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افزایش بدهی خارجی ایران به 
مرز 5/5 ميليارد دالر رسيد

 پروند بدهی خارجی کشور در سه ماهه اول امسال صعودی 
ب��وده و میزان بدهی خارجی قطعی کش��ور در خردادماه س��ال 

جاری به ۵ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دالر افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، گزارش تازه بانک مرکزی نشان مي دهد، 

حج��م بدهی های خارجی بالفعل در پایان خردادماه امس��ال به 
۵ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دالر رس��ید ک��ه ۴۵۴ میلیون دالر از 
ای��ن بده��ی کوتاه مدت و ۵031 میلی��ون دالر هم میان و بلند 

مدت است.

بنابرای��ن گزارش، بده��ی خارجی کش��ور در فروردین ماه 
 امس��ال ۵ میلیارد و 179 میلیون دالر و در اردیبهش��ت ماه نیز

۵ میلی��ارد و 21۵ میلی��ون دالر بود که نش��ان از روند صعودی 
بدهی خارجی کشور در سال 9۴ دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: افزایش س��هم ایران در بازار ط�اي س�ياه

جهان��ی نفت، اثر قابل  توجهی روی کاهش 
قیمت نخواهد داش��ت و ازاین رو، باید سهممان را در بازار باز پس 

گیریم.
جعفر ق��ادری در گفت وگو با ش��انا، درخص��وص انتقادات 
مطرح ش��ده در زمینه افزایش س��هم ایران در بازار جهانی نفت 
و اث��ر قیمت��ی آن، به طور تلویحی آن را رد ک��رد و گفت: تالش 
ایران برای بازپس گیری س��همش در بازار جهانی نفت به معنای 
س��رمایه گذاری نکردن در بخش پاالیش��ی و پتروشیمی نخواهد 
بود. بنابراین، س��رمایه گذاری در این بخش ب��رای ایجاد زنجیره 
ارزش مورد تأکید و توصیه اس��ت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات افزود: بازپس گیری سهم از دست  رفته ایران در بازار 

جهانی نفت، با ظرفیتهای دولتی امکان پذیر است.
 وی با اش��اره به ضرورت توسعه فعالیتهای بخش خصوصی 
در صنایع پتروشیمی و پاالیش��گاهی تصریح کرد: باید شرایطی 
فراهم ش��ود تا بخش غیردولتی در زمینه توس��عه صنایع پایین 

دستی نفت حاضر شده و به فعالیت بپردازد.
قادری رفع ابهام در زمینه س��رمایه گذاری را آس��ان کننده 
فعالیت نفتی بخش خصوصی دانس��ت. رئی��س کمیته اقتصادی 
کمیس��یون برنامه و بودجه گفت: یکی از مواردی که وزارت نفت 
در 2 سال گذشته نسبت به آن اهتمام ورزید موضوع گازرسانی به 
شهرها و روستاها بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، تصریح کرد: توس��عه گازرس��انی با اتکا به ماده12 قانون 
 رفع موانع تولید، ایجادش��ده اس��ت. ازاین رو، انتظ��ار می رود تا

2 سال آینده گازرسانی همه شهر رو روستاها پایان یابد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:
 احيای سهم ایران در بازار جهانی نفت گریزناپذیر است

مدیرعام��ل ش��رکت راه آهن با اش��اره به 
اینکه فواص��ل ورود قطارهای حومه ای به کوپ������ه

ایستگاه را به10دقیقه می رسانیم، گفت: با 
مشکل کمبود ناوگان در قطارهای حومه ای روبرو هستیم.

محس��ن پورس��ید آقای��ی در گفت وگو با مه��ر در خصوص 
مش��کالت پیش روی توس��عه قطارهای حومه ای، گفت: در حال 
حاضر خ��ط راه آهن قطارهای حوم��ه ای و قطارهای اصلی یکی 
است که باعث شده در زمان مناسب امکان خدمات دهی نداشته 
باش��یم به همی��ن دلیل به دنب��ال چندخطه کردن مس��یرهای 

حومه ای هستیم.
وی با بیان اینکه برنامه راه آهن این است که صبح ها و بعداز 
ظهره��ا در فواصل 10 دقیق��ه ای قطار در ایس��تگاه توقف کند، 
اف��زود: هنوز فواصل زمانی توقف قطار حدود نیم س��اعت اس��ت 

اس��ت که امیدواریم ای��ن مقدار زمانی را اح��داث خطوط کامال 
مستقل فواصل را به10دقیقه برسانیم.

