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ماموریت ضربتی وزارت صنعت
 برای کاهش آلودگی هوا

گندم خودکفا ماند؛ صادرات ۶ برابر شد

خودرو در بازار کم شد 

سناریوهای پیش روی صنعت هوایی ایران 
پس از اقدامات ترامپ

مجوز بانک مرکزی 
برای پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده  سخنگوی کمیسیون تلفیق خبرداد:

واگذاری 14 هزار پروژه نیمه تمام 
به بخش غیر دولتی

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

نفت نزدیک به مرز 7۰ دالر ایستاد

افزایش توزیع ارز مداخله ای در بازار
وزارت اقتصاد فراخوان داد؛

انتشار 1۰ هزار میلیارد ریال 
اوراق مشارکت دولتی

تراژدی »سانچی« 
زیر ذره بین مجلس  

این  انرژی مجلس گفت:  رئیس کمیسیون  نائب 

کمیسیون حادثه کشتی سانچی را بررسی می کند.

سیدعلی ادیانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 

حادثه اخیر نفتکش سانچی و پیگیری مجلس در 

این مورد، اظهار کرد:  مجلس بدون تردید نسبت 

به این حادثه عکس العمل نشان داده و به دلیل 

اهمیت و حساسیت موضوع، این امر در دستور 

پیگیری  جدی  طور  به  پارملان  و  دارد  قرار  کار 

می کند.

انرژی مجلس خاطرنشان  نائب رئیس کمیسیون 

کرد: کمیسیون انرژی ماموریت دارد با دو کمیته 

حادثه  بررسی  به  نفت  کمیته  یک  و  حقوقی 

کشتی سانچی بپردازد که به علت وقوع آن، نحوه 

چین،  مقامات  عملکرد  امداد،  و  رسانی  کمک 

علت برخورد کشتی باری چینی با کشتی نفتکش 

سانچی و تحلیل و بررسی عملکرد مقامات چینی 

که در اختیار مقامات ایرانی قرار می گیرد ورود 

پیدا کرده و آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. 

ادیانی اظهار کرد: مسئوالن وزارت نفت، نفت کش 

و کمیته ویژه دولت جمع بندی ها را انجام می 

دهند و پس از دریافت اطالعات نهایی گزارش آن 

تقدیم مجلس می شود تا پیگیری های الزم انجام 

گیرد.وی در پایان گفت: اطالعات جعبه سیاه در 

نوع موضع گیری کمیسیون انرژی کمک کرده و 

پیگیری مجلس شورای اسالمی را در بردارد.

رادیویی  سکوت  از  ژورنال  اسرتیت  وال  گزارش 

سانچی نفتکش 

به گزارش وال اسرتیت ژورنال، سانچی که حامل 

مقصد  به  ایران  سبک  نفت  بشکه  میلیون  یک 

با کشتی باری  از زمان برخورد  کره جنوبی بود، 

آتش  در  ژانویه  پنجم  در  کریستال«  اف  »سی 

می سوخت. این کشتی که پس از برخورد، بر اثر 

رسزمینی  آب های  سوی  به  شدید  بادهای  وزش 

دو  و  ایرانی  ملوان   ۳۰ بود  شده  نزدیک  ژاپن 

داشت.  بنگالدشی 

طبق گزارش خربگزاری دولتی چین، چهار امدادگر 

از  تن  دو  پیکر  و  شده  سانچی  وارد  شنبه  روز 

ملوانان به همراه جعبه سیاه کشتی را که مشابه 

را  سفر  اطالعات  و  بوده  هواپیامها  سیاه  جعبه 

نیز هفته  پیکر دیگر  یافتند. یک  ضبط می کند، 

گذشته در آب های نزدیک این کشتی پیدا شده 

بود. با این همه بازرسان می گویند در این جعبه 

سیاه هیچ گزارش رسمی از سانحه از سوی کسانی 

که در کشتی حضور داشتند دریافت نشده است. 

جعبه سیاه آمار مختلفی را ضبط می کند که برای 

بازسازی یک سفر استفاده می شود.

ساحل  مایلی   ۱۶۰ در  که  برخورد  این  دلیل 

کشتی  دو  است.  نامعلوم  داد  روی  شانگهای 

این برخورد، مخابره موقعیت  از  ساعت ها پیش 

خود به سیستم ردیابی دریایی را متوقف کرده 

بودند.کشتی »سی اف کریستال« در این برخورد 

صدمه اندکی دید اما ۲۱ خدمه آن جان سامل به در 

بردند. دست کم ده ها کشتی از چین، ژاپن و کره 

جنوبی در تالش ها برای امدادرسانی و پاکسازی 

آتش سوزی  نشدند  موفق  اما  داشتند،  حضور 

سانچی که همچنان در حال انفجارهای پیاپی بود 

را اطفا کنند.

نفت نزدیک به مرز 7۰ دالر ایستاد
نفت در معامالت روز دوشنبه نزدیک به باالترین قیمت سه سال گذشته 

ایستاد و از تداوم کاهش تولید اوپک و روسیه به رغم افزایش فعالیت حفاری 

آمریکا و کانادا که به تولید باالتر آمریکای شاملی در آینده اشاره دارد مورد 

حامیت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت که قیمت پایه بین املللی 

است، با دو سنت کاهش نسبت به قیمت نهایی روز جمعه، به ۶۹.۸۵ دالر 

در هر بشکه رسید.بهای معامالت آتی وست تگزاس اینرتمدیت آمریکا با ۱۰ 

سنت کاهش، ۶۴.۴۰ دالر در هر بشکه بود.

هر دو قیمت پایه هفته گذشته به باالترین حد از دسامرب سال ۲۰۱۴ تاکنون 

صعود کرده بودند و برنت به رکورد ۷۰.۰۵ دالر و وست تگزاس اینرتمدیت 

 ،ANZ به ۶۴.۷۷ دالر افزایش پیدا کرده بود.به گفته تحلیلگران گروه بانکی

قیمت نفت اخیرا تحت تاثیر آماری که تداوم روند محدود شدن عرضه در 

بازار را نشان می دهد، افزایش پیدا کرده است. بازارهای نفت از کاهش تولید 

به رهربی اوپک و روسیه که با هدف حامیت از قیمت ها انجام می گیرد به 

خوبی پشتیبانی شده اند.

ویلیام اوالگلین، تحلیلگر رسمایه گذاری در رشکت »ریوکین سکیوریتیز« گفت: 

بسیاری از تحلیلگران براین باورند که قیمت نفت در باالی ۶۰ دالر دچار 

تصحیح خواهد شد، زیرا در این سطح قیمت رشکت های حفاری شیل آمریکا 

باالتر  به عرضه  افزایش بیشرت فعالیت حفاری تشویق خواهند شد که  به 

منجر می شود.

 

افزایش توزیع ارز مداخله ای در بازار
اگرچه دالر طی روزهای گذشته روند روبه رشدی را در پیش گرفته و دالالن 

بازار را فتح کردند، یک مقام مسئول در بانک مرکزی از افزایش توزیع ارز 

مداخله ای و تشدید نظارت بر رصافی ها خربداد.

داشته  را  ارز طی روزهای گذشته وضعیت آشفته ای  بازار  به گزارش مهر، 

است که البته ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می گوید که نوسانات نرخ 

طبیعی است؛ اما به هرحال روز یکشنبه قیمت به باالی ۴۴۰۰ تومان هم 

رسید و در میانه روز، قیمت ۴۴۲۰ تومانی را هم ثبت کرد، ولی در پایان 

معامالت به ۴۳۹۰ تومان رسید و روی این نرخ بسته شد.

مسئوالن بانک مرکزی وعده داده بودند که قیمت بعد از تعطیالت ژانویه 

کاهش یابد و بازار روند منطقی خود را در پیش گیرد؛ اما اکنون باز هم 

برخی  به  منجر  امر  همین  و  می خورد  چشم  به  بازار  در  قیمت  افزایش 

رفتارهای غیرمنطقی از سوی رصافی ها شده است. برخی از مردم نیز اسیر 

هیجانات و وضعیت کنونی بازار ارز قرار گرفته و برای خرید دالر و یورو به 

عنوان یک رسمایه گذاری به بازار مراجعه می کنند که همین امر، قیمت را به 

دلیل افزایش تقاضا باال برده است.

در این میان، یک مقام مسئول در بانک مرکزی از توزیع ارز مداخله ای در 

بازار برای کاهش قیمت خرب داد و گفت که بانک مرکزی برای کنرتل قیمت، 

ارز با نرخ مناسب را در بازار عرضه می کند و طی روزهای گذشته نیز این 

ارز توزیع شده است.

باید صورت  اقداماتی  مجموعه  افزود:  نشود،  ذکر  نامش  خواست  که  وی 

خود  به  غیرمنطقی  روند  قیمت ها  و  برسد  تعادل  به  ارز  بازار  تا  گیرد 

توزیع  رصافی ها،  بر  نظارت  تشدید  بر  عالوه  دلیل  همین  به  نگیرند؛ 

صورت  کند،  حاکم  بازار  بر  را  طبیعی  و  منطقی  روند  که  صورتی  به   ارز 

می گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، از تشدید نظارت مجلس برای پایان دادن به 

بازار سیاه فروش بلیت در ایام منتهی به سال خرب داد و گفت: با اتخاذ تدابیر 

مناسب و برگزاری نشست های منسجم از رشد بی ضابطه نرخ حمل و نقل 

عمومی مامنعت به عمل خواهد آمد.

شهرام کوسه غراوی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ایجاد بازار سیاه 

بلیت هواپیام، اتوبوس و قطار هر ساله در ایام منتهی به سال، گفت: با اتخاذ 

تدابیر مناسب و برگزاری نشست های منسجم از رشد بی ضابطه نرخ حمل و 

نقل عمومی مامنعت به عمل خواهد آمد.

وی، با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس به موضوع گرانی بی ضابطه نرخ 

حمل و نقل عمومی در مناسبت های مختلف حساس بوده و با آن برخورد 

خواهد کرد، افزود: هیچ دستورالعمل قانونی مبنی بر مجاز بودن ایرالین ها 

ایام منتهی به سال  بلیت ها در  افزایش نرخ  پایانه های مسافربری برای  و 

ندارد. وجود 

وی، با تاکید بر اینکه بهرتین زمان مامنعت از ایجاد بازار سیاه بلیت ایام نوروز 

اکنون است، ترصیح کرد: اگر دالالن شاهد نظارت های دقیق مسئوالن از اکنون 

بر بازار بلیت های نوروزی باشند به طور حتم دخالت های خود را در این 

بازار کاهش خواهند داد.

وی با تاکید بر اینکه احتامل گرانی بلیت قطار در بین سایر شقوق حمل و نقل 

در ایام منتهی به سال محتمل تر است، افزود: با توجه به گران تر بودن بلیت 

هواپیام به نسبت سایر شقوق حمل و نقل و همچنین ایمن تر بودن حمل و 

نقل با قطار اقبال مردم به استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی بیشرت است 

که این موضوع خود ورود بیشرت دالالن به نرخ گذاری های سلیقه ای در این 

حوزه را توجیه می کند.

کوسه غراوی ادامه داد: با توجه به احتامل ورود دالالن در حوزه قیمت گذاری 

نرخ بلیت قطار باید نظارت های بیشرتی بر این حوزه نیز اعامل شود تا حتی 

یک ریال هم از نرخ های مصوب در فروش های بلیت نوروزی تجاوز نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس ، یادآور شد: مجلس به ویژه کمیسیون عمران 

آن از اکنون که دو ماه به پایان سال و آغاز سفرهای نوروزی باقی مانده برنامه 

ریزی برای جمع کردن بساط داللی در فروش بلیت های ایام منتهی به سال را 

در دستور کار خود قرار می دهد.

تشدید نظارت مجلس برای پایان دادن
 به بازار سیاه بلیت های نوروزی 

حداکثر درآمدهای نفتی سال آینده
 ۵۵ میلیارد دالر 

در  نفتی  درآمدهای  وضعیت  خصوص  در  گزارشی  انتشار  با  اقتصاد  وزارت 

بودجه۹۷، به ترشیح دو سناریوی قیمت ۵۴ و ۵۸ دالری پرداخته که بر این اساس، 

درآمدهای نفتی حداقل ۵۱ وحداکرث ۵۵ میلیارد دالر خواهد بود.

به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی، به بررسی وضعیت 

درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخته است؛ بر این اساس، دو سناریوی 

دو حالت،  در هر  که  گرفته شده  نظر  در  نفت  برای  و ۵۸ دالری  قیمت ۵۴ 

درآمدهای نفتی حداقل ۵۱ وحداکرث ۵۵ میلیارد دالر خواهد بود. چکیده این 

گزارش به رشح زیر است:

۱- قیمت نفت خام در سال ۲۰۱۷ میالدی از نوسانات بسیاری برخوردار گردید 

به نحوی که سبد نفتی اوپک از ۵۲.۴ دالر در هر بشکه در ابتدای سال )ژانویه( 

به ۴۵.۲ دالر در اواسط سال )ژوئن( کاهش یافت و در پایان سال به ۶۱.۴  دالر 

افزایش یافت. با این حال متوسط قیمت نفت خام در سال ۲۰۱۷ با ۵۲.۴ دالر در 

هر بشکه باالتر از متوسط قیمت در سال قبل از آن )متوسط ۴۰.۸ دالر در هر 

بشکه( قرار گرفت.با در نظر گرفنت عوامل مختلف تأثیرگذار بر بازار نفت در سال 

آتی، پیش بینی می شود سطح کلی قیمت ها باالتر از سال جاری و با توجه به نظر 

موسسات بین املللی در سطح ۵۴ دالر تا ۵۸ دالر در هر بشکه باشد این در حالی 

است که منابع نفتی برای بودجه سال ۱۳۹۷ کشور با فرض قیمت هر بشکه ۵۵ 

دالر منظور شده است.

مهمرتین عوامل )قابل پیش بینی( تأثیرگذار بر قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ شامل 

پیش بینی رشد اقتصاد جهانی و عرضه و تقاضای نفت خام می باشد که به رشح 

ذیل توسط مؤسسات معترب بین املللی مورد پیش بینی قرار گرفته است:

در ارتباط با رشد اقتصاد جهانی، بر اساس جدیدترین گزارش های اوپک، صندوق 

بین املللی پول و بانک جهانی، اقتصاد جهانی روند رو به رشد خود را در سال 

رشد   OECD اقتصادهای  در  ویژه  به  رشایط  این  و  است  داده  ادامه   ۲۰۱۷

چشمگیر داشته است و روند رشد اقتصادهای پیرشفته فراتر از انتظار بوده است.

هر چند چالش های رشد اقتصادی همچنان پابرجاست لیکن روند رشد مذکور در 

سال آتی نیز ادامه دارد و سازمان اوپک و صندوق بین املللی پول رشد اقتصادی 

سال ۲۰۱۸ را ۳.۷ درصد و بانک جهانی نیز ۲.۹ درصد اعالم منوده است.

بر اساس پیش بینی های به عمل آمده تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۱۸ 

بالغ بر ۹۸.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود که ۱.۶ میلیون بشکه در روز بیشرت 

از رقم سال ۲۰۱۷ می باشد. این در حالی است که طی دو سال گذشته مهمرتین 

دلیل کاهش قیمت نفت، وجود مازاد عرضه در بازار عنوان شده است.برای سال 

۲۰۱۸ نیز پیش بینی می شود در فصل اول، بازار با مازاد عرضه مواجه گردد که 

باعث افزایش سطح ذخیره سازی ها خواهد شد، اما در فصول دوم، سوم و چهارم 

تا سطح حداکرث ۱.۸ میلیون بشکه در روز با کرسی مواجه گردد.

۲- طی سال جاری به طور متوسط تولید نفت خام ایران بالغ بر۳.۸۵۱ میلیون 

بشکه در روز و تولید میعانات گازی نیز بالغ بر ۶۰۸ هزار بشکه در روز بوده 

است. این در حالی است که متوسط صادرات نفت خام حدود ۲.۱۳۶ میلیون 

بشکه در روز و میعانات گازی نیز حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز بوده است. 

عمده ترین مشرتیان نفتی کشور شامل کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی 

ایران طی سال جاری  از  است که در مجموع واردات نفتی کشورهای مذکور 

افزایش نشان می دهد و در مجموع میزان واردات نفت این ۴ کشور از ایران در 

بازه زمانی ژانویه تا اکترب ۲۰۱۷ به یک میلیون و ۷۱۰ هزار بشکه در روز رسیده 

که ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد.

۳-برای نفت خام ایران نیز پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت صادراتی ایران 

در سال ۱۳۹۷ در سناریو حداقلی ۵۴ دالر و حداکرثی ۵۸ دالر در هر بشکه باشد. 

ازایرنو با فرض صادرات نفت خام و میعانات گازی به طور متوسط ۲.۶ میلیون 

بشکه در روز، متوسط کل درآمدهای صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ حداقل ۵۱ و 

حداکرث ۵۵ میلیارد دالر خواهد بود. 

بر این اساس با توجه به سهم تعیین شده برای دولت از محل عواید نفتی در 

بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۵۳.۵ درصد )۱۰۱۰۱۱۴ میلیارد ریال( و با در نظر 

گرفنت نرخ تسعیر ارز به طور متوسط ۳۶۰۰۰ ریال پیش بینی می شود منابع در 
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طرح »روستا تعاون« مانع ایجاد شغل های کاذب
از  شایسته  استفاده  تعاون می گوید  وزارت  تولیدی  تعاونی های  مدیرکل   

پتانسیل تعاونی ها موجب اشتغالزایی گسرتده در کشور می شود.او معتقد 

است طرح روستا تعاون از شکل گیری مشاغل کاذب و مهاجرت روستانشینان 

به شهرها جلوگیری می کند.

الربز محمدی در گفت وگو با ایسنا، اجرای طرح »روستاتعاون« را یکی از 

برنامه های وزارت کار در راستای ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: قانون 

برنامه ششم توسعه اهداف کمی مناسبی را برای رشد و توسعه روستاها، 

عمران و آبادی و اشتغال روستایی پیش بینی کرده است به نحوی که ایجاد 

صنعتی  منطقه   ۹۸ ساخت  روستایی،  کار  و  کسب  خوشه   ۵۴ توسعه  و 

روستایی و ایجاد حداقل یک میلیون و ۱۴ هزار فرصت شغلی در روستاها 

پیش بینی شده تا از طریق بخش های خصوصی و تعاونی ایجاد شود.

در  شغل   ۱۴ تا   ۱۲ متوسط  طور  به  روستایی  تعاونی  هر  وی  گفته  به 

گرایش های مختلف نظیر صنایع دستی، فرش، بوم گردی، معدن و تولید 

محصوالت روستایی ایجاد می کند و بسته به ظرفیت هر استان از طریق 

ساماندهی و تشکیل ۲۰۰۰ تعاونی در روستاها موفق به ایجاد ۲۷ هزار 

فرصت شغلی جدید در بیش از ۹ رسته فعالیت تعاونی در روستاها خواهد 

شد.

مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی افزود: این 

طرح در دو مرحله با هدف کمی در هر مرحله ۱۰۰۰ تعاونی ۱۰۰۰روستا 

در طول برنامه ششم توسعه اجرا می شود.

محمدی درباره ضامنت اجرای طرح » روستا تعاون« گفت: این طرح بر 

ظرفیت ها و توامنندی های روستاییان و مناطق روستایی تکیه دارد و براساس 

تکالیف قانونی دولت در روستاها طی پنج سال آینده پایه گذاری شده و 

مبنای آن اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه ششم است. به اعتقاد کارشناسان، 

توسعه در روستاها زمانی اتفاق می افتد که کار مشارکتی با حضور ذینفعان 

روستا انجام شود، لذا به دلیل فلسفه وجودی تعاون که بر پایه همکاری 

و مشارکت جمعی است این طرح بهرتین مدل برای تحقق اهداف اشتغال 

پایدار به شامر می رود.

و  مهاجرفرستی  دارای  روستاهای  در  را  طرح  این  اجرای  اولویت  وی 

مهاجرپذیری دانست و افزود: این طرح در صورت اجرای موفق، موجب 

بازگشت روستاییان به زادگاه خود شده و زمینه  اشتغال گسرتده را فراهم 

کرد. خواهد 

طرح  این  هدف  پایان  در  تعاون  وزارت  تولیدی  تعاونی های  مدیرکل 

اقتصاد روستاها دانست و گفت: به موجب این طرح  را مقاومتی کردن 

روستاییان می توانند با بهره گیری از ظرفیت تولیدی روستاها در حوزه صنایع 

پایه غذایی و کشاورزی، محصوالتی باکیفیت و ارزش افزوده باال و رقابت 

پذیر در سطح بازارهای ملی و فراملی تولید کنند.

 
از سوی سازمان مالیات صورت گرفت؛

ابالغ شرط بخشش جریمه مالیات حقوق  
جریمه  بخشش  رشط  مالیاتی،  امور  سازمان  مستقیم  مالیات های  معاون 

ابالغ کرد. را  بر درآمد حقوق  مالیات 

 به گزارش رسانه مالیاتی، در ابالغیه نادر جنتی؛ معاون مالیات های مستقیم 

خطاب به مخاطبین، ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل 

امور مالیاتی با موضوع عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیات 

های مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد 

حقوق، در موعد مقرر آمده است:

یا  شمول  خصوص  در  مالیاتی،  امور  کل  ادارات  از  برخی  ابهام  به  نظر 

مستقیم  های  مالیات  قانون   ۱۹۷ ماده  موضوع  جریمه  شمول  عدم 

مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ با عنایت به بارگذاری لسیت های حقوق در سامانه 

مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور 

از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر  مالیاتی، متذکر می شود: 

به منزله تسلیم لیست مزبور  بر درآمد حقوق،  از طریق سامانه مالیات 

قانون   ۸۶ ماده  موضوع  مقررات  اجرای  در  محل،  مالیاتی  امور  اداره  به 

مالیات های مستقیم است، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون 

از  فیزیکی  صورت  به  یادشده  فهرست  تسلیم  عدم  جهت  به  موصوف، 

اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق 

نخواهد  موضوعیت  کرده اند،  اقدام  مزبور  سامانه  در  خود   کارکنان 

داشت.

 

وضعیت سهم ۴۹ شرکت 
در پرداخت سود سهام عدالت

جزییات سود مصوب سال مالی ۱۳۹۵ مجامع مربوط به رشکت های رسمایه 

پذیر سهام عدالت جهت واریز سود این سهام به حساب مشموالن اعالم شد.

به گزارش مهر ، طرح توزیع سهام عدالت در حالی در سال ۱۳۸۵ به تصویب 

رسیده که بر اساس آن در مدت ۱۰ سال، سود سهام اعطایی به مشموالن)۴۹ 

میلیون و ۲۲۶ هزار نفر( به جای پرداخت به آنها، بابت اقساط سهامشان 

کرس شده است.

بر این اساس با پایان یافنت این مدت، مشموالن سهام عدالت عالوه بر این 

که باید بتوانند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند، باید از امسال سود 

تقسیمی مجامع رشکتهای سبد سهام عدالت را که ۴۹ رشکت را شامل می 

شوند به صورت نقدی دریافت کنند.

در ادامه جزییات سود مصوب سال مالی ۱۳۹۵ مجامع مربوط به رشکت 

حساب  به  سهام  این  سود  واریز  جهت  عدالت  سهام  پذیر  رسمایه  های 

می شود. ارائه  مشموالن 
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فراگريي  به سمت  دانشگاهي  دليل گرايش جامعه  به  دانشگاهی  کنندگان در کنکورهای  آمار رشكت  كاهش 

آموزش های مهارتی سبب شد كه دانشجويان ، مديران ، مسووالن و همه دست اندركاران كسب و كار ، مهارت 

آموزي را بر مدرك گرايي ارجحيت داده و به دنبال خلق ايده هاي نوين و كارآفرينانه از سوی فارغ التحصیالن 

بروند كه به رونق تولید و اشتغالزایی بیشرت  مي انجامد.

به گزارش خربنگار ابرار اقتصادی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به جهت گیری فعالیت های 

آموزشی کشور در راستاي کاهش بیکاری و فقر، اشاره كرد و اظهار داشت: در رشایطی که بسیاری از جمعیت 

بیکار کشور را دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند و آموزش های دانشگاهی نتوانسته است اشتغال 

پذیری فارغ التحصیالن را افزایش دهد، الزم است متهیداتی اندیشیده شود تا دانشجویان در مراکز آموزش عالی 

در  راستاي صالحیت های حرفه ای توامنند شوند.

سلیامن پاک رسشت با بیان این که ساختاربخش خصوصی مبتنی بر صالحیت و توامنندی افراد است و نه مدرک ، 

برجایگزینی آموزش های مهارتی هدفمند به جای آموزش های غیرهدفمند تاکید كرد و  گفت: منظور از آموزش 

های هدفمند، آموزش هایی است که با سیاست ها و برنامه های توسعه ای کشور در حوزه های اجتامعی، 

اقتصادی و زیرساختی پیوند خورده و نیازهای مهارتی نیروی انسانی را نیز پیش بینی کرده است.

آغاز ثبت نام دوره های MBA آنالین مدرسه عايل كسب و كار ماهان

رییس انجمن کسب و کار ایران با اشاره به بند ت ماده ۴ الیحه برنامه ششم توسعه که بر اساس آن دولت 

مکلف به افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیالن دبیرستان ها، هرنستان ها تا مقطع کارشناسی 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای شده، تاکید کرد: با 

همکاری آموزشگاه های مهارتی، صنایع و دانشگاه ها، مهارت گرایی به تدریج جایگزین مدرک گرایی خواهد شد.

افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی در برنامه ششم را حركتي بسيار شايسته   ، هادي سياري 

بر شمرد و گفت:سال هاست که مدرسه كسب و كار غري دولتي ماهان ، مهارت آموزی را بسرتسازی و فارغ 

التحصیالنی را تربیت کرده که به جای کسب دانش آکادمیک به سمت یادگیري مهارتی و کاربردی پیش رفته اند.

وی كه از آغاز ثبت نام دوره های MBA آنالین برای کارآفرينان و متخصصان کسب و کار در مدرسه عايل كسب 

و كار ماهان خرب مي داد ، بيان كرد: جوانان مهارتی و آموزش دیده، کاپیتان های اقتصاد کشورهستند که با ارائه 

الگوهای مهارتی و کاربردی می توانند افراد را به تکاپوی علمی وا داشته و با خلق ایده های جدید و کارآفرینانه 

آنها را جذب بازار کار کنند.

اين كارآفرين معتقد است افرادی که از طریق فرآیندهای بخش خصوصی آموزش می بینند، زودتر جذب بازار 

کار شده و با برداشته شدن تحریم ها در رشايط فعيل فرصت بیشرتی برای رونق کسب و کار فراهم و نیاز 

کار ماهان  از گذشته احساس مي شود.رئیس مدرسه عالی کسب و  بیش  ، آموزش و کسب علم  به تحقیق 

ترصيح كرد : كاهش آمار رشكت کنندگان  در کنکورهای دانشگاهی که در چند سال اخیر از سوی مسوولین 

اعالم شده به دليل گرايش جامعه دانشگاهي به سمت فراگريي آموزش های مهارتی است و به نظر می رسد 

كه دانشجويان ، مديران ، مسووالن و همه دست اندركاران كسب و كار ، مهارت آموزي را بر مدرك گرايي 

التحصیالن هستند كه به رونق  از سوی فارغ  ايده هاي نوين و كارآفرينانه  به دنبال خلق  ارجحيت داده و 

تولید و اشتغالزایی بیشرت مي انجامد و ورود دانش آموختگان را به بازار کار تسهیل مي کند.اين فعال حوزه 

تاثري  از  با تحليل درست  ارجحیت مهارت آموزی اضافه كرد: مديران مهارت آموخته  كسب و كار در تحلیل 

با جهان، مي توانند  ايران  كاهش قيمت نفت و نوسانات طال و نرخ ارز و مديريت دربرقراري روابط بانيك 

هزينه هاي سنگني مايل بنگاه هاي اقتصادي را كاهش داده و با تفكراسرتاتژيك دانش بنيان خود، تغيريات بازار 

را پيش بيني و نوسانات را مديريت كنند كه نهایتا به حضور هوشمندانه مدیران در عرصه اقتصاد منجر شده 

 و در انتها سبب ترسيع در روندجهاين شدن براي توسعه پايدار كشور و بهره مندي از فرصت هاي اقتصادي

 مي شود. مدیران و عالقه مندان جهت دریافت اطالعات به سایت مدرسه عالی کسب و کار ماهان مراجعه فرمایند.

 رئیس انجمن كسب و كار ايران اعالم كرد:

گرايش جامعه دانشگاهي به سمت فراگيري آموزش های مهارتی 

سخنگوی كمیسیون تلفیق خبرداد:

واگذاری 1۴ هزار پروژه نیمه تمام 
به بخش غیر دولتی

   

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بانک ها 

موظف شدند تا هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار 

ستاد دیه قرار دهند تا رصف امور مربوط به دیه در کشور شود.

نشست  ترشیح  در  ملت،  خانه  با  وگو  گفت  در  نژاد  یوسف  اصغر  علی 

اعضای  و  مجلس  رئیس  گفت:  مجلس   ۹۷ سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون 

هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت دیداری 

داشتند و درباره چند مورد از بندهای الیحه که در جلسات کمیسیون تلفیق 

مراعا مانده بود مباحثی مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: دولت در خصوص موضوع 

بود  کرده  مطرح  الیحه  در  پیشنهاداتی  ملی  توسعه  صندوق  از  برداشت 

که به دلیل اینکه اذن مقام معظم رهربی را نداشت کمیسیون تلفیق این 

پیشنهادات را مراعا گذاشت.

وی افزود: همچنین در خصوص اشتغال زایی پیشنهاداتی در الیحه مطرح 

شده بود و به دلیل اهمیت این موضوع و چند موضوع دیگر، دولت و 

مجلس عالقه داشتند باید با واقع بینی در خصوص این موارد تصمیم گیری 

شود.

یوسف نژاد افزود: نظر کمیسیون تلفیق بر این اساس بود که الیحه پیشنهادی 

دولت به عالوه نظراتی که کمیسیون تلفیق به صحن ارائه می دهد محصول 

مشرتک فکری بین دولت و کمیسیون تلفیق است بنابراین هرچه به واقعیت 

ها، ظرفیت ها و توامنندی ها که در جامعه وجود دارد نزدیک تر باشد می 

تواند بودجه را عملیاتی تر و اجرایی تر کند به همین دلیل از جلسه روز 

گذشته استقبال شد و موضوعات خوبی در این نشست مطرح شد و به یک 

رسی از نقطه نظرات کلی دست یافته ایم و نظرات دولت نیز لحاظ شد.

وی ادامه داد: تصمیامت عمده درباره الیحه پیشنهادی دولت گرفته شده و 

امروز تقریبا بحث بررسی تبرصه های الیحه بودجه به امتام رسیده یعنی در 

بخش های درآمدی و هزینه ای بحث رسیدگی به تبرصه ها تقریبا به امتام 

رسیده البته غیر از مواردی که مراعا باقی مانده است که می توان به بحث 

لزوم رعایت استانداردها در میزان انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد.

جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با دولت به نفع مردم بوده است

کمیسیون  رئیسه  هیات  جلسه  افزود:  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 

تلفیق با دولت به نفع مردم بوده است. هرچند که پیشنهادات دولت در 

خصوص هدفمندی یارانه ها تصویب شده اما توصیه ما این است که دولت 

در حذف یارانه بگیران با عجله اقدام نکند و حتی دولت این توان را دارد که 

در رشایط خاص اغلب افراد متقاضی یارانه را محروم نکند.

یوسف نژاد افزود: در خصوص نرخ حامل های انرژی نقطه نظر کمیسیون 

تلفیق به قوت خود باقی است اما دولت این اختیار را از ۳ سال گذشته 

در خصوص تغییر قیمت ها داشته است و یکی از مسائلی که در جلسه 

با دولت مطرح شد این بود که دولت می توانست در ۳ سال گذشته از 

اختیاراش در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی استفاده کند بنابراین 

تغییر قیمت تقریبا جهشی حامل های انرژی به صورت ۵۰ درصد افزایش 

قیمت، با رشایط فعلی کشور سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم جهت گیری های دولت باید به سود و نفع 

دولت باشد و همچنین قانون باید جنبه اجرایی داشته باشد و احساس می 

کنیم دغدغه های دولت و مجلس و منایندگان در یک مسیر است و هر 

دو به دنبال یافنت بهرتین راه برای تخصیص منابع و کمک به مردم هستیم 

بنابراین جلسات مجلس و دولت مفید و موثر است.

یوسف نژاد گفت: گزارش کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس ارائه می شود 

با نظرات منایندگان در صحن سازگاری و تطبیق داشته باشد.

وی در ترشیح مصوبات تلفیق افزود: پیشنهاد دولت در خصوص وام ازدواج 

ارائه وام ۱۰ میلیون تومانی به هر یک از زوجین با بازپرداخت ۴ ساله بود 

اما با لحاظ نظرات کمیسیون تلفیق میزان وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان 

با بازپرداخت ۵ ساله افزایش یافت، همچنین مقرر شد که بانک مرکزی در 

این رابطه هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش ارائه کند تا 

نظارت ها به صورت موثرتر اعامل شود.

مناینده مردم ساری در مجلس افزود: مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان توسط 

بانک مرکزی برای اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اشتغال 

یابد که از این میزان ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن سهم کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد 

تومان سهم سازمان بهزیستی خواهد بود.

ها  بانک  تلفیق،  کمیسیون  مصوبه  براساس  همچنین  افزود:  نژاد  یوسف 

موظف شدند تا هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار 

ستاد دیه قرار می گیرد تا رصف امور مربوط به دیه و کمک به زندانیان 

نیازمند با اولویت زنان شود.

وی ادامه داد: همچنین به وزارتخانه های تعاون و ارتباطات و دستگاه های 

وابسته این اختیار داده شد تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود 

را به فروش برسانند و درآمد کسب شده را رصف افزایش رسمایه بانک های 

توسعه تعاون و پست بانک شود.

این  بودجه مجلس در ترشیح مصوبات دیگر  تلفیق  سخنگوی کمیسیون 

کمیسیون گفت: بانک مرکزی براساس تصمیم گیری مصوبه کمیسیون تلفیق 

براساس  دهد،  اختصاص  تسهیالت  یارانه  ایثارگران  از  نفر  هزار  برای ۱۰۰ 

مصوبه دیگر ایثارگرانی که تا پایان سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن به مقدار ۲۰ 

میلیون تومان وام دریافت و آن را تسویه کرده اند می توانند برای ساخت 

خانه جدید از رشایطی که برای اعطای وام اعالم می شود استفاده کنند.

تکلیف دستگاه های اجرایی برای تدوین بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در 

سال آینده

باید  کشور  کل   ۹۷ سال  بودجه  الیحه   ۲۰ تبرصه  براساس  داد:  ادامه  وی 

اساس دستگاههای  این  بر  باشد،  مبنای عملکرد مدنظر  بر  بودجه نویسی 

اجرایی ملی و استانی باید به این مهم توجه کنند و بر این اساس مقرر شد 

که دستگاه های اجرایی ملی ۵۰ درصد و دستگاههای اجرایی استانی ۱۰۰ 

درصد بودجه خود را بر اساس عملکردها تنظیم کنند که بر این اساس اختیار 

مدیران افزایش پیدا می کند و دستگاه های اجرایی نیز دارای انگیزه شده و 

نظارت ها موثرتر می شوند و تخصیص را با عملکرد مدیران مرتبط می کند.

واگذاری اجرای ۱۴ هزار پروژه نیمه متام به بخش خصوصی و تعاونی

 یوسف نژاد با بیان اینکه در تبرصه ۱۷ الیحه بودجه درخصوص بیمه سالمت 

تصمیم گیری شد، افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد 

که دولت از روش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی تعداد ۱۴ هزار پروژه 

نیمه متام و یا آنهایی که امتام یافته اند و در حال بهره  برداری هستند را واگذار 

کنند، نباید فراموش کرد که امروز در حدود ۷۱ هزار پروژه نیمه متام در کشور 

داریم که حدود ۶۵ هزار استانی و ۶ هزار ملی هستند.

وی گفت: حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای امتام ۷۱ هزار پروژه 

نیمه متام نیاز است، اگر عملکرد دو سال گذشته پروژه های عمرانی را نگاه 

کنیم تنها در هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان به آنها اختصاص داده شده 

است و اگر یک محاسبه اجاملی داشته باشیم با این ۲۰ هزار میلیارد در 

سال حدود ۲۵ سال زمان نیاز دارد تا پروژه های عمرانی به امتام برسد. یکی 

از روش هایی که دولت برای امتام پروژه های نیمه متام پیش بینی کرده است 

استفاده از مشارکت بخش تعاونی و بخش خصوصی است که در تبرصه ۱۹ 

این اختیار را خواستار شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: براساس مصوبه دولت برای جلب 

مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای پروژه های منتخب جدید و 

نیمه متام و بهره برداری از پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری 

از روش  انعقاد قرارداد  در قالب مشارکت عمومی - خصوصی نسبت به 

های مختلف می تواند استفاده کند که این روش ها ممکن است مشارکتی، 

ساخت ، بهره برداری و یا حتی برون سپاری باشد که البته رشایطی برای 

انجام این مهم در مواد مختلف الیحه در نظر گرفته شده است.

این است که دولت عدم تعیین  از روش ها  تاکید کرد: یکی  یوسف نژاد 

قیمت گذاری اداری و غیراقتصادی را تضمین کند، یعنی قیمت گذاری را 

از خود سلب می کند و یا بخشی از اعتبارات نیز به عنوان سهم دولت 

می تواند به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانک ها قرار گیر و حتی 

ملی  توسعه  صندوق  به  خود  ارزی  ورودی  از  درصد   ۱۰ می تواند  دولت 

این سپرده  با  بانک ها سپرده گذاری کند و  را به صورت ریالی سالیانه در 

به بخش خصوصی فراهم کند که  ارائه تسهیالتی  برای  را  گذاری، رشایط 

سامان  به  را  متام  نیمه  های  پروژه  از  بخشی  توان  می  شود  اجرایی   اگر 

برساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بررسی تبرصه های الیحه تقریباً به 

امتام رسیده، و به غیر از موارد مراعی مانده و بررسی ردیف های بودجه 

ای که باید پیشنهادات الحاقی نیز مدنظر باشد، اما سعی اعضای کمیسیون 

تلفیق بودجه این است که تا امروز بررسی بودجه سال ۹۷ کل کشور را به 

پایان برسانند و گزارش خود را به هیئت رئیسه پارملان تقدیم کنند.

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

آدرس:

تلفن سازمان آگهی ها :
۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

وزارت اقتصاد فراخوان داد؛

انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی فراخوانی، از انتشار و فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در هفته پایانی دی ماه سالجاری خرب داد.

به گزارش شادا، در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و به منظور مشارکت عموم جامعه در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت، مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی چهارساله از 

محل بند )ب( تبرصه ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دی ماه سالجاری  به مدت ٣روز طی روز های ٢٦،٢٧و٣٠ دیامه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به فروش می رسد.

بر اساس این فراخوان، سود این اوراق ۱۷ درصد سالیانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت شش ماه یکبار می باشد.

این اطالعیه می افزاید: متعهد تسویه اصل و سود علی الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل(  بوده ومتعهد تامین و تخصیص اعتبار این موضوع نیز سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
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در  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رییس 

مرکزی  بانک  قدیمی  بخشنامه های 

اجازه پرداخت تسهیالت برای نوسازی 

داده  بانک ها  به  فرسوده  بافت های 

جدید  بخشنامه  به  نیازی  و  شده 

نیست.

به گزارش ایِبنا،  ولی اله سیف درباره 

برای  مرکزی  بانک  به  بانک ها  نامه 

بافت ها  بازسازی  تسهیالت  پرداخت 

بانک  نظر  اظهارداشت:  فرسوده، 

مرکزی نسبت به این موضوع مثبت 

هم   ۹۳ سال  در  افزود:  وی  است.  

داشتیم  بانکی  شبکه  به  ابالغیه ای 

بانک ها می توانند  اساس آن  بر  که 

موجودشان  دستورالعمل های  طبق 

برای  تسهیالت  پرداخت  به  نسبت 

اقدام  فرسوده  بافت های  نوسازی 

با    ، مرکزی  بانک  کل  کنند.رییس 

تاکید بر اینکه بانک ها در این زمینه 

هیچ محدودیتی ندارند، افزود: بنده 

قبل از آنکه نامه ای از طرف بانک ها 

رسانه ها  از  یکی  در  کنم  دریافت 

خواندم که رییس شورای هامهنگی 

بانک های  کانون  رییس  و  بانک ها 

نوشته اند  من  به  نامه ای  خصوصی 

دارند. را  کاری  چنین  تقاضای  و 

به  بانک ها  اگر  کرد:  ترصیح  سیف 

بخشنامه های قدیمی مراجعه کنند، 

می بینند که اجازه پرداخت تسهیالت 

بافت های  بازسازی   و  نوسازی  برای 

زمینه  این  در  و  دارند  را  فرسوده 

نیست. جدید  بخشنامه  به  نیازی 

مجوز بانک مرکزی 
برای پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده

بانک های ایرانی در ترکیه حساب باز کردند
بانک های ایرانی برای توسعه روابط کارگزاری خود 

با آنکارا، نزد »زراعت بانک« ترکیه افتتاح حساب 

کردند. این بانک نیز به تازگی حسابی نزد بانک 

ملی ایران ایجاد کرده است.

در زمره رشکای  ترکیه  قرار گرفنت  ایرنا،  گزارش  به 

اصلی تجاری ایران و نیز هدفگذاری 2کشور برای 

رسیدن به حجم ۳0 میلیارد دالری مراودات سبب 

شده است توسعه روابط بانکی و کارگزاری برای 

در  اقتصادی 2کشور  فعاالن  میان  تجارت  تسهیل 

دستور کار بانک های مرکزی ایران و ترکیه باشد.

از این رو، هیات بانکی ترکیه به رسپرستی »مراد 

یوزل« قائم مقام بانک مرکزی این کشور، به تهران 

عراقچی«  »سیداحمد  با  دیدار  در  و  کردند  سفر 

ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  معاون 

بانکی  روابط  توسعه  برای  را  جدید  راهکارهای 

کردند. بررسی  آنکارا  و  تهران 

بنا بر اعالم بانک مرکزی، عراقچی ضمن قدردانی 

با  ایران،  با  ترکیه  بانکی گذشته  از همکاری های 

بر  رییسان جمهوری 2کشور  به عزم جدی  اشاره 

را  بانکی  روابط  توسعه  اقتصادی،  روابط  گسرتش 

دانست. دوجانبه  تجاری  مراودات  تسهیل  الزمه 

وی با ترشیح راهکارهای جدید برای گسرتش روابط 

بانکی ایران و ترکیه گفت: قرارداد سوآپ ارزی یکی 

از برنامه های بانک های مرکزی 2کشور برای تداوم 

و افزایش همکاری هاست که پیش بینی می شود 

بزودی با آماده شدن بسرتها اجرا شود.

قائم مقام بانک مرکزی ترکیه نیز در این نشست با 

اشاره به سابقه طوالنی مراودات تجاری و بازرگانی 

بین ایران و ترکیه گفت: گسرتش این مراودات با 

ایران برای ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است 

که الزمه آن بهبود روابط کارگزاری بانکی است.

ارزی  قرارداد سوآپ  اجرای  داد:  ادامه  یوزل  مراد 

با ایران، بخش مهمی از برنامه ترکیه برای گسرتش 

روابط راهربدی 2کشور است.

این نشست مدیران عامل و معاونین زراعت  در 

جزییات  درباره  نیز  ترکیه  بانک  هالک  و  بانک 

اجرای تفاهم های صورت گرفته و گسرتش روابط 

کارگزاری بانکی با منایندگان بانک های ایرانی تبادل 

کردند. نظر 

بانک  کانون  ریاست  که  بانک  زراعت  مدیرعامل 

بر  تاکید  با  دارد،  عهده  بر  را  ترکیه  دولتی  های 

استقبال این بانک از افزایش همکاری با بانک های 

ایرانی گفت: حساب برخی بانک های ایرانی در 

برقراری  برای  مذاکرات  و  شده  افتتاح  بانک  این 

دارد.  ادامه  نیز  ایرانی  های  بانک  سایر  با  روابط 

همچنین حساب زراعت بانک در بانک ملی ایران 

ایجاد شده است. نیز 

مدیرعامل هالک بانک نیز ضمن ترشیح سیاست 

های این بانک اعالم کرد: هالک بانک مانند گذشته 

نقش خود را در توسعه روابط بانکی با بانک های 

ایرانی ایفا خواهد کرد.

سفر  از  پس  ماه  دی  چهارم  و  بیست  دیدار  این 

هفته پیش هیات بانکی ایرانی به ریاست معاون 

گسرتش  هدف  با  و  ترکیه  به  مرکزی  بانک  ارزی 

شد. انجام  2کشور  بانکی  روابط 

قرارداد سوآپ ارزی ایران و ترکیه با هدف حذف 

دالر و استفاده از ارزهای ملی در تبادالت تجاری 

در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی به ترکیه در 

مهرماه امسال منعقد و نهایی شد و با فراهم شدن 

مقدمات بزودی اجرا می شود.

برنامه ایران استفاده از پیامن های پولی دوجانبه و 

چندجانبه برای توسعه روابط تجاری و حذف دالر 

از چرخه مراودات مالی خود است.

مدیر بیمه های باربری بیمه البرز: 

برای پرداخت خسارت نفتکش مشکلی نداریم
۷0 درصد پوشش بیمه نامه نفتکش سانچی متعلق به یک رشکت بیمه نروژی 

است و مسئولیت پوشش بیمه فوت و نقص عضو خدمه کشتی و همچنین 

آلودگی احتاملی دریا با P&I کلوپ بین املللی است.

به گزارش ایلنا، به  گفته عبدالنارص همتی، رییس کل بیمه مرکزی ایران، نوع 

قرارداد بیمه محموله نفتکش سانچی   FOB بود. یعنی خریدار، محموله را 

روی عرشه  تحویل گرفته و مسئولیت محموله بر عهده خریدار کره ای است.

۳0 درصد بیمه نامه از سوی رشکت های بیمه داخلی پوشش داده شده که 20 

درصد آن از سوی بیمه الربز و ۱0 درصد دیگر آن از سوی بیمه ملت است. 

از این ۳0 درصد نیز ۵0 درصد بیمه نامه های فوق نزد بیمه مرکزی پوشش 

بیمه اتکایی داشته اند.

۷0 درصد پوشش بیمه نامه این نفتکش متعلق به یک رشکت بیمه نروژی 

نقص عضو خدمه کشتی  و  بیمه فوت  پوشش  است. همچنین مسئولیت 

و همچنین آلودگی احتاملی دریا با P&I کلوپ بین املللی است..در رابطه 

با نحوه پرداخت خسارت بیمه نفتکش سانچی از سوی بیمه الربز، مهری 

یاری مدیر بیمه های باربری کشتی و هواپیامی بیمه الربز در گفت وگو با 

مناسبی  مالی  توانگری  از  الربز  بیمه  داشت:  اظهار  ایلنا  اقتصادی  خربنگار 

برای پرداخت های مربوط به بیمه نفتکش سانچی برخوردار است و برای 

پرداخت خسارتف مشکلی نداریم.وی گفت: پرداخت های بیمه الربز پس 

از برگزاری جلسات با مسئوالن صورت خواهد گرفت. البته این نفتکش به 

صورت مشرتک بین بیمه گران داخلی و خارجی بیمه بوده و هفتاد درصد آن  

بیمه خارجی و سی درصد دیگر آن بیمه داخلی بوده است که از این میزان 

بیست درصد مربوط به بیمه الربز و ده درصد دیگر مربوط به بیمه ملت 

است.وی خاطر نشان کرد: قرار است با بیمه ملت جلسه ای مشرتک برگزار 

شود و این خسارت به صورت کنرسسیوم پرداخت شود که در این خصوص در 

هفته های آتی اطالع رسانی خواهیم کرد.مهری یاری ترصیح کرد: ما امیدوار 

بودیم تا کشتی به صورت کامل غرق نشود اما اکنون این نفتکش به صورت 

کامل غرق شده است.وی در مورد بیمه محیط زیست نیز افزود: بیمه محیط 

زیست این نفتکش در خارج از کشور صورت گرفته اما  آلودگی زیادی ایجاد 

منی کند زیرا میعانات گازی فرار است و بخار می شود.

 

در جشنواره بین المللی فارابی، انجمن مدیریت 
ایران، به عنوان انجمن علمی برتر معرفی شد

 در نهمین جشنواره بین املللی فارابی )ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی(، 

انجمن مدیریت ایران به ریاست دکرت مجید قاسمی، به عنوان انجمن علمی 

برتر شناخته شد.

روحانی  حضور  با  جشنواره  این  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی  گزارش  به 

رییس جمهور،  غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری 

ریاست جمهوری و جمعی از ادبا، پژوهشگران، مدیران و اندیشمندان برگزار 

شد. 

در این جشنواره انجمن مدیریت ایران به ریاست دکرت قاسمی به عنوان انجمن 

علمی برتر، از میان بیش از ۳۷۷ انجمن علمی، به سبب اقدامات شایسته و 

تالش های مؤثر در عرصه دانش، پژوهش، توسعه و تعالی علوم انسانی، موفق 

به دریافت لوح تقدیر و تندیس شد. 

و  انسانی  علوم  تحقیقات  ویژه  فارابی،  بین املللی  جشنواره  است  گفتنی 

برگزار  به صورت ساالنه  فناوری،  و  تحقیقات  توسط وزارت علوم،  اسالمی 

می شود. موضوع جشنواره، تحقیقات حوزه علوم انسانی و اسالمی است. 

مانند  دیگری  پژوهشی«، حوزه های  »آثار  کنار حوزه  در  این جشنواره  در 

تصحیح متون تاریخی، ادبی، فلسفی و...، نظریه پردازی و نقادی، ترجمه یا 

مرتجم برتر و تأثیرگذار در حوزه اهداف جشنواره، پیشکسوت علوم انسانی، 

شخصیت های پیرشو در حوزه علوم انسانی، انجمن علمی برتر و فصلنامه  

علمی پژوهشی برتر نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 
چقازردی:

بانک سپه حضور فعال و مستمر 
در بازار بین بانکی دارد

مدیرعامل بانک سپه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل رشکت رسمایه 

گذاری امید با اشاره به عملکرد برتر بانک سپه در زمینه فعالیت های ارزی 

با رشد 8۱ درصدی منابع سپرده ای در دو سال  اظهار داشت: بانک سپه 

گذشته و برخوردار از نقدینگی الزم بیش از ۳6 هزار بنگاه تولیدی در کشور 

را تامین مالی کرده است.

