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شکایت بانک مرکزی از موسسه اروپایی
 برای آزادسازی 4/9 میلیارد دالر پول ایران

آغاز تولید بنز در ایران
 از اوایل سال 9۷

افزایش56۰هزار نفری 
تعداد شاغالن پاره وقت

افشای ُپشت پرده جوسازی
 برای گرانفروشی مسکن

سامانه آنالین رجیستری
 گوشی های مسافری راه اندازی شد

رئیس کل بانک مرکزی: 

نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند
 کاهش می یابد

رحلت جانسوز کريمه اهل بیت، دخت گرامي موسي بن جعفر)ع( و اخت مكرمه حضرت ثامن الحجج علیهما السالم را تسلیت مي گويیم

صندوق بین المللی پول اعالم کرد:

تسویه 42 میلیون دالر بدهی نفتی سریالنکا
 به ایران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرد:

افزایش نرخ کاالهای اساسی
 با رشد قیمت دالر در ماه های اخیر

وزير نفت اعالم کرد:

اختالس 
1۰۰میلیارد تومانی 

در بخش اکتشاف نفت



2

کاهش رشد پایه پولی به 16.3 درصد
حجم پایه پولی در پایان آبان ماه امسال به 196 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده 

است که در مقایسه با پارسال 16.3 درصد و در هشت ماه امسال 9.4 درصد 

رشد داشته است.

به گزارش فارس، بررسی بخش مصارف پایه پولی نشان می دهد که حجم پایه 

پولی در پایان آبان ماه امسال به رقم 196 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده 

است.

این رقم با عدد درج شده پایه پولی در شهریور ماه امسال تفاوت چندانی ندارد 

و نشان می دهد بانک مرکزی در ماه های مهر و آبان توانسته پایه پولی را در 

دامنه 196 هزار میلیارد تومان حفظ کند.

حجم پایه پولی در مهر و آبان تنها 620 میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به 

ماه های قبل رشد بسیار کمرتی است.

همین مسئله موجب شده رشد پایه پولی از 18.7 درصد در شهریور ماه امسال 

به 16.3 درصد در پایان آبان ماه کاهش یابد.

این کاهش رشد در حالی رخ داده که بدهی بانک های غیردولتی به بانک مرکزی 

فقط در ماه های مهر و آبان 5 هزار و 940 میلیارد تومان افزایش داشته است.

همچنین رضیب فزاینده پولی به رقم کم سابقه 7.24 رسیده است. این رقم در 

طول چند دهه اخیر تاکنون مشاهده نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرد:

افزایش نرخ کاالهای اساسی
 با رشد قیمت دالر در ماه های اخیر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تداوم افزایش قیمت دالر در ماه های گذشته 

و گرانی کاالهای اساسی در بازار انتقاد کرد.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی 

قیمت دالر در چند ماه گذشته گفت:عوامل مختلفی بازار ارز را تحت تاثیر قرار 

می دهد که می توان به نقش نوسانات بین املللی نرخ دالر اشاره کرد که روی 

قیمت دالر در بازار ایران تاثیرگذار بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از نوسانات بازار ارز متاثر 

مفاد  اجرای  در  ها  آمریکایی  های  افزود:کارشکنی  است،  سیاسی  تحوالت  از 

برجام تاثیراتی بر نرخ دالر داشته است همچنین اغتشاشات اخیر نیز مقداری بر 

افزایشی قیمت دالر تاثیرگذار بوده اما این تاثیرات مقطعی است.

دالر  برای  تقاضا  اینکه رشد  به  اشاره  با  در مجلس  مردم صومعه رسا  مناینده 

باعث می شود که  بازار ارز تحت تاثیر قرار بگیرد، افزود:در حال حارض رشد 

تقاضا برای دالر در بازار خیلی باال نبوده بنابراین دلیلی ندارد که نرخ دالر طی 

چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبرو شود که قیمت دالر به حدود 4هزار 

440 تومان برسد.

افزایش قیمت دالر در ماه های اخیر باعث رشد قیمت کاالهای اساسی شد

رشد  باعث  گذشته  های  ماه  در  دالر  قیمت  افزود:افزایش  اباتری  دلخوش 

منجر  گرانی  و  تورم  افزایش  به  طبیعی  بطور  و  شده  اساسی  کاالهای  قیمت 

شد این در حالی است یکی از دغدغه های مردم وضعیت معیشتی است و 

مجلس  در  مردم  مناینده  شد.این  می  تحمیل  جامعه  به  جدید  گرانی  نباید 

افزود:ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است بنابراین باید این بانک، بازار 

 را مدیریت کند که البته منظور  از مدیریت بازار،کاهش دستوری قیمت دالر

 نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود:روند تداوم دار افزایش نرخ ارز، به بخش تولید، 

آسیب جدی وارد می کند و آرامش نسبی بازارهای مختلف را با چالش روبرو 

می کند.
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۶۷ ایراد قانون مدیریت خدمات کشوری اصالح شد؛

تغییر حقوق و مزایای کارکنان 
و بازنشستگان  

   

مدیریت  قانون  منودن  دامئی  و  اصالح  الیحه   

خدمات کشوری نسبت به قانون آزمایشی مدیریت 

خدمات کشوری دارای تغییرات قابل توجهی است.

اداری  سازمان  عمومی  روابط  فارس،   گزارش  به 

دامئی منودن  و  اصالح  استخدامی کشور الیحه  و 

قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون 

آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای تغییرات 

است. توجهی  قابل 

قانون  در  اصالح  مورد   67 بر  مشتمل  الیحه  این 

تغییرات  اصالحات  از  برخی  که  است  آزمایشی 

عمده در نحوه مدیریت دستگاههای اجرای، ارائه 

خدمات عمومی، رعایت حقوق شهروندان و ارباب 

رجوع، جداول و امتیازات حقوق و مزایای کارکنان 

دولت و بازنشستگان و تبیین وظایف و اختیارات 

سازمان اداری و استخدامی کشور  می باشد. اهم 

این تغییرات که در مواد مختلف الیحه پیش بینی 

شده اند عبارتند از:

1 - جداسازی سازوکارهای اداره واحدهای عملیاتی 

از واحدهای ستادی

کشور  اجرایی  های  دستگاه  در  حارض  حال  در 

ارائه  به مردم  را  نهایی  و واحدهایی که خدمات 

می دهند، با هامن ساز و کار و قواعد حاکم بر 

واحدهای ستادی دستگاه اداره می شوند که این 

موضوع باعث کندی ارائه خدمت و بعضاً نارضایتی 

در  است.  شده  واحدها  آن  کارآیی  عدم  و  مردم 

دستگاه¬ها  عملیاتی  واحدهای  از  حارض  الیحه 

نظیر مدارس، بیامرستان¬ها و ورزشگاه¬ها تعریف 

به عمل آمده و ساز و کار اداره آن¬ها نیز تبیین 

شده و متناسب با نیاز این¬گونه واحدها اختیارات 

تصویب مقررات مالی و اداری آنها به هیأت دولت 

با عملیاتی  رود  انتظار می  است.  گردیده  واگذار 

این جداسازی، مدیران و کارکنان شاغل در  شدن 

این واحدها با انگیزه بیشرتی انجام وظیفه منوده و 

مردم نیز با سهولت بیشرت از خدمات دستگاه¬های 

دولتی برخوردار شوند.

2 - استفاده از توامنندی های نهاد مدیریت محلی

خدمات  مدیریت  آزمایشی  قانون  در  چند  هر 

کشوری، یکی از راهربدهای انجام وظایف دولت، 

تعاونی،  بخش های  به  تصدی  امور  »واگذاری 

غیردولتی«  عمومی  مؤسسات  و  خصوصی 

شکل گیری  عدم  به  توجه  با  لیکن  است،  بوده 

متایل  عدم  همچنین،  و  توامنند  خصوصی  بخش 

دستگاه های اجرایی برای اینگونه واگذاری ها، عمالً 

نشده  عملیاتی  خصوص  این  در  مربوط  احکام 

است.

»مدیریت  نهاد  بینی  پیش  با  قانون  اصالحیه  در 

و  گری  تصدی  وظایف  گردیده  مقرر  محلی«، 

دستگاه های  عملیاتی  واحدهای  اداره  عنداللزوم 

اجرایی به تدریج به مدیریت محلی محول شده و 

سازماندهی و نظارت الزم از طریق شهرداری ها و 

آید. به عمل  اسالمی  شوراهای 

در  را  قانونی  محوله  وظایف  محلی،  مدیریت 

های  دستگاه  ضوابط  و  استانداردها  چارچوب 

اجرایی ذی ربط، با تکیه بر توامنندی های بخش 

خصوصی و منابع محلی و عنداللزوم کمک دولت 

انجام خواهد داد که حد تفصیل وظایف قانونی، 

با  متناسب  فعالیت ها  واگذاری  زمانی  برنامه 

توامنندی ها، مشخص شدن وظایفی که در سطح 

شهر و روستا قابل انجام است و همچنین نحوه 

انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات 

رسید. خواهد  وزیران  هیأت  تصویب  به 

3 - ایجاد زمینه قانونی برای تشکیل سازمان های 

تخصصی صنفی -  تنظیم گر 

با توجه به اینکه در این الیحه بر واگذاری وظایف 

بخش  به  اجرایی  دستگاه¬های  غیرحاکمیتی 

غیردولتی به ویژه مدیریت های محلی تأکید شده 

است، لذا یکی از راه کارهای اجرای صحیح این امر، 

تنظیم گر  و  ایجاد سازمان های صنفی - تخصصی 

است تا از طریق آنها بتوان در عین تحقق نظارت 

عالیه دولت بر انجام صحیح امور، روابط حقوقی 

بین مردم و متصدیان انجام امور عمومی را تنظیم 

منود.

اشخاص  به  وارده  خسارات  جربان  بینی  پیش   - 4

و  کارمندان  اقدامات  و  تصمیامت  از  ناشی 

خدمات دهنده  ارائه  واحدهای 

در  شهروندان  حقوق  اصلی  محورهای  از  یکی 

اداری، لزوم جربان خساراتی است که  برابر نظام 

در نتیجه قصور کارگزاران و واحدهای ارائه دهنده 

خدمات یا در نتیجه تصمیامت و اقدامات خالف 

مراجع  و  مربوط  واحدهای  مقررات  و  قانون 

تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد می آیند. با توجه به 

پیچیدگی های اثبات ورود خسارت و تعیین مسبّب 

در  قواعد عمومی مسؤولیت مدنی  از طریق  آن 

این گونه موارد و خأل قانونی موجود، شهروندان 

به  قادر  بیشرتی  سهولت  با  گیرندگان  خدمات  و 

این  از  ناشی  خسارات  اخذ  در  خود  احقاق حق 

قصور و تقصیر خواهند بود.

5- اِعامل تغییرات الزم در فصل حقوق و مزایا

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به 

منظور تعادل¬ بخشی بین دستگاه¬های اجرایی 

مختلف که در طول سال¬های اخیر با استفاده از 

نامتعادل  را  پرداخت  نظام  قانونی،  ظرفیت¬ های 

امتیازات  پنجاه درصدی  افزایش  کرده¬اند، ضمن 

فصل دهم، اختیارات دولت در رابطه با حقوق و 

پنجم  برنامه  قانون  در  که  دولت  کارکنان  مزایای 

الیحه  در  دامئی  به صورت  بود،  شده  بینی  پیش 

گنجانده شد.

در عین حال، برای برقراری عدالت در پرداخت و 

از بین بردن تبعیض موجود در میان دستگاه های 

اجرایی، مقرر گردیده که آن دسته از دستگاه های 

اجرایی که در اجرای قوانین و مقررات خاص، قبالً 

اند،  شده  برخوردار  مذکور  امتیازات  افزایش  از 

اعامل افزایش های مذکور در مورد آنها پس از کرس 

افزایش های قبلی امکان پذیر باشد.

6 - ترمیم حقوق بازنشستگان

کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  اجرای  از  پس 

اجرای  در  مختلف  های  العاده  فوق  برقراری  و 

دریافتی  فاصله  شاغل،  کارمندان  برای  قانون  این 

دریافتی  نیز  و  شاغل  کارکنان  با  بازنشستگان 

بازنشستگان سنوات  با  بازنشستگان سالهای اخیر 

یافته است،  افزایش چشم گیری  پیشین به تدریج 

لذا در این الیحه مقرر شد با پیش بینی منابع الزم 

در بودجه های سنواتی، به تدریج و در بازه زمانی 

5 ساله این فاصله کاهش یابد. بر این اساس،دولت 

مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله، نابرابری 

موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 

در  که  نحوی  به  مناید  تعدیل  را  مختلف  سنوات 

و  بازنشستگی  حقوق  قانون،  اجرای  اول  سال 

وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران 

سازمان  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مشرتک 

پایان سال  تا  نیروهای مسلح که  اجتامعی  تأمین 

قبل بازنشسته یا موظّف، شده یا بشوند، پس از 

اعامل رضیب سالیانه، از سال پنجم به بعد همواره 

از هشتادوپنج درصد )85%( آخرین حقوق و فوق 

شاغلین  بازنشستگی  کسور  مشمول  های  العاده 

مشابه در سال قبل در هامن دستگاه کمرت نباشد.

7- ایجاد مرجع درون دستگاهی برای رسیدگی به 

اعرتاضات اداری و استخدامی کارکنان دولت

اعرتاضات  به  به منظور ترسیع در روند رسیدگی 

قوانین  اعامل  نحوه  خصوص  در  دولت  کارکنان 

کاهش  و  آنان  به  نسبت  استخدامی  مقررات  و 

مراجعات به مراجع قضایی، در هر یک از دستگاه 

های اجرایی، هیئت ویژه ای برای رسیدگی به این 

بینی شده است. پیش  اعرتاضات  قبیل 

و  اداری  سازمان  وظایف  و  نقش  تبیین   -8

کشور اداری  نظام  در  کشور  استخدامی 

های  مسئولیت  و  وظایف  پراکندگی  به  توجه  با 

به موجب  که  استخدامی کشور  و  اداری  سازمان 

مصوبه شورای عالی اداری ایجاد شده است، اهم 

وظایف و مأموریت های این سازمان با رویکردهای 

جدید در الیحه ترصیح شده است.

9- توسعه دولت الکرتونیک

برای ترسیع و توسعه اقدامات دستگاه های اجرایی 

به  ارائه خدمات  فرآیندهای  در طراحی و اصالح 

این  اقدامات  آنها،  کردن  الکرتونیکی  و  مردم 

الکرتونیک  دولت  کامل  تحقق  برای  ها  دستگاه 

گردید.  بینی  پیش  الیحه  در  عملیاتی  صورت  به 

همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور عهده 

پایش  و  نظارت  هدایت،  راهربی،  مسئولیت  دار 

الکرتونیک  دولت  توسعه  به  مربوط  اقدامات 

خواهد ها  دستگاه  همکاری  با  اداری  نظام   در 

 بود.

10- تسهیل به کارگیری و استخدام نخبگان

برای سهولت به کارگیری نخبگان و استعدادهای 

برتر در زمینه های مختلف در دستگاه های اجرایی 

کشور، امتیازاتی برای این قبیل افراد در الیحه پیش 

بینی گردید.

در  دولت  اختیار  برای  قانونی  زمینه  ایجاد   -11

خاص رشایط  در  کار  ساعات  کاهش 

در الیحه به دولت اختیار داده شده است تا در 

رشایط اضطراری و خاص نظیر آلودگی بیش از حد 

هوا و همچنین برای ایام ماه مبارک رمضان، ساعات 

کار کارکنان دولت را کاهش دهد.

12- نسخ رصیح قوانین مغایر

در پایان الیحه، آن دسته از احکام و قوانینی که 

کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  شدن  دامئی  با 

رضورتی برای اجرا نداشته اند، احصا و به رصاحت 

لغو شده اند.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد:

تسویه 42 میلیون دالر بدهی نفتی سریالنکا
 به ایران

صندوق بین املللی پول اعالم کرد رسیالنکا 42 میلیون دالر بدهی معوق خود 

به ایران را که مربوط به واردات نفت است، در فوریه تسویه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میرور، صندوق بین املللی پول در گزارشی 

اعالم کرد به دنبال ایجاد یک پلتفرم پرداخت، بدهی های معوقه رسیالنکا 

بر مبنای یک برنامه مشرتک با مقامات ایرانی، پرداخت شده و تا فوریه سال 

2018 تسویه خواهد شد.

رسیالنکا تا اواسط سال میالدی گذشته 42 میلیون دالر بدهی معوق به ایران 

داشت که 13 میلیون دالر آن در سالهای 2016 و 2017 به دلیل مشکالت در 

فرآیند پرداخت، ایجاد شده بود.

به تاخیر افتادن پرداخت پول واردات نفت ایران از سوی رسیالنکا در سال 

این  از تحریمهای آمریکایی آغاز شد.  2013 به دلیل موانع پرداخت ناشی 

بدهی رو به رشد باعث نقض رشایط وامی شده بود که از سوی صندوق بین 

املللی پول در اختیار رسیالنکا قرار گرفته بود.

 

وزیر نفت اعالم کرد:

اختالس 100میلیارد تومانی 
در بخش اکتشاف نفت

وزیر نفت ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون اختالس در بخش اکتشاف نفت، 

گفت: تا اینجا میزان اختالس حدود 100 میلیارد تومان اعالم شده است.

به گزارش خانه ملت، »بیژن زنگنه« درباره انتشار اخباری مبنی بر اختالس 

میلیاردی یکی کارکنان وزارت نفت، گفت: این فرد یکی از کارمندان بخش 

این  اکتشافات  بخش  کارکنان  و خود  است  کرده  تخلف  که  بوده  اکتشاف 

تخلف را کشف کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این فرد به مقامات قضایی معرفی شده است، افزود: 

مقامات قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می کنند.

زنگنه افزود: این فرد در حال حارض به خارج از کشور فرار کرده و مقامات 

بازگردانند؛  این فرد را به کشور  پیگیر هستند که  اینرتپل  از طریق  قضایی 

عالوه بر این در حال بررسی هستند که اگر این فرد همدستی دارد با آن 

کنند. برخورد 

وزیر نفت با بیان اینکه به دلیل قصور، چند نفر از مسئوالن را در اکتشاف از 

پست هایشان برکنار کرده ام گفت: بر این اساس تاکنون یک نفر به هیات 

تخلفات معرفی شده و ممکن است چند نفر دیگر به دلیل قصور و اهامل در 

انجام وظیفه به هیات تخلفات اداری وزارت نفت معرفی شوند.

زنگنه ادامه داد: این اقدامات غیر از اقداماتی است که دستگاه قضا انجام 

می دهد.

افزایش۵60هزار نفری تعداد شاغالن پاره وقت
طی سال گذشته کارکنان پاره وقت بیش از 5 میلیون نفر از شاغالن کشور را 

به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، کارکن پاره وقت به فرد شاغلی اطالق می شود که ساعات کار 

عادی او در مقایسه با کارکنان متام وقت کمرت است که در کشور ما شاغالنی 

که کمرت از 33 ساعت در هفته کار می کنند کارکن پاره وقت تلقی می شوند.

بررسی جداول آماری نتایج نیروی کار نشان می دهد از مجموع 22 میلیون 

588 هزار و 52 نفر نیروی کار در سال گذشته، 5 میلیون و 176 هزار و 219 

نفر کارکن پاره وقت هستند.

در سال 94 نیز تعداد شاغالن پاره وقت 4 میلیون و 608 هزار و 661 نفر بود 

که این میزان در سال 95 به 567 هزار و 558 نفر رسید که مقایسه جمعیت 

کارکنان پاره وقت در دو سال گذشته حکایت از رشد567 هزار و 558 نفری 

میزان این شاغالن معادل 22.9 درصد دارد.

جمعیت کارکنان پاره وقت طی 10 سال گذشته نشان می دهد این جمعیت 

همواره طی سال های مختلف در دامنه 4 تا 5 میلیون نفر متغیر بوده است.

میزان شاغالنی که در هفته کمرت از 33 ساعت کار می کنند در سال 85 پنج 

میلیون و 523 هزار و 213 نفر و در سال 86 نیز پنج میلیون و 264 هزار و 

241 نفر بوده است. همچنین در سال 97 جمعیت کارکن پاره وقت به پنج 

میلیون و 293 هزار و 683 نفر رسید اما این میزان در سال 88 به چهار میلیون 

و 783 هزار نفر کاهش یافت. این جمعیت مجدد در سال 89 افزایش یافت و 

به چهار میلیون و 821 هزار و 654 نفر رسید.

