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درآمد صادرات پتروشیمی 900 میلیون دالر 
افزایش یافت

صفحه 5

همین صفحه

 در مراسم امضاء قرارداد 2 میلیارد دالری تهران -  مسکو اعالم شد:

 تسهیل حضور ایرانی ها 
در بازار روسیه

 پیشنهاد 70 میلیون یورویی فرانسه 
به صنعت هوانوردی ایران

  رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد:

 اختصاص بودجه  97 به دستگاه ها 
بر اساس عملکرد
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درآمدهای نفتی از مرز ۲۳ میلیارد دالر گذشت

از  گازی  میعانات  و  نفت  فروش  محل  از  ایران 
ابتدای امسال )۱۳۹۶( تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد 

است. آورده  دست  به  درآمد  دالر 
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
میانگین مقدار فروش نفت خام و میعانات گازی 
ایران از ابتدای امسال تاکنون بیش از دو میلیون و 

۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
چین، هند، کره جنوبی، ژاپن از مشرتیان سنتی نفت 

ایران هستند که هم اکنون بیش از ۶۰ درصد نفت 
بارگیری می شود و  این کشورها  به مقاصد  ایران 
کشورهای  به  نیز  ایران  نفت  از  درصد   ۴۰ حدود 

اروپایی ارسال می شود.
چین به عنوان بزرگرتین مشرتی نفت ایران در ماه 
اوت ۷۰۰ هزار بشکه از ایران نفت خریداری کرده 

است.
فرانسه،  توتال  -هلندی شل،  انگلیسی  رشکت های 

انی ایتالیا و ساراس ایتالیا، هلنیک پرتولیوم یونان، 
بعضی  مجارستان،   )MOL( مول  اسپانیا،  رپسول 
از مشرتیان محموله های نفت خام ایران در اروپا 
هستند که به طور میانگین از ابتدای سال ۲۰۱۷ 
تا پایان ماه اوت )مرداد-شهریور( روزانه ۷۲۰ هزار 

بشکه نفت خام خریده اند.
ابتدای  از  ایران  خام  نفت  قیمت  وزنی  میانگین 

است. بوده  دالر   ۴۹ حدود  امسال 

بر اساس اعالم وزارت نفت؛

درآمدهای نفتی از مرز ۲۳ میلیارد دالر گذشت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

سفره مردم در روستاها کوچکتر شده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وزارت کار، رفاه 
و تامین اجتامعی متولی اعالم خط فقر است عنوان کرد که در آمد یک میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان مرز خط فقر را تعیین می کند.
محمد حسینی در گفت و گو با خانه ملت، در واکنش به گزارش ارائه شده 
از سوی رئیس کمیته امداد امام خمینی مبنی بر وجود ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر 
در حاشیه شهرهای  افراد چه  از  بسیاری  امروز  داشت:  اظهار  فقر،  زیر خط 
اعضای  بودن  سهیم  و  اشتغال  عدم  علت  به  روستاها  در  چه  و  بزرگ 
مواجه رفاه  و  معیشت  سطح  کاهش  با  خانواده  نیاز  تامین  در   خانواده 

 شده اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه برخی سیاست ها در 
کشور موجب ایجاد اختالف در سطح معیشت مردم کشور شده است، ادامه 
داد: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور ، فاصله معیشت یا رضیب جینی 
فاصله  هدف  این  با  همچنان  متاسفانه  اما  است  شده  گذاری  هدف    ۰.3۴ 

داریم.
، درآمد  مناینده مردم تفرش در مجلس عنوان کرد:برای تعیین رضیب جینی 
تعیین  نقطه فرضی  این  و  بررسی   اقشار ضعیف، متوسط و متمول جامعه  
تا  است  آمار گذاشته شده  و مرکز  بانک مرکزی  بر عهده  کار  این  می شود، 
براساس آن مشخص شود با چه رشایطی مردم زندگی آبرومندانه و متوسط دارند 

که این موضوع به خط فقر تعبیر می شود.
حسینی ، با تاکید براینکه خط فقر در هر استان  و هر شهر تفاوت می کند، 
توضیح داد: با این حال مرکز آمار و بانک مرکزی میانگین درآمد افراد در مناطق 
مختلف کشور را خط فقر در نظر می گیرند که البته به شاخص هایی چون تورم 

و حداقل دریافتی کارمندان و کارگران نیز توجه می شود.
وی گفت: با این حساب هر فردی که زیر درآمد متوسط اعالم شده کسب درآمد 
داشته باشد در واقع زندگی فقیرانه ای خواهد داشت  و امروز این عدد یک 
میلیون و  5۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که البته خط فقر در روستا و 

شهر اختالفاتی دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به گزارش فتاح 
درباره خط فقر اشاره کرد و اظهار داشت: درقانون برنامه ششم توسعه کل 
امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  تا  بخورد  رقم  فضایی  شد  تالش  کشور 
خمینی با افزایش دریافتی روبه رو شوند به نحوی که این مبلغ از ۱۰۰ هزار 
تومان به 3۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد تا مشکالت معیشتی مردم تا حدودی 

یابد. کاهش 
وی تاکید کرد: با این حال وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتامعی عدد خط فقر را 
براساس شاخص های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین و از طریق سازمان 

برنامه و بودجه و سخنگوی دولت آن را اعالم می کند.
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معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد:

خداحافظی با دسته چک های قدیمی

 رئیس کل بانک مرکزی:

 تسهیالت شبکه بانکی امسال 
به 671 هزار میلیارد تومان می رسد

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

سفره مردم در روستاها کوچکتر شده است

مشاور سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:

واریز نخستین سود سهام عدالت 
در هفته اول مهر

ک گهی مزایده فروش امال آ

رجوع به صفحه 9

 مدیریت شعب استان فارس 
بانک صادرات ایران  

افزایش ۲9۳ درصدی قیمت بیت کوین
 از ابتدای سال

ارزش پول دیجیتال، بیت کوین، پس از این که هفته گذشته سقوط سهمگینی را 
تجربه کرد، دوباره درحال بهبود است.

به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی،  طبق اعالم کوین دسک، عرص دوشنبه، 
بیت کوین با قیمت 3۹۶۴ دالر معامله شد که 3۴ درصد از قیمت سقوط کرده 
روز جمعه خود که برابر با ۲۹5۱.۱5 دالر بود باالتر است. قیمت روز جمعه 

بیت کوین، پایین ترین قیمت آن از اوایل آگوست تا کنون است.
بیت کوین در هفته گذشته حدود ۱۴.۷ درصد از ارزش خود را از دست داد 
و به سقوط شدید خود، پس از این که قیمت آن در اوایل سپتامرب موقتا به 
از چندین عامل بود.  ادامه داد.سقوط قیمت اخیر ناشی  5۰۰۰ دالر رسید، 
برخی از بازارهای بزرگ تبادل بیت کوین در چین اعالم کردند که به علت این 
که چین تبادالت پول های دیجیتال را ممنوع کرده است، تا پایان ماه تعطیل 

خواهند شد.
علی رغم افت های اخیر بیت کوین همچنان سال ۲۰۱۷ بسیار خوبی داشته 
است. از ابتدای سال تا کنون قیمت این پول دیجیتال ۲۹3 درصد رشد کرده 

است.

معادن کوچک برای تسهیالت 1/5میلیاردی
 صندوق توسعه پیشنهاد دهند

که  خواست  خصوصی  بخش  های  تشکل  از  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
پیشنهادهای خود را برای بهره گیری از اعتبار صندوق توسعه ملی برای معادن 

دهند. ارایه  کوچک 
ایران)ایمیدرو(،  به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
مهدی کرباسیان به مصوبه مجلس درباره تخصیص ۱.5 میلیارد دالر تسهیالت 
صندوق توسعه ملی برای حامیت از صنایع و معادن کوچک اشاره و ترصیح کرد: 
بخش خصوصی باید بتواند در جهت تقویت معادن کوچک، سهم قابل توجهی 

از این تسهیالت کسب کند.
کرباسیان افزود: حامیت از اقتصاد مقاومتی تکلیفی ملی است و برای اتکا بر 
توامنندهای داخلی نباید از هیچ کوششی دریغ کرد که اعطای چنین تسهیالتی 
می تواند در بخش های با ظرفیتی همچون معدن تحرک ایجاد کرده و در نهایت 

موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: خوشبختانه این قولی است که رئیس جمهور در برنامه های خودشان 
به مجلس و مردم ارائه داده اند و بنابراین دولت به ویژه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اعتقاد بسیار زیادی به ظرفیت های حوزه معدن و صنایع معدنی دارد.

رئیس جمهور ابراز عالقه کرد؛

توسعه همکاری های اقتصادی 
تهران - پاریس
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تامین اجتماعی ساالنه ۱2میلیارد دالر 
مستمری پرداخت می کند

این سازمان ساالنه ۱۲ میلیارد  تامین اجتامعی گفت که  مدیرعامل سازمان 

دالر مستمری به مستمری بگیران و ۴ تا ۵ میلیارد دالر هزینه درمان پرداخت 

می کند.

به گزارش مهر، سیدتقی نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتامعی ۴۲ 

میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، گفت: این سازمان از سال 

۱۹۳۰ میالدی و از حدود ۶۰ سال پیش در ۳ حوزه خدمات بیمه ای، درمانی و 

رسمایه گذاری فعالیت می کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتامعی با بیان اینکه این سازمان یک نهاد عمومی 

غیردولتی است، ترصیح کرد: در حال حارض حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 

مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند.

وی گفت: تامین اجتامعی ساالنه ۱۲ میلیارد دالر مستمری به مستمری بگیران 

پرداخت می کند؛ ضمن اینکه ساالنه بین ۴ تا ۵ میلیارد دالر هم برای فعالیت 

های درمانی توسط این سازمان هزینه می شود.

نوربخش با بیان اینکه در حال حارض ۹ هلدینگ زیرمجموعه رشکت رسمایه 

گذاری تامین اجتامعی )شستا( و همچنین ۳ هلدینگ مستقل از شستا تحت 

مجموع  در  داد:  ادامه  کنند،  می  فعالیت  اجتامعی  تامین  سازمان  پوشش 

سازمان تامین اجتامعی از طریق ۱۲ هلدینگ فعالیت های اقتصادی انجام 

می دهد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس :

برخی قوانین در حوزه اقتصادی
 باید اصالح شوند

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس به ترشیح عوامل متعدد افزایش هزینه 

رسبار تولید پرداخت.

محسن کوهکن ریزی در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه اقتصاد کشور 

به سمت اقتصاد مردمی حرکت می کند، اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد 

واگذاری واحدهای تولیدی دولت به بخش خصوصی بوده ایم و قاعدتا دیگر 

نباید این واحدها دولتی باشد،  اما همچنان سایه نامرئی دولت بر رس آنها 

سنگینی می کند، بنابراین منی توانند به سمت و سوی اقتصاد مردم با هدف 

کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، باال بردن مزیت ها پیش بروند.

چنربه تصمیم گیری دولت بر صنعت خودرو سازی و فوالد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با اشاره به صنعت خودرو سازی در 

کشور، عنوان کرد: با وجود اینکه سهم دولت در دو خودرو ساز بزرگ کشوری 

بسیار ناچیز است، اما شاهد هستیم که در تصمیم گیری های کالن نگاه دولتی 

مهم جلوه می کند.

مناینده مردم لنجان در مجلس دهم ادامه داد: در حوزه فوالد نیز دیدیم که با 

وجود واگذاری و خصوصی سازی واحد های فوالد در مناطق مختلف کشوری 

مدیران جوان و کم تجربه از سوی دولت تحمیل شده که بر اساس ارتباطات 

جناحی انتخاب می شوند و بعد از مسئولیت مدیر جوان کم تجربه با رضر و 

زیان ۵۰۰ میلیاردی مواجه شدیم که مشخص نیست مسئولیت این خسارت 

را چه کسی باید بپذیرد.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی کارخانجات و واحد های تولیدی که ظاهرا واگذار 

شده اند این است که بخش عمده ساز و کار اقتصادی آنها در باطن از سوی 

دولت و از باال تصمیم گیری می شود.

بخش خصوصی منافع خود را مقابل منافع ملی می داند

کوهکن در ادامه به رفتار بخش خصوصی در فضای اقتصادی اشاره کرد و 

گفت: بخشی از واحد های خصوصی که از ابتدا نیز خصوصی بودند قدرت 

رقابت با بنگاه های اقتصادی دولتی یا شبه دولتی را ندارد چرا که دولت با 

کمک به بخش های شبه دولتی باعث می شود که بخش خصوصی از تحرک 

دست بکشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بخش خصوصی توان ذهنی، فکری، اطالعاتی، 

مهارتی و قدرت الزم را برای حضور در بازار را ندارد.

این مناینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه بخشی از واحدهای تولیدی 

خصوصی خود را خارج از منافع ملی می دانند، اظهار داشت: واقعیت امر 

این است که بخش خصوصی که قدرت حضور در بازار را دارند منافع خود 

را نقطه مقابل منافع ملی می دانند و با پرداخت نکردن مالیات تکلیفی به 

اقتصاد کشور رضبه می زنند.

مراکز تحقیقاتی از نیاز واحدهای تولیدی بی اطالع هستند

عضو کمیسیون صنایع مجلس به عامل سومی افزایش هزینه تولید اشاره کرد 

و توضیح داد: از آنجایی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بودجه مورد نیاز خود 

را از دولت دریافت می کنند از نیاز واحد های تولیدی بی اطالع هستند و منی 

توان دانش و راه کارهای آنها را برای رونق تولیدی به کار گرفته بنابراین مراکز 

تحقیقاتی از نیاز بخش های غیر دولتی برای باال بردن افزایش کیفیت و کاهش 

هزینه ها بی اطالع هستند.

وی گفت: البته اخیرا گام هایی برای این کار برداشته شده است اما به قدری 

نیست که بتوانید خواسته نظام برای پویا کردن بخش خصوصی را برآورده کند.

قوانین نیاز به بازنگری دارند

کوهکن ریزی با بیان اینکه برخی قوانین در حوزه اقتصادی باید اصالح شوند، 

اظهار داشت: قانون کار اشکاالتی دارد و برخی تصور می کنند چون مصوبه 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است به هیچ عنوان منی توان آن را اصالح کرد، 

البته دولت ها برای اصالح  آن گام هایی برداشته اند اما یا پیگیری نبودند یا 

زمان به آنها اجازه پیگیری نداده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: این عوامل در نهایت باعث 

شده است که خروجی مراکز تولید چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت متام 

شده به حد مطلوب نباشد و صادرات در سطح باال انجام نشود.
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از  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 

ارایه گزارش عملکرد وزرا، به صورت 

هر ۶ ماه یک بار اعالم کرد و گفت: 

تخصیص بودجه ۹۷ بر اساس عملکرد 

دستگاهها خواهد بود.

محمدباقر  صداوسیام،  گزارش  به 

نوبخت با بیان اینکه اقدام بی سابقه 

و رضوری از سوی رئیس جمهور در 

وزرا  مأموریت  و  عملکرد  با  ارتباط 

انجام شد، افزود: رئیس جمهور عالوه 

بر ابالغی که به هر یک از وزرا دادند 

دو نوع اولویت برای هر کدام از آنان 

تعیین و اعالم کرد که وزرا باید برنامه 

اجرایی خود را برای برنامه ارائه شده 

جمهور  رئیس  به  مجلس،  به  شان 

ارائه کنند.

برنامه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 

اجرایی باید حداکرث در مدت ۲ ماه 

شود،  تسلیم  رئیس جمهور  دفرت  به 

ادامه داد: این وظایف شامل اولویت 

که  است  تخصصی  و  عمومی  های 

و  بپردازد  آن  به  باید  وزارتخانه  هر 

این اقدام در راستای عمل به وعده 

های انتخاباتی رئیس جمهور به مردم 

است.

نوبخت با بیان اینکه برای پاسخگویی 

به مطالبات مردم باید برنامه داشته 

باشیم و رئیس جمهور باید به وعده 

رئیس  افزود:  کند،  عمل  خود  های 

جمهور تالش کرد کابینه را ترمیم کند 

دولت  برنامه  چارچوب  در  وزرا  و 

و  کردند  ارائه  را  خود  های  برنامه 

دولت  به  آن  مبنای  بر  هم  مجلس 

رأی داد که از این بابت سپاسگزاریم.

برنامه  باید  وزرا  اینکه  بیان  با  وی 

باشند،  داشته  هم  عملیاتی  های 

برنامه  تدوین  برای  باید  گفت: وزرا 

و  عمومی  های  اولویت  خود  های 

بگیرند. نظر  در  را  تخصصی 

سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس 

بودجه  و  برنامه  سازمان  جمهور، 

میزان  ماه  که هر ۶  کرد  را موظف 

وزرا  های  برنامه  اجرای  نحوه  و 

کند،  گزارش  و  ارزیابی  بررسی،  را 

دهد  می  نشان  ها  این  کرد:  اضافه 

رئیس جمهور نسبت به وعده ها و 

تعهداتی که به مردم دادند جدی و 

مرص هستند و از همه ابزارها برای 

تحقق این وعده ها استفاده خواهد 

کرد.

وزرا  از  جمهور  رئیس  گفت:  وی 

مالی،  شفایت  درباره  خواست 

سالمت نظام اداری، بهبود دسرتسی 

ایجاد فرصت  به اطالعات،  همگانی 

و  دولتی  اموال  از  مراقبت  برابر، 

اجرای ُمر قانون؛ جدی و کوشا باشند 

و موظف هستند به آن عمل کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 

درست  اجرای  بر  باید  سازمان  این 

تکالیف وزرا و دستگاه ها نظارت و 

کنرتل کند و به رئیس جمهور در باره 

آن گزارش دهد.

محمدباقر نوبخت در ادامه سخنان 

دستگاه  مثال  برای  افزود:  خود 

مربوط به محیط زیست باید گزارش 

دهد که چه میزان در کاسنت آلودگی 

ها نقش داشته است و یا دستگاه ها 

در اجرای طرح ها، مالحظات زیست 

محیطی را رعایت کرده اند؟

از هزار  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 

کارشناس در سازمان برنامه و بودجه 

این  در  کارها  همه  افزود:  داریم، 

سازمان تقسیم بندی شده و وظایف 

در  وظایف  این  و  است  مشخص 

است. توسعه  ششم  برنامه  راستای 

و  برنامه  سازمان  گفت:  نوبخت 

بودجه بنا به خواسته رئیس جمهور 

بر روی دستگاه ها نظارت می کند 

تا حتامً از افراد شایسته و همچنین 

و  ها  قومیت  و  جوانان  و  بانوان 

امور  انجام  برای  مختلف  مذاهب 

مدیریتی در سطوح مختلف استفاده 

کنند.

داد:  ادامه  جمهور  رئیس  معاون 

اساس  بر  بودجه  و  برنامه  سازمان 

اصل ۱۲۶ قانون اساسی یک معاونت 

عادی رئیس جمهور نیست بلکه خود 

است. جمهور  رئیس 

کند  می  مقرر  اصل  این  افزود:  وی 

و  اداری  بودجه،  و  برنامه  امور  که 

وظایف  و  اختیارات  از  استخدامی 

خاص رئیس جمهور است و سازمان 

برنامه و بودجه آن را اعامل می کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه 

تکلیف شده  موارد  از  بسیاری  کرد:  

به وزرا از جمله استفاده از جوانان 

ندارد  نیاز  بودجه  به  مدیریت  برای 

اّما در بقیه موارد به میزان بودجه ای 

که به دستگاه ها می دهیم انتظار 

داریم. کار 

نوبخت افزود: دولت در شورای پول 

رئیس  جمله  از  دارد  عضو  اعتبار  و 

امور  بودجه، وزیر  برنامه و  سازمان 

اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک 

مرکزی عضو این شورا هستند و بر 

امور بانک ها نظارت دارند.

باید  دولت  بنابراین  داد:  ادامه  وی 

های  دستگاه  عملکرد  به  نسبت 

مرتبط با خود پاسخگو باشد زیرا در 

همه جا اختیار دارد و به تناسب آن 

دارد. مسئولیت  اختیار 

نظارتی  کار  اینکه  بیان  با  نوبخت 

قوه  به  بودجه  و  برنامه  سازمان 

این  گفت:  نیست،    محدود  مجریه 

سازمان در کارهای خاص قوای دیگر 

مداخله منی کند اما اهرم هایی را در 

بودجه  اینکه  جمله  از  دارد  اختیار 

دست  در  قضائیه  قوه  و  مجلس 

است. دولت 

بودجه  افزود:  رئیس جمهور  معاون 

متام  قیمت  مبنای  بر  را   ۱۳۹۷ سال 

شده محصول تصویب و پرداخت می 

بر اساس  یکبار  کنیم و هر سه ماه 

عملکرد آن دستگاه تخصیص دهیم.

وی با اشاره به اینکه قوای مقننه و 

از دولت بودجه می گیرند،  قضائیه 

قانون مصوب  اساس  بر  اضافه کرد: 

از  ابالغی  های  سیاست  و  مجلس 

سوی مقام معظم رهربی باید نظارت 

ها  آن  عملکرد  چگونگی  در  کافی 

باشیم. داشته 

مبنای  بر  بودجه  افزود:  نوبخت 

شود  می  داده  ها  دستگاه  عملکرد 

باشیم. داشته  نظارت  باید  بنابراین 

دستگاهی  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 

و  برنامه  با سازمان  که  ندارد  وجود 

نکند،  مبادله  نامه  موافقت  بودجه 

باید  ها  دستگاه  همه  کرد:  اضافه 

نامه مبادله  این سازمان موافقت  با 

کنند.

نوبخت گفت: ساز و کارهای بودجه 

دولت  در  عملکرد  مبنای  بر  ریزی 

قیمت  و  است  شده  آماده  یازدهم 

را  ها  دستگاه  فعالیت  هر  واحد 

محاسبه کردیم و بر مبنای این قیمت 

و کمیّت به آن دستگاه ها بودجه می 

دهیم و این بودجه لزوماً از سال قبل 

بیشرت نیست بلکه بر مبنای عملکرد 

آن دستگاه هاست.

وی ادامه داد: اکنون آمادگی داریم 

و  دهیم  می  که  پولی  هر  ازای  به 

هر  کنیم  می  مبادله  نامه  موافقت 

از  را  ها  دستگاه  عملکرد  ماه  سه 

و  کنیم  ارزیابی  ابزارهایامن  طریق 

هر شش ماه به رئیس جمهور گزارش 

دهیم. می 

نوبخت اضافه کرد: بر اساس خواسته 

رئیس جمهور مبنی بر لزوم دسرتسی 

وضعیت  باید  اطالعات،  به  مردم 

عملکرد دستگاه ها را به مردم گزارش 

دهیم.

وقت  هر  جمهور  رئیس  افزود:  وی 

تغییر  با  تواند  می  که  کند  احساس 

را  دولت  کابینه  ترمیم؛  و  آرایش 

می  عمل  آن  مبنای  بر  کند  تقویت 

کند و وزیر و دیگر مسئوالن را تغییر 

دهد. می 

معاون رئیس جمهور گفت: محصول 

همه این فعالیت ها در جهت رفاه 

بیشرت و بهبود در وضعیت معیشت 

و خواسته های مردم است.

در  دولت  اقدامات  افزود:  نوبخت 

راستای بهبود معیشت مردم باید در 

زندگی واقعی مردم منود داشته باشد 

رشد  این  که  است  این  آن  الزمه  و 

استمرار  اقدامات خوب  و  اقتصادی 

باشد. داشته 

نوبخت افزود: مثالً می گوئیم پارسال 

از ۷۵ هزار واحد به ۲۵ هزار واحد 

کمک کردیم، رسانه ملی می تواند به 

آن ۵۰ هزار واحد که کمک نگرفتند 

مراجعه و گزارش تهیه کند و یا به ۲۵ 

هزار واحد دیگر هم که کمک گرفتند 

مراجعه و گزارش تهیه کند.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد:

 اختصاص بودجه  97 به دستگاه ها 
بر اساس عملکرد

 رئیس جمهور ابراز عالقه کرد؛

توسعه همکاری های اقتصادی 
تهران - پاریس

اجالس  در  رشکت  منظور  به  که  رئیس جمهوری 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به 

رس می برد در دیدارهای مختلف با رسان کشورها 

حوزه  در  گذاری  رسمایه  فراوان  های  فرصت  بر 

بانک و بیمه کشور تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، استفان لوون 

عمومی  مجمع  حاشیه  در  سوئد  وزیر  نخست 

سازمان ملل متحد با حضور در محل اقامت حسن 

تضعیف  نباید  »برجام  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 

لغو  و  برجام  کامل  اجرای  رضورت  بر  شود«، 

و  کرد  تاکید  ایران  با  تجارت  برای  ها  محدودیت 

گفت: اطمینان می دهم که هیچ محدودیتی برای 

کشور  دو  میان  اقتصادی  های  همکاری  توسعه 

وجود ندارد و ما از رفع مشکالت بانکی حامیت 

کنیم. می 

رییس جمهورایران در دیدار نخست وزیر سوئد، با 

بیان اینکه فصل نوینی در روابط تهران – استکهلم 

گشوده شده است، ترصیح کرد: دولت دوازدهم 

برای  سوئدی  کارآفرینان  و  گذاران  از رسمایه  نیز 

حضور و مشارکت فعال در بازار ایران استقبال و 

حامیت می کند.

وی افزود: برجام فرصت مناسبی را برای گسرتش 

روابط دو کشور فراهم کرده  که بهره گیری از این 

فرصت به نفع منافع دو ملت است.

رییس جمهور همچنین بر اجرای توافقنامه های 

همکاری  پیش  از  بیش  توسعه  برای  کشور  دو 

روابط  توسعه  برای  اظهارداشت:  و  کرد  تاکید  ها 

و  هستیم  بهرت  بانکی  روابط  نیازمند  اقتصادی، 

بانکی، شاهد تحول  با توسعه مناسبات  امیدوارم 

از  ها  بخش  سایر  و  اقتصادی  مناسبات  در  بهرت 

جمله مناسبات علمی، دانشگاهی و فناوری های 

باشیم. پیرشفته 

فرصت های فراوان رسمایه گذاری در حوزه بانک 

ها و بیمه های ایران

رییس  جمهوری همچنین در دیدار  با »آلکساندر 

فان در بلن« رییس جمهور اتریش با ابراز خرسندی 

از روند رو به رشد روابط تهران – وین تاکید کرد: 

تهران از توسعه روزافزون روابط با کشورهای عضو 

اتحادیه اروپایی از جمله اتریش استقبال می کند و 

امیدوارم در سایه تعامل و مساعی متقابل، شاهد 

متقابل  منافع  راستای  در  روابط  مشرتک  تعمیق 

دو ملت باشیم.

فضای  و  فرصت  پسابرجام،  دوره  در  افزود:  وی 

با  روابط  بیشرت  چه  هر  تحکیم  برای  مناسبی 

توجه  با  و  آمده  بوجود  اروپایی  کشورهای  همه 

در  کشور   دو  که  گسرتده ای  ظرفیت های  به 

از لحاظ رسمایه گذاری،  عرصه های مختلف بویژه 

تجارت، علمی و فناوری های نو دارند، باید سطح 

همکاری ها را به نفع دو ملت بیش از پیش ارتقاء 

. بخشید

روحانی اظهارداشت: هر حرکت اقتصادی نیازمند 

گذشته  سالهای  طول  در  و  است  مناسب  محیط 

در  یا  و  کار  ایران  با  که  رشکتی  و  کشور  هیچ 

نیست. پشیامن  کرده،  گذاری  رسمایه  کشورمان 

رییس جمهوری افزود: فرصت های فراوان رسمایه 

گذاری در ایران از جمله در حوزه انرژی، راه و راه 

آهن، بانک و بیمه، گردشگری، تحقیقات و فناوری 

وجود دارد که اتریش نیز می تواند از این فرصت 

ها بهره بگیرد.

وی همچنین به نقش برجام در توسعه همکاری 

کامل  اجرای  کرد:  ترصیح  و  اشاره  مشرتک  های 

منطقه  و  اروپا  اتحادیه  نفع  به  برجام  توافق 

و  تالش ها  اروپا  اتحادیه  دارد  رضورت  لذا  است؛ 

نقش آفرینی خود را در این زمینه  همسو با منافع 

دهد. افزایش  اروپایی،  رشکتهای  و  خود 

دیدار خواهان  این  در  نیز  اتریش  رییس جمهور 

گسرتش و تعمیق همکاری های تهران و وین در 

همه عرصه ها شد و گفت: ما عالقه مند به روابط 

خوب و رسمایه گذاری مستقیم در ایران هستیم.

