دالر از  ۴۱۰۰تومان هم گذشت
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تومان

اعالم فهرست نمایندگیهای رسمی واردکننده خودرو با مجوز پیش فروش؛

طرح مقابله با قاچاق قطعات خودرو نهایی شد

هشدار بانك مركزي؛

دادستانی
به دنبال نظارت
بر بیت کوین

8

کمیسیون کشاورزی مجلس به عهده گرفت؛

پیگیری تاسیس

دفتر اتحادیه اروپا در تهران

7

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

صادرات به عراق کند شد

7

نشانی جدید دفتر سازمان آگهی های

گروه نشریات ابرار از مورخ 96/8/29

صفحه 3

به محل جدید واقع در فلکه دوم صادقیه،

الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس شد

خیابان سلیمی جهرمی  ،پالک ، 160

همین صفحه

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدارداد:

الیحه بودجه سال آینده عملیاتی تنظیم شده است؛

کسری بودجه به  55هزار و  170میلیارد تومان رسید؛

عدم شفافیت اقتصادی  ۷۰۰۰خیریه

خداحافظی با بودجه ریزی سنتی

صفحه 2

سرعت رشد نقدینگی کند شد

صفحه 2

کسری بودجه به  55هزار و  170میلیارد تومان رسید؛

سرعت رشد نقدینگی کند شد

گرچه روند رو به رشد نقدینگی همچنان ادامه
داشته و تا مرز  ۱۳۹۰هزار تریلیون پیش رفته اما
از رسعت رشد آن تا پنج درصد کاسته شده است.
به گزارش ایسنا ،تازهترین آماری که بانک مرکزی
از فعالیت مالی در شبکه بانکی منترش کرده نشان
میدهد که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه
به بیش از  ۱۳۸۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته
است .مقایسه میزان رشد نقدینگی طی دو سال
گذشته بیانگر آن است که حجم نقدینگی در
شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل
 ۲۳.۸درصد افزایش دارد .در حالی که در شهریور
 ۱۳۹۵نسبت به ماه مشابه در سال  ۱۳۹۴این
رشد حدود  ۲۸.۶درصد گزارش شده بود .بر این
اساس از رسعت رشد نقدینگی تا پنج درصد کاسته
شده است.اما مقایسه دوره شش ماهه در حجم
نقدینگی نشان داد که رسعت رشد اندکی افزایش
دارد .به گونهای که در شهریورماه سال جاری
نسبت به اسفند  ۱۳۹۵تا  ۱۰.۹درصد رشد داشته
ولی در شهریور سال گذشته نسبت به اسفند ۱۳۹۴

این رشد  ۱۰.۴درصد گزارش شده بود.
نقدینگی  ۱۳۹۰هزار میلیارد تومانی در پایان نیمه
نخست امسال در مقایسه با شهریورماه  ۱۳۹۴که
 ۸۷۲هزار میلیارد تومان بود ،بیش از  ۵۰۰هزار
میلیارد تومان افزایش دارد .حجم نقدینگی در
شهریور سال گذشته  ۱۲۵۳هزار میلیارد تومان اعالم
شده بود.
حجم نقدینگی را شبه پول که عمده آن را
سپردههای بانکی تشکیل میدهد و همچنین پول
در دست مردم شامل میشود .از این رقم حدود
 ۱۲۲۱هزار میلیارد تومان متعلق به شبه پول است
که در شهریورماه تا  ۱۲درصد نسبت به پایان سال
قبل افزایش دارد و همچنین حدود  ۱۶۸هزار
میلیارد تومان متعلق به پول بوده که رشدی نزدیک
به  ۳.۲درصد دارد.
رشد  ۲۰هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی
طبق آمار بانک مرکزی درآمدهای نفتی امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۰هزار میلیارد
تومان رشد داشته و تنها  ۱۰درصد از  ۷۱هزار و

 ۳۷۰میلیارد تومان عمرانیها پرداخت شد.به
گزارش فارس ،بر اساس وضعیت بودجه عمومی
دولت درآمدهای مالیاتی در  6ماهه امسال 43
هزار و  120میلیارد تومان وصول شده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  4دهم کاهش و نسبت
به مصوب  6ماهه حدود  16هزار میلیارد تومان با
عدم تحقق روبهرو است .در این مدت  107هزار
و  490میلیارد تومان رصف هزینههای جاری شده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  13درصد رشد
نشان میدهد.همچنین تراز عملیاتی بودجه در 6
ماهه نسبت به سال قبل خود رشد  45.7درصدی
دارد و عمالً کرسی بودجه به  55هزار و  170میلیارد
تومان رسیده است .بر این اساس از محل نفت و
فرآوردههای نفتی  44هزار و  660میلیارد تومان
درآمد عاید دولت شده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  82.2درصد رشد داشته و عمالً بالغ بر
بیش از  20هزار میلیارد تومان درآمد نفت افزایش
نشان میدهد .البته نسبت به رقم مصوب همچنان
 13هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه است.

الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس شد
رئیس جمهوری الیحه الحاق دولت
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
بیناملللی مقابله با تامین مالی
تروریسم،را جهت طی ترشیفات
قانونی به مجلس شورای اسالمی
ارسال کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت،
الیحه الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون بیناملللی
مقابله با تامین مالی تروریسم که
به پیشنهاد وزارت امور خارجه در
جلسه مورخ 1396/08/07هیأت

وزیران به تصویب رسیده است،
جهت طی ترشیفات قانونی به
مجلس شورای اسالمی ارسال شد.
بر اساس ماده واحده این الیحه ،
به دولت جمهوری اسالمی ایران
اجازه داده می شود به کنوانسیون

بیناملللی مقابله با تامین مالی
تروریسم (مصوب  1378/9/18برابر
با  9دسامرب  1999مجمع عمومی
سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک
مقدمه و بیست وهشت ماده و یک
پیوست ملحق شود.

فاینانسهای روسی و آسیایی در راه ایران
عضو شورای هامهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه فاینانسهای جدید از
روسیه ،اروپا و آسیا در راه است ،گفت :نقل و انتقاالت پول به ارزهای غیر از
دالر به صورت روان در حال انجام است.
علی صالحآبادی در گفتگو با مهر از فاینانسهای جدید برای اقتصاد ایران خرب
داد و گفت :فاینانسهای جدیدی برای اقتصاد ایران در راه است و مذاکرات
برای امضای آنها ادامه دارد؛ این در حالی است که این فاینانسها با یکرسی از
بانکهای روسیه در حال نهایی شدن است؛ ضمن اینکه به موازات آن ،مذاکرات
برای اخذ فاینانس از اروپا و آسیا هم در حال انجام است.
عضو شورای هامهنگی بانکهای دولتی افزود :فاینانسهایی که برای اقتصاد
ایران طی ماههای گذشته به امضا رسیده است؛ از محل پول نفت نبود؛ به
این معنا که بعد از برجام ،پول نفت آزاد شده و وجوه نفت جدیدی که از
سوی ایران در بازارهای جهانی به فروش میرسد؛ به صورت کامل دریافت و
مرصف میشود؛ بنابراین فاینانسها به پشتوانه آن پولها نیست و ارتباطی

هم به آن ندارد.
وی ترصیح کرد :اکنون پول نفت در جایی که الزم باشد و نیاز ارزی
وجود داشته باشد ،مرصف میشود؛ بنابراین فاینانسهای گشایششده،
ارتباطی به پول نفت ندارد؛ به خصوص اینکه بانکهایی که این فاینانسها
را ارایه دادهاند؛ بانکهای توسعهای کشورها هستند که این خطوط
را گشایش میکنند؛ در حالیکه پول نفت ایران در بانکهای دیگری
است.
صالحآبادی در پاسخ به این سوال که اکنون مراودات پولی ایران با بانکهای
بزرگ به چه نحوی است ،گفت :االن روابط کارگزاری نسبتا خوبی برقرار است
و حتی در بانک توسعه صادرات نیز با  ۱۲۷بانک ،رابطه کارگزاری بانکی
برقرار شده است؛ بنابراین با همین سطح از روابط کارگزاری هم ،کار انجام
میشود و نقل و انتقاالت به ارز غیر دالر از جمله یورو به راحتی در حال
انجام است و مشکل خاصی به چشم منیخورد.

همین صفحه

اول بلوار فردوس شرق  ،نرسیده به

طبقه چهارم واحد 4انتقال می یابد.