در سال 90 جمعیت شاغل پاره وقت به چهار میلیون و 224 هزار و 643 

نفر و در سال 91 نیز به چهار میلیون و 353 هزار و 769 نفر افزایش یافت.

اما از سال 92 میزان جمعیت شاغل با ساعت کار کمرت از 33 ساعت در هفته 

تا کنون روند رو به رشد به خود گرفت به این ترتیب که این میزان از چهار 

میلیون و 285 هزار نفر در سال 93 به چهار میلیون و 307 هزار نفر و در سال 

94 نیز به چهار میلیون و 608 هزار و 661 نفر رسید.

جزئیات برنامه تحریک تقاضا در رسته های شغلی اولویت دار؛

 ۵ هزار طرح اشتغالی به وزارت کار ارسال شد
به همراه  اشتغال زایی  الکرتونیکی 5 هزار طرح  ارسال  از   عیسی منصوری 

توجیهات فنی در سایت کارای وزارت کار خرب داد و گفت: در رسته های شغلی 

اولویت دار از برنامه تحریک تقاضا استفاده می شود.

عیسی منصوری، معاون کارآفرینی اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی 

تا کنون 5 هزار طرح کسب و  این خرب که  اعالم  با  فارس،  با  در گفت  وگو 

کار اشتغال زایی از سوی کارآفرینان و رسمایه گذاران در سایت کارای وزارت 

کار بارگذاری شده است، اظهار داشت:طرح های ارسال شده به دستگاه های 

مرتبط ارسال می شود و پس از تأیید کمیته فنی به بانک های عامل معرفی 

خواهند شد.

وی افزود: بانک های عامل هم اکنون با صندوق توسعه ملی قرارداد را امضاء 

کرده اند و پس از معرفی کمیته فنی به تشکیل پرونده و اخذ وثایق الزم در 

این زمینه می پردازد.

منصوری با اشاره به اینکه در سایت کارا امکانی فراهم شده تا پس از بازگذاری 

اطالعات الزم از سوی متقاضیان هزینه و فایده طرح ارائه شود، گفت: این 

فرمت کمک می کند تا محاسبه الزم برای توجیهات اقتصادی طرح ها ارائه 

شود.معاون وزیر کار درباره اقدامات انجام شده برای تسهیل فضای کسب 

و کار نیز گفت: بررسی هایی انجام دادیم که نشان می داد یکرسی رسته های 

شغلی اولویت دار در شهرها و استان ها وجود دارد و به همین منظور نرخ 

اشتغال در رسته های موردنظر باالتر بوده و دارای توجیه اقتصادی است.

وی افزود: بنا داریم تا پس از تخصیص منابع با روش هایی هزینه کارآفرینان را 

کمرت کنیم و در کنار آن برنامه تحریک تقاضا در رسته های اولویت دار را نیز 

در دستور کار قرار دادیم.

 

فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق 
 نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، پالک ۱۶۰ 

آدرس:

تلفن سازمان آگهی ها :
۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

 در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام 139 پروژه با حجم رسمایه گذاری 8.2 میلیارد دالر در هیأت رسمایه گذاری 

خارجی به تصویب رسیده است.

به گزارش ایسنا، یکی از بخش های قابل توجه در جذب رسمایه گذاری خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت است، 

بخش هایی که شاید قبل از برجام امید چندانی به رشد و پویایی آن ها با توجه به رشایطی که در دولت نهم و دهم تجربه 

کرده بودند وجود نداشت اما با موفق بودن روند مذاکرات خارجی ایران با کشورهای 1+5 مجددا بارقه های امید به منظور 

رونق آن ها شکل گرفت تا بتوان تولید کشور را به ویژه در حوزه صنعت و معدن توسعه بخشید؛ هرچند به دلیل حل 

نشدن مشکالت بانکی در این بخش هم آن گونه که باید انتظارات پیش نرفت.

رسمایه گذاری خارجی در رشایط پیش و پس از برجام تفاوت معناداری دارد؛ به طوری که کشور در سال 2015 در متامی 

بخش ها فقط دو میلیارد و 50 میلیون دالر رسمایه گذاری خارجی توانست جذب کند.

50 طرح از 139 پروژه مصوب با رسمایه گذار خارجی پس از برجام به بهره برداری رسیده است و 89 پروژه آن نیز در 

اجراست. مراحل 

بر اساس اطالعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار خربنگار ایسنا قرار گرفته است، اسپانیا، آملان و 

ایتالیا کشورهای عمده رسمایه گذار در ایران پسابرجام هستند.

در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری روابط رسمایه گذاری و تجاری وارد ایران شدند و رسمایه گذاری 

خارجی در سطح کشور شتاب گرفت و با فرصت های ایجاد شده پس از برجام ارتقای رتبه ریسک رسمایه گذاری در کشور 

از هفت به شش رسید.

 امکانپذیر شدن جذب تسهیالت خارجی برای توسعه رسمایه گذاری ها، افزایش تعداد موافقت نامه های تشویق متقابل 

و حامیت رسمایه گذاری، رفع محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکان پذیری تحقق هرچه بیش تر 

برون گرایی در اقتصاد از دیگر نتایج به دست آمده برجام است.

اسپانیا، آلمان و ایتالیا؛ مثلث سرمایه گذاران پسابرجام  
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اعالم  دولتی  های  بانک  دبیرشورای هامهنگی 

کسبه  از  مورد  تاکنون ۷۴  گذشته  سال  از  کرد 

بدهی  ساله  استمهال۲  برای  پالسکو  ساختامن 

های معوق و ۲۹ نفر دیگر برای دریافت وام 

بانک ها معرفی شده  به  تومانی  ۳۰۰ میلیون 

اند.

به گزارش ایِبنا، صبح روز پنج شنبه سی ام دی 

انگیزترین  ترین و غم  تلخ  از  ماه ۱۳۹۵، یکی 

روزهای تاریخ برای کسبه، اصناف، تولیدکنندگان، 

آتش نشانان و متامی مردم ایران بود. در این روز 

منادهای  از  یکی  که  پالسکو  قدیمی  ساختامن 

ترین مراکز  از مهم  و  ایران  اصلی مدرنیته در 

تولید و پخش پوشاک ایران بود، دچار حریق شد 

و پس از سه ساعت به طور کامل فروریخت. در 

این حادثه، عالوه بر ۱۶ آتش نشان، چندین نفر 

دیگر از کسبه و کارگران این ساختامن نیز جان 

از دست دادند. آتش سوزی ساختامن  را  خود 

و  شد  خاموش  بعد  هفته  یک  تقریبا  پالسکو 

چند روزی طول کشید تا شهرداری تهران بتواند 

به طور کامل بقایای آن را از چهارراه استانبول 

تهران جمع آوری کند.

همچنین  و  فداکار  نشانان  آتش  باخنت  جان 

زیان مالی شدید تولیدکنندگان، توزیع کنندگان 

از  موجی  پالسکو  ساختامن  فروشندگان  و 

احساسات مردمی را در کشور به راه انداخت و 

باعث شد تا دستورات ویژه ای برای حامیت از 

شود. صادر  آن  کارفرمایان  و  کارگران 

حدود ۶۰۰ واحد تولیدی و تجاری در ساختامن 

پالسکو وجود داشت که متامی آنها در این حادثه 

از بین رفتند. تنها ۱۵۰ واحد از این تعداد دارای 

بیمه نامه بودند و توانستند بخشی از خسارت 

از  کنند.  دریافت  بیمه  از رشکت های  را  خود 

نامه  بیمه  دارای  دیگر  واحد   ۶۰ دیگر  سوی 

تسهیالت  کم  دست  و  بودند  بانکی  مرهونات 

دریافتی آنها از بانک ها از طریق رشکت های 

از  مهمی  بخش  حال  این  با  شد.  تسویه  بیمه 

خسارت های وارده به کسبه و اصناف در این 

حادثه جربان نشد.

نظام بانکی کشور نیز متاثر از این حادثه تلخ 

و زیان باالی کسبه و بنا به مسئولیت اجتامعی 

خود تالش کرد تا جای ممکن نسبت به استمهال 

بدهی ها و پرداخت تسهیالت جدید در قالب 

مصوبات هیات دولت و بانک مرکزی به یاری 

زیان دیدگان بشتابد.

در این راستا ستادی با محوریت بانک مرکزی و 

اتاق اصناف در داخل شورای هامهنگی بانک 

براین  شد.  تشکیل  دولتی  نیمه  و  دولتی  های 

دبیرخانه  به  اصناف  اتاق  نامه  با  کسبه  اساس 

مستقر در شورای هامهنگی بانک های دولتی 

و نیمه دولتی مراجعه کرده و بالفاصله به بانک 

های عامل اعم ازدولتی، نیمه دولتی و خصوصی 

معرفی شده و جهت تشکیل پرونده به بانک 

عامل مراجعه می کنند. افراد معرفی شده پس 

از تکمیل پرونده نسبت به استمهال یا دریافت 

تسهیالت اقدام الزم بعمل می آید.

به  ای  مصوبه  در  گذشته  سال  وزیران  هیات 

تاریخ ۶ بهمن ماه مقرر کرد که مطالبات بانک 

پالسکو  ساختامن  اقتصادی  واحدهای  از  ها 

ایران به مدت دو سال  اتاق اصناف  با معرفی 

و  جرایم  متامی  بخشش  بر  عالوه  و  استمهال 

هزینه دیرکرد، ۵۰ درصد سود مطالبات مذکور 

توسط بانک ها و ۵۰ درصد باقیامنده نیز توسط 

شود. پرداخت  دولت 

بانک  دبیر شورای هامهنگی  قیطاسی  علیرضا 

های دولتی و نیمه دولتی در این رابطه گفت: 

از سال گذشته تاکنون ۷۴ نفر جهت استمهال 

بدهی ازطرف اتاق اصناف به دبیرخانه مستقر 

درشورای هامهنگی بانک ها معرفی شده اند 

آن  نزد  متقاضی  که  بانکی  برای  بالفاصله  که 

بدهی معوق داشته، معرفی نامه صادر و تحویل 

آورنده شده است.

وی افزود: باتوجه به پیگیری های انجام شده 

آن دسته از بدهکارانی که پرونده استمهالی نزد 

بانک عامل خود را کامل کرده اند بدهی معوق 

آنان طبق مصوبه بانک مرکزی به مدت دو سال 

استمهال شده و الباقی هم دررشف انجام است.

بانک  آمادگی  اعالم  به  توجه  با  دیگر  از سوی 

ها به موجب نامه شامره ۹۵/۳۶۲۷۰۰ در تاریخ 

۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ بانک مرکزی، مقرر شد با 

ایران به متامی کارفرمایان  اتاق اصناف  معرفی 

واحدهای آسیب دیده ساختامن پالسکوحداکرث 

تا مبلغ سه میلیارد ریال )۳۰۰ میلیون تومان( 

با  درصد   ۱۸ حداکرث  سود  با  بانکی  تسهیالت 

بازپرداخت ۴۸ ماهه )یکسال دوره تنفس و ۳۶ 

پرداخت شود. بازپرداخت(  دوره  ماه 

قیطاسی در این رابطه اعالم کرد: تا تاریخ بیست 

و ششم دی ماه سال جاری تعداد ٢٩ مورد برای 

دریافت تسهیالت معرفی شده اند که بالفاصله 

برای بانک های عامل جهت تشکیل پرونده و 

ارسال  نامه صادر و  پرداخت تسهیالت معرفی 

شده است.

دبیر شورای هامهنگی بانک های دولتی ادامه 

شده،  انجام  های  پیگیری  به  باعنایت  داد: 

تعدادی از متقاضیان تسهیالت را دریافت کرده 

و سایر افراد نیز به محض تکمیل پرونده خود، 

را دریافت خواهند کرد. تسهیالت مورد نظر 

دی  وهفتم  بیست  تاریخ  در  اظهارداشت:  وی 

برای دریافت  ماه سال جاری، حدود ٥٠ مورد 

دبیرخانه  به  اصناف  اتاق  سوی  از  تسهیالت 

بانک ها معرفی  مستقر در شورای هامهنگی 

شدند که در هامن روز برای بانک های عامل 

تا  آوردندگان شد  نامه صادر و تحویل  معرفی 

برای تشکیل پرونده به بانک های عامل مراجعه 

کنند.

قیطاسی توضیح داد: در مجموع حادثه دیدگانی 

که قبال معرفی شده اند از تسهیالت و استمهال 

موضوع مصوبات دولت و بانک مرکزی استفاده 

و هفتم دی  بیست  روز  در  که  وافرادی  کرده 

ماه معرفی شدند نیز به محض تکمیل پرونده از 

امتیازات مصوبات بهره مند خواهند شد.

گفتنی است، به موجب نامه شامره ۹۶/۳۱۵۸۹۹ 

با  مرکزی  بانک  جاری  سال  ماه  دی   ۵ مورخ 

سوزی  آتش  دیدگان  حادثه  شدن  مستثنی 

از  برگشتی  چک  دارای  پالسکو  ساختامن 

جاری  حساب  دستورالعمل  های  محدودیت 

برای دریافت دسته چک جدید، با معرفی اتاق 

بانکهای  هامهنگی  شورای  به  ایران  اصناف 

دولتی و در نهایت معرفی به بانک های عامل به 

مدت دو سال موافقت شده که در این خصوص 

تعدادی  اصناف  اتاق  طرف  از  تازگی  به  هم 

ازحادثه دیدگان مشمول این بخشنامه معرفی 

که بالفاصله برای بانک های عامل معرفی نامه 

. است  ارسال شده  و  صادر 

اقدامات بانک هادرباره پالسکو

شکایت بانک مرکزی از موسسه اروپایی
 برای آزادسازی 4/9 میلیارد دالر پول ایران

بانک مرکزی ایران برای آزادسازی ۴.۹ میلیارد دالر 

پول ایران نزد مؤسسه مالی کلیراسرتیم لوکزامبورگ 

به دادگاه شکایت کرد.

را  ایران شکایتی  بانک مرکزی   ، به گزارش تسنیم 

از  یکی  به عنوان  کلیراسرتیم  مالی  مؤسسه  علیه 

است. کرده  تنظیم  آملان  بورس  تابعه  مؤسسات 

این شکایت که نزد دادگاه های لوکزامبورگ طرح 

شده در پی آزادسازی دارایی های بلوکه شده بانک 

شکایت نامه،  این  اساس  است.بر  ایران  مرکزی 

ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  دارایی های 

مؤسسه  و  شده  بلوکه  بانک  این  در حساب های 

دالر  میلیارد   ۴.۹ حدود  مجموعاً  باید  کلیراسرتیم 

پرداخت مرکزی  بانک  به  را  آن  سود   به اضافه 

 مناید.

این دارایی ها شامل دارایی ای حدوداً ۱.۹ میلیارد 

دالری است که به شاکیان آمریکایی دولت ایران 

تسلیم شده است.

شکایت  این  که  شده  مدعی  کلیراسرتیم  مؤسسه 

الزم  اقدامات  متام  و  است  قانونی  وجاهت  فاقد 

و مناسب را برای زیر سؤال بردن ادعاهای بانک 

گرفت. خواهد  به کار  ایران  مرکزی 

مدیر شعب منطقه گلستان خبرداد: 

 رتبه اول بانک سپه در پرداخت تسهیالت
 برای رونق تولید استان گلستان

مدیر شعب منطقه گلستان گفت: بانک سپه در راستای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی و به منظور حامیت از رونق تولید، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذر ماه 

سال جاری یک هزار میلیارد ریال تسهیالت به صاحبان واحدهای تولیدی 

واجد رشایط استان گلستان پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک سپه، غالمرضا خموشی افزود: در ۹ ماه نخست 

امسال بانک سپه با پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال از این تسهیالت برای رونق ۳۰ 

واحد تولیدی در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بین بانک های 

استان گلستان رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

وی ادامه: پیگیری انعقاد قرارداد پرداخت بیش از۲۵۰ میلیارد ریال تسهیالت 

برای رونق ۳۶ واحد تولیدی دیگر استان گلستان توسط بانک سپه درحال 

واحدهای  اختیار صاحبان  در  تسهیالت  این  زودی  به  و  بوده  نهایی شدن 

تولیدی قرارخواهد گرفت.

به گفته خموشی از زمان فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 

تاکنون ۱۴۰ واحد یا طرح تولیدی مورد نیاز حامیت مالی برای دریافت یک 

معرفی شده برای حامیت  استان  بانک سپه  به  ریال  میلیارد  و ۸۰۰   هزار 

 است.

به  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۶۰۰ از  بیش  گذشته  سال  سپه  افزود:بانک  وی 

واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان به منظور پایداری اشتغال و رونق 

تولید پرداخت کرد و رتبه دوم را به خود اختصاص داد.به گفته خموشی از 

ابتدای ۹۵ تا پایان ۹ ماه نخست امسال ۷۰ فقره تسهیالت از طریق سامانه 

بهین یاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحدهای کوچک و 

متوسط نیازمند حامیت مالی توسط بانک سپه در کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید استان تصویب و پس از بررسی ،کارشناسی ،منجربه پرداخت 

است. شده 

وی بر رضورت حامیت از تولید و اشتغال برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی تاکید کرد و افزود: در این راستا مدیریت بانک سپه استان حامیت 

از طرح های مولد در بخش های اقتصادی استان را رسلوحه فعالیت کاری 

خود قرار داده است.

  رشد ۴۲ درصدی پرداخت تسهیالت در بخش مولد اقتصادی

ریال  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار  سپه  بانک  گفت:  گلستان  منطقه  شعب  مدیر 

تسهیالت به بخش های مولد اقتصادی در حوزه های کشاوزی، دامداری، 

صنعت و معدن و گردشگری در سال جاری پرداخت کرده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد رشد دارد.

رشد ۶۵ درصدی منابع بانک سپه در استان

از افزایش منابع بانک سپه استان در سال جاری خرب داد و  وی همچنین 

افزود: منابع این بانک در استان از ۴ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال در سال ۹۴ 

به ۸ هزار و ۶۲ میلیارد ریال در پایان آذر سال جاری رسیده که از رشد ۶۵ 

درصدی در چند سال اخیر برخوردار است.

خموشی افزود: با توجه به رشد منابع بانک سپه استان گلستان، ارایه تسهیالت 

به متقاضیان در راستای اجرای سیاست های دولت و کمک به رونق اقتصادی 

منطقه با ایجاد اشتغال پایدار امکان پذیر است

 افتتاح ساختامن مدیریت و راه اندازی واحد ارزی

وی ضمن اشاره به افتتاح ساختامن جدید مدیریت شعب منطقه گلستان 

در سال جاری، از آغاز به کار واحد ارزی این مدیریت از اول آذر سال جاری 

به منظور ایجاد تحرک در رونق واحدهای تولیدی استان خرب داد و افزود: با 

توجه به هم مرز بودن استان با کشورهای تازه استقالل یافته آسیای میانه، 

بانک سپه بعد از رفع تحریم ها و برای کمک به صادرات غیرنفتی از استان، 

اقدام به گشایش واحد ارزی در گرگان کرد.

خموشی یادآورشد: طبق گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ، در این استان 

حدود ۸۰۰ نفر عضو اتاق بازرگانی بوده و در زمینه صادرات و واردات کاال 

فعالیت دارند.

وی ادامه داد:استان گلستان دارای گمرک درمرز اینچه برون واقع در فاصله 

۸۰ کیلومرتی گرگان مرکز استان با کشور ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای 

میانه در حوزه مبادالت تجاری و تزانزیت کاال فعال است که در این حوزه 

جزو مناطق راهربدی کشور به شامر می رود.

  پرداخت ۲۵۰۰ فقره وام ازدواج در قالب طرح رضبتی

خموشی در خصوص عملکرد بانک سپه در زمینه پرداخت تسهیالت ازدواج 

اظهارداشت: بانک سپه در قالب اجرای طرح رضبتی ۲ هزار و ۵۰۰ فقره وام 

ازدواج با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان واجد رشایط در 

استان گلستان طی ماه های مهر و آبان سال جاری پرداخت کرد.

وی افزود: این اقدام بانک سپه باعث شده تا متقاضیان تسهیالت ازدواج در 

این بانک در استان گلستان صف انتظار دریافت وام ازدواج تا پایان شهریور 

سال جاری به پایان رسید.

