
5 اقتصاد
| یکشنبه | 7 مهر 1392 | 

| شماره 3453 | تاه
کو

ی 
خیل

اخبار کوتاه

امکان پرداخت اقساطی بدهی موبایل فراهم شد
مدیرعام��ل خدمات اول TCT گفت: با توافق همراه اول به 
نشانی دارندگان موبایل های بالاستفاده و بدهکار مراجعه می کنیم 

تا ضمن فراهم کردن شرایط پرداخت اقساطی، در صورت موافقت 
مشترکان امکان خریداری به روز سیم کارت های دائمی مشترکان 
بدهکار فراهم شود. نصر قدیر کاشانی در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: شرکت خدمات اول TCT  و همراه اول برنامه هایی برای 

وصول مطالبات از مشترکان بدهکار موبایل دارند.
مدیرعامل خدمات اول  TCT  گفت: با توافق با همراه اول 
اطالعات 10 هزار مشترک بدهکار به شرکت خدمات اول )که از 
همکاران همراه اول است( اعالم شده تا در چندین روش امکان 

پرداخت بدهی به مخابرات را برای مشترکان فراهم کنیم.
وی ادام��ه داد: هم اکنون به نش��انی دارن��دگان موبایل های 
بالاستفاده و بدهکار مراجعه  و شرایط را برای پرداخت اقساطی 

این مشترکان فراهم می کنیم.

سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم بانک سپه 
خبر داد 
پرداخت مطالبات گندم کاران طی چهار روز 
آینده

محس��ن دارایی، س��خنگو و مدی��ر پروژه 
خرید تضمین��ی گندم و برنج بانک س��په 
گفت: مطالبات کشاورزان بابت خرید سال 
جاری با تامین منابع از سوی شرکت مادر 
تخصص��ی بازرگان��ی دولتی ظ��رف 3 ت��ا 4 روز آینده به 

حساب این عزیزان واریز خواهد شد.
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: وی افزود: با عنایت به 
آغاز فصل کاشت محصول گندم در مناطق کشور، تجربه 
سه ساله بانک س��په در مشارکت در خرید تضمینی این 
محصول نشان داده است که با افزایش قیمت، کشاورزان 
تمایل بیش��تری به فروش گندم خود به دولت داشته و از 
این حیث پیش بینی می ش��ود که با افزایش حجم خرید 
در سال آینده نیازی به واردات این کاالی اساسی از سایر 

کشورها وجود نخواهد داشت.
دارایی همچنین با اش��اره به اینکه تاکنون در حدود 
4.8 میلی��ون تن گندم ب��ه ارزش حدود 37 هزار میلیارد 
ریال از کش��اورزان 30 استان در 680 مرکز خرید صورت 
پذیرفته اس��ت اضافه کرد: با توجه به تعیین قیمت خرید 
گندم در س��ال 1393 از س��وی دولت به کیلویی 1050 
تومان کشاوران انگیزه مضاعف برای تولید پیدا کرده اند.

هشدار بانک ملی ایران نسبت به 
کالهبرداری های الکترونیک

بان��ک ملی ای��ران نس��بت به ش��یوه های 
مختل��ف کالهب��رداری اف��راد س��ودجو به 

مشتریان هشدار داد.
روابط عمومی بانک مل��ی ایران اعالم 
ک��رد :   اخیراً کالهب��رداران از طریق پیام��ک و یا تلفن 
ب��ا عناوینی نظیر برنده ش��دن در قرعه کش��ی ها و جوایز 
مختلف و یا پرداخت مبالغی جهت شرکت در امور خیریه 
و یا خرید های کالن، مش��تریان را به کنار دس��تگاه های 
خودپ��رداز کش��انده و با به کارگی��ری ترفندهای خاصی 
آن ها را وادار به انتقال وجه به حساب های جعلی از پیش 
افتتاح شده و یا هک شده نموده و کالهبرداری های کالن 

انجام می دهند.
براس��ای اطالعات دریافتی، کالهبرداران همچنین با 
دسترسی به اطالعات حساب مشتریان از طریق اینترنت 

از آن حساب ها برداشت می نمایند.
همچنین در صورتی که افرادی با دستاویز قرار دادن 
موارد فوق ط��ی تماس تلفنی با مش��تریان اعالم نمایند 
که تصمیم به انتقال وجه به حس��اب مش��تریان را دارند 
و از آنها درخواست نمایند منوی انگلیسی خودپردازها را 

انتخاب کنند، احتمال کالهبرداری وجود دارد.