سازمان آگهی ها :

44017045
44015792
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الیحه بودجه سال آینده عملیاتی تنظیم شده است؛

خداحافظی با بودجه ریزی سنتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش خود به منایندگان مجلس
درباره الیحه بودجه  97گفت :تدوین این الیحه از حالت سنتی خارج و بر
مبنای «علمکرد» تنظیم شده است.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت با بیان اینکه  2وعده به منایندگان داده
شده بود ،اضافه کرد :نخست اینکه الیحه بودجه  1397در زمان مقرر به
مجلس ارائه شود که از چهارشنبه گذشته پیش نویس آن به دولت ارسال
شد و درجلسه هیات وزیران کار رسیدگی به پیش نویس الیحه بودجه 97
را آغاز کردند.
وی افزود :مقرر شد همه جلسه ها معطوف به پیش نویس الیحه بودجه
 1397باشد و تالش می کنیم که الیحه بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس
می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد :قول دیگر این بود که الیحه بودجه
 1397با اصالحات اساسی شکل بگیرد و ارائه شود و اگر نیاز به تکمیل برای
اصالحات است منایندگان انجام دهند تا بتوانیم قانون مناسبی داشته باشیم
زیرا طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی ،بودجه عالوه بر اینکه پیش بینی
از منابع و مصارف است در واقع برنامه یک سال است که برش مقطعی برنامه
های میان مدت پنج ساله را شکل می دهد.
وی به سخنان رئیس دیوان محاسبات کل کشور اشاره کرد و گفت :صحبت
های آقای عادل آذر درخصوص بودجه ریزی درباره آسیب شناسی ها بود؛ از
سال  1380که در مجلس بودم همین اشکاالت گفته شده و مهم راه حل این
مشکالت است که بودجه ریزی را از روش سنتی افزایشی تغییر و به روش
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تبدیل کنیم.
نوبخت ادامه داد :آنچه که در حال انجام است ما در دولت تدبیر و امید
الیحه بودجه  1397را بررسی می کنیم و روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
را مبنای کار قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،اهم اصالحات در الیحه بودجه  97را شامل 6
محور و اصالحات اعامل شده در این الیحه برشمرد و از منایندگان خواست
اگر از نظر آنها کم است منایندگان در مجلس شورای اسالمی تصحیح کنند.
وی درباره اصالحات انجام شده در الیحه بودجه  97نیز گفت :روش را بر
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تغییر دادیم و ردیف های متفرقه ای که در
الیحه بودجه در قانون وجود دارد را اصالح و امسال جداول بودجه را متفاوت
با جداول سال گذشته تنظیم کردیم.
نوبخت اضافه کرد :مترکز بودجه ریزی در تهران به واسپاری اختیارات و
تفویض ماموریت ها به استان ها محول شده است و نظام درآمد و هزینه
استان ها را به گونه ای انجام دادیم که تشویق بیشرتی در استان ها صورت
گیرد.
وی درباره اقدام مهم در تدوین الیحه بودجه  97نیز گفت :در این الیحه
برای کاهش تصدی های دولت و استفاده گسرتده از بخش غیردولتی به عنوان
مشارکت عمومی و خصوصی برای طرح های متلک دارایی های رسمایه ای در
این الیحه اعامل شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :با توجه به اسناد باالدست در الیحه
بودجه  97ابتدا برنامه سال آینده را احصا کردیم و از منایندگان می خواهم
ابتدا از سازمان برنامه و بودجه مطالبه شود که این بودجه براساس کدام
برنامه نوشته شده است؛ در واقع بپرسند برنامه دولت در سال  97چیست؟
وی توضیح داد :برنامه  97تبدیل به برنامه اجرایی می شود و آن برنامه مبتنی
بر پیش بینی هاست؛ برای عملیاتی شدن برنامه اجرایی باید فعالیتی برای
هریک از آنها انجام شود که احصاء و برای این برنامه ها و هدف قیمتی
تعیین کردیم.
نوبخت خاطرنشان ساخت :در حال حارض برنامه اجرایی ،هزینه واحد هر
فعالیت و هدف برنامه مشخص است و با رضب این دو ،بودجه دستگاه
مشخص می شود.
وی با بیان اینکه در بودجه  97نیاز به چانه زنی و مذاکره نیست ،گفت :برای
تعیین بودجه دستگاه ها برمبنای صفر محاسبه می کنیم که چه فعالیتی با
چه قیمت و چه تعداد انجام خواهد شد؛ در آخر بودجه را تعیین و الیحه را
بر این اساس آماده کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد :با این روش تعیین محاسبه

بودجه دستگاه ها ،می توانیم عملکرد دستگاه ها را ارزیابی کنیم.
وی با اشاره به بند پ ماده هفت قانون که گفته براساس قیمت متام شده
سالی  20درصد به اعتبارات دستگاه ها اضافه شود ،گفت :در سال آینده
 290دستگاه و ردیف ملی که  32درصد از دستگاه های اصلی 27 ،درصد از
مجموعه دستگاه های اصلی و فرعی 10 ،دستگاه استانی( 36دستگاه استانی)
را بر مبنای قیمت متام شده بودجه ریزی کردیم.
نوبخت اضافه کرد :با مدل های نرم افزاری ،قیمت متام شده دستگاه ها
احصاء و بودجه این دستگاه ها مشخص شده است و در کمیسیون ها معرفی
خواهیم کرد که برای آنها براساس قیمت متام شده بودجه ریزی داشتیم و بقیه
دستگاه ها را براساس هزینه واحد تولید است بودجه ریزی شده اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد:هیچ دستگاهی نیست که براساس
قیمت متام شده واحد فعالیت یا براساس هزینه واحد تولید محاسبه نشده
باشد.
وی اعالم کرد :برای دستگاه هایی که به صورت داوطلبانه از مسیر بودجه
ریزی بر مبنای عملکرد حرکت کنند امتیازاتی در نظر گرفتیم؛ بنابراین 50
دستگاه اصلی دیگر اعالم کردند که پیش از اینکه بودجه در مجلس متام شود
بودجه خود را بر همین پایه تنظیم می کنیم.
نوبخت خاطرنشان ساخت :بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم در سال 97
دستگاه هایی که به این ترتیب بودجه ریزی شدند و اعتبارات آنها را به استان
ها تفویض می کنیم ،بتوانند رصفه جویی کنند.
وی ترصیح کرد :قرار نیست رقم رصفه جویی به خزانه بازگردانده شود بلکه
 50درصد برای طرح های عمرانی و  50درصد برای بهره وری بیشرت استان
مورد استفاده قرار می گیرد.
وی درباره اقدامات دیگر در بودجه ریزی سال آینده گفت 337 :ردیف متفرقه
در بودجه است عالوه بر آن هر دستگاهی یک ردیف بودجه ای دارد.
نوبخت ادامه داد :همچنین  377ردیف دیگری است که دستگاهی برای
آن مشخص نیست و براساس موضوع در آن ردیف اعتبار گذاشتیم که باید
مشخص شود چه کسی این اعتبار را دریافت می کند.
سخنگوی دولت اضافه کرد :باید اعتبار ردیف ها بین دستگاه های مختلف
تقسیم کنیم تا اقدامی صورت بگیرد بنابراین از هامن ابتدا باید بدانیم هر یک
از دستگاه ها چه مقدار بودجه دارند.
وی با بیان اینکه  224ردیف را از ردیف متفرقه خارج کردیم گفت :برخی از
ردیف ها تنها برای یک سال تعیین شده بود اما بعدها به عنوان ردیف مستمر
باسابقه تعیین می شود که تعدادی از این ردیف ها را حذف کردیم و تعدادی
از ردیف های متفرقه به ذیل دستگاه انتقال یافتند.
وی اضافه کرد :حذف ردیف های متفرقه باهدف شفاف سازی است تا از
هامن ابتدا بدانیم به هر دستگاه متناسب با فعالیت و هدفی که دارد چه قدر
اعتبار پرداخت می شود که این اقدام سبب کاهش  58هزار میلیارد تومانی
از بودجه شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره شفاف سازی درآمدهای اختصاصی نیز
گفت :منابع بودجه عمومی از  2محل تامین می شود؛ یکی منابع عمومی
درآمدها که شامل مالیات ،حقوق گمرکی و سایر و دیگری واگذاری دارایی
های رسمایه ای که نفت است؛ یعنی اسناد و اوراق مالی واگذار و پول می
آوریم که به عنوان منابع عمومی است.
 60هزار میلیارد تومان میزان منابع عمومی در الیحه بودجه 97
وی با بیان اینکه منابع عمومی امسال و سال آینده به ترتیب حدود  52و 60
هزار میلیارد تومان است ،گفت :قانونی درباره چگونگی استفاده درآمدهای
اختصاصی دستگاه ها وجود ندارد و در بودجه  97پیش بینی شده دستگاه
هایی که آب ،برق و پرسنل آن متعلق به دولت است درآمدهای اختصاصی را
به دو بخش تقسیم کند و  70درصد آن به عنوان درآمد جاری و  30درصد به
عنوان درآمد عمرانی به اعتبارات بخش عمرانی اضافه شود.
نوبخت اظهار داشت :اصالحاتی در جداول انجام دادیم؛ به طور منونه در
جدول  17الیحه بودجه که  59موسسه وجود دارد ،این موسسه ها اعتباراتی
را به عنوان کمک از دولت می گیرند که برخی زیرمجموعه یا به نوعی سازمان
تبلیغات بر آنها نظارت و پول را دریافت می کند.
وی اضافه کرد :بنابراین باید این مبلغ را در اختیار سازمان تبلیغات قرار دهیم؛