از تحریم  با اشاره به رشایط قبل  بانک سپه،وی  به گزارش روابط عمومی 

ناعادالنه بانک در سال ۱۳86، افزود: قبل از تحریم ها سهم بانک سپه از 

کل گشایش اعتبارات ارزی ۷.۵ میلیارد دالر بود ولی از سال ۱۳8۵ تا ۱۳۹4 

در دوران تحریم امکان انجام فعالیت ارزی از بانک سلب شد لیکن با توجه 

به اعتامد مردم به بانک سپه و تجربه مرتاکم و استحکام بانک، بحمدالله 

با قوت آغاز  بانک  ارزی  فعالیت های  با رفع تحریم های ظاملانه، مجدداً 

افزایش  و  تجهیز  و  پاریس  افتتاح ساختامن جدید شعبه  به  شد.چقازردی 

رسمایه این شعبه و بازگشت آن به فاز عملیاتی پس از تحریم ها اشاره کرد 

و افزود: با تدابیر اتخاذ شده ساختامنی در شان نظام بانکی و بانک سپه 

ابتیاع و افتتاح شد.

برنامه بانک برای واگذاری دارایی های مازاد و رشکت های تابعه

چقازردی با اشاره به تکالیف و الزامات قانونی برای واگذاری رشکت رسمایه 

گذاری امید اظهار داشت: در اجرای دستور رئیس جمهور محرتم و وزیر محرتم 

امور اقتصاد و دارایی در خصوص واگذاری دارائی های مازاد و رشکت های 

تابعه، ان شاءالله در یک برنامه زمانی مشخص واگذاریها را انجام خواهیم 

داد.

وی با تشکر از زحامت دکرت عسکری مدیرعامل پیشین رشکت رسمایه گذاری 

امید گفت: دکرت عسکری یک مدیر حرفه ای سامل، با وجدان کاری و دارای 

پشتکار و درایت است، اثر وجودی وی در رشکت امید و بانک سپه، اثر خوب 

و ماندگار است و طی حدود 2 سال مدیریت در مجموعه بزرگ امید کارنامه 

خوبی از خود به جا گذاشته است.

ابراهیمی مدیرعامل جدید رشکت  بانک سپه مهندس  رئیس هیئت مدیره 

و  اقتصادی  های  بخش  در  تجربه  با  مدیران  از  را  امید  گذاری  رسمایه 

 رسمایه گذاری معرفی کرد که ارشاف خوبی به مجموعه رشکت های امید

 دارد.

 
بازدید عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن از 

طرحهای آب شیرین کن خلیج فارس
عسکری عضو هیئت مدیره بانك صنعت و معدن از سه طرح آب شیرین کن كه 

با تسهيالت اين بانك در بندرعباس در حال اجرا هستند بازدید كرد.

ياد شده ظرفیت  ، سه طرح  بانک صنعت و معدن  به گزارش روابط عمومی 

شیرین سازی 4۳0 هزار مرتمکعب آب در روز را داشته و توسط بانک ياد شده با 

تسهیالتی مبیزان ۳۵۷ میلیون دالر تامین مالی شده اند.اين طرح ها بااشتغالزایی 

مستقیم 200 نفر بخشی از طرح عظیم آبرسانی به صنایع مناطق مرکزی ایران 

با ظرفیت روزانه یک میلیون لیرت شیرین سازی آب خلیج فارس هستند و نقش 

مهمی در تامین آب صنایع و آب رشب مناطق کم آب کشور را خواهند داشت.

رئیس شعبه  بر طرحها، رضوی  نظارت  مدیر  اسدی  اين سفر  در  است  گفتني 

بندرعباس و کاملی رئیس اداره نظارت بر طرحهاي بانك صنعت و معدن نيز 

حضور داشتند.

 
مدیر عامل موسسه نور:

اجرای توصیه های کمیته بال و بانک مرکزی
مدیرعامل موسسه اعتباری نور دلیل بروز بحران ها و مشکالت بانکی را بی توجهی 

به توصیه های کمیته بال و بانک مرکزی دانست.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری نور ، در نشست هم اندیشی مدیران و 

کارکنان ستادی موسسه اعتباری نور که در روز شنبه مورخ ۹6/۱0/۱6 برگزار شد 

ابتدا مدیر عامل مؤسسه جناب آقای نظری در ارتباط با ستاد و کارکنان ستادی 

مؤسسه در سه بخش سخرنانی کردند و در بخش اول سخنانش بر لزوم برنامه 

ریزی برای مؤسسه ای پر افتخار که الزمه ی آن ارتقای سطح آموزش ستاد برای 

داشنت کارشناسانی متخصص، با اطالعات و آگاهی کامل است تاکید کردند واشاره 

کردند که: »ستاد باید از شعبه جلوتر باشد تا بتواند راهنامی شعبه باشد. از این 

رو نیاز به آموزش و آزمون برای ارزیابی نیروهای ستادی امری اجتناب ناپذیر 

است زیرا ستاد بعنوان مغز سازمان باید متخصص، مبتکر، خالق و آشنا باشد تا 

بزرگ فکر و حرکت کند.« ایشان در ادامه اعالم منودند: »ستاد باید پویا و فعال 

باشد و ایده ها وطرح های ونو داشته باشد تا بتواند مؤسسه را برای تبدیل شدن 

به بانک از چالشها عبور و برای رسیدن به اهداف یاری مناید.«

مدیر عامل مؤسسه اعتباری نور در ادامه سخنانش، بحرانها و مشکالتی که بعضاً 

در نظام های بانکی و مؤسسات در سطح دنیا و یا داخل کشور پدید می آید 

را ناشی از توجه نکردن به توصیه های کمیته بال در سطح جهانی و توصیه 

های بانک مرکزی در سطح داخلی و مدیریت ریسکهایی نظیر ریسک اعتباری، 

ریسک نرخ سود، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی وریسک بانکداری الکرتونیک 

دانستند و اظهار منودند؛ جذب سپرده ها با نرخ باال میتواند رس منشاً مشکالت 

اساسی و ساختاری برای بانکها و مؤسسات را فراهم سازد.

در ادامه ی این نشست، بصیری معاونت اعتبارات و رسمایه گذاری نیز اصلی 

ترین تکلیف حوزه اعتباری را تهیه ی خط مشی اعتباری و وصولی و تجهیز منابع 

بصورت یک زنجیره دانستند و افزودند: »باید در راستای رعایت مقررات بانکی 

تدوین گردد و بتواند از ریسک های اعتباری جلوگیری مناید.«

با نقش ستاد در موسسه نکاتی را  امور شعب هم در رابطه  مرادی معاونت 

یادآور شدند و اعالم منودند: »مهمرتین نقش ستاد سیاست گذاری و نظارت بر 

اجرای آنها در شعب و برقراری پیوند بین سیاست گذاری، انتقال و اجرای آن 

است که پیش نیاز آن طراحی مدل کسب و کار است.«آتشی معاونت فناوری 

اطالعات نیز در ادامه اظهار داشتند:« ستاد محلی است که قرار است راهربی 

صف را در همه ی جهات بر عهده داشته باشد.«ایشان همچنین به رسویس ها 

و خدمات جدید از جمله رسویس های IT و بانکداری الکرتونیکی و راه اندازی 

بحث ارزی، کارگزاری و بیمه در شعب با تایید بانک مرکزی اشاره داشتند.در پایان 

این نشست نیلی معاونت مالی و پشتیبانی نیز نکاتی در رابطه با تهیه بودجه 

و برنامه ی عملیاتی موسسه که تا پایان ماه جاری باید به رسانجام برسد مطالبی 

را مطرح منودند.

تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان معاونت 
علمی و بانک گردشگری به امضاء رسید

جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  بانک ها  همکاری  راستای  در 

از فناوری های نوین و رشکت های دانش بنیان تفاهم نامه  در خصوص حامیت 

شد. امضاء  گردشگری  بانک  و  علمی  معاونت  میان  همکاری 

به گزارش دیوان اقتصاد، در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت 

علمی و بانک گردشگری، به امضای »علیرضا دلیری«، معاون توسعه مدیریت و 

جذب رسمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و »علی اصغر سفری« 

بانک گردشگری، رسید، طرفین در خصوص همکاری مشرتک در  و مدیرعامل 

حوزه های نوآورانه گردشگری و فعالیت های حامیت از استارت آپ ها به تفاهم 

رسیدند.این تفاهم نامه باهدف به کارگیری ظرفيت هاي بازار پول و رسمايه كشور، 

در جهت رشد و توسعه محصوالت و خدمات دانش بنيان و تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتي به  امضاء رسید.همكاري در راه اندازي »مركز شتاب ده ی و نوآوري« در 

بانک، همكاري در جهت استفاده از خدمات و محصوالت رشکت های دانش بنیان 

در حوزه های کاری مرتبط  از جمله صنعت گردشگری و پرداخت تسهیالت به 

رشکت های دانش بنیان از منابع بانک و یا منابع صندوق توسعه ملی از موضوعات 

این تفاهم نامه است که می توان به آن اشاره کرد.

فراخوان بیمه آسیا 
برای جذب فارغ التحصیالن مقطع دکتری

بیمه آسیا فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی و آزاد در مقطع دکرتای عمومی 

را جذب می کند.

به گزارش اروابط عمومی بیمه آسیا، این رشکت بیمه در اطالعیه ای اعالم کرد: 

به منظور تکمیل کادر تخصصی پزشکان عمومی خود در تهران تعداد محدودی 

از فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی و آزاد د رمقطع دکرتای عمومی را جذب 

می کند.بنابراین اطالعیه، واجدین رشایط می توانند از۹6/۱0/۱۷ تا ۹6/۱۱/۵ با 

مراجعه به سایت بیمه آسیا بخش ارتباط با رشکت، قسمت در خواست همکاری 

ثبت نام کنند.این اطالعیه می افزاید متقاضیان پس از ثبت نام در سایت، مدارک 

یا  پایان خدمت و  الزم )تصاویر مدرک تحصیلی، کارت ملی، شناسنامه، کارت 

معافیت دائم و سه قطعه عکس 4×۳( را حداکرث تا مورخ ۹6/۱۱/۵ به مدیریت 

منابع انسانی بیمه آسیا به نشانی تهران، خیابان آیت …طالقانی، بین خیابان 

استاد نجات الهی و سپهبد قرنی، کوچه شهید صف شکن، ساختامن شامره 2 بیمه 

آسیا، طبقه ۹ ارسال کنند.

رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد در صورتی که رشکت های بیمه نتوانند رسمایه 

خود را مطابق با مصوبه هیات وزیران افزایش دهند، ادغام یا جلوگیری از 

صدور بیمه نامه در برخی از رشته ها در انتظار آنهاست.

عبدالنارص همتی در گفتگو با ایِبنا درباره اینکه رشکت های بیمه در صورتی 

که نتوانند مصوبه افزایش رسمایه هیات وزیران را با توجه به مجوزهایی که از 

سازمان بورس گرفته اند، عملیاتی کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اظهارداشت: 

مصوبه هیات وزیران و شورای عالی بیمه در این زمینه وجود دارد و رشکت 

اقدام  افزایش رسمایه خود  به  نسبت  دارند  پایان سال فرصت  تا  بیمه   های 

کنند.

وی ترصیح کرد: در صورتی که رشکت های بیمه نتوانند تا پایان سال رسمایه 

خود را مطابق با مصوبه هیات وزیران افزایش دهند، یا باید در یکدیگر ادغام 

شوند یا بیمه مرکزی جلوی صدور بیمه نامه آنها را در برخی از رشته ها مانند 

شخص ثالث یا غیره خواهد گرفت.

رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که نهاد ناظر با جدیت موضوع مصوبه هیات 

وزیران و شورای عالی بیمه در افزایش رسمایه رشکت های بیمه را تا پایان سال 

دنبال می کند و رشکت های بیمه بهرت است در روزهای باقی مانده تا پایان 

سال نسبت به افزایش رسمایه خود مطابق با ارقام اعالم شده تالش کنند. بر 

اساس این تصویب نامه، حداقل رسمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه 

مستقیم مبلغ هزار میلیارد ریال اعالم شده است.در این تصویب نامه رسمایه 

مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه های 

غیر زندگی ۳00 میلیارد ریال، بیمه های زندگی و مستمری 200 میلیارد ریال 

و بیمه های مختلط ۵00 میلیارد ریال تعیین شده است. حداقل رسمایه مورد 

نیاز برای تاسیس و رشوع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی نیز 2 هزار و ۵00 

میلیارد ریال مصوب شده است.

بنابراین گزارش، با توجه به بند »ب« مصوبه مذکور، موسسات بیمه ای که 

قبال تاسیس شده اند و رسمایه آنها کمرت از اقالم مندرج در این تصویب نامه 

است، موظفند تا پایان سال ۱۳۹6 رسمایه خود را با مفاد این تصویب نامه 

منطبق کنند.

ادغام وابطال مجوز صدور در انتظار بیمه هایی که افزایش سرمایه ندهند

 ٢٠ درصد تسهیالت اعطایی به دانش بنیان ها
 توسط بانک صادرات ایران پرداخت شد

مانده تسهیالت اعطایی بانک صادرات ایران به رشکت های دانش بنیان در پایان مهرماه سال جاری ٧٤٢١.٣ میلیارد ریال است که بیشرتین سهم را در حامیت از 

این رشکت ها در کل شبکه بانکی در اختیار داشته است. همچنین این بانک طی مهرماه ٩٦ بیش از ٦٤٦ میلیارد ریال به این رشکت ها تسهیالت پرداخت کرده 

که از مجموع ٣١١٣ میلیارد ریال تسهیالت پرداختی کل شبکه بانکی به دانش بنیان ها در این ماه، بیش از ٢٠ درصد بر عهده بانک صادرات ایران بوده است. 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی، قریب به ٧٠ درصد تسهیالت پرداخت شده به رشکتهای دانش بنیان در 

مهرماه امسال، توسط بانک های »خصوصی شده« پرداخت گردید که در این میان مشارکت ٢٠ درصدی بانک صادرات ایران از کل پرداخت های نظام بانکی، 

قابل توجه است.

بنا براین گزارش، مانده کل تسهیالت اعطایی به ٩٩٥ رشکت دانش بنیان در پایان مهرماه بالغ بر ٣٥ هزار و ٧١٨ میلیارد ریال بوده که بیشرتین مانده این تسهیالت 

با رقم ٧٤٢١ میلیارد ریال به بانک صادرات ایران تعلق دارد.

بر پایه همین گزارش، طی مهرماه سال جاری بانک های دولتی ٢٧٥ میلیارد ریال، بانک های »خصوصی شده« قریب به ٢١٥٠ میلیارد ریال و بانک های خصوصی 

و موسسات اعتباری ٦٨٨ میلیارد ریال به ١٢٢ رشکت دانش بنیان تسهیالت داده اند که بانک صادرات ایران با تسهیالت حامیتی بالغ بر ٦٤٦ میلیارد ریالی از این 

رشکت ها، سهمی ٢٠ درصدی در حامیت از تولید صنایع دانش بنیان بر عهده گرفته است.

وزیر مشاور در امور اقتصادی پاکستان با بیان اینکه متامی تالش خود را برای از 

رسگیری روابط بانکی بین ایران و پاکستان انجام می دهد، گفت: اسالم آباد به 

برقراری روابط بانکی با تهران خوشبین است.

رانا محمد افضل خان در گفت و گو با ایرنا ، گفت: مقامات عالیرتبه دو کشور 

ایران و پاکستان بر لزوم گسرتش میزان مبادالت دوجانبه تا میزان ۵ میلیارد دالر 

تفاهم نامه امضا کرده اند و از رسگیری روابط بانکی و ایجاد کانال های ارتباطی 

مورد نیاز، دستیابی دو کشور را در تحقق این هدف موفق می کند.

وی افزود: ایران و پاکستان بدون شک در صدد هستند تا روابط خود را با طرف 

مقابل به ویژه زمینه اقتصادی گسرتش دهند و پاکستان نیز عالقه مند به بهبود 

روابط تجاری با ایران است.

رانا محمد افضل خان با تاکید بر لزوم توسعه روابط بانکی بین دو کشور، 

گفت: در این خصوص در حال اجرای برخی برنامه ها و هامهنگی ها هستیم و 

الزم است بانک های پاکستان نیز به میدان بیایند تا اعتبارات اسنادی بازگشایی 

شده و برخی امور الزم انجام شود.

وزیر مشاور در امور اقتصادی پاکستان در بخش دیگری از این مصاحبه ترصیح 

کرد: نشست های هامهنگی دو جانبه برای از رسگیری ارتباطات بانکی بین 

مسئوالن دو کشور در حال انجام است و باید بگویم که عزم پاکستان بر افزایش 

میزان تجارت با ایران است.

وی در خصوص راهکارهای افزایش میزان تجارت دوجانبه نیز گفت: در این 

خصوص نیز در حال برنامه ریزی و بررسی هستیم که چگونه می توانیم روابط 

تجاری را با ایران بهبود بخشیم.

این وزیر کاربینه فدرال پاکستان افزایش تبادالت تجاری بین دو کشور را عامل 

موثر افزایش ارتباطات بین دو کشور خواند و گفت:پاکستان محصوالتی نظیر 

برنج و منسوجات برای صادرات به ایران دارد و ایران نیز انرژی و محصوالت 

و فرآورده های نفتی دارد و باید از فرصت موجود، نهایت استفاده را بربیم.

به گزارش ایرنا رفع مشکالت مربوط به نبود کانال ارتباطی بانکی بین ایران و 

پاکستان از خواسته های فعاالن اقتصادی دو کشور برای افزایش میزان مبادالت 

است.

خوش بینی اسالم آباد به برقراری روابط بانکی با تهران 
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واردات نفت خام ایران از سوی کره جنوبی 

سال  مشابه  مدت  به  نسبت  دسامرب  در 

۲۰۱۶ به میزان ۳۰.۶ درصد کاهش یافت 

اما میزان واردات این کشور از ایران در کل 

افزایش  درصد   ۲۹.۱ گذشته،  میالدی  سال 

داشت.

آمار گمرکی کره جنوبی  ایسنا،  به گزارش 

خام  نفت  بزرگ  واردکننده  پنجمین  که 

در  کشور  این  داد  نشان  است،  جهان  در 

دسامرب ۱.۰۸ میلیون تن یا معادل ۲۵۵ هزار 

و ۸۱ بشکه در روز نفت ایران را وارد کرده 

که در مقایسه با ۱.۵۵ میلیون تن در سامرب 

میزان ۳۰.۶ درصد کاهش  به  سال ۲۰۱۶، 

است. داشته 

کره  جمله  از  بزرگ  آسیایی  خریداران 

زمان  از  را  ایران  نفت  خرید  جنوبی 

افزایش  هسته ای  تحریم های   لغو 

داده اند.

ایران  از  میعانات  عمدتا  جنوبی  کره   

این  واردات  آمار  اما  می کند،  خریداری 

می شود. منترش  کلی  صورت  به  کشور 

با وجود تالش ایران برای افزایش صادرات، 

فروش میعانات این کشور به دلیل مشکالت 

فنی در میدان نفتی پارس جنوبی با کاهش 

روبه رو شده است.

اوایل  ایران  نفتی  و  کشتیرانی  منابع 

تولید  که  کردند  اعالم  جاری  میالدی  ماه 

تولیدکننده  سومین  که  ایران  نفت 

می رود،  شامر  به  اوپک  عضو  بزرگ 

مانده روز  در  بشکه  میلیون   ۳.۸  حدود 

 است.

میزان واردات نفت کره جنوبی از ایران در 

سال میالدی گذشته ۲۹.۱ درصد رشد کرد 

و به ۱۸.۰۷ میلیون تن یا ۳۶۲ هزار و ۸۸۴ 

بشکه در روز در مقایسه با ۱۴ میلیون تن 

در سال ۲۰۱۶ رسید.

کره جنوبی در مجموع ۱۳.۲۵ میلیون تن 

یا معادل ۳.۱۳ میلیون بشکه در روز نفت 

خام در دسامرب وارد کرد که در مقایسه با 

سال  مشابه  مدت  در  تن  میلیون   ۱۳.۲۴

افزایش داشت. گذشته ۰.۱ درصد 

از  جنوبی  کره  خام  نفت  واردات  میزان 

درصد   ۰.۲ گذشته  ماه  سعودی  عربستان 

 ۲۰۱۶ سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 

یا  تن  میلیون  چهار  به  و  یافت  کاهش 

روز  در  بشکه   ۶۱۵ و  هزار   ۹۴۶ معادل 

رسید. مجموع واردات کره جنوبی از این 

 ۱.۷ میزان  به   ۲۰۱۷ سال  کل  در  کشور 

درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش یافت 

رسید. تن  میلیون   ۴۳.۰۶ به  و 

واردات نفت کره جنوبی در کل سال ۲۰۱۷ 

به میزان ۳.۳ درصد رشد کرد و به ۱۴۸.۶۸ 

میلیون تن یا ۲.۹۹ میلیون بشکه در روز 

در مقایسه با ۱۳۰.۷۱ میلیون تن در سال 

پیش از آن رسید.

افزایش ۲۹ درصدی ساالنه واردات نفت کره جنوبی از ایران 
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خشکسالی در می زند
تغییرات اقلیمی، کاهش بارش ها در فصل پاییز و یک ماه گذشته از زمستان، 

تداوم مرصف بی رویه آب در بخش های مختلف، فقر منابع زیرزمینی آب و 

عوامل متعدد دیگر بحران آب در کشور را تشدید کرده و خشکسالی به پشت 

در رسیده و بر آن می کوبد و دور کردن آن نیاز به عزم همگانی دارد.

از  یکی  خشکسالی  هواشناسی  سازمان  اعالم  اساس  بر  ایرنا،  گزارش  به   

پدیده های هواشناختی و جدایی ناپذیر از رشایط اقلیمی در کشورهای واقع 

است.  ایران  مانند  ای  حاره   در عرض  های جنب 

در این مناطق که بیشرتین بیابان های جهان وجود دارند، خشکسالی امری 

است عادی و ممکن است در هر محلی رخ داده و پیامدهای نامطلوب به 

همراه داشته باشد. 

ویژگی  ها و اثرات خشکسالی از قبیل شدت، مدت و بزرگی آن از محلی به 

اثرات کمبود  نیمه خشک،  و  متفاوت است. در مناطق خشک  محل دیگر 

بارندگی بر روی منابع آب به رسعت آشکار می شود. 

آب  منابع  دارای محدودیت  طبیعی  به طور  که  مناطقی  در  دیگر  بیان  به 

هستند، بروز خشکسالی تأثیرات منفی بیشرتی به دنبال داشته وحتی می تواند 

به بحران منتهی شود. 

و  ابعاد  به  توجه  بر رضورت  تاکید  با  نیز  کشور  اقلیم  شناسی  پژوهشکده 

آثار کاهش بارش ها در کشور تاکید کرده است که بارش های مناسبی برای 

سال زراعی ۹۷-۹۶ در جنوب غرب کشور پیش  بینی منی شود و احتامل دارد 

که استان های بوشهر،فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 

بختیاری و ایالم با خشکسالی مواجه می شوند. 

از سویی بر اساس اعالم سازمان هواشناسی مجموع بارش پاییزه در استان های 

ساحلی دریای خزر در حدود میانگین بلند مدت بوده، اما مجموع بارش فصل 

پاییز در سطح کشور به  ویژه در جنوب غرب به کمرت از میانگین بلندمدت 

گرایش پیدا کرده است. اما هشدار این است که رشایط یاد شده مدیریت 

واقع  بینانه منابع آب در حوضه های آبریز کشور، به خصوص برای تامین آب 

کشاورزی و رشب فصل بهار و تابستان سال آتی را می  طلبد. 

عالوه بر کاهش بارش ها، مرصف بی رویه آب به ویژه در بخش کشاورزی، 

هدر رفت آب، کاهش شدید منابع آب زیرزمینی به واسطه حفر هزاران چاه 

غیرمجاز مشکالت موجود در این حوزه را مضاعف کرده که باید هر چه زودتر 

برای آن چاره ای اندیشیده شود. 

باعث تاسف است که اعالم می شود منابع تجدید شونده آبی کشور ۸۸ میلیارد 

مرتمکعب است، این در حالی است که میزان مرصف آب ۹۷ میلیارد مرتمکعب 

گزارش شده است. 

حدود ۱۱۰ درصد استحصال از منابع آبی در کشور انجام می شود در حالیکه 

سقف آن ۴۰درصد از منابع تجدید شونده آبی است. 

متوسط بارش های ایران در ۴۸ سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیمرت بوده، این در 

حالی است که سال آبی ۹۵ - ۹۶ با ثبت میزان ۲۳۰ میلیمرت بارش به پایان رسید 

و این کرسی بارش ها سال ها است که ادامه دارد. 

مجموع بارش های جوی ایران از اول مهر ۹۵ تا اول اردیبهشت ۹۶ افزون بر 

۲۰۷ میلیمرت بوده که این میزان نشان از کاهش ۳ درصدی بارش ها در سال 

گذشته دارد. 

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی کل ریزش های جوی از اول مهر تا ۱۶ دی 

سال آبی ۹۷ - ۹۶ بیش از ۳۲ میلیمرت بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به 

میانگین دوره های مشابه درازمدت )۷۸ میلیمرت( ۵۹ درصد کاهش و نسبت به 

دوره مشابه سال آبی گذشته )۵۳ میلیمرت( کاهش داشته است. 

بر اساس اعالم مسئوالن رشکت آب و فاضالب تعداد ۷۵۰ هزار حلقه چاه در 

کشور وجود دارد که ۳۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز است. برداشت از آب های 

زیرزمینی توسط چاه ها حدود ۴۲ میلیارد مرتمکعب است که مسئوالن بنا دارند 

در برنامه ششم توسعه ۱۱میلیارد مرتمکعب از برداشت آب های زیرزمینی را 

کاهش دهند تا پس از ۲۰ سال بتوانیم منابع آب زیرزمینی را به حالت اولیه باز 

گردانیم. کارشناسان می گویندکه آمار باالی هدر رفت آب درکشورنیزکه نسبت 

به استانداردهای جهانی رشد سه برابری داشته، موجب شکل گیری خسارت 

های کالن می شود و رضوری است تا با پیش بینی طرح هایی ، نگاه ویژه به 

مدیریت مرصف آب در بخش کشاورزی به عنوان مرصف کننده اصلی داشت. 