اضافه شدن تراکنش هاي جدید در سامانه پیام 
کوتاه خبري بانک کشاورزي

با عنایت به استقبال مشتریان از راه اندازي 
سامانه پیام کوتاه خبري و با هدف بهبود و 
توسعه خدمات بانکداري الکترونیکي بانک 
کش��اورزي ، تراکنش ه��اي مالي جدید  از 
جمله دس��تگاه هاي خودپرداز )ATM(، پرداخت قبوض 
خدماتي )داخلي و ش��تابي( ،خرید شارژ اعتباري )داخلي 
 Payment( اینترنت��ي  پرداخ��ت  درگاه   ، ش��تابي(  و 

Gateway(،پرداخت قبوض خدماتي )داخلي( 
 ،)POS( پایانه فروش ، )خرید شارژ اعتباري )داخلي
پرداخت قبوض خدماتي )از طریق شاپرک( ، خرید شارژ 
اعتباري )از طریق ش��اپرک(  ،تلفنبانک ،پرداخت قبوض 

خدماتي )داخلي( 
همراه بان��ک ، انتق��ال وجه حس��ابي – داخلي )براي 
دارن��ده حس��اب مقصد(  و انتقال وج��ه کارتي – داخلي 
)براي دارنده کارت مقصد( به تراکنش هاي س��امانه پیام 

کوتاه خبري افزوده شد.

ورود چک پول های جدید 50 هزار تومانی به بازار
دبی��رکل بانک مرکزی از ورود چک پولهای 50 هزار 
تومان��ی با طرح جدید به زودی به ب��ازار خبرداد و گفت: 

مجوز انتشار اسکناس درشت صادر نشده است.
محمود احم��دی در گفتگو با مه��ر از آمادگی بانک 
مرکزی برای انتشار اسکناس درشت خبرداد و گفت: البته 
ای��ن موضوع در دوره جدید و فعالیت دولت یازدهم هنوز 

به صورت جدی مطرح نشده است.
دبی��رکل بانک مرک��زی با بیان اینک��ه در عین حال 
مجوز چاپ اس��کناس جدید نیز برای بانک مرکزی صادر 
نش��ده اس��ت، تصریح کرد: این در حالی اس��ت که بانک 
مرک��زی برای انتش��ار چک پول های 50 ه��زار تومانی با 

طراحی جدید برنامه ریزی کرده است.
وی ب��ا اعالم اینک��ه چک پول های جدی��د 50 هزار 
تومانی بانک مرکزی با ط��رح و اندازه جدید و فیچرهای 
امنیت��ی جدید به زودی وارد بازار می ش��ود، عنوان کرد: 
بان��ک مرکزی قص��د ندارد که چک پول ه��ای قبلی را از 
بازار جمع آوری کند، بلکه چک پول های جدید به تدریج 
جایگزین آنها خواهد ش��د. احمدی، زمان ورود چک پول 

های جدید به بازار را تا دو ماه آینده اعالم کرد.

تا پایان سال؛
206 تیپ دو وارد مدار تولید مي شود

با خودکفا ش��دن پالتفرم برق و الکترونیک خودروی 
206 و سیستم اي ام اس موتورهاي تي یو 5، تولید 206 
تیپ 5 و اس دي وي هش��ت از سر گرفته و از آغاز سال 

جاري تاکنون 14 هزار دستگاه تولید شده است.
برنام��ه تولید ای��ن محصول تا پایان س��ال، 50 هزار 
دس��تگاه  و میانگین تولید روزانه آن 400 دستگاه اعالم 
شده است. در صورت تامین تمامي قطعات به تیراژ مورد 
نیاز خط��وط ایران خودرو و تقاضاي ب��ازار، این محصول 

بیش تر از این هم تولید خواهد شد.
بخش��ي از قطع��ات موتور ت��ي یو 5 هن��وز از خارج 
خریداري مي ش��ود که برنامه ریزي هاي الزم انجام شده 

و به زودي این بخش نیز داخلي سازي خواهد شد.
همچنین به دلیل تمای��ل جامعه به موتورهاي قوي 
تر با ش��تاب بیش ت��ر، برنامه خودکفای��ي موتور تي یو 5 
خیلي زودتر شروع شده و به نتیجه رسیده، اما خودکفایي 
موتورتي یو 3 نیز که بر روي تیپ دو  206 نصب مي شود 

آغاز و تا 70 درصد انجام شده و ادامه دارد.
با تکمیل ش��دن برنامه  خودکفایي موتورهاي تي یو 
3 تا قبل از پایان س��ال جاري، 206 تیپ دو نیز بار دیگر 

در خط تولید قرار مي گیرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری مشاوران 
ام�اک از افزایش 18 ت�ا 25 درصدی اجاره بهای 
مسکن در تابستان امسال خبر داد و گفت: قیمت 

