
اگر چه ب�ازار ب�ورس اوراق به�ادار تهران 
نش�ان از ورود نقدينگي جديد به اين بازار 
دارد، اما بايد اعتراف كرد كه دالر به عنوان 
ارز شاخص گويا خط مقاومت 13هزار تومان 
را شكس�ته اس�ت و به تبع تغيير بهاي ارز، 
بازارهاي طال و س�كه نيز با نوس�ان قيمت 
مواجه ش�ده اند، در همين راستا رئيس كل 
بانك مركزي در كانال اينس�تاگرامي خود 
نوش�ت: فارغ از داليل و آث�ار اجراي طرح 
اصالح قيمت بنزي�ن آنچه به اي�ن جانب و 
بانك مرك�زي مربوط مي ش�ود، اس�تمرار 
مديري�ت اصولي ب�ازار ارز اس�ت از اين رو 
هموطنان عزيز ريسك س�رمايه گذاري در 
بازار ارز را همواره مد نظر داش�ته باش�ند. 
به گزارش »ج��وان«، همانطور ك��ه پيش بيني 
مي ش��د تغيير بهاي بنزي��ن اثر تورمي��ش را بر 
بازارهاي س��رمايه اعمال كرده اس��ت، به طوري 
كه بهاي ارز دچار نوس��ان ش��ده  و دالر گويي از 

خط مقاومتي 13هزار تومان عبور كرده اس��ت و 
ش��اخص بورس تهران نيز در وضعيت صعودي 
مي باشد، در همين راس��تا بازارهاي طال و سكه 
نيز نوس��ان هايي را تجربه كرده اند، ام��ا در كنار 
عامل اصالح قيمت بنزين عواملي چون افزايش 
تقاضاي ارز براي س��فرهاي ماه پاياني ميالدي و 
همچين تسويه هاي تجاري و رشد ارزش جهاني 
دالر و ريسك هاي ناشي از جنگ تجاري امريكا و 
چين جزو مقوله هاي اثر گذار ب��ر بازار ارز تمامي 

كشورهاي دنيا است. 
   اذعان به رشد نرخ ارز و اثر تورمی بنزين

در همي��ن راس��تا عبدالناصر همتي ب��ا اذعان به 
افزايش نرخ ارز و همچنين اش��اره ب��ه اثر تورمي 
بنزين بر بازارها در يك يادداش��ت اينستاگرامي 
نوشت: اين روزها مجدداً موضوع افزايش نرخ ارز 
در بازار بحث روز مردم و فعاالن اقتصادي اس��ت. 
همانگونه ك��ه بارها تأكيد ك��رده ام بانك مركزي 
مديريت علم��ي مبتني بر بنيان هاي ب��ازار را كه 

طي يك سال گذش��ته آرامش الزم را به بازار ارز 
برگرداند، ادامه خواهد داد. 

طبيعتاً ش��وك قيم��ت بنزين و ني��ز انتظارات 
تورمي ناش��ي از آن بازاره��اي مختلف از جمله 
بازار ارز و ثبات نسبي چندين ماهه آن را موقتاً 
متأثر مي سازد. فارغ از داليل و آثار اجراي طرح 
اصالح قيمت بنزين آنچه ب��ه اين جانب و بانك 
مركزي مربوط مي شود استمرار مديريت اصولي 

بازار ارز است. 
بنابراين اين اطمينان را به مردم عزيز مي دهم كه 
همچون گذشته بانك مركزي تمام تالش خود را 
براي برگرداندن ثبات الزم به بازار ارز به كار خواهد 
گرفت. هموطنان عزيز ريسك سرمايه گذاري در 

بازار ارز را همواره مد نظر داشته باشند. 
  روايت رئيس اتحاديه طال از بازار

از سوي ديگر، در طول هفته اخير قيمت  سكه و طال 
تحت تأثير افزايش نرخ ارز افزايش يافته است. 