به گفته خموشی از ابتدای امسال تاکنون بانک سپه ۳ هزار و ۲۰۰ فقره وام 

ازدواج در استان گلستان پرداخت کرده است که بیشرتین آن درقالب طرح 

رضبتی بوده و جزو بهرتین عملکرد این مدیریت در سطح کشور محسوب 

می شود.

 * بانک سپه تنها بانک استان گلستان در کاهش مطالبات معوق است

وی با تاکید بر کاهش میزان مطالبات معوق بانک سپه در استان گلستان 

افزود: اکنون سپه تنها بانک در استان است که مطالبات معوق غیر جاری 

خود را ۲۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش داده است.

به گفته خموشی بانک سپه استان مطالبات معوق خود را از ۹۱۳ میلیارد 

ریال در سال ۹۵ به ۷۲۴ میلیارد ریال تا پایان آذر سال جاری کاهش داده 

است.

 * پرداخت ۳۷۳۷ فقره تسهیالت کارت اعتباری برای رفع نیاز رضوری خانوارها

خموشی اظهارداشت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ تا پایان آذر ماه سال جاری 

جهت رفع نیاز رضوری خانوارها و کمک به اقتصاد آنها تعداد ۳۷۳۷ فقره 

کارت اعتباری به میزان ۴۵۴ میلیارد ریال پرداخت شد.

 حامیت از طرح مشاغل خانگی

وی همچنین از رسمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد ریالی بانک سپه استان درقالب 

قرض الحسنه طرح مشاغل خانگی به منظور ایجاد اشتغال در میان خانواده 

ها خرب داد و گفت: این طرح با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتامعی 

استان به اجرا درآمده است.

مدیر منطقه گلستان گفت افزود: تاکنون ۲۰ میلیارد ریال از این تسهیالت در 

اختیار متقاضیان واجد رشایط قرار گرفته است. به گفته وی عمده استفاده 

کنندگان از وام مشاغل خانگی بانوان هستند.

 
عملکردتسهیالتی بانک ها و موسسات اعتباری

می دهد  نشان  کشور  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  عملکرد  آمار  آخرین 

پرداخت وام قرض الحسنه نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۹.۶ درصد رشد 

است. داشته 

به گزارش ایِبنا، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری 

کشور در آبان ماه امسال نشان می دهد که کل تسهیالت اعطایی بانک ها و 

موسسات اعتباری ۹۹۷۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه 

سال گذشته که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بود ۹.۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیالت قرض الحسنه ۵.۶ درصد از کل تسهیالت اعطایی بانک ها 

و حجم عمده عملکرد  داده  تشکیل  را  قرض الحسنه  اعتباری  و موسسات 

تسهیالتی بانک ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۸.۹ درصد و فروش اقساطی 

با ۲۵.۴ درصد است.

کل  از  ریال  میلیارد  هزار  جاری ۵۵۳.۶  سال  ماه  آبان  در  عددی  لحاظ  به 

تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که 

این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که ۴۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده، 

۱۹.۶ درصد رشد نشان می دهد.

با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیالت اعطایی بانک ها به تفکیک 

عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود اسالمی 

اضافه شده، اما در آبان ماه سال جاری سهم استصناع از تسهیالت پرداخت 

شده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۷.۲ درصد 

بوده است.

وضعیت بانک های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیالت پرداخت شده در بانک های تجاری کشور در آبان 

ماه امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷.۶ درصد از وام های بانک های تجاری 

قرض الحسنه بوده که رقم آن ۱۱۸.۹ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیالت 

اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفندماه سال گذشته ۱۰۲.۳ هزار 

میلیارد ریال بوده است.

در بانک های تجاری کشور، سهم عمده تسهیالت پرداختی مانند بانک ها و 

موسسات اعتباری مربوط به مشارکت مدنی به میزان ۲۷.۴ درصد است که 

رقم آن ۴۳۰.۷ هزار میلیارد ریال در آبان ماه سال جاری بوده است. این میزان 

در اسفندماه سال گذشته ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بود.

۲۶.۸ درصد تسهیالت بانک های تجاری به رقم ۴۲۱.۳ هزار میلیارد ریال در 

در  رقم  این  که  پرداخت شده  اقساطی  فروش  به صورت  امسال  ماه  آبان 

اسفندماه سال گذشته ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، 

سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های تجاری در آبان ماه سال جاری به 

فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

وضعیت بانک های تخصصی

به  تسهیالت  پرداخت  در  تخصصی  بانک های  عملکرد  بررسی  همچنین 

بخش های مختلف در آبان ماه امسال نشان می دهد که ۲.۶ درصد تسهیالت 

اعطایی به میزان ۵۷.۵ هزار میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه پرداخت شده 

که این رقم در پایان سال گذشته ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود.

بزرگرتین بخش تسهیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط 

به فروش اقساطی می شود به نحوی که در آبان ماه امسال ۵۸ درصد کل 

تسهیالت اعطایی این بانک ها به رقم ۱۲۸۴.۷ هزار میلیارد ریال در بخش 

فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۲۴۱.۷ 

هزار میلیارد ریال بود.

توجهی  قابل  تسهیالت  مدنی  مشارکت  بخش  در  نیز  تخصصی  بانک های 

پرداخت کرده اند به نحوی که ۱۹ درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها 

در آبان ماه امسال به میزان ۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت 

است. شده 

وضعیت بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۱ درصد تسهیالت 

پرداخت شده در آبان ماه امسال به میزان ۳۷۷ هزار میلیارد ریال به عنوان 

قرض الحسنه و ۴۸.۹ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش 

مشارکت مدنی به رقم ۳۰۲۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

انتقاد سیف از بزرگنمایی در بازار ارز 
رییس کل بانک مرکزی نسبت به رفتار برخی ها نسبت به رشد مقعطی نرخ 

ارز در ایران انتقاد کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، رییس کل بانک مرکزی در توییرت نوشت: با کامل 

تعجب بعضی از افراد به محض مشاهده تغییرات در قیمت ارز شتاب زده تر 

از دالل ها و سوگران نسبت به بزرگنامیی آن اقدام می کنند به طوری که این 

واکنش کم تر از خوشحالی ترامپ رییس جمهور آمریکا نیست.

در ادامه این توییت سیف ابزار اطمینان کرده است که این شادی ها طوالنی 

نخواهد بود و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند با 

کاهش قیمت مواجه خواهد شد.

 

بانک صادرات ایران 
در صدر حامیان رونق تولید ایستاد

بانک صادرات ایران طی ٧ ماه ابتدای سال ٩٦ در میان بانک های خصوصی 

و خصوصی شده بیشرتین تعداد تسهیالت به بنگاه های تولیدی کوچک و 

متوسط و طرح های نیمه متام را پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ، این بانک در راستای اجرایی کردن 

برنامه های اقتصاد مقاومتی و حامیت از رونق تولید و افزایش اشتغالزایی، در 

٧ ماه منتهی به پایان مهرماه ٩٦ با اعطای ١٨٧ فقره تسهیالت به ارزش ١٥٤٦ 

میلیارد ریال به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و تخصیص تسهیالت به 

طرح های نیمه متام با پیرشفت باالی ٦٠ درصد در میان بانک های خصوصی 

و خصوصی شده از نظر تعداد تسهیالت پرداختی، حایز جایگاه برتر است.

این گزارش  حاکی از آن است که آمار عملکرد مقدماتی ٧ ماهه مذکور در 

خصوص تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه 

که  نشان می دهد  ها،  بانک  تفکیک  به  باالی ٦٠ درصد  پیرشفت  با  متام 

از میان تعداد ٢٣ بانک دولتی، خصوصی و خصوصی شده، طی روندهای 

»معرفی به بانک«، »فرآیند رونق« و »انتقالی از سال ٩٥«، بانک صادرات 

ایران به لحاظ تعداد تسهیالت پرداختی از میان ٢٣ بانک مورد اشاره در رتبه 

چهارم و در میان بانک های خصوصی شده جایگاه اول را در حامیت از رونق 

تولید در واحد های کوچک و متوسط و همچنین طرح های نیمه متام دارد.

با  یاد شده  بانک های کشور طی زمان  ارائه شده مجموع  آمار  اساس  بر 

پرداخت ٣٩٥٤ فقره تسهیالت به ارزش قریب به ٢٥ هزار میلیارد ریال از 

رئیس کل بانک مرکزی: 

نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند کاهش می یابد
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ ارزهای عمده در بازار آزاد در 

فضای مجازی اعالم کرد که بر اساس روند هر ساله، نرخ ارز در ماه های بهمن 

و اسفند مسیر کاهشی پیدا می کند.

به گزارش ایرنا، ولی اله سیف در صفحه شخصی خود در توئیرت نوشت: با کامل 

تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب زده از دالل 

ها و سوداگران سبقت می گیرند و با بزرگنامیی تغییرات قیمت، چنان اظهار 

خوشحالی می کنند که کم از شادی ترامپ ندارد.

وی تاکید کرد: این شادی ها دیری منی پاید و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز 

در ماه های بهمن و اسفند مسیر کاهشی پیدا می کند.

به گزارش ایرنا، قیمت ارزها عمده به ویژه دالر آمریکا و یورو در هفته های 

اخیر در بازار آزاد رو به افزایش نهاده است؛ در ساعات پایانی روز پنجشنبه و 

در آخرین روز معامالتی هفته گذشته، هر دالر آمریکا ۴۴ هزار و ۵۸۰ ریال و 

هر یورو ۵۵ هزار و ۷۲۰ ریال به فروش رفت.

البته افزایش نرخ یورو به دلیل رشد ارزش آن در بازارهای جهانی روی داده 

است که کارشناسان ارزی آن را ناشی از افت ارزش دالر آمریکا در مقابل یورو 

و نیز در سبد ارزهای عمده جهانی می دانند؛ شاخص دالر نرخ برابری دالر 

را مقابل ۶ ارز اصلی شامل یورو، ین ژاپن، دالر کانادا، پوند انگلیس، فرانک 

سوییس و کرون نروژ اندازه می گیرد.

با این حال افزایش نرخ دالر در بازار آزاد ایران بیش از هر چیز در ماه های آذر 

و دی ماه ناشی از افزایش تقاضا برای تسویه حساب رشکت ها با طرف ها و 

رشکای تجاری خود در پایان سال میالدی است.

دالر و سکه رکورد سال را شکستند

بررسی تحوالت در بازار آزاد نشان می دهد که دالر و سکه طی هفته اخیر 

رکورد شکستند و باالترین نرخ سال را تجربه کردند.

به گزارش ایسنا، دالر آمریکا در هفته گذشته در مسیر افزایشی گام برداشت. 

در ابتدای هفته، دالر روند خود را با نرخ ۴۴۱۱ تومان آغاز کرد و در ادامه 

هفته حرکت آن در جهت افزایش بود و به ۴۴۲۶ تومان رسید. در اواسط هفته 

نیز به همین منوال ادامه داد و نرخ ۴۴۲۹ تومان را تجربه کرد و در نهایت 

پایان هفته را با جهشی محسوس تر به پایان برد و ۴۴۵۸ تومان معامله شد تا 

باالترین نرخ برای دالر به ثبت برسد.

در مجموع طی هفته گذشته دالر آمریکا در بازار آزاد ۴۷ تومان افزایش قیمت 

پیدا کرد.

اما سکه متام طرح جدید در هفته گذشته روند سینوسی داشت؛ به گونه ای که 

روزی در جهت افزایش و روز دیگر در جهت کاهش گام برداشت.

در نخستین روز هفته سکه متام یک میلیون و ۵۰۱ هزار تومان قیمت داشت 

پیدا  کاهش  تومان  هزار   ۴۸۷ و  میلیون  یک  به  نزولی  روند  با  ادامه  در  و 

کرد. این نوع سکه در اواسط هفته به یک میلیون و ۴۹۴ هزار تومان رسید 

تومان  میلیون و ۵۱۵ هزار  به یک  و  و در روز چهارشنبه رکوردشکنی کرد 

 ۵۰۲ و  میلیون  یک  و  شد  کاهشی  مجددا  هفته  روز  آخرین  در  اما  رسید. 

 هزار تومان خرید و فروش شده و نهایتا هفته پر نوسانی برای سکه متام رقم 

خورد.

در این میان بازار طالی ۱۸ عیار از ثبات بیشرتی برخوردار بود و هر گرم آن 

با نرخ حدود ۱۴۱ هزار تومان هفته خود را آغاز کرد و در ادامه هفته با افت 

حدود ۲۰۰۰ تومانی به حدود ۱۳۹ هزار تومان رسید. در ادامه هفته با اندکی 

افزایش مجددا به حدود ۱۴۱ هزار تومان رسید و در انتهای هفته روی ۱۴۰ 

هزار تومان ایستاد.
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برگزاری مجلس ترحیم شهدای نفتکش سانچی 
رشکت ملی نفتکش ایران مجلس ترحیمی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر سانچی، 

روز یکشنبه از ساعت 10 الی 12 در مدرسه عالی شهید مطهری با حضور مقامات لشکری و کشوری 

برگزار می کند.

به گزارش مارین تایمز، رشکت ملی نفتکش ایران با ابراز تاسف و تاثر فراوان از شهادت 32 رسنشین و 

پرسنل کشتی نفتکش سانچی که بزرگ ترین و ارزشمندترین رسمایه این رشکت محسوب می شدند، این 

حادثه عظیم را به خانواده های معزز شهدای سانچی، خانواده بزرگ رشکت ملی نفتکش، جامعه دریایی 

و مردم رشیف ملت ایران تسلیت و تعزیت می گوید.

به همین مناسبت، روابط عمومی رشکت ملی نفتکش ایران اعالم کرده است مجلس ترحیمی به منظور 

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر سانچی، روز یکشنبه مورخ 96/11/1، از ساعت 10 الی 12 در 

مدرسه عالی شهیدمطهری واقع در میدان بهارستان با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار می شود.

 

بارندگی در سال آبی جاری ۳۳ درصد کاهش یافت
بر اساس داده های دفرت مطالعات پایه منابع آب، کل ریزش های جوی از اول مهر تا 2۷ دی ماه سال 

 جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 33.2 درصد و نسبت به درازمدت 61.۴ درصد کاهش نشان

 می دهد.

به گزارش فارس، بر اساس یافته های دفرت مطالعات پایه منابع آب وابسته به رشکت مدیریت منابع آب 

ایران در وزارت نیرو، وضعیت بارندگی در سال آبی جاری 9۷-96 نشان می دهد، ارتفاع کل ریزش های 

جوی از اول مهر تا 2۷ دی ماه سال 96 بالغ بر 36.۷ میلی مرت است که این مقدار بارندگی نسبت به 

میانگین دوره های مشابه درازمدت یعنی 95 میلی مرت حدود 61.۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه 

سال آبی گذشته )5۴.9 میلی مرت( در حدودز 33.2 درصد کاهش نشان می دهد.

در ضمن حجم کل بارش از اول مهر تا 2۷ دی ماه 96 معادل 60.۴ میلیارد مرتمکعب اندازه گیری شده 

است.

بر اساس داده های این دفرت بیشرتین کاهش در بارندگی ها مربوط به حوزه آبی مرزی در رشق کشور 

است که ۷2.3 درصد کاهش نشان می دهد.

پس از آن حوزه فالت مرکزی ایران با 59 درصد کاهش بوده و کمرتین کاهش بارندگی مربوط به حوزه 

دریای خزر به میزان ۴.9 درصد کاهش بوده است و در کل کشور در سال آبی جاری ۷.۴ میلی مرت 

بارندگی انجام شده است که نسبت به رقم 15.۴ میلی مرت سال گذشته 33 درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین مطالعات دفرت پایه منابع آب نشان می دهد بیشرتین بارندگی کشور در منطقه در رودخانه های 

بین سفیدرود و هراز به میزان 56.1 میلی مرت و پس از آن در قره سو و گرگان بوده است که به میزان 

5۴.6 میلی مرت بوده است و در مجموع در حوزه دریای خزر 26 میلی مرت بارندگی در سال آبی جاری 

اتفاق افتاده است.

همچنین در رودخانه های بلوچستان هیچ بارندگی در سال آبی جاری تاکنون ثبت نشده است. در حوزه 

دریاچه ارومیه 13.۷ میلی مرت بارندگی در سال جاری روی داده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 20.9 

درصد کاهش بارندگی و نسبت به میانگین درازمدت 29 درصد کاهش نشان می دهد.

در حوزه فالت مرکزی ایران در سال جاری آبی 3.۷ میلی مرت بارندگی اتفاق افتاده که نسبت به سال قبل 

59 درصد کاهش و نسبت به میانگین درازمدت ۷8 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در حوزه 

هامون ـ هیرمند و مشکیل هیچ گونه بارندگی در سال آبی جاری ثبت نشده است.

بارندگی در  با 362 میلی مرت ثبت شده و کمرتین  بارندگی مربوط به گیالن  از نظر استانی بیشرتین 

سیستان و بلوچستان با 2.1 میلی مرت و استان یزد با 2.9 میلی مرت ثبت شده است.

بر اساس گفته کارشناسان منابع آب، با توجه به کاهش شدید بارندگی در سال جاری، الزم است مردم در 

مرصف آب رصفه جویی جدی داشته باشند.

همچنین در بخش کشاورزی به سمت کشت های با مرصف آبی کمرت و کشت های گلخانه ای و مرتاکم 

حرکت کنند.

به دولت توصیه می شود امکانات و تسهیالت بیشرتی در اختیار کشاورزان قرار دهند تا نسبت به نصب 

تجهیزات و سامانه های نوین آبیاری با هدف کاهش مرصف آب و استفاده بهینه از آب موجود در 

کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار دهند.

با اجرای عملیات آبخیزداری در مسیر رسچشمه رودخانه ها و دره ها از هدر رفت و تخریب خاک باید 

جلوگیری و نسبت به ذخیره سازی آب اقدام شود.

آب پشت سدها نه فقط برای تولید برق آبی، بلکه برای کشاورزی در زمین های پائین دست سدها به 

وسیله کانالهای انتقال آب منتقل شود.

صادرات ال پی جی ایران که از شهریور به این طرف به دلیل تعمیرات در پارس جنوبی کاهش یافته 

بود در دی ماه برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و به 3۷۴ هزار تن رسید. 

به گزارش تسنیم و به نقل از پایگاه خربی پالتس، منابع تجاری گفتند، صادرات ال پی جی ایران که 

از ماه سپتامرب به این طرف به دلیل عملیات دو ماهه تعمیرات در پارس جنوبی کاهش یافته بود، 

بعد از آغاز روند ترمیمی در ماه دسامرب و رسیدن به 3۷3 هزار تن، در ماه ژانویه نیز رشد داشته و 

به 3۷۴ هزار تن رسیده است.

این گزارش حاکی است، ایران در ماه جاری میالدی به کشورهای چین، اندونزی، تایلند، هند، پاکستان 

و احتامال رشق آفریقا ال پی جی صادر می کند.

منابع آگاه گفتند، ایران در سال 201۷ مجموعا حدود 3.5 میلیون تن ال پی جی صادر کرده که 

بیشرتین مقدار مربوط به ماه اوت یعنی قبل از آغاز تعمیرات بوده که حدود ۴23 هزار تن بوده 

است.

رشکت تایلندی سیام در این ماه 33 هزار تن پروپان و 11 هزار تن بوتان از رشکت بازرگانی گاز ایران 

در عسلویه تحویل گرفته است.

رشکت نفتیران، یکی از رشکت های تابعه رشکت ملی نفت ایران نیز ۴۴ هزار تن ال پی جی به هند 

صادر کرده است.

بازرگانی صنعتی  از رشکت  پی جی  ال  تن  هزار  پرتدک ۴۴  املللی  بین  بازرگانی  همچنین رشکت 

پرتوشیمی خلیج فارس در عسلویه تحویل گرفته است. این محموله در راه جزیره سوماترای اندونزی 

است.

به گفته یک منبع آگاه، رشکت دولتی پرتامینای اندونزی تا پایان سال 2018 قراردادی با رشکت پرتدک 

برای تامین ماهانه ۴ محوله ۴۴ هزار تنی ال پی جی دارد.

خود رشکت پرتامینا در ماه ژانویه هیچ مجموله ای از ایران خریداری نکرده است. این رشکت آخرین 

بار در اواخر ماه دسامرب یک محموله ۴۴ هزار تنی پروپال از ایران خریداری کرد که در روز 12 ژانویه 

به بندر کالبوت رسید.

ایران  پرتامینا و رشکت ملی نت  بین  ما  قرارداد سال های 2016 و 201۷  قالب  در  این محموله 

خریداری شده بود و به گفته منابع آگاه، پرتامینا تا زمان متدید قرارداد خود برای سال 2018، محموله 

ال پی جی دیگری از ایران خریداری نخواهد کرد.