مدیرعام��ل ش��رکت راه آهن با اش��اره به اینک��ه پیش بینی 
می ش��ود با انجام تغییرات، حمل و نقل حومه ای مورد توجه قرار 
گیرد، اظهار داش��ت: در حال حاضر مشکل کمبود ناوگان را هم 
در حم��ل و نقل حومه ای داریم ک��ه امیدواریم با راه اندازی خط 

تولید ریل باس، این نیاز تا دو سال دیگر برطرف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
نمی توانیم خدمات دهی مناس��بی داشته باشیم، گفت: قطارهای 
حوم��ه ای بای��د با دیگ��ر قطارها به ص��ورت یکپارچ��ه دربیاید و 
ترمینال قطار س��ریع الس��یر حومه ای و خطوط مترو و راه آهن 
 در یک مرکز مس��تقر شود که در این راستا هم اقداماتی در حال 

انجام است.

مدیرعامل شرکت راه آهن اعام کرد
کاهش زمان ورود قطار حومه ای به ۱۰ دقيقه

قیم��ت اوراق تس��هیالت مس��کن ک��ه از 
ابتدای ش��هریور ماه با رون��د نزولی مواجه خونه به خونه

ش��ده اس��ت، اکنون در محدوده 70 هزار 
تومان معامله می شود.

به گزارش ایس��نا، اوراق تس��هیالت مس��کن که مدتهاست 
در قیمت ه��ای 72 تا 7۴ هزار تومان معامله می ش��ود، از ابتدای 
ش��هریور ماه روند نزولی آغ��از کرده و در سراش��یبی نزول قرار 
گرفت��ه اس��ت.به این ترتی��ب قیمت ای��ن اوراق ک��ه از ابتدای 
س��ال تاکنون به دلی��ل رکود حاکم در بخش مس��کن و کاهش 
تقاض��ا، ب��ا تغیی��رات چندان��ی مواجه نش��ده اس��ت، از ابتدای 
 ش��هریور ماه افت ک��رد و به کمترین س��طح خ��ود در ماه های 

اخیر رسید.

بررسی وضعیت "تسه" در فرابورس نشان می دهد که قیمت 
تمام��ی اوراق به ج��ز اوراق آب��ان در محدوده 70 ه��زار تومان 
قرار گرفته و با افزایش فش��ار فروش مواجه ش��ده اس��ت. بر این 
 اس��اس به غیر از تس��ه آبان ماه، تس��ه مرداد، تیر و اردیبهشت

139۴ و همچنی��ن تس��ه اس��فند، دی، مهر، ش��هریور، مرداد و 
همچنین فروردین، اردیبهش��ت، خرداد و تیر همگی در س��طح 
70 ه��زار تومان معامله می ش��وند و از تقاضای یکس��ان خرید و 

فروش برخوردارند.
ادامه رکود دامنه دار در بخش مس��کن، افزایش پیدا نکردن 
وام مس��کن و در کنار آن مطرح ش��دن موضوع اخ��ذ مالیات از 
مس��کن عواملی است که افت تقاضا و کاهش قیمت این اوراق را 

در روزهای اخیر رقم زده است.

روند نزولی ادامه دارد؛
قيمت اوراق وام 45ميليونی؛ 6ميليون و 3۰۰هزار تومان

وزی��ر نیرو گفت: طی س��ال های گذش��ته 
ک������ل شاهد یک عقب ماندگی در سرمایه گذاری د

صنع��ت برق بودیم که با تالش همکاران و 
تامی��ن منابع الزم، عقب ماندگی ه��ا در این حوزه جبران خواهد 

شد.
به گزارش تسنیم، حمید چیت چیان در مراسم بهره برداری 
از پس��ت ۴00.63 کیلوول��ت فیروزک��وه اظه��ار داش��ت: دیروز 
70 پ��روژه مه��م در حوزه برق منطقه ای تهران در اس��تان های 
ته��ران، البرز و قم به بهره برداری رس��ید و همزم��ان 26 پروژه 
جدی��د در س��طح منطقه برق تهران آغاز ش��د ک��ه تمامی این 
 پروژه ها ارزشمند، اساس��ی، زیربنایی و بسیار اثرگذار در زندگی 

مردم هستند.
وی افزود: طی سال های گذشته شاهد یک عقب ماندگی در 
س��رمایه گذاری صنعت برق بودیم که با تالش همکاران و تامین 

منابع الزم، عقب ماندگی ها در این حوزه جبران خواهد شد.
وزی��ر نیرو تصریح کرد: برنامه ریزی مدونی برای صنعت برق 
در دولت یازدهم داریم که تالش مي کنیم طبق برنامه ریزی های 
انجام ش��ده به پیش برویم و بیش از پیش صنعت برق کش��ور را 

در مسیر اعتالی روز افزون قرار دهیم.
این عضو کابینه دولت خاطرنش��ان کرد: در س��ال مزین به 
همدل��ی و همزبانی دولت و مردم، امی��دوارم که با حمایت های 
 هم��ه مس��ئوالن بتوانی��م خدم��ات ارزن��ده ای ب��ه م��ردم ارائه 

کنیم.