مسکن در بازار به کف رسیده است.
ب��ه گ��زارش سیاس��ت روز ،حس��ام عقبایی در 

نشس��تی خبری با اشاره به رکود بازار مسکن در ماه 
های اخیر پس از گرانی قیمت ها در س��ال گذشته، 
اظه��ار داش��ت: در س��ه م��اه پایانی س��ال 91 و به 
خصوص در بهمن ماه، بازار مس��کن با افزایش کاذب 
قیم��ت در بخش کلنگ��ی و  آپارتمان  های نوس��از 

مواجه ش��د که در کنار بی ثباتی در اقتصاد، موجب 
جهش بی��ش از معمول قیمت مس��کن در تهران و 

دیگر کالنشهرها شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان مسکن پیش بینی 
می کردند در آس��تانه انتخابات بازار مس��کن به یک 
رکود قیمت و ثبات می رس��د، گفت: اما تصور نمی 
کردند که در این ش��رایط قیمت مس��کن با کاهش 
مواجه ش��ود. عضو هیئت مدیره اتحادیه کش��وری 
مش��اوران امالک، افزود: بررس��ی ها نش��ان می دهد 
ماحصل تغیی��ر دولت و تغییر مدیریت ش��هری، بر 
تحوالت 6 ماه اخیر بازار مسکن اثرگذار بود و منجر 

به رکود و ایستایی در خرید و فروش مسکن شد.
عقبای��ی تصری��ح ک��رد: امس��ال بازار مس��کن 
ش��اهد پایان دوره ش��هرداری و ش��ورای شهر بود و 
سیاست های ش��هرداری در حوزه س��اخت و ساز و 
صدور پروانه س��اخت حالت ایستایی داشت که یکی 
از عوامل اثرگذار بر کنترل قیمت مسکن در ماه های 

اخیر می تواند همین موضوع باشد.
وی با اش��اره به اینکه ش��هردار ته��ران به علت 
اینکه کاندیدای ریاس��ت جمهوری بود، باعث ش��د، 
سیاس��ت های ش��هرداری برای دوره ای دستخوش 
تغیی��ر نش��ود و در ماه های اخیر نی��ز کاندیداتوری 
وی ب��رای ش��هرداری باز مزید بر علت ش��د، گفت: 
همه با این پرس��ش روب��ه رو بودند که با ورود دولت 
جدید ب��ه عرصه سیاس��ت، چه اتفاق��ی در اقتصاد 
کش��ور خواهد افتاد. حتی خیلی ها احتمال افزایش 
قیمت می دادند، اما بخشی از متقاضیان هم پیش از 

انتخابات خرید شان را انجام دادند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کش��وری مش��اوران 
امالک با اعالم اینکه برخی از متقاضیان مس��کن در 
پایان س��ال 91 به دلیل نگرانی از ادامه تورم شدید 

در اقتص��اد، وارد بازار خرید ش��دند و خرید کردند، 
بی��ان ک��رد: موج معامالت مس��کن در پایان س��ال 
گذشته وارد بازار و سپس از بازار خارج شد؛ بنابراین 

هنوز بازار مصرفی تغییری نداشته است.
وی تصری��ح ک��رد: رویک��رد اخیر وزی��ر جدید 
راه  و شهرس��ازی در خص��وص تعامل ش��بکه بانکی 
با خریداران مس��کن و حذف نگ��رش دولت قبل به 
وام خرید، بازار را به واکنش انداخته اس��ت. در حال 
حاضر بخش��ی از متقاضیان خری��د در انتظار بیرون 
آمدن بس��ته بانکی مدنظر وزیر راه و شهرسازی در 

خصوص نحوه پرداخت وام خرید مسکن هستند.
معاون بازرس��ی اتحادیه مشاوران امالک تهران 
ب��ا بیان اینکه در س��ال 86، سیاس��ت پرداخت وام 
خرید مس��کن تا حدودی در به هم ریختن قیمت ها 
نقش بازی کرد، بیان کرد: در آن زمان اصل موضوع 
پرداخت وام خرید مس��کن، محل اشکال نبود، بلکه 
شیوه ای که بانک ها بی محابا و بدون نظارت و بدون 
محدودیت به هر متقاضی، تسهیالت خرید پرداخت 

می کردند، مشکل ساز شد.
وی اف��زود: بای��د به گون��ه ای این تس��هیالت 
پرداخت ش��ود که ماجرای س��ال 86 تکرار نش��ود، 
بنابرای��ن مواف��ق 100 درصد پرداخ��ت وام خرید 
مس��کن هس��تم حتی وام های کالن و تامین کننده 
ق��درت خرید تا 90 درصد قیمت مس��کن، اما مدل 
پرداخت با ضوابط باید باش��د و فضای کامال نظارتی 