صادرات ال پی جی ایران 
پس از تعمیرات پارس جنوبی صعودی شد 

آغازتدریجیمناقصههای
بستههایسرمایهگذاریدرصنعتنفت

حدود پنج ماه از اعالم خرب آماده سازی بسته 

نفت  وزیر  توسط  دالری  میلیارد  پنج  های 

نفتی  های  میدان  از  تولید  افزایش  هدف  با 

از سوی  که  اخباری  می گذرد و طبق آخرین 

مسئوالن اعالم شده، برگزاری مناقصه بسته های 

شد. خواهد  آغاز  تدریج  به  رسمایه گذاری 

از  اوایل  در  که  زنگنه  بیژن  ایسنا،  گزارش  به 

آماده سازی یک بسته پنج میلیارد دالری برای 

بهره  حال  در  میدان های  در  تولید  افزایش 

برداری خرب داد و گفت: یک بسته پنج میلیارد 

قرار  که  است  سازی  آماده  حال  در  دالری 

است در طول دو سال برای افزایش تولید در 

میدان های در حال بهره برداری اجرا شود که 

بخشی از آن شامل تعمیر چاه ها و بخشی دیگر 

شامل حفر چاه های جدید در مناطق مختلف 

نفتی از جمله مناطق نفت خیز جنوب، فالت 

این  در  می شود.  غیره  و  مرزی  مناطق  قاره، 

راستا از رشکت های ایرانی دعوت می کنیم که 

آنها می توانند یک رشیک خارجی داشته باشند.

معرفی بسته های 5 میلیارد دالری

برای  جلسات  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 

می شود،  برگزار  مذکور  بسته های  آماده سازی 

مالی  تامین  مورد  در  جلسات  این  در  افزود: 

نیز صحبت می شود. برای تامین مالی بسته ها 

اوراق مشارکت  از جمله فروش  چندین روش 

فاینانس داخلی، یوزانف، وام از صندوق توسعه 

ملی و غیره مدنظر است. اجرای این بسته ها 

هم تولید نفت را افزایش می دهد و هم اشتغال 

ایجاد می کند. تعریف بسته ها در حال انجام 

است و اسناد برای مناقصه و گرفنت مجوز در 

حال آماده سازی است. اجرای  این بسته ها با 

اجرای ای پی سی متفاوت است.

علی کاردر، مدیرعامل رشکت ملی نفت ایران نیز  

با اشاره به آماده سازی بسته پنج میلیارد دالری 

برای افزایش تولید از میادین گفته بود این بسته 

در ابعاد کوچک و تا میزان 100 میلیون دالر 

آماده می شود و عمده کار آن حفاری، خط لوله 

جریانی و تغییرات در منک زدایی است. اجرای 

بسته های مذکور صادر و در سطح رشکت های 

ایرانی است. همه رشکت های ایرانی می توانند 

این بسته ها را اجرا کنند، ما از نظر تامین مالی 

نگران اجرای این بسته ها بودیم. زیرا مدل آن 

EPC بود اما بازار به این بسته ها عالقه مندی 

نشان داد و رشکت های ایرانی ابراز عالقه کردند 

که تعدادی از آنها می توانند تامین مالی کنند 

به همین دلیل مدل را به ETCF تغییر دادیم و 

رشکت های ایرانی می توانند پروژه را اجرا کنند. 

بخش دیگر کار توسط وزارت نفت و بخشی 

دیگر توسط بانک ها و صندوق توسعه انجام 

می شود.

مدیرعامل رشکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 

اجرای بسته های مذکور میزان تولید را 200 تا 

250 هزار بشکه افزایش می دهد، اظهار کرده 

که اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشود، تولید 

پیدا  کاهش  بشکه  هزار   300 ساالنه  نفت 

می کند.

میلیارد   5 بسته  هدف  نفتی،  کوچک  میادین 

دالری

گفت  مورد  این  در  نیز  پیش  چندی  کاردر 

نفتی  میادین کوچک  بسته ها  این  که هدف 

هستند. برای این منظور از رشکت های ایرانی 

دعوت و این فرآیند به صورت مناقصه انجام 

میادین  مستندات  و  اسناد  فعال  شد.  خواهد 

هر  ازای  به  است  قرار  و  سازی  آماده  درحال 

ایرانی  رشکت های  بین  مناقصه  یک  میدان 

برگزار شود. این میادین کوچک اکرثا در مناطق 

عملیاتی که زودتر به تولید می رسند واقع شده 

است؛ میادینی که افزایش تولید در دوره های 

دارند. کوتاه تر 

رشکت های  به  رسمایه گذاری  بسته های  تکیه 

داخلی

بر اساس این گزارش، غالم رضا منوچهری، معاون 

توسعه و مهندسی رشکت ملی نفت ایران نیز 

در آخرین اظهارات خودبه بسته رسمایه گذاری 

و  نگهداشت  پروژه های  اجرای  برای  که 

شده  طراحی   EPCF قالب  در  تولید  افزایش 

این  اجرای  در  که  کرده  اظهار  و  اشاره  است 

 پروژه ها نیز عمدتا به رشکت های داخلی تکیه

 می شود.

تدریجی  آغاز  با  که  کرده  امیدواری  ابراز  وی 

قرار  که  رسمایه گذاری  بسته  این  مناقصه های 

است در قالب EPCF اجرایی شود و همچنین 

پیش بینی  که  میدان ها  توسعه  قراردادهای 

می شود تعدادی از آنها تا پایان امسال یا اوایل 

سال آینده امضا شود، رشکت ملی نفت ایران در 

سال آینده شاهد رونق بیشرت در امور و افزایش 

و  طرح ها  در  ایرانی  رشکت های  نقش آفرینی 

باشد. پروژه ها 

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده
شرکتارزیابیخسارتبیمهایساماننگارایرانیان)سهامیخاص(

بهشمارهثبت284893وشناسهملی10103210622
بدینوسیله از کلیه سهامدارن شرکت فوق دعوت بعمل می آید که در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 96/11/14 ساعت 8 صبح در محل قانونی 
شرکت به نشانی تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه شهید 

حکیمی )دهم(- پالک 23 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: نقل و انتقال سهام

هیاتمدیره

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده
شرکتارزیابیخسارتبیمهایساماننگارایرانیان)سهامیخاص(

بهشمارهثبت284893وشناسهملی10103210622
که در جلسه مجمع  آید  بعمل می  کلیه سهامدارن شرکت فوق دعوت  از  بدینوسیله 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 96/11/14 ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت 
به نشانی تهران _ خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه شهید حکیمی )دهم(- 

پالک 23 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
البدل  اعضای علی  انتخاب  اعضای اصلی هیات مدیره 2.  انتخاب  دستور جلسه: 1. 

بازرسین انتخاب  کثیراالنتشار شرکت 4.  روزنامه  تعیین  مدیره 3.  هیات 
هیاتمدیره

مدیرعامل آب منطقه ای تهران گفت: 

بر اساس آمار میزان بارندگی در تهران 

به سال  نسبت  که  بوده  میلیمرت   35

گذشته 66 درصد منفی است. همین 

سدهای  رشایط  بودن  وخیم  مساله 

تهران را نشان می دهد.

بختیاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان 

بسیار  آمد  تهران  در  که  برفی  اینکه 

ناچیز بود و منی تواند تاثیر چندانی بر 

میزان منابع داشته باشد گفت: حجم 

نسبت  تهران  استان  سدهای  مخازن 

به سال گذشته 16 میلیون مرتمکعب 

منفی است.

به گفته وی سال گذشته میزان ارتفاع 

ذخیره برف در تهران 1.5 مرت بود که 

برفی  ذخیره  تقریبا  امسال  متاسفانه 

صفر است و با توجه به اینکه سدهای 

عمدتا  و  دارند  برفی  رژیم  تهران 

استفاده  برفی  ذخیره  از  تیرماه  تا 

می کنیم این موضوع نگرانی هایی را 

است. آورده  وجود  به 

وی با بیان اینکه وضعیت بارندگی ها 

مطلوب  تهران   استان  در  امسال 

به  رسیدگی  برای  کرد:  تاکید  نیست 

با  را  متعددی  جلسات  بحران  این 

رشکت آب و فاضالب برگزار کرده ایم 

تا بتوانیم بدون هیچ مشکلی تابستان 

بگذاریم. رس  پشت  را  آینده  سال 

مدیریت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

مرصف اظهار کرد: الزم است که در 

این رشایط مشرتکان 10 تا 15 درصد 

مدیریت مرصف داشته باشند چرا که 

تابستان  می توان  طریق  این  از  تنها 

را بدون مشکل در تامین منابع آبی 

گذاشت. رس  پشت 

ما  خواهش  جد  به  کرد:  اظهار  وی 

مساله  به  که  است  این  مشرتکان  از 

داشته  ویژه  توجه  مرصف  مدیریت 

باشند. گرچه نگرانی هایی برای تامین 

آب در فصل تابستان وجود دارد اما 

برنامه ریزی های  با  که  امیدواریم 

ایجاد  خاصی  مشکل  گرفته  صورت 

نشود.

وضعیت سدهای تهران وخیم است
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مجلس،  عمران  کمیسیون  عضو 

گفت: واحدهای تولید فراورده های 

ساختامنی بیش از نیاز به رسمایه 

در گردش به تحریک بازار مسکن و 

تقاضا نیازمند هستند.

با  وگو  گفت  در  رجبی  الله  فرج 

مشکالت  به  اشاره  با  ملت،  خانه 

پیش روی واحدهای تولید فراورده 

های ساختامنی، گفت: بسیاری از 

زمینه  این  در  تولیدی  واحدهای 

نبوده  گردش  در  رسمایه  نیازمند 

و عمدتا به قدری تولید دارند که 

رو  این  از  کرده  پر  را  انبارهایشان 

نیاز به تحریک بازار و تقاضا در آن 

است. الزم  ها 

مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

شورای اسالمی، با تاکید بر رضورت 

تولیدات  فروش  بازار  تقویت 

افزود:  ساختامنی،  های  فراورده 

های  فراورده  بازار  خروج  الزمه 

تحریک  ایجاد  رکود  از  ساختامنی 

در بخش ساخت و ساز و مسکن 

است که در این خصوص باید تقاضا 

شود. تحریک 

مجلس  در  شیراز  مردم  مناینده 

شورای اسالمی، با اشاره به ساخت 

بدون  و  ساختامنی  واحدهای 

ها،  آن  از  برخی  بودن  متقاضی 

تقاضا  تحریک  باید  کرد:  ترصیح 

این  برای  متقاضی  تا  شود  انجام 

واحدها پیدا شده و تولیدکنندگان 

رسمایه  آزادسازی  با  بتواند  مجدد 

ساز  و  ساخت  به  اقدام  خود  های 

های  فراوده  خرید  نتیجه   در  و 

کند. ساختامنی 

در  تحرک  مالک  گردش  در  رسمایه 

نیست ساختامنی  مصالح  بازار 

وی با بیان اینکه در برخی از صنایع 

تحرک  مالک  گردش  در  رسمایه 

بخش  در  گفت:  است،  بخش  آن 

رسمایه  مشکل  ساختامنی  مصالح 

در گردش کم رنگ تر است با این 

رشط که تقاضا برای تولید، ساخت 

و ساز و خرید واحدهای مسکونی 

ایجاد شود. تولید شده 

ارایه  رضورت  بر  تاکید  با  رجبی 

در  مشخص  سیاست  و  برنامه 

راه  وزارت  سوی  از  مسکن  حوزه 

برنامه  کرد:  ترصیح  شهرسازی،  و 

تواند  می  بخش  این  در  مداری 

کمک به تحرک بازار مسکن کند.

از  مسکن  متقاضی   300 شناسایی 

شهرسازی و  راه  وزارت  سوی 

این مناینده مردم در مجلس دهم، 

با اشاره به آمار اعالمی وزارت راه 

اینکه  خصوص  در  شهرسازی  و 

مسکن  متقاضی  نفر  300هزار 

شناسایی شده اند، افزود: بسیاری 

بدون  شده  ساخته  واحدهای  از 

متقاضی نیز در کشور وجود دارد 

از  ارتباطی  بتواند  دولت  اگر  که 

این  بین  بانکی  تسهیالت  طریق 

بخش  تولیدکنندگان  و  متقاضیان 

طور  به  کند  ایجاد  مسکن  انبوه 

فروش  به  مسکن  میزان  این  حتم 

های  رسمایه  از  قسمتی  و  رفته 

تولیدکنندگان برای رشوع مجدد به 

شد. خواهد  آزاد  ساز  و  ساخت 

ایجاد  برای  اینکه  بیان  با  رجبی 

تحرک در بازار مسکن و همچنین 

نیازمند  ساختامنی  های  فراورده 

اعتبارات دولتی نیستیم، گفت: در 

این بخش نیازمند اعتبارات تنظیم 

بانک  به جای  شده، کنرتل شده و 

را  بازار  در  رونقی  تا  هستیم  ها 

باشیم. شاهد 

وی ادامه داد: تسهیالت بانکی می 

میان خریداران و متقاضیان  تواند 

کرده  ایجاد  انگیزه  مسکن  واقعی 

و به این ترتیب از میان واحدهای 

که  کسانی  موجود  شده  ساخته 

کردند  رعایت  را  ساخت  الگوی 

بگیرد. صورت  خرید 

مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 

گفت: ایجاد تحرک در بازار مسکن 

در  انگیزه  افزایش  همچنین  و 

واحدهای  واقعی  خریداران  میان 

مسکن  های  سیاست  مسکونی 

وزارتخانه  سوی  از  باید  که  است 

اقتصاد  و  شهرسازی  و  راه  های 

شود. مدیریت 

گزینه  ساختامنی  مصالح  صادرات 

از  بخش  این  خروج  برای  خوبی 

رکود

صادرات  اینکه  بیان  با  رجبی 

فراورده های ساختامنی نیز گزینه 

این  تولیدات  خروج  برای  خوبی 

برای  افزود:  است،  رکود  از  بخش 

فراورده  صادرات  امر  در  توفیق 

های ساختامنی باید اتاق بازرگانی 

مناسبی  ارتباط  بتوانند  تاجران  و 

با کشورهای هدف برقرار کرده تا 

مشکل  بدون  ها  فراورده  صدور 

شود. انجام 

این مناینده مردم در مجلس دهم، 

دیپلامسی  تقویت  داد:  ادامه 

رشد  های  رضورت  از  اقتصادی 

صادرات است که در زمینه صدور 

خدمات فنی و مهندس و همچنین 

باید  نیز  ساختامنی  های  فراورده 

بگیرد. صورت 

جلوگیری  برای  دیپلامسی  تقویت 

از سلب فضای رقابت از ایران الزم 

است

وی با اشاره به آمادگی کشور عراق 

ایران،  تولید  سیامن  پذیرش  برای 

صادرات  تجربه  متاسفانه  افزود: 

های  تعرفه  که  عراق  به  لبنیات 

ایرانی را باال برده در حالی که برای 

عربستان و ترکیه آن را ثابت نگه 

زمینه  که  است  موضوعی  داشت 

ما سلب کرد. از کشور  را  رقابت 

مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

شورای اسالمی، با تاکید بر رضورت 

ما  دیپلامسی  روابط  سازی  فعال 

گفت:  دنیا،  مختلف  کشورهای  با 

باید  ساختامنی  مصالح  تولید  در 

به طور جد بر رتبه بندی و تایید 

الزام  صادراتی  مصالح  کیفیت 

که  محصولی  هر  تا  باشیم  داشته 

صادر  کشور  از  عنوانی  هر  تحت 

و  بوده  کیفیت  دارای  شوند  می 

دنیا  روز  استانداردهای  با  مطابق 

بتوانیم در  این ترتیب  تا به  باشد 

کنیم. رقابت  املللی  بین  عرصه 

 تحریک بازار مسکن کلید خروج 
واحدهای تولید مصالح ساختمانی از رکود

 

ایجاد انگیزه های مالی، اجرایی و تسهیالتی احیای بافت فرسوده را
 تسریع می کند

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: برای ایجاد انگیزه در مردم و رسمایه گذاران و احیای فراگیر بافت 

فرسوده عالوه بر تسهیالت ارزان قیمت بانکی باید پرداخت نرخ سود تسهیالت ساخت، حذف عوارض صدور 

پروانه و پایانه کار و حذف مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا بگذارد.

محمدرضا رضایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: ایده شهردار برای ساخت امالک شهرداری و دستگاه های 

اجرایی ایده ای منطقی برای آغاز احیای 140 هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد با جمعیت 19 میلیون 

نفر سکنه این بافت است.

مناینده مردم جهرم ادامه داد: این ایده به رشط انجام توسط پیامنکاران بخش خصوصی و اسکان ساکنان 

بافت فرسوده در این امالک، طرح موفقی خواهد بود به ویژه آنکه ساختامن های فرسوده این بافت نیز به 

تدریج از مالکان آنها خریداری و احیا می شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش مجلس در احیای بافت فرسوده، گفت: با وجودی که 

تکلیف بودجه 97 برای احیا و نوسازی 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده است اما بنده امیدی به 

اجرای این تکلیف قانونی ندارم. مجلس هشتم، بانک مرکزی را مکلف به گشایش خط اعتباری 50 هزار 

میلیارد تومانی برای نظام بانکی کرد تا تسهیالت ساخت مسکن را با سود چهار درصد در اختیار سازندگان 

بافت فرسوده قرار دهد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک تشریح کرد؛

تاثیر تصمیمات شورای شهر بر قیمت واحدهای مسکونی
 در محدوده طرح ترافیک

رییس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به کاهش قیمت واحدهای مسکونی واقع در طرح ترافیک گفت: 

نوسانات در چهار بازار بورس، طال، ارز و قیمت حامل های انرژی باعث تغییر قیمت ها در بازار مسکن 

می شود.

مصطفی قلی خرسوی در گفت و گو با ایلنا، درباره اثرگذاری طرح ترافیک بر خانه هایی که در این محدود 

قرار دارند، اظهار داشت: وقتی خانه ای در محدوده طرح ترافیک با محدودیت تردد مواجه شده و بسیاری 

از اهالی این محدوده ها مجبور به خرید طرح ترافیک شوند با کاهش قیمت خانه های این مناطق مواجه 

خواهیم شد.

وی ادامه داد: اینکه مردم این محدوده ناچار به خرید طرح ترافیک می شوند موجب نارضایتی شده است و 

همین نارضایتی ها اقبال عمومی برای خرید خانه در این محدوده را کاهش می دهد. اینکه طرح ترافیک به 

اهالی این مناطق با تخفیف هم داده شود باز منی تواند اثرات کاهش قیمت خانه را در این مناطق جربان 

کند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک افزود: البته اثر آن ابتدای محدوده بسیار کمرت از میانه محدوده است چراکه 

امکان پارک خودرو در خارج از محدوده طرح ترافیک برای افراد وجود دارد.

خرسوی با بیان اینکه هر گونه محدودیتی می تواند فساد و رانت ایجاد کند، اظهار داشت: معتقدم اثرگذاری 

وضع مالیات بر خودرو در کاهش آلودگی هوا به مراتب بیشرت از طرح ترافیک است و باعث این مشکالت 

هم در سطح شهر منی شود.

وی همچنین درباره عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن گفت: در حال حارض بازار بورس، طال، دالر و 

قیمت حامل های انرژی هر یک می توانند منجر به افزایش قیمت مسکن شوند.

لزوم همکاری شهرداری ها با راه آهن
TOD برای احداث ایستگاه های 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: روش TOD از جمله روش های موفق در توسعه و یکپارچگی 

حمل ونقل ریلی در کشورهای پیرشفته است.

 TOD به گزارش مهر ، صدیف بدری گفت: به نظر می رسد رویکرد وزارت راه و شهرسازی در استفاده از روش

به خصوص در حمل ونقل ریلی، رویکردی مناسب است و اگر این وزارت خانه موانع به کارگیری این طرح را 

برطرف کند، می توان گفت تنها راه تکمیل پروژه های نیمه متام و برون رفت از مشکالت ناوگان حمل ونقل، 

بهره برداری از این روش است.

وی اظهار داشت: اگر دولت برای اجرای این روش الیحه ای به مجلس ارائه کند، حتامً این الیحه مورد توجه و 

حامیت منایندگان قرار می گیرد و کمیسیون عمران مجلس از متامی ظرفیت های خود برای کمک به دولت 

در این زمینه استفاده می کند.