وزیر نيرو:
عقب ماندگی صنعت برق جبران می شود

روز گذشته رئیس فراکسیون 
پت�����رول

گروهبينالملل
نفت و گاز مجلس در حالی از 
ع��دم تکمی��ل پروژه س��تاره 
خلی��ج فارس خبر داد و اب��راز نگرانی کرد که هفته 
گذش��ته وزیر نفت اعالم کرده ب��ود که این پروژه از 

رشد ۸۴ درصدی برخوردار شده است.
در حدود یک هفته پیش وزیر نفت در مصاحبه 
مطبوعاتی خود با خبرنگاران از پیشرفت بیش از ۸۴ 
درصدی پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس خبر داد و 
مدعی ش��د "پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس به دلیل 
تولید بنزین با کیفیت، اولویت نخس��ت ماس��ت که 
برای این پاالیشگاه 7۵0 میلیون دالر مصوبه صندوق 
توسعه ملی در نظر گرفته شده است که امیدواریم با 

تامین این مبلغ مشکل مالی آن حل شود. 
وی با بیان این که پیش��رفت فیزیکی این طرح 
هم اکنون ۸۴.۵ درصد اس��ت اعالم کرد قرار بر این 
بود تا پایان س��ال ی��ک فاز از این پاالیش��گاه وارد 
مدار تولید ش��ود که سرمایه گذاران آن اعالم کردند 
ب��ه دلیل کمبود منابع مالی ممکن اس��ت به موعد 
تعیین ش��ده نرس��د که وزارت نفت این موضوع را 

نپذیرفت.
وزیر نفت در صحبت های خود احداث پاالیشگاه 
را یک��ی از راه های جلوگیری از خام فروش��ی عنوان 
ک��رد و گفت: هم اکنون برنامه توس��عه پاالیش��گاه 
س��تاره خلی��ج فارس ب��ا ظرفیت روزان��ه360 هزار 
 بش��که، پاالیش��گاه دوم ش��یراز با ظرفی��ت روزانه
120 هزار بش��که )عملیات آن از چند ماه پیش آغاز 
شد( و احداث هشت واحد پاالیشگاه های سیراف در 
دس��تور کار وزارت نفت است که با اجرایی شدن آن 
از خام فروش��ی یک میلیون بش��که میعانات گازی 

پارس جنوبی جلوگیری مي شود.
اما با وجود این آمار ارایه شده رئیس فراکسیون 
نفت و گاز مجلس از مبهم بودن وضعیت س��رانجام 
پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از 

پروژه های بزرگ و راهبردی کشور خبر داده و اعالم 
کرد: پروژه پاالیشگاهی ستاره خلیج فارس در دولت 

یازدهم هیچ پیشرفتی نداشته است.. 
نماینده مردم اهواز در مجلس ش��ورای اسالمی 
با طرح این سئوال که چرا تا کنون و بعد از دو سال 
هنوز این پروژه در دولت یازدهم آماده نش��ده است 
این سئوال را از دولت، وزارت نفت و تامین اجتماعی 

مطرح کرده که چرا این پروژه متوقف شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال پاس��خ به این سوال 
هس��تیم که چرا س��تاره خلیج فارس تا کنون مورد 
بهره برداری قرار نگرفته اس��ت، اف��زود: چون بخش 
زیادی پروژه س��تاره خلیج فارس در اختیار شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( است، باید 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی 

در این زمینه پاسخ دهند.
 به اعتقاد وی متولی پاالیش��گاه های کش��ور از 
جمله ستاره خلیج فارس، وزارت نفت است و تامین 
اجتماعی و شس��تا در پروژه س��تاره خلیج فارس در 
بخش��ی که مرتبط به آنها است، کم کاری کردند و 
باید پاس��خ دهند که چرا این پروژه بزرگ که با این 
عظمت س��اخته شده برای اتمام آن تالش نکردند تا 

آن را تکمیل کنند.
موس��وی اذعان داش��ته که یک��ی از علت های 
به س��رانجام نرس��یدن این پروژه همی��ن ناتوانی و 
سالخوردگی مدیر اس��ت و علتی که برخی پروژه ها 
مانند س��تاره خلیج فارس ب��ا ُکندی پیش می روند، 
یا متوقف ش��دند این اس��ت که اص��اًل انگیزه ای در 

مدیریت برخی از دستگاه ها مثل ایشان وجود ندارد 
و وقتی انگیزه و اراده نباشد، نتیجه آن همین معطل 

ماند پروژه های راهبردی کشور است.
رئی��س فراکس��یون نفت و گاز مجل��س با بیان 
اینکه با جدیت و قاطعیت در حال پیگیری هس��تیم 
که چرا این پروژه حیاتی کشور اجرایی نشده است، 
گف��ت: هم وزارت نفت و تامین اجتماعی و ش��رکت 
شس��تا باید به این پاس��خ دهند و در این زمینه در 
حال بررسی هس��تیم که چه اتفاقی برای پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس افتاده است.