در آن حاکم باشد.
عقبایی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود که 
با وضعیت حاکم بر بازار مسکن، مردم اقدام به خرید 
و فروش کنند، گفت: قیمتها در بازار مس��کن به کف 
رسیده است؛ بنابر این مردم وارد بازار مسکن شوند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کش��وری مش��اوران 

ام��الک با بیان اینک��ه مردم ب��رای اطمینان از قفل 
شدن کدرهگیری در س��امانه امالک و مستغالت از 
اداره پس��ت، تاییده کدپس��تی بگیرند، گفت: بنگاه 
های ام��الک موظفند در زمان خری��د و فروش و یا 
اجاره از مالک کدپستی دریافت کنند اما مالک نباید 
کدپستی درج شده در کارت ملی یا قبض باشد بلکه 
مالک باید از اداره پست تاییده بگیرد، زیرا دیده شده 

که یک آپارتمان چند واحدی، یک کدپستی دارد.
وی تصریح کرد: همچنین خریدار پس از انتقال 
س��ند باید با مراجعه به همان بن��گاه امالک، اعالم 
کن��د که قفل کدرهگیری ملک باز ش��ود و یا اینکه 
ب��ه اتحادیه برای این کار مراجع��ه کند، در غیراین 

صورت در زمان فروش با مشکل مواجه می شود.
عقبایی در مورد بازار اجاره بها، اظهار داشت: در 
تابستان سال گذش��ته شاهد افزایش 180 درصدی 
اجاره بها در برخی از نقاط تهران بودیم اما در تابستان 
امسال با توجه به رکود سه ماهه انول، در صد زیادی 
از مس��تاجران به تمدید قراردادها پرداختند و اجاره 

بها بصورت معقول افزایش داشت.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کش��وری مش��اوران 
ام��الک با اش��اره به افزای��ش 18 ت��ا 25 درصدی 
اجاره بها در ش��هر تهران در تابستان امسال، گفت: 
در برخی از کش��ورها مردم تمایلی ب��ه خرید خانه 
ندارند به دلیل اینکه صنعت اجاره بها رشد داشته و 
کمپانی های اجاره داری در آنها ش��کل گرفتند. وی 
افزود: در این ش��یوه وقتی مردم مس��کن اجاره ای 
مدرن در سطح انبوه می خواهند شرکت های اجاره 
ای قادر به تامین مس��کن هستند بنابراین می توان 
با ارایه تس��هیالت بلند مدت و ارای��ه زمین به انبوه 
سازان و تعیین اجاره از سوی دولت در این پروژه ها 

نیاز بازار را تامین کرد.

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی با بیان 
اینکه شرکت حمل ونقل چندوجهی سایپا از شرکت های اقماری 
راه آه�ن، در مرحله ق�رارداد قطعی اس�ت، از ارزیابی و تصویب 
قیمت ش�رکت رجا در هیئت واگذاری این س�ازمان برای عرضه 

سهام آن خبر داد.
حسن محمد تبار در گفت وگو با فارس با اشاره به قوانین مربوط 
در زمینه خصوصی س��ازی راه آهن اظهار داش��ت: ش��رکت راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران در اجرای مواد 30 و 128 برنامه س��وم و 
م��اده 29 تنفیذی قانون برنامه چه��ارم آیین نامه اجرایی مربوط با 
هدف کاهش تصدی گری دول��ت، افزایش میزان بهره وری امکانات 
ریل��ی، اش��تغال زایی و واگ��ذاری فعالیت های زی��ادی را به بخش 
خصوصی کشور آغاز کرده است. وی با استناد بند »ب« 3 ماده 3 
قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل )44( قانون اساس��ی افزود: 
طب��ق این قانون ، دولت مکلف اس��ت  80  درصد از ارزش مجموع 
س��هام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مش��مول گروه دو  ماده 2 
ای��ن قانون به اس��تثناء راه و راه آهن را ب��ه بخش های خصوصی ، 

تعاونی وعمومی غیردولتی واگذار کند.