سال آینده کمک به دستگاهی می شود که بخشی از بار دولت را برمی دارد
در حالی که اکنون کمک های قابل توجهی ارائه می کنیم بدون اینکه بدانیم
آن دستگاه چه فعالیتی می کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :برخی از دستگاه ها می خواهند این
کمک ارائه شود تا حقوق کارکنان تازه استخدام شده خود را از این بخش
تامین کنند در حالیکه قرار نیست این کمک برای استخدام های جدید باشد؛
براین اساس اصالحات اساسی در این مورد انجام دادیم.
نوبخت ادامه داد :به جای تخصیص اعتبارات به دستگاه های ملی ،آن را به
استان ها اختصاص دادیم؛ در عمل اعتبارات هزینه ای استان ها که امسال
 4.3درصد کل هزینه هاست به  24.3می رسد؛ یعنی  20درصد واحد هزینه
های ملی در اختیار استان ها قرار داده می شود تا در آن استان هزینه شود.
نوبخت اضافه کرد 179 :ردیف ملی که استان ها مایل به انجام بودند اما
اختیاری در این مورد نداشتند را به استان ها واگذار کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد :در نظام درآمد هزینه ای استان ها،
مکانیزمی طراحی کردیم تا مبالغ مازاد در استان باقی مباند و رصف توسعه
استان شود.
تخصیص اعتبار  128هزار میلیارد تومانی برای طرح های عمرانی
وی ادامه داد :یکی از اقدامات مهم برای مشارکت با بخش غیردولتی ،تقسیم
طرح های عمرانی متعدی باقیامنده به حاکمیتی و تصدی گری است؛ و بر
این اساس آنهایی که قابل واگذاری است را به بخش خصوصی خواهیم داد.
نوبخت اضافه کرد :برای شفاف شدن بودجه ،یک پیوست مستقل همراه با
الیحه در اختیار منایندگان مجلس قرار می دهیم تا طرح هایی که با مشارکت
بخش غیردولتی می تواند انجام شود را مشخص کنیم.
وی افزود :با این ساز و کار جدید ،برای سال آینده  128هزار میلیارد تومان
اعتبار برای طرح های عمرانی از محل صندوق توسعه ملی ،بانک ها ،رشیک
و دولت در نظر گرفتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اعتبارات بخش های مختلف نیز گفت:
 30هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی 30 ،هزار میلیارد تومان از بانک
ها 20 ،هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی 30 ،هزار میلیارد تومان از منابع
عمومی و  18هزار میلیارد تومان از منابع دستگاه ها اختصاص خواهیم داد.
رشط اداره کشور بر پایه مالیات
وی با تاکید براینکه برای اصالحات در نظر گرفته شده چالش هایی
وجود دارد ،افزود :در قانون بودجه برخی از دستگاه ها تعیین شده و
این با بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تناقض دارد و باید این موارد اصالح
شود.
نوبخت در ادامه ترصیح کرد :اگر قرار است کشور برپایه مالیات اداره شود
باید اقدامات الزم در زمینه معافیت ها و تخفیف های روبه افزایش مالیات
و حقوق گمرکی انجام دهیم که بیش از  39هزار میلیارد تومان وجود دارد.
وی تاکید کرد :اگر بتوانیم فقط  20درصد معافیت ها را کاهش دهیم می
توانیم  8تا  9هزار میلیارد تومان از این محل اعتبار داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اصالحات انجام شده در بودجه
ریزی بعد از حداقل  16سال انجام می شود ،افزود :می توانیم با محافظه
کاری ،این اقدام را برای دولت های آینده بگذاریم اما دولت این کار را رشوع
کرده است.
وی اضافه کرد :به طور حتم در مسیر اصالح بودجه ریزی ،تعارض منافع
قانونی پیش می آید اما باید در چنین آسیبی که وجود دارد به کمک مجلس
اقداماتی انجام دهیم تا این تعارض و اختالف ها به حداقل برسد.
نوبخت گفت :برخی از منایندگان اعالم کردند که اصال بودجه ریزی عملیاتی
محقق منی شود؛ اگر اینگونه است و به خوبی از بودجه ریزی برمبنای عملکرد
استقبال نشود بهرت است دولت نیز محافظه کاری کند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش «علی الریجانی» رئیس مجلس مبنی بر اینکه
«برنامه دولت برای برخی از ردیف های متفرقه که به دستگاه های مشخصی
تعلق ندارند ،چیست» گفت :از  377ردیفی که وجود دارد  224ردیف از
حالت متفرقه خارج کردیم و برای بقیه ردیف ها مشکلی پیش منی آید؛
اقدامات اصالحی با مطالعه انجام شده است و هر جا که مجلس تشخیص داد
کار بیشرتی الزم است ،این کار را انجام می دهیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدارداد:

عدم شفافیت اقتصادی  ۷۰۰۰خیریه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم افشای
اطالعات و صورتهای مالی رشکتهای زیرمجموعه
وزارت کار ،گفت که  ۷۰۰۰مجموعه خیریه در کشور
هستند که صورتهای مالیشان افشا نشده و این خطر
بزرگی برای اقتصاد کشور است.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی درجریان طرح
سوال خود از وزیرکار در خصوص علت عدم شفافسازی
اطالعات بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار،
اظهار کرد :یک سال و نیم است که این سوال مطرح شده
و موضوع آن به اجرای قانون مصوب مجلس در سال ۹۳
بر میگردد که برای کمک به افشای اطالعات اقتصادی
با رای باال تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان
ابالغ شد .در این قانون بنگاهها مکلف شدند اطالعات
و صورتهای مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند.
وی افزود ۷۰۰۰ :مجموعه خیریه وجود دارد که حتی
یک صفحه صورت مالی افشا منیکنند و این خطر بزرگی
برای اقتصاد کشور است .قانونی که سه سال گذشته
تصویب شده به همه ظرفیتها به ترصیح اشاره دارد.
آخرین آماری که یک ماه و نیم قبل از سازمان بورس
گرفتم با عرض تاسف نشان میدهد از هزاران رشکت
که مشمول افشای اطالعات میشوند تنها  ۲۷رشکت
اطالعات خود را در سامانه آوردهاند که بخش عمدهای
از آنها وابسته به وزارت رفاه هستند.

مناینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد :مجموعه
وزارت رفاه مکلف بود نسبت به افشای اطالعات کلیه
رشکتهای خود اقدام کند .مجلس دهم همچنین مصوب
کرده بود که در صورتی که رشکتها از افشای اطالعات
رس باز بزنند بانک مرکزی مکلف است حسابهای آنها را
مسدود کند .اینها اطالعاتی است که من میخواستم روز
رای اعتامد مطرح کنم اما البی سنگین وزارت رفاه اجازه
نداد که من در آن روز این مطالب را عنوان کنم اما به
هر حال ما از حق مردم دفاع میکنیم ،منیشود هر کاری
میخواهند بکنند و پاسخگو نباشند.
پورابراهیمی با اشاره به وجود  6مجموعه بزرگ اقتصادی
در وزارت رفاه ،گفت :تامین اجتامعی ،بازنشستگی
کشوری ،بازنشستگی فوالد ،بیمه اجتامعی عشایر و
روستاییان ،بانک رفاه و بانک توسعه تعاون از جمله
این مجموعهها هستند که فقط  ۴۰هزار میلیارد تومان
ارزش برآوردی سازمان تامین اجتامعی است .همچنین
 ۱۸۷رشکت فقط متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری
است که ما اطالعات ریز آن را نداریم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :از هیات
نظارت بر منایندگان به من خرب دادند که وزارت رفاه
بابت سوال علیه من شکایت کرده و این نوع جدیدی
است که جای تاسف دارد .متاسفانه جای شاکی و متهم
عوض شده ،ما میگوییم وضعیت اسفبار است و آنها

بابت سوال از ما شکایت میکنند.
وی خاطرنشان کرد :وزیر میگوید به تعهداتم عمل
کردم ،ایشان در تاریخ  ۵مهرماه سال جاری نامهای به
کمیسیون اقتصادی ارسال کرده و اعالم کردند که ۵۶۰
رشکت مشمول افشای اطالعات میشوند .برآورد ما هم
این بود که هزار رشکت مشمول میشدند .بحث ما
این است که تکلیف قانون شفافیت اطالعات اقتصادی
همه بنگاهها به استناد مر قانون است در حالیکه
پنج درصد از این رشکتها هم افشای اطالعات نشده
است.
پورابراهیمی یادآور شد :در مورد چند رشکتی که
اطالعاتشان را اظهار کردهاند برخی از آنها توسط
بازرس مشمول عدم اظهارنظر شده یعنی وضعیت خیلی
خراب است و  ۵۰درصد از گزارشهایی که افشا شده هم
مرشوط است یعنی رشایط خاص داشته است.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات نیز گفت :طبق
این گزارش ،صورتهای مالی صندوق بازنشستگی
کشوری تا سال  ۹۲بیشرت تهیه نشده و وزارت رفاه در
واقع بیشرت اقدام به افشای اطالعات رشکتهای درجه
 ۵خود کرده مثال بانک رفاه ،بانک توسعه تعاون،
صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگها صورتهای
مالیشان افشا نشده است .البته به من گفتند درباره
موضوع وابستگان چیزی نگو ،اگر روزی صالح دانستم

این موضوع را در صحن علنی مجلس اعالم میکنم .مگر
میشود کشور را در رشایط غیرشفاف اقتصادی اداره
کرد؟ نگرانی مردم از آمریکا و تهاجم سعودی نیست،
بلکه از نفوذ فساد اقتصادی در دستگاههاست و اگر
وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند مردم به نظام
بدبین خواهند شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :من به
وظیفه منایندگی خود عمل کرده و از مواضع خود کوتاه
منیآیم .در این روزها هم فشارهایی به ما وارد کردهاند.
ما تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری
را داشتیم و سه ماه است به وزارت رفاه نامه زدم اما
تاکنون جواب ندادهاند.
پس از پایان اظهارات پورابراهیمی ،مطهری که اداره
جلسه را بر عهده داشت ،گفت :آقای ربیعی یادداشتی
دادند که شکایت از آقای پورابراهیمی مربوط به سوال
نبوده و بابت موضوع دیگری بوده است.
پورابراهیمی در این رابطه گفت :شکایت دقیقا مربوط
به سواالت بنده است .البته من استقبال میکنم که به
قوه قضاییه بروم و این مسائل را مطرح کنم.
پورابراهیمی در پایان اعالم کرد که از پاسخ وزیر قانع
نشده و بر این اساس مناینده کرمان از وزیر کار به
رای مجلس گذاشته شد که منایندگان این سوال را وارد
ندانستند.