واردات 39 میلیون لیتری بنزین 
 براس��اس آمار و اس��ناد رس��می ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش فراورده های نفت��ی ایران، واردات 
بنزی��ن در روز جمعه 6 ش��هریور ماه س��ال جاری 
رکورد شکس��ت و به رقم 39 میلیون لیتر رس��یده 
اس��ت. طبق آمار منتشر ش��ده تولید بنزین به طور 
متوس��ط در س��ال 93 به میزان 60.1 میلیون لیتر 
در روز بوده اس��ت ک��ه آمار تولید بنزین در س��ال 
9۴ با کاه��ش 0.۸ درصدی به ۵9.06 میلیون لیتر 
رسیده است.همچنین آمار مصرف در سال 9۴ نشان 

مي ده��د، مصرف با رش��د 3.2 درصدی مواجه بوده 
اس��ت به طوری که از ابتدای س��ال ج��اری تا کنون 
به طور متوس��ط 72.1 میلیون لیتر بنزین در کشور 

مصرف شده است. طبق برخی آمار منتشر شده 
گفت��ه مي ش��ود حج��م واردات بنزی��ن از دو 
منطقه ش��مال و جنوب کش��ور اس��ت که در سال 
93 حج��م واردات بنزی��ن به طور متوس��ط روزانه 
۴.۸ میلی��ون لیتر بنزین بوده اس��ت به این ترتیب 
ک��ه واردات بنزین از مناطق ش��مالی کش��ور 0.1۴ 
میلی��ون لیتر و از منطقه جن��وب نیز 6.۴۵ میلیون 
لیتر بوده اس��ت که در مجموع مي توان گفت به طور 
 میانگین روزانه 6.6 میلیون لیتر بنزین وارد کش��ور 

شده است.
کارشناس��ان دلی��ل ای��ن رق��م واردات بنزین 
را کاه��ش تولی��د این فراورده پرمص��رف در داخل 
کش��ور مي دانند و می گویند: طوالنی شدن اورهال 
)تعمیر اساس��ی( پاالیش��گاه های موجود و عدم راه 
اندازی افزایش تولید و بهینه س��ازي تولید در مابقی 
پاالیش��گاه ها موجب ش��ده اس��ت تا واردات بنزین 
ح��دود 2 برابر ش��ود در حالی که هن��وز موجودی 
ذخیره بنزین کش��ور به ش��رایط مطلوب نرس��یده 
اس��ت به طوری که در مدت مش��ابه س��ال گذشته 
1میلی��ارد و ۵۸3 میلی��ون لیتر بنزی��ن موجودی 
کش��ور بوده اس��ت که در مدت گذشته از سال 9۴ 
موجودی بنزین کش��ور 6۴6 میلیون لیتر و کمتر از 
نصف موجودی س��ال گذشته است. طبق آمار گفته 
مي شود در س��ال 92 در مجموع 1.۵ میلیارد لیتر 
بنزین و در سال 93 در مجموع 2 میلیارد لیتر و در 
۵ ماه گذشته از س��ال 9۴ در مجموع 1.1 میلیارد 
لیتر بنزین وارد کش��ور شده است که مي توان گفت 
برای این حجم واردات در مدت 2 س��ال گذش��ته 
حدود 3.۵ میلیارد دالر هزینه شده است ؛هزینه اي 
ک��ه مي توانس��ت به ج��ای وارد ص��رف راه اندازی 

پروژه های پاالیشگاهی شود.

سياست روز واردات بنزین را بررسی مي کند؛

اتکا به تولید داخل گام اول اقتصاد مقاومتی

در حالي ن��رخ عوارضی همه 
آزاد راه های خصوصی کش��ور گاردری���ل

به تازگی افزایش یافته اس��ت 
که به نظر می رسد دولت گام بلند خود را برای آزاد 
س��ازی نرخ عوارضی ها برداشته است اما اجرای این 
موضوع بدون اطالع رس��انی قبلی از سوی وزارت راه 

مناسب به نظر نمی رسد.
ب��ه گزارش ف��ارس بهمن ماه س��ال 92 بود که 
موضوع آزاد س��ازی نرخ عوارض��ی آزاد راه ها مطرح  
و آزاد سازی قیمت عوارضی آزاد راه ها و تنوع سازی 

نرخ در روز های پیک و غیر پیک  عنوان شد.
معاون س��اخت و توس��عه آزاد راه ها دراین باره 
به ف��ارس گفت که اجرای زیرس��اخت های عمرانی 
با بودجه دولتی امکان پذیر نیس��ت و در این راس��تا 
باید بخش خصوصی جذب شود؛ در این عرصه باید 
مش��وق هایی برای جذب بخش خصوصی در ساخت 