معاون س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه طبق این بند از 
قانون بخش های غیر دولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن 
هس��تند تصریح کرد: س��هم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی 
در فعالیت ه��ای راه و راه آه��ن در »آیین نامه اجرایی س��هم بهینه 
بخش ه��ای دولتی و غیردولتی در فعالیت ه��ای راه و راه آهن« در 
تاریخ 1388/8/4 به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی 

اصل )44( قانون اساسی رسید.
وی اف��زود: پیرو ماده )9( آیین نامه مذکور، 100 درصد مالکیت 
خطوط اصلی راه آهن شامل خطوط موجود در حال ساخت و آنچه در 
آینده ساخته می شود  و همچنین مالکیت ناوگان و ماشین آالت امداد 

ریلی در اختیار دولت است و قابل انتقال به بخش دولتی نیست.
معاون س��ا زمان خصوصی س��ازی به ش��رکت های زیرمجموعه 
واگذار ش��ده یا در حال واگذاری ش��رکت م��ادر تخصصی راه آهن 
جمهوری اش��اره ک��رد و گفت: درحال حاضر ش��رکت های حمل و 
نقل ریلی نیرو و شرکت فوالد ریل جنوب در سال 1389 و شرکت 
موسسه فرهنگی ورزشی راه آهن در سال  90 از طریق فرابورس به 

بخش خصوصی واگذار شده اند.

محمدتب��ار افزود: همچنین ش��رکت های حمل و نقل ترکیبی 
کش��تیرانی  و حمل و نقل ریلی س��مندریل در س��ال 89 از طریق 
فراب��ورس به بخش خصوصی واگذار ش��ده اند و درنهایت ش��رکت 
خدم��ات فنی و مهندس��ی باالس��ت هم در س��ال 91 و به صورت 

بلوکی از طریق فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
به گفته معاون س��ازمان خصوصی س��ازی، شرکت حمل و نقل 
چند وجهی سایپا )سایپا ریل( نیز  در سال  91 بابت رد دیون دولت 
به بنیاد ش��هید واگذار شده که دارای قرارداد جمعی بوده و اکنون 

در مرحله قرارداد قطعی است.
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: 
شرکت حمل و نقل گسترش شاهد و  شرکت حمل و نقل بین المللی 
جمهوری اس��المی ایران در س��ال 1386، شرکت صنایع ریلی ایران 
و ش��رکت مهندسین مش��اور توس��عه راه آهن )مترا( در سال  87 و 
همچنین ش��رکت های توکاریل، خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن و 
واگن پارس در س��ال 88 و در نهایت ش��رکت ریل ابریشم پارس در 

سال 1389 از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شده اند.
محمدتبار در ادامه بحث واگذاری ش��رکت قطارهای مسافری 

رجا را مدنظر قرار داد و گفت: این ش��رکت بابت رد دیون دولت به 
سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی در حال حاضر مشغول 
ارزیابی قیمت سهام آن است، افزود: پس از ارزیابی و تصویب قیمت 
این شرکت در هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی اقدام به عرضه 
سهام آن خواهد کرد و درصورت عدم موفقیت در فروش ، سهام آن  به 

سازمان تأمین اجتماعی به صورت قطعی واگذاری می شود.
معاون س��ازمان خصوصی سازی با اش��اره به واگذاری تمامی 
شرکت های واگذار شده ش��رکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران گفت: طبق واگذاری های صورت گرفته به جز 2 مورد 
س��هام شرکت قطارهای مس��افری رجا و شرکت حمل و نقل چند 
وجهی س��ایپا که بابت رد دیون دولت واگذار شده است، سهام 14 

شرکت دیگر به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: واگذاری های صورت گرفته بیانگر آن است که سهم 
ش��رکت های دولتی و یا به نوعی ش��به دولتی ها از این واگذاری ها 
اندک اس��ت و همچنین سهام هیچ یک از شرکت های مذکور جزء 

واگذاری بابت سهام عدالت قرار نگرفته است. 

رشد 25 درصدي اجاره بها 

قیمت مسکن به کف رسید

ارزیابی و تصویب قیمت شرکت حمل و نقل ریلی رجا به منظور عرضه سهام

رئی�س س�ازمان ب�ورس و اوراق به�ادار با بی�ان اینکه 
معامات توافق�ی در بازار پایه فراب�ورس راه اندازی خواهد 
ش�د، گف�ت: صندوق های قاب�ل معامله عاوه ب�ر فرابورس 

امکان معاماتی شدن در بورس را هم دارند.
علی صالح آبادی رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
مراس��م راه اندازی نخس��تین صندوق قابل معامله در فرابورس 
ایران اظهار داش��ت: از همکاری های فعاالن بازار سرمایه برای 
راه اندازی اولین صندوق قابل معامله، شرکت های نرم افزاری و 

شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران تشکر می کنم.
وی ادامه داد: این اولین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 

است که می توان از آن به عنوان یک ابزار جدید نام برد.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه امکان ورود شرکت های 
متوس��ط به فرابورس فراهم ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در این 
باره جلس��ات فوق العاده  ای برای پذیرش ش��رکت های جدید و 

معامالت آنان تشکیل شده است.
صالح آب��ادی با اعالم این خبر که انجام معامالت بر مبنای 
مذاکره در آینده راه اندازی خواهد شد،گفت: این بازار متشکل 

از 100 شرکت است که بزودی راه اندازی می شود.
صالح آب��ادی تصریح کرد: ایجاد بازاری با درآمد ثابت یکی 
از دغدغ��ه های بازار ب��ود که بورس با ورود اوراق مش��ارکت، 

گواهی س��پرده بانکی، اوراق اجاره و اوراقه مرابحه و این خالء 
را مرتفع کرد.