میزان هدر رفت آب در ایران ۲۸ تا ۳۰ درصد یعنی سه برابر جهانی است، 

درحالی که متوسط هدر رفت آب در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده است. 

با توجه به رشایط موجود و بر اساس اعالم کارشناسان جهانی ایران اکنون در 

مرحله تنش آبی قرار دارد. کشورهایی که رسانه آب تجدیدپذیر آن ها کمرت از 

یک هزار و ۷۵۵ مرتمکعب باشد، در مرحله تنش آبی قرار دارند. 

از سوی دیگر انشعاب های غیرمجاز آب نیز مشکالت موجود را مضاعف کرده 

است. بر اساس اعالم مسئوالن سازمان آب و فاضالب کشور نزدیک ۳۰۰ هزار 

انشعاب غیرمجاز در کشور وجود دارد. 

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز پاییز سال 

انجمن  اما  رسیده  آبی  به رشایط ورشکستگی  کرج، گفت: کشور  در  جاری 

های علمی، درگیر مشاوران و پیامنکاران و منافع شخصی هستند و سکوت 

کرده اند. 

عیسی کالنرتی در هامیش بررسی ساختار تشکیالتی مدیریت منابع طبیعی و 

محیط زیست ایران افزود:  اگر از ۴۰ سال پیش تا کنون انجمن های علمی 

ساکت منی ماندند و ناظر بودند، امروز به ورشکستگی آبی منی رسیدیم. 

وی گفت: در هیچ جای دنیا دیده منی شود که منابع تجدید شونده آبی ۸۸ 

میلیارد مرتمکعب و مرصف آن ۹۷ میلیارد مرتمکعب باشد که حدود ۱۱۰ درصد 

استحصال از منابع آبی در کشور انجام می شود در حالیکه سقف آن ۴۰ درصد 

از منابع تجدید شونده آبی است. 

اند  برداشته  بلندی  گام های  زمینه  این  در  و دوازدهم  یازدهم  دولت های 

زمین های  بر مجهز شدن  تسهیالت  اعطای  و  نوع کشت  تغییر  ترویج  که 

کشاورزی به سیستم آبیاری نوین از آن جمله است اما غلبه بر این بحران نیاز 

به همراهی و همیاری مردم دارد و رسانه ها در این بین می توانند با آگاهی 

رسانی دقیق و رسیع از گسرتش آثار بحران جلوگیری کنند. 

معاون اول رییس جمهوری نیز در جلسه شورای عالی آب که تابستان امسال 

برگزار شد با تاکید بر اینکه امروز موضوع آب یک مطالبه و دغدغه عمومی 

است،  گفت: بحران کم آبی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور 

است و باید با مدیریت دقیق و برنامه ریزی جامع از تشدید این بحران و 

پیامدهایش جلوگیری کرد. 

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه همه بخش های کشاورزی، صنعت و رشب 

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو بر لزوم آمادگی کامل برای رویارویی با رشایط ویژه تابستان ۹۷ تاکید کرد و گفت: از 

لحاظ منابع آبی و میزان بارندگی، طی ۴۹ سال گذشته تاکنون در یکی از بدترین رشایط قرار داریم و استان های خراسان 

جنوبی، سیستان، اصفهان، قم و کرمان بیش از ۹۰ درصد کاهش بارندگی داشته اند. 

 به گزارش ایلنا، نشست کارگروه مشرتک »آب و آبفا« و »برق و انرژی« مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو 

با حضور مدیران دفاتر مدیریت بحران رشکت های مادرتخصصی و آبفای استان تهران به منظور بررسی آخرین وضعیت 

صنعت آب و برق کشور برگزار شد.

در این نشست میثم جعفرزاده، مدیرکل دفرت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: در حال حارض و در 

رشایط کنونی با دومینویی مواجه هستیم که با بحران آب رشوع می شود، سپس به بحران برق تبدیل می شود و رفته رفته 

زیرساخت های حیاتی و حساس کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در نهایت منجر به تنش های اجتامعی خواهد شد.

مدیرکل دفرت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ادامه داد: متامی رشکت های مادر تخصصی وزارت نیرو وظیفه 

دارند تالش کنند تا در هر مرحله ای این دومینو قطع و یا رسعت حرکت آن کُند شود.

جعفرزاده گفت: از لحاظ منابع آبی و میزان بارندگی، طی ۴۹ سال گذشته تاکنون در یکی از بدترین رشایط قرار داریم و 

استان های خراسان جنوبی، سیستان، اصفهان، قم و کرمان بیش از ۹۰ درصد کاهش بارندگی داشته اند.

وی ضمن تاکید بر رضورت آمادگی کامل برای رویارویی با رشایط ویژه تابستان ۹۷ گفت: رشکت های مادرتخصصی وظیفه 

دارند سه سناریو خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه در حوزه صنعت آب و برق همراه با برنامه ریزی دقیق برای برون رفت 

از وضعیت دومینو ارائه دهند .

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو خواستار شد: 

ضرورت آمادگی کامل برای تامین آب شرب تابستان سال 97  

استقبال از آلمانی ها 
برای توسعه انرژی های خورشیدی در ایران

ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر نصب شده تا سال ۲۰۳۰ به ۷۵۰۰ مگاوات می رسد
مدیرعامل ساتبا با بیان اینکه تا ۴ سال آینده ظرفیت انرژی های نو کشور 

به حدود ۴ هزار مگاوات خواهد رسید، گفت: از حضور رشکت های آملانی 

برای توسعه انرژی های خورشیدی در ایران استقبال می کنیم.

به گزارش فارس، سید محمد صادق زاده در نشست با رئیس و اعضای 

و  آفریقا  شامل  حوزه  در  آملانی  رشکت های  رسمایه گذاری  انجمن 

خاورمیانه )نومو( با اشاره به اینکه ایران قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میالدی 

 ۷۵۰۰ به  را  کشور  در  شده  نصب  پذیر  تجدید  انرژی های  ظرفیت 

اقدام می تواند فرصت بسیار خوبی  این  مگاوات برساند، گفت: قطعاً 

برای رسمایه گذاری رشکت های خارجی و داخلی باشد،بنابراین ایران از 

رسمایه گذاری رشکت های آملانی به ویژه در توسعه انرژی های خورشیدی 

استقبال می کند. ایران  در 

مدیرعامل ساتبا ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه ایران قصد دارد تا 

پایان این برنامه حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در زمینه 

انرژی های نو ایجاد کند.

صادق زاده افزود: قرار است تا ۴ سال آینده ظرفیت انرژی های نو در 

کشور به ۴ هزار مگاوات برسد.

در  آملانی  رشکت های  با  فعالیت هایی  پیش تر  ایران  وی  گفته  به 

بوده موفق  بسیار  که  داشته  کرمان  و  همدان  خورشیدی   نیروگاه 

 است.

همچنین در این دیدار علیرضا دامئی قائم مقام وزیر نیرو در امور بین امللل 

با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از رسمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران در حال 

حارض از طریق آملان انجام می شود، گفت: منی توان گفت رشاکت تجاری 

 و مبادالت اقتصادی میان ایران و آملان در سطح بسیار خوبی دنبال ن

می شود.

در  آملانی  انجمن رسمایه گذاری رشکت های  و حضور  ورود  افزود:  وی 

حوزه شامل آفریقا و خاورمیانه برای ایران این فرصت را ایجاد خواهد 

کرد که رشکت های فعال و خوب آملانی در زمینه رسمایه گذاری به راحتی 

و به صورت امن رسمایه گذاری انجام دهند، پس این نشست می تواند 

بسرتساز همکاری های دوجانبه میان ایران و آملان باشد.

آملان  به  ایران  صادرات  که  داشت  توجه  باید  کرد:  خاطرنشان  دامئی 

در  را  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  به  ایران  صادرات  کل  درصد   ۲۵

سال های  در  کشور  دو  میان  اقتصادی  رابطه  بنابراین  می گیرد،  بر 

گفت  می توان  طوریکه  به  است  بوده  خوبی  بسیار  روابط  گذشته 

گرفته صورت  آملان  کشور  طریق  از  عمدتاً  اروپا  با  ایران   مراودات 

 است.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین امللل گفت: در سال های گذشته نیز 

انتقال تکنولوژی و دانش میان ایران و آملان باال بوده است و می توان 

گفت نقش آملان در این زمینه همیشه موفق و تسهیل کننده بوده است.

دامئی ترصیح کرد: ایران و آملان در زمینه مسائل آب و مسئله تغییر اقلیم 

در ذیل سازمان های بین املللی همکاری های خوبی داشته اند، بنابراین تالش 

 وزارت نیرو این است که بتواند این همکاری ها را به خوبی تقویت و گسرتش 

دهد.

مشاوره های  زمینه   در  می توانند  آملان  و  ایران  کرد:  خاطرنشان  وی 

حقوقی و ارزیابی مالی پروژه ها و همچنین مبادالت بانکی زمینه ساز 

باشند. بیشرتی  همکاری های 
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افتتاح دو پروژه ریلی در دهه فجر 
 عضو هیئت مدیره رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور از افتتاح دو پروژه مالیر-فیروزان-

کرمانشاه و مهاباد-ارومیه در ایام اله دهه فجر خرب داد.

از پروژه مالیر-فیروزان- از پیش بینی بهره برداری  با وزارت راه و شهرسازی  جبار علی ذاکری در گفتگو 

کرمانشاه و مراغه-ارومیه حدفاصل مهاباد تا ارومیه در ایام الله دهه فجر خرب داد و گفت: مقدمات کار 

فراهم شده است و هفته آينده کمیسیون تعیین رسعت راه آهن برای بررسی مسیر مالیر-کرمانشاه اعزام 

می شود تا پس از بررسی، پیامنکار پروژه ظرف یک ماه نواقص را به منظور بهره برداری برطرف کند.

همچنین عضو هیئت مدیره رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل افزود: پروژه فیروزان-کرمانشاه 

به طول ۱۱۰ کیلومرت باهدف اتصال استان کرمانشاه به شبکه ریلی آغاز شد و از شهرهای زاگرس و بیستون 

عبور می کند. ضمن اینکه در این طرح ۴ ایستگاه با مساحت ۴۷ هزار و ۲۵۹ مرتمربع زیربنا و ۱ میلیون و 

۲۳۰ هزار مرتمربع محوطه طراحی شده است. همچنین پروژه مهاباد ارومیه از مبدأ مهاباد آغاز و پس از 

عبور از شهر نقده به ارومیه منتهی می شود به عالوه در این طرح دو ایستگاه با مساحت ۲۷ هزار و ۴۱۶ 

مرتمربع زیربنا و ۸۵۰ هزار مرتمربع محوطه طراحی شده است.

وی در ادامه با توجه به وضعیت بودجه و اعتبارات رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل در سال 

۹۷ اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی پروژه های ریلی در رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل از 

مترکز بر بودجه عمرانی کشور به استفاده از فاینانس و استفاده از صندوق توسعه ميل تغییر کرده است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 

افزود: به دنبال نهایی کردن خطوط اعتباری فاینانس ۵ پروژه ریلی در سال جاری هستیم و همچنین 

قرارداد تجاری خط آهن کرمانشاه-خرسوی بین ایران و چین در هفته گذشته نهایی و مبادله شد.

 ذاکری نسبت به پیگیری عملیاتی شدن خط اعتباری کشور چین برای پروژه های ریلی همدان-سنندج، 

رشت-آستارا، چابهار-زاهدان، میانه-اردبیل و میانه-تربیز پیش از آغاز سال مالی ۹۷ ابراز امیدواری کرد.

عضو هیئت مدیره رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل خاطرنشان کرد: مذاکرات فرشده ای با 

پیشنهادکنندگان فاینانس از گذشته تا امروز در حال برگزاری است و با توجه به صدور مجوز این پروژه ها 

از جانب دولت، امیدواریم امسال بتوانیم از این رشایط برای به رسانجام رساندن پروژه ها استفاده کنیم.

صدور پروانه ساختمانی بدون مجری ذی صالح، غیرقانونی است
یک مقام مسئول گفت: طبق قانون باید مجری ذی صالح و ناظر در متامی ساخت و سازها وجود داشته 

باشد، اما متأسفانه از سوی دولت و مالکان این قوانین اجرا منی شود.

باشگاه  با  گفتگو  در  تهران  استان  ساختامن  مهندسی  نظام  سازمان  مدیره  هیأت  عضو  خطیبی  بیژن 

خربنگاران جوان،   با بیان اینکه آیین نامه کنرتل ساختامن ابالغ شده و در کمیته زیربنایی دولت در حال 

بررسی است، اظهار کرد: به زودی کمیته زیربنایی هیأت دولت درباره بندهای مختلف این آیین نامه به 

نتیجه رسیده و تصویب خواهد شد.

وی در ادامه افزود: یکی از مهمرتین مخالفت های نظام مهندسی با دولت در آیین نامه کنرتل ساختامن در 

اختیار گرفنت ناظر از سوی مالک است که این موضوع کیفیت ساخت و ساز را به شدت کاهش می دهد.

خطیبی ترصیح کرد: در گذشته ناظر از  طریق سیستم های نظارتی انتخاب می شد و مالک حق هیچ 

دخالتی در انتخاب آن نداشت؛ به همین منظور کیفیت ساخت و ساز ها طی سال های گذشته افزایش 

یافته بود.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختامن استان تهران با بیان اینکه این اختالف نظر با دولت حل 

شدنی نیست، گفت: در صورتیکه ناظر از سوی مالک انتخاب شود، به دلیل رابطه مالی بین طرفین، ناظر 

تحت اختیار مالک قرار می گیرد و بسیاری از نظارت های الزم را رعایت منی کند.

وی تاکید کرد: در صورتی که مالکی بخواهد خودش ساکن واحد ساخته شده باشد، مشکلی از سوی انتخاب 

ناظر وجود ندارد اما اگر این ساختامن برای فروش ساخته شده باشد، باید ناظر از سوی نظام مهندسی 

تعیین شود.

به گفته وی؛ طبق قانون باید مجری ذی صالح و ناظر در متامی ساخت و سازها وجود داشته باشد، اما 

متأسفانه از سوی دولت و مالکان این قوانین اجرا منی شود.

خطیبی در ادامه بیان کرد: طبق نظر نظام مهندسی باید حضور مجری دارای صالحیت در متامی ساختامن ها 

وجود داشته باشد،در غیر این صورت صدور قوانین ساختامنی خالف قانون است.

مجری  انتخاب  باید  افزود: شهرداری  تهران  استان  ساختامن  مهندسی  نظام  سازمان  مدیره  هیأت  عضو 

ذی الصالح را برای ساخت و ساز اجباری کند که متأسفانه در این بخش نیز شهرداری همکاری الزم را انجام 

منی دهد.

خطیبی با بیان اینکه بررسی کیفیت ساخت و سازها تنها به مدت محدودی ختم می شود، گفت: بعد از 

حادثه پالسکو و زلزله کرمانشاه کمیته های مختلفی برای بهبود کیفیت ساختامن ها و جلوگیری حوادث 

تشکیل شد، اما بعد از گذشت مدتی این بررسی ها فروکش کرد و به فراموشی سپرده شد.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختامن استان تهران در خامته یادآور شد: با تشکیل کمیته های 

بررسی کیفیت ساختامن ؛ شاید کیفیت ساختامن ها برابر با استانداردهای جهانی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با 

بازار  رونق  فرمول  اینکه  بر  تاکید 

ها  قیمت  شدن  متناسب  مسکن 

با دستمزد مردم در جامعه است، 

های  آپارمتان  شدن  گران  گفت: 

تر  عمیق  برای  سیگنالی  نقلی 

 شدن رکود مسکن در آینده نزدیک

 است.

با  وگو  گفت  در  کلیا  بت  یوناتن 

افزایش  از  انتقاد  با  ملت،  خانه 

آپارمتان  الی ۴۰ درصدی قیمت   ۳۰

این  گفت:  کشور،  در  نقلی  های 

میزان رشد قیمت که بدون ضابطه 

اقشار  بر  مضاعفی  فشار  داده  رخ 

کرد. خواهد  وارد  جامعه  ضعیف 

مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی،  شورای 

رشد نرخ ها خروج از رکود مسکن 

فرمول  افزود:  شود،  منی  ترجمه 

شدن  متناسب  مسکن  بازار  رونق 

قیمت ها با دستمزد مردم جامعه 

است و تا زمانی که در این سمت و 

سو حرکت نکنیم ثبات نرخ ها رخ 

داد. نخواهد 

رشد قیمت مسکن تاثیر مستقیم 

در کاهش قدرت خرید مردم دارد

مناینده مسیحیان آشوری و کلدانی 

در مجلس شورای اسالمی، با بیان 

اینکه گران شدن واحدهای کم مرتاژ 

هشداری برای عمیق تر شدن رکود 

در آینده نزدیک است، ترصیح کرد: 

هر عاملی که در رشد نرخ آپارمتان 

هامن  به  بوده  موثر  نقلی  های 

اندازه تاثیر روانی منفی بر کاهش 

قدرت خرید جامعه هدف خواهد 

داشت.

این مناینده مردم در مجلس دهم، 

تولید  افزایش  اینکه  بر  تاکید  با 

مسکن  حوزه  در  ویژه  به  مسکن 

میان  تعادل  ایجاد  الزمه  حامیتی 

در  افزود:  است،  تقاضا  و  عرضه 

کاهش  به  توجه  با  حارض  حال 

در  مردم  خرید  قدرت  شدید 

خرید  به  متایل  اخیر  های  سال 

یافته  افزایش  نقلی  های  خانه 

این  گرانی  به  موضوع  همین  که 

زده دامن  مسکونی   واحدهای 

 است.

باید  بازار  ساماندهی  برای  دولت 

مسکن   ۲۰۰ و  میلیون  یک  سالی 

کند تولید 

در  باید  دولت  اینکه  بیان  با  وی 

تولید مسکن  زمانی مشخص  بازه 

کار  دستور  در  را  کمبود  میزان  به 

دولت  متاسفانه  گفت:  دهد،  قرار 

مسکونی  واحد  ساخت  مسیر  در 

میلیون  یک  تا  میلیون  یک  سالی 

و ۲۰۰ عقب است که این خود به 

رشد تقاضا و کمبود عرضه منجر 

است. شده 

آشوریان  اتحادیه جهانی  کل  دبیر 

خانه  گرانی  متاسفانه  داد:  ادامه 

های نقلی بر افزایش تعداد اجاره 

رشد  دیگر  طرف  از  و  نشینان 

نرخ اجاره ها دامن زده و به طور 

رسیدگی  در  دولت  تاخیر  حتم 

بر  مسکن  بازار  سامانی  نابه  به 

آن  موازی  بازارهای  از  بسیاری 

خواهد  نامطلوبی  تاثیرات   نیز 

داشت.

عاملی  ها  بانک  دهی  تسهیالت 

است شده  مسکن  گرانی  برای 

بت کلیا راهکار ثبات بازار مسکن را 

ارایه تسهیالت ارزان با هدف خانه 

ضعیف  متوسطو  اقشار  شدن  دار 

جامعه خواند و ترصیح کرد: شیوه 

مناسب  دهی  تسهیالت  فعلی 

وام  میزان  افزایش  با  زیرا  نیست 

مسکن به هامن اندازه رشد قیمت 

تاثیرگذاری  و  داده  رخ  بازار  در  ها 

 سیاست پرداخت وام کاهش یافته 

است.

نوع  هر  با  برخورد  داد:  ادامه  وی 

مسکن  حوزه  در  قیمت  افزایش 

و  قانون  چارچوب  از  دور  به  که 

مولفه های مشخص صورت گرفته 

وظیفه دستگاه های نظارتی است 

تا به این ترتیب وضعیت این بازار 

به سمت و سوی ثبات قیمت ها 

شود. هدایت 

مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

بی  شد:  یادآور  اسالمی،  شورای 

بازار  آینده  به  نسبت  توجهی 

مسکن می تواند اقتصاد کشور را 

فشل کرده و بسیاری از مشاغل را 

کند. مواجه  رکود  با 

انتقاد از رشد ۴۰ درصدی قیمت آپارتمان های نقلی 

شکرچی زاده گفت: در زمان بنت ريزي، مهندس ناظر و مجري عموما حارض نيستند و 

همني حضور نداشنت آنها در زمان اجراي برخي از عمليات ساختامين است که مشکالت 

عمده اي را در رابطه با کيفيت مسکن ايجاد کرده است.

راه، مسکن و  تحقيقات  رئيس مرکز  زاده  ، محمد شکرچي  به گزارش صداو سيام 

شهرسازي گفت: بافت فرسوده ۲۰ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص 

داده است و برنامه دولت دوازدهم اين است که همزمان، هم پروژه هاي متعددي را 

در بافت فرسوده توسط رشکت عمران و بهسازي شهري ايران به بهره برداري برساند 

و هم تسهياليت را براي افرادي که متقايض فعاليت و رسمايه گذاري در بافت هاي 

فرسوده براي تامني مسکن و تحت عنوان رشکت هاي توسعه گر مشغول به فعاليت 

هستند در نظر بگريد.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با بيان اينکه ايران، يکي از کشورهاي 

زلزله خيز دنيا به شامر مي رود، ترصيح کرد: بافت هاي ناکارآمد شهرها از آسيب 

پذيرترين نقاط کشور ما در رويارويي با زلزله هاي بزرگ هستند و به همني دليل نيز 

برنامه جدي وزارت راه، اجراي راهکاري براي کاهش آسيب پذيري در نقاط مختلف 

شهري و روستايي است.

شکرچي زاده به استفاده از ظرفيت هاي بيمه اشاره کرد و گفت: به منظور استحکام 

بخشيدن به ساختامن هاي موجود و تازه احداث به غري از نظارت و مجري از ظرفيت 

مهمي به عنوان بيمه، استفاده بهينه اي داشته باشيم زيرا، تضمني کيفيت محصول 

نهايي ما يعني ساختامن ها است که مي تواند به ميزان قابل توجهي ضعف ما را در 

نظارت، بهبود بدهد. 

وي با اشاره به زلزله کرمانشاه و تجاريب که از آن حادثه کسب شد، يادآور شد: در 

زلزله کرمانشاه که متاسفانه تعدادي از هموطنان ما جان خود را از دست دادند، عموم 

پروژه هايي که دچار مشکل شدند و آسيب هاي جدي سازه اي و غريسازه اي ديدند، 

داراي سيستم هاي نظارت، طي روند آزمايش هاي مصالح ساختامين و مجري ذي صالح 

بودند اما شاهد بوديم که نهايتا محصول نهايي که هامن ساختامن ها بود از کيفيت 

مناسبي در برابر زلزله برخوردار نبودند.

شکرچي زاده يکي از اشکاالت عمده را نبود مجري در زمان اجراي پروژه عنوان کرد و 

گفت: افرادي که مسئوليت اجراي ساختامين را برعهده دارند در زمان اجراي عمليات، 

حضور ندارند. 

وي ادامه داد: اين حضور نداشنت مهندس ناظر و مجري ذي صالح، بخيش به دليل 

نداشنت تعهدکاري است و بخش ديگر به پايان کار شهرداري ارتباط دارد و همچنني 

متاسفانه در انتخاب زمني براي تعدادي از پروژه ها شاهد آن هستيم که مطالعات 

ساختاري مناسبي انجام نشده است و بر روي زمني هاي نامناسب بدون آنکه بهسازي 

امر  که همني  اند  احداث شده  ها  ساختامن   ، گرفته  آنها صورت  روي  بر  مناسبي 

مشکاليت را در آينده براي ساختامن ها ايجاد خواهد کرد.شکرچي زاده با تاکيد دوباره 

بر استفاده و بهره مندي از ظرفيت هاي بيمه اي براي ايجاد تعهد در ساختامن سازي 

استاندارد، گفت: متاسفانه از ظرفيت هاي بيمه ساختامين استفاده مني کنيم .

وي يادآور شد: در حال حارض، در حوزه ساختامن بيمه پرسنيل براي کارگراين که در زمان 

کار مشغول به فعاليت هستند وجود دارد و رشکت هاي بيمه اي ساختامين خود را 

مکلف به تضمني کيفيت محصول نهايي مني دانند.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي؛

غيبت مهندس ناظر و مجريان
 عمده ترين دليل کيفيت پايين مسکن

رئیس جمهوری آمریکا در حالی چند روز قبل تداوم تعلیق تحریم های ایران را متدید 

کرد که برخی از شایعات و گامنه زنی ها حاکی از آن است که شاید ترامپ قصد داشته 

باشد در صورت باقی ماندن رشایط فعلی در برجام، از متدید دوباره آن خودداری کند. 

موضوعی که می تواند به طور جدی بر قراردادهای خرید هواپیام از سوی ایرالین های 

ایرانی تاثیر بگذارد.

علیرضا منظری مناینده سابق ایران در ایکائو درباره این موضوع به ایسنا گفت: قطعا 

برای اظهارنظر دقیق در این رابطه نیاز به داشنت اطالعاتی است که برخی از آنها در 

اختیار ما قرار ندارند و برخی از آنها تا زمان اجرایی شدن امکان ارزیابی نخواهند 

داشت.

که  است  مهمی  موضوع  برجام  از  آمریکا  خروج  عدم  یا  خروج  اینکه  بیان  با  وی 

می تواند در چند محور مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد، ترصیح کرد: هامن طور که 

پیش  از این نیز اعالم شده، در دل برجام قواعدی در نظر گرفته شده است تا در زمان 

تخلف یکی از طرفین از منت قرارداد یا خروج از آن کشورهای دیگر در این رابطه 

از برجام  اگر تصمیم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا  این رو  از  تصمیم گیری کنند. 

 باشد، پیش از صنعت هوایی باید در سطح کالن رویکرد ایران را در این زمینه مشخص 

کرد.

