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 8ماه از سال  8 ،2016هواپیمای نو برای ایران
با وجود نهایی شدن پیش قرارداد خرید  118فروند هواپیمای نو از شرکت ایرباس برای
ایرانایر در طول هفتههای گذشته تعلل در امضای قرارداد ...
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری خبر داد

کارت سوخت خودروهای
فاقد بیمه شخص ثالث
از خرداد شارژ نمیشود

معـاون برنامه ریزی سـازمان راهـداری و حمل و
نقـل جاده ای گفـت :از ماه خرداد کارت سـوخت
خودروهـای حمـل و نقل عمومی کـه بیمه اجباری
شـخص ثالـث ندارنـد شـارژ نخواهـد شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم ،شـهرام
آدم نـژاد افـزود :سـهمیه پایه در اردیبهشـت در
پنـج پیمانـه بـه کارت هوشـمند سـوخت منتقل
می شـود کـه پیمانه اول غیـر برخـط و مابقی به
صورت برخط شـارژ می شـود و راننـدگان توجه
داشـته باشـند در صـورت شـارژ نشـدن کارت
سـوخت بـه جایگاههای برخـط مراجعـه کنند.
وی گفـت :هـدف مصوبـه تخصیص سـوخت بر
مبنـای پیمایـش این اسـت که متناسـب با تردد
ناوگان ،سـوخت داده شـود و سـهمیه عملکردی
نـاوگان سـی تـا چهـل تـن از  7200لیتـر بـه
 9هـزار لیتـر و مینـی بوسـها از  1800لیتـر بـه
 2400لیتـر افزایش داده شـده اسـت.
آدم نـژاد افـزود :معیـار مصـرف در  100کیلومتر
خودروهـای کالس مسـافری بـاالی  40نفـر
بازنگـری شـد و زیر  5سـال سـاخت  41لیتر6 ،
تا  10سـال 45 ،لیتـر و باالی  11سـال  49لیتر
در نظـر گرفته شـد.
وی گفـت :در خصـوص اتوبوسـها بـا ویژگیهای
خـاص کـه مصـرف باالتـر دارنـد ماننـد
اتوبوسـهای سـه محور و دو طبقه بـه میزان 25
درصـد بـه پیمایش درج شـده ،اضافه می شـود.
آدم نـژاد افـزود :در اردیبهشـت سـهمیه پایـه
نـاوگان مسـافری دیزل برای ناوگان سـاماندهی
نشـده کاهـش می یابد .بر این اسـاس سـهمیه
پایـه نـاوگان مسـافری دیـزل بـرای ظرفیت تا
 20نفـر از  1500لیتـر بـه  1350لیتـر و بـرای
ظرفیـت باالی  40نفـر از  4700لیتـر به 3700
لیتـر کاهـش خواهـد یافت.
آدم نـژاد اضافـه کـرد :مالـکان صاحـب نقلیـه
موتـوری درون شـهری ( اتوبـوس و مینـی
بـوس) کـه سـاماندهی نشـده اسـت بایـد در
کمتریـن زمـان ممکـن در سـامانه متعلـق بـه
اتحادیـه اتوبوسـرانی هـای شـهری کشـور
( )HTTP://SAMANDEHI.UICB.IRثبـت
نـام کنند.
وی گفـت  :بـا ثبـت نـام در سـامانه مربـوط
سـهمیه پایـه در ماههـای بعدی اصلاح خواهد
شـد در غیـر ایـن صـورت در ماههـای آینـده با
کاهـش بیشـتری مواجـه خواهنـد بـود.
آدم نـژاد افـزود :مقـرر شـده اسـت کـه سـقف
ذخیـره سـازی بر روی کارت سـوخت بـه اندازه
سـهمیه پایـه در نظـر گرفته شـود.

اقتصاد
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ارائه تسهیالت خرید کاال آغاز شد
در راستای تأکید بر لزوم اهتمام ملی در تحقق شعار «اقتصادمقاومتی ،اقدام وعمل»،
طرح حاتم(حمایت از تولید داخلی) با هدف اعطای تسهیالت ...

جزئیات وام شهریه دانشگاه آزاد اعالم شد
مدیرکل تسهیالت اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد جزئیات دریافت و
بازپرداخت وام شهریه این دانشگاه را اعالم کرد ...