آدرس:
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۳۴۰هزارمیلیارد تومان هزینه های جاری 96

عضو هیات رییسه مجلس گفت :هزینههای جاری کشور در سال ۹۶حدود
 ۳۴۰هزار میلیارد تومان بوده که  ۴۳هزار میلیارد تومان در بخش هدفمندی
یارانهها هزینه شده است.
به گزارش ایلنا؛ غالمرضا کاتب گفت :بزرگرتین بحران آینده کشور ،بحران
هزینههای جاری کشور است؛ در سال جاری نزدیک به  ۳۴۰هزار میلیارد
تومان هزینههای جاری کشور بوده و اگر همین روند ادامه یابد منیتوانیم
پاسخگو باشیم.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه برخی هزینهها در  ۳بخش انجام
می شود ،افزود ۴۳ :هزار میلیارد تومان در بخش هدفمندی یارانهها هزینه
شده و در سال  ۴۰ ،۹۶هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی و
نیروهای مسلح پرداخت میشود که اگر ادامه یابد یک فاجعه در کشور
رخ میدهد.
وی با اشاره به اینکه مشکل دیگری که رخ داده ایجاد اوراق مشارکت و
اسناد خزانه در سال  ۹۵است ،ادامه داد :در سال جاری ۵ ،هزار میلیارد
تومان باید سود اوراق پرداخت شود و نزدیک به  ۳میلیارد دالر به وزارت
نفت اجازه داده شده که سود اوراق پرداخت کند.
کاتب با بیان اینکه نزدیک  ۳۰درصد اعتبارات بودجهای در هزینههای
عمومی است ،یادآور شد :از سال  ۸۳مجلس ،دولت را مکلف کرد که در
برنامه چهارم و پنجم توسعه بودجهریزی بر مبنای عملکرد را اجرایی کند اما
سوال اینجاست چرا در طول  ۱۳سال این اتفاق نیفتادهاست.
مناینده مردم گرمسار در مجلس با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه مجلس
در بند (ب) ماده  ۷مکلف شده در سال نخست اجرای برنامه حداقل۲۰
درصد از بودجهریزی بر مبنای عملکرد باشد ،افزود :دولت باید عزم ملی
به خرج دهد تا بودجهریزی بر مبنای عملکرد اجرایی شود و دستگاههای
اجرایی باید پذیرش اجرای این قانون را داشته باشند و بین دولت و مجلس
عزم ملی رخ دهد تا این واقعیت تلخ که بودجهریزی بر مبنای عملکرد
عملیاتی منیشود؛ محقق شود.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید اهداف
کمی برای دستگاهها تدوین کند ،ترصیح کرد :دستگاهها باید بدانند که
میخواهند به چه اعداد و ارقامی دست یابند و استقرار روش هزینهها و
برآورد قیمتهای متام شده از جمله اهدافی بوده که سازمان برنامه باید
آن را اجرا کند.
نماینده مردم تهران خبر داد:

تشکیل سامانه اطالعات مودیان مالیاتی
رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس گفت :طبق توافق سازمان امور مالیاتی
با هدف تشخیص و دریافت مالیات در واقع جمع درآمدهای بیش از ۵
میلیارد ریال در سال مورد سوال قرار میگیرد.
محمود صادقی در گفتوگو با خانه ملت ،درخصوص نشست مشرتک
فراکسیون شفافسازی و ساملسازی اقتصاد و انضباط مالی با رئیس سازمان
امور مالیاتی ،اظهار داشت :این نشست به ابتکار فراکسیون شفافسازی
برگزار شد با توجه به اینکه در قانون مالیات مستقیم ماده  169مکرر
تکلیف کرده که سامانه و پایگاه اطالعات مودیان تشکیل شود.
رئیس فراکسیون شفافسازی ،ساملسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با
بیان اینکه به نظر ما این پایگاه میتواند با توجه به جامعیتی که دارد عالوه
بر کاربرد تشخیص و دریافت مالیات برای شفافیت بخشهای مختلف مالی
کشور کاربرد داشته باشد ،گفت :آنطور که در این جلسه گفته شد توسط
آقای تقوینژاد پرتالی به موجب تکالیف مختلف قانونی ایجاد شده است
یکسامانه مفصل است.
مناینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس با اشاره
به اینکه در این پرتال اطالعاتی از وزارت اقتصاد و دستگاههای برون
سازمانی مانند ،ثبتاحوال ،ثبت اسناد ،شهرداری ،دیوان محاسبات ،سازمان
برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود دارد که اتصاالت برون سازمانی نیز این
شبکه دارد ،ادامه داد :با این قابلیت اگرچه منیتواند متام فعالیتهای پولی
و مالی را پوشش دهد اما بخش عمدهای را تحت پوشش خود قرار میدهد.
وی با تاکید بر اینکه در این پرتال سطوح دسرتسی تعریف شده ،
عنوان کرد :دسرتسی به تراکنشهای افراد می تواند منجر به شفافیت
و پیشگیری از فساد باشد که جدا از این سامانه سامانههای دیگری از
جمله سامانهای که درخود وزارت اقتصاد برای جلوگیری از پولشویی وجود
دارد.
این مناینده مردم در مجلس ادامه داد :طبق توافق سازمان امور مالیاتی با
هدف تشخیص و دریافت مالیات در واقع جمع درآمدهای بیش از  5میلیارد
ریال در سال مورد سوال قرار میگیرد.
رئیس فراکسیون شفافسازی ،ساملسازی اقتصاد و انضباط مالی در پایان با
تاکید بر اینکه با توجه به زمان نامناسب از این جلسه استقبال خوبی صورت
گرفت ،سواالت مختلفی مطرح شد که رئیس سازمان مالیاتی نیز پاسخگو
سواالت بود ،خاطرنشان کرد :بنا داریم این بحث را ادامه دهیم ،مدت زمان
زیادی است که پیگیر این سامانه هستیم و از این به بعد نیز تا کاملتر شدن
سامانه همکاریها ادامه دارد.
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اعطای بیش از  7هزار میلیارد تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج توسط بانک رفاه

بانک رفاه طی  7ماهه نخست سال جاری ،بالغ بر  7.338میلیارد ریال
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه  ،شعب این بانک از محل سپرده های
قرض الحسنه نزد خود و در  7ماهه نخست سال جاری ،تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد  70556فقره و به مبلغ  7.338میلیارد
ریال پرداخت کرده است که مدیریت شعب این بانک در استان های خراسان
رضوی ،خوزستان و فارس به ترتیب دارای بیشرتین پرداختی به مبلغ 644 ،753
و  455میلیارد ریال بوده اند.
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن اعالم کرد:

جزییات بیشتر از فعالیت سامانه
معامالت بازار سرمایه در بانک مسکن

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اعالم جزییات بیشرتی از فعالیت «سامانه
جامع معامالت بازار رسمایه» ،اسامی ۱۰شعبه متصل به این سامانه را اعالم
کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ،محمدحسن مرادی با اشاره به اینکه
هدف از راه اندازی این سامانه اتصال تدریجی متام شعب بانک مسکن به
سامانه معامالتی بورس و نیز انجام معامالت متام ابزارهای مالی پذیرفته شده
در سازمان بورس و ارواق بهادار از کانال شعب بانک مسکن است ،افزود:
در گام اول  10شعبه بانک مسکن شامل چهار شعبه در تهران و شش شعبه
در سایر استانها به این سامانه تجهیز شدهاند .به این ترتیب اکنون شعب
ت آباد ،میرداماد و ونک در تهران و نیز شعب مرکزی
مستقل مرکزی ،سعاد 
شهرهای شیراز ،اصفهان ،تربیز ،مشهد ،اهواز و کرج اکنون به سامانه مذکور
متصل هستند .البته برنامه بانک مسکنافزایش این شعب در گامهای بعدی
است.
وی با بیان اینکه در گام امکان عرضه و معامله اوراق بدهی موجود در
بازار رسمایه در شعب منتخب فراهم شده است ،گفت :کسانی که قصد
رسمایهگذاری در بورس از طریق خرید اوراق بدهی را دارند ،میتوانند از
طریق شعب منتخب بانک مسکن خدمات کارگزاری در این حوزه را دریافت
کنند.
مرادی خاطر نشان کرد :در مرحله بعدی فعالیت این سامانه ،امکان عرضه
سهام و سایر اوراقی که تحت عنوان ابزارهای مالی جدید در بازار رسمایه
مبادله میشود نیز ،از طریق شعب بانک مسکن فراهم خواهد شد.به گفته
ی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن ،در حال حارض یونیتهای صندوقهای
زمین و ساختامن فعال در بازار رسمایه که تا کنون فقط از طریق بورس
عرضه و مبادله میشد ،اکنون از طریق  10شعبه منتخب بانک مسکن نیز
عرضه شده است.مرادی با تاکید بر اینکه فعالیت سامانه جامع معامالت بازار
رسمایه در بانک مسکن زمین ه ساز افزایش تعامل میان بازار پول و بازار رسمایه
شده است ،گفت :در گام بعدی  100شعبه و در نهایت متام شعب بانک
مسکن به این سامانه متصل و خدمات عرضه اوراق و سهام را به متقاضیان
ارائه میکنند.مدیر طرح و برنامه بانک مسکن تاکید کرد :با توجه متایل عده
زیادی از مردم برای رسمایهگذاری در بازار رسمایه ،الزم است بسرتهای حضور
در این بازار تسهیل شود و بانک مسکن نیز برای پاسخ به این نیاز وارد عرصه
شده است.این سامانه عالوه بر اینکه امکان ارتباط مستقیم و اتصال مستقیم
به کارگزاری ها از دریچه شعب بانک مسکن برای مشرتیان را ایجاد می کند
ورود و رسوب منابع مشرتیان در بازار رسمایه را نیز افزایش می دهد.در حال
حارض  20درصد از ارزش کل منابع صندوقهای بازار رسمایه به اوراق بدهی
اختصاص دارد که امکان خرید و فروش این حجم از منابع موجود در بازار
رسمایه از طریق شعب منتخب بانک مسکن فراهم شده است.
در نیمه اول سال  ٩٦نسبت به مدت مشابه سال  ٩٥تحقق یافت؛