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ادامه داد: ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی نیز در رابطه با اوراق تس��هیالت مسکن 
تالش فراوانی کرد تا اطالعات خریداران این اوراق به روز شود.

صالح آبادی فراب��ورس را دروازه ورود به بورس عنوان کرد 
و گفت: عمده ش��رکت های کنونی از فرا بورس به بورس تهران 

می آیند که اخیرا ورود سکاب و همراه از جمله آنان بود.
صالح آبادی با بیان اینکه ف��را بورس تاکنون موفقیت های 
زیادی داش��ته اس��ت،تأکید ک��رد: این بورس برخ��الف دیگر 
بورس ها که از ادغام چند بازار تشکیل شد، موفقیت های باالیی 

در حجم و افزایش معامالت داشته است.
صالح  آبادی گفت: صندوق های قابل معامله عمر نامحدودی 
دارند و بورس تهران نیز آمادگی معامالت این ECF  ها را دارد. 
رئیس س��ازمان ب��ورس در ادامه ایجاد بازار س��وم فرابورس را 
از دیگ��ر نوآوری های این بازار دانس��ت و عن��وان کرد: در بازار 
س��وم فرا بورس مزایده های س��نتی وارد این بازار ش��ده و راه 
خصوصی س��ازی نیز هموار ش��د ب��ه طوری که ش��رکت های 
خصوصی از این بازار برای عرضه های عمده اس��تفاده کردند تا 

شفافیت معامالتی ایجاد شود.

رئیس اتحادیه چای کاران کشور با بیان اینکه کشورهای 
خارج�ی و خریداران ایرانی چای س�نواتی، دوباره این نوع 
چای خارج از رده را، بس�ته بندی و با افزودن اسانس و طعم 
به خود ما می فروش�ند، گفت: این نوع چای  سرطان زاست و 

به شدت سامتی را تهدید می کند.
 ایرج هوس��می در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال 
که چای س��نواتی که قرار اس��ت به کش��ورهای هند، سریالنکا، 
ترکیه، هلند و انگلستان صادر شود، اکثرا بزرگترین تولید کننده 
چای هستند چای سنواتی که از 15 سال پیش در انبارها مانده و 
غیرقابل استفاده است به چه کار آنها می آید؟ گفت: این کشورها 
بزرگترین صادرکننده چای دنیا هستند، آنها چای سنواتی کشور 
م��ا را که به قیمت تقریبا مفت خری��داری کرده و بعد از افزودن 

اسانس و افزودنی  به کشورهای دیگر صادر می کنند.
رئیس اتحادیه چای کاران کش��ور افزود: البته کش��ورهایی 
ماننده هند و س��ریالنکا تمایل بیش��تری برای صادرات این نوع 
چای به کشور ما دارند. وی ادامه داد: همچنان که قباًل نیز سابقه 
داش��ته و بررسی شده اس��ت، این نوع چای که با انواع اسانس ها 
مخلوط شده است و مقصد اصلی آن هم کشور ما است، خاصیت 
س��رطان زایی دارند. رئیس اتحادیه چای کاران کش��ور افزود: 50 
هزار تن چای س��نواتی توسط رئیس س��ندیکای کارخانه داران 

شمال کش��ور خریداری شده است که ش��ائبه قوی  وجود دارد، 
بعد از تغییر و تحول در کوره، دوباره بسته بندی و به بازار داخلی 
کشور عرضه می شود. علی محرر رئیس سازمان چای کشور اعالم 
کرد: چای س��نواتی باقیمانده از 15 س��ال گذشته به کشورهای 

هند، سریالنکا، ترکیه، هلند و انگلستان صادر می شود.
هوس��می در مورد چای سنواتی گفت: این چای ها از سال 
1368 در انبارهای کشور باقی مانده است و دلیل آن مدیریت 

ضعیف است.
وی ب��ا بیان اینک��ه با نفوذ برخ��ی در بدن��ه وزارت جهاد 
کش��اورزی، رانت خواری از چای کش��ور آغاز شد، گفت: قبل از 
سال 1368 چای داخلی با اختالط چای خارجی به طور کامل و 
با قیمت مناسب به فروش می رفت و کشاورز هم راضی بود، اما 
بعد از سال 68 این رویه عوض شد و  200 هزار تن چای تولید 

داخل، با ورود به انبارهای کشور از چرخه مصرف خارج شد.
وی ادام��ه داد: ب��ا ادامه روند عرض��ه 200 هزار تن چای 
سنواتی در کشور عالوه بر اینکه سالمتی جامعه تهدید می شود، 

تولید داخلی را هم به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
به گفته هوس��می طی سالهای گذشته 32 هزار هکتار باغ 
چای کش��ور به 17 هزار هکتار رس��یده و بس��یاری از باغ ها به 

شکل مخروبه جنگلی در آمده است.