واکنش تند زنگنه به سیاست نفتی سعودیها؛

اقتصاد امروز

«فریز»یعنی«تحریم» دوباره نفت ایران
جوسازی شما «توهم» است

وزیــر نفــت از اجــرای طــرح «فریــز» بــه عنــوان
تحریــم جدیــد نفــت ایــران در دوره پســاتحریم یــاد
کــرد و گفــت :بــا لغــو تحریــم ایــران ،برخــی از
کشــورها جوســازی را آغــاز کردهانــد درحالــی کــه
اقــدام ایــن کشــورها «توهــم» اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بیــژن زنگنــه در یــک
گفتگــوی رادیویــی در واکنــش به شکســت مذاکرات
فریــز نفتــی دوحــه قطــر ،گفــت :برخــی کشــورهای
تولیدکننــده نفــت از ابتــدا بــا لغــو تحریــم ایــران
مخالــف بودنــد و در ایــن راســتا تــاش کردنــد
قیمتهــای نفــت را پاییــن بیاورنــد.
وزیــر نفــت بــا اعــام اینکــه ایــن کشــورها بــا
پاییــن نگــه داشــتن قیمــت نفــت ســعی کردهانــد
کــه بــه ایــران فشــار بیاورنــد ،تصریــح کــرد :بــا
اقدامــات ایــن کشــورها بــازار نفــت اشــباع شــده و
عــدم تعــادل در بــازار بــه حــدود دو میلیــون بشــکه
نفــت در روز رســیده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا افزایــش عرضــه
نفــت بــه ایــن کشــورها در حالــی بــازار نفــت
بیثبــات شــده کــه بــازار هیچگونــه نیــازی بــه
ایــن افزایــش تولیــد نفــت نداشــته اســت ،گفــت:
بــه عبــارت دیگــر ،ایــن کشــورها میخواهنــد
بــا لغــو تحریمهــا ،جمهــوری اســامی ایــران
بــا جوســازی در بیــن تولیدکننــدگان بــزرگ نفــت
جهــان ،افــکار عمومــی را منحــرف کنند.ایــن مقــام
مســئول بــا بیــان اینکــه خــود ایــن کشــورها عامــل

بیثباتــی در بــازار نفــت بودنــد ،تبییــن کــرد :اینکــه
ایــن کشــورها میخواهنــد ایــران را بــه بیثباتــی
ی کــه ایــران
در بــازار نفــت متهــم کننــد در حالــ 
هیــچ گونــه نقشــی در بیثباتــی بــازار نفــت نداشــته
اســت.

زنگنــه بــا بیــان اینکــه تحریمهــای نفتــی جمهــوری
اســامی ایــران پــس از ماههــا و ســالها مذاکــره
و گفتگــو لغــو شــده اســت ،افــزود :بــا ایــن وجــود،
برخــی از ایــن کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده نفــت
میخواهنــد تولیــد نفتــی ایــران را مطابــق بــا تولیــد
ژانویــه  ۲۰۱۶میــادی فریــز کننــد.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه ایــن کشــورها میخواهند

وزیر حملونقل فرانسه خبر داد

نهایی شدن قرارداد فروش هواپیما به ایران
ظرف چند هفته آینده

بــار دیگــر تحریمهایــی را علیــه نفــت ایــران اعمــال
کننــد ،گفــت :بــه عبــارت دیگــر ،بــا اجــرای طــرح
فریــز نفتــی ایــن کشــورها میخواهنــد بــار دیگــر
حجــم صــادرات نفــت ایــران را بــه دوران تحریــم
بازگرداننــد.
ایــن مقــام مســئول از اقــدام ایــن کشــورها بــه
عنــوان یــک توهــم یــاد کــرد و یــادآور شــد:
جمهــوری اســامی ایــران از برگــزاری نشســت
نفتــی هماهنگــی بیــن کشــورهای بــزرگ
تولیدکننــده نفــت اوپــک و غیــر اوپــک در دوحــه
حمایــت میکنــد و خواســتار همــکاری تمامــی
کشــورها بــرای بازگشــت ثبــات بــه بــازار نفــت
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همچــون گذشــته تــاش
میکنیــم کــه ثبــات بــه بــازار نفــت بازگــردد،
تصریــح کــرد :بــر ایــن اســاس بــرای تحقــق ایــن
هــدف از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهیــم کــرد و
ایــران هیــچ مســئولیتی را در بیثباتــی بــازار نفــت
نداشــته و برخــی از کشــورها بــه دنبــال فــرار از ایــن
واقعیــت هســتند کــه خــود آنهــا عامــل بیثباتــی
در بــازار نفــت هســتند.زنگنه در پایــان بــا اشــاره
بــه ضــرورت ادامــه تالشهــا و رایزنیهــا
بیــن کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده نفــت بــرای
بازگشــت ثبــات بــه بــازار نفــت ،خاطرنشــان کــرد:
کســی اســتداللهای بیربــط برخــی از کشــورهای
مســئول در بیثباتــی بــازار نفــت را نمیپذیــرد.