رشد  ٦٢٠درصدی فروش امال ک
مازاد بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران در راستای عمل به تکالیف قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر ،طی  ٦ماه ابتدای سال جاری  ٢٤٩رقبه از امالک مازاد خود را به ارزش
 ٢٣٦٧میلیارد ریال به فروش رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از
نظر ارزش بیش از  ٦٠٠درصد رشد داشته است .این در حالی است که طی
نیمه اول سال  ٩٥این بانک موفق به فروش  ٦٢رقبه ملک مازاد به ارزش ٣٨٠
میلیارد ریال شده بود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ،این بانک در همگرایی با سیاست
های دولت دوازدهم ،برنامه فروش امالک مازاد خود را به طور جدی پیگیری
منوده به نحوی که در اجرای بندهای  ١٦و  ١٧قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال  ،١٣٩٤موفق شد تا در نیمه اول
سال  ٩٥با فروش  ٦٢رقبه ملک به ارزش  ٣٨٠میلیارد ریال و در نیمه دوم با
فروش  ٨٥رقبه ملک بالغ بر  ٤٩٠میلیارد ریال (در مجموع  ١٤٧رقبه ملک
به ارزش  ٨٧٠میلیارد ریال) بخشی از امالک مازاد خود را بفروش برساند.
بنا بر این گزارش طی نیمه اول سال  ٩٦در پی تدوین اسرتاتژی های فروش،
طبقه بندی امالک مازاد و تهیه نرم افزار جامع ،اهداف جدیدی در روند
برگزاری مزایده های فروش در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس ضمن
برگزاری  ٧٣مزایده ،فروش  ٢٤٩رقبه ملک به ارزش بالغ بر  ٢٣٦٧میلیارد ریال
به انجام رسید که از نظر ریالی نسبت به مدت مشابه در سال  ٩٥بیش از ٦
برابر رشد داشته است.همچنین فروش امالک مازاد یاد شده در  ٦ماه ابتدای
سال  ٩٦از نظر تعداد نسبت به کل سال  ،٩٥قریب به  ١٧٠درصد افزایش
داشته است.بر این اساس بانک صادرات ایران طی  ١٨ماه منتهی به پایان
شهریور ماه سال جاری  ٣٩٦رقبه از امالک مازاد خود به ارزش  ٣٢٣٧میلیارد
ریال را در رسارس کشور به فروش رسانده و در راستای عمل به قانون مذکور،
موفقیت قابل توجهی کسب کرده است.گفتنی است ،برنامه ریزی برای تحقق
 ١٠٠درصدی اهداف تکلیفی بانک به موجب این قانون برای ادامه سال ٩٦
و سال  ٩٧با جدیت دنبال می شود.
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انتصابات جدید در بیم هکوثر

مدير فناوري هاي نوين بانك مركزي هشدار داد:

دادستانی به دنبال نظارت بر بیت کوین
هشدار می دهیم که مردم بیت کوین نخرند چرا که ریسک دارد

معاون بانک مرکزی از پیگیری برای ساماندهی بیت کوین از سوی قوه قضاییه و
دادستانی خرب داد و هشدار داد که مردم از خرید بیت کوین به عنوان ابزار مطمنئ
رسمایه گذاری خودداری کند؛ البته االن منی توان گفت که بیت کوین قانونی یا
غیرقانونی است ولی هشدار می دهیم که مردم نخرند.چرا که ریسک دارد.
به گزارش ابرار اقتصادی،نارص حكيمي افزود:نوسانات شديد در ارزهاي رمزينه مانند
بيت كوين و هجوم سوداگران به اين بخش مي طلبد كه رسمايه گذاران با احتياط
زياد و پذيرش ريسك بر روي آن متركز كنند.وي با اشاره به اين كه بانك مركزي در
حال برريس و مطالعه و جوانب اين مقوله مي باشد ترصيح كرد:رويكرد رسمي در
حال تدوين می باشد كه هنوز نهايي نشده است.
به گفته وي ،متاسفانه مني توان جلوي خريد و فروش ارزهاي رمزينه را گرفت چرا
كه از طريق اپليكيشن هاي مختلف اتفاق مي افتاد اما مي توان هشدار الزم را داد.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه با نهادهای نظارتی در خصوص خرید و فروش
ها صحبت شده ولی باید توجه داشت که در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز
بانک مرکزی نهادهای نظارتی را در جریان گذاشته بود ولی در عمل اتفاق دیگری
افتاد .البته تقاضای موثر باید کم شود و ما به مردم هشدار می دهیم و منی توانیم
سکوت کنیم.
بیت کوین؛ گلدکوئیست دوم
حکیمی با اشاره به این که بیت کوین کم کم در حال حرکت به سمت گلدکوئیست
است در خصوص پولشویی گفت :اولویت اول ما این است که استفاده از بیت کوین
با قانون مبارزه با پولشویی تطبیق داشته باشد؛ پس استفاده از این ابزار نباید به
ابزاری برای تامین مالی تروریسم تبدیل شود و حتام قوانین را رعایت بین املللی
خواهیم کرد.
وی در خصوص ارزهای رمزینه محلی نیز گفت :ممکن است به این تصمیم برسد
که ارز رمزینه نیز به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی باشد و آنگاه ممکن
است که بیت کوین را به صورت اسکناس منترش کنیم.حکیمی درباره سیاست اخیر
بانک مرکزی درباره فن آوری های مالی یا فین تک ها گفت :بانک مرکزی براساس

بررسی ها و تجربیات بین املللی در زمینه فین تک ها ،سیاست نامه ای را درباره این
موضوع تهیه و ارائه کرد.
حکیمی افزود :با ارائه این سیاست نامه ،چارچوب ها برای یک سال و نیم آینده
مشخص و دیدگاه بانک مرکزی در این زمینه در قالب این سیاست نامه اعالم شد.
وی با بیان اینکه ،سیاست های کلی دارای  ۶سند است ،اظهارداشت :سند اول در
تیرماه به نام پرداخت ساز ارایه شد که بر اساس آن فین تک هایی ایجاد می شود
که اطالعات مربوط به پرداخت را توسعه می دهند.وی پرداخت یار را دومین
سندی اعالم کرد که در مهرماه ارایه شد و در این خصوص گفت :امکان استفاده
از خدمات پذیرش کارت ها توسط فین تک فراهم شد .وی ادامه داد :پرداخت
بان به عنوان سند سوم چند روز آینده ابالغ می شود که بر اساس آن فین تک
هایی که ریز مقدارها را پوشش می دهند مثل کیف پول خُرد و غیره را در بر
می گیرد.
وی گفت :سند چهارم اواخر دی ماه ابالغ می شود که حساب یار نامیده می شود.
حکیمی ترصیح کرد :حساب یار نرم بین املللی است و بر همین اساس آپ هایی
ایجاد می شود که مدیریت حساب در بانک های مختلف را فراهم می کند.
حکیمی سند پنجم را در زمینه ارزهای رمزینه عنوان کرد و افزود :ارزهای رمزینه
مثل بیت کوین که بانک مرکزی در نظر دارد تا پایان سال  ۹۷سیاست خود را در
این زمینه اعالم کند .وی ادامه داد :بانک مرکزی برای فعالیت در زمینه پول های
رمزی باید چارچوب و سیاست نامه ای را تهیه و ارائه کند که دارای دو بخش است.
بخش اول دیدگاه بانک مرکزی درباره پول های رمزی و بخش دوم طرح بومی سازی
ارزهای رمزی است.
معاون بانک مرکزی سند ششم را در زمینه فین تک ها عنوان کرد و افزود :تاکنون
فین تک ها تنها در زمینه پرداخت و یا برخی خدمات بانکی در حال فعالیت بودند
اما با توجه به اینکه این موضوع یک فرصت طالیی برای گسرتش ارائه خدمات به
روز بانکی است ،بانک مرکزی در نظر دارد تا فین تک ها را به سمت تامین مالی
خُرد و ارائه تسهیالت به آحاد مردم هدایت کند.

پرداخت طلب سپردهگذاران با ایجاد خط اعتباری
توسط بانک مرکزی عملیاتی شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت :رشد
قارچ گونه موسسات مالی واعتباری باید با نظارت
جامع توسط بانک مرکزی متوقف میشود اما
متاسفانه این مهم به نحو مطلوب انجام نشده
است.
ت وگو با خانه ملت درباره
علی بختیاری درگف 
مسیر پر پیچ وخم مشکالت موسسات مالی
واعتباری،گفت:اکرثکسانی که در موسسات مالی
واعتباری منابع مالی شان را سپرده گذاری کردند با
مشکل روبرو هستند بنابراین برای جربان خسارت
مشرتیان موسسات مالی و اعتباری باید این گونه
موسسات سازمان دهی شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس
،ترصیح کرد :بسیاری ازافرادی که منابع مالی شان را

دراختیار موسسات مالی و اعتباری گذاشتند هم اکنون
برای تامین اقتصاد معیشتی شان با مشکالت اساسی
روبروهستند.وی افزود :بیاعتامدی به مسئولین با
عملکرد نامناسب موسسات مالی و اعتباری منی تواند
خرب مناسبی برای اقتصاد کشور تلقی شود و این
درحالی است که درمرحله اول دولت باید دارایی ها
اعم از امالک و وجوه نقدی موسسات مالی و اعتباری
را ارزیابی کند و سپس برای تعیین تکلیف موسسات
مالی و اعتباری اقدام کند.
وی ادامه داد :بانک مرکزی می تواند با ترسیم خط
اعتباری وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و
اعتباری ساماندهی کند ،زیرا معیشت شهروندان
درگیر مشکالت اقتصادی شده است.
مناینده مردم بافت در مجلس افزود :قوه قضاییه در

حال بررسی میزان امالک و دارایی های موسسات مالی
و اعتباری است بنابراین پس از اعالم و حکم قوه
قضاییه بانک مرکزی می تواند با تدابیراقتصادی وجوه
مالی شهروندان را بازگردادند.
وی با بیان اینکه رشد قارچ گونه موسسات مالی
واعتباری باید با نظارت جامع توسط بانک مرکزی
متوقف میشود،گفت :بانک مرکزی باید ازبدو تاسیس
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را از مدار سیستم
بانکی حذف میکرد.وی یادآورشد :ورود بهارستان
به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مناسب و
کاربردی بوده است زیرا مجلس با ابزارنظارتی از
جمله تذکر و سوال از مسئولین ذی ربط در پی
احقاق حق و حقوق شهروندان اهتامم ویژه ای داشته
است.