آمریکا  احتاملی  اقدامات  به  اشاره  با  کشوری  هواپیامیی  سازمان  سابق  معاون 

ایاالت متحده  از برجام، توضیح داد: دولت  این کشور  حتی در صورت عدم خروج 

می تواند ایران را متهم به تخلف بر اجرای توافق هسته ای کند یا حتی در اقداماتی 

پیش پرده مانند آنچه تاکنون اتفاق افتاده، مانع ورود بانک های بزرگ به کشور و 

تبادل پولی شود. در این صورت احتامال اسرتاتژی های دو طرف باید به شکل دیگری 

نیز  ارزیابی  با توجه به عدم تغییر قطعی آنها منی توان  البته   تغییر پیدا کند که 

داشت.

منظری تغییر در رشایط قرار دادهای خرید هواپیام از سوی ایران را نیز یکی دیگر 

از مسائل احتاملی به وجود آمدن جابه جایی در قراردادهای پس از برجام دانست 

و اظهار کرد: هامنطور که پیش از این نیز اعالم شده، جزئیات قرارداد ایران ایر با 

بوئینگ و ایرباس محرمانه است. اما قاعده این است که در قراردادهای این چنینی 

از  می تواند  رشایط  این  باشند.  کرده  اضطراری  رشایط  برای  دقیق  فکری  طرف  دو 

 بالیای طبیعی آغاز شده و تا مسائل سیاسی مانند فشارهای دولتی و جنگ را در بر

 بگیرد.

مناینده سابق ایران در ایکائو ادامه داد: در چنین رشایطی اگر فشارهای دولت آمریکا 

افزایش یابد، باید به منت قرارداد مراجعه کرد تا مشخص شود دو طرف چه تعهداتی در 

این زمینه به یکدیگر ارائه کرده اند. اگر محدودیت هایی مانند عدم امکان جابه جایی 

پول به وجود بیاید، می توان گفت که دو طرف قرارداد نقشی در آن نداشته اند اما 

رصفا فشارهای سیاسی که پیش از این نیز وجود داشته، منی تواند این قراردادها را 

متوقف کند.

وی با بیان اینکه ایران برای آینده صنعت هوایی خود نیاز به یک رویکرد و راهربد 

دقیق دارد، بیان کرد: در صورتی که بنا به هر دلیلی اجرای قراردادهای فعلی ممکن 

نشد، باز هم باید جایگاه کشور در زمان مورد بحث را رصد کرد. اگر رصفا این قراردادها 

بنا باشد تحریم ها  متوقف شود، گزینه های دیگری روی میز خواهد بود ولی اگر 

 از حد آمریکا باالتر رفته و به دیگر کشورها نیز رسایت کند، رشایط فرق خواهد 

کرد.

منظری خاطرنشان کرد: گزینه هایی مانند خرید هواپیام از کشورهای رشقی مانند 

روسیه، چین و ژاپن همچنان روی میز قرار دارند و حتی هواپیامهای غربی که نیاز 

به مجوز اوفک ندارند نیز امکان ورود به ایران را خواهند داشت اما متام این مسائل 

تنها در حد حدس و گامن باقی مانده و تا زمانی که آمریکا تغییری در روند حضور 

خود در برجام ایجاد نکند، بحث ورود هواپیامها به ایران نیز طبق مفاد قرارداد دنبال 

خواهد شد.     

سناریوهای پیش روی صنعت هوایی ایران 
پس از اقدامات ترامپ

 

سرمایه  صندوق   96/9/12 مورخ  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
گذاری آسمان آرمانی سهام موارد ذیل در اميد نامه صندوق تغيير 
یافت: 1- افزایش حق الزحمه حسابرس از ساالنه 60 ميليون ریال 
به 90 ميليون ریال 2- تغيير نصاب ترکيب دارایی های صندوق 
مطابق با ترکيب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری "در سهام" 
سازمان   96/7/11 مورخ   12020087 شماره  ابالغيه  موضوع 
شرح  به  صندوق  مدیر  کارمزد  تغيير   -3 بهادار   اوراق  و  بورس 
زیر به منظور مطابقت بابند 3 ابالغيه شماره 12020087 سازمان 

بورس و اوراق بهادار : 
ساالنه دو درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام 
تحت تملک صندوق به عالوه سه در هزار )0/003( از متوسط روزانه 
ارزش اوراق بهادار با در آمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 
2-2-3 اميد نامه و دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی 
و سپرده بانکی  4- تغيير قسمت "ج" بند 2-2-3 اميد نامه به شرح 

زیر: “در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.”

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 96/9/12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان 
یکم موارد ذیل در اميد نامه صندوق تغيير یافت: 1- تغيير ترکيب دارایی های صندوق 
مطابق با ترکيب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری "در سهام" موضوع ابالغيه 
شماره 12020087 مورخ 96/7/11 سازمان بورس و اوراق بهادار  2- تغيير کارمزد 
مدیر صندوق )از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی( مطابق با ابالغيه شماره 
12020087 مورخ 96/7/11 سازمان بورس و اوراق بهادار  3- تغيير قسمت "ج" 
بند 2-2-4 اميد نامه از " به تشخيص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها 
را قبل از سررسيد تعهد کرده بشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه 

مطمئن وجود داشته باشد." به "در یکی از بورس ها قابل معامله باشد."

به استناد صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان 

یکم مورخ 96/6/19 سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از 

50/000 واحد به 500/000 واحد سرمایه گذاری افزایش یافت.

آسمان  مشترک  گذاری  سرمایه  صندوق  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
از  صندوق  گذاری  سرمایه  های  واحد  سقف   96/6/20 مورخ  خاورميانه 

یافت. افزایش  گذاری  سرمایه  واحد   500/000 به  واحد   50/000

آگهی انتخاب بازرسان کانون سراسری
 انجمنهای صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران 

به موجب صورتجلسه مورخ 96/9/19 مجمع عمومی عادی و سایر 
مدارک تسليمی از سوی کانون یاد شده انتخاب آقایان سجاد خضرلو 
و علی خادم آذریان به عنوان بازرسان اصلی و آقای علی اسدیان به 
عنوان بازرس علی البدل از تاریخ یاد شده به مدت 1 سال مورد 

تایيد است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی- فرزاد یوسفی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کارخانجات نساجی خوی )سهامی عام ( 

به شماره ثبت  73217 وشماره شناسه ملی  10101181267
بدینوسيله از کليه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی 
دوشنبه  روز  صبح   10 ساعت  راس  گردد  می  دعوت  آنان 
مورخ 1396/11/09 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که  
، خيابان دکتر  در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران 
 بهشتی ، شماره 283 ، برج نگين آزادی ، طبقه هشتم  برگزار 
می گردد با در دست داشتن اصل گواهينامه نقل و انتقال 

سهام و اصل مدارک شناسایی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :  1 – تصميم گيری در خصوص تبدیل شخصيت 
سایر   –  2 خاص   سهامی  به  عام  سهامی  از  شرکت  حقوقی 
مواردی که در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
هیات مدیره کارخانجات نساجی خوی
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صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعالم 

کرد: تسهیالت توسعه اشتغال روستایی تا 

سقف 10 میلیارد ریال با اولویت طرح ها 

و واحدهای صنعتی مستقر در روستاها 

جمعیت  نفر  هزار   10 زیر  شهرهای  و 

پرداخت می شود.

ایرنا  با  غالمرضا سلیامنی در گفت وگو 

دریافت  برای  نام  ثبت  آغاز  به  اشاره  با 

از  روستایی  اشتغال  توسعه  تسهیالت 

تسهیالت  این  گفت:  جاری  ماه  دی   23

توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده  با 

همکاری  تفاهمنامه  امضای  با  و  ملی 

بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی، پست بانک و رشکت توسن، پس 

تخصیص  مربوطه  کمیته  در  بررسی  از 

یابد. می 

به گفته این مقام مسئول، براساس آیین 

یک  منابع  درصد   10 شده  تهیه  نامه 

صندوق  دالری  میلیون   500 و  میلیارد 

توسعه ملی برای طرح های اشتغالزایی 

معادل  و  شده  گرفته  نظر  در  روستایی 

در  ها  بانک  منابع  از  رقم  این  ریالی 

اختیار طرح های اشتغالزایی قرار خواهد 

گرفت.

منابع  این  از  کرد: 10 درصد  وی ترصیح 

در قالب رسمایه در گردش با نرخ بهره 10 

درصدی و بازپرداخت حداکرث 18 ماه به 

متقاضیان پرداخت خواهد شد.

سلیامنی خاطرنشان کرد: محدودیتی برای 

پرداخت رسمایه در گردش به واحدهایی 

که تایید می شوند، وجود ندارد و مبالغی 

به  ریال  میلیارد  تا 10  میلیارد  یک  بین 

واحدها پرداخت خواهد شد.

دریافت  برای  متقاضیان  داد:  ادامه  وی 

»کارا«  سامانه  در  توانند  می  تسهیالت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی ثبت 

نام کنند و سهمیه بندی همه استان ها 

است. شده  مشخص  نیز 

صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 

در همین پیوند، کمیته ای در استان ها 

از سوی این سازمان و پست بانک شکل 

رد  یا  تایید  مسئولیت  که  است  گرفته 

طرح های رسیده را بر عهده دارد.

واحد   800 و  هزار   2 داشت:  بیان  وی 

صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی 

تفاهمنامه،  ابالغ  از  پس  که  دارد  وجود 

رشکت  منایندگان  عضویت  با  ای  کمیته 

در  بانک  پست  و  صنعتی  های  شهرک 

بررسی  با  و  استان ها تشکیل می شود 

مدارک و مستندات متقاضیان، اطالعات 

سازمان  به  و  نهایی  را  شده  آوری  جمع 

صنعتی  های  شهرک  و  کوچک  صنایع 

کنند. ارسال 

بندی  سهمیه  کرد:  ترصیح  مسئول  این 

نظر  در  خاص  معیارهایی  اساس  بر  ها 

گرفته شده که از جمله آنها نرخ بیکاری 

شهرهاست. جمعیت  و 

وی اظهار داشت: اکنون مبلغ 22 هزار و 

500 میلیارد ریال از سوی دولت تامین و 

بانک عامل واریز شده است  به حساب 

و پست بانک نیز به همین میزان باید 

باشد. واریزی داشته 

تفاهمنامه  این  براساس  ایرنا،  گزارش  به 

عضویت  با  ای  کمیته  جانبه،  سه 

منایندگان این نهادها در استان ها تشکیل 

برای  الزم  اقدامات  دیگر  هفته   2 تا  و 

شناسایی و معرفی متقاضیان به بانک را 

شود. می  انجام 

قانون  اجرای  راستای  در  تفاهمنامه  این 

و  روستاها  در  اشتغال  توسعه  و  ایجاد 

با  جمعیت  نفر  هزار  زیر10  شهرهای 

ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده 

شد. خواهد  اجرا 

منابع  از  دالر  میلیارد   1.5 برداشت 

صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال 

در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای 

تصویب  به  امسال  تابستان  کوچک 

رسید. اسالمی  شورای  مجلس 

 

واحدهای صنعتی روستایی تا سقف 10 میلیارد ریال سرمایه در گردش می گیرند
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صدور فاکتور )برگ خرید( رسمی توسط واحدهای صنفی برای فروش کاالهای ُخرد و کالن الزامی شد.

به گزارش مهر، علی فاضلی در نامه ای به اتحادیه های صنفی ، صدور فاکتور )برگ خرید( رسمی از سوی واحدهای صنفی برای عرضه ُخرد یا کالن کاالها از جمله 

کاالهای وارداتی را الزامی اعالم کرد.

در نامه فاضلی به اتحادیه ها آمده است که این الزام، بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایجاد شده است.

بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال؛

صدور فاکتور فروش
 برای همه کاالها الزامی شد

طال و ارز به سوی سراشیبی رفت
در بازار دیروز طال، دالر و سکه متام در مقایسه با روزیکشنبه با روند 

نزولی قیمت همراه شد.

به گزارش ایسنا، سکه متام طرح جدید که روز یکشنبه افزایش قیمت 

پیدا کرده بود، دیروز معکوس شد و به یک میلیون و ۴۹5 هزار تومان 

برگشت اما نیم سکه و سکه گرمی با ثبات قیمت به ترتیب ۷2۶ و 281 

هزار تومان فروخته شد. ربع سکه نیز ۴20 هزار تومان قیمت خورد که 

اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد.

ارز، دالر کاهشی شد و ۴۴05 تومان قیمت خورد. یورو 5۴۶5  بازار  در 

تومان، پوند انگلستان ۶1۴0 تومان،   لیر ترکیه 1210 تومان، یوان چین 

۷05 تومان و درهم امارات 121۷ تومان عرضه شد. دالر مبادله ای نیز 3۶51 

تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شد.  

همچنین طال در بازار داخلی کاهشی و در بازار جهانی افزایشی شد. هر 

گرم طالی 18 عیار 13۹ هزار و ۷۶۶ تومان، هر مثقال طال ۶05 هزار و ۴00 

تومان و هر اونس طال در بازار جهانی 13۴3 دالر داد و ستد شد.  

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

80 درصد منابع غذایی در داخل کشور تولید می شود
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: حق آبه در سنت تاریخی 

اصفهان بوده است و باید با اولویت انجام شود و حقابه کشاورزان به آنها 

اختصاص داده شود؛ البته باید از روش های کم مرصف آب در کشاورزی 

استفاده شود و با کشاورزی با حداقل آب به اصفهان کمک کنیم.

به گزارش ایسنا، عباس کشاورز اظهار کرد: سال های خوبی را از نظر 

باره  به یک  ماه سال گذشته  آذر  در  و  گذاریم  اقلیمی پشت رس منی 

بارندگی و پس از آن رسمای شدید به محصوالت کشاورزی خسارت زد، اما 

در عین حال میزان تولیدات از نظر ما قابل قبول بوده است.

وی افزود: در غرب کشور با وجود کمی قابل توجه باران و افزایش درجه 

حرارت توانستیم گندم را تولید کنیم و این نشان می دهد که از نظر 

تولیدات کشاورزی در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد و جامعه ایرانی 

و کشاورزان همه توانایی تولید پایدار و مستمر را پیدا کرده اند و به 

دنبال کنرتل تولیدات هستیم، زیرا بازار نداریم. تولیدات گوجه فرنگی، 

سیب زمینی و هندوانه به شدت کنرتل می شوند، اما باید توجه به کنرتل 

تولیدات بیشرت باشد.

 معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توجه به بهره وری 

آب رویکری است که به تازگی کسب شده است، اظهار کرد: هر سال 

شش درصد بهره وری آب را افزایش داده ایم و طی چهار سال گذشته21 

درصد بهره وری آب رشد داشته است و اگر این روند ادامه یابد بحران آب 

در کشور به شدت کاهش می یابد.

کشاورز با بیان اینکه بیش از 80 درصد منابع غذایی خود را در داخل 

صاحب  شام  گفت:  صنعتگران  به  خطاب  کنیم،  می  تولید  کشور 

تکنولوژی هستید و باید آن را به عرصه تولید بربید و این برای بهرت 

شدن کسب و کار به نفع شام است و کشاورزان نیز می توانند بهرت 

بگیرند. تصمیم 

اینکه ضایعات، تولید را غیر اقتصادی می کند، باید برای  با بیان  وی 

کاهش ضایعات از مزرعه تا سفره تالش کرد و باید فرهنگ عمومی را 

هم بهبود بخشیم، گفت: ضایعات در بیشرت محصوالت رقم باالیی است 

و باید همه در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی همکاری کنند و 

برای بهبود رشایط تالش کنند.

 
تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن

 14.7 درصد افزایش یافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: تسهیالت پرداختی به بخش صنعت 

بازرگانی ۹.8 درصد  به بخش  امسال 1۴.۷ درصد و  آبان ماه  پایان  تا  و معدن 

رشد یافت.

به گزارش ایرنا ، با توجه به گزارش وضعیت شاخص های بخش صنعت، معدن 

و تجارت، تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت 

و معدن در هشت ماهه امسال بیش از یکهزار و ۶0 میلیارد ریال بود که با 

احتساب میزان این تسهیالت در مدت مشابه سال ۹5 ) بیش از ۹20 هزار میلیارد 

ریال( 1۴.۷ درصد رشد داشت.

برپایه این گزارش، تسهیالت پرداختی هشت ماهه امسال به بخش صنعت و 

معدن 2۹.8 درصد از کل تسهیالت پرداختی به بانک ها و موسسه های اعتباری 

بود؛ در حالی که در هشت ماهه پارسال این رقم 28.5 درصد کل تسهیالت بود.

همچنین در حوزه بازرگانی نیز تا پایان آبان ماه امسال بیش از 500 هزار میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت شد که معادل 1۴.2 درصد از کل تسهیالت بود و با توجه 

به تسهیالت پرداختی در مدت مشابه سال گذشته )بیش از ۴۶0 هزار میلیارد 

ریال( افزایش ۹.8 درصدی داشت.

عالوه براین در هشت ماهه امسال ۴۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری با رسمایه 

گذاری 2.1 میلیارد دالر در هیات رسمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که 

با توجه به تصویب ۴2 طرح با رقم رسمایه گذاری ۴.8 میلیارد دالر در مدت 

مشابه سال گذشته، از لحاظ تعدادی 11.۹ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ 5۶.۶ 

درصد کاهش داشت.گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت می افزاید: به منظور 

تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه متام با پیرشفت 

فیزیکی باالی ۶0 درصد در راستای اقتصاد مقاومتی نیز تا پایان آبان ماه امسال 

در مجموع 3۷ هزار و 281 طرح ثبت نام کردند که 15 هزار و 558 طرح به ارزش 

113 هزار و ۶۶ میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شد.

ماموریت ضربتی وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کاهش وضعیت آلودگی هوای کالن شهرها مکلف به انجام ماموریت 

رضبتی تعریف شده توسط هیات دولت شد.

به گزارش ایسنا، هر ساله با نزدیک شدن به فصول پایانی سال شاهد افزایش میزان آلودگی هوا در کالن شهرها به 

ویژه پایتخت هستیم که مسائل و مشکالت متعددی را برای مردم به وجود آمده و اقدامات کوتاه مدت و مقطعی 

از جمله تعطیلی مدارس یا طرح زوج و فرد از درب منازل در این رابطه اثرگذار نبوده است.

بنابر اعالم مسئوالن بیش از 85 درصد آلودگی هوای پایتخت مربوط به وسائل نقلیه اعم از موتورسیکلت ها، 

خودروهای سواری فرسوده و نیز وسائل حمل و نقل عمومی آالینده است. همچنین رقمی بیش از 10 درصد 

آلودگی هوای تهران به صنایع آالینده مربوط می شود، اما آنچه کارشناسان و مسئوالن به آن تاکید دارند میزان بیش 

از حد آالیندگی هوا توسط وسائل نقلیه است.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی گزارش توسط هیات دولت وضعیت آلودگی هوای 

کالن شهرها و اقدامات انجام شده دراین رابطه و نیز تعیین ماموریت ها به منظور بهبود رشایط نامساعد موجود 

مکلف شده است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و نیز سازمان برنامه و بودجه طرح بهسازی و 

نوسازی رضبتی ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهرها را با استفاده از حداکرث توان تولید داخل و بهره گیری از 

ابزارهای مالی و رسمایه  گذاری قانونی ارائه کند.

بنابراین محمد رشیعتمداری و وزارتخانه متبوعش موظف شده اند تا ماموریت رضبتی که توسط دولت برای ارائه ی 

طرح بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهرها تعریف شده است را در اولویت قرار دهند و از 

حداکرث توان و ظرفیت تولید داخل به منظور اجرای این ماموریت استفاده کنند.

انتظار می رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با حرکت در مسیر عملیاتی ساخنت ماموریت محول شده توسط 

هیات دولت به منظور کاهش چالش های پیش رو در بحث آالیندگی هوا طی سال های آینده اقدام کند و با ارائه 

طرحی اثرگذار و مطلوب بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهرها را در دستور کار قرار دهد.

از  بهره گیری  با  داخل  تولید  توان  از  حداکرثی  استفاده  وزارتخانه  این  به  شده  محول  تکالیف  از  دیگر  یکی 

ابزارهای مالی و رسمایه  گذاری قانونی است که نشان می دهد هیات دولت تاکید ویژه ای بر تولید داخلی داشته 

وارد  از خارج  بخش  این  در  را  مربوطه  الزامات  که حداکرث  است  تجارت خواسته  و  وزارت صنعت، معدن  از   و 

کند.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت از برگزاری اولین جلسه 

کاری این کمیته خرب داد و گفت: در این جلسه مقرر شد اسناد و مدارک 

مربوط به پرداخت حقوق دولتی برخی معادن خاص تهیه شود.

عبداله رضیان در گفت  و گو با فارس با اشاره به برگزاری اولین جلسه کاری 

هیأت تحقیق وتفحص از عملکرد وزارت صنعت در صدور مجوز واگذاری 

معادن در روز یکشنبه، اظهار داشت: این نخستین جلسه پس از نشست 

مربوط به تعیین اعضای هیأت تحقیق و تفحص بود که در آن، یک رسی 

اسناد و مدارک مربوط به وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن در همه 

استان ها ارائه شد.وی ترصیح کرد: در این جلسه بررسی های مبنی بر اینکه 

آیا حقوق دولتی معادن به درستی پرداخت شده یا نه و اینکه چه مقدار 

از این حقوق وصول شده است، صورت گرفت و بحث هایی در خصوص 

اینکه چه میزان کرسی حقوق دولتی معادن در همه استان ها وجود دارد، 

مطرح شد.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت با بیان اینکه در 

پرداخت حقوق دولتی برخی معادن نارسایی هایی وجود دارد، افزود: قرار 

شد وضعیت پرداخت حقوق دولتی از جنبه حقوقی در یک رسی معادن 

خاص بررسی و میزان عملیات انجام شده، به طور ویژه مشخص شود.

مدارک  و  اسناد  یکرسی  تفحص  و  تحقیق  هیأت  اعضای  کرد:  تأکید  وی 

باید  البته  اختیار دارند که  پرداخت حقوق دولتی معادن در  را در مورد 

پاسخ طرف های مقابل را نیز بشنویم.به گفته رضیان، جلسه بعدی کمیته 

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت هفته آینده برگزار خواهد شد.

اولین جلسه تحقیق و تفحص از وزارت صنعت برگزار شد؛

 بررسی وضعیت پرداخت حقوق دولتی 
برخی معادن

آگهی فراخوان عضویت و دعوت به مجمع عمومی 
مؤسسین انجمن خاویار استان تهران

به اطالع میرساند در اجرای موافقت اصولی شماره 43/6143/ص مورخ 96/7/11 
انجمن خاویار  ایران، مجمع عمومی مؤسسین  بازرگانی، صنایع،معادن وکشاورزی  اتاق 
طبقه  محل  در   1396/11/03 مورخ  شنبه  سه  روز   16 ساعت  در  تهران  استان 
آدرس  به  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق   1 شماره  ساختمان  سوم 
وسیله  بدین  می گردد.  برگزار  پالک 82  یکم،  و  بیست  خیابان  روبروی  وزراء،  خیابان 
از کلیه فعالین حوزه خاویار در استان تهران جهت حضور در مجمع با دستور جلسه و 
 شرایط ذیل، دعوت به عمل میاید. دستور جلسه : 1- بررسی و تصویب اساسنامه 
2- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان 3- تعیین ورودیه و حق عضویت 4- تعیین 
روزنامه کثیراالنتشار شرایط عضویت : 1-  دارا بودن تابعیت ایرانی 2- دارا بودن 
 کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  

3-  دارا بودن مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح
تبصره 1 : به همراه داشتن مستندات مربوط به شرایط عضویت در روز مجمع الزامیست.

تبصره 2 : واجدین شرایط عضویت در انجمن بایستی شخصا در مجمع مؤسس حضور 
یابند.  در ارتباط با اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه 

روزنامه رسمی و معرفی نامه، مجاز به حضور در مجمع می باشند.
هیات موسس انجمن خاویار استان تهران

گندم خودکفا ماند؛ صادرات ۶ برابر شد
صادرات گندم در حالی 1351 درصد نسبت به پارسال بیشرت شده که واردات آن با ادامه ممنوعیت، تقریبا متوقف 

 شده است و نشانگر خودکفا شدن این محصول اسرتاتژیک در ایران و مثبت شدن تراز تجاری آن مانند ماه های گذشته

 است.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار منترش شده وزارت جهاد کشاورزی، طی ۹ ماهه نخست امسال بیش از 2۷۶ هزار 

و ۴10 تن انواع گندم ایرانی به ارزش بالغ بر ۷0 میلیون و ۷80 هزار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است که از 

 نظر وزنی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 1351.۷3 درصد و از نظر ارزشی ۷58.۹8 درصد افزایش داشته

 است.

حال آنکه واردات این محصول تقریبا متوقف شده و به صورت الک پشتی در حال افزایش است، چرا که براساس 

همین آمار، طی ۹ ماهه نخست امسال واردات این محصول اسرتاتژیک به بیش از ۶0 هزار و ۷20 تن به ارزش 

1۷ میلیون و 83 هزار دالر رسید که نسبت به واردات بیش از یک میلیون و 3۶۹ هزار تنی ۹ ماهه پارسال ۹5.5۷ 

درصد از نظر وزنی و ۹۴.۹1 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و در واقع می توان گفت که تراز بازرگانی 

گندم مثبت 52.۹5 میلیون دالر شده است.

پیش از این نیز مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده بودند که واردات گندم به دلیل رسیدن ایران به 

خودکفایی در تولید آن، ممنوع است و تا اطالع ثانوی هیچ نیازی به واردات نداریم. اما با وجود این ممنوعیت 

شاهد واردات گندم در سال های گذشته بودیم که امسال به شدت کنرتل شده است.

اسامعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفته بود که با توجه به تولید باالی 

گندم در سال زراعی گذشته و ذخایر موجود در سال های قبل وضعیت به گونه ای است که نیازی به واردات گندم 

برای سال جاری نیست و حتی برای چند ماه از سال آینده نیز گندم داریم.

البته آمارها نیز نشان دهنده ممنوعیت و توقف واردات گندم است، چراکه در هشت ماهه امسال بیش از 5۹ 

هزار و ۴00 تن گندم به کشور وارد شده بود که طی یک ماه گذشته تنها حدود 1100 تن به واردات این محصول 

اضافه شده است که به گفته یکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصول اسرتاتژیک مدت هاست 

ممنوع شده و اگر به صورت محدود و اندک وارد می شود به دلیل وجود ثبت سفارش های قبلی است.

جزئیات احیای ۵۰۰ معدن اعالم شد
وزارت  معاونت معدنی  و  گلگهر  میدکو،  ایمیدرو،  تشکل معدنی،  این  از همکاری  ایران  رییس خانه معدن 

صنعت، معدن و تجارت برای فعال سازی 500 معدن کوچک و متوسط و ایجاد ۴25 هزار فرصت شغلی مستقیم 

و غیرمستقیم خرب داد.

محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که تاکنون سه - چهار نشست در این زمینه برگزار شده است، 

گفت: خانه معدن یکی از اهرم های تفاهم نامه احیای معادن کوچک و متوسط است که از دیگر مجموعه هایی 

که در این طرح ورود کردند، مجموعه تهیه و تولید مواد معدنی )میدکو( است که اعالم کرده در معادن غیرآهنی 

ورود خواهد کرد.

وی اضافه کرد: مجموعه معدنی گلگهر نیز با هدف تامین مواد اولیه فوالدی خود به این طرح ورود کرده است 

و به شکل خاص معادن آهنی را حامیت خواهد کرد.

این فعال معدنی با بیان این که دو تفاهم نامه برای اجرای این طرح بسته خواهد شد، اظهار کرد: دو تفاهم نامه 

برای احیای 500 واحد کوچک و متوسط معدنی به امضاء خواهد رسید که یکی از آنها میان خانه معدن، ایمیدرو، 

میدکو و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و دیگری نیز میان خانه معدن، ایمیدرو، گلگهر 

و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

بهرامن با اشاره به نحوه  رسمایه  گذاری در این طرح ها، گفت: سیاست برای احیای این واحدهای زمین مانده 

رسگیری  از  برای  معادن  این  که  است  این  بر  قرار  حقیقت  در  و  است  موجود  ابزارهای  از  استفاده  معدنی 

از میدکو و گلگهر دریافت کنند. احیاء  را جهت  فعالیت های خود منابع مالی الزم 

رییس خانه معدن ایران ادامه داد: بازپس گیری منابع پرداخت شده برای رشوع به کار مجدد واحدهای معدنی 

مدنظر به صورت دریافت مواد معدنی خواهد بود و در حقیقت قصد داریم با ایجاد بازار، این معادن را در ادامه 

فعالیت خود همراهی کنیم.

وی درباره زمان بندی مربوط به اجرای این طرح، گفت: تقریبا همه چیز برای آغاز به کار این طرح فراهم است و 

حتی میدکو پیشنهاد خود را برای اجرایی شدن این طرح به ایمیدرو ارائه کرده و احتامال تاکنون جواب دریافت 

کرده است که می توان گفت به محض حصول تفاهم  نهایی این طرح به اجرا در خواهد آمد.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه آلودگی هوا گریبان گیر کلیه اقشار جامعه شده است گفت: آلودگی هوا و ریزگردها بحثی 

کامال تخصصی است که گاهی به دلیل مسائل اجتامعی و بدون پشتوانه علمی حرف هایی زده می شود که برخی رسانه ها حرف های مسولین را نیز به متسخر 

می گیرند.

سید صادق طباطبایی نژاد به خربخودروگفت: جهت رفع آلودگی باید متخصصین عوامل ناشی از آلودگی را شناسایی کنند.

وی گفت: اخیرا در تهران به مدت یک هفته اجرای سختگیرانه طرح ترافیک و  تعطیلی مدارس جهت رفع آلودگی هوا صورت گرفت، اما قاعدتا عواملی وجود 

دارد و قابل تشخیص نیست؛ لذا مسئولین نباید در این زمینه کوتاهی کنند.

وی در ادامه افزود: در بحث خروج خودروهای فرسوده دولت سهل انگاری می کند، قانون هایی را که حدود 4 الی 5 سال است مصوب شده اما اجرایی منی 

کنند و این قطعا بر روی آلودگی هوا تاثیر به سزایی می گذارد.

مناینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت توزیع بنزین یورو4 در رسارس کشور افزود: قاعدتا امکان توزیع بنزین یورو4 دررسارس کشور 

وجود دارد؛ لذا این مساله با اولویت بندی انجام گرفته و کالن شهر هایی مانند تهران در اولویت قرار گرفته است.

وی مساله لغو مصوبه خروج خودروهای فرسوده و دزر مقابل تولیدات خودروسازان گفت: قطعا در بحث اسقاط خودرو سهل انگاری صورت گرفته است.

سید صادق طباطبایی نژاد با تاکید بر این گفته که عواقب و هزینه های ناشی از آلودگی هوا گریبان گیر دولت نیز شده است  درمانی گفت: امروز موضوع 

محیط زیستی موضوعی فانتزی و یا غیرواقعی نیست بلکه مشکلی کامال واقعی و قابل ملس است شوند وآلودگی بر روی سالمتی جامعه  تاثیر مخرب دارد.

در ایران کشش باالی بازار برای مرصف خودرو و عدم توجه خودروسازها به مسئله اسقاط، باعث شده که حجم مرتاکمی از خودرو های فرسوده غیراستاندارد، 

در شهرها تردد کنند.

به گزارش مهر ؛ عرفان خرسویان، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با اشاره به افزایش میزان تولید خودرو در طی یک دهه گذشته عنوان کرد: این عدد از 

فاصله سال های ۷۶ تا ۸4 تقریبا به حدود سه برابر افزایش یافته است؛ از طرفی تردد این حجم از خودرو در سطح شهر باعث آلودگی های متنوعی شده است 

و این موضوع کامال قابل ملس است.

خرسویان اضافه کرد: در کشورهای پیرشفته، از وسایل نقلیه عمومی برای تردد خودرو در سطح شهر استفاده می کنند و خود خودروساز برای از رده خارج کردن 

خودرو، تسهیالتی را در اختیار مرصف کنندگان قرار می دهد، اما در ایران با توجه به کشش باالی بازار برای مرصف خودرو و عدم توجه خودروسازها به مسئله 

اسقاط، باعث شده است که حجم مرتاکمی از خودرو های فرسوده که استانداردهای زیست محیطی الزم را ندارند در سطح شهر حضور پیدا کنند و پیامدهای 

آالیندگی و زیست محیطی را در سطح شهر ایجاد منایند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که لزوم ایجاد یک سیستم کل نگر برای حل نظام آالیندگی شهر تهران با در نظر گرفنت همه کنش گرها  

موضوعی است که رضورت رسیدگی به این موضوع را در یک پک کامل بر همگان آشکار می کند.

در ادامه حامد اقبالی کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر رضورت اسقاط خودروهای فرسوده گفت: با توجه بر اینکه در ایامی قرار داریم که آلودگی هوای تهران 

و کالن شهرهای دیگر نیز تبدیل به مسئله ای جدی و بحرانی شده است ما می توانیم بیشرت از این منظر به مسئله نگاه کنیم. نکته قابل توجه این است که ما تا 

مسئله را شناسایی نکنیم طبیعتاً راه حل های دقیق و کارآمدی منی توانیم استخراج کنیم، در این رابطه بسیار مهم است که بدانیم ۷۰ درصد آلودگی که ما در شهر 

تهران با آن مواجه هستیم سهم منابع متحرک است؛ این بنا بر گزارش هایی است که رشکت کنرتل کیفیت هوای تهران  منترش کرده است.

او ادامه داد: از این منابع که سهم قابل توجهی در آلودگی دارند می توان به خودروهای سنگین اشاره کرد یعنی کامیون ها، مینی بوس ها و... پس از آن، موارد 

دیگری از جمله خودروهای سواری با سهمی حدود ۱.4 درصد قرار دارند. معموال در بحث مبارزه و حل بحران آلودگی هوا یک آدرس غلطی داده می شود و 

این امر باعث می شود تا عمده مترکز راه  حل  ها بر خودرو سواری باشد؛ آن چیزی که آلودگی شهر تهران را رقم زده است ذرات معلق می باشد لذا باید توجه 

ویژه بر روی کامیون ها داشت.

اقبالی یادآورشد: ۳۰ درصد از آلودگی هوای تهران یعنی ذرات معلقی که از دو و نیم میکرون باشد به ماشین های سنگین و اتوبوس ها، حدود ۱۱ درصد به 

موتورسیکلت ها و مابقی موارد آلوده زا باز می گردد؛ لذا باید بر این موارد مترکز کرد و این امر یکی از رضورت  های اسقاط خودروهای فرسوده است. همچنین 

باید گفت که خودروهای سواری که در ناکس ها موثر هستند در آینده می توانند باعث شوند که ما دچار بحران شویم، اما خوشبختانه هنوز به آن سطح 

بحران نرسیده ایم.او ادامه باید: البته این نکته را نیز باید عرض کنم که ما حتی در خودروهای سواری هم با حالت مطلوب فاصله زیادی داریم و اسقاطی که 

باید صورت گیرد مطابق با برنامه نیست؛ این وضعیت در خودروهای سنگین بسیار بغرنج تر است چراکه بخش قابل توجهی از ناوگان خودروهای سنگین مان 

فرسوده هستند، شاید بتوان گفت این اتفاق برای بیش از 5۰ درصد آنها رخ داده است. این اتفاق، وجود یک برنامه جدی را می طلبد از نگاه بنده هر ارگانی 

باید سهم خود را از حل مسئله بشناسد.

میالد بیگی، مدیر گروه خودرو و اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در رابطه با میزان خودروهای فرسوده موجود دارد و خروج آنها از آمار ابراز داشت: ما اگر 

سن ۲۰ سال را سن فرسودگی خودروها در نظر بگیریم در حال حارض چیزی حدود یک میلیون و ۲5۰ هزار تا یک میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده 

در حال حارض در ناوگان خودروهای سواری ما موجود است و مسئله مهمرت این است که ما تا سال ۱4۰4 اگر با همین روند فعلی پیش برویم با بحران ورود 

خودروهای فرسوده مواجه می شویم.

او در رابطه با چرایی و چگونگی بحران ورود خودروهای فرسوده گفت: ما اگر سن ۲۰ سال را در نظر بگیریم، هم اکنون سال ۱۳۹۶ هستیم، خودروهایی 

که سال ۱۳۷۶ تولید شده اند در واقع از امسال وارد سن فرسودگی می شوند. حال اگر بیاییم نگاهی تاریخی به تولید خودرو و صنعت داشته باشیم مشاهده 

می کنیم که از سال ۷۶ و سال ۸4 و بعد از آن تا سال ۹۰ ما با یک رشد فزاینده در تیراژ خودروهای تولیدی مواجه می باشیم به نحوی که حدود ۱۲۰ هزار 

دستگاه خودرو در سال ۷۶ به حدود یک میلیون دستگاه در سال ۸4 و بعد از آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۰ می رسیم یعنی ما با یک 

رشد منایی خودروهای فرسوده تا سال ۱4۰4 و بعد از آن در سال ۱4۱۰ مواجه می باشیم که اگر نتوانیم به این نیاز پاسخ دهیم قطعاً یک مشکل شدید در حوزه 

آالیندگی و مرصف سوخت اشباع بازار خودرو به وجود خواهد آمد.بیگی بیان کرد: یکی از رضورت های بحث خروج خودروهای فرسوده، عالوه بر آالیندگی، 

مبحث مرصف سوخت است؛ یعنی اگر به تنهایی خودروهای سواری را در نظر بگیریم درمیابیم که از خروج هر ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده حدود ۱5۰ میلیون 

لیرت بنزین رصفه جویی می شود.او ادامه داد: به معنای ساده تر می توان گفت ما در سال های اخیر حدودا سیصد هزار خودرو اسقاط کردیم و خروج این 

میزان خودرو سهم باالیی در رصفه جویی سوخت در کشور ما دارد، و این اتفاق تنها برای خودروهای سواری بود. اگر ما خودروهای گازوئیلی شامل کامیون ها 

و تریلرها را نیز در نظر داشته باشیم، سالیانه باالی ۸۰۰ میلیون لیرت گازوئیل در کشور رصفه جویی می شود؛ همچنین تاثیراتی در مبحث آالیندگی خودروهای 

فرسوده بدست خواهد آمد که مسئله دیگری است.

سهل انگاری دولت درخروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل

در بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی، عرضه محدود عاملی شده تا مشرتیان دست از خرید برداشته و منتظر تعیین 

تکلیف بازار خودروهای وارداتی شوند.

به گزارش تسنیم، بازار دیروز خرید و فروش خودروهای وارداتی هامنند روزهای گذشته با کمبود عرضه روبه رو بوده است، 

البته افزایش نامعقول قیمت ها هم باعث شده تا تقاضایی در بازار برای خرید این خودروها هم وجود نداشته باشد.رکود خرید 

و فروش خودروهای وارداتی در حالی ادامه دارد که اخیراً رشکت ها قیمت های جدید محصوالت خود را با توجه به تعرفه های 

واردات اعالم منوده اند اما هنوز مشخص نیست زمان عرضه این خودروها به مشرتیان چه تاریخی خواهد بود.برخالف وارداتی ها 

در بازار خودروهای داخلی شاهد تغییرات قیمتی نیستیم و حتی اختالف قیمت خودروهای مدل ۹۷ هم با ۹۶ کاهش پیدا 

کرده است.

خودرو 
در بازار کم شد 
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قائم مقام مدیرعامل در حوزه بازاریابی و فروش سایپا خبر داد:

آغاز فروش اینترنتی کوییک سایپا
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حوزه بازاریابی و فروش گفت: فروش اینرتنتی خودروی 

کوییک جدیدترین محصول سایپا از روز سه شنبه ۲۶ دی ماه سال جاری آغاز می شود.  

به گزارش سایپانیوز، سید علیرضا محمودی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در 

راستای توسعه محصول و پاسخ به نیاز بازار، فروش اینرتنتی خودروی کوییک را با رشایط متنوع و 

ظرفیت محدود از ۲۶دی ماه سال جاری آغاز می کند.

وی خاطرنشان کرد: کوییک دارای گیربکس اتوماتیک CVT ، فرمان برقی، کروز کنرتل، استارت دکمه 

ای و سیستم ورود بدون کلید، مولتی مدیا و دوربین دنده عقب، سیستم پایش فشار باد تایرها، سیستم 

کنرتل صوتی روی فرمان و سایر امکانات و آپشن های جانبی دیگر است که در بین خودروهای تولید 

داخل از ویژگی های کم نظیری برخوردار است.

محمودی تاکید کرد: متقاضیان توجه داشته باشند که مبلغ ثبت نام را رصفا" به حساب بانکی رشکت 

سایپا واریز کنند.

وی ترصیح کرد: با توجه به ظرفیت محدود، بدیهی است پس از تکمیل ظرفیت فرآیند فروش اینرتنتی 

کوییک متوقف خواهد شد.

عالقه مندان و متقاضیان برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشرت می توانند به وب سایت گروه خودروسازی 

سایپا به نشانی: www.saipacorp.com  و یا منایندگی های گروه سایپا در رسارس کشور مراجعه کنند.

 

آغاز فروش دنا پالس 
ایران خودرو از روزچهارشنبه ۲۷ دی ماه فروش عادی دنا پالس را آغاز می کند.

به گزارش تسنیم، براساس اعالم رشکت ایران خودرو از فردا چهارشنبه فروش عادی دنا پالس آغازخواهد 

شد. مطابق این بخشنامه پیش پرداخت اولیه این خودرو ۲4 میلیون تومان و سود مشارکت در تحویل 

خردادماه ۹۷ ، ۱۷ درصد تعیین شده است.

حضور اقتصاددانان خارجی
 در همایش بین المللی صنعت خودرو

دبیر علمی پنجمین هامیش بین املللی صنعت خودرو ایران از حضور اقتصاددانان خارجی از کشورهایی 

همچون فرانسه، آملان، ایتالیا، اسپانیا، کره و چین در این هامیش خرب داد.

و  خودروسازان  بر  عالوه  بار  اولین  برای  امسال  هامیش  در  کرد:  اظهار  ایسنا  به  کاکایی  امیرحسن 

قطعه سازان مطرح بین املللی از اقتصاددانان برجسته جهان نیز برای حضور در این هامیش دعوت 

کرده ایم.

وی با بیان اینکه تاکنون اقتصاددانان و مسئوالن صنعتی از کشورهایی همچون فرانسه آملان، ایتالیا، 

اسپانیا، کره و چین مقاالتی را برای ارائه در این هامیش ارسال کرده اند، خاطرنشان کرد: همچنین یک 

اقتصاددان ایرانی – آمریکایی نیز در این هامیش حضور و سخرنانی خواهد داشت.

دبیر علمی پنجمین هامیش بین املللی صنعت خودرو ایران ادامه داد: مترکز هامیش امسال در حوزه 

"زنجیره تامین قطعات خودروی رقابت پذیر" است و بیشرت مقاالت علمی نیز با این محوریت ارسال 

شده است.

وی افزود: مسووالن ارشد خودروسازان مطرح بین املللی از جمله مرسدس بنز، فولکس واگن، پژو، رنو و 

سیرتوئن نیز در این هامیش حضور خواهند داشت.

اقتصاددانان،  حضور  با  ایران  خودرو  صنعت  بین املللی  هامیش  پنجمین  کرد:  خاطرنشان  کاکایی 

خواهد  برگزار  ماه  بهمن   ۲5 و   ۲4 روزهای  خارجی  و  داخلی  قطعه سازان  و   خودروسازان 

شد.

تولید ۲ مدل وانت متوقف شد
آذر ماه امسال تولید دو مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید وانت آریسان دوگانه سوز ایران خودرو تربیز با کاهش ۱۰۰ درصدی 

همراه بوده و از ۱5۰ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید وانت دیزل Z۲۸ND رشکت زامیاد نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۹۲ دستگاه در آذر ماه ۱۳۹5 

به صفر کاهش یافت.

آذر ماه امسال برخالف این دو خودرو اما تولید ۱۰ مدل وانت دیگر با افزایش همراه بوده است. 

از سوی سازمان مالیاتی تعیین تکلیف شد ؛

ابالغ مالیات و عوارض ورودی 
۹۵۹ مدل خودرو  

  ز    

مالیات، میزان عوارض و حقوق ورودی ۹5۹ مدل خودروی ایرانی و خارجی در سال ۹۷ از سوی 

سازمان امور مالیاتی ابالغ شد.

به گزارش مهر، سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به مخاطبین، 

رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، 

مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مدیران کل امور مالیاتی استان ها؛ جدول مالیاتی ۹5۹ مدل 

خودروی داخلی و خارجی را برای اجرا در سال ۹۷ ابالغ کرد.

در این ابالغیه با عنوان اعالم بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و 

حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 4۲ و 4۳ آمده است: در اجرای مواد 4۲ و 

4۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بدینوسیله لوح فرشده )CD( حاوی بهای فروش 

انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که 

مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده )۱۲۳( 

اصالحی قانون ثبت قرار می گیرد.

۱.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

۲.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی

۳.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شامره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید 

داخل

4.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شامره گذاری و عوارض 

سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل )جهت اجرا در سال ۱۳۹۷ برای خودروهای تولید 

و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۸ میالدی برای خودروهای وارداتی( ارسال می شود:

الف( با توجه به تبرصه )۱( ماده ۱۲۳ اصالحی قانون ثبت )موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی 

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸4.۰۸.۱5( مبنای وصول حق الثبت در 

مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب 

مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفنت تقلیل مرصح در ماده 4۲ قانون مالیات 

بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب( مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از 

قبیل جرثقیل، باالبر، بونکر میکرس و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا 

مجموع  ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، 

 تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف  های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد 

بود.

ج( در اجرای تبرصه ۶ ماده 4۲ قانون صدراالشاره، قیمت فروش انواع خودروهای  تولید یا مونتاژ 

داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از 

تاریخ مقرر در تبرصه مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفرت فنی و اعرتاضات مودیان 

مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعالم  می شود.

همچنین از آنجایی  که ارزش و مدل سال اعالم شده در جداول ۳ و 4 )مربوط به مالیات و عوارض 

شامره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین( مطابق ارزش  های مندرج در جداول یک و 

۲ )مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو( است مقتضی خواهد بود برای اخذ مالیات و عوارض 

شامره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش است مراتب از دفرت 

مذکور استعالم شود

خودرو  واردکنندگان  انجمن  رییس 

واردات  ثبت سفارش  آغاز مجدد  از 

غیرمنایندگی  رشکتهای  برای  خودرو 

رسمی پس از دو روز وقفه خرب داد.

گفت  ایسنا  به  احتشام زاد  فرهاد 

ثبت  سایت  روزگذشته  از   :

واردکننده  رشکتهای  برای  سفارش 

فعال  مجددا  رسمی،  غیرمنایندگی 

برای  سفارش  ثبت  امکان  و  شد 

وجود  واردکنندگان  از  دسته   این 

دارد.

وی خاطرنشان کرد: در پیگیری های 

روزه  دو  توقف  دلیل  گرفته  صورت 

برای  خودرو  واردات  سفارش  ثبت 

را  رسمی  غیرمنایندگی  رشکتهای 

متوجه نشدیم اما به هر حال رصف 

است  مهم  مشکل  شدن  برطرف 

غیر  واردکنندگان  بودن  فعال  زیرا 

رسمی در کنار منایندگی های رسمی 

خودروسازان خارجی، مثبت بوده و 

باعث افزایش رقابت و تعدیل قیمتها 

می شود. بازار  این  در 

انجمن  رییس  ایسنا،  گزارش  به 

توقف  از  خودرو  واردکنندگان 

برای  خودرو  واردات  سفارش  ثبت 

داده  خرب  غیرمنایندگی  رشکت های 

بود.

و  انتقاد  موضوع  این  از  احتشام زاد 

اظهار کرده بود:" هنوز دلیل رسمی 

در این باره اعالم نشده است و در 

حال پیگیری آن هستیم اما واقعیت 

سفارش  ثبت  توقف  که  است  این 

غیرمنایندگی  رشکت های  برای 

ابالغی  رصیح  دستورالعمل  برخالف 

هر  آن  براساس  که  است  دولت 

واردکننده ای می تواند با عقد قرارداد 

خرید  و  رسمی  منایندگی  رشکت  با 

فروش،  از  پس  خدمات  و  گارانتی 

واردات  و  سفارش  ثبت  به  نسبت 

کند". اقدام  خودرو 

ثبت سفارش واردات خودرو برای غیرنمایندگی ها 
از سر گرفته شد
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نقش بورس کاال در افزایش سطح رفاه جامعه
طور  به  بازارها  در  توازن  ایجاد  با  کاال  بورس 

توزیع  بهبود  در  مستقیم  غیر  و  مستقیم 

درآمدها و کاهش نرخ فقر در مناطق مختلف و 

است. گذار  اثر  بازار  مختلف  قلمروهای 

مورد  مالی  نوین  ابزارهای  و  کاال  های  بورس 

از  توان آخرین زنجیره  را می  آنها  استفاده در 

فرآیند گسرتش و توسعه بازارها دانست که در 

پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطالع 

نوسان  از  ناشی  های  ریسک  رسانی،مدیریت 

ارتقاء  جهت  در  سازماندهیبازارها  ها،  قیمت 

های  هزینه  کاهش  خالصه  بیان  به  و  کارایی 

اند. یافته  مبادله، ظهور 

ابزارهایی  توسعه  و  اندازی  راه  راستا،  این  در 

توسعه  کاالیی،  های  صندوق  همچون 

قراردادهای  جمله  از  مشتقه  ابزارهای  بازار 

اختیارمعامله در کنار رونق بازار آتی سکه، بهره 

انعقاد  و  کاالیی  سپرده  گواهی  ابزار  از  گیری 

پرتوشیمی  حوزه  در  بلندمدت  قراردادهای 

دهد  می  نشان  که  است  مواردی  از  همگی 

دهه  دومین  وارد  حالی  در  ایران  کاالی  بورس 

فعالیت خود شده که از حالت معامالت نقدی 

و فیزیکی رصف به سمت ارایه خدمات مالی و 

است. کرده  حرکت  مالی  نوین  ابزارهای 

در همین ارتباط ساسان شاه ویسی، اقتصاددان 

و رئیس مرکز مطالعات راهربدی دانشگاه تهران 

ایران  در ارزیابی عملکرد و نقش بورس کاالی 

بورس  خربی  »پایگاه  به  اقتصادی  توسعه  در 

کاالی ایران« گفت:  توسعه اقتصادی در قلمرو 

تواند  می  و  دارد  مختلفی  جنبههای  اقتصادی 

طیف های وسیعی از قابلیت های کمی و کیفی 

را با خود همراه کند. رصف نظر از اینکه اختالف 

نظرهای مختلفی در اینکه توسعه اقتصادی در 

چه مسیر و با چه ابزاری و قابلیتی و در چه 

عواملی  چه  با  و  ای  اندازه  و  حجم  ظرفیت، 

می تواند نقش آفرین باشد، باید عنوان کرد که 

مهندسی یا معامری اقتصادی پایدار به شدت با 

محیط اقتصادی، ثبات قیمت ها و رفتاری که 

عنارص اصلی این اقتصاد مثل کاال و خدمات را 

شکل می دهند با خود همراه می کند.