با تصویب دولت صورت گرفت؛

جانبازان و آزادگان فاقد شغل حقوق دریافت میکنند
جانبــازان و آزادگان فاقــد شــغل از ایــن پــس بــا تصویــب مجلــس حقــوق
دریافــت مــی کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری برنا؛طبــق پیشــنهاد غالمعلــی
جعفــرزاده ،اهالــی خانــه ملــت دیــروز تصویــب کردنــد ،دولــت مکلــف اســت
از محــل اعتبــارات بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــه جانبــازان و آزادگان
غیــر حالــت اشــتغال معســر فاقــد در آمــد کــه بــر اســاس قوانیــن نیروهــای
مســلح مشــمول حقــوق وظیفــه نمــی باشــند تــا زمانــی کــه فاقــد شــغل و در آمــد
هســتند ماهانــه کمــک معیشــتی معــادل حقــوق کارکنــان دولــت پرداخــت کنــد.

وزیـر حملونقـل فرانسـه از احتمـال
نهایـی شـدن قـرارداد خریـد
هواپیماهـای ایـران ایـر از شـرکت
ایربـاس ظـرف هفتههـای آینـده خبر
داد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایسـنا ،آلـن
ویدالیـس در جریـان نشسـت
خبـری مشـترک خـود بـا وزیـر راه
و شهرسـازی ایـران اعلام کـرد:
خوشـبختانه دو طـرف در جریـان این
دور از مذاکـرات نیـز ماننـد آنچـه در
طـول ماههـای گذشـته اتفاق افتـاده در فضایی صمیمانـه و مثبت بحثهای خـود را مطرح
کردنـد و مـا امیدواریـم در آینـدهای نزدیـک بسـیاری از ایـن بحثهـا بـه نتیجه برسـد.
وی افـزود :یکـی از اصلیتریـن بحثهـا در ایـن زمینـه موضـوع فـروش هواپیماهـای
ایربـاس بـه ایـران بـود که بحثهـای مقدماتـی آن صـورت گرفتـه و انتظـار داریم ظرف
چنـد هفتـه آینـده و حتی کمتـر اجرایی شـود.
وزیـر حملونقـل فرانسـه در پاسـخ بـه این سـوال که چـرا دریافت مجـوز آمریـکا برای
فـروش هواپیمـا بـه ایـران تا ایـن حـد اهمیـت دارد ،اظهـار کـرد :در حال حاضـر حدود
 10درصـد از تجهیـزات بـه کار رفتـه در هواپیماهـای ایربـاس را شـرکتهای آمریکایی
تامیـن میکننـد .از ایـنرو ما بـرای آنکـه بتوانیم قـرارداد مربوط بـه این خریـد و فروش
را نهایـی کنیـم نیاز بـه جـذب موافقت آنها داشـتیم.
وی ادامـه داد :خوشـبختانه مذاکـرات خوبـی برای دریافت مجـوز الزم در ایـن زمینه آغاز
شـده و مـا انتظـار داریـم با توجه بـه فضـای مثبت به وجـود آمده پـس از اجـرای برجام
ایـن قـرارداد به زودی نهایی شـود.
ویدالیـس دربـارهی دیگـر تعهـدات شـرکتهای فرانسـوی برای همـکاری اقتصـادی با
ایـران نیـز گفت :تعهـدات مطرح شـده تمامـا الزماالجرا هسـتند و طرفهای فرانسـوی
بـه آنهـا پایبنـد خواهند بـود .تنها در این مسـیر موضوع برخـی از مسـائل باقیمانده پس
از اجـرای برجـام مطرح بـوده که خوشـبختانه بسـیاری از آنها تاکنون رفع شـده اسـت.
وزیـر حملونقـل فرانسـه بـا بیـان اینکـه در مذاکـرات فعلـی از شـرکتهای فرانسـوی
خواسـته شـده اهـداف دقیـق خود بـرای حضـور در ایـران را مشـخص کنند عنـوان کرد:
پـس از سـفر ژانویـه  2016رییـس جمهـوری ایـران بـه فرانسـه بسـیاری از توافقـات
ابتدایـی مدنظـر شـکل گرفت کـه بـرای نهایی کـردن آنهـا در مذاکـرات این چنـد روزه
نیـز صحبتهایـی مطـرح شـده اسـت .یکـی از اصلیتریـن نتایج ایـن مذاکـرات آغاز به
کار ورک شـاپ آمـوزش هوانـوردی فرانسـه در ایـران اسـت کـه همزمان با سـفر من به
تهـران آغاز بـه کار خواهـد کرد.
وی افـزود :همچنین همکاری شـرکتهای فرانسـوی بـرای راهاندازی حملونقل هوشـمند
در برخـی نقـاط ایـران از اصلیترین مسـائل بوده کـه در رابطه بـا آنهـا مذاکراتی صورت
گرفتـه در ایـن بیـن بحـث نقـل و انتقـال مالـی یکـی از اصلیتریـن سوالهاسـت که دو
طـرف تلاش کردند بـرای آن راهحلهای مناسـبی پیـدا کنند .فرانسـه در حـال حاضر بار
دیگـر بیمـه صـادرات خود را بـه ایران بـاز کرده و تمـام سـرمایهگذاران میتواننـد از آن
اسـتفاده کنند.