كش��تي آراي در رابطه با وضعيت بازار سكه و طال 

در هفته اي كه گذش��ت اظهار كرد: در هفته اخير 
قيمت ها در بازار س��كه و طال افزايشي بود. اين در 
حالي است كه طي اين مدت، قيمت اونس جهاني 

طال بيش از 10 دالر نوسان داشته است. 
وي ادامه داد: علت اصلي صعود قيمت ها در بازار 
داخلي، قيمت ارز بوده است كه در اين هفته روند 
رو به رشدي داشت. اين وضعيت باعث شد قيمت 
سكه از حدود ۴ ميليون و ۴00 هزار تومان در اوايل 
هفته تا حدود ۴ ميليون و ۶00 ه��زار تومان نيز 

افزايش قيمت داشته  باشد. 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: 
با توجه به اينكه داد و ستدها در هفته گذشته روال 
عادي داشته و در بازار افزايش تقاضايي كه منجر به 
افزايش قيمت ها شود، وجود نداشته است؛ بنابراين 
رشد قيمت سكه و طال در بازار داخل، تنها ناشي از 

رشد قيمت ارز بوده است. 
وي افزود: تغييرات قيمت طال نيز به همين صورت 
بوده و قيمت هر گرم طالي 1٨ عيار، در حالي كه 
در ابتداي هفته ۴3۶ هزار تومان و ٨00 تومان بود 
به ۴۴٩ هزار تومان رسيد و همانطور كه اشاره شد، 

تقاضاي اضافه اي در بازار ايجاد نشده است. 
كش��تي آراي با بيان اينكه نوسانات اونس جهاني 
طال تقريباً ناچيز بوده و بنابراين تأثير بسيار كمي 
بر قيمت ها در بازار داخلي داشته است، اعالم كرد: 
اونس جهاني در ابتداي هفته 1۴۶۵ دالر بود كه در 

روزهاي پاياني به 1۴٧۶ دالر رسيده است. 
اگر چه رش��د بهاي ارز طي روزهاي اخير چندان 
قابل مالحظه نبوده است، اما برخي از كارشناسان 
بر اين باورند ك��ه بازار ارز تحت مديريت ش��ناور 
قرار گرفته است و از آنجايي كه در ماه پاياني سال 
ميالدي تقاضا براي ارز جهت س��فرهاي خارجي 
و همچنين تس��ويه هاي تجاري و سرمايه گذاري 
سودهاي كسب شده طي س��ال ميالدي توسط 
اشخاص در بازار ارز افزايش مي يابد،  مديريت بازار 
رش��د قيمت را براي مهار تقاضاي جديد در بازار 

تجويز كرده است. 
اما ب��ه ه��ر رو بايد دانس��ت ك��ه هم اكن��ون در 
جنگ اقتص��ادي كه امري��كا عليه كش��ور به راه 
انداخته اس��ت، قرار گرفته ايم و حال آنكه اقتصاد 
ايران حدود 100س��ال اس��ت ك��ه ب��ه نوعي با 
درآمدهاي نفتي اداره شده است و حال آنكه قرار 
اس��ت در س��ال آتي بودجه تقريباً بدون تكيه بر 
درآمدهاي ناشي از صاد رات نفت اداره شود كه اين 

رويداد سختي هاي خود را دارد.
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 هشدار همتي 
به ریسک باالی خریدن ارز

حامد ملكپور   |     تسنيم

 فاصله بين فقيرترین دهک  مهران ابراهیمیان
و ثروتمندترین دهک شهري چقدر است؟

در حالي كه درآم�د خانوار دهك اول ) فقيرتري�ن دهك ( خانوار 
ش�هري در س�ال 97 حدود 10 ميليون تومان بوده است، متوسط 
درآمد دهك ده�م ش�هري در همين س�ال ح�دود 120ميليون 
تومان بود.  اين ارقام نش�ان مي دهد كه 100ميليون در س�ال بين 
دهك اول و دهم ش�هري فاصله اس�ت ك�ه اگر همي�ن فاصله در 
دهه ها تكرار شده باش�د بي ش�ك فاصله دارايي قابل مالحظه اي 
بين اين دو دهك ش�كل گرفته اس�ت كه زمينه استفاده بيشتر از 
امكانات كش�ور را براي ده�ك ثروتمند پديد م�ي آورد از اين رو 
جاي دارد مدل توزيع يارانه نقدي و پنهان را كه در س�ال بيش از 
1000هزار ميليارد تومان مي باش�د، در جامعه تغيي�ر بنيادين داد. 
در شرايطي كه رئيس جمهور ۶0 ميليون نفر از مردم ايران را مستحق 
دريافت كمك هاي حمايتي معرفي كرده اس��ت، گزارش هاي رسمي 
مركز آمار در رابطه با هزينه و درآمد خانوار شهري ايراني در سال ٩٧ 
نشان مي دهد كه به طور متوس��ط هر خانوار شهري در برابر هزينه ها 
كمتر از 3ميليون و 300هزار تومان در ح��دود 3ميليون و ۶00 هزار 
تومان درآمد داشته اس��ت، اين بدان معني اس��ت كه به طور ميانگين 
خانوار شهري در هر ماه از سال ٩٧ با مازاد درآمد 300هزار توماني بعد 