شاه ویسی با بیان اینکه خیلی از کشورها سعی 

می کنند خود را با رفتارهای اقتصادی همگام 

را  خود  اقتصادی  قابلیت  و  استعداد  و  کنند 

از  بسیاری  گفت:  کارگیرند،  به  حوزه  این  در 

کشورها در تالش هستند توسعه اقتصادی خود 

را با رفتارسازی های اقتصادی مبتنی کنند البته 

با مسیرهایی که هم افزایی، رسعت و قابلیت 

عوامل  وری  بهره  عبارتی  به  و  باشد  داشته 

این  گرفنت  نظر  در  با  کند؛  همراه  خود  با  را 

موارد یکرسی از پیامدها در مسیر این قابلیت 

است. متصور  اقتصادی 

این مدرس دانشگاه افزود: وقتی گزارش عملکرد 

می  ارزیابی  را  رسمایه  بازار  و  مالی  بازارهای 

کنیم، با توجه به مزیت هایی که به خصوص 

بورس کاال با خود همراه دارد، به نظر می رسد 

جایگزین کردن یکرسی از روش ها و سیاست ها 

می تواند به عملکرد بهرت اقتصادی کمک کند 

و فرآیند پیرشفت و قابلیت مند شدن مهندسی 

اقتصادی را آسان کند که البته تجارب کشورها، 

اندازه گیری دقیق محیط های اقتصاد و نقشی 

که عوامل مختلف و متغیرها در آن دارند، کمک 

کننده برجستگی این نقش ها است.

نقش ابزارهای مالی در ایجاد ثبات و پیش بینی 

پذیری بازارها

در  ها  قیمت  ثباتی  بی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

بخش های مختلف اقتصادی مخرب است افزود: 

ابزارهای مالی بورس کاال مانند ابزارهای مشتقه 

و  اختیاری  و  آتی  قراردادهای  از جمله  کاالیی 

توانند  می  سوآپ  و  فروش  پیش  قراردادهای 

به کاهش نوسانات قیمتی و پیش بینی پذیری 

بازارها کمک کنند و به نظر می رسد همه این 

ها در کنار همدیگر نشان دهنده متامیزکنندگی 

بورس کاال با قابلیت هایی است که در بازارهای 

مالی مشاهده می کنیم.

تهران  دانشگاه  راهربدی  مطالعات  مرکز  رئیس 

تاکید کرد: به عبارت بهرت بورس کاال با استفاده 

مختلف  های  شکل  با  که  مشتقه  ابزارهای  از 

می  استفاده  آن  از  خود  اقتصادی  عملکرد  در 

کند، هم در مدیریت منطقی ریسک ناشی از 

هم  دارد،  ای  برجسته  نقش  ها  قیمت  نوسان 

در کشف قیمت و فرایندی که از آن به قیمت 

برآیند  تواند  می  رسد،  می  عادالنه  و  صحیح 

تقابل نیروهای عرضه کاال و خدمات با نیروهای 

مرصف کننده یا ذی نفعان بازار مالی را دقیق 

تر شناسایی کند و منافعی را که از کشف قیمت 

ها حاصل می کند، طوری منعکس می کند که 

عموما ذی نفعان از آن برخوردار هستند و کمرت 

مترضر  شوند.

شاه ویسی افزود: در عین حال فعالیت بورس 

طرفین  برای  امین  مکان  یک  عنوان  به  کاال 

معامله، در حوزه تولید اطالعات گسرتده ای را 

در خصوص قیمت، عرضه و تقاضا به بازار ارائه 

قابلیت  با  کاال  بورس  مهمرت  از همه  کند؛  می 

کننده  تسهیل  و  کاال  نقدی  بازارهای  توسعه 

رسمایه  تقویت  جهت  به  مالی  منابع  تامین 

گذاری در تولید به عنوان هسته اصلی به شامر 

رود. می 

در سال 96 بیش از 140000 کد معامالتی در بورس صادر شده که 

این اشخاص برای اولین بار وارد بازار شده اند.

اصل  قالیباف  حسن  تهران  بورس  عمومی  روابط  گزارش  به 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد کدهای 

کد   140000 از  بیش   96 سال  در  گفت:  شده  ایجاد  معامالتی 

معامالتی در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین بار وارد 

بازار شده و رسمایه گذاری در ابزارهای معامالتی متنوع بورس 

تهران را تجربه می کنند.

دوره  با  شده  صادر  معامالتی  کدهای  رقم  مقایسه  ضمن  وی 

مشابه سال قبل افزود: کدهای معامالتی صادر شده بیش از 52 

و  گذاران  ورود رسمایه  نشانگر  که  است  داشته  افزایش  درصد 

بازار است. به  وجوه جدید 

با  تا  کرد  توصیه  رسمایه گذاران  به  تهران  بورس  عامل  مدیر 

داد:  توضیح  و  شوند  رسمایه  بازار  وارد  آگاهی  و  مطالعه 

باید  رسمایه گذاران  رونق،  دووه  در  هم  و  رکود  دوره  در  هم 

اندازهایی  پس  با  و  یابند  بازار حضور  در  آگاهی  و  مطالعه  با 

داشته  بازار  به  ورود  ندارند  نیاز  آن  به  مدت  کوتاه  در   که 

باشند.

دید  با  کرد  تاکید  گذاران  رسمایه  به  تهران  بورس  سخنگوی 

نگاه کنند و همچنین  بازار  به  بلند مدت  کارشناسی و دیدگاه 

می توانند از خدمات مشاوران رسمایه گذاری یا سبدگردانی نیز 

بربند. بهره 

قالیباف اصل در پایان افزود: رسمایه گذارانی که فرصت مناسب یا 

دانش الزم برای بررسی اطالعات مالی و وقایع رشکت ها را ندارند 

از بازار دوری نکنند بلکه با بهره گیری از روش های غیرمستقیم 

و خرید واحدهای صندوق های رسمایه گذاری حضور پیوسته در 

بازار را تجربه کنند.

افزایش 52 درصدی کدهای معامالتی صادره
 در بورس تهران
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رشد  دلیل  بیان  با  انرژی  بورس  مدیرعامل 

عرضه  مورد  در  انرژی،  بورس  سهام  قیمت 

بورس  فیزیکی  بازار  در  خام  نفت  احتاملی 

باره  این  در  موجود  اطالعات  گفت:  انرژی 

اطالع رسانی شده و ازسهامداران درخواست 

می شود، بر اساس شایعات تصمیم گیری نکنند.

مدیر عامل بورس انرژی در گفت وگو با فارس 

در مورد نوسان قیمت سهام این بازار مالی در 

مالی همچون  بازارهای  اخیر گفت:  روزهای 

منادهای بورس انرژی، فرابورس، بورس تهران 

و بورس کاال همگی در روزهای اخیر با رونق 

رو  به  رو  سهام  قیمت  افزایش  و  معامالتی 

شده اند.

سید علی حسینی افزود: بازار سهام اغلب به 

داده های آینده یک سهم و درآمدزایی پیش 

روی آن واکنش نشان می دهد. در مورد بورس 

انرژی اما مدت ها است که از رشایط مطلوب 

این بازار و آینده رو به رشد آن سخن گفته اند 

که البته این تحلیل ها بر پایه داده های واقعی 

بورس انرژی بوده است.

وی با اساره به افزایش قیمت ها در بازارهای 

جدی  افزایش  کرد:  عنوان  خام  نفت  جهانی 

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و ثبت 

برنت  نفت  جهانی  قیمت  بیشرتین  رکورد 

جدی  محرک  خود  تاکنون   2014 دسامرب  از 

انرژی  بورس  معامالت  ارزش  افزایش  برای 

محسوب می شود که به افزایش قیمت متامی 

محصوالت  بیشرت  و  پاالیشی  فرآورده های 

است. شده  منجر  نیز  پرتوشیمی 

داخلی  بازار  در  دالر  قیمت  رشد  حسینی 

و  قیمت ها  افزایش  برای  دیگری  محرک  را 

دانست  صادرات  حجم  تقویت  مخصوصاً 

درآمدزایی  بر  موارد  این  متامی  گفت:  و 

مورد  در  هست.  و  بوده  مؤثر  انرژی  بورس 

وضعیت  شاهد  نیز  انرژی  بورس  درآمدزایی 

نسبتاً مطلوبی هستیم که رصد وضعیت مالی 

رشکت در سامانه کدال نیز همین مطلب را 

می کند. تأیید 

به گفته مدیر عامل بورس انرژی افزایش تعداد 

کاالهای پذیرش شده در بورس انرژی بسرتهای 

جدیدی برای رشد حجم و ارزش معامالت را 

به  درستی  به  رسانه ها  در  که  کرده  فراهم 

افزایش سقف پرواز بورس انرژی تعبیر شده 

است.

حسینی در ادامه گفت: تقویت معامالت برق 

در بازار فیزیکی بورس انرژی هم یکی دیگر 

از سکوهای پرتاب این بازار به شامر می رود، 

یعنی خریدار نهایی ) اغلب واحدهای صنعتی 

( می توانند برق مورد نیاز خود را به صورت 

مستقیم از نیروگاه ها با قیمتی مناسب تر از 

مورد  در  کنند.  خریداری  رسمی  قیمت های 

واحدهای  فروشنده برق و  فرآورده های نفتی 

نیز معافیت های مالیاتی در قانون تعیین شده 

که باز هم مزیتی رسمی برای بورس انرژی به 

منظور تقویت جایگاه این نهادمالی به شامر 

می رود.

 مدیر عامل بورس انرژی ترصیح کرد: بورس 

انرژی یکی از شفاف ترین بازارهای مالی در 

بازار رسمایه است که متام معامالت و عرضه ها 

در تارمنای آن وجود دارد و متامی فعاالن بازار 

در صنایع و حوزه های گوناگون می توانند از 

توامنندی های این بازار رسمی استفاده کرده و 

از موقعیت های تجاری و معافیت های مالیاتی 

آن منتفع شوند.

وی توصیه کرد: بهرت است فعاالن بازار با تکیه 

بر تحلیل ، آگاهی و آمارها و اطالعات رسمی 

به معامالت سهام این رشکت وارد شوند.

حسینی وی در مورد برخی شایعات و عرضه 

قریب الوقوع نفت خام در بازار فیزیکی این 

این  در  موجود  اطالعات  کرد:  اعالم  بورس، 

مورد در مصاحبه های قبلی اطالع رسانی شده 

و اگر اخبار جدیدی در این باره وجود داشته 

عمومی  رسانی  اطالع  وقت  ارسع  در  باشد، 

خواهد شد، لذا از سهامداران اکیداً درخواست 

تصمیم گیری شایعات  اساس  بر   می شود، 

 نکنند.

مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد:

رشد درآمد دلیل اصلی پرواز 
قیمت بورس انرژی

امکان عرضه سهام عدالت در بورس کاال فراهم شود
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بر رضورت آزادسازی سهام عدالت و امکان عرضه آن 

در بورس کاال تاکید کرد.

محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت سود سهام عدالت به مردم گفت: 

واگذاری سهام رشکت های دولتی به مردم تحت عنوان سهام عدالت 10 سال قبل آغاز شد و 4۸ میلیون نفر از 

مردم در دهک های مختلف این سهام را دریافت کردند. این اقدام براساس قانون سیاست های اصل 44 برای 

واگذاری و فعال کردن بخش خصوصی و تعاونی صورت گرفت.

وی افزود: در سال های گذشته با توجه به اینکه قیمت هر سهم یک میلیون تومان بود، سهامدار باید این قیمت 

را پرداخت می کرد به جز کمیته امداد و بهزیستی که قرار شد 50 درصد را دولت تامین کند. همچنین به موجب 

قانون مقرر شد از محل سود سهام بعد از 10 سال به مردم مبلغی پرداخت شود و حاال بعد از 10 سال دولت 

500 هزار تومان را پر کرده و فراخوان 6 ماهه ای داده اند که مابقی مبلغ را واریز کنند که برخی آن را تکمیل 

کردند و برخی هم این کار را نکردند.

مناینده مردم تفرش در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: دولت در روزهای اخیر می خواهد سود سهام را به 

متامی سهامداران پرداخت کند. طبق قانون تجارت، متامی رشکت های دولتی بعد از ارائه صورت های مالی به 

بازرس قانونی و تهیه گزارش و تصویب صورت های مالی در مجامع عمومی نسبت به تقسیم سود سهام اقدام 

می کنند که براساس دستور رییس جمهور و وزیر اقتصاد مقرر شد سود سهام در رشکت هایی که سهام عدالت 

دارند توزیع شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: امیدواریم براساس صورت جلسات 

مجامع عمومی رشکت های مذکور این سودها طی مهلت مقرر در قانون به حساب رشکت های رسمایه گذاری و 

سازمان خصوصی سازی به نیابت از سهام عدالت پرداخت شود و آنها بتوانند در ارسع وقت نسبت به پرداخت 

آن به سهامدارانی که بعد از سالیان سال سهم خود را تکمیل کرده اند اقدام کنند.

حسینی با ابراز امیدواری نسبت به آزادسازی سهام در بورس کاال با فعال کردن رشکت های تعاونی شهرستان ها و 

رشکت های رسمایه گذاری استانی اضافه کرد: طبق آنچه که گفته می شود، رقم سهام عدالت از یک میلیون تومان 

تا 2.5 میلیون تومان است اما این رقم در رشایطی قابلیت دارد که اجازه نقل و انتقال آن در سازمان بورس داده 

شود.

مناینده مردم تفرش در مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: براساس الیحه ای که دولت قرار است تقدیم مجلس 

کند و قطعا به صورت کارشناسی تر در کمیسیون های اقتصادی مدنظر قرار می گیرد، امیدواریم ارزش سهام، 

رشایط و نحوه نقل و انتقالش مشخص شود و سهامداران بتوانند براساس میزان رسمایه گذاری، نقل و انتقال 

سهام داشته باشند.

 

برقی شدن قطار تهران-مشهد
 روی ریل های فرابورس

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون بودجه سال جاری، اوراق مشارکت دولت را به منظور تامین 

مالی طرح برقی کردن قطار تهران-مشهد از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی می کند.

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، پس از تجربه موفق تامین مالی دولت از طریق انتشار چندین مرحله 

اسناد خزانه اسالمی و همچنین سایر اوراق دولتی که به منظور تجهیز منابع مالی برای طرح ها و پروژه های 

مختلف از درگاه فرابورس ایران رقم خورده است، این بار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مصوبه شانزدهم 

خردادماه 96 هیات  وزیران در نظر دارد اوراق مشارکت دولت را که به تعداد 10 میلیون ورقه منترش شده از فردا 

26 دی ماه و به مدت سه روز کاری در فرابورس پذیره نویسی کند.

هدف از انتشار این اوراق تامین پیش پرداخت مورد نیاز برای استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح برقی 

کردن قطار تهران-مشهد است که به تعداد 10 میلیون ورقه به ارزش 10 هزار میلیارد ریال در تاریخ 24 دی ماه 

امسال در فرابورس پذیرش شده است.

اوراق مشارکت دولت همچنین 4۸ ماهه بوده و نرخ آن 17 درصد ساالنه تا رسرسید است که هر 6 ماه یکبار به 

حساب دارندگان آن واریز خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد تامین و تخصیص اعتبار این اوراق به شامر می رود و متعهد تسویه و 

پرداخت آن نیز خزانه داری کل کشور است. همچنین سایر ارکان اوراق مشارکت دولت به ترتیب شامل متعهد 

پذیره نویسی یعنی رشکت تامین رسمایه سپهر، عامل فروش؛ رشکت کارگزاری بانک صادرات و عامل پرداخت؛ 

رشکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

به این ترتیب اوراق مشارکت دولت برای  برقی کردن قطار تهران-مشهد از فردا سه شنبه 26 دی ماه تا شنبه 

سی ام همین ماه به مدت سه روز کاری از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش حراج پذیره نویسی 

خواهد شد.

 

درج نماد اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق
 در سامانه پس از معامالت

رشکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سامت( از درج مناد اوراق مشارکت لیزینگ ایران و 

رشق در سامانه پس از معامالت خرب داد.

به گزارش روابط عمومی سامت، رشکت لیزینگ ایران و رشق پذیره نویسی اوراق مشارکت خود را به منظور تامین 

بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اعطای تسهیالت در حوزه ساختامن و تجهیزات عمومی در قالب تسهیالت 

لیزینگ از امروز به مدت 7 روز کاری در فرابورس ایران آغاز می کند.

 240 ارزش  به  ورقه  هزار   240 آن  کل  تعداد  درصد،   1۸ نرخ  با  رشق  و  ایران  لیزینگ  مشارکت  اوراق 

واریز  اوراق  این  دارندگان  حساب  به  ماهانه  آن  سود  که  است  ماهه   4۸ اوراق  این  ومدت  ریال   میلیارد 

می شود.

لیزینگ ایران و رشق به عنوان نارش این اوراق دارای رسمایه 300 میلیارد ریالی است و موضوع فعالیت این رشکت 

خرید و فروش کاالهای رسمایه ای اعم از منقول و غیرمنقول گران قیمت، انواع خودروی سواری و کار، تجهیزات 

و ماشین آالت سبک و سنگین و کاالهای مرصفی بادوام و واگذاری آن ها در قالب عقود اجاره به رشط متلیک و 

اجاره عملیاتی و یا فروش اقساطی است.

متعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت لیزینگ ایران و رشق تامین رسمایه لوتوس پارسیان بوده و ضامن آن نیز 

رشکت رسمایه گذاری پویا است. صندوق رسمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا نیز بازارگردانی این 

اوراق را بر عهده دارد و عامل فروش آن نیز رشکت کارگزاری تدبیرگران فردا معرفی شده است.

در همین رابطه، رشکت سپرده گذاری مرکزی مناد این رشکت را در سامانه پس از معامالت درج کرد تا رشایط 

برای پذیره نویسی آن فراهم شود.

بورس آسیا بر فراز قله ۱۱ سال اخیر قرار گرفت
شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز دوشنبه به بیشرتین سطح خود از سال 2007 میالدی به بعد رسید و یورو 

هم روند صعودی به خود گرفت.

به گزارش ایِبنا ، سهام کشورهای آسیایی در روز دوشنبه به دنبال رکورد زنی وال اسرتیت، روند صعودی به خود 

گرفت؛ اما ارزش دالر به دلیل ریسک ناشی از سیاست های پولی به دنبال سفت و سخت شدن آنها در کشورهای 

پیرشفته، کاهش پیدا کرد. در همین حال میانگین شاخص بورس آسیا-اقیانوسیه در منطقه خارج از ژاپن با 6 دهم 

درصد جهش به 591.50 واحد رسید که از سال 2007 میالدی به بعد به عنوان بیشرتین صعود شاخص بورس این 

منطقه محسوب می شود.

در اسرتالیا شاخص اصلی بورس این کشور 2 دهم درصد باال آمد و بورس نیکی ژاپن هم 3 دهم درصد رشد را 

تجربه کرد. همچنین بورس هنگ کنگ 9 دهم درصد افزایش داشت. همچنین در آمریکا شاخص داوجونز، نزدک 

و اس اند پی هر کدام به ترتیب در طول هفته گذشته 2 درصد، 1.۸ درصد و 1.6 درصد باال آمدند که یک روند 

سودهی قابل توجه و نوعی رکورد در آستانه سال جدید محسوب می شود. 

از سرگیری عرضه های اولیه در بازار سهام از امروز
تعداد 16 میلیون سهم رشکت شیر و گوشت زاگرس امروز در فرابورس ایران عرضه اولیه می شود.

به گزارش تسنیم؛ تعداد 16 میلیون سهم رشکت شیر و گوشت زاگرسامروز به روش ثبت سفارش در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می شود.

این گزارش می افزاید: برای این عرضه اولیه حداکرث سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی، 130 سهم و کف و سقف قیمتی به ترتیب 3400 و 3500 ریال تعیین شده است.

همچنین رشکت کارگزاری بورس بهگزین و رشکت مادر تخصصی مالی و رسمایه گذاری سینا متعهدین خرید این عرضه سقف با تعهد خرید 50 درصد از کل سهام قابل عرضه اعالم شده اند.

گفتنی است رشکت شیر و گوشت زاگرس که در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد، از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان بوده و در زمینی به مساحت 300 هکتار، دارای 5 هزار گله بوده و سال گذشته 

قادر به تولید بیش از 30 هزار تن شیر و 2۸ هزار تن محصوالت زارعی و 600 تن محصول باغی شده است.

همچنین این رشکت با رسمایه ۸ میلیارد تومانی سود هر سهم سال مالی اسفندماه جاری را 4۸2 ریال پیش بینی و در عملکرد نیمه اول سال هم 205 ریال را پوشش داده است.

اصفهان«، »تولیدی چدن سازان«،  پارسیان کوثر  کاوه جنوب کیش«، »مبین وان کیش«، »هتل  نوین«، » فوالد  پرداخت ملت«، »داده گسرت عرص  اولیه سهام رشکتهای »به  از عرضه  گفتنی است پس 

 »تولید و صادرات ریشمک«، »لیزینگ ایران و رشق« و »آسیا سیر ارس« و »شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان رشقی« و »تامین رسمایه امید«، فردا از دوازدهمین عرضه اولیه امسال بازار رسمایه رومنایی

 می شود.
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معامله گران بورس تهران دیروز با معامالت کم حجم روبرو بودند. چشم های 

خیره بازار به الیحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس و حساب دخل و خرج 

کشور در سال آینده باعث شد تا امروز رسمایه گذاران در تاالر شیشه ای دست 

به عصا گام بردارند.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران 

)تدپیکس( در پایان معامالت روز یکشنبه 19 آذر ماه 96 با افزایش 38 واحدی 

روی رقم 91 هزار و 198واحد ایستاد.

شاخص کل هم  وزن اما با افزایش 23 واحدی عدد 17 هزار و 674 واحد را 

به منایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 61 واحدی به رقم  98 هزار و 816 

یافت. واحد دست 

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش یک واحدی به رقم 64 هزار و 780 

واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 237 واحدی عدد  194 هزار 

و 209 واحد را به منایش گذاشت.

همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش دو واحدی روی رقم یک 

هزار  و 18 واحد ایستاد.

براساس این گزارش، دیروز معامالت سهام در مناد معامالتی رشکت های پاالیش 

نفت اصفهان با 90 واحد، پاالیش نفت تهران با 29 واحد و های وب با 26 

واحد افزایش بیشرتین تاثیرمثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود 

ثبت کردند.

در مقابل، معامالت سهام در مناد معامالتی رشکت های هلدینگ پرتوشیمی 

خلیج فارس با 46 واحد، رسمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 20 واحد و 

معدنی و صنعتی گل گهر با 19 واحد کاهش بیشرتین تاثیر منفی را در برآورد 

این مناگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معامالت دیروز بورس تهران در حالی به بیش از 162 میلیارد تومان 

منایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن 633 میلیون سهم و اوراق 

مالی قابل معامله طی 62 هزار و 2 نوبت داد و ستد بود.

آژند،  قند مرودشت، سخت  طی معامالت دیروز مناد معامالتی رشکت های 

زاگرس،  پرتوشیمی  کرمان،   عمرام  و  توسعه  رسمایه گذاری  کردستان،  سیامن 

اوراق مشارکت تربیز، اوراق اجاره رشکت واسط مالی اردیبهشت دوم در مناد 

صایتل از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل مناد معامالتی رشکت  

داروسازی شهید قاضی متوقف شد.

در بازار 2 بورس تهران که به معامالت درون گروهی سهامداران عمده اختصاص 

دارد، اندکی بیش از 4 میلیون سهم معادن منگنز ایران به ارزش کمرت از 2.5 

میلیارد تومان، کدبه کد شد. بیش از 3.5 میلیون سهم ایران ترانسفو به ارزش 

بیش از 2 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده با معامالت کدبه کد مواجه بود 

و در مناد صندوق قابل معامله درآمد ثابت کمند نیز بیش از 9 میلیون واحد 

رسمایه گذاری به کدهای درون گروهی مدیر صندوق منتقل شد.

بر اساس این گزارش دیروز بازار سهام در حالی با افت حجم معامالت سهام در 

اغلب منادهای معامالتی و معامالتی متعادل مواجه بود که گروه خودرویی ها 

با غلبه عرضه بر تقاضای سهام از سوی معامله گران اغلب حقیقی، در محدوده 

صفر تابلو و دامنه نوسان منفی قیمت ها نوسان کرد.

در گروه پاالیشی ها اما انتظار برای تعدیل سود از محل قیمت فرآورده های 

نفتی و درعین حال تعیین قیمت ارز دولتی در الیحه بودجه 97، باعث شده 

تا این گروه هم سو با حامیت صندوق های توسعه و تثبیت بازار، شاهد اقبال 

معامله گران حقیقی و شکل گیری صف خرید ناپایدار در این گروه باشند.

این در حالی است که دولت در الیحه پیشنهاد ی خود سهم درآمد حاصل از 

واگذاری  رشکت های دولتی به بخش خصوصی را در مجموع معادل 6 هزار 

و 150 میلیارد تومان برآورد کرده که در این بین منابع حاصل از واگذاری 

سهام و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و اموال و دارایی های 

رشکت های دولتی را به مبلغ یک هزار و 220 میلیارد تومان و منابع حاصل 

 از واگذاری رشکت های دولتی را 4 هزار و 880 میلیارد تومان پیش بینی کرده

 است.

وزارت  به  وابسته  دولتی  رشکت های  سهام  فروش  از  حاصل  منابع 

شده پیش بینی  تومان  میلیارد   50 الیحه  این  در  نیز  کشاورزی   جهاد 

 است.