وزارت راه و شهرسازی به تردیدها پایان داد

آن سو

ارائه تسهیالت خرید کاال آغاز شد
در راسـتای تأکیـد بـر لـزوم اهتمـام ملـی
در تحقـق شـعار «اقتصادمقاومتـی ،اقـدام
وعمـل» ،طـرح حاتم(حمایـت از تولیدداخلی)
بـا هـدف اعطـای تسـهیالت خریـد کاال از
سـوی بانـک انصـار بـه مرحلـه اجـرا درآمد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـتاهلل ابراهیمـی-
مدیرعامـل بانک انصار  -از دسـتور و موافقت
رئیـسکل بانکمرکـزی بـرای اجـرای
طرححاتـم و اعطـای تسـهیالت خریـدکاالی
ایرانـی ،بـه عنـوان نخسـتین طـرح عملیاتی
ی و تحقـق اقتصادمقاومتـی خبـر داد.
سـالجاری درحمایـت از تولیـد داخلـ 
وی بـا اشـاره بـه عملیاتی کـردن پیشـنهادهای ده گانه مقـام معظم رهبری در راسـتای اقتصـاد مقاومتی
گفـت :اجراییکـردن طرحهایـی ماننـد طـرح حاتـم ،بـه منظـور تقویـت نظـام تولیدداخلـی ،توسـعه
ظرفیتهـای بومـی و رونقبخشـی بـه بازارفـروش کاالهـای ایرانـی صـورت میگیـرد و فرصـت هـای
مناسـبی را بـرای ایجـاد اشـتغال و توسـعه اقتصـادی فراهـم مـی کند.
ابراهیمـی مدیرعامـل بانـک انصـار با اشـاره به  10هـزار میلیـارد ریال اعتبار مرحله نخسـت اجـرای این
طـرح تصریـح کـرد :این طـرح در قالـب ارایـه کارتحاتـم و عقدمرابحه برای خریـد کاالهـای ایرانی به
هرنفـر در سـقف 100میلیـون ریـال ،با نـرخ  15درصـد و بازپرداخت  30ماهـه به اجرا درآمده اسـت.
وی با تاکید برلزوم بسـیج همگانی برای تحقق شـعار سـال ،افزود :تردیدی نیسـت اجرای پیشـنهادهای
بنیـادی مقاممعظمرهبـری بـرای اقـدام و عمل در حوزه اقتصادمقاومتی ،پاسـخ مناسـب بـه دوگانه کاذب
«تسـلیم» و «تحریـم» بـوده و مـی تواند روان سـازی بسـترهای اجـرای سیاسـتهای اقتصادی کشـور
را تامیـن کنـد .مدیرعامـل بانـک انصـار در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر پیامدهـای حرکـت بنگاههای
اقتصـادی به سـوی الگـوی اقتصادمقاومتی گفـت :تحرکاقتصادی ،ایجاداشـتغال ،رفع مشـکالت فراروی
معیشـت ،توسـعه ظرفیتهـای صادراتـی و زندگـی عزتمندانـه اقشـار کمدرآمـد وآسـیبپذیر از برکات
اهتمـام ملـی به تحقق شـعار سـالجاری اسـت .بنا بـر اعالم روابـط عمومی بانـک ،ابراهیمـی ،اختصاص
اعتبـار بـه طـرح حاتم را موجـب احیای فرایندهـای تولیـدی در کارخانههـا و مراکزتولیـدی و گامی جدی
بـرای آغـاز رونق بخشـی بـه تولیدداخلی دانسـت و تاکیـد کرد:حمایت از تولیـد داخلی نیازمنـد عزم ملی
بـوده و اسـتمرار آن مـی توانـد  ،بـا بـی اثر سـاختن سیاسـت هـای ظالمانـه تحریـم ،بخـش عظیمی از
اقشـار جامعـه را به رفع مشـکالت معیشـتی شـان امیدوارتر سـازد.
مدیرعامـل بانـک انصـار در پایان ضمـن اظهار خرسـندی از حمایـت و همراهی بانک مرکـزی از اقدامات