وی همچنین به آمارهای امیدوار کننده در ارتباط 

با اقتصاد ایران در عرصه جهانی اشاره کرد و افزود: 

و رشکتهای  است  امیدوارکننده  بسیار  آمارها  این 

اروپایی و اتریشی را بیش از پیش برای مشارکت 

در بازار ایران تشویق می کند.

حامیت از حضور رسمایه گذاران فرانسوی در بخش 

های مختلف

ایران در دیدار »امانوئل  رییس جمهوری اسالمی 

و  اروپا  نقش  فرانسه،  جمهور  رییس  مکرون« 

مهم  پسابرجام  مثبت  فضای  حفظ  در  را  پاریس 

دانست و تاکید کرد که تهران عالقه مند است در 

فضای جدید، همکاری های خود را با فرانسه در 

بخشد. تعمیق  مورد عالقه  همه عرصه های 

تاکید  با  این دیدار  نیز در  رییس جمهور فرانسه 

بر عزم کشورش برای گسرتش و تعمیق روابط با 

تهران، گفت: دوره پسابرجام فرصت مناسبی برای 

گسرتش همکاری های مشرتک ایجاد کرده و پاریس 

به برجام متعهد است و از آن حامیت می کند.

امانوئل مکرون تاکید کرد: فرانسه خواستار اجرای 

کامل برجام است و هر گونه مذاکره مجدد درباره 

آن را بی معنا می داند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه :

 سهم صندوق توسعه از واریز منابع
 2۵ درصد است

 رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دریافت مالیات ۱۰ 

هزار میلیارد تومانی از صندوق متوقف است، گفت: سهم واریزی امسال 

صندوق ۲۵ درصد است.

از  مالیات  اخذ  فارس،  در مورد  با   احمد دوست حسینی در گفت وگو 

صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی برای تسعیر 

نرخ ارز سال ۹۱ که به دلیل نوسانات ارزی ایجاد شد،  مالیات پیش بینی 

است. کرده 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این مالیات رقمی بالغ بر 

۱۰ هزار میلیارد تومان است و البته هنوز این مالیات وصول نشده است. 

وی افزود:  اینکه مالیات تشخیصی وصول شود یا نه، در حال بررسی است 

و قاعدتا منطق این خواهد بود که از منابع صندوق، مالیاتی دریافت 

نشود. 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: دریافت مالیات آن 

دسته از فعالیت های صندوق که مانند یک رشکت سودآوری دارد، طبیعی 

است و صندوق نیز در این مورد بحثی ندارد. مالیات سود عملیاتی ناشی 

از پرداخت تسهیالت طبق روال پرداخت می شود. 

دوست حسینی با اشاره به ورودی منابع به صندوق توسعه ملی در سال 

جاری بیان داشت: طبق برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ سهم ۳۰ درصد 

صندوق از درآمد نفت و گاز پیش بینی شده و زمانی که نفت و میعانات 

گاز صادر می شود، اسناد به بانک مرکزی ارائه و آنها مسئول تسهیم سهم 

رشکت ملی نفت، صندوق و دولت هستند و طبق قانون هر سه ماه یک 

بار منابع باید واریز شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تکالیف بودجه ای 

و  شده  تعیین  درصد   ۳۰ صندوق  سهم  طرف  یک  از  افزود:  صندوق 

دیگر سو در تبرصه ۴ بودجه دولت برای صندوق شکوفایی، آبرسانی 

از منابع صندوق در نظر گرفته  و کشاورزی و دیگر مسائل برداشت 

است. شده 

وی خاطرنشان کرد: قانون گذار رفتار متفاوتی داشته و بهرت بود، منابعی 

واریز منی شد که بعداً بخواهند برداشت کنند و فرآیند اداری پیچیده 

شود، زیرا عمالً ۲۵ درصد در سال جاری منابع به صندوق واریز می شود. 

۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر از منابع رصف امور بودجه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: این کار گردش اداری اضافی ایجاد می کند، 

چون فرآیندهای طوالنی و زمان بر شده و هامهنگی  و تأییدهای فراوان 

نیاز دارد همچنین سازمان  برنامه بودجه، صندوق توسعه، خزانه داری و 

بانک مرکزی را درگیر می کند.

ارائه اولین گزارش طرح کارورزی؛ به زودی 
 معاون وزیر کار می گوید محدودیت منابع طرح کارورزی برطرف و 

لیست بنگاهها و کارورزان مشخص شده است و به زودی گزارش کاملی 

از تعداد دقیق ثبت نام کنندگان و کارورزان اعالم خواهد کرد.

طرح  در  ثبت نام  روند  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  منصوری  عیسی 

کارورزی اظهار کرد: ثبت نام در سامانه کارورزی همچنان ادامه دارد 

گرفته  قرار  اختیار  در  که  منابعی  با  خوشبختانه  منی شود.  متوقف  و 

شوند. کارورزی  وارد  افراد  و  ببندیم  قرارداد  می توانیم 

وی گفت: با توجه به تخصیص منابع مورد نیاز، اکنون محدودیتها برطرف 

شده و افراد جذب کارورزی شده اند.

منصوری از ثبت نام ۸۰ هزار نفر در کل کشور در طرح کارورزی خرب داد 

و درباره آمارهای متفاوتی که از تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه و بعضا 

واحدهای پذیرنده ارائه می شود،  گفت: آماری که تعداد ثبت نام کنندگان 

را ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر اعالم می کند در واقع کسانی هستند که 

را  لزوما شایستگی حضور در طرح  کارورزی شده اند ولی  وارد سایت 

ندارند، افرادی که شایسته هستند و هنوز فیلرت نشده اند در واقع ۸۰ 

هزار نفرند.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار لیست بنگاههای 

و  است  قرارداد  عقد  مرحله  در  و  کارورزان مشخص شده  و  پذیرنده 

به زودی گزارشی کامل از تعداد دقیق افراد ثبت نام کننده، واحدهای 

پذیرنده و کارورز منترش خواهد شد.وی همچنین با اشاره به راه اندازی 

سامانه ملی مشاغل، گفت: رشایط فعلی بازار کار ایجاب می کند که هم 

نیروی کار به راحتی فرصت شغلی مناسب خود را پیدا کند و هم کارفرما 

به نیروی کار مورد نیازش دسرتسی داشته باشد که بر همین اساس سامانه 

ملی مشاغل راه اندازی شده است.به گفته منصوری برای اینکه شغل ها 

به درستی مشخص و دسته بندی شود، ۲۳ هزار کد شغلی طبقه بندی 

شده تا تفکیک شغل و مشاغل امکانپذیر شود.

مشاور سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:

واریز نخستین سود سهام عدالت 
در هفته اول مهر

مرحله  نخستین  کرد:  اعالم  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس  مشاور   

پرداخت سود سهام عدالت تا پایان هفته اول مهر ماه انجام می شود.

جعفر سبحانی در گفت و گوبا ایرنا اظهار داشت: میزان سود پرداختی 

در مرحله نخست و اینکه کدامیک از ۱۸ گروه مشمول سهام عدالت در 

اولویت دریافت آن هستند، تا هفته آینده مشخص می شود.

وی با بیان اینکه جلسات هامهنگی با بانک های کشور برگزار شده تا به 

محض واریز مبالغ، سود متعلقه به حساب مشموالن واریز شود، گفت: 

برآورد اولیه سازمان خصوصی این است که میزان سود برای کسانی که 

۱۰ میلیون ریال )یک میلیون تومان( سهام دارند را بین یک میلیون و 

۳۰۰ هزار ریال تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ) ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان( 

است.وی یادآور شد: اگر فرد مشمول بدهی خود تا سقف یک میلیون 

تومان را به حساب سازمان خصوصی واریز نکرده و حدود ۵ میلیون ریال 

)۵۰۰ هزار تومان( سهام در اختیار داشته باشد، حدود نیمی از این مبلغ 

را به عنوان سود دریافت خواهد کرد.

خربنگاران و طالب در صدر اعالم نکردن شامره شبای بانکی 

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از ۴۷ میلیون نفر 

مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند، حدود ۳۲ میلیون و 

۵۰۰ هزار نفر شامره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعالم کرده 

انجام این  افراد باقیامنده خواست تا هرچه رسیعرت نسبت به  از  اند، 

از میان ۱۸ گروه شغلی مشمول  کار اقدام کنند.سبحانی توضیح داد: 

سهام عدالت، خربنگاران و طالب در صدر افرادی هستند که تاکنون از 

وارد کردن شامره شبای خود به سامانه خودداری کرده اند و در مقابل 

مشموالن تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و نیز روستاییان 

و عشایر بیشرتین استقبال را از این کار داشته اند.

وی پیش بینی کرد با انجام نخستی مرحله واریز سود سهام عدالت به 

حساب مشموالن، افرادی که تاکنون شامره شبا وارد نکرده اند، برای این 

کار اقدام کنند زیرا در هفته های اخیر که واریز شدن سود سهام عدالت 

در رسانه ها بازتاب یافته، حدود ۲.۵ میلیون نفر به سامانه مراجعه کرده 

و شامره شبای حساب بانکی خود را وارد کرده اند.
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آذر ماه  سال ۱۳۹۴ ، منایندگان مجلس 

در یک جلسه علنی ، ماده  ۲۴ الیحه 

دارندگان  مدنی  مسوولیت  اجباری 

مقابل  زمینی  موتوری  نقلیه  وسایل 

شخص ثالث را بررسی کردند و منابع 

خسارت  تامین  بیمه  صندوق  مالی 

به تصویب رساندند. را  بدنی  های 

اساس  اقتصاد،بر  دیوان  گزارش  به 

تبرصه 5  بند ج ) کمک های اعطایی 

از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ( 

، صندوق می تواند با تصویب مجمع 

عمومی ، ۲ درصد از منابع مالی خود 

ترغیب   ، بیمه  به گسرتش فرهنگ  را 

رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث 

از  پیشگیری  و  نامه  بیمه  اخذ  به 

رانندگی  حوادث  از  ناشی  زیان های 

و  وزارتخانه ها  با  قرارداد  بسنت  با 

دستگاه های اجرایی  نظیر صداوسیام، 

وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم 

تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد 

اختصاص  و جوانان  ورزش  و  اسالمی 

دهد.

 ،  ۱۳۹۶ سال  ماه  تیر  در  همچنین 

بیمه  کل  رییس   ، عبدالنارصهمتی 

تامین  صندوق  مجمع  در  مرکزی 

یادآوری  با  بدنی  های  خسارت 

پرداخت ساالنه ۳ میلیارد دالر خسارت 

به  ملی   سوخت  عنوان  به  رانندگی 

اختصاص ۲ درصد ازمنابع صندوق به 

بخش تبلیغات اشاره کرد و بر رضورت 

خسارت  تامین  صندوق  ریزی  برنامه 

علل  درباره  تحقیق  برای  بدنی  های 

در  راهکارهایی  ارائه  و  تصادفات 

گسرتش  و  تصادفات  کاهش  خصوص 

رعایت  و  رانندگی  صحیح  فرهنگ 

ایمنی با همکاری صدا و سیام و شبکه 

کرد. تاکید  اجتامعی  های 

سال  دو  حدود  گذشت  با  اکنون  اما 

تا  متاسفانه  ماده،  این  تصویب  از 

کنون تبرصه 5 به مرحله اجرا نرسیده 

است و صندوق تامین خسارت های 

و  سازی  فرهنگ  راستای  در  بدنی 

تصادفات  کاهش  جهت  به  آموزش 

خاصی  اقدام  ایمنی  نکات  رعایت  و 

انجام نداده و حتی علیرغم تاکید  را 

باز هم  تیرماه سال جاری  در  همتی 

اقدام شایسته ای در این خصوص نه 

تنها  در سال ۹5  و نیمه اول ۹۶ که 

زمان اجرای ابن تصمیم بوده ، صورت 

نگرفته بلکه هیچ خربی هم از اجرای 

منی  گوش  به  آبنده  های  ماه  در  آن 

رسد و در صورتی که ابن بی توجهی 

به مقوله فرهنگ سازی و آموزش در 

رانندگی که همواره  حیطه تصادفات 

کشور را آسیب پذیر منوده و خانواده 

است,  کرده  داغدار  را  بسیاری  های 

خسارت  ایجاد  دلیل  به  یابد  ادامه 

های مادی و معنوی به جامعه ، ورود 

قانونگذار و مجلس شورای اسالمی و 

حتی بیمه مرکزی برای پیگیری دالیل 

عدم اجرای تبرصه مورد نظر رضوری 

به نظر می رسد.

حاجی  حمیدرضا  رابطه  همین  در 

ارشفی ، عضو هیات مدیره و سخنگوی 

انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور 

با بیان اینکه ریسک تصادفات نسبت 

مقایسه  در  و  کشور  جمعیت  به 

 : گفت    ، باالست  جهانی  سطح  با 

زمان  در  قانونگذار  دلیل  همین  به 

تصویب قانون بیمه شخص ثالث یکی 

تامین  صندوق  برای  که  وظایفی  از 

خسارت های بدنی تعیین کرد مباحث 

از  و سهمی  بود  ترویجی  و  آموزشی 

حق بیمه های تولیدی را تحت عنوان 

صندوق  اختیار  در  رسفصل  همین 

تامین خسارت های بدنی قرارداد که 

آموزش  حوزه  در  منابع  این  محل  از 

رانندگان و سایر عواملی که با رانندگی 

کار  رسو  کشور  در  خودرو  حوزه  و 

دارند ، مرصوف شود و در عین حال  

صندوق در زمینه ترویج شیوه مقابله 

با خطر در حوزه ریسک تصادفات ، 

. هزینه کند 

وی افزود: در این دو ، سه سال اخیر 

و حتی سال های قبل، هیچ فعالیتی 

از سوی صندوق خسارت های بدنی 

در حوزه آموزش و ترویج روش های 

ایمنی و مقابله با خطرات تصادفات 

برنامه  ، صورت نگرفته است و هیچ 

سفارش  به  آموزشی  یا  تبلیغاتی 

صندوق از صدا و سیام پخش نشده 

تبلیغات   و  برن  حوزه  در  حتی  و 

بروشوری در سطح شهر ها و جاده ها 

است. نشده  کار  هم 

حاجی ارشفی  با انتقاد از اینکه تالش 

صندوق در جهت برگزاری هامیش ها 

و نشست ها و زمینه سازی در حوزه 

تشویق برای رانندگانی که در کامیون 

ودر  برون شهری  های  اتوبوس  و  ها 

چندین  تخفیفات  دارای  شهر  سطح 

کم  رانندگان  عنوان  به  و  بوده  ساله 

بسیار   ، شوند  می  شناخته  ریسک 

اندک یا اصال نبوده ، ترصیح کرد: بیمه 

مرکزی یا صندوق تامین خسارت های 

بدنی می توانند  به صورت ساالنه در 

افراد  رسارسی  و  استانی  های  جشن 

محتاط شناخته شده را مورد تشویق 

شیوه  روش  این  با  و  دهند   قرار 

بودن  ریسک  کم  و  صحیح  رانندگی 

آنها را به جامعه معرفی و برای جوانان  

و کسانی که اصول فنی و ایمنی را در 

رانندگی  رعایت منی کنند، الگو سازی 

کنند.

کشور  بیمه  و  ریسک  کارشناس  این 

در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص 

بیمه  جدید  قانون  تصویب  زمان 

شخص ثالث ، به تصویب اولین قانون 

و   ۱۳۴۷ سال  در  ثالث  شخص  بیمه 

طرح  که   ۱۳۸۷ سال  قانون  دومین 

و  کرد  اشاره   ، بود  آزمایشی  ساله   5

مدتی  سال   5 از  بعد  اظهارداشت: 

طول کشید تا قانون جدید در سال ۹5 

تصویب و از خرداد هامن سال اجرایی 

صندوق  اختیارات  آن  در  که  شد 

به  بدنی نسبت  تامین خسارت های 

قانون قبلی افزایش یافت و قانونگذار 

وظایف مرتقی و خوبی را به صندوق 

تفویض  بدنی  های  خسارت   تامین 

کرد.

کاهش  خصوص  در  ادامه  در  وی 

مهم  که  رانندگی  در حوادث  ریسک 

ترین بخش آن نقص خیابان ها و جاده 

ها یا وسایل نقلیه است، گفت: باید 

آموزش رانندگان را مد نظر قرار دهیم 

قانون  در  و  ناظر  مقام  برعهده  که 

جدید بر عهده صندوق تامین خسارت 

های بدنی است ولی متاسفانه تاکنون 

حرکت فراگیری از این نهاد پیش بینی 

شخص  بیمه  جدید  قانون  در  شده 

دیده نشده است. ثالث 

در  دیگر  سوال  به  ارشفی    حاجی 

خصوص ورود مجلس درصورت ادامه 

عدم اجرای تبرصه 5 قانون بیمه شخص 

ثالث از سوی صندوق تامین خسارت 

های بدنی را اینگونه پاسخ داد: دولت 

، قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی 

این  کرد  هزینه  چگونگی  توانند  می 

و  ترویج  برای  که  را  درآمدی  منبع 

آموزش در اختیار صندوق قرار گرفته 

در مدت  زمان یکسال و دو سه ماه  

گذشته پیگیری کنند.

های  نقش  ار  یکی  کرد:  تاکید  وی 

این  و  است  پرسشگری  ها  رسانه 

وظیفه   ، دارد  قانونی  اساس  موضوع 

حوادث  مقابل  در  ما  رشعی  و  ملی 

این  است،  ملی  مبحث  که  رانندگی 

انسانی  تلفات  برای کاهش  که  است 

کنیم  پرسشگری  باید  عضو  نقص  و 

صندوق  تنها  نه  رابطه  این  در  و 

تامین خسارت های بدنی بلکه بیمه 

مرکزی و سایر سازمان های مرتبط با 

این ریسک هم باید  پاسخگو باشند 

فعال زمینه  این  در  اندازه  چه  تا   که 

 هستند.

عضو هیات مدیره و سخنگوی انجمن 

در  کشور  بیمه  صنعت  کارشناسان 

قطع  طور  به  کرد:  خاطرنشان  پایان 

بحث آموزش و ترویج را که قانونگذار 

برعهده صندوق تامین خسارت های 

بدنی قرار داده، یکی از مواردی است 

که می تواند به کاهش ریسک مذکور 

ترویج  به جز موضوع   و  کند  کمک 

و آموزش ، تشویق هم برای رانندگان 

محتاط و معرفی آن ها با پیگیری های 

صندوق تامین خسارت های بدنی و 

تقبل هزینه براساس تبرصه پیش بینی 

شده در قانون ، مسلام سبب می شود 

تا در سال های آینده فرزندان جامعه 

با ریسک کمرتی در حوزه تصادفات 

مواجه  شوند.

عليرغم تصويب قانون و اختصاص بودجه ؛  

فرهنگ سازي بيمه و آموزش 
 در صندوق تامين خسارت هاي بدني ناديده گرفته مي شود

قانونگذار داليل عدم اجراي تبصره 5 را پيگيري كند

 رئيس كل بانک مركزی:

 تسهیالت شبکه بانکی امسال 
به 671 هزار میلیارد تومان می رسد

جلسه هم اندیشی و رسعت بخشیدن به تخصیص 

سال  در  تولید  رونق  برای  تومان  میلیارد  هزار   5۰

جاری با توجه به تجربه موفق سال گذشته با حضور 

رییس کل بانک مرکزی، وزرای صنعت، تعاون و کار 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه 

جمعی از مدیران عامل بانک ها و اعضای هیات 

درخصوص  مباحثی  و  داشتند  حضور  نیز  مدیره 

ترسیع در روند پرداخت تسهیالت مطرح شد.رییس 

اجرای  صحیح  نحوه  درخصوص  مرکزی  بانک  کل 

طرح رونق تولید گفت: پرداخت تسهیالت با توجه 

است  منطقی  روشی  بانک،  کارشناسی  بررسی  به 

و هدف این است که اقدام شبکه بانکی منجر به 

استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی شود.سیف با 

تاکید بر اینکه اختیار تخصیص منابع به بنگاه های 

کوچک و متوسط قاعدتا در صالحیت کمیته های 

استانی است، گفت: با توجه به سقف منابع اعطایی 

برای هرکدام از بنگاه های کوچک و متوسط، کمیته 

اعتباری منطقه باید این ارقام را بررسی و تصویب 

رضورت  افزود:  اعتبار  و  پول  شورای  کنند.رییس 

دارد مشرتیان از طریق کارگروه یا بانک اصلی خود 

معرفی شوند تا بر این اساس فرآیند اعطای تسهیالت 

تسهیل  بانک  در  کافی  شناخت  دلیل  به  آنها  به 

شود.سیف با بیان اینکه در طرح حامیت از بنگاه 

های کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نیز مورد 

اهمیت  به  توجه  با  کرد:  ترصیح  دارد،  قرار  توجه 

منابع  محدودیت  بحث  ها،  بنگاه  این  فعالیت 

تامین  مرکزی  ادارات  طریق  از  باید  ها  استان   در 

شود.

میزان  برآورد  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رییس 

های  بخش  به  بانکی  شبکه  اعطایی  تسهیالت 

اقتصادی در طول سال ۱۳۹۶ ، گفت: براساس پیش 

بینی ما در سال جاری، شبکه بانکی می تواند بالغ بر 

۶۷۱ هزارمیلیارد تومان تسهیالت اعطا کند ،این در 

حالی است که در سال گذشته این میزان 5۴۸ هزار 

میلیارد تومان بوده است.

رییس شورای پول واعتبار درخصوص عملکرد شبکه 

بانکی در اعطای تسهیالت به بنگاه های کوچک و 

متوسط در سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹5 بیش 

از ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای ۲۴ 

هزار و ۲۳۲ واحد تخصیص پیدا کرد.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از رشیعتمداری 

و ربیعی وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، 

کار و رفاه اجتامعی به خاطر نگاه واقع بینانه نسبت 

به مسائل نظام بانکی و حامیت های ایشان، گفت: 

ایشان همواره حامی نظام بانکی بوده اند. در این 

مسیر دولت در تالش است اتکای بودجه به منابع 

بانکی را به حداقل ممکن برساند و این موضوع در 

جلسه بررسی کلیات الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ بحث 

از وظایف کارگروه های  و بررسی شد.سیف یکی 

تسهیل و رفع موانع تولید را جلوگیری از هدر رفت 

منابع بانکی دانست و گفت: بانک ها در کشور به 

تامین کننده تسهیالت برای رونق  عنوان نهادهای 

تولید تالش می کنند. بنابراین کارگروه ها باید به 

دقت متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و به بانک 

ها معرفی کنند. همچنین در وصول مطالبات بانک 

ها مساعدت الزم را به عمل آورند.سیف خاطرنشان 

کرد: امیدواریم این جلسه، زمینه ای برای هامهنگی 

بیشرت بین شبکه بانکی و وزارتخانه های صنعت، 

معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتامعی باشد.

شبکه بانکی حامی تولید است

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با 

تشکر از حامیت های مداوم نظام بانکی از تولید 

در کشور، گفت: در سال ۱۳۹5 بالغ بر ۲۳۰ هزار 

میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی برای بخش 

های صنایع، معادن و بازرگانی تزریق شده است.

محمد رشیعتمداری خاطرنشان کرد: نظام بانکی در 

حال حارض با محدودیت هایی روبروست اما انتظار 

ما این است که در طرح حامیت از رونق اقتصادی 

مانند سال گذشته، ما را یاری کند تا بتوانیم عملکرد 

باشیم.وی  داشته  دوم  ماهه  طول شش  در  مثبت 

ابراز امیدواری کرد با تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت توسط شبکه بانکی برای نوسازی خطوط 

در  تحولی  متوسط،  و  کوچک  های  بنگاه  تولیدی 

تکنولوژی تولید ایجاد شود.

بنگاه های کوچک و  اشتغال کشور در  ۸5 درصد 

است متوسط 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی نیز در این جلسه 

با تاکید بر اینکه آینده اشتغال ایران در بنگاه های 

کوچک و متوسط است، گفت: براساس مطالعات 

کارشناسان ما در وزارتخانه ۸5 درصد اشتغال کشور 

در بنگاه های کوچک و متوسوط است. ضمن آنکه 

نفر   ۱۰ زیر  کشور  تولیدی  های  بنگاه  درصد   ۹۶

اینکه در حال حارض  به  اشاره  با  دارند.وی  پرسنل 

و  کوچک  های  بنگاه  سمت  به  دنیا  کشورهای 

متوسط گرایش بیشرتی یافته اند، گفت: اقدام نظام 

بانکی در این زمینه می تواند منشا تحول شود و 

نتایج پرباری را به بار آورد.در سال جاری با هدف 

ایجاد  فعلی،  اشتغال  حفظ  تولید،  رونق  استمرار 

اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر 

شده است تأمین رسمایه در گردش موردنیاز تعداد 

۱۰ هزار بنگاه  اقتصادی، تأمین تسهیالت مورد نیاز 

تعداد ۶ هزار طرح های نیمه متام با پیرشفت فیزیکی 

برای  موردنیاز  مالی  تأمین  و  درصد   ۶۰ حداقل 

بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی از 

محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور 

قرار گیرد.

حدود  تخصیص  با  اهداف  این  می شود  پیش بینی 

۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیالت در سال جاری تحقق 

یابد که از این میان باید مجموعاً ۲۰۰ هزارمیلیارد 

ریال برای رسمایه  در گردش و تامین مالی طرح های 

بازسازی  برای  ریال  هزارمیلیارد   ۱۰۰ و  متام  نیمه 

فنی،  توجیه  از  که  اقتصادی  واحدهای  نوسازی  و 

تخصیص  برخوردار هستند،  الزم  اقتصادی  و   مالی 

یابد.

هزار   ۲۰ جاری  سال  در  بانکی  نظام  همچنین 

میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط 

است. گرفته  نظر  در  کشور 

معاون فناوری های نوين بانک مركزی خبر داد: 

خداحافظی با دسته چک های قدیمی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان جزئیات طرح جدید جایگزینی 

چک های الکرتونیکی، گفت: چک های قدیمی تا اردیبهشت ماه سال ۹۷، در 

شبکه بانکی پردازش و پذیرش می شوند.

این  از ویژگیهای اصلی  به گزارش صدا و سیام، نارص حکیمی گفت: یکی 

سامانه این است که ابعاد چک های مختلف بانکهای دولتی و خصوصی 

بانکها چکها را در رنگها و  یکدست و استاندارد می شود؛ در حال حارض 

اندازه های مختلف صادر می کنند که احراز اصالت این نوع چک یک مشکل 

شده است و از معضالت مردم این است که ممکن است چک دریافتی آنها 

جعلی باشد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: با اجرای سامانه صیاد صدور 

به صورت  اعتباری مجاز کشور  و  مالی  و موسسات  بانکها  در همه  چک 

یکدست و استاندارد خواهد شد و وجه متایز آنها نام بانک و آرم بانک است 

که بر روی هر برگ چک جداگانه درج خواهد شد و دیگر متایز رنگ، طرح 

و ابعاد نخواهند داشت.وی ترصیح کرد: بنابراین چک را از هر بانکی که 

دریافت کنید به راحتی می توانید تشخیص دهید که این چک آیا اصالت 

دارد؟ و می توانید ویژگیهای امنیتی آن را چک کنید و بنابراین مشکل جعل 

چک و موارد مشابه مرتفع شده است.

حکیمی با بیان اینکه در حال حارض چکها به صورت غیر متمرکز در شعب 

بانکها صادر می شود و در اختیار مشرتیان قرار می گیرد افزود: ممکن است 

در این فرآیند خللی بوجود آید و بر اثر مشکل یا سهل انگاری برای کسی که 

سوء سابقه دارد و یا سابقه چک برگشتی دارد و یا حساب او مسدود شده 

است مجدداً دسته چک صادر شود.

آمار،  افزود:  است  اینکه سامانه صیاد یک سامانه متمرکز  بر  تاکید  با  وی 

اطالعات و عملکرد هر کسی که متقاضی دسته چک باشد از طریق یک 

سامانه متمرکز در صیاد استعالم می شود و در صورتیکه اهلیت الزم را برای 

گرفنت دسته چک داشته باشد فرآیند صدور دسته چک برای وی اتفاق می 

افتد.