اهمیت حداقل الزامات ریسک نقدینگی
در سطح بیناملللی ،تالشهای قابل
توجهای برای نظارت موثر بر ریسک
نقدینگی و ارائه چهارچوبهای
مدیریت این ریسک انجام شده
است.
به گزارش ایبِنا ،گزارش مجمع ثبات
مالی در سال  ۲۰۰۸بیان میکند
که یکی از دالیل با اهمیت رخداد
بحرانهای مالی از  ۱۹۹۷تا ،۲۰۰۸
اشتباهات محاسباتی ریسک
بانکها و موسسات مالی بوده
است .همچنین پس از بحران
مالی  ،۲۰۰۱نهادهای نظارتی با
هدف مامنعت از رخداد بحران
مالی دیگری ،اقدام به انتشار ابعاد
حاکمیت رشکتی و چهارچوب
مدیریت ریسک منودند؛ اما با رخداد
بحران مالی بیناملللی در سال ۲۰۰۸
توجه نهادهای ناظر بر مقوله ریسک
و اندازهگیری و گزارشگری آن جلب
شد.یکی از ابعاد ریسک که به آن
توجه خاص گردید ،ریسک نقدینگی
و ارائه شاخصهای کلیدی نظارت بر
ریسک نقدینگی بود .در این ارتباط
کمیته نظارت بانکی بال در اکترب
 ۲۰۱۰کارگروهی را برای مطالعه و
ارائه شاخصهای کلیدی نظارت بر
ریسک نقدینگی تعیین و در ژانویه
 ۲۰۱۴اولین گزارش را منترش منود.
در این گزارش بر شاخص تامین
مالی پایدار با هدف تبیین منابع
پایدار برای تجهیز و تخصیص منابع

در بانک تاکید شده و شاخص دوم
که در جون  ۲۰۱۴ارائه گردید (با
عنوان نسبت پوشش نقدینگی) حجم
و رسرسید نقدینگی بانک را روزانه
رصد و احتامل کرسی نقدینگی و بافر
رسمایه الزم برای آن را در بانک ارائه
میمناید.
عالوه بر این ،کمیته نظارت بانکی بال
در دسامرب  ۲۰۱۴الزامات افشا این
دو شاخص توسط بانکها را ارائه و
افشا آن را از سال  ۲۰۱۸الزامی منود.
همچنین هیات خدمات مالی اسالمی
نیز الزامات افشا ریسک نقدینگی را
مشابه با الزامات بال و با تاکید بر
افشا دو شاخص کلیدی ارائه منوده
است.
عالوه بر آن ،هیات تدوین
استانداردهای بیناملللی حسابداری
نیز در سال  ۲۰۰۷الزامات استاندارد
بیناملللی شامره  ۷را مورد تجدیدنظر
و اصالح قرار داد و با تاکید بر ارزش
منصفانه و ریسک نقدینگی در سال
 ،۲۰۰۹الزامات اصالح شده استاندارد
شامره  ۷را ارائه منود .تحت این
استاندارد افشا ریسک نقدینگی برای
موسسات مالی و اعتباری الزامی شده
است .این بررسیها نشان میدهد که
در سطح بیناملللی ،تالشهای قابل
توجهای برای نظارت موثر بر ریسک
نقدینگی و ارائه چهارچوبهای
مدیریت ریسک نقدینگی انجام شده
است.

با توجه به اهمیت مساله ،بانک
مرکزی ایران در مهر « ۱۳۹۶حداقل
الزامات ریسک نقدینگی موسسات
اعتباری» را در  ۵۱ماده و  ۸تبرصه به
تبعیت از رهنمودهای کمیته نظارت
بانکی بال در حوزه ریسک نقدینگی
و هیات خدمات مالی اسالمی منترش
منوده است.
این رخداد برای بانک مرکزی به لحاظ
تجربه و دانش انباشته در حوزه
اندازهگیری و افشا ریسک نقدینگی،
برای بار اولین بار اتفاق منیافتد .قبل
از انتشار «حداقل الزامات ریسک
نقدینگی موسسات اعتباری» در سال
جاری ،بانک مرکزی در مهر  ۱۳۸۸در
بخشنامهای اقدام به انتشار ترجمه
گزارش کمیته نظارت بانکی بال با
عنوان «ریسک نقدینگی :چالشهای
مدیریتی و نظارتی» منود .عالوه بر
آن در مرداد  ۱۳۹۳نیز «ضوابط ناظر
بر حداقل استانداردهای شفافیت و
انتشار عمومی اطالعات موسسات
اعتباری» را منترش منود که تحت
بخش سوم ،ماده  ،۷موسسات مالی
و اعتباری ملزم به شناسایی ،سنجش،
پایش و کنرتل ریسک نقدینگی در
چهارچوب ضوابط بانک مرکزی و
افشا آن در مقاطع زمانی مشخص
بودهاند.
در آخرین اقدام با اهمیت نیز
تحت صورتهای مالی منونه که
انتشار آن برای بانکها از سال

 ۱۳۹۴به بعد الزامی شد ،مقرر
گردید بانکها و موسسات اعتباری
ریسک نقدینگی را تحت مفروضات
استانداردهای بیناملللی گزارشگری
مالی و مفروضات مدیریت ریسک
بال  ۲تدوین و منترش کنند.واقعیت
امر آن است که با وجود مقررات
الزامی برای شناسایی و افشا ریسک
نقدینگی حداقل از سال ۱۳۹۳
تاکنون ،شناسایی ،سنجش و پایش و
افشا ریسک نقدینگی در شبکه بانکی
همچنان یک حلقه مفقوده محسوب
تهای مالی
م یشود.بررسی صور 
بانکها در سال  ۱۳۹۴نشان م یدهد
که بخشی از بانکها هنوز موفق
به افشا دقیق الزامات صورتهای
مالی منونه در حوزه مدیریت ریسک
نشده و تنها چند بانک خصوصی
این الزامات را منترش کردهاند؛ که
محتوای افشا ریسک نقدینگی حول
محور افشا تحلیل رسرسید دارایی و
بدهیهای مالی و پوشش مباحث
استانداردهای بیناملللی گزارشگری
مالی است.بنابراین ،انتشار حداقل
الزامات ریسک نقدینگی از طرف
بانک مرکزی اقدامی قابل توجه در
راستای پوشش خالء مذکور است.
بر این اساس ،پیشنهاد میشود
بانک مرکزی همزمان با ارائه
الزامات ،رضورتها و زیرساختهای
عملیاتی شدن آنها را نیز دنبال
کند.

طی احکام جداگانهای ازسوی مدیرعامل بیمهکوثر مدیران رسپرستی
چهارمحالوبختیاری و مالی رشکت منصوب شدند.

استان
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر؛ میثم هامیی و مصطفی مقصودی
بهترتیب بهعنوان مدیران رسپرستی استان چهارمحالوبختیاری و مالی
معرفی شدند.

بانک ملی ایران
به کمک زلزله زدگان کرمانشاه شتافت

با دستور ویژه مدیرعامل بانک ملی ایران ،امکانات بیامرستان بانک
برای کمک رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه بسیج شد.
به گزارش زوابط عمومی بانک ملی ،در پی وقوع زلزله در مناطق
غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه که خسارات زیادی به بار آورد،
دکرت محمدرضا حسین زاده ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه،
حداکرث خدمات پزشکی ،پرستاری ،دارویی و درمانی بیامرستان بانک
ملی ایران را به منطقه اعزام کرد.همچنین کمیته بحران و پشتیبانی
به این منظور در بانک ملی ایران تشکیل شده تا در صورت نیاز به
تجهیزات و امکانات بیشرت در منطقه زلزله زده کرمانشاه ،مساعدت
الزم به این منظور صورت گیرد.

صدور ضمانتنامه اجرایی توافق بانک صنعت
و معدن و اگزیم بانک چین

هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به منایندگی
از سوی دولت برای الزم االجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط به پروژه
برقی کردن راه آهن تهران  -مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم
بانک چین  ،ضامنتنامه مربوط را صادر مناید.
به گزارش رواب عمومی بانک صنعت و معدن  ،صدور مجوز ياد شده
در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب
احکام برنام ه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی انجام يافت.گفتني
است هیأت وزیران در جلسه عرص یکشنبه خود به ریاست حسن
روحانی رییس جمهور كشورمان  ،به بررسی گزارش سازمان برنامه و
بودجه در خصوص کلیات الیحه بودجه سال  1397کشور پرداخت.