جدید  و  نوین  روش های  به سوی  باید  کشورمان  اینکه  بر  تأکید  با  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 

حمل ونقل گام بردارد، ترصیح کرد: این روش باید در متام حوزه های حمل ونقل به ویژه حمل ونقل ریلی 

موردتوجه و بهره برداری قرار بگیرد. مطالعات نشان می دهد که از این روش در متام کشورهای پیرشفته 

استفاده شده و تجربه موفقی محسوب می شود.

مناینده مردم اردبیل، منین، نیر و رسعین افزود: این روش تا حد بسیاری می تواند بر کاهش بار ترافیکی در 

شهرها جاده ها، کاهش تصادفات، ایجاد ایمنی و حفظ محیط زیست مؤثر باشد و تجربه کشورهای پیرشفته 

تأییدی بر این مدعاست.

وی در عین حال راه اندازی قطارها و خطوط حومه ای را در به کارگیری این روش مؤثر خواند و اظهار داشت: 

در سال های اخیر شاهد آن هستیم که با افزایش مهاجرت ها به شهرهای بزرگ و کالن شهرها، مناطق و 

شهرهای حومه ای و اقامری به وجود آمده اند که مردم این مناطق نیاز مربمی به ارتباط تنگاتنگ با شهرهای 

بزرگ دارند و راه اندازی قطارهای حومه ای نه تنها می تواند به حل مشکالت ترافیکی آنان کمک کند بلکه 

تأثیرات بسیار زیادی بر رشایط محیط  زیستی و کاهش آلودگی در کالن شهرها دارد.

بدری ایمنی و افزایش کمیت سفرها را از جمله دیگر مزایای راه اندازی قطارها و خطوط حومه ای عنوان و 

خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در برخی از ساعت های معین رفت وآمد افزایش زیادی دارد و استفاده 

از حمل ونقل ریلی می تواند حجم زیادی از مسافران را در این زمان جابجا کند.

احداث  برای  راه آهن  با  بزرگ  شهرهای  شهرداری های  همکاری  خواستار  عمران  کمیسیون  سخنگوی 

ایستگاه های خدمت رسان TOD در مناطق پرجمعیت شد و گفت: اگر بتوانیم کیفیت و کمیت حمل ونقل 

عمومی ریلی را افزایش دهیم این طرح می تواند موجب سوق دادن مردم به استفاده از خدمات ریلی و 

کاهش مرصف اتومبیل های شخصی در کالن شهرها و اطراف آن ها شود.

مدیرعامل هما در مراسم ورود اولین ATR به کالله:

سیاست وزارت راه برقراری عدالت جغرافیایی 
در حمل و نقل هوایی است

مدیرعامل ایران ایر از برقراری پرواز برنامه ای تهران ـ کالله با هواپیامی برجامی ای تی آر در راستای اجرای 

سیاست عدالت جغرافیایی وزارت راه و شهرسازی در حمل و نقل هوایی خرب داد.

به گزارش مهر ، فرزانه رشفبافی در مراسم ورود نخستین هواپیامی ای تی آر به فرودگاه کالله در استان 

گلستان که پیش از ظهر دیروز برگزار شد، گفت: سایر رشکت های هوایپیامیی پیش از هام در این فرودگاه 

حضور داشتند اما ایران ایر امروز به یاری هواپیامهای ATR7۲-۶00 خود که پس از برجام به ناوگانش اضافه 

شده، حضوری متفاوت در این شهرستان خواهد داشت.

وی ادامه داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی برقراری عدالت جغرافیایی در حمل و نقل هوایی است و ما 

بر این اساس به نقاط کم برخوردار پرواز خواهیم کرد. چنانچه تقاضای سفر هوایی از تهران به این مقصد 

وجود داشته باشد، برای این پرواز برنامه ریزی دامئی انجام خواهد شد.

مدیرعامل هواپیامیی جمهوری اسالمی )هام( افزود: درخواست هایی برای مسیر کاللهـ  زاهدان و بندرعباس 

- زاهدان - کالله دریافت کرده ایم که قطعا  بررسی کارشناسی بر روی این مسیرها انجام خواهد شد.

در این مراسم رحمت الله مه آبادی مدیرعامل رشکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: یکی از 

دالیل تأخیر پروازها به این فرودگاه تحریم های فعلی است که امیدواریم از این به بعد این پروازها به طور 

مستمر از این فرودگاه برقرار شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه رشد حبابی 

نرخ مسکن بیشرت در تهران رخ داده است، گفت: عملکرد 

بد دولت به نابسامانی بازار مسکن دامن زده است.

حسن خسته بند در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از 

رشد حبابی نرخ مسکن در کشور، گفت: مشکل باال رفنت 

حبابی قیمت مسکن بیشرت در تهران رخ داده و به عملکرد 

بد دولت مربوط است.

بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

بی  و  مسکونی  های  خانه  حوزه  در  عمیق  رکود  اینکه 

تحرکی در بخش ساخت و ساز در چند سال گذشته عامل 

اصلی شکل گیری حباب قیمتی در این بازار است،  افزود: 

همیشه منی توان فرن قیمت را با دست نگه داشت تا در 

وضعیت ثبات باقی مباند زیرا باید در جایی این فرن برای 

رسیدن به تعادل رها شود.

مناینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی، با تاکید 

کاهش  به  توجه  با  مسکن  قیمت  فرن  اکنون  اینکه  بر 

رکود در این بخش رها شده است، ترصیح کرد: از طرف 

رخ  اتفاق خاصی  اینکه  بدون  گذشته  ماه  در چند  دیگر 

دهد قیمت مصالح مربوط به ساخت و ساز کامال افزایش 

تاثیر بی  نرخ مسکن  در حبابی شدن  نیز  این  که   یافته 

 نیست.

خسته بند با بیان اینکه باید بخش مسکن سیر طبیعی 

خود را طی کرده و دخالت در این حوزه وضعیت را بدتر 

می کند، ادامه داد: اگر ساخت و ساز در کشور فعال شود 

کارخانجات  افراد،  بسیاری  برای  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه 

بسیاری نیز احیا شده و در نتیجه بخش مسکن نیز رونق 

می گیرد.

  وی با تاکید بر رضورت اتخاذ تدابیری مناسب از سوی 

دولت برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: دولت باید با 

ارایه تسهیالت ارزان قیمت در رونق بازار مسکن سهیم 

باشد.

این مناینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از بنگاه داری 

هر  آشفتگی  به  که  اخیر  سال  چند  در  ها  بانک  برخی 

افزود:  است،  زده  دامن  مسکن  بازار  وضعیت  بیشرت  چه 

متاسفانه در سال های اخیر بانک ها نیز به سمت خانه 

هایی رفته اند که ساخت و ساز آن ها زمان مشخص داشته 

باشد.

وی ادامه داد: عدم اعطای تسهیالت بانکی به خانه های 

قدیمی ساز مشکالتی را در بازار رفم زده و به نوعی گران 

شدن خانه های نوساز را منجر شده است.

های  بخشنامه  درگیر  مسکن  تسهیالت  اخذ  برای  مردم 

هستند متفاوت 

بافت  با  ارتباط  در  باید  دولت  اینکه  بیان  با  بند  خسته 

فرسوده نیز همت ویژه ای داشته باشد، گفت: بانک ها 

در گذشته عملکرد خوبی در این حوزه نداشته اند و اکنون 

نیز بسیاری از مردم گرفتار بخشنامه و دستورالعمل های 

بانک ها برای اخذ تسهیالت هستند.

تسهیالت مسکن  تامین ١٠ درصد  به وعده  اشاره  با  وی 

دولت  بدعهدی  به  توجه  با  کرد:  دولت، ترصیح  از سوی 

در این زمینه و اذعان سازمان برنامه و بودجه کشور به 

کمبود منابع برای تامین این موضوع بانک ها به مردم 

فشار آورده  قصد متلک خانه های آن ها را برای تامین 

دارند. نیاز خود  مورد  منابع 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: 

روند فعلی تسهیالت دهی بانک ها در حوزه مسکن باعث 

نارضایتی های عدیده شده از آیت دولت باید تجدیدنظری 

در این حوزه انجام دهد.

تهران رکوردار حباب قیمت مسکن 

بازار  سودآوری  این که  اعالم  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 

مسکن کمرت از سودآوری بانک است از تالش عده ای سودجو 

برای بر هم زدن جو آرام مسکن پرده برداشت و گفت: این 

اطمینان را می دهم که در ماه های پیش رو از سال 9۶ و سال 

داشت. نخواهیم  قیمتی  آینده جهش های 

در خصوص جدیدترین  مظاهریان  حامد  تسنیم،  گزارش  به 

وضعیت بازار مسکن اظهار کرد:  بر اساس آمار و اطالعات 9 

ماه منتهی به دیامه امسال در بازار مسکن روند خیلی مالیمی 

در افزایش قیمت ها، تعداد و مبلغ مبایعه نامه ها داشته ایم.

وی با تاکید بر این که این روند ما را نگران نکرده است، ترصیح 

کرد: این اطمینان را می دهیم که تا سال آینده این فرآیند به 

نفع خریداران بازار است.

وی با بیان این که بازار مسکن بازار سفته بازی نبوده و بازار 

در  افزایشی  امسال  آذرماه  در  افزود:  است،  مرصف کنندگان 

تعداد مبایعه نامه ها و خرید مسکن اتفاق افتاد به طوریکه 

تعداد   )95 )آذرماه  گذشته  سال  مشابه  ماه  با  مقایسه  در 

است. یافته  افزایش  هم  درصد  تا 50  مبایعه نامه ها 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در دیامه امسال 

تعداد مبایعه نامه ها مقداری تعدیل شده است، اظهار کرد: 

ابتدای امسال تاکنون را  از  اگر در دوره زمانی مشخص مثال 

در نظر بگیریم، آمارهای بخش مسکن نگران کننده نیست.

مظاهریان با اعالم این که افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ 

تورم است، ادامه داد: خوشبختانه دولت توانسته  بازار مسکن 

را از سودآوری های کاذب دور نگه دارد.

وی همچنین اخبار مربوط به افزایش 50 درصدی قیمت ها 

که  است  کسانی  جوسازی  اینها  گفت:  و  کرد  تکذیب  را 

بفروشند. گران  را  خود  آپارمتان های  می خواهند 

افشای ُپشت پرده جوسازی برای گرانفروشی مسکن

رشکت هواپیامسازی مباردیر کانادا گزارش رسانه ها مبنی بر اینکه این رشکت در حال نهایی 

ساخنت اولین سفارش خرید هواپیام از سوی ایران است را تایید نکرد.

به گزارش تسنیم ، رشکت هواپیامسازی مباردیر کانادا گزارش رسانه های ایرانی مبنی بر اینکه 

این رشکت در حال نهایی ساخنت اولین سفارش خرید هواپیام از سوی ایران است را تایید نخواهد 

کرد.

ایران  این رشکت در گذشته تایید کرده بود که در حال بررسی فرصت های موجود در بازار 

 است.

آلن بله مار، مدیر رشکت مبباردیر، بیش از یک سال پیش گفته بود که اطمینان دارد رشکتش در 

بازار هواپیامیی ایران حضور خواهد یافت و بعد از لغو تحریم های دولت کانادا علیه ایران در 

اوایل سال ۲01۶، با دیگر رشکت های هواپیامسازی در بازار ایران رقابت خواهد کرد.

در طی روزهای گذشته رسانه های ایرانی خربهایی را منترش کرده بودند مبنی بر اینکه رشکت 

مبباردیر به یک توافق مقدماتی برای فروش 10 فروند هواپیامی سی آر جی 900 به ایران دست 

یافته است و قرارداد رسمی این 10 فروند هواپیامی مسافربری منطقه ای در طی یک ماه آینده 

به امضا خواهد رسید. این رسانه ها همچنین مدعی شده بودند که اولین هواپیام یک ماه بعد 

از امضای قرارداد تحویل ایران خواهد شد.

این رسانه ها به نقل از رئیس رشکت رسمایه گذاری و توسعه قشم نوشته بودند که رشکت 

مبباردیر آماده تامین مالی 80 درصد از این قرارداد است.

اما ناتالی سیفنگفت، سخنگوی رشکت مبباردیر از تایید این توافق خودداری کرده است.

موسسه توسعه صادرات کانادا، که به تامین مالی قراردادهای این چنینی کمک می کند نیز 

    گفته، دخالتی در چنین قراردادی ندارد.

خودداری شرکت بمباردیر
 از تایید خبر فروش هواپیما به ایران
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براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، از اوایل سال آینده تولید 

دستاورد  جدیدترین  عنوان  به  بنز  مرسدس  سواری  خودروهای 

شد. خواهد  آغاز  ایران  در  امید  و  تدبیر  دولت  پسابرجامی 

ابتدای دهه جاری صنعت خودرو حال و روز  ایسنا، در  به گزارش 

مناسبی نداشت. بیشرت رشکای مطرح اروپایی و آسیایی صنعت خودرو 

ایران را ترک کرده بودند و خودروسازان داخلی نیز به ناچار دست به 

دامان چینی ها شده بودند.

شدن  منایان  و  امید  و  تدبیر  دولت  آمدن  کار  روی  حال  این  با 

ایران  برای صنعت خودروی  نشانه های رفع تحریم ها آغازی مجدد 

بود به گونه ای که در حدود دو سالی که از اجرایی شدن برجام سپری 

و  رنو  سیرتوئن،  پژو،  شامل  بین املللی  مطرح  خودروساز  چند  شده 

با خودروسازان داخلی را آغاز ایران آمده و همکاری   هیوندایی به 

 کرده اند.

جدیدترین  از  حکایت  آمده  دست   به  خربهای  اما  رشایط  این  در 

دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو دارد؛ به گونه ای که 

به زودی تولید خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران آغاز خواهد 

شد.

و  خودرو  ایران  بین  نهایی  توافقات  آمده  دست   به  اطالعات  طبق 

ایران  بنز در  تولید خودروهای سواری مرسدس  برای  دایملر  رشکت 

صورت گرفته و از اوایل سال آینده )۱۳۹۷( تولید این محصوالت در 

می شود. آغاز  ایران 

گزارش های رسیده حاکی از آن است که برای سال  آینده تولید حدود 

۲۵۰۰ دستگاه خودروی بنز پیش بینی شده و مدل های اقتصادی تر این 

خودرو در ایران تولید خواهد شد. 

 ۲۰ باالی  داخل  ساخت  با  ایران  در  بنز  مرسدس  خودروهای  تولید 

درصد آغاز خواهد شد و با توجه به  آنکه در حدود دو دهه قبل نیز 

خودروهای سواری بنز در ایران تولید می شد هم اکنون خط تولید این 

محصول در ایران در حال به روزسانی و آماده سازی است.

آغاز تولید بنز در ایران
 از اوایل سال ۹۷
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انتصاب مدیران عامل سایپا یدک و رایان سایپا 
طی حکمی از سوی محسن جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ، اردشیر امینی به عنوان عضو هیئت مدیره 

و مدیر عامل رشکت بازرگانی سایپا یدک منصوب شد.

به گزارش سایپا نیوز؛ مدیر عامل جدید رشکت سایپا یدک دانش آموخته کارشناسی ارشد  مدیریت MBA  بوده و 

سوابقی چون مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر )زیرمجموعه بنیاد شهید( ، مدیرعامل در رشکت های تابعه شستا 

، مشاور اقتصادی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، مشاور استاندار کرمانشاه ، معاون فرماندار در فرمانداری های ری 

،شمیرانات و دماوند را در کارنامه خود دارد .شایان ذکر است پیش از این رضا تقی زاده رسپرستی این رشکت را بر 

عهده داشت .همچنین طی حکمی از سوی محسن جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ، مجید باقری به 

عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل رشکت رایان سایپا منصوب شد.مدیرعامل جدید رایان سایپا دانش آموخته 

مقطع دکرتی در رشته مدیریت اسرتاتژیک است که پیش از این به مدت شش سال عضو موظف هیئت مدیره 

رشکت گسرتش رسمایه گذاری ایران خودرو بوده است .

وی مدرس دانشگاه و مولف ۳ عنوان کتاب بوده و سوابق دیگری چون رئیس هیئت مدیره رشکت کارگزاری بیمه 

وابسته به ایران خودرو ، رئیس هیئت مدیره رشکت نوین آرا ، نائب رییس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی 

رشکت رینگ سازی مشهد ، نائب رئیس هیئت مدیره رشکت خدمات فنی ایران خودرو )ایسیکو( و معاون منابع 

انسانی گروه صنعتی ایران خودرو را در کارنامه خود دارد .شایان ذکر است رشکت رایان سایپا با رسمایه ای بالغ بر 

۹۰۰۰ میلیارد ریال در حال حارض بزرگرتین رشکت لیزینگ کشور محسوب شده و دارای جایگاه ویژه در بازار رسمایه 

است و در زمره ۳۰ رشکت برتر بورسی می باشد .  

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

ارزش صادرات قطعات خودرو؛ 2 برابر صادرات خودرو
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: ارزش صادرات قطعات خودرو تولیدی با ظرفیت صادراتی به 

باالتر از دو برابر ارزش صادرات خودرو داخلی رسید که نشان از موفقیت قطعه سازان در زمینه صادرات این 

است. محصول 

به گزارش ایسنا، مجتبی خرسوتاج در گرامیداشت بیست و یکمین سالروز ملی صادرات کرمانشاه گفت: تولیدکننده 

واقعی از نگاه سازمان کسی است که حضور جدی در صحنه بازار جهانی دارد و در این صورت به دلیل پیچیده 

بودن و پویایی فضای کسب و کار بین املللی چالشها نسبت به بازار داخلی برای صادرکنندگان بیشرت خواهد بود.

وی در همین زمینه ادامه داد: کیفیت مرغوب با حضور در بازارهای بین املللی که رقابت شدید است حاصل میشود، 

بازار جهانی دارای پیچیدگی های بیشرتی نسبت به بازار داخل است و رشکت های صادرکننده باید با سازوکارهای 

مختلف، درک انتظارات بازار جهانی از محصوالت و همچنین تنوع محصوالت قدم به صحنه رقابت در بازار جهانی 

بگذارند.خرسوتاج با اشاره به چالش های پیش روی صادرکنندگان در بازارهای جهانی افزود: تولید کنندگانی که افق 

دید صادراتی دارند به سبب حضور مستمر در بازارهای جهانی با تکنولوژی و فناوری های روز دنیا آشنا شده و 

بر بهره وری بنگاه خود با توجه به کیفیت، مهارت ها و ظرفیت های تولیدی می افزایند تا بتوانند در آینده گام های 

بزرگرت و مهمرتی بردارند.وی با اشاره به پیرشفت چشمگیر صادرات قطعات خودرو افزود: ارزش صادرات قطعات 

خودرو تولیدی با ظرفیت صادراتی به باالتر از دو برابر ارزش صادرات خودرو داخلی رسید که نشان از موفقیت 

قطعه سازان در زمینه صادرات این محصول است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 با استاندارد ۴۰ سال پیش خودرو
 تولید نکنید

  ز     

محیط  حفاظت  سازمان  رییس 

با  امیدواریم  اینکه  بیان  با  زیست 

هوای  قانون  آیین نامه ها،  تصویب 

پاک در اوایل سال ۹۷ اجرایی شود، 

تشخیص  باید  خود  مردم  گفت: 

نخرند  آلوده کننده  کاالی  که  دهند 

غیراستاندارد  کاالی  مقابل  در  و 

کنند. مقاومت 

کالنرتی  عیسی  ایسنا،  گزارش  به 

اظهار کرد: خوشبختانه مجلس قانون 

امسال  ماه  مرداد  در  را  پاک  هوای 

اجرایی  آیین نامه های  کرد.  تصویب 

این قانون قرار بود ظرف شش ماه 

نوشته شود و به تصویب دولت برسد 

محیط  آنکه  دلیل  به  متاسفانه  اما 

اجرایی  آیین نامه های  باید  زیست 

مختلف  دستگاه های  توسط  را 

هامهنگ کند، این آیین نامه ها هنوز 

است. نشده  ارسال  دولت  به 

وی در بخش دیگری از صحبت های 

خود با اشاره به نقش و حقوق مردم 

در قانون هوای پاک ترصیح کرد: از 

خودروهایی که آلوده کننده هستند 

و ساخت آنها کامکان در چارچوب 

می یابد  ادامه  دولت  سیاست های 

به بهانه اشتغال نباید حامیت کرد. 