از پوشش هزينه ها روبه رو بوده است. 
به گزارش »جوان«، هر چند اخيرا رئيس جمهور ۶0 ميليون نفر ايراني 
را مستحق دريافت حمايت از سوي دولت معرفي كرده است، اما گزارش 
مركز آمار در رابطه با بررس��ي هزينه و درآمد خانوار ش��هري در سال 
٩٧ نشان مي دهد كه خانوار شهري به طور ميانگين در سال مذكور از 
درآمدي باال تر از هزينه هايش��ان برخوردار بوده اند، البته از آنجايي كه 
فاصله هزينه و درآمد دهك دهم شهري ) ثروتمندترين دهك ( با دهك 
نهم بس��يار قابل مالحظه است، برخي از كارشناس��ان مي گويند بهتر 
است مركز آمار و بانك مركزي خيلي روي ميانگين هزينه ها و درآمد 
خانوار شهري و روس��تايي مانور ندهد، زيرا تصوير به دور از واقعيت به 

سياستگذار انعكاس مي دهد. 
  اختالف 60 ميليون توماني طبقه نهم و دهم در هزينه ها 

وضعيت دهك دهم ثروتمند جامعه ايران��ي در حقيقت از دهك نهم 
فاصله بسيار فاحشي دارد، حال چه برسد با س��اير طبقات هزينه اي، 
از همي��ن رو اگر در سياس��تگذاري ها عموماً متوس��ط هزينه و درآمد 
خانوار هاي شهري و روستايي لحاظ شود، تصوير مناسبي از واقعيت را 
درك نخواهيم كرد. به طور نمونه طبق گزارش بانك مركزي، متوسط 
هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار شهري دهك دهمي )ثروتمند ترين 
دهك( در سال ٩۵ تقريباً بالغ بر 12۴ميليون تومان بوده است؛ اين در 
حالي اس��ت كه دهك نهم به طور تقريبي نص��ف هزينه دهك دهم را 
صرف هزينه هاي خود در اين سال كرده است، حال تصور كنيد فاصله 
هزينه اي دهك دهم )ثروتمندترين( با دهك يكم )فقيرترين( اقش��ار 

جامعه در اين سال بالغ بر 11۵ميليون تومان بوده است. 
آمار فوق از اين حيث مطرح شد كه بگوييم توزيع ثروت و بازتوزيع ثروت 
نياز به اصالحات اساسي دارد، اما چون با انباشت ثروت كالن در برخي 
از طبقات روبه رو هس��تيم اين موضوع فرصتي است براي اخذ ماليات 
و بازتوزيع اين ماليات در جامعه. به گزارش تسنيم، براساس آمارهاي 
احصا شده از طرح هزينه درآمد خانوار ايراني در سال ٩٧ توسط مركز 
آمار ايران، ميانگين كل هزينه يك خانوار شهري در سال ٩٧ در هر ماه 
3ميليون و 2٧۶ هزار تومان بوده است. همچنين كل درآمد ميانگين 
خانوار ايراني نيز حدود 3 و ميليون ۶00 هزار تومان بوده است. جزئيات 
اين آمارها نشان مي دهد، درحالي كه هزينه خانوار دهك اول )فقير ترين 
دهك (حدود يك ميليون و 100 هزار تومان در ماه )13ميليون و 200 
هزار تومان در سال ( بوده اما درآمد اين خانوارها حدود ٨٨0 هزار تومان 

در ماه ) 10ميليون و ۵۶0هزار تومان درسال( بوده است. 
  كدام دهك ها كسري بودجه دارند؟

