود 1۹ س��ازمان از حدود ۲۷ س��ازمان خ��ود را به این 
س��امانه وصل کردند. وی تصریح ک��رد: وزارت صنعت مخالف این 
نیست گمرک در راستای انجام وظایف خود سامانه داشته باشد، اما 
از آن ها تقاضا داریم از زیرسامانه صدور مجوزها استفاده کنند زیرا 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مخالف موازی کاری است.
گم��رک اعالم می کند که خود بای��د "پنجره واحد" را ایجاد 
کند و س��ازمان هایی که در راستای ترخیص کاال مجوز می دهند 

موظفند مجوزهای خود را از طریق این پنجره انجام دهند.

در آستانه سال نو؛ حباب 104 تا 130 هزار تومانی سکه سامانه جامع تجارت نیمه نخست سال 96 بهره برداری می شود