تداوم ارائه خدمات بانک تجارت
در مناطق زلزله زده

ارائه خدمات بانکی به مشرتیان بانک تجارت در مناطق زلزله زده غرب
کشور بدون وقفه ادامه داشته و اطالعات حساب و اسناد مشرتیان
کامال محفوظ می باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،ابراهیم کاظم پور سخنگوی
این بانک ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان زلزله روز گذشته در
استانهای غربی کشور از ارائه خدمات بانکی به مشرتیان در شعب
این بانک مطابق روال عادی خرب داد و گفت :در پی وقوع زلزله روز
گذشته استان کرمانشاه  ،شعب رس پل ذهاب و قرص شیرین این بانک
دچار خسارت شده لیکن اطالعات حساب و اسناد مشرتیان این شعب
در محلی امن نگهداری می شود .این در حالی است که ارائه هرگونه
خدمات بانکی به مشرتیان این دو شعبه بصورت یکپارچه در هر یک
از شعب بانک تجارت در شهرها و استانهای همجوار بدون هیچ مشکل
و وقفه ای قابل ارائه می باشد.سخنگوی بانک تجارت خاطر نشان
کرد :عملیات بازسازی و تعمیر شعبه رس پل ذهاب و قرص شیرین از
اولین ساعات کاری امروز دوشنبه  22آبان در دستور کار قرار گرفته
و بزودی رسویس دهی به مشرتیان این شعب طبق روال قبل ادامه
خواهد یافت.
مدیر عامل بانک سپه خبر داد:

اختصاص هزار میلیارد ریال
برای بازسازی واحدهای غرب کشور

مدیرعامل بانک سپه از اختصاص یک هزار میلیارد ریال منابع این بانک
برای پرداخت تسهیالت به خانواده های آسیب دیده از زلزله استان
های غربی کشور خرب داد.
به گزارش روابط عمومی بانک سپه ،محمد کاظم چقازردی ضمن
تسلیت به خانواده های مصیبت زده استان های غربی کشور
اظهارداشت :در راستای فرمایشات مقام معظم رهربی مبنی بر رسیدگی
فوری به مشکالت آسیب دیدگان و کمک به التیام آالم مردم زلزله زده
استان های غربی کشور همچنین تأکید ریاست جمهوری مبنی بر رفع
رسیع مشکالت مردم این منطقه ،بانک سپه یک هزار میلیارد ریال برای
بازسازی واحدهای آسیب دیده استان های غربی کشور اختصاص داد.
وی افزود :این منابع با هامهنگی استانداری برای هر واحد مسکونی
تا سقف یکصد میلیون ریال با بازپرداخت  ۵ساله و تنها با یک ضامن
پرداخت خواهد شد.

امکان غیر فعالکردن رمز دوم
کارتهای بانکپاسارگاد

بهمنظور افزایش امنیت اطالعات کارت مشرتیان ،امکان غیر فعالسازی
رمز دوم کارتهای بانکپاسارگاد فراهم شد.
ط عمومی بانکپاسارگاد ،امکان غیر فعالسازی رمز دوم
به گزارش رواب 
کارت (رمز خرید اینرتنتی کارت) ،از طریق درگاههای بانکپاسارگاد
فراهم شد و مشرتیان میتوانند در صورت متایل نسبت به غیرفعال
کردن رمز دوم کارت خود اقدام کنند.بر اساس این خرب ،مشرتیان
میتوانند از طریق بانکداری مجازی پاسارگاد ،دستگاههای PinPad
شعبهها ،دستگاههای خودپرداز بانکپاسارگاد و همچنین مراجعه به
شعبههای بانکپاسارگاد ،رمز دوم کارت خود (رمز خرید اینرتنتی) را
غیرفعال کنند.گفتنی است هممیهنان عزیز میتوانند از طریق متاس
با مرکز اطالعرسانی بانک پاسارگاد به شامره  82890و یا مراجعه
به سیستم بازخورد در سایت بانک به نشانی  www.bpi.irنظرات،
پیشنهادها و سؤاالت خود را مطرح کنند.
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مدیر شرکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران خبر داد:

تحویل ساالنه  ۱۲۰میلیون بشکه نفتخام
به پاالیشگاههای تهران و تبریز

مدیر رشکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران از تحویل ساالنه  ۱۲۰میلیون بشکه نفت خام به پاالیشگاههای تهران و
تربیز خرب داد و گفت :از این مقدار حدود  ۸۴میلیون بشکه تحویل پاالیشگاه تهران و حدود  ۳۸میلیون بشکه تحویل
پاالیشگاه تربیز داده میشود.
حسن باقریان در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه رشکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران به تنهایی نفت خام مورد نیاز
پاالیشگاههای تهران و تربیز را تامین می کند ،اظهار کرد :این رشکت عالوه بر اینکه فرآورده مورد نیاز استانهای تهران،
الربز ،قزوین ،زنجان ،گیالن ،مازندران ،سمنان و خراسان رضوی جنوبی و شاملی را تامین میکند ،ساالنه  ۱۲۰میلیون بشکه
نفتخام به پاالیشگاههای تهران و تربیز تحویل میدهد که از این میزان حدود  ۸۴میلیون بشکه تحویل پاالیشگاه تهران
و حدود  ۳۸میلیون بشکه تحویل پاالیشگاه تربیز داده میشود.
وی افزود :به طور کلی رشکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران ساالنه حدود  ۲۶میلیارد لیرت فرآورده تحویل گرفتیم
و همین مقدار فرآورده تحویل انبارهای پخش داده که سوخت استانهای مذکور تامین شود .این فرآیند توسط ۲۰۰۰
کیلومرت خط لوله که از قم رشوع شده و تا تهران ،گرمسار ،فیروزکوه ،گیالن و رشت ادامه دارد انجام میشود.

انجام فاز چهارم پیگرانی هوشمند خطوط لوله مخابرات نفت منطقه تهران
مدیر رشکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران در ادامه با بیان اینکه پیگرانی هوشمند خطوط لوله جزو سیاست های
کالن این رشکت بوده است ،افزود :مدیر رشکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران از چند سال قبل پیگرانی هوشمند
خطوط خود را آغاز کرد و در حال حارض فاز چهارم آن درحال اجرا است .در این راستا طی دو سال اخیر حدود ۵۰۰
کیلومرت از خطوط پیگرانی هوشمند شده است که توسط کشورهای خارجی بوده است.
باقریان ادامه داد :حتی خطوطی که جدید وارد رسویس شده بود ،مانند خط کن که سال  ،۹۱خط فرودگاه مهر آباد که
سال  ۹۰و خط فرودگاه امام خمینی (ره) که سال  ۹۳وارد رسویس شدند باز هم پیگرانی هوشمند شدند .به طور کلی
حدود هزار کیلومرت از خطوط رشکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران پیگرانی هوشمند و حدود  ۵۰۰کیلومرت از خطوط
هم عوض شدند.
وی با تاکید بر اینکه خطوط رشکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران هیچ مشکلی وجود ندارد ،اظهار کرد:به طور متوسط
دو سوم نیاز خط لوله از نظر فنی از داخل کشور تامین میشود.

در  ۷ماه نخست سال جاری صورت پذیرفت؛

فرآورش  4میلیارد متر مکعب گاز در شرکت پاالیش گاز
بید بلند
مدیر عامل رشکت پاالیش گاز بیدبلند از تحقق افزایش  31درصدی فرآورش گاز
در این پاالیشگاه خرب داد.
به گزارش روابط عمومی رشکت ملی گاز ایران ،علیمحمد پوررضا ،در ترشیح
عملکرد هفت و نیم ماهه سال  96رشکت پاالیش گاز بید بلند اظهار داشت :به
حول و قوه الهی در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و در راستای تحقق
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام رهربی ،همکاران این رشکت
توانستند با افزایش بهرهوری و علیرغم از رسویس خارج بودن واحد پاالیش

گاز  300جهت آماده سازی و انجام تعمیرات اساسی ،موفق به فرآورش 4.1
میلیارد مرت مکعب گاز شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با  31درصد
افزایش همراه بوده است که به این ترتیب ،برگ زرین دیگری بر افتخارات این
رشکت افزوده شد.
وی در ادامه ترصیح کرد :از این مقدار گاز فرآورش شده ،بیش از  1.8میلیارد
مرتمکعب آن از میدان های مشرتک گاز حوزه پارس جنوبی بوده که با افزایش
 15.4درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز همراه بوده است.

به گفته پوررضا ،در بازه زمانی یاد شده این رشکت  ۳میلیون نفر ساعت
کار بدون حادثه را ثبت کرده که انشاالله به همت و تالش همه همکاران و
متخصصان بتوانیم امسال را هامنند سال های گذشته بدون حادثه به پایان
برسانیم.
این مقام مسئول در پایان ترصیح کرد :رصفه جویی در مرصف حامل های انرژی
باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود و با مرصف بهینه انرژی،
یاریگر صنعت گاز و دیگر صنایع تولیدی کشور باشیم.

ایمنی تاسیسات گاز در باالترین استانداردها است
رئیس  HSEرشکت ملی گاز گفت :پس از
وقوع زلزله در مناطق غرب قطع گاز نداشتیم،
اما در سه شهر قرصشیرین ،رس پل ذهاب و
ثالث باباجانی ،کارشناسان گاز مشرتکان و
منازل قطع را کردند که پس از اقدامات الزم
وصل میشود.
به گزارش فارس محمدرضا یوسفی پور با اشاره
به وقوع زلزله شامگاه یکشنبه در شهرهای
غربی کشور ،گفت :ایران  75درصد از حوادث
طبیعی جهان را در خود تجربه کرده و یک
کشور حادثه خیز است ،بنابراین امنیت
همه جانبه مردم ،ساختامنها و تاسیسات و
همچنین آمادگی دائم نیروهای مختلف امداد
اهمیت بسیاری دارد.