در حالي ميانگين درآمد يك خانوار شهري ايراني 3/۶ ميليون تومان 
بوده، هزينه هاي خانوار ش��هري دهك اول حدود 2۵0 هزار تومان از 
درآمدها بيشتر بوده است. پيش افتادن هزينه ها از درآمدها در دهك 
دوم به ميزان 13٧ ه��زار تومان و. در دهك س��وم نيز درآمدهاي يك 
ميليون ٩32 هزار توماني ح��دود 1٧ هزار توم��ان از هزينه هاي يك 
ميليون و٩۴٩ هزار توماني كمتر بوده است. همچنين ميانگين درآمد 
خانوار دهك دهم نيز بيش از 10 ميليون توم��ان و هزينه اين خانوار 
حدود ٨ ميليون تومان بوده است، اين بدان معني است كه ثروتمندترين 
دهك خانور شهري در سال ٩٧ در حدود 120 ميليون تومان درآمد و 
٩۶ميليون تومان هزينه داشته  و به طور تقريبي درآمدهاي ساالنه اين 

دهك 2۴ميليون تومان بيشتر از هزينه هايش بوده است. 
  رشد كسري بودجه در دهك هاي پايين جامعه طي سال97

 در سال 13٩۶ مابه التفاوت درآمد ماهانه خانوارهاي شهري دو دهك 
اول و خانوارهاي روستايي چهار دهك اول نسبت به هزينه شان منفي 
بوده يعني با كس��ري بودجه مواج��ه بوده اند كه در س��ال 13٩٧ اين 
وضعيت به خانوارهاي شهري سه دهك اول و خانوارهاي روستايي پنج 

دهك اول گسترش يافته است. 
  روش جبران يك انحراف

گفتني اس��ت كه پيش از اين رئيس س��ازمان برنامه و بودجه مدعي 
شده بود كه دولت س��االنه به طور تقريبي بيش از 1000هزار ميليارد 
تومان يارانه پنهان و پيدا توزيع مي كند، بدين ترتيب با توجه به انحراف 
توزيع درآمد و به  تبع آن دارايي بين دهك هاي مختلف جامعه مي توان 
متوجه شد كه ثروتمندان در ايران امكان بيشتري در استفاده از يارانه ها 
و امكانات دارا مي باشند از اين رو با ذره بين سازمان امور مالياتي ابتدا 
بايد پايگاه شناسايي دارايي و درآمد اش��خاص را تشكيل داد و سپس 

درصدد اخذ ماليات عادالنه و بازتوزيع عادالنه منابع برآمد.

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

ضرورت اصالح ساختار اتاق بازرگاني
»اكنون زماني اس��ت كه اتاق بازرگاني بايد با فاصل��ه گرفتن از اتهام 
تمركز روي واردات و فلج ش��دن اتاق بر اثر كاه��ش درآمد هاي نفتي 
به رفع مشكالت توليد متمركز شود و سهم مردم و بخش خصوصي را 
در اتمسفر اقتصادي بيشتر كند.« اين جمله خالصه يادداشت شماره 
گذشته بود كه نگارنده سعي داشت با يادآوري شرايط موجود و فرصت 
ايجاد شده براي تقويت اقتصاد از مسير اقتصاد مردمي و قوت گرفتن 

بخش خصوصي مأموريت جديد اتاق بازرگاني را ياد آور شود. 
 اما اتاق بازرگاني براي اي��ن مهم وبا توجه به تأكي��دات رهبر انقالب 
اسالمي در جهت ميدان دادن به توليد در اين مسير چه بايد بكند يا به 
عبارت بهتر نخستين گام جدي براي خروج از رخوت كنوني چيست؟ 
 براي اين منظور الزم است ابتدا به موانع احتمالي در نقش آفريني بيشتر 
اتاق بازرگاني ايران در فضاي كنوني اقتصاد كه قابل اصالح است، بپردازيم. 
1-  حرك��ت از مصاحبه مح��وري به پ��روژه محوري: متأس��فانه اتاق 
بازرگاني ايران از بعد از س��ال ٩0 كه در تصوي��ب قانون بهبود محيط 
كس��ب و كار نقش آفريني كرد تا كنون كارهاي شاخص و مؤثري كه 
منتج به نتيجه بشود و نشان دهنده سياس��تگذاري در حوزه افزايش 
اقتصاد مردمي باشد، انجام نداده يا كمتررس��انه اي شده است. به رغم 
وجود كميسيون هاي متعدد و كارهاي كارشناسي كمتر ديده شده و 
بيشتر خروجي هاي اين اتاق بازرگاني در تعامل با دولت ها بوده و نقد 
سياستگذاري درحوزه اقتصاد بيشتر ناظر بر مصاحبه هاي فردي و نظر 
شخصي و خوش صحبتي اعضا و هيئت رئيسه بوده تا تكيه بر طرح هاي 