شـبکه بانکی درحـوزه اقتصادمقاومتـی ،اظهارکرد :تولیدملی و حمایـتازصاحبانسـرمایه و تولیدکنندگان
داخلـی ،بـا خصوصیسـازی واقعـی ،تشـویق سیاسـتهای تولیـدی ،تأکیـد برخالقیـت و نـوآوری و
افزایـش ظرفیتهـای رقابتـی میسـر شـود .گفتنـی اسـت جزییات مربـوط به ویژگـی های طـرح  ،نحوه
ثبـت نـام ،مراحـل و چگونگی برخـورداری اقشـارمختلف از مزایـای این طرح ،در سـامانه ویـژه ی طرح
حاتـم درسـایت بانک انصار به نشـانی  www.ansarbank.comتشـریح شـده اسـت.

فرش ماشینی گران نمیشود
رییـس اتحادیـه فروشـندگان فـرش ماشـینی و موکـت گفـت :فرشهـای ماشـینی بـر اسـاس عرضـه
و تقاضـای بـازار قیمتگـذاری میشـوند و بـا توجـه بـه شـرایط بـازار ،افزایـش قیمـت در ایـن بخش
نخواهیـم داشـت .محمدهـادی کمالیـان در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایسـنا ،بـا اشـاره بـه اینکـه فـرش
هـای ماشـینی مشـمول قیمتگـذاری دولتـی نمیشـوند ،عرضـه و تقاضـا و کشـش بـازار را عوامـل
تعییـن کننـده قیمـت فرش در بـازار دانسـت .کمالیـان همچنین با بیـان اینکه نـوع بافت و مـواد اولیه از
مهـم تریـن فاکتورهـای قیمتگـذاری فرشهای ماشـینی محسـوب میشـود ،گفـت :در حـال حاضر به
طـور متوسـط فـرش ماشـینی  12متری بـا کیفیت مناسـب حـدود دو میلیـون و  500هزار تا سـه میلیون
تومـان قیمـت دارد .وی در عیـن حـال بیـان کـرد:بـا توجه به شـرایط رکـودی که در بـازار داشـتیم و از
طرفـی پاییـن بـودن قـدرت خرید مـردم ،علیرغم بـاال رفتـن میزان دسـتمزد ،بیمـه و دیگـر هزینه های
جانبـی تولیدکننـدگان ،افزایـش قیمت نخواهیم داشـت.
رییـس اتحادیـه فروشـندگان فرش ماشـینی و موکت ادامه داد :با توجـه به وضعیتی که در بازار شـاهدیم
و از طرفـی افزایـش زیـاد مالیـات بر درآمـد ،بالتکلیفـی را در این بخش شـاهدیم و علیرغـم اذعان همه
دولتمـردان ولـی شـاهد افزایـش میـزان مالیات ها هسـتیم که ایـن موضوع بـرای همه صنـوف و از جمله
صنف ما مشـکل سـاز شـده است.
وی گفـت :یکـی از مهـم تریـن موانـع صـادرات فـرش هـای ماشـینی ،قوانیـن دسـت و پاگیـر و
فراهـم کـردن تسـهیالت بـرای صادرکنندگان اسـت کـه در ایـن زمینه سـازمان هـای مربوطـه از جمله
سـازمان توسـعه تجـارت بایـد برنامهریـزی و اقدامـات الزم را انجـام دهند.
کمالیـان بـا بیـان اینکه بـه دلیـل تولیـدات باکیفیت و زیبـا نیـازی بـه واردات نداریـم ،اظهار کـرد :البته
سـالها قبـل از ترکیـه یـا بلژیـک واردات داشـتیم ولی در حـال حاضر بـا توجه بـه اینکـه تولیدکنندگان
بـه میـزان مورد نیـاز تولید کردهاند و پتانسـیل کافـی در این زمینـه وجود دارد نیـازی بـه واردات نداریم.
وی خاطـر نشـان کـرد :صـادرات فـرش هـای ماشـینی بـه کشـورهای چیـن ،آسـیای میانـه ،عـراق،
افغانسـتان و کانـادا صـورت میگیـرد.