آالینده  خودروی  که  می گوییم  ما 

نباید ساخته شود ولی در پاسخ به 

این  در  نفر  که ۲۰۰۰  ما می گویند 

اگر  خوب  هستند،  شاغل  بخش 

است  بهرت  شوند  بیکار  نفر   ۲۰۰۰

به  آلوده  نفر  میلیون  دو  اینکه  یا 

باید  خود  مردم  شوند؟  بیامری 

تشخیص دهند که کاالی آلوده کننده 

مقابل  در  و  نخرند  زیست  محیط 

کاالهای غیراستاندارد مقاومت کنند.

محیط  اصلی  وظیفه  گفت:  وی 

زیست، آموزش حقوق شهروندی در 

حوزه محیط زیست به مردم است. 

دستگاه های ذیربط نیز باید خود را 

اصالح کنند و با استاندارد ۴۰ سال 

پیش خودرو تولید نکنند.

همچنان  هوا  آلودگی  اصلی  متهم 

می چرخد! آزادانه 

بتوان گفت موتورسیکلت ها  شاید 

به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل 

آالیندگی شهرها همچنان آزادانه در 

شهرها می چرخند و کسی توجهی 

به آنها ندارد.

به گزارش ایسنا، آرزوی داشنت هوای 

پاک در تهران شاید به همین شعار 

پاک،  هوای  "قانون  هفته ای  یک 

قانون نفس" در سال ۱۳۹۶ که از ۲۹ 

نام روز هوای پاک آغاز  با  دی ماه 

می شود هم خالصه نشود، چرا که 

در رسارس سال جاری نه تنها رشایط 

نسبت به گذشته بهبود نیافته بلکه 

و  باران  بارش  میزان  شدن  کم  با 

برف، رشایط نفس کشیدن میلیون ها 

ساکن پایتخت و سایر کالن  شهرها 

و  شد  سخت تر  گذشته  به  نسبت 

در برخی روزها میزان آلودگی هوا 

به بیشرتین حد خود طی چند سال 

هر  از  بیش  را  مردم  و  رسید  اخیر 

در  حیات  ادامه  برای  دیگری  زمان 

کالن شهرهای کشور به فکر فرو برد.

زیست  چالش های  بزرگرتین  از 

آلودگی  میزان  تهران  در  محیطی 

باالی هوا است که این مسئله بغرنج 

با توجه به جمعیت باالی پایتخت و 

وضعیت برودت هوا در فصل رسما 

جدی تر از هر زمان دیگری سالمت 

مخاطره  به  را  تهران  ساکن  مردم 

می اندازد و سهم باالی وسایل نقلیه 

موتورسیکلت ها  تا  خودروها  از 

آالینده های  اصلی ترین  عنوان  به 

هوای پایتخت در کنار سهم هرچند 

موتورخانه های  نیز  و  صنایع  کمرت 

مجتمع های  و  دولتی  دستگاه های 

تجاری و مسکونی از جمله مواردی 

است که باید در رابطه با آن چاره 

شود. اندیشی 

موتورسیکلت ها  درصدی   ۱۰ سهم 

هوا آالیندگی  در 

با توجه به این که بالغ بر ۸۵ درصد 

به  تهران  در  هوا  آالیندگی  میزان 

می شود،  مربوط  حمل ونقل  ناوگان 

به  کاربراتوری  موتورسیکلت های 

رسنشین  تک  نقلیه  وسائل  عنوان 

آلودگی  افزایش  در  به سزایی  سهم 

به  که  می کنند  ایفا  پایتخت  هوای 

نیرو  و  خودرو  اداره  رئیس  گفته 

و  معدن  صنعت،  وزارت  محرکه 

در  موتورسیکلت ها  سهم  تجارت 

آالیندگی هوا حدود ۱۰ درصد است.

مشکالت  اساسی ترین  از  یکی 

موتورسیکلت کاربراتوری این است 

که میزان آالیندگی آنها پایدار نیست 

و کاربر می تواند میزان مرصف این 

وسیله نقلیه را دستخوش تغییر کرده 

و بر میزان آالیندگی هوا بیفزاید، اما 

دارای  انژکتوری  موتورسیکلت های 

سوخت رسانی  در  پایداری  و  ثبات 

اولیه  مشخصات  هامن  و  هستند 

را  کارخانه ای  تولید  زمان  در  خود 

حفظ می کنند و تا پایان عمر خود 

استفاده  مورد  ویژگی ها  همین  با 

قرار می گیرند تا کاربر نتواند آن ها 

تغییر کند. را دچار 

طبق آمار از ۱۱ میلیون موتورسیکلت 

در کشور ۳.۵ میلیون موتورسیکلت 

در تهران جابه جا می شوند که تا قبل 

از سال ۱۳۹۶ متامی آنها کاربراتوری 

مصوبه  از  پس  حتی  و  بودند 

تولید  منظور  به  وزیران  هیات 

موتورسیکلت های انژکتوری به جای 

ابتدای  از  کاربراتوری  موتورسیکلت 

سال جاری، طی شش ماهه نخست 

تنها ۴۸ هزار موتورسیکلت انژکتوری 

تولید شده و این در حالی است که 

عمده تولید موتورسیکلت در نیمه 

نخست سال بوده و تنها ۲۵ درصد 

تولید این وسیله نقلیه در شش ماهه 

دوم سال مدنظر قرار می گیرد.

خودروها  برابر   ۴ موتورسیکلت ها 

دارند آلودگی 

صحبت های نیره پیروزبخت-رییس 

سازمان ملی استاندارد ایران- اما در 

اینکه  است،  تامل  قابل  رابطه  این 

یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار 

آلودگی  ایجاد  خودرو  یک  برابر 

موتورسیکلت هایی  اکرث  و  می کند  

می کنند  تردد  شهر  سطح  در  که 

اجازه  هم  که  هستند  کاربراتوری 

مسافرکشی دارند و هم باربری که 

بیشرتین آسیب را به وضعیت هوای 

کنند. می  وارد  شهرها 

شهرک های  رشکت  مدیرعامل 

صنعتی استان تهران در ادامه با بیان 

این که طبق ماده ۱۱ قانون هوای 

پاک باید ایجاد، انتقال و توسعه هر 

واحد صنعتی تنها با مجوز سازمان 

ترصیح  شد،  انجام  زیست  محیط 

پنجم  یک  که  بدانیم  باید  که  کرد 

مرصف  تهران  در  کشور  سوخت 

در  نقلیه  وسائل  سهم  و  می شود 

بسیار تهران  هوای  آلودگی   میزان 

 باالست.

وسائل  سهم  اینکه  بر  عالوه  قنربی 

نقلیه در میزان آالیندگی هوای تهران 

را جدی بر شمرد تاکید کرد که باید 

به نقش دستگاه های دولتی و سایر 

مجتمع های  جمله  از  ساختامن ها 

اشاره  نیز  مسکونی، تجاری و غیره 

نقلیه  وسائل  سهم  هرچند  کنیم، 

از ۸۵ درصد  این خصوص بیش  در 

برآورد شده و صنایع نقشی کمرت از 

دارند. درصد   ۱۰

دو مساله که باید در ارتباط با کاهش 

کار  آالیندگی هوا در دستور  میزان 

موتورسیکلت ها  تبدیل  گیرد،  قرار 

است  انژکتوری  به  کاربراتوری  از 

تا شاهد ثبات و پایداری در میزان 

مرصف سوخت باشیم و کاربر نتواند 

از این موضوع بهره برده و مرصف 

سوخت خود را افزایش دهد.

عالوه بر این مساله  دیگری که باید به 

طور حتم در راستای آن گام برداشت 

کاتالیست  تعویض  مبحث  تعریف 

طبق  است.  فنی  معاینات  در 

معاینه  بحث  در  شنیده ها  آخرین 

تهران  در  موتورسیکلت ها  فنی 

آزمون  امکان  مرکز  دو  یا  یک  تنها 

معاینه فنی دارند و همین دو مرکز 

برخوردار  چندانی  متقاضی  از   نیز 

نیستند.

ترافیک،  با  پاک، خداحافظی  هوای 

و  فرسوده  خودروهای  اسقاط 

موتورسیکلت های  پایان  آالینده، 

در  و  صنایع  نوسازی  کاربراتوری، 

نهایت تغییر رفتار مردم در راستای 

بسزا  تاثیر  و  هوا  آلودگی  کاهش 

همه  موجود  وضع  به  کمک  در 

روزها  این  که  هستند  چیزی  آن 

که  کسی  هر  و  پایتخت نشین  هر 

کشور  کالن شهرهای  سایر  ساکن 

عمر  گذر  آن  آرزوی  در  است، 

رضبتی  تدابیر  با  شاید  تا  می کند 

به  بتواند  مسئوالن  دوراندیشانه  یا 

کشور  بزرگ  شهرهای  در  حیات 

امیدوار باشد؛ مسئله ای که تا کنون 

تحقق  و  شدن  عملیاتی  مسیر  در 

و  نشده  برداشته  اساسی  گام  آن 

مانده  باقی  شعار  و  حرف  حد   در 

است.
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مدیرعامل بورس انرژی با اعالم اینکه حضور 

انرژی نهادینه  صندوق های پروژه در بورس 

می شود، از درخواست دو رشکت برای انتشار 

اوراق در این بورس خرب داد.

سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی در 

این  به  توجه  با  اظهارداشت:  ایِبنا،  با  گفتگو 

ابزار  برق،  محصول  برای  انژی  بورس  در  که 

پیاده سازی شده است،  رشکت هایی  سلف، 

که در بخش خصوصی در صنعت برق در حال 

های  اوراق  انتشار  متقاضی  فعالیت هستند 

متنوع در بورس انرژی هستند.

درخواست دو رشکت جدید برای انتشار اوراق

حسینی در ادامه گفت: عالوه بر مپنا در حال 

حارض ۲ رشکت دیگر نیز برای عرضه این اوراق 

در بورس انرژی ابراز متایل کرده اند و متقاضی 

انتشار این ابزار معامالتی هستند که فرایند آن 

در مراحل ابتدایی قرار دارد.

افزون بر این مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: 

بندی شده درخواست  برنامه زمان  اساس  بر 

در  اوراق  انتشار  برای  ها  رشکت  این  های 

بورس انرژی در هیات پذیرش در حال بررسی 

ادامه  استاندارد  به صورت  آن  روند  تا  است 

پیدا کند.

روند پذیرش رشکت ها

ساختار  مبنای  بر  افزود  ادامه  در  حسینی 

موجود عرضه اوراق در بورس انرژی، از زمان 

بورس  پذیرش  هیات  ها،  رشکت  درخواست 

انرژی ابتدا با تجزیه و تحلیل این درخواست 

از  اوراق  انتشار  اجرایی شدن  به  نسبت  ها، 

اقدام می کند و  سوی رشکت های متقاضی 

در گام دوم باید این درخواست ها به تصویب 

هیات پذیرش برسد و پس از آن، در گام آخر 

اوراق آغاز خواهد شد. انتشار 

حجم  خصوص  در  انرژی  بورس  مدیرعامل 

اوراق و مبلغ کل تامین مالی این دو رشکت 

این  در  حارض  حال  در  اظهارداشت:  جدید 

را  خاصی  حجم  یا  عدد  توان  منی  خصوص 

ها  درخواست  بررسی  از  بعد  و  کرد  مطرح 

و تصویب در هیات پذیرش بورس انرژی، به 

صورت دقیق حجم، میزان و ارزش اوراق برای 

اعالم می شود. و  دو رشکت مشخص  هر 

پذیرش صندوق های پروژه جدید

حسینی درباره این سوال که آیا تا پایان سال 

بورس انرژی ابزارهای معامالتی دیگری را در 

این  معامالت  به  بیشرت  بخشی  رونق  جهت 

بورس عملیاتی خواهد کرد یا خیر به خربنگار 

ایِبنا، گفت: امیدواریم تا پایان سال چند مرحله 

دیگر از صندوق پروژه را اجرایی کنیم تا اساسا 

این صندوق در بورس انرژی به صورت نهادینه 

سازی شده و همیشگی در معامالت حضور 

داشته باشد.

مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به این که تا 

صندوق  تا  شده  ریزی  برنامه   ۹۶ سال  پایان 

های جدید پروژه وارد این بورس شوند افزود: 

در نظر داریم تا صندوق پروژه های تازه نیز 

این  برای  و  شوند  پذیرش  انرژی  بورس  در 

مذاکره  حال  در  ها  رسمایه  تامین  با  هدف 

هستیم تا با تحقق این برنامه، تحول تازه تری 

تا پایان سال در بورس انرژی شکل گیردو عمق 

معامالت در این بورس بیشرت شود.

هدف گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی 

در سال ۹۶

مالی صورت  تامین  درباره  رسمی،  مقام  این 

به  تا  سال  ابتدای  از  انرژی  بورس  در  گرفته 

امروز و هدفگذاری آن تا پایان سال افزود :  

برای تامین مالی در سال ۹۶ به میزان ۱۰۰۰ 

صورت  ابتدایی  گذاری  هدف  تومان  میلیارد 

است. گرفته 

حسینی ادامه داد:  یکی از این اهداف تامین 

مالی مربوط به رشکت ستاره خلیج فارس به 

به خاطر  که  است  تومان  میلیارد  مبلغ ۴۰۰ 

طوالنی شدن هامهنگی نارش و تامین رسمایه 

این هدف فعال نهایی نشده ودر حال پیگیری 

است تا با انتشار اوراق برای این رشکت، تامین 

مالی آن در بورس انرژی نهایی شود.

وی افزود: با تحقق تامین مالی این رشکت و 

در کنار آن تامین مالی هایی که برای صندوق 

گرفته  صورت  انرژی  بورس  در  پروژه  های 

هدف گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سال 

۹۶ محقق می شود.

برنامه های تازه

همچنین مدیرعامل بورس انرژی خرب داد: به 

جز موارد مطرح شده فوق، چند تامین مالی 

دیگر نیز در دستور کار بورس انرژی قرار دارد 

که در صورت نهایی شدن اطالع رسانی خواهد 

شد و با انجام شدن آن بورس انرژی حتی از 

سال  در  تومان  میلیارد   ۱۰۰۰ گذاری  هدف 

جاری نیز عبور خواهد کرد.

مدیرعامل بورس انرژی:

صندوق های پروژه در بورس انرژی 
نهادینه می شوند

رشد ۱.۵ درصدی شاخص فرابورس در هفته چهارم زمستان
شاخص فرابورس در هفته پایانی دیامه امسال رشد ۱.۵ درصدی را به ثبت رساند و در ارتفاع ۱۰۹۳ واحدی ایستاد.

به گزارش فرابورس در هفته پایانی دیامه امسال معامله گران ۲ هزار و ۲۹ میلیون ورقه به ارزش ۱8 هزار و 8۵8 میلیارد 

ریال را در بازارهای فرابورس ایران دست به دست کردند که این میزان دادوستد در ۳۰۵ هزار دفعه صورت گرفت. 

همچنین این ارقام در مقایسه به هفته پیشین به ترتیب از افت ۰.۲ درصدی حجم در برابر رشد ۱۵۴ و ۵۹ درصدی 

ارزش و تعداد دفعات معامالت حکایت داشت.

در همین حال شاخص کل فرابورس نیز در هفته ای که گذشت رشد ۱.۵ درصدی را به ثبت رساند و در ارتفاع ۱۰۹۳ 

واحدی ایستاد. به این ترتیب بازدهی آیفکس از ابتدای سال به حدود ۲۵ درصد رسید.

همچنین نگاهی به معامالت انجام شده در بازارهای فرابورس د این مدت نشان می دهد در حالی که متامی بازارها 

با افزایش ارزش معامالت روبه رو شده اند، حجم معامالت تنها در بازارهای اول و ابزارهای نوین مالی با رشد مواجه 

شده است.

بر این اساس در بازار اول حجم و ارزش معامالت بیش از۱۰۰ درصد و در بازار ابزارهای نوین مالی حجم دادوستدها 

۶۵ درصد و ارزش آن ۲۲۶ درصد رشد کردند.  این در حالی است که در بازار دوم، SME و پایه به ترتیب شاهد رشد 

۱۴، ۲ و ۱۹ درصدی ارزش معامالت انجام شده بودیم، اما ارزش این نقل و انتقال ها نسبت به هفته پیشین یا کاهش 

یافت و یا بدون تغییر باقی ماند.

ابزارهای نوین مالی که 7۱ میلیون ورقه به ارزش ۱۵ هزار و ۳۵۴ میلیارد  بازارهای  همچنین در هفته گذشه در 

ریال دست به دست شد، اوراق بدهی به تعداد ۱۵ میلیون ورقه به ارزش ۱۴ هزار و ۴۹8 میلیارد ریال، صندوق 

رسمایه گذاری قابل معامله به تعداد ۵۶ میلیون ورقه به ارزش ۵۹8 میلیارد ریال و اوراق تسهیالت مسکن به تعداد ۳۵۰ 

هزار ورقه به ارزش ۲۵8 میلیارد ریال معامله شدند.

ETF اوراق بدهی نیز در این مدت افزایش بیش از ۲۶۰ درصدی در حجم و ارزش معامالت را تجربه کرد. همچنین

ها با رشد ۴۵ درصدی حجم در برابر افت ۲ درصدی ارزش معامالت روبه رو شدند. اوراق تسه نیز یک درصد کاهش 

حجم و ارزش دادوستد این اوراق را شاهد بود.

در همین حال رصد تابلوهای معامالتی بازار پایه نشان می دهد در هفته گذشته هر سه تابلو این بازار با افزایش ارزش 

دادوستدها روبه رو شده اند و حجم معامالت آن ها نیز در تابلوهای »الف« و»ج« افزایش یافته است.

بر این اساس ارزش معامالت خرد بازار سهام هفته قبل به رقم ۳ هزار و ۱۳ میلیارد ریال رسید و گروه محصوالت 

شیمیایی با 7۲۳ میلیارد ریال معامله در طول این هفته ۲۳ درصد از ارزش کل معامالت را به خود اختصاص داد و در 

میان صنایع فرابورسی در جایگاه نخست ایستاد.

پس از آن گروه های »فلزات اساسی«، »فعالیت های کمکی به نهادهای واسط مالی«، »هتل و رستوران« و »انبوه سازی« 

در جایگاه دوم تا پنجم گروه های فرابورسی قرار گرفتند. این گروه ها به ترتیب ۱۳، 8، 7 و ۵ درصد از ارزش کل معامالت 

را در اختیار گرفتند.در دیگر رخدادهای فرابورسی نیز در هفته پایانی دیامه امسال شاهد آغاز و امتام پذیره نویسی 

اوراق مشارکت لیزینگ ایران و رشق با نرخ سود ۱۹ درصد و اوراق مشارکت دولت با سود ۱7 درصد در بازار ابزارهای 

نوین مالی بودیم. در همین حال »اخزا۶۰۱« با تاریخ رسرسید هشتم مردادماه ۹7 در این بازار عرضه شد که هر ورقه 

از آن ۹۲۰ هزار ریال کشف قیمت شد. در نهایت روز چهارشنبه نیز ۲۰ درصد از سهام رشکت شیر و گوشت زاگرس 

شهرکرد در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شد و هر سهم این رشکت در مناد »زشگزا« ۳۴۹۰ ریال قیمت خورد.

پشیمانی  سهامداران خرد از ورود به بازار سرمایه
توقف طوالنی مدت برخی از منادها در بورس و فرابورس ایران سبب شده به جای سهامداران عمده، سهامداران خرد 

تنبیه شوند، این موضوع باعث شده سهامداران خردی که با وعده های مسئوالن بورسی اندک رسمایه شان را به بازار 

رسمایه آورده اند، از این رسمایه گذاری خود پشیامن باشند.

از  بسیاری  و  بدل گشته  به چالشی  ایران  بازار رسمایه  در  بورسی  توقف طوالنی مدت منادهای  ایسنا،  گزارش  به 

سهامداران خرد را نیز درگیر خود کرده است. از میان تعداد زیادی از منادهای متوقف بورسی ماه هاست مناد چند بانک 

متوقف شده و این موضوع سبب شده سهامداران خردی که اندک رسمایه خود را برای رسمایه  گذاری به بازار رسمایه 

آورده بودند، رسمایه شان تا مدت ها بلوکه شود.

در حال حارض مناد تقریبا ۱۳ بانک و موسسه اعتباری در بورس و فرابورس ایران متوقف است و تعدادی از آنها مدت 

توقف شان به ماه و حتی چند سال می رسد. به عنوان منونه مناد بانک صادرات ایران از اواخر تیرماه سال ۱۳۹۵ به علت 

برگزاری مجمع عمومی متوقف شد و تا امروز مناد این بانک بازگشایی نشده است.