كارشناسي نتيجه گرا و مبتني بر پروژه هاي پژوهشي و علمي. 
بنابراين پيشنهاد مي شود واحد پژوهشي اين نهاد اقتصادي به سرعت 
تقويت شود و به تناسب نيازهاي روز وفرصت هاي جديد فعال و حداقل 
هيئت رئيسه پشتوانه سخنان خود را فعاليت هاي پژوهشي قرار دهند. 
2-  اكنون كه به خوبي متوجه رويكرد سياست هاي صادراتي شده ايم 
و مي دانيم كه در اثر برج��ام محدوديت هاي زيادي در صادرات داريم، 
بديهي است تحقيقات و تمركز صادرات در حوزه كشورهاي همسايه 
نه فقط در كالم مسئوالن و اعضا اتاق كه بايد به شكلي عملي در حوزه 
پژوهش و بازار سنجي هاي منطقه اي قوت بگيرد، اما نگاهي به خروجي 
بخش پژوهش اين نهاد بيانگر آن است كه تحقيقات انجام شده بيشتر 
جنبه اطالعات عمومي ب��راي اعضا دارد تا اط��الع كاربردي در حوزه 
مأموريت هاي تعريف شده در اتاق. هر چند كه نبايد از تهيه مجموعه 
آماري – ماهانه شامخ ) شاخص آماري مديران خريد( گذشت و در حوزه 

تحليل داده هاي داخلي اين نوع كارها را تقويت كرد. 
3-  متأس��فانه نگاهي به گس��ترش كمي و نه كيفي تش��كل ها و كمك 
هزينه هايي كه به تشكل ها تخصيص مي يابد نشان از ضرورت بازنگري در 
اين حوزه و تعديل تش��كل ها دارد كه هم اكنون تعدادشان بيش از 1٨0 
فقره است. برخي از تشكل ها اعضای شان كمتر از 10 نفراست كه در عمل 
نه صداي رسای اعضای خود هستند و نه صدايي از آنها در مي آيد و تنها در 
هنگام انتخابات و نشست با مسئوالن قابل رؤيت هستند. به عبارت بهتر اگر 
از چانه زني هاي برخي تشكل ها در حوزه تخصيص منابع ارزي در سال هاي 
اخير چشم پوشي كنيم برآيند فعاليت تشكل ها در عمل قابل دفاع نبوده و 

اثري تحول گرا در فضاي اقتصادي كشور ديده نمي شود. 
۴-  بنا بر شنيده ها هم اكنون تعداد اعضای تشكل ها و اعضای رسمي 
هيئت نماين��دگان در اتاق بازرگاني ايران در حدود ۴2٨ نفر اس��ت و 
تقريباً معادل همين تعداد افراد، پرس��نل حقوق بگير در س��مت ها و 
زير مجموعه هاي اتاق بازرگاني مش��غول به كارند، آنچنانكه ش��نيده 
مي شود حتي برخي افراد از سه پست در اين نهاد بخش خصوصي حقوق 
مي گرفته اند يا بر خالف قانون برخي هيئت نمايندگان بنا بر سمت هاي 
اجرايي حقوق دريافت كرده يا شبكه اي از حقوق بگيران با روابط فاميلي 
قابل رؤيت هستند. اين حجم سنگين بدنه بروكرات در نهادي كه خود را 

نماينده بخش خصوصي مي داند بسيار قابل تأمل است. 
۵-  دستگاه ها، مراكز و شركت هايي مانند مركز رتبه بندي، سازمان اكو، 
مركز مطالعات راهبردي كشاورزي و آب كه زير مجموعه اتاق بازرگاني 
هس��تند در عمل با كارك��ردي حداقل هزينه هاي زي��ادي را تحميل 
مي كنند و برخي نيز با انحراف از كاركرد مواجه شده اند كه در روزهاي 
اخير حتي سازمان بازرسي كش��ور به اين موضوع ورود كرده است. در 
اين باره نيز باز تعريف، بازنگري يا حتي حذف آنها بايد در دس��تور كار 
جدي اتاق بازرگاني قرار گيرد تا تولي��د حداقل در اين نهاد خصوصي 
در اولويت قرار بگيرد.  به موارد پنج گانه ب��اال مي توان موارد ديگري را 
همچون رودربايس��تي با دولت ها، ش��فايت در هزينه كرد ها افزود كه 
همگي موارد گفته شده و نشده ضرورت بازنگري ساختار اتاق و دميدن 

روح تازه اي به تناسب شرايط جديد را گوشزد مي كند. 