آزاد راه ها داشته باشیم.
حس��ن احمدی نوری  از شناورس��ازی نرخ های 
عوارضی آزاد راه ها خبر داد و گفت که  در راس��تای 
بازگشت سرمایه س��رمایه گذار، نرخ ها در زمان های 

پیک و غیرپیک متنوع می شود.
 وی با اش��اره به تالش دولت برای فراهم سازی 
مش��وق های جذب س��رمایه بخش خصوصی، گفته 
بود: در حال آسیب شناسی وضعیت گذشته ساخت 
آزاد  راه ها با مش��ارکت بخش خصوصی هس��تیم تا 
بتوانی��م قوانی��ن را اصالح کنیم و در این راس��تا به 

نتایجی مطلوب دست یافته ایم.
بنا به گفته احمدی نوری نرخ عوارضی آزاد راه ها 
با درخواست بخش خصوصی به عنوان شریک  دولت 
در آزاد  راه و در راس��تای توجی��ه مال��ی مطلوب تر، 

متن��وع می ش��ود و از این پس قیم��ت عوارضی در 
روز های ک��م  تردد ارزان ت��ر و طبیعت��اً در روز های 

پرتردد بیشتر خواهد بود.
 چند روزی اس��ت  نرخ عوارضی آزاد راه ها برای 
س��ال 9۴ افزایش یافته اس��ت و ظاهراً دولت برنامه 
دارد در گامی دیگر به آزادس��ازی نرخ عوارضی آزاد 
راه ها نزدیک ش��ود. این در حالی اس��ت که افزایش 
نرخ عوارضی بدون اطالع رسانی قبلی در سال جاری 
انجام ش��د و نرخ عوارضی اغلب آزاد راه  های کش��ور 

چند روزی است افزایش یافته  است.

متوسط افزایش نرخ عوارضی 
کمتر از 20 درصد 

وزارت راه و شهرس��ازی دیروز در این باره اعالم 
 کرده اس��ت ک��ه متوس��ط افزایش نرخ ه��ا کمتر از

20 درصد اس��ت و ش��رکت های بهره ب��ردار ملزم به 
افزایش خدمات شدند .

بن��ا به اعالم وزارت راه س��قف نرخ عوارض آزاد 
راه ها پس از یک س��ال و نیم ثبات قیمتی، از سوی 
وزارت راه و شهرس��ازی ابالغ ش��د و ش��رکت های 
احداث نگه��داری و بهره برداری موظف هس��تند با 
ارتقای س��طح خدمات حداکثر تا نرخ های ابالغی از 

خودروهای عبوری عوارض دریافت کنند.
 بنابرای��ن گ��زارش  طب��ق ابالغی��ه وزارت راه 
و شهرس��ازی ش��رکت های اح��داث نگه��داری و 

بهره ب��رداری مجاز هس��تند ع��وارض آزاد راهی را 
حداکثر تا نرخ ه��ای ابالغی افزایش دهند؛ در واقع 
نرخ ه��ای مصوب وزارت راه و شهرس��ازی س��قف 
درنظ��ر گرفته ش��ده ب��رای افزایش ن��رخ عوارض 
است و ش��رکت های احداث، نگهداری و بهره بردار 
می توانن��د کمتر ی��ا حداکثر این ارق��ام را دریافت 
کنن��د؛ ب��رای مث��ال حداکث��ر نرخ ع��وارض برای 
خودروی س��واری در آزاد راه قزوین-رشت ۵ هزار 
و ۵00 توم��ان درج ش��ده که پ��س از این ابالغیه، 
ش��رکت احداث نگهداری و بهره برداری از این آزاد 
راه از س��واری های عبوری عوارض ۴ه��زار تومانی 

دریافت  می کند.
  مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد حم��ل و نقل 
وزارت راه و شهرس��ازی در این ب��اره می گوی��د:  ب��ا 
توجه به اینک��ه آزاد راه ها توس��ط بخش خصوصی 
اداره می ش��وند وزارت راه و شهرسازی مکلف است 
بر اس��اس قرارداد منعقد شده با شرکت های احداث 
نگهداری و بهره برداری آزاد راه های مش��ارکتی اصل 
و سود سرمایه  سرمایه گذاران را در تعیین نرخ سقف 

عوارض مد نظر قرار دهد.
 بنا به گفته امینی بر اس��اس آیین نامه مصوب 
دولت در س��ال 136۸ چنانچه نرخ عوارض افزایش 
پیدا نکند دولت برای تأمین سرمایه  بخش خصوصی 
باید جبران هزینه کند که در شرایط کنونی به علت 

کمبود اعتبارات این امکان وجود ندارد.

امین��ی با ی��ادآوری اینکه اس��تفاده کنندگان از 
آزادراه ها افراد محدودی هس��تند و برای استفاده از 
خدمات مناسب باید هزینه آن را هم پرداخت کنند 
ادام��ه داد: درآمد حاصل از اخذ ع��وارض به اقتصاد 
ملی برمی گردد و منفعت آن به عامه مردم می رسد.