حکیمی افزود: بخاطر این مترکز متام ایرادات ، مشکالت یا سهل انگاری هایی 

که ممکن است در صدور چک اتفاق بیفتد در سامانه صیاد امکان پذیر 

نیست و مرتفع می شود و دریافت کننده چک مطمنئ است که چکی که 

دریافت کرده از نظر کنرتلی و وضعیت عملکرد و اعتبار صادر کننده چک 

کنرتل شده است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ویژگی بسیار مهم دیگر سامانه 

صیاد اینست که یک شامره منحرص به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود 

که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی 

ارسال کند و در هامن لحظه مطلع شود صادر کننده چک سوء سابقه داشته 

یا نه و آیا حساب او مسدود شده است یا نه و یا قبال چک برگشتی داشته یا 

نه ؟وی افزود: اگر مشکلی وجود داشته باشد هامن لحظه گیرنده متوجه می 

شود و می تواند قبل از اینکه چک را دریافت کند معامله را قطعی نکند و 

این اطمینان نسبی به افراد می دهد که اوالً اصالت چک اطمینان بخش است 

و بعد وضعیت صاحب چک استعالم شده است.حکیمی با بیان اینکه قرار 

است سامانه صیاد فردا در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار رسام رومنایی و 

روند کار آن آغاز شود، اظهار داشت: با صدور این نوع چکها به محض آنکه 

اولین چک برگشت بخورد چون امکان استعالم فراهم است همه مطلع می 

شوند که این چکها اعتبار ندارد و به اصطالح پاس نخواهد شد و بنابراین از 

گرفنت چک های کسانی که بدحساب هستند اجتناب می کنند و این می 

تواند بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط را کاهش دهد.وی گفت: با توجه 

به اینکه مقدار زیادی از چکهای قدیمی هنوز در بازار و دست اشخاص است 

فرایند جایگزینی سامانه صیاد با چکهای قدیمی چند ماهی به طول می 

انجامد و چکهای صیادی از فردا به تدریج جایگزین چکهای قدیمی می شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: چکهای قدیمی تا اردیبهشت 

سال آینده در داخل بانکها پردازش و پذیرش می شود ولی بعد از آن دیگر 

چک غیر صیادی در شبکه بانکی نخواهیم پذیرفت.

مسابقه عکاسی »مهر ایران زمین«
 بانک ایران زمین با هدف ثبت خاطرات دانش آموزان در اولین روز بازگشایی 

ایران زمین« برگزار  نام »مهر  با  اینستاگرامی  مدارس، یک مسابقه عکاسی 

می کند.

این  ایران زمین، عالقمندان به رشکت در  بانک  به گزارش روابط عمومی   

مسابقه باید عکسهای خود را با محوریت »مهر و آغاز مدارس« ضمن ارسال 

برای آی دی تلگرام @izbank_support ، با هشتک #مهر_ایران_زمین در 

صفحه اجتامعی خود )اینستاگرام( به اشرتاک بگذارند.این مسابقه از یکم مهر 

لغایت ۱5 مهر ادامه خواهد داشت.این مسابقه ۱۰ برنده خواهد داشت. که 

به قید قرعه به پنج نفر از آنها یک کارت هدیه دو میلیون ریالی و پنج نفر 

دیگر یک کارت هدیه یک میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

تشکیل کمیته فنی برای بازنگری صورت های مالی 
شرکت ها و موسسات بیمه

کمیته فنی برای بازنگری صورت های مالی رشکت ها و موسسات بیمه ای 

 )IFRS( املللی بین  استانداردهای گزارشگری مالی  پیاده سازی  برای نحوه 

تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، نشست مشرتک هامهنگی در خصوص 

نحوه پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین املللی)IFRS( در صنعت 

بیمه با حضور عبدالنارص همتی رئیس کل بیمه مرکزی، شاپور محمدی رئیس 

سازمان بورس و اوراق بهادار، اکرب سهیلی مدیر عامل سازمان حسابرسی و 

مناینده سندیکای بیمه گران در بیمه مرکزی برگزار شد.در این نشست، توافق 

شد کمیته فنی مشرتکی بین منایندگان نهادهای مذکور تشکیل و صورت های 

مالی منونه موسسات بیمه بازنگری شود.همچنین مقرر شد صورت های مالی 

جدید جهت طرح در شورای عالی بیمه به رئیس کل بیمه مرکزی ارائه شود.

کار خود و  نتیجه  ماه  این کمیته موظف شد ظرف دو  شایان ذکر است، 

همچنین نحوه اجرای مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی مبنی بر تهیه 

صورت های مالی تلفیقی رشکت های بیمه بر مبنای IFRS را ارائه کند.

با حمايت بانک صادرات صورت گرفت،

بهره برداری از بیمارستان
 102 تختخوابی کوثر ایالم

بیامرستان ١٠٢ تختخوابی کوثر ایالم با حامیت مالی  ١٠٥ میلیارد ریالی بانک 

صادرات ایران درآستانه بهره برداری قرار گرفت.

 ١٠٢ بیامرستان  این  اندازی  راه  صادرات،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

تختخوابی موجبات اشتغال ٣٥٠ نفر به طور مستقیم در بخشهای درمانی و 

اداری را در پی خواهد داشت. بنابر این گزارش، تسهیالت ١٠٥ میلیارد ریالی 

بانک صادرات ایران که با توجه به اولویت های پرداخت تسهیالت درمناطق 

کمرت برخوردارکشور، به بیامرستان کوثر ایالم اختصاص یافته، توسط مدیریت 

شعب استان ایالم پرداخت شده است.این بیامرستان دارای بخشهای جراحی 

مردان، جراحی زنان، اطفال، آی سی یو، سی سی یو، آی سی یو نوزادان و کلیه 

بخشهای پاراکلینیکی و دندانپزشکی است که درآینده نزدیک افتتاح می شود.

 
افتتاح چهاردهمين مدرسه »اقتصادنوين«

 در روستاي »کنارکمبان« سيستان و بلوچستان
»اقتصادنوين«  قربان و غدير چهاردهمني مدرسه  ايام عيدهاي  در 

در روستاي »کنارکمبان« سيستان و بلوچستان افتتاح شدچهاردهمني 

مدرسه بانک اقتصادنوين در ايام عيدهاي قريان و غدير با حضور 

جمعي از مديران ارشد اين بانک، معتمدين و مقامات محيل و اهايل 

روستاي »کنارکمبان« منطقه بنت سيستان و بلوچستان رسام افتتاح 

شد.

با  اين مراسم که  نوین، در  اقتصاد  بانک  به گزارش روابط عمومی 

حضور رسپرست دفرت مشارکت هاي مردمي سازمان نوسازي، توسعه 

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازي،  مديرکل  مدارس کشور،  تجهيز  و 

جمعه  امام  بنت،  منطقه  بخشدار  بلوچستان،  و  سيستان  استان 

اقتصادنوين  مدرسه  دانش آموزان  و  کمبان  کنار  روستاي  اهايل  و 

برگزار شد، فرهاد عربلو نايب رئيس هيات مديره بانک اقتصادنوين 

در  دانايي  توسعه  هدف  با  اقتصادنوين  بانک  گفت:  سخناين  طي 

 مناطق محروم نسبت به ساخت مدرسه در اين مناطق اقدام کرده 

است.

وي افزود: با همراهي و همديل سهامداران و اعضاي هيات مديره 

بانک اقتصادنوين و با راه اندازي اين مدرسه تعداد مدارس اين بانک 

به چهارده مدرسه در رسارس کشور رسيد؛ ضمن اينکه دوازده مدرسه 

ديگر بانک در دست احداث مي باشد که به زودي مورد بهره برداري 

قرار خواهند گرفت.نايب رئيس هيات مديره بانک اقتصادنوين در 

ادامه تاکيد کرد: مشارکت در ساخت مدرسه در مناطق محروم فرصت 

ادامه تحصيل براي فرزندان اين رسزمني را فراهم مي کند و مي تواند 

زمينه پيرشفت و آباداين در اين مناطق در آينده نه چندان دور را 

سازمان  مردمي  مشارکت هاي  دفرت  رسپرست  کند.شريزاده  فراهم 

نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور نيز در اين مراسم با اشاره به 

لزوم بهسازي فضاهاي آموزيش منطقه گفت: پيش از ساخت مدرسه 

اقتصادنوين در روستاي کنارکمبان فرزندان اين منطقه در کانکس هاي 

فاقد امکانات تحصيل مي کردند که بسيار سخت و طاقت فرسا بود.

ارديبهشت و خرداد دماي  ماه هاي  در  برخي مواقع  افزود: در  وي 

هوا در اين منطقه از 5۰ درجه سانتيگراد فراتر مي رود و در چنني 

گفت:  فرساست.وي  طاقت  و  دشوار  بسيار  خواندن  درس  هوايي 

است  شده  تجهيز  اقتصادنوين  بانک  مشارکت  با  جديدکه  مدرسه 

به انواع امکانات آموزيش و رسماييش مجهز بوده و رشايط مناسبي 

براي دانش آموزان فراهم مي کند.در اين مراسم بخشدار منطقه بنت 

اين  محروميت  به  اشاره  با  سخناين  نيز طي  بلوچستان  و  سيستان 

منطقه در برخورداري از فضاهاي آموزيش مناسب گفت: منطقه بنت 

در غريب ترين بخش استان سيستان و بلوچستان و در همسايگي بخش 

بشاگرد واقع شده و از نقاط بسيار محروم استان به شامر مي رود.

بشرياحمد رئييس زاده ضمن قدرداين از مشارکت بانک اقتصادنوين در 

ساخت مدرسه در اين منطقه گفت: خوشبختانه بانک اقتصادنوين 

درک صحيحي از خدمت به همنوع در مناطق محروم دارد، به طوري 

که اين مدرسه دومني مدرسه اين بانک در اين منطقه مي باشد.وي 

ابراز اميدواري کرد ساخت مدارس بانک اقتصادنوين در اين منطقه 

استمرار يابد.مولوي عيل ايزدپناه امام جمعه روستا »دهان« نيز در 

ادامه تحصيل کودکان و  ايجاد رشايط  با اشاره به لزوم  اين مراسم 

منطقه  آموزيش  فضاهاي  خوشبختانه  گفت:  منطقه  اين  نوجوانان 

طي سال هاي بعد از پريوزي انقالب اسالمي به شدت افزايش يافته 

اقدام الزم  فضاها  اين  توسعه  و  بهسازي  به  نسبت  است  ويل الزم 

صورت پذيرد.وي گفت: خوشبختانه دخرتان و پرسان اين منطقه در 

حال ادامه تحصيل در مقاطع مختلف هستند و با تالش و کوشش 

به موفقيت هاي ارزشمندي دست خواهند يافت.بانک اقتصادنوين 

تاکنون با ساخت ۲۶ مدرسه در مناطق محروم استان هاي خوزستان، 

بوشهر، سيستان و بلوچستان، آذربايجان رشقي، ايالم، کردستان، گيالن، 

خراسان جنويب، هرمزگان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، زنجان، مازندران، 

مناسب  محيط  در  آموزي  علم  فرصت  شاميل  خراسان  و  سمنان 

تعداد  اين  از  که  است  کرده  فراهم  رسزمني  اين  فرزندان  براي  را 

ساخت  حال  در  مابقي  و  گرفته  قرار  بهره برداري  مورد  مدرسه   ۱۴ 

مي باشد.

مدير عامل بيمه سرمد خبر داد:

رشد 14 درصدی ظرفیت مجاز نگهداری
نشست مشرتک معاونان، مديران و روساي شعب بيمه رسمد با حضور 

دکرت اسامعيل دلفراز، مدير عامل و مفيد اميني قائم مقام مدير عامل 

روز يکشنبه ۹۶/۶/۲۶ در محل سالن کنفرانس اين رشکت برگزار شد.

در  رشکت  اين  عامل  رسمد،مدير  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 

پايگاه  آمارهاي منترشه توسط  اساس  بر  اينکه  بيان  با  اين نشست 

اسالمي ايران،  جمهوري  مرکزي  بيمه  نظارت  و  مقررات  اطالع رساين 

رشکت بيمه رسمد با ۱5۰/۱۴ درصد رشد در ظرفيت مجاز نگهداري، 

باالترين ميزان رشد در اين حوزه در صنعت بيمه را به خود اختصاص 

اين رشکت در سال ۹۴،  داده است، گفت: ظرفيت مجاز نگهداري 

۱۲۴ ميليارد ريال بود که اين ميزان در سال ۹5 به ۳۱۱ ميليارد ريال 

يافت. افزايش 

 اسامعيل دلفراز، با اشاره به اينکه ظرفيت نگهداري در رشکت هاي بيمه، 

ميزاين از ريسک، متناسب با توان مايل رشکت است که رشکت بيمه 

مي تواند در هر رشته، بازار و منطقه قبول کند، اعامل مديريت صحيح 

ريسک را به عنوان يکي از مهم ترين اهداف بيمه رسمد برشمرد.وي 

همچنني در اين نشست از رشد ۱۲۰ درصدي پرتفوي رشکت در 5 

ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته 

خرب داد و افزود: بخش عمده اي از ترکيب پرتفوي جذب شده در 

 بازه زماين مذکور در رشته هاي سودده همچون عمر و حوادث بوده 

است.

مدير عامل بيمه رسمد، رسمايه انساين را قلب تپنده رشکت دانست 

و تحقق اهداف پيش بيني شده در کليه رشته ها را مرهون عملکرد 

مطلوب کارکنان در همه بخش ها از يکسو و تعامل مناسب شبکه 

فروش با ستاد از سوي ديگر عنوان کرد و اظهار داشت: در جهت 

پيشربد اهداف و تعايل رشکت مي بايست ارتباط دو سويه و سازنده اي 

ميان يکايک همکاران وجود داشته باشد.

وي در ادامه با بيان اينکه بر اساس آمارهاي بيمه مرکزي جمهوري 

ماهه  شش  در  رسمد  بيمه  سنهاب،  سامانه  طريق  از  اسالمي ايران 

شکايات  به  پاسخگويي  زمان  کاهش  به  موفق  جاري  سال  نخست 

که  است  حايل  در  اين  گفت:  شد،  روز  يک  از  کمرت  به  مشرتيان 

متوسط زمان پاسخگويي در صنعت بيمه، ۱۴ روز مي باشد. دلفراز، 

مشرتي مداري، تکريم ارباب رجوع، پاسخگويي درست و صحيح به 

مشرتيان و رسيدگي و پرداخت خسارت به زيان ديدگان در کوتاه ترين 

کرد  عنوان  رشکت  اين  سياست هاي  مهم ترين  از  را  ممکن  زمان 

خواهد ادامه  و  حفظ  را  رويکرد  اين  بيمه رسمد  داشت:  اظهار   و 

 داد.
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برگزاري سومین نمایشگاه ملی تجهیزات 
و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران 

سومین هامیش و منایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران 1 و 2 آذرماه سال جاری 

با هدف معرفی تکنولوژی و فن آوری های جدید همچنین ارتباط مستقیم بین مدیران آزمایشگاه ها 

برگزار  آزمایشگاهی  تولید کنندگان و وارد کننده گان تجهیزات و مواد  با  ومتخصصین صنعت نفت 

می شود.

به گزارش دبريخانه ، سومین هامیش و منایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران 

با حامیت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت دولتی ریاست جمهوری در تاریخ 1 و 2 آذرماه 1396  در 

مرکز هامیش های تالش وزارت کار برگزار می شود.

این هامیش به طور ساالنه با حضور رشکت های وارد کننده ،تولید کننده و دانش بنیان، پارک های علم 

و فناوری استان ها و مراکز رشد با حضور مدیران ازمایشگاه، کارشناسان و متخصصین صنعت نفت از 

رشکت های دولتی و خصوصی در حوزه نفت، گاز و پرتوشیمی به صورت تخصصی برگزار م  شود.

در دوره قبلی این گردهامیی عظیم بیش از 300 رشکت از واحد های دولتی و خصوصی در بخش 

هامیش و منایشگاه حضور داشته اند و هدف از برگزاری این هامیش ارتباط مستقیم و بدون واسطه 

بین مدیران آزمایشگاه ها ومتخصصین صنعت نفت با تولید کنندگان و وارد کننده گان تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی برای حل معضالت صنعت نفت توسط رشکت های حضور یافته است.

این گردهامیی عظیم معرفی تکنولوژی، فن آوری، تجهیزات و  از دیگر اهداف رشکت در  همچنین 

جذب مشرتیان جدید و منایندگان جدید، شناخت و اصالح کانال های توزیع و ارتباط با آنها است. اخذ 

سفارشات جدید در معرفی محصوالت بهرت و ارائه خدمات بهرت از دیگر اهداف حضور در هامیش به 

شامر می رود.

اطالعات،  تبادل  خریداران،  به  تولیدی  محصوالت  آخرین  معرفی  شامل  هامیش  این  مزایای  برخی 

دستاوردها و تحقیقات کاربردی و زمینه های فنی- تولیدی و تجاری، شناخت رقیبان و ایجاد رقابت سامل 

همچنین سنجش بازار مرصف کاال و استفاده از فرصت ها برای بهینه سازی است.

گردآوری اطالعات جامع از محصوالت تولید کننده همگون و منایش تجهیزات غیرقابل حمل به صورت 

ارائه محصول از دیگر مزایای این هامیش به شامر می رود.

تولید تجمعی 4 میلیون بشکه نفت از میدان مشترک آذر
براساس برنامه ریزی انجام شده در فاز اول توسعه میدان مشرتک آذر تاکنون 4 میلیون بشکه نفت از این 

میدان مشرتک با عراق برداشت شده است.

به گزارش فارس براساس اعالم برنامه تولید نفت از میدان مشرتک آذر توسط رشکت مهندسی و توسعه 

نفت ایران در سال جاری باید روزانه 30 هزار بشکه و در سال 97 روزانه 65 هزار بشکه نفت از این 

میدان تولید شود.

بهزاد محمدی مدیرعامل رشکت OIEC اخیرا اعالم کرده است تاکنون از این میدان 4 میلیون بشکه نفت 

برداشت شده است که در فاز دوم توسعه این طرح، تولید روزانه 100 هزار بشکه نفت پیش بینی شده 

است که مقرر شده این طرح در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی و با حضور رشکت های خارجی 

اجرایی شود.

شدن  نهایی  از  پس  روسیه  گازپروم نفت  و  ایران   OIEC عامل رشکت های مدیران  رابطه  همین  در 

مذاکراتی که از ماه های گذشته میان کمیته های فنی قراردادی 2 رشکت برای مشارکت در طرح توسعه 

میدان های نفتی آذر و چنگوله در جریان بود، پنجم مرداد ماه امسال در شهر سن پرتزبورگ روسیه، 

تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

سید نورالدین شهنازی زاده اسفند ماه سال گذشته در مراسم آغاز مرحله نخست تولید زودهنگام میدان 

آذر عنوان کرده بود: حدود یک سوم این میدان مشرتک در خاک ایران قرار دارد که در پایان فاز نخست 

توسعه این میدان تولید به 65 هزار بشکه می رسد.

شهنازی زاده، سقف هزینه رسمایه گذاری )Capex( این طرح توسعه ای را یک میلیارد و 234 میلیون 

یورو اعالم و گفته بود: در مرحله تولید زودهنگام تا 30 هزار بشکه 10 حلقه چاه حفر می شود و این 

تعداد تا پایان توسعه به 19 حلقه چاه افزایش می رسد.

ظاهرا رقم برآورد شده نفت درجای میدان مشرتک آذر 2 میلیارد و 440 میلیون بشکه نفت است که از 

طریق انجام برنامه های افزایش رضیب بازیافت، امکان افزایش این رقم به حدود 4 میلیارد بشکه وجود 

دارد.

عراق  و  ایران  مرز  امتداد  در  و  زاگرس  کوه های  دماغه  در  واقع  اناران  بلوک  در  آذر  میدان مشرتک 

)در قسمت جنوب غربی ایالم( میان دو شهر مهران و دهلران قرار گرفته است. این میدان، یکی از 

رود. به شامر می  توسعه  و  نظر حفاری  از  و جهان،  ایران  میدان های هیدروکربوری  سخت ترین 

ساخت اولین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط ایرانی ها
پارس جنوبی توسط  فاز 11  اولین جکت  از ساخت  تجهیزات صنعت نفت  انجمن سازندگان  رییس 

رشکت های ایرانی خرب داد و گفت: توتال به صورت مستقل اقدام به بررسی وضعیت رشکت های ایرانی 

کرده و رشکت مناسب برای ساخت اولین جکت را انتخاب کرده است که نام این رشکت در آینده ای 

نزدیک اعالم خواهد شد.

رضا خیامیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی متشکل از سه جکت 

است، اظهار کرد: برای ساخت جکت اول، توتال به صورت مستقل عمل کرده و رشکت ایرانی مناسب را 

پیدا خواهد کرد. در حال حارض اکرث جلسه ها برای ساخت جکت سوم برگزار می شود.

وی با اشاره به جلسه توتال با سازندگان و پیامنکاران ایرانی گفت: در جلسه ای که توتال با سازندگان و 

پیامنکاران ایرانی برگزار کرد، معیارهای پذیرش رشکت های ایرانی را مشخص و نحوه ارزیابی این رشکت ها 

را اعالم کرد.

 رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت افزود: در این راستا روز گذشته جلسه ای با انجمن های 

نفتی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد که در این جلسه راهکارهای افزایش میزا ن مشارکت رشکت های 

ایرانی در قراردادهای IPC مورد بررسی قرار گرفت.

خیامیان با تاکید بر اینکه رشایط رشکت های ایرانی با معیارهای توتال فاصله دارد، ترصیح کرد: رشکت های 

ایرانی در چند سال اخیر کمرت در عرصه بین املللی فعالیت کرده اند. بنابراین نیاز به ساختارسازی مناسب 

دارند. از سوی دیگر معیارهای توتال فقط امور فنی نیست بلکه توتال به یک رشکت به صورت کلی نگاه 

می کند و همه مقررات و ضوابط را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا رشکت ها باید خوداظهاری 

کنند و پس از خوداظهاری رشکت ها توتال آنها را راستی آزمایی خواهد کرد.

وی با تاکیدبر اینکه رشکت های ایرانی کار مشکلی پیش رو دارند، اظهار کرد: چنانچه در زمینه ارتقای 

توامنندسازی سازندگان داخلی مترکز نکنیم، فرصت را از دست خواهیم داد به همین دلیل رشکت های 

ایرانی اقدام به گرفنت مشاور کرده اند و قرار است این رشکت ها طبقه بندی شوند.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ادامه با اشاره به ارسال رزومه توسط پنج رشکت ایرانی 

گفت: پیش از این قرار بود کنرسسیومی متشکل از رشکت های ایرانی برای ساخت جکت ها تشکیل شود 

اما از آنجایی که فرصت توتال برای ساخت اولین جکت بسیار کم است، خود این رشکت به صورت 

مستقل وارد عمل شده و اقدام به بررسی رشکت ها کرده است.

خیامیان ادامه داد: بنابراین قرار است اولین جکت فاز 11 پارس جنوبی توسط یک رشکت ایرانی که 

توسط توتال بررسی و انتخاب شده، ساخته شود. شنیده ها حاکی از آن است که توتال در این زمینه به 

نتایج اولیه رسیده اما هنوز به صورت رسمی اعالم نکرده است. نام این رشکت احتامال ظرف یک ماه 

آینده اعالم خواهد شد.
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وزیر نفت گفت: هر یک درصد افزایش رضیب 

میلیارد  هشت  حدود  با  برابر  نفت  بازیافت 

بشکه نفت بیشرت است که این میزان می تواند 

400 میلیارد دالر برای کشور ثروت ایجاد کند 

این  در  صنعت  و  دانشگاه  داریم  انتظار  که 

زمینه با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش تسنیم، »بیژن زنگنه« اظهار داشت: 

برنامه وسیعی  یازدهم،  کار دولت  به  آغاز  با 

برای تقویت ارتباط میان دانشگاه ها و صنعت 

امیدواریم  و  قرار گرفت  کار  در دستور  نفت 

در دولت دوازدهم این امر به بلوغ و مثردهی 

برسد.

وی افزود: در چهار سال گذشته، از سه هزار 

پایان نامه دانشجویی حامیت کرده ایم و از سال 

1392 تاکنون 3 هزار پایان نامه  دانشجویی در 

از  ارشد و دکرتی  کارشناسی  مقاطع تحصیلی 

سوی وزارت نفت مورد حامیت قرار گرفته و 

پرداخت  آن  برای  تومان  میلیارد   10 مجموعا 

شده که قصد داریم این تسهیالت را در مقطع 

دکرتی، 12 میلیارد تومان و در مقطع کارشناسی 

ارشد  هشت میلیارد تومان اضافه کنیم .

و  بهبود  مطالعات  کرد:  ترصیح  نفت  وزیر 

بازیافت 20 میدان نفتی را در قالب  افزایش 

قراردادهای پژوهشی 10 ساله به دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های کشور واگذار کردیم و میانگین 

 15 تاکنون  قراردادها  این  فیزیکی  پیرشفت 

است. بوده  درصد 

زنگنه با بیان اینکه »مهم ترین مسئله در بخش 

باالدستی نفت افزایش رضیب بازیافت نفت از 

مخازن نفتی است«، گفت: حدود 800 میلیارد 

میانگین  اما  داریم،  درجا  خام  نفت  بشکه 

رضیب بازیافت ما فقط 27 درصد است.یعنی 

بازیافت نفت  افزایش رضیب  هر یک درصد 

برابر با حدود هشت میلیارد بشکه نفت بیشرت 

است که این میزان می تواند 400 میلیارد دالر 

برای کشور ثروت ایجاد کند که انتظار داریم 

دانشگاه و صنعت در این زمینه باید با یکدیگر 

همکاری کنند.

بار  نخستین  »برای  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 

است که پژوهش در باب مخازن نفتی را به 

امر  این  گفت:  کرده ایم«،  واگذار  دانشگاه ها 

باید  و  دارد  جدید  سازماندهی  یک  به  نیاز 

به  تیمی  صورت  به  دانشگاه  مختلف  اجزای 

کار گرفته شوند تا تحولی برای پژوهش کشور 

شود. ایجاد 

نیز 12  پایین دستی  ادامه داد: در بخش  وی 

قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور 

با هزینه ای بالغ بر 700 میلیارد تومان منعقد 

است. شده 

این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: معتقدم 

منجر  ساختاری  تحول  یک  به  مقوله  دو  این 

را  صنعت  و  دانشگاه  بین  پیوند  و  می شود 

دانشگاه های  می کند،  نهادینه  کامل  طور  به 

تا  نفتی  متصل شوند  با مراکز  باید روزانه   ما 

 بتوانند  با یکدیگر همکاری های مناسبی داشته

 باشند .

 وزیر نفت:

 میانگین ضریب بازیافت نفت از مخازن 
فقط 27 درصد است

تثبیت و تقویت قیمت جهانی نفت در محدوده بشکه ای 50 

دالر و بهره برداری از طرح های جدید منجر به افزایش حدود 900 

میلیون دالری درآمد صادرات محصوالت پرتوشیمی ایران در پنج 

ماهه نخست امسال شده است.

به گزارش رشکت ملی صنایع پرتوشیمی، همزمان با تقویت قیمت 

جهانی نفت خام از ابتدای سال 2017 میالدی و به ویژه پس از 

توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپک بر رس کاهش و مدیریت 

تولید نفت، درآمد صادرات محصوالت پرتوشیمی و فرآورده های 

پلیمری ایران از ابتدای سال 1396 تا پایان مرداد ماه با افزایش 

حدود 900 میلیون دالری نسبت به مدت مشابه پارسال همراه 

شده است.

بر این اساس در کنار تثبیت قیمت نفت ایران در محدوده بشکه ای 

افزایش درآمد صادرات  بر تقویت و  تاثیر مستقیم  50 دالر که 

محصوالت پرتوشیمی کشور داشته، ساخت و راه اندازی طرح های 

تاثیرگذار در افزایش  جدید پرتوشیمی هم یکی دیگر از عوامل 

درآمد صادرات پرتوشیمی بوده است. در طول پنج ماه نخست 

از  پرتوشیمی  تن محصول  میلیون و 198 هزار  امسال حدود 9 

ایران به بازارهای جهانی صادر شده که حجم صادرات پرتوشیمی 

کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 470 هزار تن 

افزایش یافته است.