همچنین مناد بانک تجارت که در بازار اول )تابلوی اصلی( بورس معامله می شد در ۲7 تیرماه سال جاری متوقف شده 

و تا امروز  باز نشده است. این بانک سابقا در ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ پس از ۶ ماه توقف، بازگشایی شد، این در حالی 

بود که مناد معامالتی بانک تجارت در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۹۵ با قیمت پایانی ۱۰۰ تومان متوقف شده بود و بیش از ۶ 

ماه بعد با قیمت ۶۶ تومان باز شد.

عالوه بر این بانک ایران زمین با مناد معامالتی "وزمین" که در بازار عادی فرابورس معامله می شد، ۲7 اردیبهشت ماه 

سال ۱۳۹۴ به علت آنچه که دریافت اطالعات با اهمیت نامیده می شد، متوقف و تاکنون بازگشایی نشده است.  

مناد معامالتیانک پاسارگاد نیز در تابلوی اصلی بورس معامله می شود از دوم آذرماه سال ۱۳۹۵ به علت آنچه ابهام در 

اطالعات بیان شد تاکنون متوقف است. همچنین مناد معامالتی بانک پارسیان از ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵ قابل معامله نیست.

از دیگر منادهای بانکی که در بورس و فرابورس متوقف و ممنوع هستند می توان به رشکت اعتباری کوثر مرکزی، بانک 

گردشگری، بانک رسمایه، رشکت اعتباری ثامن و اعتباری ملل اشاره کرد.

عمده این منادها به علت افشای اطالعات با اهمیت، برگزار نشدن مجامع عمومی سالیانه یا ابهام در اطالعات، متوقف 

شده اند. حتی دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف منادها که به تازگی در دستورکار سازمان بورس قرار گرفته، 

نتوانسته مشکلی از این منادهای متوقف بورسی حل کند. 

عواملی که به عنوان توقف منادها مطرح شد بیشرت ضعف سهامداران عمده این رشکت های بورسی است، اما توقف 

این منادها باعث شده افراد عادی جامعه که به عنوان سهامداران خرد در این رشکت ها رسمایه گذاری کرده اند تنبیه 

شوند و اندک رسمایه شان در بازار رسمایه ایران متوقف مباند. این موضوع می تواند تجربه معامله در بورس را برای 

عامه جامعه ناخوشایند کند، این در حالی است که متام کارشناسان و مسئوالن بازار رسمایه کشور معتقدند باید فرهنگ 

سازی رسمایه گذاری در بازار رسمایه ایران برای مردم گسرتش پیدا کند تا به جای رسمایه گذاری در بازار پول رسمایه ها 

به بازار رسمایه راهی شوند.

با توجه به آخرین پی گیری های ایسنا مدیرعامل رشکت بورس تهران گفته بانک ها باید صورت های مالی خود را با 

توجه به دستورالعمل افشا، منترش کنند و گزارش هایشان را طبق دستورالعمل به بورس بدهند تا منادشان بازگشایی 

شود؛ حسن قالیباف اصل معتقد است این موضوع بستگی به خود بانک ها دارد.

هیچ  گفت:  کاال  بورس  مدیرعامل 

سیاست  اجرای  خصوص  در  نگرانی 

قیمت تضمینی گندم در قالب بورس 

و  ندارد  وجود  کشاورزان  برای  کاال 

تصمیم بر آن است که بخشی از این 

گیرد. قرار  حامیت  مورد  محصول 

به گزارش " پایگاه خربی بورس کاالی 

مدیرعامل  سلطانی نژاد  حامد  ایران" 

بورس کاالی ایران با اشاره به اجرای 

در  گندم  تضمینی  قیمت  سیاست 

قالب بورس کاال، اظهار کرد: در قالب 

خود  محصول  کشاورزان  طرح،  این 

و  می کنند  عرضه  کاال  بورس  در  را 

مابه التفاوت قیمت فروش در بورس و 

نرخ حامیتی تعیین شده برای گندم، 

توسط دولت به حساب تولیدکنندگان 

واریز خواهد شد.

سلطانی نژاد اضافه کرد: هیچ نگرانی 

در خصوص عرضه گندم در بورس کاال 

برای کشاورزان وجود ندارد و تصمیم 

بر آن است که بخشی از این محصول 

مورد حامیت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون، در حال 

هستیم،  حوزه  این  در  تصمیم گیری 

ترصیح کرد: بسیاری از زیرساخت ها 

آن  جمله  از  است  انجام  حال  در 

می توان به سامانه نرم افزاری مربوط 

اشاره  کشاورزان  اطالعات  سطح  به 

کرد.

کرد:  اذعان  ادامه  در  سلطانی نژاد 

کاال،  بورس  در  محصول  این  عرضه 

مالی  بار  کاهش  قیمت،  شفافیت 

سود  و  واسطه ها  حذف  دولت، 

همین  به  بردارد.  در  را  کشاورزان 

دلیل، اجرای سیاست قیمت تضمینی 

است. گرفته  قرار  توجه دولت  مورد 

مدیرعامل بورس کاال در ادامه یادآور 

هیأت  مصوبه  بنابر  امسال،  شد: 

وزیران، تصمیم بر آن شد که با توجه 

در  مصوبه  ابالغ  شدن  زمان بر  به 

بعضی از استان ها بالغ بر 8۰ درصد 

تضمینی  خرید  قالب  در  محصول، 

می شود. انجام 

در  اینکه  به  اشاره  با  سلطانی نژاد 

قیمت  سیاست   ۹۶-۹۵ زراعی  سال 

به  استان  چهار  در  گندم  تضمینی 

گفت:  شد،  اجرا  پایلوت  صورت 

باتوجه به تأخیر در ابالغ این مصوبه 

در برخی استان ها 8۰ درصد محصول، 

صورت  تضمینی  خرید  قالب  در 

گرفت، چرا که مجمعی جهت قیمت 

نداشت. وجود  تضمینی 

وی در خصوص واسطه گری در خرید 

و فروش گندم اظهار کرد: زمانی که 

این امر در بورس تحقق یابد، بسیاری 

به  هم  غیررضوری  واسطه های  از 

چرا  می شوند،  حذف  نسبت  هامن 

باید  است  تولیدکننده  که  که، کسی 

باشد. داشته  رسمیت 

با  درپایان،  کاال  بورس  مدیرعامل 

تضمینی  قیمت  سیاست  اینکه  بیان 

عامل  کاال، می تواند  بورس  از طریق 

مهمی در کاهش حجم حضور دولت 

کشاورزان  برای  همچنین حامیتی  و 

رسمایه  بازار  گفت:  آید،  حساب  به 

که  کند  فراهم  را  رشایطی  می تواند 

به صورت عادالنه در چارچوب قانون، 

کند. بورس  وارد  را  محصولی 

مطالعه  حال  در  کوین  بیت  ابعاد 

ست ا

درباره  ایران  کاالی  بورس  مدیرعامل 

ایران  تجارت  در  کوین  بیت  حضور 

کوین  بیت  کرد:  اظهار  کاال  بورس  و 

موضوع   این  دارد.  زیادی  طرفداران 

ایران  تجاری  های  فعالیت  در 

اثرگذار بوده است، به همین منظور 

کارگروهی برای مطالعه تهدید ها و 

فرصت های بیت کوین تشکیل داده 

ایم.

سلطانی نژاد با بیان اینکه اکنون بیت 

کوین در بورس کاال مورد معامله قرار 

پذیری  اثر  کنرتل  افزود:  گیرد،  منی 

این پول الکرتونیک در تجارت کشور 

بینی ظرفیت های  و همچنین پیش 

آن تنها با ورود و مطالعه مباحث آن 

امکان پذیر است.

بورس  دامنه  گسرته  در  گفت:   وی 

کاال انجام معامله های کاالیی با پولی 

رایج موثر است  ارز های  از  به غیر 

بیت  ارزش  با  ها  کاال  از  بسیاری  و 

کوین مقایسه می شوند.بنابراین این 

موارد می توانند دلیلی برای پیگیری 

، بررسی ابعاد و زاویه های مختلف 

باشند. کوین  بیت 

اجناس  کرد:  ترصیح  نژاد  سلطانی 

تنها  ایران  بازار  در  موجود  گوناگون 

با ارز های رایج به ویژه ریال و دالر 

قیمت گذاری می شود، حال اگر ارز 

ظهور  بازار  های  سازوکار  بر  دیگری 

مراحل  روی  بر  یقین  به  قطع  کند 

تجارت  شیوه  و  ها  قیمت  کشف 

و  اخذ  نحوه  پول،  تبادل  شامل  که 

ضامنت هاست؛اثر غیر قابل انکاری 

گذارد. می 

اکنون  افزود:  مسوؤل  مقام  این 

دامنارک،  کشورهای هم چون سوئد، 

کانادا،  فنالند،  هلند،  کره جنوبی، 

به  را  ارز  این  انگلیس  و  اسرتالیا 

های  معامله  و  شناخته اند  رسمیت 

خود را با استفاده از این ارز پیش می 

مبادله  نحوه  نگرش  تغییر  این  برند. 

قرار  تغییر  خوش  دست  را  جهانی 

می دهد،بنابراین ایران هم باید پیش 

به  مجازی  ارز  این  شدن  فراگیر  از 

تدوین برنامه ریزی و تفکر بر ابعاد 

بپردازد. آن 

وی درباره به اجرا رسیدن بیت کوین 

در تجارت های ایران بیان کرد: هامن 

افزار  نرم  کردیم  منی  گامن  که  طور 

روزی  بتواند  اینرتنتی  های  تاکسی 

را  رانی  تاکسی  های  آژانس  جایگاه 

کوین  بیت  اجرای  مورد  در  بگیرد، 

هم منی توان ساده لوحانه نظر دارد 

به حوزه   توجه  با  نهادی  .چراکه هر 

فعالیت خود باید اثر آن را مد نظر 

قرار دهد و متناسب با واکنش های 

آن به برنامه ریزی متناسب بپردازد.

اکنون  کرد:  ترصیح  نژاد  سلطانی 

کوین  بیت  قانونی  های  زیرساخت 

در ایران وجود ندارد و دارای رضیب 

جمع  اگر  اما  است،  باالیی  ریسک 

اقتصادی  نظام  کلی  های  بندی 

ارز  این  شمردن  قانونی  سمت   به 

های  ظرفیت  از  برود،  پیش  مجازی 

هم   کرد.اگر  خواهیم  استفاده  آن 

این  بر محدود سازی  سیاستی مبنی 

ارز اخذ شود، راه کار های  جلوگیری 

از ورود آن  به بازار را پیش خواهیم 

گرفت.

کوین  بیت  کنونی  اثر  به  راجع  وی 

در بورس کاال اظهار کرد: بیت کوین 

اکنون در تجارت های ایران از جمله 

به  با توجه  ندارد و  اثری  بورس کاال 

به  را  ای  توجه عده  تازگی  به  اینکه 

خود جلب کرده، فکر منی کنم در این 

مدت کوتاه بتواند اثر خود را اعامل 

کند.

های  سازوکار  درباره  نژاد  سلطانی 

نظارتی تدوین شده در مطالعه  ابعاد 

این ارز مجازی گفت: با به رسمیت 

نظام  سوی  از  کوین  بیت  شناخنت 

جمهوری اسالمی ایران ، برای نظارت 

بر روی آن با هیچ یک از دفاتر بین 

انجام  هامهنگی  و  بحث   املللی  

بلکه  متامی هامهنگی  نخواهد شد 

ها و سیاست گذاری ها تنها محدود 

مجازی می شود. فضای  به 

مدیرعامل بورس کاال:

ابعاد بیت کوین در حال مطالعه است

شاخص بورس در ۲۰۰ روز معامالتی ۲۸ درصد رشد کرد
شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۰۰ روز معامالتی، با ۲۱ هزار و ۶۹۴ واحد افزایش معادل ۲8 درصد رشد را به ثبت رسانده است.

به گزارش ایِبنا؛ از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۰۰ روز معامالتی تعداد ۱۹۲میلیارد و ۲۱۶میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴8۲هزار و ۳88میلیارد ریال در 

۱۲میلیون و ۳7۹هزار و ۹۹۹دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۱۱۱میلیارد و ۶۶۵میلیون سهم به ارزش ۲۴۳هزار و ۲۱۱میلیارد ریال در ۵میلیون 

و ۱۶۳هزار و ۶۹۹نوبت در بازار اول؛ ۶8میلیارد و ۹۰۵میلیون سهم به ارزش ۱۶۴هزار و ۳۲7میلیارد ریال در 7میلیون و ۱۳۴هزار و ۳۲۱نوبت در بازار دوم؛ 

۶۱میلیون سهم به ارزش ۶۱هزار و ۶۳۵میلیارد ریال در ۱8 هزار و 7۶نوبت در بازار بدهی؛ ۱۰میلیارد و ۳۶8میلیون سهم به ارزش ۵8۴ میلیارد ریال در ۲۰۴۹نوبت 

در بازار مشتقه و ۱۲۱7میلیون واحد از صندوق های رسمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۲هزار و ۶۳۱میلیارد ریال در ۶۱هزار و 8۵۴نوبت مورد 

معامله قرار گرفته است.این گزارش می افزاید: شاخص کل بورس نیز که معامالت امسال بورس را از ارتفاع 77 هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۲۱هزار 

و ۶۹۴واحد افزایش معادل ۲8 درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۹8هزار و ۹۲۳واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۶هزار و ۲۵۰واحد 

رشد و شاخص بازار دوم با ۵7هزار و ۶۲۴واحد افزایش مواجه شده اند.
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برای  شده اند  کشف  به تازگی  که  وبی  ردیاب های 

سوءاستفاده  گذرواژه  مدیران  از  کاربران  ردیابی 

ورود،  فرم  وب  برابر  در  حفاظت  جهت  می کنند. 

یا  نصب  را  محتوا  مسدودکننده های  می توانند  کاربران 

غیرفعال را  سایت  به  ورود  داده های  خودکار  کردن   پر 

 کنند.

به گزارش ایسنا، اکرث مرورگرها دارای یک مدیر گذرواژه ی 

ابزاری جهت ذخیره سازی  گذرواژه  مدیر  داخلی هستند. 

یا  فرم ها  پرکردن  و  داده  پایگاه  یک  در  ورود  اطالعات 

ورود خودکار به سایت ها با استفاده از اطالعات موجود 

در هامن پایگاه داده است. کاربرانی که قابلیت بیشرتی 

LastPass،KeeP� مانند گذرواژه  مدیران  بر   می خواهند 

گذرواژه  مدیران  این  می کنند.  تکیه   DashLane و    ass

به عنوان  یا ممکن است  اضافه می کنند  را  قابلیت هایی 

نصب شوند. میزکار  برنامه های  یا  مرورگر  افزونه های 

ماهر  مرکز  گزارش  در   Priceton رشکت  تحقیقات 

)مدیریت امداد و هامهنگی رخدادهای رایانه ای( نشان 

شده اند  کشف  به تازگی  که  وبی  ردیاب های  می دهد 

سوءاستفاده  گذرواژه  مدیران  از  کاربران  ردیابی  برای 

می کنند. اسکریپت های ردیابی از ضعف مدیران گذرواژه 

می کنند. سوءاستفاده 

در این روش، ابتدا کاربر از یک وب سایت بازدید و یک 

حساب کاربری ثبت می کند و اطالعات را در مدیر گذرواژه 

ذخیره می کند. اسکریپت ردیابی در پایگاه های وب شخص 

اجرا  اصلی  وب سایت  طریق  از  و  شده  داده   قرار  ثالث 

می شود. وقتی کاربری از آن سایت بازدید می کند، فرم های 

ورود به سایت به صورت مخفیانه توسط اسکریپت ردیابی، 

در سایت تزریق می شوند.

مدیر  شد،  یافت  گذرواژه  مدیر  در  مطابقی  سایت  اگر 

کرد.  خواهد  پر  آن  در  را  اطالعات  مرورگر  گذرواژه ی 

اسکریپت ردیابی نام کاربری را شناسایی، آن را درهم سازی 

)hash( می کند و برای ردیابی کاربر به کارگزار شخص ثالث 

می کند. ارسال 

محققان دو اسکریپت متفاوت را که برای سواستفاده از 

مدیران گذرواژه طراحی شده اند تا اطالعات قابل شناسایی 

قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  کنند،  دریافت  را   کاربران 

داده اند. 

این دو اسکریپت AdThink و OnAudience نام دارند 

و فرم های ورود مخفی را در صفحات وب تزریق می کنند 

تا داده های نام کاربری را از مدیر گذرواژه مرورگر بازیابی 

کنند.

کارگزار  به  را  آنها  و  را محاسبه  اسکریپت ها هش ها  این 

شخص ثالث ارسال می کنند. این هش برای ردیابی کاربران 

فرم های  دیگر  و  کوکی ها  از  استفاده  بدون  سایت ها  در 

ردیابی کاربر استفاده می شود. ردیابی کاربر برای تبلیغات 

آنالین کارایی فراوانی دارد. رشکت ها از این اطالعات برای 

ایجاد منایه های کاربر که عالیق کاربر را بر اساس تعدادی 

بازدیدشده  سایت های  اساس  بر  مثال  برای  عوامل،  از 

می کند،  شناسایی  علمی(  سیاسی،  رسگرمی،  )ورزش، 

می کنند. استفاده 

و  تجزیه  مورد  را  وب  پایگاه  هزار   ۵۰ از  بیش  محققان 

از  روبرداری  از  آنها  یک  هیچ  در  و  داده اند  قرار  تحلیل 

گذرواژه را مشاهده  نکردند. آنها اسکریپت های ردیابی را 

در ۱۱۰۰ پایگاه وب از یک میلیون پایگاه وب اول الکسا 

یافتند.

جهت حفاظت در برابر وب فرم ورود، کاربران می توانند 

مسدودکننده های محتوا را نصب کنند تا درخواست ها به 

دامنه هایی که به آنها اشاره شده است را مسدود کنند. 

روش دیگر غیر فعال سازی پر کردن خودکار داده های ورود 

به سایت است.

سوءاستفادهازپسوردهایذخیرهشده
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فیلترشکن»آمدنیوز«یکبدافزاراست
مرکز ماهر در مورد انتشار بدافزاری با نام فیلرتشکن »آمدنیوز« و ادعای انتساب آن به نهادهای دولتی 

هشدار داد.به گزارش مهر، در پی انتشار بدافزاری با نام فیلرتشکن »آمدنیوز« در بین کاربران سیستم عامل 

اندروید موبایل و ادعای انتساب آن به نهادهای دولتی مرکز مدیریت امداد و عملیات رخدادهای رایانه ای 

)ماهر( با بررسی فنی این نرم افزار مخرب اطالعیه ای صادر کرد.این مرکز اعالم کرد: این نرم افزار مخرب 

هیچ گونه ارتباطی با نهادهای دولتی نداشته و جزئیات تحلیل آن را ارائه داد.بر اساس اعالم مرکز ماهر، 

فیلرتشکن »آمدنیوز« دارای ساختار و طراحی ابتدایی و ساده بوده و پس از اجرا به متام مخاطبان کاربر 

پیامکی حاوی لینک دریافت این فایل را ارسال می کند و سپس همه مخاطبان کاربر را حذف خواهد کرد. 

  

گوگلبرایرونقکسبوکارکلودکابلهایزیردریایینصبمیکند
گوگل قصد دارد در آینده ای نزدیک شبکه ای از کابل های زیردریایی را در نقاط مختلف 

جهان نصب کند تا بتواند خدمات کلود خود را در بخش های بیشرتی از دنیا ارائه کند.

به گزارش فارس ، با افزایش استفاده از خدمات کلود در جهان افزایش رسعت و کیفیت این 

خدمات نیز اهمیت بیشرتی یافته است و گوگل به منظور رقابت با مایکروسافت و آمازون 

می خواهد شبکه کابل های زیردریایی خود را توسعه دهد.

گوگل به دنبال طراحی سه شبکه کابل فیربنوری زیردریایی است که از اقیانوس آرام تا سواحل 

انگلیس، آملان، کشورهای اسکاندیناوی، هلند و بلژیک امتداد می یابند.

Saturday -  20 January 2018 شنبه 30 دى 1396 -   2 جمادي االولی 1439 -  شماره 5500      

با رشد و گسرتش هرچه بیشرت استفاده اقتصادی از 

فضای مجازی در سال های اخیر، میزان پرداخت های 

آنالین هم افزایش داشته است؛ کاری که البته برای 

هرچه ایمن تر شدن نیازمند رعایت اصولی است.