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با تأکید بر اینکه 
براس��اس قانون در کنار تمام آزاد راه های موجود در 
کشور یک راه جایگزین وجود دارد گفت: برای مثال 
در مس��یر ۴ خطه آزاد راه قزوین-رشت یک بزرگراه 
۴ خط��ه نیز وج��ود دارد که م��ردم می توانند از آن 

مسیر هم استفاده کنند.
امینی حضور بخش خصوصی در س��اخت آزاد 
راه ها را س��رمایه گذاری در زیرس��اخت های کش��ور 
خواند و گفت: آیا جایز است که سرمایه گذاری بیاید 
منابع مالی خود را برای ارائه س��رویس حمل و نقلی 

هزینه کند و پولی دریافت نکند و متضرر شود؟
 وی اظهار کرد: زیرساخت های کشور دو نوع هستند 
یک دسته زیرساخت های عمومی که مالیات و عوارض 
آن با شرایطی که در قانون تعریف شده اخذ می شود و 
دسته دوم زیرساخت های خصوصی هستند که دولت 
حق دخالت در تعیین نرخ عوارض ندارد و قیمت های 
تعیین شده توسط نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد 
می شود؛ البته وزارت راه و شهرسازی بر اساس قرارداد 

منعقده در تعدیل نرخ ها ورود می کند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش 

نرخ عوارض آزاد راه ها پس از یک س��ال و نیم ثابت 
نگه داش��تن قیمت ها ابالغ شد، بیان کرد: در مجموع 
متوس��ط افزایش ن��رخ عوارض کمت��ر از 20 درصد 
است؛ ضمن اینکه در کنار این افزایش قیمت ها برای 
اولین بار در ضوابط تعیین نرخ عوارض، افزایش سطح 
خدمات نیز ابالغ ش��ده است و ش��رکت های احداث 
نگهداری و بهره برداری آزاد راه های مش��ارکتی ملزم 

به ارتقای سطح خدمات خود هستند.
 وی ای��ن را هم گفت ک��ه س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای بر اس��اس ضوابط ابالغ ش��ده بر 
ارائه س��طح خدمات ش��رکت های احداث نگهداری و 
بهره برداری آزاد راه های مشارکتی نظارت مستمر دارد 
و چنانچه ش��رکتی س��طح خدمات خود را با افزایش 

نرخ عوارض ارتقا ندهد با آن برخورد می شود.
بنا به گفته امینی تعدد ش��رکت ها و عوارضی ها 
موجب ش��ده اس��ت که به دنبال یکپارچه سازی در 
سیس��تم های جم��ع آوری عوارض باش��یم؛ در حال 
حاضر بهره برداران عوارضی  ه��ا و نرخ های متعددی 
داری��م که همه این ها باید در قالب واحدی در آیند و 

در یک سیستم یکپارچه ساماندهی شوند.
معاون برنامه ری��زی و اقتصاد حمل و نقل وزیر 
راه و شهرس��ازی  گفت: آیین نامه های اجرایی قانون 
مش��ارکت این اجازه را به ما داده اس��ت که بتوانیم 
درآمدهای آزاد راهی را که س��ود بیش��تری می برد 
و آزاد راهی که درآمدش منفی اس��ت تعدیل کنیم 
این مس��ئله در سال های ابتدایی راه اندازی آزادراه ها 
به دلیل اس��تقبال کم ص��ورت نمی گرفت ولی پس 
از گذش��ت زمان آزاد  راه های کش��ور به سوددهی و 
درآمد رس��یده اند و باید برای یکپارچه س��ازی آزاد 

راه های اقدامات الزم صورت گیرد.

 افزایش نرخ عوارضی همه آزاد راه  های مشارکتی: 

گام بلند دولت برای آزادسازی  قيمت ها بدون اطاع رسانی  قبلی

بازرگانی  ات��اق  رئی��س  نایب 
ک��ش اقتصادی خ�ط  تهران گفت: رش��د 

در س��ال جاری منفی نیست 
اما با توجه به ش��رایط اقتصادی عدد قابل قبولی هم 

نخواهد بود.
مهدی جهانگیری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: آنچه ش��واهد نش��ان می دهد در برنامه ششم 
توسعه میانگین رش��د اقتصادی هشت درصدی در 
نظر گرفته ش��ده که به نظر می رس��د دولت رش��د 

اقتصادی شش درصدی را دنبال می کند.

وی افزود: در سه سال گذشته نوسان جدی در 
رش��د اقتصادی وجود داشته است. در سال 1391 و 
1392 با رشد اقتصادی منفی روبرو بودیم و در سال 
گذش��ته نیز با اقداماتی ک��ه دولت در حوزه انضباط 
مالی انجام داد و همچنین فضایی که برای کشور به 

وجود آمد، رشد اقتصادی مثبت داشتیم.