عالوه بر این در این مدت، حدود چهار میلیارد و 593 میلیون 

دالر ارزش صادرات پرتوشیمی ایران بوده که در مقایسه با پنج 

داشته دالری  میلیون   900 حدود  افزایش  گذشته  سال   ماهه 

 است.

رشد شاخص های پرتوشیمی در طول پنج ماه نخست امسال فقط 

محصوالت  داخلی  فروش  بخش  در  و  نبود  صادرات  حوزه  در 

پرتوشیمی به منظور تامین نیاز صنایع تکمیلی پرتوشیمی هم در 

این مدت بالغ بر هفت میلیون و 275 هزار تن محصول پرتوشیمی 

عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش حدود 

785 هزار تنی داشته است.

ارزش محصوالت پرتوشیمی و پلیمری عرضه شده در بازار داخلی 

هم در طول پنج ماهه نخست امسال بیش از 14 هزار میلیارد 

تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود سه هزار 

و 700 میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

در طول پنج ماه نخست امسال حدود 22 میلیون و 600 هزار تن 

محصول پرتوشیمی در کشور تولید شده که پیش بینی می شود 

واحدهای  اکرث  اساسی  تعمیرات  دوره  رسیدن  پایان  به  توجه  با 

مجتمع های پرتوشیمی تا پایان امسال با ثبت یک رکورد جدید 

تولید محصوالت پرتوشیمی ایران به حدود 58 تا 56 میلیون تن 

یابد. افزایش 

از سوی دیگر برای سال 1396 صادرات حدود 23 تا 23.5 میلیون 

تن محصول پرتوشیمی شده است که در صورت تثبیت رشایط 

فعلی قیمت ها در بازارهای منطقه ای و جهانی برآورد می شود 

 12 تا   11.5 حدود  به  ایران  پرتوشیمی  صادرات  درآمد  امسال 

یابد. افزایش  میلیارد دالر 

در رشایط فعلی ظرفیت تولید محصوالت پرتوشیمی ایران حدود 

62 میلیون تن است که در صورت بهره برداری از طرح های جدید 

در دست اجرا همچون فاز سوم پرتوشیمی پردیس، مرجان، متانول 

کاوه، فاز یک پرتوشیمی بوشهر و طرح اتیلن پرتوشیمی ایالم این 

 ظرفیت امسال افزایش حدود 10 میلیون تنی را تجربه خواهد 

کرد.

درآمد صادرات پتروشیمی 900 میلیون دالر افزایش یافت

مدیرعامل رشکت ملی نفت ایران گفت: هم اکنون صادرات نفت خام کشور با احتساب میعانات گازی 

بیش از 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز است که در نیمه دوم سال جاری، صادرات نفت خام به 

موازات افزایش ظرفیت تولید، افزایش خواهد داشت.

»علی کاردر« در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: در حال حارض تولید نفت خام کشورمان بیش از 3 

میلیون و 800 هزار بشکه در روز است که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این رقم تا پایان سال 

96 به 4 میلیون بشکه در روز می رسد.

وی افزود: هم اکنون صادرات نفت خام کشور با احتساب میعانات گازی بیش از 2 میلیون و 600 

هزار بشکه در روز است که در نیمه دوم سال جاری، صادرات نفت خام به موازات افزایش ظرفیت 

تولید، افزایش خواهد داشت.

معاون وزیر نفت با اشاره به اولویت توسعه میادین مشرتک در رأس برنامه های وزارت نفت گفت: 

بیشرت افزایش ظرفیت های تولید نفت خام در ماههای آتی در پروژه های افزایش ظرفیت های تولید 

میادین مشرتک رقم می خورد.

مذاکرات  اصلی  محور  گازی  و  نفتی  مشرتک  میادین  رسیعرت  چه  هر  توسعه  داد:  ادامه  وی 

نفت  صنعت  در  گذاری  رسمایه  متقاضی  های  رشکت  با  ایران  نفت  ملی  رشکت  روزهای  این 

این بخش قراردادهای خوبی در  امضای  نزدیک شاهد  آینده  بینی می کنم که در  پیش   است و 

 باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

افزایش صادرات نفت خام ایران 
در نیمه دوم 9۶

تولیدنفتبه۴میلیونبشکهدرروزمیرسد

مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 

سمت  به  رسمایه  تزریق  گفت: 

میدان های مشرتک امروز یکی از 

است. نفت  وزارت  اولویت های 

حسین  نفت؛  وزارت  گزارش  به 

امیری خامکانی گفت: در احکام 

و  سنواتی  بودجه های  دامئی 

دولت  کشور  توسعه  برنامه های 

از  نفت  برداشت  اولویت  بر 

در  و  مکلف  مشرتک  میدان های 

قانون بودجه سال 96 نیز بر این 

اقدام تاکید شده است.در دوران 

تحریم ها، دولت یازدهم با توجه 

جذب  و  منابع  محدودیت  به 

رسمایه خارجی، اولویت بندی هایی 

مشرتک  میدان های  در   را 

پارس جنوبی و غرب کارون انجام 

داد که این اولویت بندی ها نتیجه 

بخش بوده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس 

در  کشور  منابع  این که  بیان  با 

نفت  استخراج  و  اکتشاف  بحث 

مشرتک  میدان های  در  ابتدا  باید 

هزینه شود، ترصیح کرد: ساختار 

فیزیکی میدان های نفت و گاز به 

طرفی  اگر  که  است  صورت  این 

دهد،  افزایش  را  خود  برداشت 

فشار کاهش یافته است و نفت و 

گاز از سوی ایران به سمت طرف 

می کند. حرکت  مقابل 

امیری خامکانی با تاکید بر این که 

محدودیت  رشایط  در  دولت 

در  ابتدا  باید  رسمایه  و  منابع 

جذب  مشرتک  نفتی  میدان های 

رسمایه کند، عنوان کرد: در رشایط 

کنونی حتی می توان با کشورهای 

به  رسمایه   جذب  برای  همسایه 

توسعه  هدف  با  مشرتک  صورت 

میدان های مشرتک مذاکره کرد و 

برداشت از منبع و سهم هر کشور 

را به صورت مساوی تقسیم کرد.

است  معتقد  دولت  گفت:  وی 

برای دستیابی به اهداف باالدست 

ششم  برنامه  در  نفت  صنعت 

میلیارد   100 از  بیش  به  توسعه 

 9 رشد  و  دارد  نیاز  رسمایه  دالر 

پایان  در  نفت  صنعت  درصدی 

برنامه نیز باید با احتساب جذب 

هدف گذاری  رسمایه  مقدار  شود.این 

عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:

اولویت؛تزریق سرمایه
 به طرح های توسعه میادین مشترک

 

دعوت به مجمع عمومی عادی )نوبت اول( 
شرکت همیاران سازندگی و توسعه )تعاونی سهامی عام(

توسعه  و  سازندگی  همیاران  شرکت  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع   به 
 می رساند مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول( راس ساعت 9 صبح روز 
در  واقع  کشاورزی  جهاد  وزارت  ساختمان  در   96/7/18 مورخ  شنبه  سه 
خیابان طالقانی تقاطع ولیعصر )عج( سالن اجتماعات شهیدان نعمتی جم برگزار 
می گردد از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه 
حضور بهم رسانند. - چنانچه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد حداکثر تا 
24 ساعت قبل از برگزاری مجمع به همراه وکیل خود با مدارک شناسایی به 
دفتر تعاونی مراجعه نماید. - کاندیدای سمت بازرسی می بایست حداکثر تا 
24 ساعت قبل از برگزاری مجمع درخواست خود را به دفتر تعاونی تحویل 
عملکرد  مورد  در  مدیره  هیات  گزارش  استماع   -1 : دستورجلسه  نمایند. 
سال مالی منتهی به 96/3/31  2- استماع گزارش بازرس قانونی در مورد 
عملکرد سال مالی منتهی به 96/3/31  3- بررسی و تصویب صورتهای مالی 
سال منتهی به 96/3/31  4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و 
تصویب حق الزحمه بازرس  5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات 
مدیره  6- تصویب میزان سود قابل تقسیم بین سهامداران  7- تعیین 

پاداش هیات مدیره  8- انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار 
هیات مدیره 
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و  فرودگاه ها  عمومی رشکت  روابط  مسئول 

ناوبری هوایی ایران گفت تحریم های جدید 

ایران  پیشین  قرارداد  در  ایران  علیه  آمریکا 

تاثیر  بوئینگ  از رشکت  برای خرید هواپیام 

داشت. نخواهد 

به گزارش فارس، مسئول روابط عمومی رشکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به خربگزاری 

منایندگان  مجلس  اخیر  اقدام  گفت  ترند 

علیه  جدید  تحریم های  اعامل  در  آمریکا 

ایران در مورد خرید هواپیامهای مسافربری، 

در قرارداد پیشین ایران برای خرید هواپیام از 

رشکت بوئینگ تاثیری نخواهد داشت.

این قرارداد هنوز  یداله اصغری صائم گفت 

پابرجاست و کامال دارای ارزش و اعتبار است 

و با اقدام جدید آمریکا کنار گذاشته نخواهد 

شد.

جدید  قوانین  به  آمریکا  منایندگان  مجلس 

ایران  به  هواپیام  فروش  کردن  ممنوع  برای 

رای مثبت داد و هشدار برخی از قانونگذاران 

مبنی بر اینکه این اقدام به توافق هسته ای 

لطمه  غرب  و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان 

نکرد. توجه  می زند، 

صدور  از  مانع  ویژه  صورت  به  قوانین  این 

از سوی  فروش هواپیام  برای  مجوزهای الزم 

وزارت  خارجی  دارایی های  کنرتل   اداره 

خزانه داری آمریکا می شود و در عین حال، 

تراکنش  انجام  برای  مالی  منابع  از  استفاده 

را ممنوع می کند. نیاز  مالی مورد  های 

تحریم های جدید آمریکا در قرارداد بوئینگ تاثیر ندارد

معاون شرکت راه آهن خبر داد:

افزایش همکاری های ایران و فرانسه
 در زمینه طراحی ایستگاه های تشکیالتی 

 معاون فنی و امور زیربنایی رشکت راه آهن از افزایش همکاری رشکت راه آهن ایران و رشکت های فرانسوی خرب 

داد و گفت: در صورت تکمیل طراحی سه ایستگاه راه آهن تهران، قم و مشهد، سطح همکاری ها برای طراحی 

و تجهیز ۳۰ ایستگاه تشکیالتی در کشور افزایش می یابد.

مازیار یزدانی در گفتگو با پایگاه خربی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به همکاری های ریلی میان ایران و 

فرانسه اظهار داشت: عالوه بر مذاکرات فی مابین  برای اجرای پروژه های آینده، قرارداد هایی منعقدشده که 

هم اکنون از پیرشفت حدود ۱۰ درصدی برخوردار است و امیدواریم خروجی این پروژه ها منتج به پروژه بعدی 

شود.

وی افزود: رشکت راه آهن با رشکت »ارپ« فرانسه در حال طراحی سه ایستگاه راه آهن تهران، قم و مشهد 

هستند و در صورت تکمیل این سه ایستگاه، در نظر داریم حجم همکاری را در مجموع برای ۳۰ ایستگاه 

تشکیالتی کشور افزایش دهیم تا این ایستگاه ها به پایگاه های تجاری تبدیل شوند.

معاون امور فنی و زیربنایی در ادامه به قرارداد همکاری با رشکت تالس فرانسه اشاره کرد و گفت: با توجه به 

نصب محصوالت این رشکت در سیستم های ریلی ایران در حال مذاکره با این رشکت برای امضا قرارداد تأمین 

تجهیزات، لوازم یدکی هستیم و امیدواریم این همکاری ها افزایش یابد.

یزدانی با اشاره به همکاری رشکت های راه آهن ایران و رشکت های فرانسوی بیان داشت: چند قرارداد همکاری با 

راه  آهن فرانسه و رشکت های فرانسوی در زمینه مشاوره در دست اجرا است که یکی از  آن ها همکاری با رشکت 

SNCF برای پروژه راه آهن رسیع السیر تهران-قم-اصفهان محسوب می شود.

وی از ارسال اسناد مربوط به پروژه راه آهن رسیع السیر تهران-قم-اصفهان از رشکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل ونقل به رشکت راه آهن خرب داد و گفت: طی دو ماه گذشته اسناد و مدارک از این رشکت تحویل گرفته شد 

و هم اکنون مستقیم با طرف چینی وارد مذاکره شده ایم.

معاون فنی و امور زیربنایی رشکت راه آهن با توجه به اینکه پروژه راه آهن رسیع السیر تهران-قم-اصفهان در 

حین اقدام به رشکت راه آهن منتقل شده است، اعالم کرد: متهیدات الزم برای افزایش رسعت ساخت این پروژه در 

نظر گرفته شده تا طی مدت زمان کوتاه تری به نتیجه مطلوب دست یابیم.

یزدانی خاطرنشان کرد: راه آهن های کرمان-زاهدان، اصفهان-شیراز، میانه-تربیز و اینچه برون پیش تر به رشکت 

راه آهن منتقل شده و هم اکنون در دست اقدامات تکمیلی قرار دارد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:

انجام ۲۰۷ پرواز بازگشت حجاج به ایران
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیامیی کشوری از انجام ۲۰۷ پرواز بازگشت حجاج تا ۲۸ شهریور ماه از مدینه 

و جده به ایران خرب داد.

به گزارش تسنیم، رضا جعفرزاده با بیان این که عملیات پروازی حج متتع 96 از ۲۰ فرودگاه کشور انجام شده 

است، اظهار کرد: تا کنون 5۷ هزار و ۳4۰ حاجی به کشور بازگشته که از این تعداد ۲۳ هزار و ۳6۰ حاجی مربوط 

به استان تهران و بقیه به سایر شهرستان ها است.

وی افزود: پروازهای انجام شده تاکنون 5۰ پرواز توسط هواپیامی سعودی و ۱5۷ پرواز توسط هواپیامی جمهوری 

اسالمی ایران انجام شد.

وی با بیان این که عملیات رفت از 9 مرداد امسال آغاز و 4 شهریور پایان یافت، ترصیح کرد: عملیات برگشت 

حجاج از ۱4 شهریور آغاز و 5 مهرماه امسال به پایان می رسد.

وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد پرداخت وام ۷۰ میلیون یورویی به ایران توسط فرانسوی ها 

برای نوسازی صنعت هوانوردی و ارتقای سیستم ها خرب داد و گفت: عالقه مندیم امتیازاتی را در 

بنادر، مناطق آزاد و شهر فرودگاهی امام به اروپایی ها بدهیم.

به گزارش تسنیم، عباس آخوندی در جلسه مشرتک با دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا 

اظهار کرد:  طی مذاکراتی که با دولت فرانسه صورت گرفت در خصوص تأمین مالی پروژه ها 

در قالب وام های خزانه داری فرانسه به نتیجه رسیدیم و پاریس در این باره طرح روشنی را به 

ما ارائه می کند.

وی از پیشنهاد اعطای اعتبار ۷۰ میلیون یورویی فرانسه به ایران خرب داد و گفت: اکنون نامه  

امضا شده این وام از سوی وزیر اقتصاد فرانسه توسط دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا 

و امور خارجه این کشور به ایران آورده شده که به عنوان آغاز یک دورٔه جدیدی از جهت اعطای 

اعتبارات مالی بین فرانسه و ایران خواهد بود.

به  کشور  دو  بانکی  سیستم های  و  دولت  دو  در سطح  »مذاکرات  که  امیدواری  ابراز  با  وی 

راهکارهای خیلی روشنی دست یابد« افزود: قاعدتاً انتظار ما و شام این است که کشورهای 

اروپایی و اتحادیه اروپا بتوانند از رشکت های اروپایی برای فعال شدن در بازار ایران حامیت 

کنند.

متام  و  موتور  هواپیام،  فرودگاه،  از  اعم  هوایی  درحوزه  کرد:   اظهار  شهرسازی  و  راه  وزیر 

بیزینس های مرتبط با صنعت هوانوردی به دنبال نوسازی و ارتقای سیستم ها هستیم. حوزه 

دوم که به شدت برای ما مهم است بحث ریل است که خوشبختانه رشکت های فرانسوی اکنون 

با مقامات ریلی ایران مذاکرات مستقیمی را دارند.

آخوندی بیان کرد:  هدف ما افزایش سهم حمل و نقل ریلی بار به ۳۰ درصد و  در مسافر به 

۲۰ درصد است و به همین خاطر نیازمند رسمایه گذاری زیادی در شبکه راه آهن و  در بخش 

نوسازی واگن هستیم.

وی با بیان این که حمل ونقل حومه ای و حمل و نقل ریلی اطراف تهران و همچنین ریل پایه 

کردن بندر امام و شهید رجایی از جمله پروژه های مشخصی است که می توان با کمک فرانسه 

آنها را آغاز کرد، افزود: برقی کردن برخی محورهای مهم شبکه حمل و نقل ایران و هم چنین راه 

آهن تهران -تربیز نیز دیگر پروژه ی مهمی است که عالقه مندیم از جهت پشتیبانی مالی با 

دولت فرانسه دراین خصوص مذاکرات مشخصی را داشته باشیم.

وی همچنین یادآور شد: مشخصاً به دنبال نوسازی 65هزار کامیون ایرانی هستیم، عمر این 

کامیون ها باالی ۲5 سال است و دو برابر نرمال گازوئیل مرصف می کنند و ایجاد آلودگی بسیار 

از سیستم های  داریم و عالقه مندیم  نوسازی  قرارداد  کامیون  برای ۱۷ هزار  دارند.  گسرتده ای 

بین املللی برای این مهم کمک بگیریم.

آخوندی با بیان اینکه در حوزه لجستیک فکر می کنیم که رشکت های اروپایی باید در ایران 

توتال  و  ایرباس  قبیل  از  اروپایی  اگر رشکت های  گفت:  باشند،  داشته  لجستیکی  تاسیسات 

این  هستند  لجستیکی  بزرگ  انبارهای  نیازمند  کنند  پیدا  راه  منطقه  بازار  به  می خواهند 

 درحالی است که در حال حارض رشکت های بزرگ اروپایی در ایران دپوی انبار خوبی ندارند و ما

 عالقه مندیم امتیازاتی را در بنادر و مناطق آزاد و حتی در شهر فرودگاهی امام برای دپوی 

تاسیسات لجستیکی به شام بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این تصمیم عالمتی است به بازار ایران که ورود اروپایی ها به ایران 

موقت نیست و فقط قصد فروش ندارند بلکه قصد اصلی پشتیبانی است و حضورشان حضور 

بلندمدتی است و دیگری اینکه یک بیزینس سودآوری برای اروپایی ها خواهد بود.

پیشنهاد ۷۰ میلیون یورویی فرانسه 
به صنعت هوانوردی ایران
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رشد چشمگیر ترانزیت کاال از بندر انزلی  
معاون طرح وتوسعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن از رشد چشمگیر و افزایش ترانزیت 

کاال در نیمه اول سال جاری از بندر انزلی خرب داد . 

به گزار ش ایلنا، نوراله عباسی معاون طرح وتوسعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن از 

رشد چشمگیر و افزایش ترانزیت کاال در نیمه اول سال جاری از بندر انزلی خرب داد و گفت: از 

ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ترانزیت کاالی غیر نفتی از طریق بندر 

انزلی ۷/۳۰ و ترانزیت مواد نفتی ۷/۱۴۱ درصد رشد داشته است.  

وی با بیان اینکه عمده کاالهای ترانزیتی شامل کانتیرن پر، خودرو، الستیک و مواد نفتی بوده 

است افزود: مبدا و مقصد کاالها امارات متحده عربی، کشورهای قزاقستان، روسیه  و عراق می 

باشد.

بندرانزلی با قدمتی ۳۰۰ ساله از دیرباز محل واردات، صادرات و ترانزیت بسیاری از کشورها از 

جمله کشورهای CSI بوده است و نقش کلیدی در کوریدور های شامل و جنوب ایفا می کند.

منظر فرهنگی ماکو تا سال 2021 
ثبت جهانی می شود

منطقه آزاد ماکو دارای بناهای تاریخی مهمی است که شاید گل رسسبد آنها کاخ موزه باغچه 

است. جوق 

به گزارش فرینا، بنایی تاریخی با معامری خاص که همواره یکی از اماکن مورد بازدید گردشگران 

بوده است. بناهای تاریخی این منطقه با گذشت زمان و عدم رسیدگی کافی، به مرور دچار 

فرسودگی شده و به سمت تخریب رفتند اما اهمیت گردشگری به عنوان یکی از محورهای مهم 

توسعه منطقه آزاد ماکو در سال های اخیر، سبب شد معاونت فرهنگی، اجتامعی و گردشگری 

سازمان منطقه آزاد ماکو به احیا و مرمت آثار تاریخی منطقه اهتامم ورزد اما برای عملیاتی شدن 

این مهم، نیاز به جلب رضایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان 

غربی به عنوان متولی آثار تاریخی بود. این توافق در نهایت حاصل و مرمت آثار تاریخی منطقه 

از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون  فتحی  محمد 

آذربایجان غربی در پاسخ به سوال مرمت بناهای تاریخی منطقه آزاد ماکو از چه زمانی و چگونه 

آغاز شد؟ عنوان کرد:از آنجایی که بحث توسعه گردشگری مورد توجه خاص و جدی سازمان 

منطقه آزاد قرار داشت و نیز اهمیت پاسداشت هویت فرهنگی منطقه که جزو وظایف ذاتی ما 

است، سال 9۳ در قالب تفاهمنامه 2۰ ساله واگذاری کاخ موزه باغچه جوق ماکو، این همکاری 

آغاز شد چنان که سازمان منطقه آزاد با نقشه های مورد تائید اداره کل میراث فرهنگی، از طریق 

مشاور و واگذاری مرمت بنا به پیامنکار واجد رشایط، عملیات اجرایی بازسازی این کاخ را رشوع 

کرده و هم اکنون در حال انجام است.

سال 95  داد:  توضیح  منطقه  بناهای  سایر  مرمت  و  احیا  برای  تفاهمنامه  امضا  مورد  در  وی 

تفاهمنامه ای به امضای دو طرف رسید که طی آن مابقی بناهای منطقه این بار با مشارکت هر 

دو طرف انجام گیرد به طوری که مقرر شد تامین منابع مالی و اعتباری و نظارت عالیه از سوی 

سازمان منطقه آزاد و عملیات اجرایی و نظارت مقیم نیز از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان 

انجام شود.

 با توجه به اهمیت برخی آثار مثل قلعه قبان و پل قلعه جوق که از ۱۱ سال قبل تخریب شده 

بود و همچنین پل پنج چشمه یا بشگُوز، مرمت و بازسازی آنها با تامین اعتبار از سوی سازمان 

منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

پل قلعه جوق پیرشفت 9۰ درصدی دارد، در پل پنج چشمه نیز تا مرمت موضعی، مرمت عرشه 

و تثبیت طاق ها متام شده و ساماندهی محوطه باقی مانده است. اما درباره قلعه قبان به دلیل 

وسعت بنا منی توان گفت عملیات مرمت و بازسازی در بازه یک یا دو و حتی پنج ساله پایان 

می یابد.

یک فصل کاوش ها و بازخوانی کتیبه ها توسط هیات مشرتک ایرانی و خارجی به امتام رسیده 

و مرمت بنا نیز در دست اجراست چنان که باسازی تعدادی از برج ها و باروهای این مجموعه 

انجام گرفته است. درباره کاخ باغچه جوق نیز باید اضافه کنم که مرمت این بنا نیز که از سال 9۳ 

آغاز شده همچنان ادامه دارد و فکر می کنم تا 2 سال آینده به امتام برسد.

مرمت این آثار عالوه بر حفظ و پاسداشت هویت فرهنگی منطقه، به طور مسلم مورد توجه 

احتامل  دلیل  به  باغچه جوق  اینکه کاخ  از  قبل  به منطقه خواهد شد.  گردشگران وارد شده 

تخریب تعطیل شود، با وجود 2 اثر ثبت جهانی در استان شامل قره کلیسا و تخت سلیامن، کاخ 

باغچه جوق پربازدیدترین مکان تاریخی استان بود. این اثر از آثار منحرصبه فرد کشور بوده و 

است که اگر مرمت منی شد تخریب شده و برگی از تاریخ کشورمان از بین می رفت. مشارکتی 

که بین سازمان منطقه آزاد ماکو و اداره کل میراث فرهنگی استان برای احیای اماکن تاریخی 

 منطقه صورت گرفت را می توان از منونه همکاری های مشرتک بی نظیر و موفق در کشور نام

 برد.

فتحی در پاسخ به سوال یکی از طرح هایی که مقرر بود به مرحله اجرا درآید، ثبت جهانی منظر 

فرهنگی ماکو بود. این طرح به کجا رسید؟ گفت: طی بازدیدی که دکرت طالبیان معاون میراث 

فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه از ماکو داشت، اعالم کرد که 

منظر فرهنگی ماکو با محوریت قلعه قبان قابلیت ثبت در فهرست آثار یونسکو را دارد. مقرر 

شد بعد از مرمت قلعه قبان، با تامین اعتباری که از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو صورت گرفته 

است، برای تهیه پرونده این منظر فرهنگی جهت ثبت در یونسکو اقدام شود.

فکر می کنید این منظر چه زمانی وارد فهرست یونسکو شده و به عنوان سومین اثر ثبت جهانی 

استان قلمداد شود؟

ایران برای خود سهمیه ای دارد و می تواند در اجالس ساالنه یونسکو، یک اثر طبیعی و یک 

اثر تاریخی خود را به ثبت برساند. اگر پرونده مربوط به منظر فرهنگی ماکو آماده شده و 

روند مرمت قلعه قبان نیز رضایتبخش باشد و البته سایر دستگاه های اجرایی مثل شهرداری، 

 همکاری های الزم را داشته باشند، احتامال تا سال 2۰2۱ منظر فرهنگی ماکو به ثبت جهانی 

برسد.

گردشگران خارجی برای بازدید اماکن مهم تاریخی جهان، سایت یونسکو را جستجو می کنند. به 

طور مثال، سال گذشته ۴ تا 5 هزار گردشگر خارجی و حدود ۴۰ هزار گردشگر داخلی از تخت 

سلیامن تکاب با آن رشایط نامناسب راه های دسرتسی، بازدید کردند. به طور مسلم این قضیه در 

مورد ماکو که از راه های دسرتسی مطلوب تری برخوردار است و در مسیر سفر گردشگران قرار 

دارد، بسیار متفاوت تر و چشمگیرتر خواهد بود.

در  شده  آغاز  روند  از  استان،  فرهنگی  میراث  متولی  عنوان  به  سوال  به  پاسخ  در  فتحی 

کرد:  عنوان  دارید؟  رضایت  منطقه  تاریخی  و  فرهنگی  هویت  حفظ  برای  ماکو  آزاد  منطقه 

نه به عنوان یک مسئول بلکه به عنوان یکی از شهروندان آذربایجان غربی نسبت به اهتامم 

سازمان  این  مدیران  قدردان  منطقه  فرهنگی  هویت  پاسداشت  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 

فرهنگی،  معاونت  و  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  شخص  حامیتی  نگاه  با  هستم. 

 اجتامعی و گردشگری ایشان، اماکن تاریخی منطقه احیا شده که جا دارد قدردان این عزیزان

 باشیم.
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ورود  از  بنادر  سازمان  تجهیزات   مهندسی  و  تأمین  مدیرکل  

دومین کشتی محموله قطعات و تجهیزات به بندر شهید رجایی 

و دو دستگاه »گنرتی کرین سوپر پست پاناماکس« به ترمینال 2 

این بندر در نیمه دوم شهریورماه امسال خرب داد.

به گزارش فارس، فرهاد منترص  کوهساری اظهار داشت: پس از 

بازدید تیم بازرسی فنی سازمان از جرثقیل های STS در حال  

ایرلند، مجوز حمل 2 دستگاه دوم  لیبهر  ساخت در کارخانه 

گنرتی کرین های سوپرپست پاناماکس با طول بوم 6۷ مرت صادر 

شد و کشتی حامل قطعات و تجهیزات در مورخ 96/6/۰۴ از 

بندر فنیت ایرلند به سمت ایران حرکت کرده و برابر برنامه 

بندر  در  زمانبندی ساعت 2۱:۳۰ روز جمعه مورخ 96/6/2۴ 

شهید رجایی پهلو گرفت.