 8ماه از سال  8 ،2016هواپیمای نو برای ایران

بــا وجــود نهایــی شــدن پیــش قــرارداد خریــد 118
فرونــد هواپیمــای نــو از شــرکت ایربــاس بــرای
ایرانایــر در طــول هفتههــای گذشــته تعلــل در
امضــای قــرارداد نهایــی باعــث ایجــاد تردیدهایــی
شــد کــه شــاید کل ایــن قــرارداد زیــر ســوال بــرود.
موضوعــی کــه براســاس اظهــارات قائــم مقــام وزیــر
راه و شهرســازی صحــت نــدارد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،پــس از آنکــه رییــس
جمهــوری ایــران در جریــان ســفر خــود بــه فرانســه

مالــی خریــد ایــن هواپیمــا و از ســوی دیگــر دریافــت
مجوزهــای سیاســی مربــوط بــه اجــرای ایــن برنامــه
باشــد.
پــس از تعلــل چنــد هفتــهای برخــی نســبت بــه
نهایــی شــدن کل ایــن قــرارداد ابــراز تردیــد کردنــد
و هرچنــد مقامــات وزارت راه و شهرســازی در چنــد
مرحلــه بــه آن پاســخ دادنــد ،امــا همچنــان ســوال
دربــارهی چگونگــی اجــرای ایــن طــرح ادامــه
پیــدا کــرد .موضوعــی کــه بــه نظــر میرســد بــا

پیــش قــرارداد مربــوط بــه خریــد هواپیماهــای جدید
ایرانایــر را بــه امضــاء رســاند و البتــه وزارت راه و
شهرســازی چنــد روز بعــد میزبــان هیاتــی رســمی از
ایــن شــرکت فرانســوی در تهــران شــد ،چنــد هفتــه
زمــان بــرده تــا قــرارداد مربــوط بــه خریــد ایــن
هواپیماهــا نهایــی شــود.
مشــکالت قــراردادی کــه بــه نظــر میرســد یــک
ســوی آن رفــع مشــکالت موجــود بــر ســر تامیــن

اظهــارات جدیــد اصغــر فخریــه کاشــان  -قائــم
مقــام وزیــر راه و شهرســازی  -تــا حــدی زیــادی
پایــان پیــدا خواهــد کــرد.
وی اعــام کــرد :پیــش قــرارداد مربــوط بــه خریــد
هواپیمــا از ایربــاس  500صفحــه اســت کــه ایــن
حجــم بایــد بــا جزییــات مطالعــه و نظــرات طرفیــن
در آن اجرایــی شــود .از ایــنرو زمانــی کــه بــرای
نهایــی شــدن ایــن قــرارداد تاکنــون طوالنــی شــده