ورود چای سنواتی با بسته بندی خارجی به بازارمعامات توافقی در فرابورس راه اندازی می شود

ریزش قیمتها آغاز شد
ب�ازار ارز و س�که  دی�روز در نخس�تین واکنش ب�ه تحوالت 
سیاسی در حاشیه اجاس ساالنه سازمان ملل متحد در آمریکا، با 

ریزش قیمتها هفته را آغاز کرد.
نرخ فروش هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید دیروز 
ش��نبه در ب��ازار 945 هزار تومان، طرح قدی��م 940 هزار تومان، نیم 
سکه 495 هزار تومان، ربع سکه 300 هزار تومان و گرمی 200 هزار 

تومان اعالم شد.
همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 96 
هزار تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 1337 دالر است.

در همی��ن حال، صرافان ب��ازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 
2965 توم��ان، هر یورو  4025 تومان، ه��ر پوند را 4800 تومان و هر 
دره��م امارات را 808 تومان اعالم کردند. اواخر هفته گذش��ته قیمت 
سکه و ارز در بازار که روند کاهشی را تجربه می کرد، ناگهان با اظهارات 
نس��نجیده رئی��س کل بانک مرکزی ) قیمتها در بازار به کف رس��ید( 
مواجه و سپس با روند افزایشی روبرو شد و نرخ دالر از کمتر از 2900 
توم��ان به بیش از 3000 تومان افزایش یافت. کارشناس��ان اقتصادی، 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را غیرکارشناسانه و نسنجدیده دانسته 

و آن را موجب افزایش قیمتها در بازار ارز و سکه دانسته اند.
حال باید دید باز هم رئیس کل بانک مرکزی درباره قیمت ارز در 
بازار موضع گیری خواهد کرد یا این بار با موضع سکوت خود، خواهد 

گذاشت بازار به روند عادی خود ادامه دهد.

با توجه به پیش�رفت روزافزون صنعت و تکنولوژی در 
س�طح جهان و نیاز کشور به پیش�رفت جهت توسعه همه 
جانبه در راس�تای ارائ�ه خدمات مطلوب ب�رای رفاه حال 
عموم مردم، ش�رکت فتحی الماس از سال 1373 تاسیس 
گردید و با سابقه و تجربه دو دهه فعالیت در عرصه صنعت 
و تولی�د به عنوان  اولین و تنه�ا تولید کننده پله برقی در 

سطح خاورمیانه در حال فعالیت می باشد.
این ش��رکت ب��ا انتق��ال تکنول��وژی تولید پل��ه برقی از 
کشورهای انحصاری این محصول موجبات اشتغال 375 نفری 
و تولید و نصب 1200 دس��تگاه با گس��تره از کیش تا گیالن 
از سیستان و بلوچس��تان تا آذربایجان غربی و از خوزستان تا 

خراسان گردیده است.
 )out door( تولید و نصب و راه اندازی تنها پله برقی روباز
کشور در میدان امام علی)ع( اصفهان، تولید و راه اندازی تنها پله 
های برقی ایرانی مت��رو تهران و مترو اصفهان و مکانیزه نمودن 
پل های عابر پیاده ش��هر تهران و شهرس��تانها از دیگر اقدامات 

بوده است. 
این ش��رکت دارن��ده گواهینامه صادرات ب��ه اتحادیه اروپا، 
گواهینامه ISO9001 وگواهی اس��تاندارد طراحی و تولید پله 

برقی می باشد و به کشورهای امارات متحده عربی، تاجیکستان 
و عراق صادرات داشته است. عضویت در کمیته تدوین استاندارد 
ملی پله برقی در س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران، عضو هیئت 
مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز، عضو سندیکای 
آسانسور و پله برقی کشور، عضو انجمن تولیدکنندگان قطعات 
آسانسور و پله برقی کشور، عضو کارگروه اقتصادی همایش علمی 
جنبش عدم تعهد، رابط کارآفرینان و صنعتگران با اس��تانداری 
البرز از عناوین حقوقی این شرکت می باشد. در سال تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان صنعتگر و کارآفرین برتر 
از س��وی نهاد ریاس��ت جمهوری و وزارت کشور نیز مورد تقدیر 