لغو  از  پس  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  کرد:  اضافه  وی 

تحریم های بین املللی علیه کشور ،  سال گذشته از طریق برگزاری 

مناقصه بین املللی موفق به انعقاد قراردادی به ارزش بیش از 

مشارکت  با  و  ایرلند   Liebherr رشکت  با  یورو  میلیون   ۱۰۴

فنی رشکت هپکو ایران به منظور طراحی، ساخت و خرید ۱2 

دستگاه گنرتی کرین سوپر پست پاناماکس )8 دستگاه طول بوم 

6۷ مرت و ۴ دستگاه طول بوم 6۱ مرت( شد.

و  ایمنی  طراحی ،  باالی  کالس  از  این تجهیزات  افزود:  وی 

ضدبرخورد،  سـیستم های  به  و  برخوردار   است  عملکردها 

سیستم ضدنوسان، محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار، 

قفل طوفان، سیستم های روشنایی مناسب مجهز خواهند شد.

مدیرکل  تأمین و مهندسی تجهیزات  سازمان بنادر اضافه کرد: 

با بهره گیری از طراحی منحرص به فرد و شاخصه های  ممتاز 

ساخت، طول عمر و راندمان باال و وزن بسیار پایین تر نسبت به 

تولیدات مشابه به دست آمده است طوری که تقلیل وزن سازه 

از حدود ۱8۰۰ تن به حدود ۱2۰۰ تن، موجب کاهش بار وارده 

هزینه های  چشمگیر  کاهش  و  طول عمر  افزایش  اسکله،  به 

تعمیر و نگهداری می  شود.

 منترصکوهساری اضافه کرد:  این تجهیزات بزرگرتین جرثقیل ها 

بهره برداری  با رشوع  بنادر کشور هستند و  نوع خود در  در 

از آنها، ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتیرن در بندر شهید رجایی، 

به طور چشمگیری افزایش یافته و منجر به کاهش زمان توقف 

کشتی ها ، افزایش بهره وری، ایجاد انگیزه و رضایت بیشرت در بین 

تجار، بازرگانان و خطوط کشتیرانی و رونق اقتصادی می  شود.

وی یادآور شد: با آماده شدن زیرساخت اسکله های فاز 2 بندر 

و تجهیز آنها به آخرین تکنولوژی تجهیزاتی روز دنیا، امکان 

پذیرش کشتی های نسل هفتم فراهم خواهد  شد.

رسمایه گذاری جدید بخش خصوصی در بندر شهیدرجایی 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ۳ پست اسکله  نفتی 

جدید بندر شهید رجایی طی 2۴ ماه به بهره برداری می رسد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از رسمایه گذاری بالغ بر 

2۷ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندر شهید رجایی 

خرب داد.

به گزارش مارین تایمز، اله مراد عفیفی پور درباره اجرای طرح 

هرمزگان،گفت:  بنادر  در  غیرمجاز  شناورهای  ساماندهی 

تردد  غیرمجاز  محل های  از  که  شناوری  یعنی  شناورغیرمجاز 

بنادر  سازمان  گواهینامه های  و  مشخصات  فاقد  و   می کند 

است.

این سوال که چه تعداد شناور غیرمجاز در  وی در پاسخ به 

بنادر هرمزگان تردد دارند، گفت: شناورهای غیرمجاز به هیچ 

عنوان اجازه تردد در بنادر استان هرمزگان را ندارند و فقط 

شناورهای مجاز و دارای گواهینامه از بنادر می توانند در بنادر 

ما تردد کنند، به این ترتیب آماری از تعداد شناورهای غیرمجاز 

در اختیار ما نیست. 

عفیفی پور درباره تعداد شناورهای مجاز و ثبت شده در بنادر 

استان هرمزگان، گفت: 8 هزار و 9۷5 شناور در هرمزگان به 

شناور  و  قایق  فروند   ۱5۷ و  هزار   5 شامل  که  رسیده  ثبت 

صیادی )قایق ۳ هزار و 5۰6 فروند و شناور یک هزار و 65۱ 

فروند( و یک هزار و 65۱ فروند لنج باری است. 

ما ساخت ۳ پست  بزرگ  پروژه ها  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 

اسکله نفتی در بندر شهیدرجایی است، اظهار کرد: ساخت این 

اسکله ها از برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی است که با 

اعتباری بالغ بر ۱6۰ میلیارد تومان در حال اجراست. 

اسکله های  این  افزود:  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 

با هدف خدمات رسانی به شناورهای یک صدهزار تنی  نفتی 

تولیدی  به محصوالت  رجایی و رسویس دهی  بندر شهید  در 

پاالیشگاه ها در حال احداث است و پیش بینی شده طی 2۴ ماه 

به بهره برداری برسد. 

الزم  زیرساخت  اسکله ها  این  از  بهره برداری  با  او  گفته  به 

برای صادرات سالیانه ۳۴ میلیون تن فرآورده های نفتی ایجاد 

می شود.

عفیفی پور با بیان اینکه ساخت شهر لجستیکی در بندر شهید 

بنادر و دریانوردی است،  برنامه های سازمان  از دیگر  رجایی 

به  لجستیکی  شهر  ساخت  برای  برنامه ریزی  حال  در  گفت: 

مساحت 2 هزار و ۴۰۰ هکتار در بندر شهید رجایی هستیم که 

در این رابطه بخشی از اراضی تحت متلک سازمان بنادر قرار 

گرفته و بخش دیگر نیز در حال سپری کردن ترشیفات اداری 

برای آماده سازی و صدور اسناد است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از مذاکره با رسمایه گذاران 

واگذاری  گفت:  و  داد  لجستیکی خرب  شهر  این  ساخت  برای 

این اراضی با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی دارای ارزش 

اشتغال زا  صنایع  ایجاد  و  تولیدی  واحدهای  استقرار  افزوده، 

می گیرد. صورت 

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری دریایی از دیگر برنامه های 

ما در بنادر هرمزگان است، گفت:فعال کردن مناطق گردشگری 

برای  ما  اولویت های  از  بخشی  شناور،  اسکله های  ساخت  و 

توسعه گردشگری دریایی است.

هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  در  مسوول  مقام  این 

تکمیل  برای  رسمایه گذاران  با  مذاکره  حال  در  کرد:  ترصیح 

فاز  هستیم.  گردشگری  کاربری  با  ناخدا  نخل  بندر  دوم  فاز 

دوم این پروژه شامل احداث اسکله های مسافری و سازه ها و 

است.  تفریحی  و  گردشگری  مجتمع های 

عفیفی پور از رسمایه گذاری بالغ بر 2۷ هزار میلیارد ریالی بخش 

خصوصی در بندر شهید رجایی خرب داد و گفت: تا پایان سال 

جاری پروژه های مربوط به پایانه لجستیک کاال و کانتیرن، و ۴ 

پروژه احداث پایانه نگهداری فرآورده های نفتی به بهره برداری 

می رسد.

ترمینال های  اسرتاتژیک در  تجهیزات  استقرار  به  اشاره  با  وی 

این  از  توجهی  قابل  بخش  امسال  پایان  تا  گفت:  کانتیرنی، 

می شود.  نصب  تجهیزات 

 مدیرکل  تأمین و مهندسی تجهیزات  سازمان بنادر خبر داد:

امکان پذیرش کشتی  های نسل هفتم 

سیستان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 

بارگیری  و  تخلیه  میزان  گفت:  بلوچستان  و 

کاالهای غیرنفتی در 5 ماه نخست سال جاری 

مشابه  مدت  با  مقایسه  در  چابهار  بندر  در 

سال گذشته رشد 62 درصدی را نشان می دهد. 

با  گفت:  آقایی  بهروز  تسنیم،  گزارش  به 

رشد  مستمر،  بازاریابی های  و  هدف گذاری 

چشمگیر جذب کاال در حوزه های غیرنفتی و 

کانتیرنی در بندر چابهار حاصل شده که بر 

این اساس عملکرد تخلیه و بارگیری کانتیرنی 

در 5 ماه نخست سال جاری در بندر چابهار 

 ۱۰5 قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 

است. داشته  رشد  درصد 

سیستان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 

بارگیری  و  تخلیه  میزان  افزود:  بلوچستان  و 

مقایسه  در  مدت  این  در  غیرنفتی  کاالهای 

با مدت مشابه سال گذشته رشد 62 درصدی 

را نشان می دهد و برای اولین بار از ابتدای 

امسال 2۰ درصد کاالهای کانتیرنی به صورت 

مستقیم از مبدا کشورهای اقیانوس هند با 6 

فروند کشتی وارد بندر چابهار شده است.

مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان افزود: با 

توجه به نگاه ویژه رهربی و دولت به توسعه 

سواحل مکران و بندر چابهار به عنوان محرک 

توسعه محور رشق و استان های جنوب رشق 

کشور، امروز با پیگیری سازمان بنادر و تامین 

پارت دوم محموله تجهیزات تخلیه و بارگیری 

اساسی دیگری  گام  یورو  میلیون  ارزش ۴  به 

این  از  در مسیر بهره برداری هر چه رسیعرت 

طرح ملی برداشته شده و امکان ارائه خدمات 

مناسب به صاحبان کاال و خطوط کشتیزانی 

در چابهار فراهم شده است./

بررسی تخصصی بهینه سازی مرصف انرژی در 

منطقه آزاد چابهار

عضو هیات مدیره و معاون فنی و زیربنائی 

سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: بهینه سازی 

مرصف انرژی در منطقه آزاد چابهار با کاهش 

هزینه ها و جلوگیری از هدر رفت انرژی با 

مشاورین به صورت تخصصی در حال بررسی 

است. 

اظهار  ای  بلیده  حمیداله  فرینا،  گزارش  به 

برق  های  هزینه  کاهش  راستای  در  کرد: 

الویت  در  را  انرژی  مرصف  سازی  بهینه  و 

کاری قرار داده و در این موضوع نسبت به 

و  خیابانی  چراغهای  خرید  مناقصه  برگزاری 

 LED پروژکتورهای برجهای نوری کم مرصف

است.  CAB و 

وی افزود: بهینه سازی مرصف آب با مشاورین 

در خصوص کاهش هدر رفت آن در مرحله 

از آن نسبت  باشد که پس  عقد قرارداد می 

و  آب  انتقال  های  شبکه  کارایی  بهبود  به 

هوشمند  و  پمپاژ  ایستگاههای  اتوماسیون 

است. اجرا  در حال  کنتور آب  سازی 

های  برنامه  بحث  در  کرد:  بیان  ای  بلیده 

برداری و تعمیر و نگهداری  بهره  پیشنهادی 

و  مطالبات  وصول  چگونگی  خصوص  در  و 

خدمات  حوزه  در  فرایندها  سازی  شفاف 

کنتورهای  نصب  برق  و  آب  مشرتکین  امور 

هوشمند و کارتی برق، مدیریت مرصف انرژی 

و شناسایی و جلوگیری از انشعابات غیر مجاز 

است. اقدام  دست  در 

وی ترصیح کرد: بازنگری و بروز منودن تعرفه 

های انرژی در مرحله عقد قرارداد با مشاور 

می باشد و بروزرسانی سیستم نرم افزاری امور 

مشرتکین با توجه به اعالم تغییرات تعرفه های 

انرژی از سوی وزارت نیرو و هیئت مدیره در 

دست اصالح است.

بنائی منطقه آزاد چابهار  معاون فنی و زیر 

گرفنت  قرار  کار  دستور  در  گفت:  ادامه  در 

انشعابات  فروش  سیستم  منودن  دار  شناسه 

جهت واریزی غیر حضوری و نصب دستگاه 

PCPOS و اتصال به سیستم فروش انشعابات 

و انرژی بصورت جد در حال پیگیری است تا 

شود. اجرائی 

وی در بحث تامین بخشی از انرژی منطقه 

نیروگاه  احداث  تحلیل  کرد:  ترشیح  آزاد 

انرژی بصورت  های مقیاس کوچک و تامین 

با  قرارداد  عقد  مرحله  در  تامین  خود 

خواهد عملیاتی  زودی  به  که  است   مشاور 

 شد.

افزایش 62 درصدی تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی در بندر چابهار

قائم  مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: ورود اتباع عراقی 

بدون ویزا به محدوده منطقه آزاد اروند آغازشده و در بحث 

تردد خودروهای عراقی به محدوده منطقه آزاد اروند نیز قرار 

است بعد از اربعین حسینی آغاز شود. 

از  به گزارش فرینا، عبدالله کعبی در دومین هامیش تجلیل 

فعاالن حوزه گردشگری منطقه آزاد اروند که در اتاق بازرگانی 

همراه  به  اخیر  هفته  یک  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  خرمشهر 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برای پیگیری ورود اتباع 

عراقی بدون ویزا به منطقه آزاد اروند سفری به عراق داشتیم.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: بر این اساس اتباع 

وارد  ویزا  بدون  آبادان و خرمشهر  به  عراقی می توانند صبح 

شوند از امکانات این دو شهرستان استفاده کنند و بعدازظهر 

بازار ۳ میلیونی را در استان  به کشور خود برگردند، ما یک 

فعاالن  که  می کنیم  پیش بینی  خرمشهر  و  آبادان  برای  برصه 

حوزه گردشگری می توانند از ظرفیت پیش آمده استفاده کنند.

وی با قدردانی از فعاالن حوزه گردشگری در آبادان و خرمشهر 

کسانی  از  گفت:  هستند،  منطقه  این  گردشگران  میزبان  که 

هستند  خرمشهر  و  آبادان  گردشگری  حوزه  پیشانی  در  که 

درخواست می کنم مشکالت منطقه را به گردشگر نگویند، این 

گردشگر آمده لذت بربد و تفریح کند، شام مزیت های آبادان 

و خرمشهر را به گردشگر بگویید تا گردشگر مجدداً به آبادان 

و خرمشهر برگردد.

احساس  گردشگران  برای  کنیم  تالش  باید  کرد:  اظهار  کعبی 

اعتامد و امنیت را فراهم کنیم، اینکه درجایی فراتر از مبالغ 

قانونی هزینه ای اضافه دریافت بشود گردشگر را از بازگشت 

گردشگران  که  است  موردی  این  می کند،  ناراحت  منطقه  به 

دارند. گالیه 

اکنون  اینکه  به  اشاره  با  اروند  آزاد  قائم مقام سازمان منطقه 

شاهد اتفاقی مشابه در منطقه آزاد اروند هستیم، بیان کرد: 

در  آن ها  خادمان  ما  است،  همه  دارایی  اروند  آزاد  منطقه 

منطقه آزاد اروند هستیم، اگر گالیه ای دارند و مشکلی داریم 

و خطایی در کار ما است عرف و رفتار اسالمی می گوید به ما 

بدهید. تذکر 

وی افزود: تذکر بدهند توضیح می دهیم، اگر قانع شدند که 

هیچ و اگر ما مشکل داشتیم عذرخواهی می کنیم، اگر اطالعات 

غلط به آن اشخاص داده باشند ما تصحیح می کنیم، در این 

سال ها تالش ما بر این بوده که تحول در منطقه ایجاد کنیم تا 

حدودی هم این تحول ایجادشده است.

کعبی همچنین در پایان به اختصاص اعتبار 5۰ میلیارد ریالی به 

مقوله گردشگری در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: این 

نشان دهنده توجه منطقه آزاد اروند به مقوله گردشگری است.

سفر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به منطقه آزاد اروند

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی، در سفری به شهرهای آبادان و خرمشهر از منطقه 

آزاد اروند بازدید خواهد کرد. 

مرتضی بانک در این سفر از پروژه های رسمایه گذاری شده 

توسط سازمان منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر 

و مرز تجاری شلمچه بازدید می کند.

بعد از منطقه آزاد قشم، اروند دومین بازدید مقصد مرتضی 

بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 

است. اقتصادی  ویژه 

 ورود اتباع عراقی بدون ویزا 
به محدوده منطقه آزاد اروند 
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رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه مبادالت 

تجاری ایران و فرانسه تا پایان سال آینده 

به۴میلیارد و۸۰۰ هزار دالر می رسد،گفت: 

متام  خارجی  هیاتهای  اکتشافی  سفرهای 

شده و کار واردمرحله عملیاتی شده است. 

در  شافعی  غالمحسین  مهر،  گزارش  به 

و  ایران  گفت:  فرانسه  و  ایران  هامیش 

اقتصادی  روابط  دارای  دیرباز  از  فرانسه 

ژرف و مستحکمی بوده اند که طی سالهای 

اخیر تحت تاثیر عوامل سیاسی و موضوع 

هسته ای قرار گرفته است، اما با توجه به 

رشایط کنونی پیش آمده در اقتصاد ایران، 

این امیدواری به وجود آمده است که بتوان 

روابط دو کشور را توسعه داد.

معادن  صنایع،  بازرگانی  اتاق  رئیس 

به  توجه  با  افزود:  ایران  کشاورزی  و 

اقتصاد  در  آمده  وجود  به  کنونی  رشایط 

همکاریهای  میالدی،   ۲۰۱۵ سال  از  ایران 

افزایش  مجدد  فرانسه  و  ایران  اقتصادی 

است  امر سبب شده  و همین  کرده  پیدا 

امیدوار  آینده  به  نسبت  بتوانیم   که 

باشیم.

وی ترصیح کرد: طی سالهای اخیر هیاتهای 

تجاری و اقتصادی بلندپایه میان دو کشور 

بسیاری  های  نامه  تفاهم  و  شده  تبادل 

دو کشور  دولتی  و  میان بخش خصوصی 

به امضا رسیده است که بخش عمده ای از 

آنها به قراردادهای تعهدآور تبدیل شده که 

از جمله آن می توان به تفاهم نامه خرید 

خودروهای  ایرباس،  مسافربری  هواپیامی 

پژو و رنو با رشکت توتال فرانسه اشاره کرد.

مشرتک  کمیسیون  برگزاری  همچنین 

اقتصادی ایران و فرانسه که تصمیم گیری 

برگزاری آن در سفر رئیس جمهور ایران به 

این کشور انجام شده بود نیز برپا گردید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 

اخیر  مهم  رویدادهای  از  کرد:  خاطرنشان 

کرد  اشاره  مواردی  به  توان  می  کشور  دو 

ایران  اقتصاد  بر  بسیاری  تاثیرگذاری  که 

داشت  توجه  باید  حالیکه  در  اند،  داشته 

است  اسرتاتژیکی  موقعیت  دارای  ایران 

میان  ارتباطی  پل  به عنوان  تواند  که می 

فرانسه و کشورهای آسیای میانه، قفقاز و 

خاورمیانه باشد. این در رشایطی است که 

میلیارد   ۴۲۵ ملی  ناخالص  تولید  با  ایران 

دالر دومین اقتصاد بزرگ منطقه و دومین 

کشور به لحاظ جمعیت است و بنابراین 

کمرتین ریسک رسمایه گذاری با بیشرتین 

می  خود  که  دارد  را  منطقه  در  بازدهی 

تواند زمینه ساز تحوالت بسیار در روابط 

فرانسه شود. و  ایران 

برای  مناسب  امکانات  داد:  ادامه  شافعی 

در  مشرتک  گذاریهای  رسمایه  توسعه 

بخشهای انرژی، ترابری، زیرساخت، محیط 

و  بهداشت  اطالعات،  فناوری  زیست، 

و خدمات  کشاورزی، جهانگردی  سالمت، 

بوده و رسمایه گذاری مشرتک برای تولید 

 ۴۵۰ بازار  به  آن  صادرات  و  واحد  برند 

بسیاری  اهمیت  همسایه  نفری  میلیون 

دارد.

با  فرانسه  از سوی دیگر  وی ترصیح کرد: 

سطح مبادالت بیش از هزار میلیارد دالر در 

جهان در زمره قدرت مطرح اقتصاد جهان 

قرار گرفته و همواره یکی از منابع تامین 

و  بوده  کشورمان  عمده  کاالهای  کننده 

از اهداف مشرتک دو  در حال حارض یکی 

از  تجاری  مبادالت  حجم  ارتقای  کشور 

سطح کنونی ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار دالری 

است  آینده  سال  در  برابر  دو  حداقل  به 

که امیدواریم این امر با تالش های بخش 

نزدیک محقق  آینده  در  خصوصی کشور 

شود.

رئیس اتاق بازرگانی  ایران خبر داد؛

افزایش مبادالت ایران و فرانسه
 به 4/8میلیارد دالر 

 صادرات ساالنه  75 میلیون دالر کاال از ایران به آفریقای جنوبی
سفیر کشور آفریقای جنوبی در جمهوری اسالمی ایران با اشاره به صادرات ساالنه بیش از 7۵ میلیون دالر کاال 

از ایران به آفریقای جنوبی، گفت: با اتخاذ تصمیم های راهربدی، رشایط افزایش این میزان صادرات ایران فراهم 

است.

به گزارش ایرنا، ویلیام مکس فلمن وایرت در نشست با فعاالن اقتصادی سمنان در اتاق بازرگانی این استان 

افزود: روابط سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران و آفریقای جنوبی در سطح باالیی قرار دارد و روابط تجاری و 

اقتصادی نیز باید از 7۵ میلیون دالر در سال افزایش یابد. 

وی ادامه داد: در زمان فعالیت دولت تدبیر وامید در ایران، سطح روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و آفریقای 

جنوبی به باالترین سطح خود در ۵۰ سال گذشته رسید و عمق دوستی و همکاری های تجاری و اقتصادی بین 

۲ کشور بسیار پایدار است. 

سفیر کشور آفریقای جنوبی در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی 

به منظور گسرتش روابط تجاری، توسعه پایدار و رونق اقتصادی در ۲ کشور یکسان می شود، گفت: زیرساخت 

های رسمایه گذاری در ایران بسیار قابل توجه است و به فعاالن اقتصادی آفریقای جنوبی پیشنهاد می کنیم 

که در این کشور رسمایه گذاری کنند. 

وی ترصیح کرد: آفریقای جنوبی ظرفیت الزم برای صادرات محصوالت کشاورزی و انتقال علوم در بخش معدن 

را به ایران داراست و باید با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی برای افزایش اشتغال جوانان دانش آموخته در 

۲ کشور برنامه ریزی کرد. 

وی اضافه کرد: رایزن اقتصادی سفارت آفریقای جنوبی در ایران، مهم ترین زیرساخت های رسمایه گذاری در 

سمنان را رصد کرده و در چند ماه آینده رویدادهای خوبی در بحث صادرات و واردات کاال بین ۲ کشور اتفاق 

می افتد. 

سفیر کشور آفریقای جنوبی در ایران گفت: استان سمنان از زیرساخت های مهم گردشگری و تجاری برخوردار 

است و رسمایه گذاران آفریقای جنوبی آمادگی دارند برای رونق اقتصادی در ایران به این استان سفر کنند. 

ویلیام مکس فلمن وایرت، سفیر آفریقای جنوبی در جمهوری اسالمی در سفری ۲ روزه، بازدید از واحدهای 

صنعتی، تولیدات و ظرفیت های رسمایه گذاری در استان سمنان را در برنامه دارد. 

به گزارش ایرنا، در سه ماه اول سال 96، نرخ بیکاری در استان سمنان ۸.۸ درصد و ۲ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیشرت بود و با تحقق کامل ارایه تسهیالت 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح های 

اقتصادی در قالب تفاهم نامه های رسمایه گذاری بخش خصوصی به تعداد ۸7 طرح با رسمایه گذاری 7۱ هزار 

و ۵۱۰ میلیارد ریال در هامیش های رسمایه گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در 

سمنان کاهش قابل توجهی یابد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

لغو معافیت مالیاتی، از رقابت پذیری کاالهای معدنی در جهان می کاهد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرات کشور از مشکالت ساختاری رنج می برد، گفت: ابالغیه 

بازارهای جهانی برای  از فرصت رقابت در  جدید فهرست کاالهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی، 

کاالهای معدنی می کاهد.

به گزارش ایرنا، محمد الهوتی افزود: ماه گذشته فهرستی از کاالهای صادراتی که مشمول لغو معافیت مالیاتی 

شده اند، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.

ترغیب  و  فروشی  خام  از  برای جلوگیری  و  توسعه  برنامه ششم  قانون  اساس  بر  ابالغیه  این  وی،  گفته  به 

صادرکنندگان به ایجاد ارزش افزوده تهیه شده است که بر اساس آن برخی کاالها که بنا به تشخیص کمیته 

مسئول خام تلقی می شوند، ۸۰ درصد معافیت مالیاتی آنها لغو و تنها از ۲۰ درصد معافیت برخوردار می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امسال نیز از زمان آغاز برنامه ششم توسعه، موضوع معافیت مالیاتی صادرکنندگان 

متفاوت از گذشته شده و به جای معافیت، مشمول »رضیب صفر مالیاتی« خواهند شد.

وی ادامه داد: بر این اساس همه صادرکنندگان موظفند با ارائه اسناد و مدارک حسابداری و نیز درآمد خود، از 

رضیب صفر مالیاتی استفاده کنند.

الهوتی توضیح داد: با اعالم درآمد صفر مالیاتی، صادرکنندگان تفاوتی با رشکت های تجاری نخواهند داشت و 

در عمل مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.

وی اظهار داشت: کمیته مذکور پارسال با حضور منایندگان اتاق بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به دبیری سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و کاالها منتخب بر اساس کار کارشناسی انتخاب 

شدند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: در این فهرست، کاالها بر اساس کد تعرفه صادراتی خود مشخص 

شده اند و غیرقابل تفسیر یا برداشت های سلیقه ای هستند.

معدنی  کاالهای  از  بسیاری  زیرا  داشت،  قرار  فهرست  این  کاالهای  در صدر  معدنی  مواد  کرد:  یادآوری  وی 

می شوند. خام صادر  به صورت  زیرساخت  نبود  دلیل  به  کشورمان 

الهوتی با تاکید بر اینکه »به شخصه معتقد نیستم که این گونه سیاست ها بتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده 

در تولید صادرات محور شود«، گفت: صادرات کشورمان از مشکالت ساختاری نظیر نبود زیرساخت مناسب 

حمل و نقل رنج می برد و در برخی موارد جایابی و جامنایی مناسبی برای بعضی واحدهای تولیدی نداریم.

وی ترصیح کرد: هزینه های مرتتب بر بخش معدن که به فعاالن این حوزه تعلق می گیرد، سبب می شود که 

فرصت رقابت در بازارهای جهانی برای آنان کاهش یابد.

این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با یادآوری اینکه پارسال سیاست ها و رسمایه گذاری 

های خوبی برای بخش معدن کشور طراحی شد و انجام گرفت، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ارزش افزوده در 

بخش معدن، بیش از قابلیت ها موجود ظرفیت وجود دارد؛ اما باید رشاط کار فراهم شود.

وی تاکید کرد: تنها با تامین زیرساخت و رفع موانع می توان به ایجاد ارزش افزوده اقدام کرد، اما وضع مالیات 

و ممنوعیت صادرات با ایجاد عوارض صادراتی منی تواند به تولید ارزش افزوده بیانجامد.

اسحاق جهانگیری ۱6 مرداد ماه امسال بخشنامه ای درباره اصالح ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم را ابالغ 

کرد که بر اساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.

معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت خبرداد: 

مناطق کمتر توسعه یافته اولویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد:مناطق محروم و کمرت توسعه یافته از اولویت های اصلی ارائه 

خدمات توسط صندوق ضامنت رسمایه گذاری صنایع کوچک قرارباشد. 

کوچک  صنایع  گذاری  رسمایه  ضامنت  صندوق  عادی  عمومی  مجمع  در  ایلنا،محمدرضافیاض  گزارش  به 

گفت:الکرتونیکی شدن صدور ضامنت نامه های این صندوق، ازاقدامات مهم در تکریم ارباب رجوع،سهولت 

امور و کمک به توسعه رسمایه گذاری صنایع کوچک است.

ضامنت  صندوق  مدیره  هیات  ترکیب  افزود:  کوچک  صنایع  رسمایه گذاری  ضامنت  صندوق  مجمع  رییس 

رسمایه گذاری صنایع کوچک می تواند سال آینده دستاوردهای بهرتی برای پشتیبانی از صنایع کوچک در مناطق 

کمرت توسعه یافته و کمک به شعار امسال اشتغال و تولید بویژه در مناطق محروم داشته باشد. 