نایب رئیس ات��اق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
رش��د اقتصادی در س��ال جاری قابل قبول نخواهد 
ب��ود، تصریح کرد: امس��ال با توجه به ش��رایطی که 
در حوزه ه��ای مختلف درآمدی دول��ت و همچنین 
وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد به نظر می رسد 
رش��د اقتصادی م��ان عدد قابل قبولی نباش��د، البته 

رشد منفی اقتصادی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: آنچه در ش��رایط پس��اتحریم در 
حال رخ دادن است امیدی است که باز شدن فضای 
اقتصادی، فضای کس��ب و کار، چرخش نقدینگی و 
چرخش منابع مالی برای کسب و کار آزاد و رقابتی 
ایجاد ش��ده اس��ت. در این فضا باید ش��اهد حضور 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی باشیم. مطمئنا با 
ایجاد و اس��تفاده از این ظرفیت ها این فضا می تواند 
فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران باش��د تا بتوانیم با 
استفاده از آن از رش��د اقتصادی مناسبی برخوردار 

شویم.
جهانگیری درباره تاثیر تعامالت و همکاری های 
ش��رکت های ایران��ی ب��ا ش��رکت های خارج��ی در 
وضعیت اش��تغال عنوان ک��رد: اتفاقاتی که در حوزه 
س��رمایه گذاری و همچنی��ن تعامالتی که با س��ایر 
کشور ایجاد می شود پیامد های زیادی خواهد داشت 
که یکی از این پیامد ها ایجاد اش��تغال اس��ت. البته 
س��رمایه گذاری خارجی صل��ح، امنی��ت و پایداری 
اقتص��ادی را به دنبال خواهد داش��ت، اش��تغال هم 

می تواند یکی از نتایج این اتفاق باشد.

نایب رئيس اتاق بازرگانی تهران:
رشد اقتصادی در سال جاری منفی نيست

چهارمين سال فعاليت
بانک قرض الحسنه رسالت 
بانک قرض الحس��نه رس��الت س��ال 1376 با 
عنوان صندوق قرض الحسنه رسالت در شهر 
کرم��ان آغاز بکار کرد و با پش��توانه دو دهه 
تالش صادقانه برای اش��اعه فرهنگ مقدس 
قرض الحسنه با نام نخستین بانک خصوصی قرض الحسنه 
کش��ور با بیش از سه میلیون و سیصد هزار سپرده گذار و 
شبکه گسترده شعب در سراسر کشور توانسته به انتخاب 
اول حامی��ان قرض الحس��نه تبدیل ش��د. محمدحس��ین 
حس��ین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: 
ای��ن بانک، فعالیت خ��ود را به عنوان بان��ک در 26مرداد 
سال 91 شروع و هم اکنون با ارائه تمامی خدمات بانکی، 
طالیه دار توس��عه و تداوم س��نت نیکوی قرض الحس��نه 
اس��ت. این بانک با 2۸7 شعبه در 31 استان و1۴1 شهر 
درسراسر کش��ور خدمات ارائه می دهد. وی اظهارداشت: 

کارکنان، سرمایه های اصلی بانک هستند. 

اولين همایش تخصصي بازاریابي بيمه
به گزارش روابط عمومي بیمه آس��یا ، اولین 
همایش تخصص��ي بازاریابي بیمه با حمایت 
مال��ي و حضور مدیران و کارشناس��ان بیمه 
آس��یا برگزار مي شود. مدیران و کارشناسان 
بیم��ه آس��یا در می��ز اختصاص��ي این ش��رکت در محل 
برگ��زاري همایش، آماده ارائه مش��اوره و پاس��خگویي به 
پرس��ش هاي بیمه اي مدعوین همای��ش بوده و هم چنین 
کتاب هاي تخصصي بیمه که با حمایت مالي بیمه آس��یا 
چاپ ش��ده اس��ت به مدعوین همایش عرضه مي ش��ود. 
اولی��ن همای��ش تخصص��ي بازاریاب��ي بیمه ب��ا برگزاري 
کارگاه هاي آموزشي � تخصصي "تکنیک ها و مهارت هاي 
بازاریاب��ي در صنعت بیمه" ، "رویکردي نوین در بازاریابي 
بیمه ه��اي زندگ��ي " و" نق��ش نمایندگي ه��اي بیمه در 
بازاریابي بیمه )جایگاه و چالش ها(" دیروز یکشنبه هشتم 
ش��هریور س��ال جاري در س��الن همایش هاي بین المللي 
دانش��گاه شهید بهشتي با حضور دست اندرکاران و فعاالن 

صنعت بیمه کشور برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران عامل بانک ها 
به ميزبانی بانک ملت