رشد ۸۳ واحدی شاخص کل بورس تهران
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سازمان  عامل  هیات  عضو 

در  امنیت  نبود  اطالعات،  فناوری 

رسمایه گذاری را چالش پیش روی پیام  

رسان های بومی عنوان کرد و گفت: 

رسمایه گذار بخش خصوصی به ابعاد 

ندارد. اعتامد  مختلف رسمایه گذاری 

مهر،  با  گفتگو  در  سلجوقی  خرسو 

با اشاره به دالیلی که سبب ناکامی 

شبکه های  و  پیام رسان ها  فعالیت 

می شود،  کشور  در  بومی  اجتامعی 

اظهار داشت: از آنجایی  که در هیچ 

دولت  که  نیست  مرسوم  دنیا  جای 

شبکه های  راه اندازی  به  نسبت 

اجتامعی اقدام کند، بخش خصوصی 

باید در این حوزه ورود کند اما شاهد 

هستیم که در کشور، چالش هایی بر 

رس راه رسمایه گذاری بخش خصوصی 

دارد. وجود  عرصه  این  در 

خطرپذیری  اینکه  بیان  با  وی 

باید  خصوصی  بخش  رسمایه گذاری 

به صفر نزدیک شود، ادامه داد: اما 

اطمینان  خصوصی  بخش  هم اکنون 

و اعتامدی به ابعاد قضایی و امنیتی 

رسمایه گذاری و ایجاد کسب وکار در 

ندارد. مجازی  فضای  حوزه 

شبکه های  کرد:  تاکید  سلجوقی 

اجتامعی و پیام رسان ها مغازه نیستند 

و  شوند  پلمب  شب  یک  اگر  که 

به  خدشه ای  شوند،  باز  مجدداً  فردا 

فیلرت  با  بلکه  فعالیتشان وارد نشود، 

یک روزه این شبکه ها، مرگشان فوری 

است.

فناوری  سازمان  عامل  هیئت  عضو 

این  اینکه  بیان  با  ایران  اطالعات 

این  پیش از  برخورد  نحوه  و  فرهنگ 

افتاده  اتفاق  ایرانی  برای وبالگ های 

رشد  گذشته  دهه  در  افزود:  است، 

عمیق  حدی  به  ایران  در  وبالگ 

ایران در میان  بود که در این حوزه 

کشورهای رده اول بود؛ اما هر بار با 

امنیتی  و  قوانین قضایی  تلخ  تجربه 

شاهد  نتیجه  در  که  شدند  روبه رو 

افول این حوزه به مرور زمان بودیم.

وی خاطرنشان کرد: فارغ از موضوع 

بی اعتامدی  حس  رسمایه گذاری، 

کاربران به شبکه های بومی نیز برای 

مزید  پیام رسان ها،  رشد  از  جلوگیری 

برخی  چراکه  است.  شده  علت  بر 

کاربران فکر می کنند که اطالعاتشان 

توسط این شبکه های بومی درز پیدا 

می کند.

با اشاره به مصوبه شورای  سلجوقی 

خصوص  در  مجازی  فضای  عالی 

اجتامعی  شبکه های  از  حامیت 

تسهیل  و  تعریف  به  تاکید  و  بومی 

مقررات و رفتارهای قضایی و امنیتی 

میان  در  را  اعتامد  این  که  ایجابی 

ایجاد  کاربران،  نیز  و  رسمایه گذاران 

مهیا  فضا  این  تاکنون  گفت:  کند، 

است. نشده 

پیام رسانهای بومی مشکل امنیت 
در سرمایه گذاری دارند

12

اپلیکیشن مسیریاب ویز باز شد
در حالی که مسیریاب ویز به دستور دادستانی فیلرت شده بود بنابر گزارش کاربران اینرتنت این 

اپلیکیش هم اکنون روی اینرتنت ثابت و سیار بدون هیچ محدودیتی قابل استفاده شده است.

به گزارش فارس، بنابر گزارش کاربران اینرتنت اپلیکیش مسیریاب ویز هم اکنون در دسرتس 

قرار گرفته است.این اپلیکیشن روی اینرتنت ثابت )ADSL( و سیار )موبایل( بدون محدودیت 

قابل استفاده شده است.

پیش از این ویز به دستور دادستانی به دلیل ارسائیلی بودن رشکت سازنده آن و دسرتسی 

سازنده به اطالعات مسیرهای رفت و آمد کاربران فیلرت شده بود.

  

اخاذی کالهبرداران برای ثبت مشاغل در سامانه 11۸
مخابرات منطقه تهران نسبت به اخاذی کالهربداران و افراد سودجو جهت دریافت وجه در 

قبال ثبت مشاغل در سامانه ۱۱۸ هشدار داد.

به گزارش مهر، مخابرات منطقه تهران اعالم کرد: مطابق قوانین و آئین نامه های موجود، 

مراجعه کارگزاران مخابراتی برای تسهیل در انجام ثبت اطالعات صاحبان مشاغل، صنوف و 

رشکت ها در سامانه ۱۱۸، بدون پرداخت هیچگونه وجهی انجام می شود.

بر اساس همین گزارش هزینه ثبت اطالعات و مشاغل در این سامانه، روی قبوض کارکرد 

تلفن ثابت محاسبه می شود.
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پس از آنکه با حکم دادستانی دسرتسی رسارسی کاربران به ویز قطع شد، پس از مدتی برخی 

کاربران اظهار می کردند که می توانند در برخی مواقع بدون محدودیت از این اپلیکیشن استفاده 

کنند برخی کاربران نیز همچنان امکان استفاده از آن را نداشتند.

اکنون تا این لحظه اعالم رسمی درباره علت در دسرتس قرار گرفنت دوباره یا رفع فیلرت این پیام 

رسان نشده است.

اما اخیرا ویز اپدیتی ارایه کرده است و مشخص نیست دسرتسی رسارسی دوباره به این مسیریاب 

ناشی از تغییرات فنی نرم افزار است یا رفع فیلرت.

میکای )Meicai( استارت آپ چینی 

است که به کشاورزان کمک می کند 

به  واسطه  بدون  را  سبزیجاتشان  تا 

رستوران ها بفروشند.

در  بلومربگ  تسنیم،  گزارش   به 

گزارشی به نقل از افراد آگاه نوشته 

 450 آپ  استارت  این  در  است، 

Ti�  میلیون دالر توسط رشکت های

Chi� و ger Global Management

na Media Capital رسمایه گذاری 

است. شده 

در  مستقر  آپ  استارت  این  ارزش 

پکن، 2.۸ میلیارد دالر ارزیابی شده 

حال  در  آپ  استارت  این  است. 

تازه است.  بازار موادغذایی  گسرتش 

طبق گزارش بلومربگ، میکای، یعنی 

»سبزی زیبا« که سال 20۱4 تاسیس 

شد و هدفش تامین سبزیجات برای 

حدود ۱0 میلیون رستوران کوچک و 

بود.   چین  در  متوسط 

گوشی  صاحبان  به  آپ  استارت  این 

با  تا  اجازه می دهد  های هوشمند 

به  را  خود  سفارش  افزار،  نرم  یک 

طور مستقیم از مزارع دریافت کنند. 

فروشی  خرده  خواهد  می  میکای 

سنتی را شکست دهد و واسطه ها 

از بین بربد. را 

براساس گزارش بلومربگ، کمک های 

مالی باعث جذاب بودن این رشکت 

بازار مملو از رسمایه است.  در یک 

5 عدد از ۱0 معامله رسمایه گذاری 

در  گذشته  سال  جهان،  در  بزرگ 

رشکت های چینی رخ داد. بزرگرتین 

این معامله، بودجه 5.5 میلیارد دالری 

Didi Chux� )در غول سواری چینی 

ing(، دیدی، انجام شد. در مجموع 

در  گذاری  رسمایه  دالر  میلیارد   65

چین انجام شده است که می توان 

رسمایه  دالر  میلیارد   77 با  را  آن 

مقایسه  شاملی  آمریکا  در  گذاری 

کرد. لی چوانجون، مدیرعامل میکای، 

نظری در باره جمع آوری پول ارائه 

است. نداده 

وایرد هم در گزارشی درباره زندگی 

طبق  است.  کرده  منترش  چوانجون 

وایرد: در حقیقت چوانجون  گزارش 

هرگز نباید متولد می شد. پدر و مادر 

او دهقانانی در جنوب پکن بودند و 

قبل از او، یک پرس و دخرت دیگر هم 

داشتند. به همین دلیل هم زمانی که 

مادر او 35 سال پیش او را باردار شد، 

دلیل سیاست  به  را  لی  مجبور شد، 

این  برای  کند  پنهان  فروزندی،  تک 

مخفی کاری از روستایی به روستای 

دیگر برود. البته ماموران باالخره او را 

پیدا کردند و به کلینیک سقط جنین 

بردند.

»مادرم  کند:  می  تعریف  چوانجون 

مجبور به سقط جنین شد، اما درست 

قبل از این کار، من به دنیا آمدم –در 

دنیا  به  او  ماهگی.«  یا هفت  شش 

آمد و تغییراتی در توزیع کشاورزی 

راه  تازه  سبزیجات  او  کرد.  ایجاد 

عمده خریداری می کند و از مزرعه 

به بشقاب های غذا می رساند.

سیستم  این  در  لی،  گفته  به 

بیشرتی دریافت  کشاورزان دستمزد 

می کنند و رستوران هم هزینه های 

دهند. می  کاهش  را  خود 

توانیم  می  ما  گفت:  همچنین  او 

تقاضا را پیش بینی کنیم تا به رشد 

برسیم. کشاورزی  تولیدات 

مالی  گردش   ،20۱4 اوت  ماه  در 

ماهانه این استارت آپ، ۸500 پوند 

دسامرب  اینکه  تا  بود.  شهر   ۱۸ در 

بیشرتی گوشی های  نفوذ  با   ،20۱5

سال  آن  در  کرد.  رشد  او  هوشمند، 

و  وقت  متام  کارمند   5000 میکای، 

کرده استخدام  آزاد  راننده   4000 

 بود.

استارت آپ سبزی فروش ۲.۸ میلیارد دالری

سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حامیت از متامی کسب وکارهایی 

است که در چارچوب ضوابط و مبتنی بر قواعد بازار خدمت رسانی می کنند.

به گزارش ایسنا، رسول رساییان، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات 

خدمات  ارائه دهندگان  وبگاه های  از  برخی  مسدودسازی  خرب  درباره  ایران 

برخط کاریابی اظهار کرد: طی متاس با برخی از مسئولین آنها مشخص گردید 

که تعدادی از این وبگاه ها به رغم داشنت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتامعی برای ارائه خدمات کاریابی الکرتونیکی، پیامی از سوی دادستانی کل 

کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کرده اند.

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران در ادامه افزود: پیرو این  مسدودسازی، 

با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور متاسی گرفته شد و 

امور  و  کار  وزارت  رسمی  درخواست  از  ناشی  اقدام  این  که  گردید  مشخص 

اجتامعی برای انسداد ارائه دهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی بود که در قانون 

برای این اقدام جرم پیش بینی شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی 

با هامهنگی های صورت  گفت:  این مسدودسازی  برای حل  ارتباطات  وزارت 

گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات با دبیرخانه کارگروه 

تعیین مصادیق مجرمانه مقرر گردید تا زمان اصالح نامه وزارت کار این  سامانه ها 

و وبگاه های ارائه دهنده خدمات کاریابی برخط  به فعالیت خود ادامه دهند.

رساییان افزود: در همین راستا جلسه ای با آقای منصوری، معاون وزیر تعاون، 

کار و امور اجتامعی برگزار کردیم و مقرر شد تا طی نامه ای به دبیرخانه مذکور 

برای  سه ماهه  مهلت  مجوز  بدون  ارائه دهندگان خدمت  برای  که  شود  اعالم 

اخذ مجوزهای الزم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اخذ مجوز برخورد و 

اقدامات قانونی صورت پذیرد و همچنین دارندگان مجوز رسمی کامکان مورد 

حامیت دولت برای ارائه خدمات قانونی باشند.

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران با تأکید بر حامیت های وزارت ارتباطات 

از کسب وکارهای آنالین که در راستای قانون به ارائه خدمت می پردازند گفت 

: ما تالش می کنیم تا فرصت توسعه کسب وکارهای برخط در متامی بسرتهای 

متامی  و  کنیم  فراهم  عرصه  این  فعاالن  برای  را  کشور  مجازی  و  الکرتونیکی 

ظرفیت های الزم را برای اشتغال جوانان و رشد استارتاپ های حوزه فناوری 

اطالعات فراهم کنیم .

 رئیس سازمان فناوری اطالعات خبر داد

 مذاکره برای رفع فیلتر 
سایتهای کاریابی دارای مجوز

نظر وزیر درباره گرانی های اخیر گوشی
 و فاز بعدی رجیستری

اجرای  با  همزمان  آیفون  گوشی   5000 آمار،  آخرین  طبق  که  حالی  در 

طرح رجیسرتی غیرفعال شده، طبق اظهارات وزیر ارتباطات، جوانب طرح 

رجیسرتی هفته آینده بررسی و تصمیامتی درباره اجرای فاز بعدی آن گرفته 

شد. خواهد 

به گزارش ایسنا، طرح رجیسرتی یا ثبت شناسه گوشی های همراه با آگاه سازی 

بخش های مختلف و پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل و ثبت و مانیتورینگ 

آخرین شناسه های ترکیبی گوشی و سیم کارت، از مهرماه جاری کلید خورد 

و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از مکانیزم پله ای برای اجرای این طرح 

خرب داد.

بر این اساس در مرحله دوم گوشی های برند اپل، گوگل، بلک بری و موتوروال 

مشمول فاز اجرایی رجیسرتی شدند و با روشن شدن این گوشی ها، در صورتی 

که شناسه شان در سیستم اپراتوری ثبت نشده باشد، برای کاربر پیامکی ارسال 

می شود که تنها تا یک ماه از شبکه خدمات دریافت خواهد کرد.

در این راستا، محمدجواد آذری جهرمی درباره آمار گوشی های واردشده از 

مبادی رسمی بیان کرد: 60 درصد گوشی های آیفون که در برهه زمانی اجرای 

طرح رجیسرتی، فعال شده اند، از مجاری رسمی وارد کشور می شوند و این 

آمار قابل قبولی است، در حالی که در گذشته تنها پنج درصد این گوشی ها 

به صورت رسمی وارد می شد. یعنی40 درصد گوشی ها غیرمجاز هستند که 

ممکن است گوشی های غیرمجازی باشد که به عنوان مسافر وارد و سپس از 

کشور خارج شده باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی های همراه مسافر 

باشد که بعد از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیر مجاز شناخته می شوند.

وی درباره نهایی شدن اجرای طرح رجیسرتی برای گوشی های ساخت رشکت 

اپل اظهار کرد: بنا بر آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 5000 

گوشی آیفون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها تعدادی گوشی 

وارد و سپس خارج از ایران شده و از آن یک ماه گذشته و غیرفعال شده 

است.

آذری جهرمی همچنین درباره گرانی هفته های اخیر گوشی تلفن همراه از 

رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خرب داد و 

گفت: ما برروی این مسئله حساس هستیم و بر این اساس با این وزارت خانه 

هم مذاکراتی می کنیم البته افزایش نرخ ارز تأثیر بسزایی در گرانی گوشی ها 

داشته ضمن اینکه حذف ارز مبادله ای نیز بازار را متأثر کرده است.

به گفته او محدودیت تعداد واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز از دیگر 

باشد  البته ممکن است کانال واردات محدود  افزایش قیمت است.  دالیل 

و تصدی گری در این رابطه مشاهده شود که رقابت کافی را از بین می برد. 

وزارت صمت نیز در این رابطه در حال تدوین دستورالعملی است که تعداد 

واردکنندگان متنوع شوند و این موضوع در مراحل آخر کار است. بنابراین در 

نهایت تصمیم درباره ادامه اجرای طرح ثبت گوشی های همراه، در جلسه ای 

در سطح وزرا با بررسی جوانب طرح رجیسرتی گرفته خواهد شد.

باتری هایی که با بزاق دهان شارژ می شوند!
دور از تصور بود که روزی یک نوع باتری کاغذی داشته باشیم که بتواند 

توسط آب دهان خود ما طراحی شود. امر بعیدی که اما محققان دانشگاه 

بینگهمتون آن را ممکن کرده اند.

به گزارش ایسنا، محققان دانشگاه بینگهمتون باتری هایی با کارایی باال تولید 

انسان ساخته شده و می تواند در  بزاق دهان  باکرتی های  از  اند که  کرده 

محیط هایی استفاده شود که باتری های معمولی منی توانند کار کنند. با مقدار 

باتری می تواند یک چراغ LED را به مدت تقریبا 20  از آب دهان،  کمی 

دقیقه روشن نگه دارد، بنابراین این باتری ها به نور دیودها محدود نیستند. 

داشته  کاغذی  باتری  نوع  یک  روزی  که  بود  تصور  از  دور  برایامن  مسلام 

باشیم که بتواند توسط آب دهان طراحی شود. امر بعیدی که البته محققان 

دانشگاه بینگهمتون آن را ممکن کرده اند.

این تیم با موفقیت باتری هایی با کارایی باال تولید کرده که از باکرتی های 

استفاده  محیط هایی  در  می تواند  و  شده است  ساخته  انسان  دهان  بزاق 

شود که باتری های معمولی منی توانند کار کنند. با مقدار کمی از آب  دهان، 

باتری می تواند یک چراغ LED را به مدت تقریبا 20 دقیقه روشن نگه دارد. 

بنابراین، این باتری ها به نور دیودها محدود نیست.

هامهنگی  و  امداد  مدیریت  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  اطالعات  اساس  بر 

عملیات رخدادهای رایانه ای )ماهر(، این فناوری جدید برای اهداف مختلف 

و به ویژه برای کشورهای توسعه نیافته، مورد استفاده قرار می گیرد. احتامالً 

از این باتری ها برای استفاده از ابزارهای پزشکی مختلف مانند آزمایش های 

بارداری، آزمایش HIV، مانیتورهای گلوکز و سایر دستگاه ها استفاده می شود.

کار کردن با این باتری ها بسیار راحت و کم هزینه است و هر کسی می تواند 

با  می توانند  باتری ها  این  همچنین  کند.  متصل  دستگاهی  هر  به  را  آن 

 استفاده از مقدار کمی آب کثیف برای کسانی که فاقد غدد بزاقی اند کار

 کند.

تولید و  چاپ  موم،  و  کربن  کاغذ،  از  استفاده  با  تنها  باتری ها   این 

 می شود. 

به گفته یکی از محققان، باتری ها شامل سلول های باکرتیایی تخصصی اند 

به خارج  الکرتون ها  توانایی جذب  و  نامیده می شوند  اگزوالکرتوژنیک  که 

باکرتی  سلول های  مدت،  طوالنی  ذخیره سازی  برای  دارند.  را  الکرتود  از 

گیرند.  قرار  استفاده  مورد  بعداً  تا  می شوند  نگهداری  منجمد  حالت  به 

مانند  محیطی،  سخت  رشایط  در  می توانند  حتی  باتری ها  این  ضمن  در 

نیاز جهت  تنها چیز مورد  و  گیرند  قرار  استفاده  نیز مورد  بیابانی  مناطق 

ارگانیک ماده  یک  شده،  منجمد  سلول های  فعال سازی  و  رسانی   آب 

 می باشد.

ایران در علم فضا رتبه نخست منطقه را دارد 
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ایران از نظر رتبه علمی فضا در منطقه 

جایگاه اول و در میان کشورهای دنیا رتبه یازدهم را در اختیار دارد.

به گزارش مهر ، مرتضی براری با بیان اینکه در برنامه ده ساله اول فناوری 

فضایی که از سال ۱3۸5 آغاز شد نیروی انسانی متخصص و ارزشمندی تربیت 

شد، گفت:هم اکنون از نظر رتبه علمی در منطقه نخست و در دنیا یازدهم 

هستیم.

وی با بیان اینکه ایران نهمین کشوری بود که توانست در دنیا ماهواره به فضا 

پرتاب کند خاطرنشان کرد: این مهم در ۱0 ساله نخست فعالیتهای سازمان 

فضایی اتفاق افتاد و نشانگر اقتدار بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید براینکه اکنون در برنامه ۱0 

ساله دوم حوزه فضایی، نیازمند تحرک در اقتصاد فضا هستیم چراکه اقتدار 

و اقتصاد دو بال صنعت فناوری فضایی است، اظهار داشت: پرتاب ماهواره 

در حوزه اقتدار فضایی عملکرد بسیار خوبی بود اما درحال حارض در حوزه 

اقتصاد فضایی نیازمند تحول هستیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برغم رشد خوبی که در حوزه فضایی 

کسب کردیم اما نتوانستیم توامنندی ماهواره ای را تثبیت کنیم، اظهار کرد: 

یعنی توانستیم ماهواره های تحقیقاتی را طراحی، تولید و پرتاب کنیم و در 

مدار قرار دهیم اما نتوانستیم از کاربری های آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص فضایی نیز 

موفق بوده ایم، ترصیح کرد: امروز در حوزه تولیدات علمی فضا در منطقه 

رتبه اول را دارا هستیم لیکن در حوزه کاربردی های فناوری فضایی نیازمند 

تحول و تجدید نظر هستیم چراکه حوزه فضا می تواند در ایجاد اشتغال نیز 

نقش موثری داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه واگذاری امور تصدی گری در این حوزه در 

دستور کار قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: رسمایه بخش خصوصی را می 

توان در حوزه فضا به کار گرفت و اشتغال ایجاد کرد. این درحالی است که 

در چند سال گذشته رشد اقتصاد فضا در دنیا بیش از ۱00 درصد بوده است.

وی با تاکید براینکه نباید بازار خدمات فضایی را در اختیار کشورهای دیگر 

نیز  این حوزه  ایرانی می توانند در  قرار دهیم گفت: قطعا جوانان توامنند 

بسیار خوب عمل کنند و هامنگونه که در حوزه ICT استارتاپ های موفقی 

ایجاد شده اند، در حوزه کاربردهای فناوری فضایی نیز استارتاپها شکل گیرند 

و رشد کنند.

براری ترصیح کرد: فعالیت اپراتورهای ماهواره ای مخابراتی و سنجشی باید 

در کشور ساماندهی و آغاز شود.

رئیس سازمان فضایی ایران، داده های دریافتی از فضا را بسیار ذیقیمت و 

ارزشمند دانست و گفت: این داده ها برای همه دستگاههای اجرایی قابل 

استفاده است و سازمان فضایی بنابه درخواست دستگاههای اجرایی، این 

اطالعات را در اختیار آنها قرار می دهد. 

نرم  گفت:  و  کرد  تاکید  فضایی  کاربردی  افزارهای  نرم  تولید  لزوم  بر  وی 

افزارهای مسیریاب که برخی از آنها جهانی شده اند، از همین داده ها و 

کنند. می  استفاده  فضایی  اطالعات 
 

عضو هیات مدیره  شرکت پست ایران:

اجرای طرح سیماک 
نقش موثری در توسعه اقتصادی دارد

عضو هیات مدیره  رشکت پست ایران گفت: اجرای طرح سیامک نقش موثری 

در تحقق دولت الکرتونیک و توسعه اقتصادی دارد.

به گزارش ایسنا، علیرضا زرگوش در جمع خربنگاران اظهار کرد: در تحقق 

اقتصاد مقاومتی، دو پروژه »سیامک و جی نف« تکالیف و وظیفه رشکت ملی 

پست هستند که در دستور کار قرار گرفته اند.

بوده  مکان محور  آدرس های  استانداردسازی  برای  جی نف  شد:  یادآور  وی 

که در لرستان ۸50 هزار مکان دارای کد پستی ۱0 رقمی شده و عملیات 

بهنگام سازی و بانک اطالعاتی آن انجام و مابقی کارها در حال اجراست و 70 

درصد پیرشفت فیزیکی دارد.

با اشاره به پروژه سیامک)سامانه یکپارچه مدیریت امالک کشور(  زرگوش 

ترصیح کرد: با اجرای این طرح که نقش موثری در تحقق دولت الکرتونیک 

و توسعه اقتصادی دارد، با اختصاص شناسه الکرتونیکی برای هر ِملک، همه 

استعالمات میان دستگاهی در این حوزه یکپارچه و الکرتونیکی خواهد شد.

باعث  سیامک  اجرای  کرد:  ترصیح  ایران  پست  رشکت  مدیره   هیأت  عضو 

رسعت، دقت، کاهش هزینه ها و جلوگیری از فساد و رضایت مندی مردم 

می شود و از اوایل سال آتی کار بارگذاری و استفاده از این سامانه اجرایی 

همه  برای  الکرتونیکی  واحد  پرونده  سیامک  طرح  اجرای  با  شد.  خواهد 

دستگاه ها صادر می شود و از تعرض به منابع طبیعی و محیط زیسـت و 

شد. خواهد  جلوگیری  زمین خواری، 

سازمان تنظیم مقررات با اپراتورها
 برخورد کند

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس، از قطعی مکرر مکامله های 

تلفن همراه انتقاد کرد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با خانه ملت، انتقاد از قطعی مکامله 

های تلفن همراه و تذکر در این باره به سازمان تنظیم مقررات، گفت: قطعی 

مکامله های تلفن همراه در یک ماه اخیر به صورت مکرر اتفاق می افتد و 

در مکامله تلفن های همراه اختالالتی به وجود آمده که بیش از حد انتظار 

است و سبب می شود که کیفیت مکامله کاهش یابد و حقوق شهروندان 

تضییع شود.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، با 

بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات باید با برخورد با اپراتورهای تلفن همراه 

مانع این قطعی ها شود، افزود:قطعی هایی که رخ می دهد بیش از حد 

انتظار بوده و موجب کاهش کیفیت مکامله، تضییع حقوق و افزایش پرداختی 

مشرتیان به اپراتورها می شود، لذا اپراتورهای همراه اول و ایرانسل باید هرچه 

رسیعرت این مشکل را رفع کنند.
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