وی افزود: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت،توجه به تولید داخل و صنایع کوچک مورد 

توجه ویژه قرار گرفته است.

فیاض گفت: متام تالش وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال جاری، حامیت از تولید داخل و رونق بنگاههای 

تجارت ترصیح کرد: همه وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانها  ،معدن و  صنعتی است. معاون وزیرصنعت 

اقتصاد  با نظر مساعد وزارت  افزود:  اند.فیاض  بکار بسته  تولید  از  برای پشتیبانی  را  ، همت و تالش خود 

وزارت صنعت،معدن  به  وابسته  های  مسئله مشمول شدن  واگذاری صندوق  دولت،  اقتصادی  وکمیسیون 

وتجارت برطرف و موضوع واگذاری ها مرتفع می شود.وی همچنین گفت: باید تالش شود موانع موجود برای 

توسعه رسمایه گذاری، و حامیت از صنایع کوچک بر طرف شود و در بودجه سال 97 این مهم لحاظ شود. معاون 

وزیرصنعت ،معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد با توجه به فعالیت گسرتده صندوق ضامنت رسمایه گذاری 

صنایع کوچک ورشد صدور ضامنت نامه ها در سال 9۵ و شش ماهه سال 96 ، افزایش رسمایه این صندوق در 

سال 97 محقق شود.در این جلسه،  محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضامنت رسمایه گذاری صنایع 

کوچک ضمن ترشیح عملکرد این صندوق گفت: برنامه این صندوق در سال 96 ، رشد ۱۰۰ درصدی صدور 

ضامنت نامه ها نسبت به سال 9۵ است.وی گفت : این میزان رشد در شش ماهه اول سال 96 تحقق یافته 

است و ما در تالش هستیم تا پایان سال هم همین مسیر رشد را ادامه دهیم.مقیسه گفت: افزایش رسمایه 

صندوق و اصالح اساسنامه،  به منظور ارائه خدمات بیشرت به صنایع کوچک، الزم و رضوری است که امیدواریم 

با مساعدت دولت و مجلس شورای اسالمی محقق شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از تعیین 

توسط  عمومی  اولویت  هشت  و  تخصصی  اولویت   ۱۸

اجرایی  برنامه های  ماه  دو  مدت  ظرف  ریاست جمهوری 

کند. ارائه  را  مربوطه 

صنعت،  وزیر  احکام  ضامیم  به  توجه  با  ایسنا،  گزارش  به 

معدن و تجارت که از سوی رییس جمهوری ابالغ شده است، 

محمد رشیعتمداری مکلف شده است ظرف مدت دو ماه 

و  گیری ها  جهت  به  توجه  با  را  وزارتخانه  این  برنامه های 

رییس جمهوری  دفرت  به  و  کرده  تنظیم  ابالغی  اولویت های 

کند. ارائه 

تعیین ۱۸ اولویت تخصصی توسط حسن روحانی برای وزارت 

این  برعهده  را  سنگینی  وظیفه  تجارت  و  معدن  صنعت، 

وزارتخانه قرار داده است و قطعا اجرای دقیق هر کدام از آنها 

نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدون است. برنامه ریزی ای که در 

صورت اجرایی شدن تغییر و تحول جدی در حوزه اشتغال، 

توامنندسازی بخش خصوصی، جذب رسمایه  گذاری خارجی، 

ارتقاء بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و 

دگرگونی اساسی در نظام خرده فروشی و واسطه گری ایجاد 

خواهد کرد.

و  معدن  صنعت،  وزارت  تخصصی  اولویت های  تعیین  در 

تجارت، برنامه  ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش های 

ارتقاء  و  توامنند سازی بخش خصوصی  تولیدی و خدماتی، 

فضای رقابتی و امنیت رسمایه گذاری در محیط کسب و کار، 

همکاری در اصالح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب 

و تشویق رسمایه گذاری خارجی، کاهش انحصارات در بخش 

خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی 

و حامیت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار به 

عنوان پنج اولویت اولیه تعریف شده اند.

فعالیت  و  رشوع  تسهیل  منظور  به  زدایی  مقررات 

کسب وکارهای خصوصی، اجرای اسرتاتژی صنعتی مبتنی بر 

تولید جهانی، مشارکت  زنجیره  در  مشارکت صادرات محور 

تنظیم  انرژی،  در مرصف  برنامه های رصفه جویی  در  مؤثر 

و  اساسی  محصوالت  بازار  بینی پذیر  پیش  و  مند  قاعده 

وزارت  دیگر  اولویت  پنج  تجاری  رشکت های  توامنندسازی 

صنعت، معدن و تجارت هستند که توسط رییس جمهوری 

شده اند. تعیین 

دگرگونی اساسی در نظام خرده  فروشی و واسطه گری با بهره 

گیری از فعالیت های دانش بنیان، ارتقای بنگاه های خرد به 

برای  تالش  متوسط،  و  کوچک  بنگاه های  توسعه  و  کوچک 

طی  غیرنفتی  صادرات  در  درصدی   ۱۵ از  بیش  رشد  تحقق 

انعقاد پیامن ها  سال های دولت دوازدهم، توسعه تجارت و 

بازارهای  به  دسرتسی  برای  جانبه  چند  یا  دو  قراردادهای  و 

صادراتی و ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید 

برای محمد  تعیین شده  اولیت های  ناخالص داخلی دیگر 

رشیعتمداری و وزارتخانه متبوعش هستند.

سه اولویت پایانی نیز که تعداد اولویت های تخصصی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت را به ۱۸ مورد ارتقاء می دهند، توسعه 

افزایش  و  اقتصادی  بنگاه های  سطح  در  نوآوری  و  فناوری 

رقابت پذیری از طریق ارتقاء همکاری های بین املللی میان 

رشکت های داخلی با رشکت های پیرشوی خارجی، تشویق و 

توسعه ورود رشکت های داخلی در زنجیره تأمین رشکت های 

خارجی بزرگ فعال در ایران و هامهنگی الزم با وزارت جهاد 

کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه هستند.

براین اساس و با توجه به ضامیم احکام وزیر صنعت، معدن 

و تجارت که از سوی رییس جمهوری ابالغ شده است محمد 

برنامه های  ماه  دو  مدت  است ظرف  موظف  رشیعتمداری 

به جهت  دقیق  توجه  با  را  خود  مدیریت  تحت  وزارتخانه 

گیری ها و اولویت های عمومی و اختصاصی ابالغ شده تنظیم 

ارائه رییس جمهوری  دفرت  به  را  اجرایی  برنامه های  و   کرده 

 کند.

تعیین ۱۸ ماموریت برای وزارت صنعت توسط روحانی

صنایع  نوسازی  و  گسرتش  سازمان 

توسعه  شورای  و   )IDRO( ایران 

در   )RTEDC( روسیه  اقتصادی 

نامه همکاری در  تفاهم  مراسمی 

حوزه های فوالد، معدن، نفت و گاز 

کردند. امضا 

نامه  تفاهم  این  ایرنا،  گزارش  به 

معظمی  منصور  حضور  با  که 

رئیس هیات عامل سازمان گسرتش 

لوان  )ایدرو(،  ایران  نوسازی  و 

ایران،  در  روسیه  سفیر  جاگاریان 

یلنا گولینا معاونت شورای توسعه 

احمد  و  روسیه  خارجی  تجارت 

عراقچی مدیر امور بین امللل ایدرو 

در محل سازمان گسرتش و نوسازی 

شد. امضا  ایران  صنایع 

روسیه  اقتصادی  توسعه  شورای 

غیرانتفاعی  نهادی   )RTEDC(

محسوب   )NGO( نهاد  مردم  و 

می شود که بالغ بر ۱۰ هزار رشکت 

اقتصادی را در زیر مجموعه  مهم 

دارد. خود 

بازار ایران به منظور رسمایه گذاری 

های  رشکت  متام  روی  به  مشرتک 

بین املللی باز است 

هیات  رئیس  معظمی  منصور 

نوسازی  و  گسرتش  سازمان  عامل 

ایران )ایدرو( در مراسم امضای این 

و  ایران  روابط  گفت:  نامه  تفاهم 

و  اسرتاتژیک  رابطه  یک  روسیه 

درازمدت است و با توجه رفتارهای 

در  کشورها  از  برخی  غیرقابل 

صحنه بین امللل این دو کشور باید 

براساس احرتام متقابل و روابط دو 

باشد.  طرفه 

جمهوری  سیاست  افزود:  وی 

دوستان  با  همکاری  ایران  اسالمی 

دوران  در  که  کشورهایی  ویژه  به 

سختی با ما همکاری کردند، است. 

و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 

نامه  تجارت درباره امضای تفاهم 

گفت:  نیز  روسیه  و  ایران  بین 

امضای تفاهم نامه کار خوبی است 

نامه ها  این تفاهم  اما بهرت است 

های  فرصت  از  و  کنیم  اجرایی  را 

خوبی که روسیه برای رشکت های 

ایرانی فراهم کرده استفاده کنیم.

برجام  از  پس  اظهارداشت:  وی 

هیات  یکصدمین  روسی  هیات 

سفر  ایران  به  که  است  خارجی 

کرده و بسیار خوشحالیم که حجم 

در  املللی  بین  ارتباطات  از  باالیی 

ایران  نونسازی  و  گسرتش  سازمان 

است.  شده  فراهم  )ایدرو( 

ایدرو کرد:  ترصیح   معظمی 

 می تواند دروازه رشکت های روسی 

به ایران باشد که در متام بخش های 

اسرتاتژیک  و  بزرگ  صنایع  مهم 

این سازمان در ۵۰  فعالیت دارد و 

 3 از  بیش  رسمایه  با  گذشته  سال 

میلیارد دالر بیش از 3۰۰ طرح اجرا 

است.  کرده 

روی  به  ایران  بازار  کرد:  تاکید  وی 

متام رشکت های معترب بین املللی 

که در ایران رسمایه گذاری مشرتک 

باز است.  باشند  داشته 

بیان  با  ایدرو  عامل  هیات  رئیس 

اینکه روابط ایران و روسیه روابط 

اسرتاتژیک و درازمدتی است، افزود: 

براساس توافق روسای جمهور ایران 

به  کشور  دو  شد  مقرر  روسیه  و 

و  سیاسی  روابط  سطح  باالترین 

تجاری برسند که این اتفاق خوبی 

روسیه  کشور  نیز  اخیرا  و  است 

های  رشکت  برای  مالی  تسهیالت 

است. کرده  فراهم  ایران 

و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 

تجارت با اشاره به اینکه تراز تجاری 

ایران و روسیه منفی و غیرمتوازن 

رشایطی  به  توجه  با  گفت:  است، 

که کشور روسیه فراهم کرده باید 

تجهیز  را  خود  ایرانی  های  رشکت 

کنند تا بتوانند وارد بازار آن شوند 

کند رشایط  نیز تالش می  ایدرو  و 

حضور رشکت های ایرانی را تسهیل 

کند و و به عبارتی به دنبال فراهم 

های  رشکت  برای  فرصت  کردن 

است.  روسی  و  ایرانی 

معظمی اظهارداشت: صدور روادید 

و سیستم بانکی از جمله مشکالت 

روسیه  و  ایران  اقتصادی  رابطه 

است که بحث روادید حل شده و 

حل  دنبال  به  نیز  بانکی  سیستم 

است.  شدن 

وی افزود: نکته مهم دیگری که در 

مدنظر  باید  روسیه  و  ایران  رابطه 

قرار گیرد شناخت رشکت های دو 

کشور از یکدیگر است که دو طرف 

اطالعات زیادی از هم ندارند و این 

رفت و آمدها و نشست ها کمک 

یکدیگر  از  ها  رشکت  تا  کند  می 

شناخت داشته باشند. 

و  ایران  تجار  برای  روادید  صدور 

است  شده  تسهیل  روسیه 

در  روسیه  سفیر  جاگاریان  لوان 

ایران نیز در ادامه این مراسم گفت: 

هفته گذشته محمد جواد ظریف 

های  مالقات  ایران(  خارجه  )وزیر 

روسیه  جمهوری  رئیس  با  خوبی 

داشت و در این مالقت ها همکاری 

بررسی شد.  دو طرف  اقتصادی 

سازمان  ایدرو  سازمان  افزود:  وی 

بزرگی است که می تواند در روابط 

اقتصادی ایران و روسیه به رشکت 

های روسیه کمک کند و امیدواریم 

اقتصادی  فضاهای  در  کشور  دو 

باشند.  داشته  پیرشفت  و  توسعه 

سفیر روسیه در ایران گفت: در حال 

حارض صدور روادید برای تجار هر 

دو کشور ایران و عراق تسهیل شده 

و تجار ایرانی می توانند با مراجعه 

به سفارت روسیه به راحتی روادید 

تجاری دریافت کنند.

و  ایران  دالری  میلیارد  دو  قرارداد 

واگن   ۱۰۰۰ تولید  برای  روسیه 

سازمان  میان  که  تفاهم نامه ای  در 

ایران  صنایع  نوسازی  و  گسرتش 

اقتصادی  )ایدرو( و شورای توسعه 

قراردادی  گرفت،  صورت  روسیه 

تولید  فاینانس  دالری  میلیارد  دو 

کاربری های  با  واگن  هزار  مشرتک 

در  استفاده  و  باری  مسافری، 

قطارهای مرتو و چند قرارداد دیگر 

رسید. امضا  به 

توسعه  برای  روسیه  آمادگی 

همکاری تجاری و صنعتی با ایران

و  تجارت  معدن،  صنعت،  وزیر 

گفت:  روسیه  تجاری  های  رشکت 

با  جانبه   ۲ همکاری  برای  روسیه 

در  مرکزی  استان  ویژه  به  ایران 

و  اقتصادی  تجاری،  روابط  توسعه 

دارد. آمادگی  صنعتی 

کارگروه  در  چرکاسوف  ماکسیم 

توسعه صادرات استان مرکزی که با 

حضور هیات تجاری استان نیژنی 

نوگورد روسیه در اراک برگزار شد، 

صنایع  زمینه  در  روسیه  افزود: 

کشتی سازی، ماشین سازی، هوا و 

فضا، متالوژی و چوب مزیت های 

اقتصادی و دانش فنی دارد و در این 

حوزه ها آماده همکاری با تجار و 

است.  مرکزی  استان  صنعتگران 

وی اظهار کرد: مناسبات اقتصادی 

سفر  با  ایران  اسالمی  جمهوری 

هیات های تجاری از روسیه درحال 

گسرتش است و این هیات ها می 

کوشند سطح و ابعاد ارتباط بین ۲ 

را توسعه دهند.  کشور 

و  تجارت  معدن،  صنعت،  وزیر 

گفت:  روسیه  تجاری  های  رشکت 

حال  در  که  کاالهایی  مهمرتین 

حارض از روسیه به ایران صادر می 

انواع  و  رنگی  کاغذ  شامل  شود 

نیز  ایران  از  و  است  آالت  ماشین 

انواع خشکبار به روسیه ارسال می 

شود. 

از  دیگری  بخش  در  چرکاسوف 

همکاری  سطح  افزود:  سخنانش 

بوشهر  نیروگاه  ساخت  در  روسیه 

در  کشور  این  و  یافته  افزایش 

ساخت ایستگاه این نیروگاه رسمایه 

است.  داشته  توجهی  قابل  گذاری 

اقتصادی  امور  هامهنگی  معاون 

و توسعه منابع استانداری مرکزی 

گفت: رشایط  نشست  این  در  نیز 

تجارت  محور  بر  دنیا  اقتصادی 

جهانی رقم می خورد و کشورهایی 

به  محدود  را  خود  ارتباطات  که 

حوزه جغرافیایی خود کنند همواره 

چشند.  می  را  شکست  طعم 

در مراسم امضاء قرارداد 2 میلیارد دالری تهران -  مسکو اعالم شد:

تسهیل حضور ایرانی ها در بازار روسیه



در پی ممنوع املعامله شدن پژو ۳۰۱ به دلیل عدم تعیین مالیات پرداختی بابت نقل و انتقال در دفرتخانه ها، ارزش گمرکی و حقوق 

ورودی این خودرو معادل ۸۲ میلیون تومان و مالیات نقل و انتقال خودرو معادل یک درصد یعنی ۸۲۰ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش فارس، عدم تعیین مالیات پرداختی بابت نقل و انتقال پژو ۳۰۱ در دفاتر ثبت اسناد باعث شده بود که معامله این خودرو و 

تغییر نام صاحب سند صورت نگیرد که این موضوع در خربی توسط خربگزاری فارس اطالع رسانی شد.

در پی این مسئله و پیگیری دستگاه های مربوطه از جمله سازمان ثبت، رسانجام ارزش گمرکی و حقوق ورودی پژو ۳۰۱ مدل ۲۰۱6 برای 

اجرا در سال ۲۰۱7 از سوی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران معادل ۸۲۰ میلیون ریال اعالم شد.

بر این مبنا، مالیات دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفرتخانه ها معادل یک درصد ارزش اعالم شده خواهد بود که ۸۲۰ هزار 

تومان است.

 مالیات فروش پژو ۳۰۱  
۸۲۰ هزار تومان

گروه خودرو: به نظر می رسد که دولت برای 

حامیت از کارخانه های تایر و حفظ رشایط 

قائل  آنها  برای  تسهیالتی  باید  آنها  رقابتی 

در  روزها،  این  کارشناسان  اعتقاد  به  شود. 

داخل کشورتایرهای باکیفیتی در حال تولید 

است که البته به هامن نسبت نیاز است تا 

روی برخی از تایرها بازنگری شود؛ از این رو 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم پیش 

درخواست  برندها  این  صاحبان  از  این  از 

کرده کیفیت تایرهای خود را افزایش دهند.

مدت هاست که موضوع تعرفه های وارداتی 

برای قطعات خودرو مورد انتقاد فعاالن این 

است.  گرفته  قرار  کشور  صنعت  از  بخش 

طی ماه های گذشته بارها خربهای متعددی 

درباره حامیت های تعرفه ای در جهت بهبود 

شده  منترش  داخلی  تولیدکنندگان  وضعیت 

تایرهای خارجی در میان  از  استفاده  است. 

خودروسازان داخلی نیز یکی از مواردی است 

بوده است. پیش  با واکنش هایی همراه  که 

نامناسب  وضعیت  درباره  خربهایی  این،  از 

واحدها و کارخانه های تولید تایر در داخل 

طی  حال  این  با  بود.  شده  منترش  کشور 

انجمن  مدیره  رئیس هیات  گذشته  روزهای 

است  کرده  اعالم  ایران  تایر  صنعت  صنفی 

معدن  صنعت،  وزیر  اولتیامتوم  از  پس  که 

و تجارت به خودروسازان درباره استفاده از 

که  است  شده  مقرر  حاال  خارجی،  تایرهای 

قانون »ممنوعیت واردات تایر برای استفاده 

خودروسازان » اصالح شده و نه تنها واردات 

تایر بلکه به طور کلی مرصف تایرهای خارجی 

شود. ممنوع  داخلی  برای خودروسازان 

داخلی  محصوالت  از  استفاده  افزایش  برای 

با  رقابت  قابلیت  باید  کیفیت  بر  عالوه 

محصوالت مشابه خارجی را نیز داشته باشند 

زیرا یکی از مشکالت کنونی در صنف تایر 

نداشنت توانایی رقابت قیمتی با نوع خارجی 

مناسب  کیفیت  وجود  با  که  است  خود 

به دلیل نرخ باالتر از اقبال کمرتی برخوردارند. 

برای  تاکید شده است که دولت  این رو  از 

حامیت از کارخانه های تایر و حفظ رشایط 

رقابتی آنها تسهیالتی درنظر بگیرد، البته این 

تسهیالت پس از مدتی باید به دولت و خزانه 

برنگشنت  در صورت  چراکه  شود  بازگردانده 

رشایط، وابستگی به تسهیالت دولتی در این 

این  از  گریز  که  می یابد  افزایش  کارخانه ها 

است. دشوار  وابستگی 

حقیقت این است که صنعت تایر کشور یک 

بنابراین  می رود،  به شامر  راهربدی  صنعت 

تولیدکنندگان داخلی برای واردات مواد اولیه 

و یا قطعات یدکی ماشین آالت نیاز به کمک 

و همراهی دولت دارند. چنانچه برای صنعت 

تایر کشور چاره اندیشی نشود با کاهش تولید 

تولیدات  که  درحالی  شد  خواهد  روبه رو 

داخل به راحتی می توانند تایرهای مورد نیاز 

خودروسازی کشور را تامین کنند بنابراین اگر 

برای آن فراهم نشود  رشایط رقابت قیمتی 

با افت تولید در این بخش روبه رو خواهیم 

داخلی  تایرسازان  محصوالت  همچنین  شد. 

پاسخگوی نیاز تایر کشور هستند و با توجه 

این  توسعه ای  طرح های  برخی  تکمیل  به 

باید  صنعت در رشکت های مختلف، دولت 

جدی تر از گذشته پشتیبان و حامی صنعت 

باشد. داخلی 

رئیس  گنجی،  محمدرضا  حال  همین  در 

هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران 

در  داشت:  اظهار  با خرب خودرو  گفتگو  در 

سال های گذشته وزیر وقت صنعت و معدن 

اینکه هرگونه  بر  مبنی  کرد  ابالغ  را  قانونی 

خودروسازان  مرصف  برای  تایر  واردات 

با اشاره به ترفند  داخلی ممنوع است. وی 

تایرهای  از  استفاده  برای  خودروسازان 

با  خودروسازان  متاسفانه  افزود:  خارجی، 

استفاده از این قانون، تایرهای خارجی را به 

یا طی  تامین کرده و  از داخل  نحوی دیگر 

تایر  میزان  واردکنندگان  و  تجار  با  قراردادی 

مورد نظر را وارد می کنند. وی ترصیح کرد: از 

آنجا که در این قانون تنها بر مساله واردات 

تایر تاکید شده، خودروسازان از این موضوع 

استفاده کرده و تنها به این بخش از قانون 

تایرهای  به مرصف  اما همچنان  عمل کرده 

می دهند. ادامه  خارجی 

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر 

ایران ترصیح کرد: براساس اصالح این قانون، 

خودرویی که در داخل تولید می شود به هیچ 

عنوان نباید از تایر خارجی و چینی در آنها 

استفاده شود. گنجی در ادامه از افزایش 4۰ 

درصدی واردات تایر طی 5 ماهه اول امسال 

در  تایر  واردات  متاسفانه  و گفت:  داد  خرب 

از سواری و سنگین در 5  اعم  کلیه سایزها 

ماهه اول امسال 4۰ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است. وی با 

تاکید  کشور  به  تایر  واردات  آمار  به  توجه 

تایر  واردات  آمار  همچنان  متاسفانه  کرد: 

نگران کننده است به طوری که در برخی از 

سایزها و حتی با وجود خودکفایی در تولید 

و  سمند  پژو،  پراید،  مثل  خودروهایی  تایر 

این  کامیون های تریلر، همچنان واردات در 

بخش صورت می گیرد.

اما موضوع واردات تایر از سایر کشورها تنها 

مشکل این صنعت در حال حارض نیست. به 

بر مشکل واردات،  کارشناسان عالوه  اعتقاد 

تولیدکنندگان  کالن  مطالبات  وصول  عدم 

میزان  تا  شده  موجب  خودروسازان  از  تایر 

نقدینگی و رسمایه در گردش سازندگان تایر به 

شدت تحت تاثیر قرار گیرد به طوری که این 

رشایط تولیدکنندگان را ناگزیر کرده تا مشکل 

نقدینگی خود را با دریافت وام از بانک ها 

و پرداخت بهره های غیرمعقول تامین کنند. 

تولیدکنندگان  امروز  که  است  این  حقیقت 

خارجی  تایرهای  واردات  با  کشور  در  تایر 

منی شوند  تولید  داخل  در  که  سایزهایی  در 

قانونی  مبادی  از  و  معترب  تولیدکنندگان  از 

که  آنچه  معتقدند  چراکه  ندارند   مشکلی 

از  تایر  ورود  می زند  هم  بر  را  بازار  توازن 

مبادی غیررسمی و غیرقانونی و ناهامهنگ 

با نیاز کشور است.

از طرف دیگر باید گفت که در صورتی که 

واردات تایر براساس کمبود نیاز کشور و از 

منابع معترب خریداری شده و به طور رسمی 

تولیدات  به  صدمه ای  هیچ گونه  شوند  وارد 

داخلی وارد نخواهد شد در حالی که واردات 

و  معترب  نا  تجاری  نشان  با  تایرها  از  برخی 

کشورهای  از  پایین  قیمت  و  نازل  کیفیت 

مختلف بویژه چین و هند رضبه مهلکی به 

این  فعاالن  اعتقاد  به  می زند.  داخل  تولید 

صنعت باید واردات تایر ضابطه مند شده و 

براساس نیاز موجود در کشور و در سایزهایی 

که تولید منی شود صورت پذیرد ضمن اینکه 

در  می شود  کشور  وارد  که  تایری  نوع  هر 

ایران منایندگی داشته و کیفیت آنها پیش از 

مراجع  تائید  به  کشور  گمرکات  از  ترخیص 

برسد. قانونی 

 در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شود؛

ممنوعیت واردات تایر
 برای استفاده خودروسازان

8 Wednesday -  20 September 2017چهارشنبه 29 شهریور 1396 - 29 ذی الحجه 1438  -  شماره 5404      

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا:

حواله های ساندرو استپ وی قابل فروش نیست
با توجه به انتشار اخباری مبنی بر خرید و فروش حواله های خودروی ساندرو استپ وی در رسانه های گوناگون 

با توجه به عدم امکان صلح در قراردادهای پیش فروش این خودرو هر گونه عواقب احتاملی در جریان داد و ستد 

متوجه خریداران و فروشندگان است.

رضا تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: برای جلوگیری از کسب و کارهای حاشیه ای 

در پیش فروش ساندرو استپ وی، اقداماتی انجام شده که هر کدام به نوبه خود باز دارنده بود و از ایجاد فضای 

داللی جلوگیری می مناید.

تقی زاده افزود: در گام اول هر نفر با یک کد ملی امکان ثبت نام دارد و امکان تکرار کد ملی در جریان ثبت نام 

وجود ندارد و در گام بعدی امکان خرید و فروش کاردکسی این خودرو میرس نیست بنایراین خرید و فروش در 

منایندگی ها انجام منی شود و عواقب هر گونه خرید و فروش مشرتیان بیرون از چار چوب منایندگی ها  متوجه 

سایپا منی باشد. 

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا  در پاسخ  به اینکه آگهی های فروش این خودرو توسط برخی 

افراد در فضای مجازی منترش شده گفت: زمان تحویل این آگهی های مورد استناد مربوط به تحویل خودرو در 

مهرماه است، در حالی که در طرح فروش اخیر زمان تحویل خودرو آذر و دی ماه سال جاری است.

تقی زاده با اشاره به ابالغ بخش نامه به منایندگی ها گفت: هر گونه اعالم روش های فروش، درج آگهی و... در 

خصوص خودرو استپ وی ممنوع بوده و در صورت مشاهده با منایندگی متخلف برخورد خواهد شد.

وی در انتها با تاکید دوباره به این که، عواقب هر گونه خرید فروش حواله ساندرو استپ وی متوجه فروشندگان 

و خریداران است افزود: منایندگی های سایپا حق مشارکت در نقل و انتقال حواله های صادر شده را ندارند و در 

صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش، با منایندگی های متخلف برخورد خواهد شد.

صدور دعوتنامه خریداران پژو 2008 برای شهریور ماه
دعوت نامه متامی خریداران پژو۲۰۰۸ که موعد تحویل خودرو آنها شهریور96 است، صادر و ارسال شده تا در چند 

روز آینده خودرو آنها تحویل شود.

انتخاب برای دریافت پژو۲۰۰۸  را  از مشرتیان که شهریورماه   نامه، آن دسته  با صدور دعوت  ایلنا،   به گزارش 

کرده اند، می توانند طی روزهای آینده با تکمیل وجه ثبت نام و طی مراحل قانونی، خودرو خود را دریافت کنند.