قرار گرفته است.
در س��ال گذش��ته با توجه به تش��دید تحریم ها و تغییر 
سیاس��تهای کالن ارزی و اقتصادی کشور و علیرغم مشکالت 
عدیده بوجود آمده برای واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی، 
این ش��رکت با اتخاذ تدابیر الزم و مدیریت مناس��ب از رکود 
و نیمه فعال ش��دن این صنعت در کش��ور جلوگیری و حتی 

نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید اقدام نموده است.
در سال حمایت از تولید ملی علیرغم تاکید رهبر انقالب 
مبن��ی بر حمای��ت از تولید ملی از طری��ق خرید محصوالت 

تولید داخل خصوصا توس��ط دس��تگاه ه��ا و نهادها و وجود 
قانون اس��تفاده حداکثری از تولید داخل متاسفانه نهادهایی 
که مصارف عمده پله برقی را در کش��ور دارند نسبت به خرید 
پل��ه برقی از کش��ور چین نمودند که این ام��ر نتیجه ای جز 
کاهش اش��تغال برای افراد جویای کار و خروج ارز و سرمایه 
کشور در بر نداشته است و با توجه به پیگیری های مکرر نیز 

منتج به نتیجه نگردید.
ش��رکت فتحی الماس با اس��تفاده از توان مهندس��ین و 
تکنس��ین های جوان همواره با بروز آوری تجهیزات و دانش 
فنی به عن��وان یکی از مهمترین رقبای برندهای خارجی پله 
برقی در داخل کشور محسوب می شود و رقابت با ایشان نیز 
در سطح بین المللی در دستور کار و جزء چشم انداز شرکت 
می باش��د. همچنین با این توان مهندس��ی قطع وابستگی به 
خارج و تامین تمامی قطعات پله برقی در داخل و خودکفایی 

در این زمینه نیز پیگیری گردیده است.
ش��رکت فتحی الماس بعد از کشور چین ، کشور ایران را 
به عنوان دومین کشور سازنده قطعات کامل پله برقی تبدیل 
نموده اس��ت که تحقق این مهم افتخار دیگری برای کش��ور 

ایران در عرصه بین المللی می باشد.

مدیرعامل توانیر از آغاز دور جدید مذاکرات 
برق�ی ایران و ام�ارات متحده عرب�ی در مهر ماه 
س�الجاری خبر داد و اعام کرد: در صورت توافق 

و س�اخت خ�ط انتقال دریایی ام�کان صادرات تا 
س�قف یکهزار م�گاوات برق به این کش�ور عربی 

حاشیه خلیج فارس وجود دارد.

ه��ر چند ام��ارات متحده عرب��ی در طول چند 
سال گذش��ته یکی از مشتریان گاز ایران بوده است 
اما با وجود ف��راز و فرودهای مذاکرات صادرات گاز، 
این کشور عربی حاش��یه جنوبی خلیج فارس اخیرا 
مش��تری برق ایران هم ش��ده است. همایون حائری 
در گفتگو با مهر با اش��اره به سیاست وزارت نیرو به 
منظور افزایش حجم صادرات، ترانزیت و تبادل برق 
و انرژی الکتریکی با کش��ورهای مختلف همس��ایه، 

گفت: بر این اس��اس از چند س��ال گذشته تاکنون 
مذاکرات متعددی ب��ه منظور صادرات برق ایران به 
س��ه کش��ور عربی امارات، قطر و عمان انجام ش��ده 

است.
مدیرعامل ش��رکت توانیر با اع��الم اینکه پیش 
بینی می شود مهر ماه سالجاری دور جدید مذاکرات 
برقی ایران و امارات متحده عربی آغاز شود، تصریح 
ک��رد: در صورتی ک��ه این مذاکرات قطعی ش��ود با 

طراحی و س��اخت یک کابل زیر دریایی امکان آغاز 
صادرات و تب��ادل برق بین ای��ران و امارات متحده 

عربی فراهم می شود.
این مقام مسئول در پاسخ به سئوال مهر مبنی 
بر حجم احتمالی صادرات برق ایران به این کش��ور 
عربی حاش��یه خلیج فارس، اظهار داشت: در صورت 
توافق و س��اخت خطوط دریای��ی، حجم صادرات تا 

سقف یکهزار مگاوات قابل افزایش است.

آغاز مذاکرات برقی تهران - دبی

امارات مشتری برق ایران شد

با همت مهندسین جوان شرکت فتحی الماس؛ 
ایران دومین کشور سازنده قطعات پله برقی در جهان شد