تحریم ها تعداد درخواست و مجوز تأسيس 
واحدهاي صنعتي را افزایش داد

در حال�ي ك�ه پيش بين�ي مي ش�د همزم�ان با رش�د به�اي ارز 
در اي�ران و تحريم ه�ا به واس�طه گ�ران ش�دن قيم�ت واردات، 
تولي�د در بخش هاي�ي از اقتص�اد اي�ران توجيه س�رمايه گذاري 
پي�دا كند، آمارها نش�ان مي ده�د ك�ه در هفت ماهه امس�ال 15 
ه�زار و 20 فقره ج�واز تأس�يس صنعتي ب�ا پيش بيني س�رمايه 
161 ه�زار و 567 ميلي�ارد و 200 ميلي�ون توم�ان ص�ادر ش�د. 
به گزارش »فارس« در هفت ماهه س��ال جاري 1۵ ه��زار و 20 فقره 
جواز تأس��يس واحدهاي صنعتي با پيش بيني س��رمايه 1۶1 هزار و 
۵۶٧ ميليارد و 200 ميليون تومان و پيش بيني اش��تغال 3۴٩ هزار و 
۵23 نفر صادر شده است. مقايس��ه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل 
نش��ان دهنده افزايش 1۶/٧ درصدي در تعداد، كاهش 1۶/1 درصدي 
در سرمايه گذاري و افزايش 1۴/٩ درصدي در اشتغال است. رشد منفي 
پيش بيني س��رمايه گذاري در هفت ماهه س��ال جاري به دليل صدور 
جواز تأس��يس واحد پترو پااليش مكران با پيش بيني سرمايه گذاري 
بيش از ۴11 هزار ميليارد ريال در شهريور ماه سال گذشته است. بدون 
احتساب واحد مذكور، تغييرات ميزان پيش بيني سرمايه گذاري در ٧ 
ماهه سال جاري افزايش ۶/٨ درصدي را نشان مي دهد. بيشترين تعداد 
جواز تأسيس در استان هاي يزد، سمنان و خراسان رضوي به ترتيب با 

1۵٩٩، 13٩۴ و 12۴2 فقره صادر شده است. 
..............................................................................................................

 واردات 1/9 ميليارد دالر كاالي اساسي 
در مهر و آبان

آمارهاي رسمي نشان مي دهد در دو ماهه مهر و آبان ماه سال جاري 
22 قلم كاالي اساسي به ارزش 1/9 ميليارد دالر به كشور وارد شد. 
به گزارش »فارس«، آمارهاي رسمي از واردات كاالهاي اساسي در دو 
ماهه مهر و آبان ماه سال جاري مشخص شد. 22 قلم كاالي اساسي اعم 
از برنج، گندم، گوشت قرمز سرد و گرم، تخم مرغ، كنجاله سويا، ذرت، 
جو، داروهاي دامي ضروري، انواع كود شيميايي، سموم تكنيكال، انواع 
بذر، قند و ش��كر خام، روغن خوراكي نيمه جامد و مايع، روغن خام، 
حبوبات، انواع دانه هاي روغني، كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه، خمير 
كاغذ،  چاي خش��ك خارجي، داروها و تجهيزات و ملزومات ضروري 
پزش��كي، ماش��ين آالت و تجهيزات توليدكننده كاالي اساسي مثل 
كمباين و نش��اء برنج و الستيك سنگين اس��ت. طي دو ماه ياد شده 
بالغ بر يك ميليارد و ٩23 ميليون ٧۵٧ هزار دالر كاالي اساس��ي وارد 
شده كه در اين راستا ۴3 ميليون و۶00 هزار دالر برنج و 103 ميليون 

2٨٩ هزار دالر نيز الستيك به كشور آمده است.