جزئیات وام شهریه دانشگاه آزاد اعالم شد
مدیــرکل تســهیالت اعتبــاری و صنــدوق رفــاه
دانشــجویان دانشــگاه آزاد جزئیــات دریافــت و
بازپرداخــت وام شــهریه ایــن دانشــگاه را اعــام
کــرد.
دکتــر فریــد ذاکــر در گفتوگــو بــا خبرنــگار
دانشــگاهی خبرگــزاری دانشــجویان ایران(ایســنا)،با
بیــان اینکــه افــرادی کــه متقاضــی وام شــهریه
هســتند بایــد بــه شــعب صنــدوق رفــاه دانشــگاه
آزاد مراجعــه کنند،افــزود :افــراد متقاضــی بایــد
بــه صنــدوق رفــاه واحدهــا و مراکــز مراجعــه
کننــد و تشــکیل پرونــده دهند.پرونــده آن هــا
توســط کمیتــه وام مــورد بررســی قــرار میگیــرد
و چنانچــه افــراد ،واجــد شــرایط باشــند میتواننــد
از تســهیالت بهرهمنــد شــوند.
وی درمــورد مبلــغ وام مذکــور توضیــح داد :وام

شــهریه هــر تــرم بــه میــزان  50درصــد میــزان
شــهریه در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و 60
درصــد شــهریه در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی
اســت و چنانچــه کمیتــه وام ،ارائــه وام بــه فــردی را
مصــوب کند،فــرد مذکــور میتوانــد طبــق ضوابــط
و مقــررات جــاری دانشــگاه بــا ارائــه تضامیــن
مربــوط ،از تســهیالت و تقســیط شــهریه بهرهمنــد
شــود.
مدیــرکل تســهیالت اعتبــاری و صنــدوق رفــاه
دانشــجویان دانشــگاه آزاد درمــورد نحــوه بازپرداخت
وام شــهریه نیــز گفت:نحــوه بازپرداخــت وام شــهریه
بســتگی بــه نــوع وام دارد.در واقــع وام شــهریه
دانشــگاه آزاد بــه ســه دســته کوتــاه مدت،میــان
مــدت و بلنــد مــدت تقســیم میشــوند .بازپرداخــت
وام کوتــاه مــدت در طــول ترم،بازپرداخــت وام
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امــری طبیعــی اســت و مــا انتظــار داریــم تــا یــک
مــاه آینــده قــرارداد نهایــی بــه امضــای طرفیــن
برســد.
قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه
براســاس تعهــدات شــرکت ایربــاس هواپیماهــای
جدیــد را بــه ایــران خواهــد داد اعــام کــرد :انتظــار
مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان ســال جــاری میــادی
بیــن پنــج تــا هشــت فرونــد هواپیمــای مســافرتی
بــه کشــور تحویــل شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه حــدود هشــت مــاه تــا
پایــان ســال  2016میــادی باقیمانــده بــه نظــر
میرســد ایــران خواهــد توانســت بــه طــور میانگیــن
هــر مــاه یــک هواپیمــای جدیــد بــه نــاوگان خــود
اضافــه کنــد تــا برنامــه مشــترک خریــد ایــن
هواپیماهــا رســما بــه اجــرا در بیایــد .پــس از ایــن
ســال نیــز هواپیماهــای بعــدی ایــران بــا توجــه بــه
نیــاز کشــور و طبــق قــرارداد هشــت ســاله منعقــد
شــده تــا پایــان ســال  2024بــه کشــور تحویــل
خواهنــد شــد.
طبــق مــدل اقتصــادی توافــق شــده شــرکت
هواپیمایــی ایرانایــر بــه شــکل نقــدی حــدود
 15درصــد از قــرارداد  10.5میلیــارد دالری خریــد
هواپیماهــا را پرداخــت میکنــد و مابقــی از ســوی
شــرکت ایربــاس بــه شــکل فاینانــس پرداخــت شــده
و در قــراردادی  16ســاله بازپرداخــت آن از ســوی
ایــران انجــام میگیــرد.
در کنــار ایربــاس شــرکتهای ایرانــی مذاکــره
مســتقیم خــود بــا شــرکت بویینــگ را نیــز از
هفتــه گذشــته بــرای فــروش هواپیماهــای جدیــد و
همچنیــن انتقــال تکنولــوژی و قطعــات یدکــی آغــاز
کرد هانــد.