مبادالت  از  بسیاری  برخط شدن  ایسنا،  گزارش  به 

میزان  تا  موجب شده  مجازی  فضای  در  اقتصادی 

بیشرت  فضا  این  در  کالهربداری ها  و  سوءاستفاده 

شود. بخشی از این سوءاستفاده احتامال به خاطر 

مبادله  حداقل  یا  و  فضا  این  شدن  شناخته  کمرت 

ادامه  در  که  نکاتی  فضاست.  این  در  اقتصادی 

می آید به شام کمک می کند تا بتوانید مبادله های 

کنید. امن تر  را  خود  مجازی 

 شخصی که با او معامله می کنید را بشناسید

قبل از این که خریدی انجام دهید، آدرس و شامره 

تلفن واقعی فروشنده اینرتنتی را بررسی و نسبت 

به صحت آن اطمینان پیدا کنید. به این منظور که 

اگر بعداً برای شام سوالی پیش بیاید و یا به مشکلی 

تلفن در دست  آدرس و شامره  این  کنید،  برخورد 

شامست و می توانید به آنها مراجعه کنید.

کاالئی که می خرید را بشناسید

یک نسخه نهایی از رشایط و ویژگی های محصول 

را که فروشنده تهیه کرده است، را به دقت مطالعه 

و  کننده  برای شام خسته  کار  این  اگر  کنید حتی 

به  را  ویژگی ها  و  باشد. همچنین رشایط  مالل آور 

راضی  از محصول  اگر شام  که  کنید  بررسی  دقت 

نیستید، آیا می توانید آن را برگردانده و پول خود 

شده  ثبت  اطالعات  نوع  هر  کنید؟  دریافت  را 

متامی  شامل  و  است  معامله  این  به  مربوط  که 

نامه های الکرتونیک ارسالی به فروشنده و دریافتی 

از فروشنده است، را ذخیره کرده و از آنها پرینت 

بگیرید.

که  مراکزی  از  را  هدیه  کارت های  همینطور 

از  کنید.  تهیه  دارید،  اعتامد  آنها  به  و  می شناسید 

خرید کارت از سایت هایی که مانند یک حراجی کار 

می کنند، خودداری کنید. زیرا این کارت ها می توانند 

باشند. تقلبی 

در حفاظت از اطالعات شخصی خود حساس باشید

اطالعات کارت اعتباری خود یا سایر اطالعات مالی 

خود را در ازای خرید و دریافت جدیدترین اسباب 

یا  و  فصلی  شغل  یک  رایگان،  هدیه  کارت  بازی، 

اجاره )یک محل( برای تعطیالت در اختیار شخصی 

که منی شناسید، قرار ندهید.

نامه  طریق  از  را  خود  مالی  اطالعات  کنید  سعی 

روشی  الکرتونیک  نامه  نکنید.  ارسال  الکرتونیک 

شامره  اعتباری،  کارت  شامره  انتقال  برای  مطمنئ 

حساب بانکی و یا شامره تامین اجتامعی نیست.

برروی لینک موجود در نامه الکرتونیکی هم کلیک 

نکنید. رشکت هایی که فعالیت آنها مرشوع و قانونی 

نامه  از طریق  را  است قاعدتا اطالعات مالی شام 

الکرتونیکی یا پیام های پاپ آپ درخواست منی کنند.

سیاست حفظ ارسار را به دقت مطالعه و بررسی 

کنید

باشد و  سیاست حفظ ارسار ممکن است طوالنی 

اطالعات  می تواند  اما  باشد،  زمان بر  آن  خواندن 

مهمی را در اختیار شام قرار بدهد. برای مثال وب 

آوری  جمع  را  شخصی  اطالعات  نوع  چه  سایت 

می کند، صاحبان و اپراتورهای سایت چگونه قصد 

دارند از این اطالعات استفاده کنند. اگر منی توانید 

سیاست حفظ ارسار سایت را پیدا کنید و یا آن را 

درک منی کنید و مفاد آن را متوجه منی شوید، به فکر 

انجام معامالت تجاری خود در جای دیگری باشید و 

بگذارید که سایت )صاحبان سایت( بداند شام چه 

فکر و نظری دارید.

حواشی خرید

با دانسنت نام سازنده یک کاال و شامره مدل، شام 

می توانید ویژگی های این کاال را به صورت جز به 

جز با سایر کاالهای مشابه مقایسه کنید. بعضی از 

خرده فروشان کاال را به قیمتی که سایر رقبا عرضه 

آن  قیمت  حتی  یا  و  می کنند  بازار  وارد  می کنند، 

را پایین تر هم می آورند. بسیاری از بازرگان ها، نه 

همه آنها، امسال هزینه ای بابت خرید کاال پرداخت 

منی کنند.

بنابراین هزینه ارسال کاال را نیز در مجموع هزینه ها 

در نظر بگیرید. اگر شام در اینرتنت سفارش خرید 

می کنید،  انتخاب  را  فروشگاه  محل  و  می دهید 

نیز در  را  نقل عمومی  پارکینگ و حمل و  هزینه 

بگیرید. نظر 

عمومی   WiFi شبکه   طریق  از  خرید  مواظب 

باشید ندارد(  رمز  که  )شبکه ای 

و  آگاه سازی  پایگاه  سایت  اطالعات  اساس  بر 

اطالع رسانی جرایم اقتصادی در فضای مجازی، فکر 

نکنید که نقاط دسرتسی WiFi عمومی امن هستند. 

تا زمانی که مطمنئ نشوید که یک نقطه دسرتسی 

است  ممکن  دارد،  کافی  و  موثر  امنیتی  ابزارهای 

نخواهید اطالعات حساس خود مانند شامره کارت 

اعتباری تان را از طریق آن شبکه ارسال کنید.

کارت هزینه  یا  اعتباری  کارت  از طریق  را  مبالغ   

کنید پرداخت 

برای  روش ها  اثرگذارترین  و  بهرتین  از  ابزارها  این 

محافظت و حامیت از استفاده کننده است. ارسال 

ریسک  می تواند  مخابراتی  سیستم  طریق  از  پول 

داشته باشد. هامنند ارسال وجه نقد، اگر یک بار 

ارسال شود، دیگر ارسال شده است؛ شام منی توانید 

آن را برگردانید.

خرید در اینرتنت و استفاده از ابزارهای شبه نقد 

داشته  ریسک  می تواند  و...  شخصی  چک  مانند 

که  کنید  استفاده  ابزارها  این  از  زمانی  تنها  باشد. 

شخصی که با او معامله می کنید، را می شناسید.

محصوالت رایگان می توانند هزینه زا باشند

سایر  و  الکرتونیک  کارت های  صفحه،  محافظ 

حامل  می توانند  اینرتنت  فضای  در  دانلودها 

ویروس های خطرناک باشند. نرم افزارهای ضدویروس 

دیواره  افزار  نرم  با  را همراه  و ضدجاسوسی خود 

دارید. نگه  فعال  و  روز  به  همواره  آتش 

حساب های مالی خود را به دقت بررسی کنید

را  خود  حساب های  مستمر  و  روزانه  صورت  به 

بررسی کنید تا مطمنئ شوید متامی برداشت های پول 

از حساب مطابق نظر خودتان صورت گرفته است.

هشدار!

در خریدهای اینترنتی کاله سرتان نرود

رییس مرکز رسانه های دیجیتال گفت: منونه داخلی و مشابه تلگرام افتخاری 

برای کشور ایران است چرا که این پیام رسان یک مهندسی معکوس دقیق از 

تلگرام به شامر می رود.

سید مرتضی موسویان، رییس مرکز رسانه های دیجیتال در گفت و گو با اقتصادی 

ایلنا درباره ایجاد یک پیام رسان با امکانات مشابه تلگرام گفت: ایجاد یک پیام 

رسان بومی با امکانات مشابه تلگرام با قابلیت های مناسب برای کسب و کارهای 

اینرتنتی صحت دارد اما این مسئله که قرار است این پیام رسان داخلی جایگزین 

تلگرام شود به هیچ وجه صحیح نیست؛ در حقیقت مرکز رسانه های دیجیتال 

هیچ وقت اعالم نکرده است که این پیام رسان بومی با قابلیت های متعدد و 

مشابه تلگرام قرار است جایگزین تلگرام باشد.

رییس مرکز رسانه های دیجیتال با اشاره به دالیل عدم توانایی جایگزینی پیام 

رسانی با امکانات تلگرام به جای پیام رسان تلگرام اظهار داشت: زیر ساخت های 

فنی منونه کامل و مشابه ایرانی تلگرام در مراحل اولیه قرار دارد و توانایی رفع 

نیاز تعداد کاربران ایرانی عضو در پیام رسان تلگرام را ندارد به همین دلیل 

 است که باید این پیام رسان گسرتش پیدا کند تا به یک بسرت مناسب تبدیل 

شود.

موسویان خاطر نشان کرد: منونه داخلی و مشابه تلگرام افتخاری برای کشور 

به  تلگرام  از  پیام رسان یک مهندسی معکوس دقیق  این  ایران است چرا که 

شامر می رود. کد نویسی منونه داخلی تلگرام در ایران انجام شده و در آن از 

جدیدترین و برترین تکنولوژی ها استفاده شده است. همچنین نکته مهم در 

مورد پیام رسان داخلی جدیدی که قرار است تا امکانات تلگرام را در بسرتی 

بومی عرضه کند، مسئله مستقل بودن این پیام رسان و عدم ارتباط با تلگرام 

است.

وی تاکید کرد: منونه داخلی و مشابه تلگرام به هیچ وجه قرار نیست تا جایگزین 

تلگرام شود اما امکانات بسیار مناسبی نسبت به تلگرام دارد که قطعا برای مردم 

و کسب و کارها جذاب خواهد بود. 

موسویان با بیان این که رشکت سازنده منونه داخلی تلگرام یک رشکت خصوصی 

است، گفت: یک رشکت خصوصی فرهنگی و دیجیتال با مجوز مرکز رسانه های 

دیجیتال در حال پیاده سازی این پیام رسان است و این مجموعه به یک نهاد 

دولتی تعلق ندارد.

 رییس مرکز رسانه های دیجیتال 

ایجادیکپیامرسانبومی
باامکاناتمشابهتلگرام

پیامرسانهامحتاجحمایتندیارقابت
دیدگاه های متفاوت تصمیم سازان در شورای عالی فضای مجازی، 

وزارت ارتباطات و مجلس درباره شیوه حامیت از پیام رسانهای 

داخلی در برنامه ای تلوبزیونی به بحث گذاشته شد.

به گزارش مهر ، رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی 

گفت: اراده جدی برای حامیت از پیام رسان های داخلی تاکنون 

در کشور وجود نداشته است.

وی افزود: حامیت از این پیام رسان ها ناکافی بوده است و باید 

به طور جدی تر از پیام رسان های داخلی حامیت کنیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مسئوالن مرتبط با فناوری 

ارتباطات باید اعتامد عمومی را به پیام رسان های داخلی باال 

بربند.

تقی پور افزود: باید به مردم بگوییم که حریم شخصی آنان بر 

اساس قانون اساسی در پیام رسان های داخلی حفظ می شود.

وی گفت: پیام رسان های داخلی قادر به پاسخگویی به استقبال 

عمومی مردم نیستند و القای عدم اعتامد مردم به این پیام رسان 

ها از سوی برخی از مسئولین به هیچ وجه درست نیست.

عضو شورای عالی فضای مجازی ترصیح کرد: رضباتی که کشور از 

نرم افزارهای خارجی دیده بسیار زیاد است.

وی افزود: اگر پیام رسان های خارجی مهار نشوند به هیچ حد و 

مرزی قناعت منی کنند در حالی که نرم افزارهای داخلی هیچ گاه 

چنین رفتاری از خود بروز منی دهند.

تقی پور گفت: باید به مردم بگوییم با پیام رسان های داخلی بهرت 

می توانیم از اطالعات آنان صیانت کنیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات هم 

در این برنامه گفت: باید شاهد رشد واقعی و رقابت در پیام رسان 

های داخلی باشیم و حامیت رصف از آنان در آینده به عاملی 

برای جلوگیری از رشد این پیام رسان ها تبدیل خواهد شد.

خرسو سلجوقی افزود: نباید این انحصار را برای تلگرام ایجاد می 

کردیم اگر پیام رسان های خارجی دیگری هم در کشور فعال 

بودند تا این حد از تلگرام استقبال منی شد.

وی ترصیح کرد: باید انحصار داخلی و خارجی در همه پیام رسان 

ها شکسته شود.

ارتباطات  وزارت  اطالعات  فناوری  سازمان  عامل  هیئت  عضو 

گفت: اعتامد جامعه به پیام رسان های داخلی آنگونه که باید 

نیست.

سلجوقی افزود: امروز پول مجازی در دنیا مرسوم شده است و 

نباید باز هم به آن به صورت انحصاری بنگریم.

وی گفت: با هدف حامیت از پیام رسان های داخلی استفاده 

از پیام رسان های خارجی در بانک ها به طور کلی ممنوع شده 

است.

ارتباطات  وزارت  اطالعات  فناوری  سازمان  عامل  هیئت  عضو 

افزود: پیام رسان های داخلی در سه سطح زیر سه میلیون بین 

سه تا پنج میلیون و باالی پنج میلیون کاربر تقسیم بندی شده و 

مورد حامیت قرار می گیرند.

پیام رسان های  اگر بتوانیم اعتامد مردم را به  سلجوقی گفت: 

داخلی جلب کنیم خود آنها در فضای تهدید مجازی هم ورود و 

مقابله می کنند.

سید احسان قاضی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در 

ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ۱۷۰ مناینده مجلس در نامه ای 

به رسان قوا خواستار حامیت از پیام رسان های داخلی و از بین 

رفنت انحصار پیام رسان های خارجی شده اند.

وی افزود: بودجه بندی و اختصاص پهنای مناسب برای پیام رسان 

برای  مجلس  به  دولت  پیشنهادهای  از  تواند  می  داخلی  های 

حامیت از این پیام رسان ها باشد.

قاضی زاده گفت: درآمد برخی اپراتور ها از محل پیام رسان های 

خارجی ساالنه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: رسمایه گذاری که برای جا 

انداخنت تلگرام در کشور شد برای هیچ پیام رسان دیگری صورت 

نگرفت.

جمله  از  کشور  به  تلگرام  آوردن رسورهای  پیگیری  گفت:  وی 

است. خارجی  رسان  پیام  این  برای  ویژه  های  گذاری  رسمایه 

قاضی زاده افزود: اگر حس اعتامد عمومی مردم به پیام رسان 

های داخلی را می دیدیم شاهد چنین رشایطی نبودیم.

های  رسان  پیام  همه  گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 

به طور  پیام رسان خارجی  تا یک  بسته شد  و خارجی  داخلی 

انحصاری فعالیت کند و ۴۰ میلیون کاربر ایرانی را جذب خود 

مناید.

سیدجعفر خورشاد مدیر عامل پیام رسان رسوش نیز در این برنامه 

گفت: در چند هفته گذشته شاهد اقبال عمومی به این پیام رسان 

بودیم به طوری که هم اکنون بیش از سه میلیون نفر عضو آن 

هستند.

وی افزود: در سه هفته گذشته شاهد هجوم بی سابقه کاربران 

این  اما  شد  آن  در  اختالل  باعث  که  بودیم  رسان رسوش  پیام 

اکنون رفع شده است. اختالل هم 

خورشاد گفت: هم زمانی استفاده از پیام رسان رسوش چت و 

دانلود ۱۱ برابر پیش بینی های ما بود.

 
ابالغ بخشنامه جدید برای طرح رجیستری تلفن همراه؛

سامانهآنالینرجیستری
گوشیهایمسافریراهاندازیشد

گمرک ایران، راه اندازی سامانه آنالین رجیسرتی گوشی های مسافری را رسام 

اعالم کرد و از اعطای معافیت ۸۰ دالری به تلفن همراه مسافران ورودی، 

خرب داد.

به گزارش مهر، گمرک ایران از راه اندازی سامانه آنالین گوشی های مسافری 

خربداد که این سامانه با هدف دسرتسی آسان مسافران و امکان خود اظهاری 

واحد  پنجره  و  گمرکی  جامع  سامانه  طریق  از  مسافری  های  گوشی  برای 

تجارت فرامرزی صورت گرفته است.

بنابراین گزارش، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران 

با ارسال بخشنامه ای به گمرکات مستقر در فرودگاه های بین املللی کشور، 

مهلت زمانی و نحوه ثبت نام IMEI تلفن همراه مسافران ورودی در سامانه 

گمرک را اعالم کرد.

در این بخشنامه با اشاره به نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 

معاون برنامه ریزی و امور بین امللل گمرک آمده است: 

تاریخ ورود به  از  ۱� کلیه مسافران ورودی مکلفند حداکرث ظرف ده روز 

کشور نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه به آدرس 

کنند. اقدام   http://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister اینرتنتی 

۲� مسافرین از طریق سامانه مذکور با احتساب ۸۰ دالر معافیت نسبت به 

پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مابقی ارزش گمرکی یک 

دستگاه تلفن همراه برای هر مسافر )حسب ارزش های گمرکی مندرج در 

سامانه( وفق مقررات مسافری اقدام کنند.

۳� با عنایت به نامه صدرالذکر معاون برنامه ریزی و امور بین املللی آدرس 

تلفن   IMEL ثبت  جهت   http://epl.irica.gov.ir/ImeiRegisterاینرتنتی

همراه راه اندازی گردیده و لینک آدرس و دستورالعمل اجرایی سامانه مذکور 

بر روی پورتال گمرک قابل رویت می باشد، لذا ضمن اطالع رسانی تأکید منایید 

اطالعات مربوطه رصفاً در لینک مذکور درج و ثبت گردد.

۴� در صورت درخواست مسافر جهت انجام عملیات فوق الذکر، در هنگام 

ورود گمرک مربوطه می بایست از طریق لینک مذکور نسبت به انجام فرآیند 

ثبت رجیسرتی اقدام مناید.

۵� تأکید می گردد با عنایت به بند ۲ صورتجلسه فوق الذکر مراتب فوق به 

طریق مقتضی با نصب برن، تابلو و توزیع بروشور به مسافرین ورودی و 

خروجی اطالع رسانی و همچنین مقرر فرمایند نسبت به  اعالم مراتب به 

رشکت های هواپیامیی جهت اطالع رسانی به مسافران به طریق مقتضی اقدام 

گردد.

بنابراین گزارش جهت دسرتسی آسان تر به سامانه آنالین رجیسرتی گوشی 

های مسافری و استعالم شامره رسیال IMEI گوشی های تلفن همراه وارداتی 

می توانید از Google Chrome استفاده منایید . ضمن اینکه لینک ورود 

به این سامانه ها در سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir قرار داده 

شده است .

شایان ذکر است از حدود دو ماه پیش طرح رجیسرتی با همکاری گمرک 

و وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات و با هامهنگی ستاد مرکزی مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز عملیاتی شده است .

اینستاگرامگرفتناسکرینشاتازاستوریرا
بهشمااطالعمیدهد

در به روزرسانی بعدی اینستاگرام چنانچه از استوری های فردی اسکرین شات 

بگیرید، به طرف اعالم خواهد شد.

به گزارش باشگاه خربنگاران جوان؛ یکی از وب سایت های بزرگ فناوری به 

نام »wabetainfo« از قابلیت جدید اینستاگرام که در به روزرسانی بعدی به 

آن اضافه خواهد شد، پرده برداری کرد. این وب سایت می گوید اینستاگرام 

در حال آزمایش قابلیتی است که گرفنت اسکرین شات از استوری را به کاربر 

اعالم می کند.

در واقع زمانی که شام تصویری را به عنوان استوری در صفحه خود قرار 

میدهید، اگر شخصی از آن اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام با ارسال اعالنی به 

شام، نام حساب کاربری او اعالم می کند. پیش از این اینستاگرام این امکان را 

برای تصاویر یکبار مرصف که در دایرکت ارسال می شد قرار داده بود و قصد 

دارد تا امکان را برای استوری نیز فراهم کند.

قرار  دسرتس  در  قابلیت  این  که  زمانی   »wabetainfo« سایت  گفته  به 

را به شخص مقابل  استوری  از  اولین اسکرین شات شام  اینستاگرام  بگیرد 

انجام را  آن  بعد  دفعه  که  داد  خواهد  اطالع  شام  به  اما  کند  منی   ارسال 

 می دهد.