معاون نظارتي 
بان�ك مركزي      بانک

آخري�ن وضعي�ت بانك ه�اي ادغامي را 
تشريح كرد و گفت: براساس تفاهم اوليه 
كاهش 10 درصدي تعداد شعب هر يك از 
اين بانك هاي مشمول ادغام در دستور كار 
اس�ت.  انج�ام  ح�ال  در  ك�ه  ب�وده 
فره��اد حنيفي درب��اره آخري��ن وضعيت پنج 
بانك ادغامي قوامي��ن، انصار، حكمت ايرانيان، 
مهر اقتصاد و مؤسسه كوثر اظهار داشت: طبق 
مصوبات كميت��ه راهبري در ح��ال حاضر بين 
۶0 تا بيش از ٩۵ درصد از سهام اين بانك ها از 
طريق سازمان بورس اوراق بهادار به بانك سپه 

منتقل شده است. 
وي اف��زود: همچنين در چند م��اه اخير زمينه 
انتخاب��ات هيئت مديره فراه��م و اين انتخابات 
برگزار شد و هيئت مديره اي كه در اين بانك ها 
مستقر ش��دند با هماهنگي بانك سپه و مراجع 
ذي صالح و براس��اس فرآيندي كه براي س��اير 

بانك ها بود، انتخاب شدند. 
مع��اون نظارت��ي بانك مرك��زي ادام��ه داد: از 
نظر اقداماتي كه در حال انجام اس��ت، بيش از 
٩0 درص��د دارايي هاي غيرپول��ي نظير امالك 

و س��اختمان ها قيمتگذاري ش��ده و در بخش 
دارايي هاي پولي نيز اقدامات اوليه انجام ش��ده 
و منتظ��ر صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده 
هس��تند و از نظر صحت عمليات هم محاسبات 

اين عمليات درحال انجام است. 
به گفته حنيفي، با توجه به اينك��ه هر كدام از 
اين بانك ها نيروهاي خاص خود را دارند و بحث 
ادامه كار اي��ن نيروها و محرمانگ��ي اطالعات 
اهميت زيادي دارد،  اين موض��وع هم در حال 
طراحي است و هماهنگي هاي مربوط به تدوين 

شيوه نامه انجام شده است. 
وي درباره روند كاهش تعداد شعب اين بانك ها 
توضيح داد كه براس��اس تفاه��م اوليه كاهش 
10 درصدي تعداد شعب هريك از اين بانك هاي 
مشمول ادغام در دس��تور كار بوده كه در حال 
انجام است و انتظار مي رود اين بانك ها تا پيش 
از نهايي شدن ادغام اقدامات الزم را انجام دهند. 
معاون نظارتي بانك مركزي گفت: همچنين قرار 
است پس از تكميل كار كارشناسي، قيمت سهام 
اين بانك ها مش��خص و مبناي تس��ويه حساب 
قرار  گيرد، البته براي آخرين گروه باقي مانده و 
سهامداران عمده مي توانيم تا پايان سال شاهد 

تحقق اين موضوع باشيم.

آخرين وضعيت بانك هاي ادغامي
كاهش ۱۰درصدي شعب در مرحله نخست

س�عودي ها بخش�ي از س�هام ش�ركت نفت 
آرامكو را عرض�ه كرده و از مح�ل فروش آن 
25/6 ميليارد دالر منابع مالي محقق كردند. 
به گزارش »فارس« به نقل از اسپوتنيك، عرضه 
اوليه سهام شركت نفت دولتي آرامكو عربستان 
پس از س��ال ها تعوي��ق باالخره انجام ش��د. هر 
س��هم آرامكو در عرضه اوليه 32 ريال سعودي 
در بازار داخلي عربس��تان به فروش رسيد و در 
مجم��وع 2۵/۶ميليارد دالر از اي��ن عرضه اوليه 
عايد س��عودي ها ش��د. با توجه به ارزش نهايي 
هر س��هم آرامكو، اين ش��ركت در ح��ال حاضر 
1/٧ تريلي��ون دالر ارزش دارد. اين عرضه اوليه 
همچنين ركورد بزرگ ترين عرضه اوليه جهان 
را كه در سال 201۴ و در قالب عرضه اوليه سهام 
ش��ركت علي باباي چين انجام شد و 2۵ ميليارد 
دالر فروش داشت، شكست. به  رغم انجام به ظاهر 
موفق اين عرضه اوليه، اما ارزش 1/٧ هزار ميليارد 
دالري شركت س��عودي فاصله زيادي با ادعاي 
2000 ميلي��ارد دالري ارزش آرامكو از س��وي 

محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور دارد. 

س��عودي ها همچنين مي توانند با اس��تفاده از 
قوانين بازار عرض��ه اوليه خود را ت��ا رقم ۴/2٩ 

ميليارد دالر افزايش دهند. 