خودروهای دیزلی عامل مرگ ۱0 هزار نفر در اروپا
طبق پژوهش های انجام شده، خودروهای دیزلی در اروپا تنها در سال ۲۰۱۳ موجب مرگ زودرس بالغ بر 

۱۰ هزار نفر در این قاره شده اند.به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت theverge، نزدیک به دو سال پیش 

بود که رسوایی پرونده خودروهای آالینده فولکس واگن آملان برای نخستین بار در آمریکا افشا شد چرا که 

پس از آزمایش های صورت گرفته مشخص شد نرم افزار مدیریت میزان آالیندگی موتور خودروهای دیزلی 

این رشکت در آمریکا دستکاری شده است.فولکس واگن پس از اعرتاف به تقلب، به پرداخت 4.۳ میلیارد 

دالر جریمه محکوم شد و هنوز هم با مشکالت حقوقی در آملان و رسارس جهان مواجه است. این رشکت ۲۲ 

میلیارد یورو را برای پرداخت خسارت اختصاص داده است و همچنان هم به ایجاد آلودگی در محیط زیست 

در جهان متهم است.از آن زمان تاکنون در متامی کشورهایی که از خودروهای دیزلی استفاده می کردند و 

بر این باور بودند که خودروهای دیزلی از خودروهای بنزینی پاک تر است، سایه شک و تردید انداخته شد. 

رسوایی فولکس واگن در آمریکا جرقه ای بود تا پژوهشگران، مهندسان و متخصصان را گردهم بیاورد تا در 

مورد رسنوشت و عملکرد خودروهای دیزلی و بنزینی تصمیم های جدی تری اتخاذ کنند.

آلمان طرف خودروهای دیزلی را گرفت!
به گفته وزیر امور خارجه آملان، این کشور نباید به پیروی از انگلستان، فروش و استفاده از خودروهای دیزلی 

را ممنوع اعالم کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویرتز، زیگامر گابریل  وزیر امور خارجه آملان اظهار کرد که آملان نباید هامنند 

 انگلستان، تولید و فروش خودروهای دیزلی را ممنوع اعالم کند چرا که وی بر این باور است که تاکنون

 رشکت های خودروسازی بزرگ آملانی تحت تاثیر رسوایی زیست محیطی رشکت فولکس واگن در آمریکا 

متحمل خسارات و زیان های بسیاری شده اند.

نزدیک به دو سال پیش بود که رسوایی پرونده خودروهای دیزلی فولکس واگن آملان برای نخستین بار در 

آمریکا افشا شد چرا که پس از آزمایش های صورت گرفته مشخص شد نرم افزار مدیریت میزان آالیندگی 

موتور خودروهای دیزلی این رشکت در آمریکا دستکاری شده است.

فولکس واگن پس از اعرتاف به تقلب، به پرداخت 4.۳ میلیارد دالر جریمه محکوم شد و هنوز هم با مشکالت 

حقوقی در آملان و رسارس جهان مواجه است. این رشکت ۲۲ میلیارد یورو را برای پرداخت خسارت اختصاص 

داده است و همچنان هم به ایجاد آلودگی در محیط زیست در جهان متهم است.

از آن زمان تاکنون در متامی کشورهایی که از خودروهای دیزلی استفاده می کردند و بر این باور بودند که 

خودروهای دیزلی از خودروهای بنزینی پاک تر است، سایه شک و تردید انداخته شده است.

گابریل بعنوان یک سوسیال دموکرات همچنین عنوان کرد که تولید باتری مخصوص خودروهای برقی در آملان 

از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نیازمند حامیت دولت این کشور است.

دولت انگلیس قرار است تا سال ۲۰4۰ تولید و فروش متامی خودروهای بنزینی و دیزلی را در این کشور 

ممنوع اعالم کند تا بدین وسیله با معضل آلودگی هوا مقابله کرده و خودروهای دوستدار محیط زیست را 

بکار بگیرد.

پس از انگلستان، کشورها و شهرهای دیگری همچون فرانسه، مادرید، مکزیکوسیتی و آتن نیز می خواهند 

روند تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را متوقف کنند.

وزیر امور خارجه آملان اظهار کرد:« من متقاعد شده ام که آملان نباید بدنبال پیروی از تصمیم انگلستان و یا 

سایر کشورها، تولید خودروهای دیزلی را متوقف کند بلکه این کشور با بهمراه داشنت خودروسازان عظیم و 

قدرمتند درصدد حل مشکل آالیندگی این خودروها و در کنار آن توسعه و پیرشفت در ساخت خودروهای 

برقی باشد”.

 

کرایسلر، مدل ۳00 را قدرتمندتر می کند 
کرایسلر قصد دارد در آینده ای نزدیک خودرو لوکس مدل ۳۰۰ را با موتور بسیار قوی Hellcat وارد بازار کند.

به گزارش خودروکار، دو مدل دوست داشتنی دوج یعنی چارجر و چلنجر سال ها پیش از موتور بسیار 

قدرمتند ۸ سیلندر 6.۲ لیرتی Hellcat رومنایی و  استفاده کردند که توان تولید 7۰7 اسب بخار را داشت. 

 پس از آن جیپ گرند چروکی از این موتور قدرمتند استفاده کرد و تبدیل به قوی ترین شاسی بلند بازار

 شد. بر اساس آخرین اخبار، کرایسلر قصد دارد از این موتور قوی بر روی یکی از لوکسرتین خودروهای خود 

یعنی مدل ۳۰۰ استفاده کند. با توجه به اینکه این مدل از پلتفرم مشابه با دوج های چارجر و چلنجر استفاده 

می کند، قابل درک است که موتور قدرمتند روی آن قرار بگیرد. 

این خودرو با موتور قوی که تا سال ۲۰۱۸ به بازار می آید، به احتامل زیاد آخرین مدل کرایسلر ۳۰۰ خواهد 

بود که با چهره قدیمی رومنایی می شود. در سال ۲۰۱9 چهره این مدل از کرایسلر به طور کلی تغییر خواهد 

کرد. الزم به ذکر است که مدل ۳۰۰ از سال ۲۰۰4 تا امروز تنها یکبار به روزرسانی شده است و همچنان از 

هامن پلتفرم قدیمی استفاده می کند. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که ممکن است تولید تا سال 

۲۰۲۰ نیز ادامه داشته باشد. 

تصمیم جدیدی برای خودروهای ممنوعه گرفته نشده است؛

کالهبرداری با آگهی واردات 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی

باالی ۲5۰۰ سی سی  موتور  با حجم  واردات خودروهای 

در حالی ممنوع است که برخی سودجویان همچنان با 

انتشار آگهی در فضای مجازی و دادن وعده پالک کردن 

این خودروها با سهمیه ایثارگران به دنبال کالهربداری و 

اخاذی از مشرتیان هستند.

خودروهای  واردات  ممنوعیت  پی  در  فارس،  گزارش  به 

سوء  برای  فضایی  سی سی،   ۲5۰۰ باالی  موتور  حجم  با 

استفاده و کالهربداری برخی افراد فراهم شده به طوری 

این نوع خودروها، نسبت به  با دادن وعده واردات  که 

می کنند. اقدام  متقاضیان  از  اخاذی 

کالهربداران برای جذب مشرتی حتی از تبلیغات گسرتده 

این  از  نیز دریغ نکرده و سعی دارند  در فضای مجازی 

طریق برخی مشتاقان این خودروها را در تور خود صید 

کنند.

خربنگار فارس در متاس با یکی از آگهی دهندگان در مورد 

 ۲5۰۰ باالی  موتور  حجم  با  خودروی  واردات  چگونگی 

سی سی سوال کرد که وی پاسخ داد:  واردات این خودروها 

را با استفاده از سهمیه ایثارگران انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه برای پالک کردن خودروهای 4 سیلندر 

به باال از سهمیه ایثارگران استفاده می کنیم، گفت: برای 

فروش خودرو، یک قرارداد با شام منعقد می کنیم و پس از 

یک هفته، خودرو را تحویل می دهیم.

وی تأکید کرد: مشکلی در پالک کردن ماشین وجود ندارد 

و خودرو، پالک ملی می شود.

این در حالی است که طبق مصوبه هیأت وزیران و ابالغیه 

رعایت  جمهور،  رییس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 

موضوع ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای باالی ۲5۰۰ 

سی سی و لزوم رعایت سال ساخت خودرو همزمان با 

سال ورود خودرو در مورد سهمیه های ایثارگران نیز الزامی 

است.

خودرو  واردکنندگان  صنفی  انجمن  رییس  رضایی،  میثم 

برخی  و  در فضای مجازی  اخیرا  مورد می گوید:  این  در 

سایت های فروش خودرو شاهد انتشار آگهی های فروش 

و یا پیش فروش خودروهای با حجم موتور باالی ۲5۰۰ 

سی سی هستیم در حالی که طبق آخرین بخشنامه مرکز 

واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک، ثبت سفارش 

 و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲5۰۰ 

سی سی به کشور همچنان در سال 96 مجاز نیست.

مورد  در  آگهی هایی  انتشار  با  برخی  می گوید:   وی 

پیش فروش مدل های محبوب خودروهای آملانی با حجم 

موتور باالی ۲5۰۰ سی سی در پی کالهربداری از مشرتیان 

هستند و با وعده هایی نظیر واردات با ترک ترشیفات و 

همچنین احتامل قریب الوقوع بودن آزادسازی ورود این 

خودروها اقدام به پیش فروش و جمع آوری مبالغ کالنی 

از مشرتیان کرده اند.

رضایی ادامه می دهد: خودروهای با حجم موتور بیشرت 

از ۲5۰۰ تا ۳۰۰۰ سی  سی در ردیف تعرفه »۸7۰۳۲۳۳۱« 

طبقه بندی  واردات  و  مقررات صادرات  تعرفه ای  جداول 

با  و  بوده  ممنوع  آنها  واردات  همچنان  که  می شوند 

اهدافی مانند مبارزه با ارشافی گری و کنرتل نرخ ارز به 

منی شوند. وارد  کشور 

به گفته وی، مواردی نظیر پیش فروش، فروش و فروش 

اقساطی خودروها تنها توسط رشکت های مجاز واردکننده 

سازمان  و  سازمان حامیت  مانند  مراکزی  تأیید  مورد  که 

تعزیرات حکومتی هستند، انجام می شود و بدون تردید 

پی در  زمینه  این  در  مدعی  اشخاص  و  رشکت ها   سایر 

 انگیزه های سودجویانه از مشرتیان هستند.

با  کرد  توصیه  بازار خودروهای خارجی  به مشرتیان  وی 

استعالم و شناخت دقیق از رشکت های عرضه کننده برای 

زمینه  در  دروغین  تبلیغات  فریب  و  کنند  اقدام  خرید 

نخورند. را  باالی ۲5۰۰ سی سی  فروش خودروهای 

به گفته وی، سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی مجاز 

طبق دسته بندی های گمرک همچنان برای رشکت های 

مناینده و غیر رسمی بسته است و تصمیم دولت در این 

باره می تواند از ایجاد آشفتگی و افزایش حبابی قیمت ها 

جلوگیری کند.

 الزم به ذکر است که کرایسلر پس از ایجاد تغییر در مدل ۳۰۰ به رساغ مدل پسفیکا خواهد رفت و این خودرو را نیز در سال 
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رکورد زنی جدید در بازار سرمایه؛

ورود شاخص کل بورس به کانال ۸۵ هزار واحدی
شاخص کل بورس اوراق بهادار در معامالت دیروز با ثبت رکوردی جدید از معامالت 929 واحد افزایش یافت و به 

ارتفاع ۸۵ هزار و 343 واحد رسیده است.

ـ ارزشی( 300 واحد، کل )هموزن( ۸1 واحد، قیمت )هموزن( 61 واحد، آزاد   به گزارش ایِبنا، شاخص قیمت )وزنیـ 

شناور 916 واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب ۸03 و 120۸ واحد رشد کردند.

بررسی عوامل رونق بورس در هفته های اخیر

کارشناس بازار رسمایه با ترشیج عوامل تاثیرگذار در رشد شاخص بورس، گفت: رشد قیمت کامودیتی ها )مواد پایه و 

معدنی( در بازارهای جهانی، گزارش های مثبت گروه های بورسی، آمادگی بازار رسمایه برای خروج از دوره طوالنی 

رکود، رسیدن قیمت سهام به کف قیمتی و ابالغ کاهش سود بانکی از جمله عواملی بودند که زمینه رونق بورس و 

رشد شاخص را در هفته های اخیر فراهم کردند.

به گزارش ایرنا، بازار رسمایه در هفته های اخیر، معامالتی پر رونق را تجربه می کند به طوری که شاخص کل پس 

از مدت ها توانست وارد کانال ۸0 هزار واحدی شده و پس از آن مرزهای مقاومت شاخص را یکی پس از دیگری 

شکسته و رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند.

شاخص کل بورس در سایه رونق معامالت اکنون در مرز کانال ۸۵ هزار واحدی قرار گرفته و به نظر کارشناسان در 

روزهای آینده رشد بیشرتی نیز خواهد داشت.

رشد بازار رسمایه در هفته های اخیر به حدی رسیده که برخی فعاالن بازار رسمایه انتظار دارند، شاخص بورس، 

رکورد چهار سال پیش خود را شکسته و بار دیگر وارد کانال ۸9 هزار واحدی شود، که البته برخی این ادعا را بیش 

از حد خوشبینانه می دانند.

نگاهی به وضعیت فعاالن بازار رسمایه در روزهای اخیر نیز نشان می دهد که شامری از سهامداران که در ماه 

های گذشته به دلیل رکود در بورس، از این بازار قهر کرده و معامالت خود را متوقف کرده بودند، اکنون در حال 

بازگشت تدریجی به بازار رسمایه هستند.

ورود سهامداران جدید می تواند، نقدینگی جدید را به این بازار وارد کرده و ارزش این بازار را بیش از پیش تقویت 

کند.

درباره چرایی رشد و رونق بورس در هفته های اخیر، علت های مختلفی بیان می شود که برخی آن را ناشی از 

ظرفیت های بورس و برخی دیگر ناشی از عوامل تاثیرگزار بیرونی می دانند.

ایامن مقدسیان ، درباره دالیل رشد بورس در هفته های اخیر بیان داشت: عوامل مختلفی در رشد شاخص بورس 

در هفته های اخیر سهیم بوده اند که از جمله آنها می توان به رشد قیمت مواد معدنی و کامودیتی ها )مواد پایه 

و معدنی( در بازارهای جهانی اشاره کرد.

این کارشناس بازار رسمایه افزود: با توجه به این که بورس ایران یک بورس کامودیتی محور است بنابراین هرگونه 

رشد قیمت این مواد، تاثیر مستقیمی را بر بورس می گذارد.

وی اضافه کرد: بر این اساس، از زمان رشد قیمت این محصوالت در بازارهای جهانی البته با اندکی تاخیر، رشد بازار 

بورس تهران آغاز شد.

مقدسیان دلیل دیگر رشد بورس در ماه ها و هفت های اخیر را وضعیت مناسب گروه پاالیشی و فراورده های 

نفتی دانست و بیان داشت: این رشکت ها، گزارش ها و اخبار مثبتی را منترش کرده اند که باعث شده، عالمت های 

مثبتی به بازار رسمایه منتقل شده و این گروه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که علت دیگر رونق بورس، متایل بازار به خروج از دوره رکود چهار ساله است؛ اضافه کرد: در چهار 

سال اخیر، بورس در اغلب ماه ها، درگیر رکود بوده و تنها در مقاطعی کوتاه رونق داشته است به طوری که بررسی 

ها نشان می دهد شامر ماه های راکد حدود سه برابر ماه های پر رونق بورس بوده است.

این کارشناس بازار رسمایه یادآور شد: بنابراین به علت طوالنی بودن دوره رکود، بازار اکنون آماده واکنش به تحوالت 

و اخبار مثبت است.

مقدسیان گفت: علت دیگر بهبود وضعیت بازار بورس، اعالم کاهش سود بانکی و ساماندهی اوراق بدهی »سخاب« 

است، هر چند که هنوز جنبه های مثبت این اقدام به طور کامل ظاهر نشده است.

یک کارشناس ارشد بازار رسمایه با ترشیح جزئیات شیوه جدید 

تعیین نرخ سکه گفت: گواهی سپرده، مرجع تعیین قیمت سکه 

می شود.

محسن ایزدی در گفتگو با مهر گفت: در اکرث کشورهای جهان، 

طال نه تنها به عنوان کاالیی زینتی، بلکه به عنوان کاالی رسمایه 

گذاری نیز داد و ستد می شود؛ در حالیکه ایران نیز از این قضیه 

مستثنی نبوده و عالوه بر آنکه طال به صورت شمش و مواد اولیه 

استفاده می شود، به دلیل نقدشوندگی باال، داد و ستد آن به 

صورت سکه بهار آزادی نیز از رونق قابل توجهی برخوردار است. 

ابزارهای مختلف  از  بر همین اساس، این امر رضورت استفاده 

برای تعیین قیمت این کاالی ارزشمند و پیش بینی روند آتی آن 

را پررنگ تر می کند.

میان  در  راستا  این  در  افزود:  رسمایه  بازار  ارشد  کارشناس  این 

ابزارهای مختلف حوزه مالی که قدرت پیش بینی و برآورد قیمت 

را به ویژه برای آینده در اختیار رسمایه گذاران می گذارد، استفاده 

از گواهی سپرده سکه طال است که مدتی است معامالت خود را 

در بورس آغاز کرده و توانسته پیش از معامالت در سایر بازارها و 

دیگر ابزارهای مالی موجود، در تعیین قیمت نقش آفرین باشد؛ 

به نحوی که طی روزهای گذشته، مشاهده شده که گواهی سپرده 

سکه طال پیش از اعالم نرخ سکه نقدی توسط اتحادیه رسمی طال 

و جواهر و همچنین قبل از آغاز معامالت آتی سکه در بورس کاال، 

برآوردی از قیمت را به رسمایه گذاران ارایه داده است.

مزایای صندوق های طال

سپرده  گواهی  معامله  با  سکه  قیمت  تعیین  خصوص  در  وی 

ترصیح کرد: استفاده از صندوق های طال که پرتفویی متشکل از 

گواهی های سپرده سکه طال دارند، باعث ایجاد شفافیت بیشرت 

از  تر برای طال می شود؛  در معامالت و کشف قیمت عادالنه 

طرفی این صندوق ها مزایایی نسبت به معامالت شخصی دارند؛ 

استفاده از تحلیل گران خربه و با تجربه، کاهش ریسک از طریق 

ایجاد تنوع در رسمایه گذاری در قراردادهای آتی، سکه نقدی و 

سایر فرصت های رسمایه گذاری از جمله این مزایا هستند.

ایزدی در بیان سایر ویژگی های صندوق های پشتوانه طال گفت: 

مزیت های  دیگر  از  نیز،  واحدهای صندوق  بیشرت  نقدشوندگی 

صندوق های طال است تا برمبنای آن، خریداران در هر زمان که 

متایل دارند بتوانند نسبت به نقد کردن آن اقدام کنند؛ ضمن اینکه 

هزینه معامالتی پایین تر برای رسمایه گذاران و امکان انباشت 

ثروت معامله گران خرد و رسمایه گذاری در دارایی هایی با ارزش 

بیشرت نیز، دیگر ویژگی آنها به شامر می رود.

وی معتقد است که با رشد حجم معامالت صندوق های طال در 

بازار و استقبال معامله گران از این صندوق ها، این بازار به کمک 

گواهی های سپرده سکه طال می تواند به عنوان مرجع قیمت 

گذاری شناخته شود.

گواهی سپرده؛ مرجع قیمت سکه

وی در پاسخ به اینکه آیا این بازار می تواند به رسدمدار و مبنایی 

برای تعیین قیمت سکه در بازار تبدیل شود، اظهار داشت: هر 

چه استقبال از این بازار بیشرت شود، حجم معامالت باالتر رفته 

تر  نزدیک  ذاتی  ارزش  به  بازارها  این  در  قیمت کشف شده  و 

می شود؛ از طرفی افزایش تعداد صندوق های طال باعث گردش 

بیشرت معامالت در این بازار شده و همین امر، نقدینگی را هم 

در بازار معامالت صندوق و هم در بازارهای دارایی های پایه 

افزایش می دهد.

این کارشناس بازار رسمایه افزود: رسمایه گذاری بیشرت این صندوق 

ها در بازار آتی و سکه نقدی، توجه بیشرت فعاالن این بازارها به 

این صندوق ها را به دنبال خواهد داشت و اگر قیمت های کشف 

شده در این بازار به ارزش ذاتی طال نزدیک تر باشد، اطمینان به 

این بازار افزایش یافته و رسمایه های بیشرتی به سمت این بازارها 

رسازیر خواهد شد و به تبع آن شاهد بازاری پویا به عنوان مرجع 

قیمت گذاری معامالت طال خواهیم بود.  

پیشی گرفنت بازدهی صندوق طال از شاخص بورس

ایزدی در تحلیل پیشی گرفنت صندوق رسمایه گذاری به پشتوانه 

سکه طال از سکه نقدی و همینطور شاخص کل بورس از نظر 

بر  عالوه  طال  های  صندوق  در  داشت:  اظهار  بازدهی،  میزان 

رسمایه گذاری در بازارهای نقدی و گواهی سپرده سکه طال، می 

توان در بازارهای آتی سکه نیز رسمایه گذاری کرد. با توجه به 

وجود اهرم در این بازارها، مقدار سود و زیان این معامالت از 

رسمایه گذاری در بازارهای نقدی بیشرت خواهد بود.

اقتصادی  وضعیت  گذشته  هفته  چند  در  طرفی  از  افزود:  وی 

های  تنش  همچنین  و  بازارها  در  دالر  ارزش  کاهش  و  امریکا 

رخ داده بین امریکا و کره شاملی، باعث شد بسیاری از رسمایه 

گذاران به بازارهای طال به عنوان بازاری امن برای رسمایه گذاری 

روی آورند و قیمت طال در بازارهای جهانی رشد کند. افزون بر 

این، رشد ارزش دالر در بازارهای داخلی نیز بر افزایش ارزش طال 

تاثیرگذار بود؛ بنابراین با موقعیت خرید در این بازار سود قابل 

توجهی حاصل می شد.

ایزدی در ادامه عنوان کرد: همچنین فرقی که این بازار با بازار 

نقدی دارد، در اخذ موقعیت فروش است که سایر بازارهای ما از 

این امکان محروم هستند که با توجه به این رشایط انتظار بازدهی 

باالتر در این بازار دور از انتظار نیست.

 توصیه به عالقه مندان به بازار طال

این کارشناس بازار رسمایه با اشاره به بازدهی مناسب با ریسک 

پایین صندوق رسمایه گذاری به پشتوانه طال اشاره کرد و گفت: 

اما  بازار طال را داشته،  رسمایه گذارانی که متایل به معامله در 

آشنایی کافی با معامالت نقدی بازار طال ندارند و یا متایلی به 

درگیر شدن با ریسک باالی معامالت آتی را نداشته باشند، می 

توانند به این صندوق ها مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: استفاده از افراد متخصص در این صندوق ها و 

همچنین تجمیع رسمایه گذاری های خرد در آنها، امکان مشارکت 

همه فعاالن با هر مقدار رسمایه را داده و استفاده از پرتفوی 

متنوع سازی شده در این صندوق ها ریسک معامالت را به مقدار 

باعث می شود که در  این موارد  زیادی کاهش می دهد. متام 

کنار سایر فرصت های رسمایه گذاری بتوان به این صندوق ها به 

عنوان محیطی امن برای رسمایه گذاری توجه داشت.

ایزدی اظهار داشت: متامی موارد ذکر شده در باال تنها در صورتی 

محقق خواهد شد که اطمینان به این صندوق ها افزایش یابد. 

در این راه باید تدبیری اندیشید که میزان آگاهی مردم از نوع 

سایر  و  گذاری  رسمایه  پرتفوی  آن،  تضامین  صندوق،  معامالت 

موارد با اهمیت آن افزایش یابد؛ ضمن اینکه برگزاری کالس های 

آموزشی و دیگر موارد این چنینی می تواند در این مسیر مناسب 

باشد.

رسمایه  به  متایل  مردم،  بیشرت  اطمینان  که  است  معتقد  وی 

گذاری در این بازارها را افزایش می دهد و حضور فعاالن بیشرت 

در این بازار را به دنبال دارد؛ پس تنها در این صورت است که 

می توان شاهد بازاری پویا، با گردش معامالت باال و به دنبال 

یافته توسعه  بازار  هر  اساس  عنوان  به  بیشرت،  نقدشوندگی   آن 

 باشیم.

گواهی سپرده، مرجع تعیین قیمت سکه می شود
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راه اندازی سامانه ثبت تخلفات ساختمانی
 و شهرسازی در استان

مدیرکل راه و شهرسازی از راه اندازی ثبت تخلفات ساختمانی و شهرسازی استان در سامانه شهراه همزمان با 
سراسر کشور خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت فنی ساختمانها، افزایش کیفیت فضاهای شهری و همچنین افزایش 

بهره وری مصالح، انرژی و سرمایه ملی از اهداف راه اندازی این سامانه می باشد. 
مسعود حق لطفی با اعالم این خبر گفت: در راستای ماموریت پیاده سازی خدمات شهری و نیز به منظور نظارت 

بر ساخت و ساز و رعایت حقوق شهروندی سامانه شهراه همزمان با سراسر کشور، در این استان راه اندازی شد.
وی ادامه داد: با راه اندازی سامانه یاد شده، از این پس شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر نوع تخلف در 
حوزه ساختمان و یا شهرسازی آن را به اطالع کارشناسان این اداره کل رسانده تا آنها جهت انجام بازدید حضوری 

از محل وقوع تخلف اقدام کنند.
به گفته مهندس حق لطفی، افزایش غیرمجاز تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و سایر موارد مربوط به حوزه 
ساخت و ساز ساختمانی، رعایت نکردن اصول ایمنی و نیز ساخت و ساز غیرمجاز یا تغییر غیرقانونی کاربری 
ملک از جمله مواردی است که شهروندان می توانند در صورت مشاهده آن را از طریق سامانه شهراه به نشانی

shahrah.mrud.ir   انعکاس دهند.وی خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند با ورود به سامانه شهراه با کلیک 
یا ورود به قسمت گزارش تخلفات ساختمانی و شهرسازی تخلف مورد نظر را گزارش داده تا بررسی الزم توسط 
دفتر نظارت عالیه این اداره کل به عمل آید.مدیرکل راه و شهرسازی با تشریح هدف از نظارت بر ساخت و ساز 
های استان گفت: افزایش نظارت بر ساخت و سازه ها موجب ارتقای کیفیت ساختمانها، افزایش کیفیت فضاهای 

شهری و همچنین افزایش بهره وری مصالح و انرژی و سرمایه ملی خواهد شد.

کاردر در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت ملی حفاری:

 شرکت ملی نفت ایران
 پیشگام جوانگرایی همراه با تخصص و تجربه است

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر تعهد مجموعه صنعت نفت در بکارگیری نیروهای جوان و 
متخصص تاکید کرد.

علی کاردر در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت ملی حفاری ایران که روز دوشنبه )۲۷ شهریورماه( در 
سالن هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران برگزار شد، گفت: دولت دوازدهم متعهد به استفاده از نیروهای نخبه 

و جوان است و صنعت نفت در این زمینه پیشگام است.
وی با بیان اینکه از مدت ها پیش در انتصابات صورت گرفته در شرکت ملی نفت ایران، اصل جوانگرایی مورد 
توجه قرار داشته است افزود: تالش گردیده تا از اصل ۹۰ به ۱۰ در انتصابات مربوط به شرکت ملی نفت ایران 

استفاده نمائیم.
کاردار توضیح داد: در انتصابات صورت گرفته ۹۰ درصد اتکا به نیروهای جوان ، خالق و متخصص است با این 
وجود با توجه به حساسیت های کاری شرکت ملی نفت ایران الزم است که در کنار نیروهای جوان از نیروهای 
با تجربه نیز استفاده شود که برای رفع این خالء حدود ۱۰ درصد از انتصابات به افراد با سابقه اختصاص یافته 

است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه جوانگرایی در این شرکت باید به صورت تدریجی انجام شود، 
اظهار کرد: در این مسیر اصل بهره مندی از خدمات نیروهای با تجربه به صورت مشاور در کنار مدیران جوان 

رعایت می شود.
کاردر در خطاب به دیگر مدیران شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران ، تعیین یک برنامه پنج ساله برای 

ادامه همکاری ها با شرکت ملی حفاری ایران در چارچوب سیاست های کاری جدید را خواستار شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: الزم است تا شرکت های باالدستی صنعت نفت از محل منابع مالی خود 
نظیر EPCF و دیگر مکانیزم های جذب سرمایه نظیر IPC به شرکت ملی حفاری یاری رسانند تا این شرکت 

بتواند در مسیر اهداف آتی خود موفق عمل کند.