جلس��ه هماهنگ��ی مدیران عام��ل بانک های 
دولت��ی و خصوص��ی به میزبان��ی بانک ملت 
برگزار ش��د. به گزارش رواب��ط عمومی بانک 
ملت، در این جلسه که با حضور مدیران عامل  
بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد، حاضران در مورد 
موضوعاتی همچون نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیالت 
و کارمزد خدمات بانکی هم اندیش��ی کردند.علی رستگار، 
مدیرعامل بانک ملت در این جلس��ه با خوش��امدگویی به 
مدی��ران عام��ل حاضر در جلس��ه ب��ر ل��زوم همفکری و 
هماهنگی بانک ه��ای دولتی و خصوصی در بحث نرخ های 
سود تاکید کرد و گفت: متاسفانه هم اکنون موج جدیدی 
از هجمه علیه نظام بانکی کش��ور صورت گرفته اس��ت که 
باید با تدابیر الزم، از تبعات منفی این هجمه ها جلوگیری 
کنیم. عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی مدیران 
عام��ل بانک های دولتی ه��م با تاکید بر پرهی��ز از رقابت 
ناصحیح بین بانک ها، اظهار داش��ت: م��ا نباید فقط دنبال 
رقابت صرف آن هم به س��مت نرخ های پایین باشیم چون 

ادامه این روند برای بانک ها، نگران کننده است.

اتومبيل های مشتریان برتر بانک سامان با 
شرایط ویژه بيمه می شود

خودرو ش��خصی مشتریان برتر بانک سامان با 
تخفیف های ویژه تحت پوش��ش بیمه بدنه و 
ش��خص ثالث قرار می گیرد. به گزارش اداره 
روابط عمومی بانک سامان، سقف تخفیف های 
این بیمه نامه ها بر اس��اس میزان سپرده های مشتریان برتر 
)ویژه و خاص( تعیین می ش��ود. همچنین س��قف تعهدات 
هریک از این بیمه نامه ها بر اساس پوشش های درخواستی 
مش��تری تعیین می شود. بر اس��اس این گزارش، عالوه بر 
مش��تریان برتر، افراد تحت تکفل آن ها )همسر وفرزندان( 
نیز می توانند با تخفیف های استثنایی از آن بهره مند شوند. 
ای��ن گ��زارش می افزاید: براس��اس توافق بانک س��امان با 
ش��رکت بیمه س��امان، در صورت بروز هرگونه س��انحه یا 
حادثه برای خودروی مشتریان و تمایل آن ها برای استفاده 
از این بیمه، کارشناس بیمه به محل توقف خودرو مراجعه 

و مقدمات پرداخت خسارت به مشتری فراهم می شود.

روح اقتصاد مقاومتی حمایت از توليد ملی و 
توليد داخلی است 
ق��درت اقتصادی هر کش��وری ب��ه اقتصاد با 
ثبات و پایدار آن بس��تگی دارد و در بعضی 
از کشورها به دلیل نبود چنین اقتصادی، با 
تغییر ش��رایط اقتصادی به س��مت فروپاشی 

خواهند رفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن؛ دراولین نشست 
اقتصاد مقاومتی که به مناس��بت فرارسیدن هفته دولت در 
سالن اجتماعات بانک مسکن و با حضور مدیران و کارکنان این 
بانک برگزار شد؛ حجت االسالم سید عباس موسویان رییس 
شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این مطلب به نقش اقتصاد 
مقاومتی در صنعت بانکداری اش��اره کرد و گفت: سه محور 
کلی��دی در موضوع اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری 
نی��ز بر آن تاکید دارند، حمایت از تولید ملی، اقتصاد مردمی 
و اقتصاد دانش بنیان است که روح اصلی اقتصاد مقاومتی به 
شمار می آید. موسویان با تاکید بر این که اقتصاد مردمی هنوز 
جایگاه پررنگی در جامعه پیدا نکرده است، اظهار داشت: اگر 
نتایج حاصل شده از اقتصاد برای اکثریت مردم مزیتی نداشته 
باشد اقتصاد مردمی نیست پس چنین اقتصادی اگرچه مورد 
تایید است اما به دلیل آن که نتیجه آن برای عموم مردم مثمر 

ثمر نیست فاقد ارزش خواهد بود.

چهارمين بانک قدرتمند جهان
آماده همکاری با اگزیم بانک ایران است

مدیر منطقه خاورمیانه بزرگترین بانک چین 
در دیدار بامدیرعامل بانک توس��عه صادرات 
ای��ران از آمادگی و تمایل ای��ن بانک برای 
برق��راری روابط بانکی با اگزی��م بانک ایران 
خبر داد.به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات،در 
نشست مش��ترك میان هیاتي از "بانک چین" با مسوالن 
بان��ک توس��عه صادرات ای��ران، طرفی��ن از آغ��از روابط 
مشترك بانکي در دوران پس از تحریم استقبال کردند. 