  سعودي ها مي خواهند آرامكو را 
در برابر جنگ و تروريسم بيمه كنند

منابع آگاه مي گويند شركت نفت آرامكو عربستان 

به دنبال آن است كه بتواند خود را در برابر جنگ و 
حوادث تروريستي بيمه كند. 

به گزارش »فارس« به نقل از رويترز، منابع آگاه 
مي گويند شركت نفت دولتي آرامكو عربستان به 
دنبال بيمه كردن دارايي هاي خود در برابر جنگ 

و حوادث تروريستي است. 
اين منابع مي گويند سعودي ها در بازار بيمه لويدز 
لندن به دنبال بيمه كردن شركت خود هستند. به 
گفته يكي از اين منابع، بيمه هاي كنوني كه براي 
شركت آرامكو فعال هستند، آسيب هاي ناشي از 
حمالت نظامي و تروريستي به تأسيسات آرامكو 
را پوش��ش نمي دهند. اين خبر در حالي منتشر 
شده است كه قرار بود از روز 11 سپتامبر معامله 
سهام آرامكو در بورس عربستان آغاز شود. در ماه 
س��پتامبر ارتش يمن و كميته هاي مردمي اين 
كشور به تأسيسات اين شركت در البقيق حمله 
كردند و همين امر باعث ش��د تا در كنار آسيب 
ديدن جدي تأسيسات نفتي آرامكو ۵/٧ ميليون 
بشكه روزانه از عرضه نفت اين ش��ركت به بازار 

جهاني كاهش يابد.

اولين سهام آرامكو به ارزش 25 ميليارد دالر عرضه شد
  خبر

فراخوان مناقصات عمومي يك مرحله اي وزارت راه و شهرسازى 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان زنجان

نام مناقصه گزار: اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان نشاني: زنجان، بلوار شيخ اشراق، خيابان راهدار

مبلغ تضمين شركت در نحوه برآوردمبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصات
مناقصه (ريال)

109/910/840/10مناقصه اول (تجديد مناقصه):  تكميل دسترسى هاى تقاطع جاده ماهنشان و آزاد راه زنجان- تبريز
 بر اساس فهرست بهاى واحد پايه رشته 
 راه، باند فرودگاه و زيرسازى راه آهن سال

1398 با تعديل
506/045/542

435/790/917/12مناقصه دوم: بهسازى (نوع 2) محور زواجر- قيدار

 بر اساس فهرست  بهاى واحد پايه رشته 
راهدارى سال 1398با تعديل

522/889/645
 مناقصه سوم (تجديد مناقصه): تعميرات پل هاى خسارت  ديده ناشى از سيل در محورهاى غيرشريانى

188/605/048/7260/430/352استان زنجان

 مناقصه چهارم (تجديد مناقصه): تهيه و نصب عالئم (اخطارى، انتظامى، اطالعاتى و...) و تجهيزات
665/124/555/4234/756/227ايمنى جاده اى در سطح شهرستان زنجان

968/113/153/15699/655/757مناقصه پنجم: تهيه و نصب پايه گاردريل و متعلقات و تعمير گاردريل در سطح استان زنجان
 مناقصه ششم (تجديد مناقصه): اجراى عمليات لكه گيرى و روكش مقطعى آسفالت آزادراه  (كيلومتر

460/306/180/37323/015/859/1(36 تا 64) و ترانزيت (كيلومتر 15 تا 45) زنجان- قزوين آسيب ديده ناشى از سيل

 مناقصه هفتم (تجديد مناقصه): اجراى عمليات لكه گيرى و روكش آسفالت محور تهم- چورزق- آب بر
535/014/951/24727/550/247/1((حوزه استحفاظى شهرستان هاى زنجان و طارم) و راه روستايى نوكيان آسيب ديده ناشى از سيل

 مناقصه هشتم (تجديد مناقصه): اجراى عمليات لكه گيرى و روكش آسفالت محور زنجان- دندى
386/281/152/27070/614/357/1حدفاصل كيلومتر 47 تا 59
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گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى پيمانكارى صادر شده توسط وزارت تعاون كار و رفا ه اجتماعى 
زمان و محل گشايش پيشنهادات مناقصات: ساعت 00: 9 صبح روز شنبه مورخ  1398/9/30در محل اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان (دفتر معاونت 

راهدارى) 

شناسه آگهى: 688857