پایان عملیات زنجیرکشی 
و پاکسازی کانال اصلی شبکه آبیاری 

جاللیه در حوزه کرخه جنوبی
عملیات زنجیرکشی و پاکسازی کانال PC24  شبکه آبیاری 

جاللیه در مسافتی به طول 3400 متر به اتمام رسید.
شاوور  و  کرخه  آبیاری  شرکت  مدیرعامل  کرمی«  »یعقوب 
با اعالم این خبر اظهار داشت: این عملیات با همت پرسنل 
همکاری  و  مشارکت  با  و  جنوبی  کرخه  حوزه  بهره برداری 
ابتدای  از  ابوحمیظه  و  جاللیه  منطقه  کشاورزان  از  جمعی 
کانال درجه یک موسوم به PC24 آغاز و تا محل تقاطع کانال 
با جاده اهواز - سوسنگرد در مسافتی به طول 3400 متر به 

رسید. انجام 
که  اقتصادی  صرفه  و  عمل  سرعت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
عملیات زنجیرکشی در موارد خاص نسبت به الیروبی به وسیله 
دستگاه های بیل مکانیکی دارد، نتایج این عملیات را خوب و 
قابل مالحظه خواند و اظهار امیدواری کرد که با به کارگیری 
اینگونه شیوه های ضربتی تا حدود زیادی کاستی های موجود 
در خصوص کمبود ابزارآالت و ماشین آالت سنگین در سطح 

شرکت پوشش داده شود.
شبکه آبیاری جاللیه با حدود 3500 هکتار اراضی خالص زیر 
پوشش، در جنوب جاده حمیدیه- سوسنگرد واقع است که در 
حال حاضر از ایستگاه پمپاژآبیاری جاللیه تامین آب می شود.
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انتقال پول با صوت ممکن شد
گوگل خدمت انتقال وجه با کمک اصوات اولرتا ساوند را در هند فعال کرد.

به گزارش مهر ، گوگل از اپلیکیشن پرداخت جدید رومنایی کرده که با استفاده از صوتی که با 

گوش های انسان منی شنود، قادر است وجه انتقال دهد.

سیستم جدید به نام Tez  دارای یک بارکد QRصوتی است که به دو کاربر اجازه می دهد با 

استفاده از میکروفون، بلندگو و اصوات اولرتاسونیک دستگاه هایشان را برای انتقال وجه به 

یکدیگر متصل کنند.

برای این کار الزم است موبایل های دو کاربر نزدیک یکدیگر باشد. 

قابلیت پخش صدای خودکار ویدیو در اینستاگرام
اینستاگرام قابلیت جدیدی را افزوده است که به کاربران اجازه می دهد در صورت فعال کردن صدای یک 

ویدیوی اینستاگرام، صدای سایر ویدیوها نیز بطور خودکار پخش خواهد شد.به گزارش ایسنا، ممکن است 

تابحال برای شام پیش آمده باشد که با بازکردن صفحه اصلی اینستاگرام بطور ناخواسته صدای ویدیوها پخش 

شود. هم اکنون اینستاگرام به منظور جلب رضایت این دسته از کاربران، اعالم کرده است که قابلیت جدیدی 

را به این شبکه اجتامعی محبوب و پرطرفدار اضافه کرده است که به کاربران اجازه می دهد تا در صورتیکه 

می خواهند صدای یک ویدیو را گوش کنند، پس از آنکه به روی آن رضبه بزنند، صدای آن ویدیو به همراه 

ویدیوهای بعدی پخش خواهد شد و در غیر اینصورت، صدای ویدیوها بطور ناخواسته پخش نخواهد شد.

Wednesday -  20 September 2017چهارشنبه 29 شهریور 1396 - 29 ذی الحجه 1438  -  شماره 5404      

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: سه مجموعه ماهواره در کشور داریم 

که آماده پرتاب هستند و در نوبت پرتاب قرار گرفته اند.

به گزارش تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

در حاشیه اجالس رسارسی روسای دانشگاه ها در پاسخ به سوال تسنیم درباره 

سه  حارض  حال  در  داشت:  اظهار  دانشگاهی،  ماهواره های  پرتاب  وضعیت 

مجموعه ماهواره در کشور داریم که آماده پرتاب هستند و در نوبت پرتاب 

دارند. قرار 

اعالم  که  زمانی  آنها  و  داشته ایم  دفاع  وزارت  با  صحبت هایی  گفت:  وی 

که  هستیم  این  دنبال  اینکه  دلیل  می دهیم.  انجام  را  پرتاب ها  کنند  آمادگی 

از ظرفیت النچرهای داخلی استفاده  ما  اول  اولویت  پرتاب شوند   ماهواره ها 

 است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: با این وجود تابع رشایط وزارت 

دفاع هستیم.

آذری جهرمی درباره زمان پرتاب ماهواره دوستی که در دانشگاه صنعتی رشیف 

است نیز گفت: این ماهواره نزدیک به سه ماه است که آماده پرتاب است و 

برنامه ریزی  و  پرداخت شده و منتظر هستیم  به وزارت دفاع  آن  هزینه های 

عملیاتی آن را این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود و ما نیز منتظر جواب این 

وزارتخانه هستیم. البته منعی نداریم که از النچرهای بین  املللی نیز استفاده 

کنیم. 

وی افزود: همواره توسعه صنعت فضایی به عنوان یک صنایع اسرتاتژیک در 

عرصه کشاورزی، هواشناسی، حمل و نقل و عرصه های مختلف کشور مورد نیاز 

است و ما به دنبال ارتقاء و استفاده از این ظرفیت هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

3مجموعه ماهواره در کشور 
آماده پرتاب است

سرنوشت امنیت سایبری طی 1۰ سال آینده
آینده امنیت سایربی به سختی با رسنوشت فناوری اطالعات و پیرشفت های 

فضای سایربی گره خورده است.

به گزارش ایسنا ، امروزه اغلب فعالیت ها و کارهای ما وابسته به سیستم 

 های رایانه ای، فضای مجازی و پرداخت های آنالین و اینرتنتی شده است. به 

گونه ای که اگر یک روز، تنها یک روز، یکی از این سیستم ها از کار بیفتد و 

یا قطع شود، متامی کارهای روزمره ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

و  سایربی  امنیت  آینده  و  از رسنوشت  قطع  بطور  توان  منی  حال،  این  با 

حفاظت اطالعات رایانه ای سخن گفت چرا که در جهان امروز هر اتفاقی 

ارتباطات را تغییر دهد. ممکن است رخ دهد و آینده جهان 

امروزه شاهدیم که رشکت های تجاری اعم از کوچک و بزرگ، سازمان های 

دولتی و غیر دولتی، بانک ها، آموزشگاه ها و موسسات علمی و دانشگاهی، 

مراکز رفاهی و تفریحی، همه و همه از اینرتنت و سیستم های رایانه ای 

برای تبادل اطالعات، پرداخت های مالی، ارتباط با مشرتیان و سایر خدمات 

خود استفاده می کنند.

حتی گروهک های تروریستی نیز به منظور ایجاد رعب و وحشت، دیگر 

از روش های نوین و رسویس ها و شبکه های اجتامعی اینرتنتی استفاده 

می کنند. بدین ترتیب می توان گفت آینده امنیت سایربی و اینرتنت بسیار 

خطرناک تر از چیزی است که پیشرت تصور می شد.

و  اشخاص  کاربری  های  حساب  به  روزه  هر  اینرتنتی  مجرمان  و   هکرها 

سازمان های مختلفی در رسارس جهان حمله می کنند و اطالعات محرمانه و 

شخصی بسیاری را به رسقت می برند و از آنها برای منافع خود سوءاستفاده 

می کنند.

کشورهای  هکرها،  سوی  از  سایربی  روزافزون حمالت  افزایش  به  توجه  با 

و  گرفته اند  قرار  گونه حمالت  این  زیادی در رسارس جهان هدف  مختلف 

آسیب ها و خسارات جربان ناپذیری را متحمل شده اند. بر اساس گزارش های 

منترش شده، آمار حمالت سایربی و هک در سال جاری میالدی ۲۰۱۷، به اوج 

خود رسیده است.

شدن  هک  درباره  جهان  کنار  و  گوشه  از  بسیاری  خربهای  روزها  این 

حساب های شخصی و اینرتنتی و حمالت سایربی به رسورهای وزارتخانه های 

دولت های جهان به گوش می رسد و این امر امنیت اطالعات محرمانه و 

خصوصی سازمان ها، دولت ها و اشخاص بسیاری را زیر سوال برده است.

اطالعات  بهمراه  ما  زندگی خصوصی  که  گفت  باید  تفاسیر،  این  با همه   

شخصی مان همه با مساله امنیت سایربی گره خورده و عجین شده است 

و این امر سبب پیچیدگی و افزایش آسیب پذیری اطالعات ما شده است.  

در متامی حمالت سایربی و هک هایی که امروزه رخ می دهد، باید بدنبال 

یک انگیزه بود که انگیزه مالی تنها یکی از آنهاست. هامنطور که در باال 

خاطرنشان کردیم، بسیاری از حمالت سایربی با هدف رسقت اطالعات امنیتی 

و محرمانه کشورهای مختلف و آسیب رساندن به آنها صورت می پذیرد. 

بعنوان مثال، دولت سوییس روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که رسورهای 

است. همچنین  گرفته  قرار  این کشور هدف حمالت سایربی  دفاع  وزارت 

خربهای دیگری همچون حمالت سایربی پی در پی به وزارت های خارجه 

کره جنوبی و ایتالیا نیز در صدر اخبار امنیت سایربی و حفاظت اطالعات 

جهان بود.

 ۱۴۳ مالی  و  اطالعات شخصی  افشای  خرب  که  بود  پیش  هفته  دو  حدود 

اعتبار  دهنده  گزارش  رشکت  یک  مشرتیان  از  که  آمریکایی  کاربر  میلیون 

مرصف کنندگان در آمریکا بودند، هم منترش شد. رشکت اکوئیفاکس، بعنوان 

یکی از سه آژانس برتر در آمریکاست که در رابطه با اعتبار مرصف کنندگان 

گزارش می دهد، پس از آن اعالم کرد که هکرها به اطالعات خصوصی کاربران 

این رشکت دسرتسی پیدا کردند و احتامل می رود ۱۴۳ میلیون کاربر آمریکایی 

در معرض سوءاستفاده قرار گرفته باشند.

در بسیاری از حمالت سایربی، حتی هکری هم وجود ندارد بلکه روبات های 

هک کننده وظیفه حمله کردن و رسقت اطالعات را بر عهده دارند و این 

امر موجب می شود شناسایی و ردیابی مجرمان سایربی در آینده کار بسیار 

دشوار و طاقت فرسایی شود. بسیاری از مجرمان سایربی بر این باورند که 

با بکارگیری این روش ردیابی و شناسایی آنها عمال امکان پذیر نخواهد بود.

دولت های بسیاری در رسارس جهان اکنون بدنبال مقابله با معضل حمالت 

سایربی و بدافزارها هستند تا بتوانند امنیت اطالعات سازمان ها و شهروندان 

اعالم  تازگی  به  چین  آموزش  وزارت  مثال،  بعنوان  دهند.  افزایش  را  خود 

سایر  از  اطالعات  حفاظت  و  امنیت  حوزه  در  دارد  قصد  که  است  کرده 

کشورهای پیشگام در این زمینه پیشی گرفته و با بهره مندی از دانشجویان 

 نخبه و برگزیده کشورش، یک ارتش برای مقابله با حمالت سایربی تشکیل

 دهد.

در طول سالهای اخیر حمالت بدافزارها و باج افزارها به شدت رو به رشد و 

افزایش بوده است. در واقع، باج افزارها نوعی بدافزار هستند که به مجرمان 

اینرتنتی این امکان را می دهند تا بتوانند از طریق کنرتل از راه دور، رایانه 

شخص قربانی را قفل کنند به طوری که کاربر نتواند از سیستم خود استفاده 

او هشدار  به  رایانه شخص منایان می شود و  پنجره روی   کند، سپس یک 

می دهد تا زمانی که هزینه ای پرداخته نشود، منی تواند قفل فایل های رایانه 

اش را باز کرده و از آن استفاده کند.

هامنطور که دولت چین بتازگی خرب از تشکیل یک ارتش امنیت سایربی داده 

است، الزم است متامی کشورها عزم خود را برای مقابله با معضل حمالت 

سایربی جزم کنند و به همین منظور باید با بکارگیری متامی متخصصان و 

کارشناسان زبده خود، یک دیوار محکم به دورفضای امنیتی خود بکشند 

شهروندان  و  خود  اطالعات  حفاظت  و  سایربی  امنیت  وسیله  بدین  تا 

ممکن  حداقل  به  را  حاصله  خسارات  و  ها  آسیب  و   بربند  باال  را   خود 

برسانند. بنابراین انتظار می رود رسنوشت امنیت سایربی در ۱۰ سال آینده 

بسیار پیچیده تر از آن چیزی باشد که بتوان حتی درباره آن حدس زد. اما 

با رسعت  و  در حال حارض  که  است  آن  است  بدیهی  و  واضح  که  چیزی 

چشمگیر پیرشفت تکنولوژی و فناوری اطالعات منی توان بطور قطع آن را 

پیش بینی کرد.

معاون رشکت مخابرات ایران با اشاره 

به اجرای طرح حذف کاغذ در دفاتر 

ارسال  از  تهران،   ۸ منطقه  خدماتی 

میلیون  شش  برای  پیامکی  قبض 

مشرتک در راستای حذف کامل قبوض 

داد. امسال خرب  پایان  تا  کاغذی 

با ایسنا،  داوود زارعیان در گفت وگو 

دیجیتال سازی  فرآیند  به  اشاره  با 

در  کرد:  اظهار  مخابرات  خدمات 

در  خدمات،  کردن  دیجیتال  زمینه 

چند حوزه کار را رشوع کردیم. یکی 

از این کارها راه اندازی پورتال تجاری 

رفت وآمدها  که  این  برای  ما  است. 

راستای هامن  در  و  را کاهش دهیم 

دیجیتال سازی خدمات، ثبت نام تلفن 

پورتال  بسرت  بر  را  کشور  کل  ثابت 

کردیم. راه اندازی 

مدت  این  در  که  اینکه  بیان  با  وی 

است،  نبوده  بد  پورتال  از  استقبال 

از  افزود: بیش از ۲۰۰۰ نفر ثبت نام 

طریق پورتال برای تلفن ثابت داشتیم. 

مخابرات  حوزه  در  این  از  پیش 

مشرتکان حتام باید به مرکز خودشان 

مراجعه  ثابت  تلفن  دریافت  برای 

می کردند، اما اکنون امکان الکرتونیکی 

آن فراهم شده که تحول بزرگی است. 

استقبال  با  بتوانیم  می کنیم  تالش 

همه  که  کرده  فراهم  امکانی  مردم، 

ثبت نام ها در این بسرت صورت گیرد.

معاون امور مشرتیان رشکت مخابرات 

برنامه برای تغییر  ایران در پاسخ به 

هزینه  کرد:  بیان  ثابت  تلفن  تعرفه 

۲۰۰ تومان برای واگذاری تلفن ثابت 

و  تعرفه  معتقدیم  اما  است  مناسب 

پیدا کند، زیرا  تغییر  باید  آبومنان آن 

این مبلغ در حال حارض بسیار پایین 

است. البته از آنجایی که چون هزینه 

نگهداری تلفن ثابت باال است، آبومنان 

این  ما  کند.  پیدا  افزایش  باید  آن 

پیشنهاد را به سازمان تنظیم مقررات 

رگوالتوری  تا  امیدواریم  و  می دهیم 

این مساله را حل کند.

حذف کاغذ در دفاتر منطقه هشت 

تهران

دفاتر  ایجاد  به  اشاره  با  زارعیان 

الکرتونیکی در راستای دیجیتال سازی، 

به  کشور  کل  در  داریم  بنا  گفت: 

فرآیند  و  جمع آوری  را  کاغذ  تدریج 

ثبت نام را الکرتونیکی کنیم. در حال 

حارض در دفاتر مراکز منطقه هشت 

تهران که حدود یک میلیون مشرتک 

طور  به  کاغذ  حذف  طرح  هست، 

پرونده  حذف  و  شده  اجرا  کامل 

است. آن  دنبال  به  کاغذی 

تهران  منطقه هشت  داد:  ادامه  وی 

جزو مناطق آزمایشی ما بوده و این 

است.  شده  انجام  خرداد  از  طرح 

بنابراین مشرتکانی که به مراکز منطقه 

هشت مراجعه کنند، از طریق امضای 

دیجیتال و سیستم الکرتونیکی ثبت نام 

که  است  این  اولویت  می شوند. 

دفاتر  به  حضوری  مراجعه  مشرتکان 

نداشته باشند، اما اگر کسی خواست 

باشد،  داشته  هم  حضوری  مراجعه 

می شود. انجام  الکرتونیکی  فرآیندها 

ارسال قبض پیامکی برای شش میلیون 

مشرتک

معاون امور مشرتیان رشکت مخابرات 

حذف  برای  تالش  بر  تاکید  با  ایران 

قبوض کاغذی گفت: موضوع دیگری 

و  کردن  الکرتونیکی  راستای  در  که 

حذف  می کنیم،  دنبال  کاغذ  حذف 

قبوض است. ما حذف قبوض به مبنای 

کامل را تا پایان سال در برنامه داریم. 

در مردادماه برای اولین بار به صورت 

آزمایشی از طریق پیامک برای حدود 

استان   ۲۰ در  مشرتک  میلیون  شش 

ارسال  هزینه  و  کردیم  ارسال  قبض 

است.  مخابرات  توسط  هم  پیامک 

اکنون در حال ارزیابی عکس العمل ها 

بازخوردها هستیم. و 

در  تدریج  به  اینکه  بیان  با  زارعیان 

حال کم کردن چاپ قبوض هستیم، 

افزود: پیش از این قبض را دو ماه یک 

بار ارسال می کردیم و قبض های چاپی 

اما  است.  بار  یک  ماه  دو  همچنان 

برای مشرتکان آزمایشی، پس از صدور 

قبض تیر، در ماه مرداد قبض پیامکی 

صادر کردیم. بنابراین در این ماه برای 

شد،  ارسال  پیامکی  منت  که  کسانی 

نشد. ارسال  کاغذی  صورت حساب 

وی همچنین به تشویق مشرتکان برای 

پرداخت غیرحضوری صورت حساب ها 

تشویق  برای  کرد:  بیان  و  اشاره 

از  غیرحضوری  پرداخت  به  مشرتیان 

 ۲۴ الکرتونیک،  سیستم های  طریق 

ساعت مکامله رایگان درون شبکه در 

پرداخت  در  نسبتا  که  گرفتیم  نظر 

تاثیر  الکرتونیکی  صورت  به  قبض 

است. داشته  خوبی 

پیامکی شدن قبض تلفن ثابت

ایمیل بومی؛ پر اما و اگر و کم طرفدار
وقتی صحبت از ارائه یک خدمت بومی مطرح می شود، اولین نکته که 

 به ذهن می آید چند و چون و کیفیت ارائه آن است؛ در وهله بعد به 

به  نسبت  آن  هزینه  و  خدمت  آن  به  دسرتسی  بودن  الوصول  سهل 

رشکت های خصوصی توجه می شود. اما اینجا با رسویسی مواجهیم که به 

دارد. بسیاری وجود  اگرهای  و  اما  آن  از  استفاده  برای  کاربران  گفته 

YA� با رسویس  بار همه  اولین  را  الکرتونیکی  ایسنا، پست  «به گزارش 

HOO« تجربه کرده اند. خدمات پست الکرتونیک این رشکت عالوه بر 

اینکه در طول سال های متامدی رایگان بوده، نامحدود هم بوده است. 

به این صورت که کاربران این رسویس هرچقدر خواسته اند فایل و پیام 

افزایش  از مشرتکانش درخواست  داده اند و رشکت یاهو هم هیچ موقع 

اعتبار نداشته است. همین ارائه خدمات بی دریغ در طول سالیان باعث 

شده تا امروزه میلیون ها کاربر اینرتنت در رسارس دنیا نامه نگاری های از راه 

دور خود را از شاه راه این رسویس انجام دهند و یاهو در طول سال های 

صدرنشینی خود با درآمد ۵۰ میلیارد دالری خود موفق ترین رشکت  در 

حوزه پست الکرتونیکی باشد.

رشکت های ایمیلی موفقی مثل یاهو یا جی میل با ارائه خدمات با کیفیت 

و رایگان موفق به جذب مشرتکان زیادی شده اند که در نهایت از طریق 

البته  عاید می شوند  را  میلیونی  درآمدهای  و حرفه ای  تبلیغات گسرتده 

نقطه تاریک استفاده از خدمات این رشکت ها اما ایمن نبودن حفاظت 

اطالعات در آنهاست. که در مقاطع مختلف گفته شد این رشکت ها گاهی 

به فروش اطالعات مخاطبان خود به رشکت های تجاری و یا به افشای آنها 

نزد سیاستمداران یا دستگاه های امنیتی می پردازند.  

همین مساله موجب احتیاط در استفاده از خدمات جی میل و ایمیل 

موضوع  این  نتیجه  در  ایران؛  مثل  کشوری  برای  آن هم  می شود.  یاهو 

برخی ها را در کشور به تکاپو انداخت تا ایمیل پستی بومی را در کشور 

راه اندازی کرده و شهروندان و مسئوالن را نیز به استفاده از آن ترغیب 

کنند. امری که البته نیازمند ارتقای کیفیت و امکانات باالتر یا حداقل برابر 

با سایر رسویس های ایمیلی برای رقابت با آنها بود.

ایمیل پستی بومی در کشور با چهار رسویس مختلف راه اندازی شد که 

هریک نیز متولیان جداگانه ای از مرکز ملی فضای مجازی تا رشکت ملی 

پست برای خود دارد؛ بر اساس اطالعات موجود اکنون آدرسهای پست 

الکرتونیک در کشور شامل  rayana.ir وchmail.ir،post.ir ،iran.ir است 

که البته موضوع مورد بحث در این گزارش به پست الکرتونیک رشکت 

پست مربوط است. 

در حالی که رصف ایجاد زیرساخت های الزم برای راه اندازی یک رسویس 

پست بومی هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را می طلبد که راه اندازی 

اپراتور مجزا از محل منابع ملی را بسیار غیراقتصادی می کند. با  چهار 

رصف چنین هزینه هایی اما آمارها نشان می دهد که این رسویس ها عمال 

موفق به جذب مشرتکان زیادی نشده اند. با اینکه تالش ایسنا برای برقراری 

ارتباط با مسئوالن مربوطه در رشکت ملی پست جهت گرفنت آخرین آمار 

مشرتکان ایمیل متعلق به رشکت ملی پست و آگاهی از میزان استقبال 

اما آماری که چند سال پیش ازسوی مسووالن  کاربران به نتیجه نرسید 

تعداد مشرتکان  شد  اعالم  رسانه ها  برخی  با  گفت وگو  در  پست  رشکت 

نفر  هزار  را ۱۵۰  پست  ملی  الکرتونیکی رشکت  پست  سامانه صندوق 

عنوان کرده بود که به اعتقاد کارشناسان نسبت هزینه هایی که در آن 

زمان برای راه اندازی رسویس پست الکرتونیکی انجام شده بود یعنی این 

رشکت برای جذب هر نفر حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد، کم به نظر 

می رسید.

برخی کارشناسان بر این عقیده اند که انتظار جذب مشرتکان زیادی هم 

از سوی این اپراتورهای پست الکرتونیکی وطنی منی رود چرا که در همین 

ابتدای کار محدودیت هایی برای استفاده شهروندان از این خدمات در 

ملی  اطالعات رشکت  فناوری  مدیرکل  گفته  به  است.  شده  گرفته  نظر 

از  باید  الکرتونیکی  پست  خدمات  از  استفاده  برای  مردم  عموم  پست 

طریق مدارک هویتی احراز هویت شده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام 

کنند. ضمن اینکه استفاده از خدمات این رسویس هم فقط تا سقف ۵۰۰ 

مگابایت رایگان است. البته نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پستی جهت 

تکمیل روند ثبت نام هم مزید بر علت شده است.

از  استفاده  به  رغبتی  این رشایط  با  شهروندان  است  بدیهی  نتیجه  در 

رسویس های پست الکرتونیکی بومی نخواهند داشت. آنهم در رشایطی 

ایمیل  جایگزین  رسویس های  از  نامحدود  و  رایگان  استفاده  امکان  که 

به  را  تری  می تواند خدمات حرفه ای  بسا  و چه  دارد  و جی میل وجود 

دهد. ارائه  مخاطبان 

 اگر قرار است که پست الکرتونیکی بومی و ملی باشد بهرت است همه 

دستگاه های دولتی به یک اجامع برسند تا هم منابع عمومی به هدر نرود 

و هم با تبلیغات جدی تر آن ایمیل بومی به عنوان یگانه ایمیل ملی معرفی 

و مورد حامیت همگانی قرار بگیرد. در حال حارض چند ایمیل بومی و 

ملی به شهروندان معرفی شده که هرکدام نیز چندان شناخته شده نیستند 

یا عمال مورد استفاده قرار منی گیرند؛ برخی از این ایمیل های بومی نیز 

به عنوان ایمیل رسمی ادارات  انتخاب شده  و از تعداد مشرتکین نسبتا 

باالیی هم به روایت آمار برخوردارند اما مساله این است که بخشی از این 

کاربران که دانشجویان یا کارمندان هستند شاید باالجبار ثبت نامی انجام 

داده اما عمال استفاده حرفه ای و مداومی از ایمیل های بومی در سایر 

امور منی شود.تحلیلگران میگویند اگر ایمیل های بومی به جای درآمدزایی 

از ارائه خدمات مستقیم خود به ارائه رایگان و با کیفیت تر رسویس های 

خود بپردازند آنگاه در آینده و با افزایش بیشرت مشرتکان خود می توانند 

از فضای تبلیغاتی به وجود آمده در صفحات پربازدید خود درآمدزایی 

بیشرت و منطقی تری داشته باشند. نکته مثبتی که این پروسه در پی خواهد 

داشت به وجود آمدن یک بسرت امن و مطمنئ داخلی برای نامه نگاری های 

الکرتونیکی خواهد بود تا هم نیاز کشور به رشکت های خارجی حل شود 

و هم امنیت تبادالمتان حفظ شود.

اینرتنت دنیایی از رسویس های رایگان است که ما هر روز از آنها استفاده 

google، facebook، ya� نظیر اینرتنتی  غول های  از  بسیاری   می کنیم. 

hoo و M.S.N رسویس های بسیار زیادی نظیر ایمیل، شبکه اجتامعی، 

جست وجو، اشرتاک عکس و فیلم، اخبار، نقشه، چت و امکانات دیگری را 

به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار می دهند و در عوض از محل 

تبلیغات آن درآمدهای کالن تری به جیب می زنند.

قابلیت تبدیل شماره همراه و آدرس ها به لینک 
در جیمیل فعال شد

جیمیل رسانجام قابلیت تبدیل شامره های همراه و آدرس ها به لینک را به خدمات پست الکرتونیک مذکور افزود.

به گزارش فارس، جیمیل از این پس به طور خودکار آدرس ها، شامره های همراه و اطالعات متاس را شناسایی و به لینک قابل کلیک مبدل می کند. 

خدمات یادشده هم از طریق وب و هم از طریق برنامه موبایلی جیمیل در دسرتس است.

همچنین این خدمات هم از طریق اندروید و هم از طریق iOS در دسرتس خواهد بود و لذا کاربران آیفون هم می توانند داده های یادشده را به صورت 

لینک در دسرتس داشته باشند. این تغییرات جستجوی آدرس ها و اسامی و شامره ها و ذخیره سازی آنها را هم تسهیل می کند.

با استفاده از خدمات یادشده در صورت کلیک بر روی آدرس یک خیابان نقشه گوگل باز شده و محل آن را نشان می دهد. همچنین در صورت کلیک 

بر روی آدرس ایمیل صفحه ارسال ایمیل جدید باز می شود. در نهایت در صورت کلیک بر روی شامره تلفن، برنامه شامره گیر گوشی برای متاس گرفنت 

باز می شود.