میانمــدت بیــن  10تــا  20مــاه پــس از اخــذ وام و
نحــوه بازپرداخــت وام بلنــد مــدت از  36تــا  60مــاه
پــس از اخــذ وام صــورت میگیــرد.

خبرهای خوش پیشروی
تجارت خارجی کشور

طبـق اعالم مسـئوالن سـازمان توسـعه تجـارت دو ماه
آینـده ،ایـام پرخبـری بـرای تجـارت خارجـی کشـور
خواهـد بـود و در آینـده نزدیـک چهـار رایـزن دیگـر به
رایزنـان بازرگانـی کشـور اضافـه خواهد شـد .همچنین
بـرای تسـهیل در روابـط تجـاری سـایتهای B2B
راهانـدازی میشـوند.
به گـزارش خبرنگار ایسـنا ،رایزنان تجـاری و بازرگانی
هـر کشـور بـه مثابـه دیـده بانـان تجـارت خارجـی آن
کشـورها هسـتند که وظیقه رصد بازار هـدف و راهنمایی
و تسـهیل امـور تجـار و بازرگانـان را بر عهـده دارند که
دولت و سـازمان توسـعه تجـارت ایران آنهـا را یکی از
اجـزای مهـم تجـارت خارجی مـی دانند.
افزایـش  6برابری تعـداد رایزنان تجـاری در دولت
یازدهم
محمدرضـا مـودودی  -معاون سـازمان توسـعه تجارت
 درحالیکـه بهبـود وضعیـت دیدهبانان تجـارت خارجیایـران را یکـی از دسـتاوردهای ایـن سـازمان در دولت
یازدهـم عنـوان کـرد ،گفـت :تـا کنون بـا همـان بودجه
محـدود که نسـبت به قبـل تغییر بـه خود ندیده اسـت،
 21رایـزن تجـاری در خـارج از مرزهـا در حـال رصـد
بازارهـای هـدف هسـتند و ایـن در حالـی اسـت کـه تا
پیـش از ایـن دولـت ،رایزنـان تجـاری ما بیـش از پنج
نفـر نبودند.
مـودودی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا بـا بیـان
اینکـه قـرار بود تا انتهای سـال گذشـته تعـداد رایزنان
تجـاری و بازرگانی به  30نفر برسـد ،نوید اضافه شـدن
چهـار رایـزن دیگـر را در آینـده ای نزدیک داد.
دو ماه آینده ،ایام پرخبری برای تجارت خارجی
امـا از گفـت و گویـی کـه خبرنـگار ایسـنا بـا معـاون
توسـعه صادرات سـازمان توسـعه تجارت انجـام داده،
مـی تـوان دو ماه آینـده را ایام پـر خبری بـرای تجارت
خارجـی کشـور توصیـف کرد.
بـه گفتـه مینـا مهرنـوش ،در کمتـر از دو ماه آینـده 20
سـایت  B2Bبـه منظـور تسـهیل در امـور صـادرات و
روابـط تجـاری راه انـدازی میشـود.
وی افـزود :ایـن سـایت هـا بـرای کمـک بـه ارتباطات
فـی مـا بین دو کشـور در حـال تجـارت ایجاد میشـود
و ماننـد رایزنهـای الکترونیکـی عمـل میکننـد؛
بـه گونـه ای کـه شـرکتها در هـر کشـور میتواننـد
بارگـذاری اطالعـات خـود و اسـتفاده از اطالعـات
بارگذاری شـده طـرف معامله خـود به تجـارت بپردازند
کـه این سـامانه تا یکـی دو ماه آینـده بعـد از تکمیل به
بهـره بـرداری میرسـد.
مهرنـوش همچنیـن در تشـریح کشـورهایی کـه
مخاطبـان سـایتهای  B2Bتجـارت خارجـی ایـران
خواهنـد بـود ،آنهـا را بازارهـای هـدف ،کشـورهای
همسـایه و تعـدادی از کشـورهای اروپایـی معرفـی
کرد.