یوسفی پور اظهار کرد :بالفاصله پس از وقوع
زلزله در مناطق غرب قطع گاز نداشتیم ،اما
در سه شهر قرصشیرین ،رس پل ذهاب و
ثالث باباجانی ،همکاران رشکت گاز به منظور
بررسی وضع ایمنی گاز مشرتکان و منازل گاز
را قطع کردند که پس از انجام اقدامهای الزم
گاز وصل میشود.
وی ضمن ابراز امیدواری برای بازگشت
رشایط زندگی و سالمت مردم غرب کشور
به حال عادی ،ادامه داد :رشکت ملی گاز
ایران بیش از  16سال است که با رشکت گاز
اوزاکا (دومین رشکت گازی ژاپن) همکاری
میکند ،این رشکت نیز در بازدیدهای مکرر
از تاسیسات گازی ایران ،اعالم کرده که این

تاسیسات درصد ایمنی باالیی دارند ،بر همین
اساس خوشبختانه در ساعات اخیر شاهد بروز
حوادث ثانویه مانند اشتعا ل پس از زلزله
نبوده ایم و همین موضوع نشان دهنده
ایمنی تاسیسات است.
رئیس  HSEرشکت ملی گاز درباره نصب
شیرهای ایمنی قطع گاز در ساختامنهای
مرتفع توضیح داد :در همه کشورها به طور
معمول ساختامنهای مرتفع ،یک شیر ضد
زلزله روی علمک گاز خود دارند که این شیرها
با وقوع زلزله به طور خودکار عمل میکنند و
گاز را قطع میکنند.
یوسفی پور ترصیح کرد :در ایران موضوع
شیرهای ایمنی گاز در حوزه سازمان نظام

مهندسی است که نصب آن را الزم دانسته،
اما اینکه مردم از نصب آن چقدر استقبال
کرده اند یا این کار چقدر اجرایی شده در
حیطه وظایف رشکت ملی گاز نیست با این
حال توصیه میکنیم ،در صورتی که مردم
مایل به استفاده از این شیرها هستند ،حتام
از شیرهای مورد تایید سازمان نظام مهندسی
استفاده کنند.
رئیس  HSEرشکت ملی گاز ادامه داد:
علیرغم آنکه مسئولیت تبلیغات و اطالع
رسانی در زمینه استفاده بهینه از انرژی و
گاز و رعایت مسائل ایمنی از سال  82تاکنون
از عهده رشکت ملی گاز برداشته شده،
اما همچنان تنها یک هتاز عرصه تبلیغات و

ایمن سازی مشرتکان رشکت ملی گاز است،
امیدواریم سایر سازمان های مربوطه نیز
همکاری الزم را با رشکت ملی گاز داشته
باشند تا سطح آگاهی مردم نسبت به نحوه
استفاده از گاز و رعایت موارد ایمنی افزایش
یابد.
یوسفی پور گفت :تجزیه و تحلیل حوادث
مشرتکان خانگی گاز طبیعی هر سال در
قالب یک کتاب چاپ می شود که از سوی
وزیر نفت در اختیار وزرای راه و شهرسازی،
بهداشت و سازمان صدا و سیام قرار می گیرد،
همچنین برای متام استانداری ها ،سازمان
نظام مهندسی ،اورژانس تهران  ،رشکت بیمه
و سازمان آتش نشانی ارسال می شود.

زنگ خطر برای اوپک؛

صادرات نفت خام آمریکا به آسیا در حال افزایش است
خربگزاری رویرتز انگلیس با اعالم اینکه صادرات نفت
خام آمریکا به آسیا افزایش می یابد و احتامل می رود با
توجه به آربیرتاژی که نخستین بار به دلیل توفان هاروی
ایجاد شد و همچنان نیز وجود دارد ،تداوم یابد؛ تاکید
کرد :حضور نیرومند آمریکا در بازارهای نفت آسیا ،زنگ
خطری برای اوپک است.
به گزارش ایرنا و به نقل از رویرتز ،براساس آمارهای به
دست آمده از رهگیری نفتکش ها و آمار ثبت شده در
بنادر که توسط رشکت تحقیق و پیش بینی نفت تامسون
رویرتز گردآوری شده است ،حجم باالیی از نفت خام
آمریکا که تاکنون چنین حجمی سابقه نداشته قرار است
در ماه نوامرب (آبان-آذر) به آسیا برسد.
آمارها نشان می دهند 19.7 ،میلیون بشکه نفت آمریکا
بزودی در ماه جاری به آسیا می رسد که معادل تقریبا
 657هزار بشکه در روز است .این حجم بیش از 50
درصد از محموله های تحویل داده شده به آسیا در ماه
اکترب (مهر-آبان) که معادل  427هزار بشکه در روز بود،

بیشرت است.
حجم یاد شده همچنین از رکورد قبلی صادرات نفت خام
آمریکا به آسیا که مقدار آن معادل  541هزار بشکه در
روز بود ،بیشرت است.
از قرار معلوم ،با  11نفتکشی که  16.5میلیون بشکه نفت
خام را از آمریکا به مقصد بنادر آسیا بارگیری کرده اند،
در ماه دسامرب (آذر-دی) نیز شاهد افزایش صادرات نفت
خام آمریکا به آسیا خواهیم بود.
وقتی توفان هاروی در اواخر ماه اوت (مرداد-شهریور) به
سواحل آمریکا در خلیج مکزیک رسید ،یکی از نخستین
تاثیرات آن کاهش قیمت نفت خام غرب تگزاس به عنوان
مهمرتین نفت خام سبک آمریکا بود.
در آن موقع احتامل می رفت صادرات نفت خام آمریکا
به آسیا با توجه به کاهش قیمت نفت خام غرب تگزاس
در مقایسه با نفت برنت دریای شامل که یک نفت خام
سبک پایه جهانی است ،به شدت افزایش یابد .آن زمان
یعنی در  29اوت (هفت شهریور) قیمت نفت برنت

دریای شامل  5دالر و  46سنت از نفت غرب تگزاس
بیشرت بود.
این اختالف قیمت برای اینکه تولیدکنندگان نفت آمریکا
به هزینه های باالتر حمل و نقل محموله با کشتی از
خلیج مکزیک به آسیا فایق آیند و یک برتری نسبی نیز
نسبت به نفت های مشابه آفریقایی مانند نفت آنگوال و
نیجریه داشته باشند ،کافی بود.
تفاوت قیمت نفت خام وست تگزاس اینرتمدیت آمریکا
نسبت به نفت برنت دریای شامل در پایان ماه ژوییه (9
مرداد) تنها  2دالر و  48سنت در هر بشکه بود که به
سختی صادرات نفت به آسیا را مقرون به رصفه می کرد.
وقتی پاالیشگاه های آمریکا در امتداد سواحل خلیجی
پس از توفان هاروی بار دیگر به وضعی ثبات رسیدند
و فعالیت خود را از رس گرفتند ،به جای کاهش اختالف
قیمت نفت غرب تگزاس و نفت برنت دریای شامل ،این
اختالف قیمت باز هم در سطوح باال باقی ماند.
در پایان معامالت روز دهم نوامرب ( 19آبان) قیمت نفت

برنت  6دالر و  78سنت از نفت خام غرب تگزاس بیشرت
بود که این اختالف قیمت حتی از اختالف قیمت آنها
بالفاصله پس از توفان هاروی هم بیشرت بود.
بنابراین احتامل می رود ،حجم باالی صادرات نفت خام
آمریکا به آسیا تداوم داشته باشد ،زیرا ارزانی نسبی آن،
یک معامله سودآور برای تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا
و دیگر تولیدکنندگان فراهم می آورد.
 14کشور الجزایر ،آنگوال ،اکوادور ،گینه استوایی ،گابن،
ایران،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،عربستان،
امارات متحده عربی و ونزوئال عضو سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) هستند .اوپک بیش از دو
سوم نفت جهان را تامین می کند و کشورهای عضو این
سازمان وابستگی زیادی به درآمد حاصل از صادرات نفت
دارند.
آمریکا که تا سال  2014واردکننده بزرگ نفت بود ،به
کمک فناوری شکست هیدرولیکی ،و تولید چشمگیر
نفت شیل به صادرکننده نفت تبدیل شده است.

ارسال  300هزار لیتر بنزین به استانهای زلزله زده
مدیر عامل رشکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به توزیع نفت سفید به حادثه دیدگان زلزله گفت :بیش از  300هزار لیرت بنزین از همدان به سمت کردستان و کرمانشاه ارسال کردیم که اگر تاسیسات دچار حادثه شد در سوخت رسانی
وفقه ایجاد نشود .سید محمد موسویخواه ،در گفتوگو با ایلنا ،درباره سوخت رسانی به استان های زلزله زده اظهار داشت :از  2شب گذشته که مطلع شدیم استانهای غربی دچار زلزله شدند ،ستاد بحران مرکزی رشکت پخش فرآورده های نفتی
حضور فعال پیدا کرد و استان های هدف و معین در آماده باش کامل بوده و تاسیسات و مجاری عرضه کنرتل شد.وی افزود :همزمان بیش از  300هزار لیرت بنزین را از همدان به سمت کردستان و کرمانشاه ارسال کردیم که اگر تاسیسات دچار
حادثه شد در سوخت رسانی وفقه ایجاد نشود .مجاری عرضه نیز همگی فعال بودند و مشکلی نبود.موسویخواه در ادامه ترصیح کرد :در این حادثه  4جایگاه در رسپل ذهاب دچار حادثه شدند که با زحامتی که همکاران واحدهای عملیاتی
انجام دادند اولین جایگاه وارد بهره برداری شد ،جایگاه دوم نیز در مدار بهره برداری قرار گرفت و جایگاه دیگر اکنون آماده بهره برداری است.وی بیان کرد :همچنین  3جایگاه سیار با تجهیزات کامل آماده عرضه بنزین در قرص شیرین مستقر کردیم
که با هامهنگی ستاد بحران استان به مناطق مورد نیاز اعزام میکنیم.مدیر عامل رشکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران خاطرنشان کرد :نفت سفید به میزان کافی در منطقه به خصوص در روستاها و کمپهایی که برای اسکان حادثه دیدگان
تعبیه شده ،توزیع شده و این روند ادامه دارد .سوخت مورد نیاز بالگردها را از مناطق معین به مناطق هدف ارسال کردیم.وی یادآور شد :مراکز سوخت گیری آمادگی کامل داشته  ،سوخت رسانی جهت گرمایش به خوبی انجام میشود و مشکلی
نداریم ،تاسیسات شبانه روز فعالیت میکنند تا تامین سوخت به نحو مطلوب انجام شود.

زلزله مانع تولید نفت میدان آذر نشد

مجری طرح توسعه میدان آذر در رشکت مهندسی و توسعه نفت
گفت :تولید نفت در میدان آذر بدون وقفه در جریان است و جای
هیچ نگرانی وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت نفت ،کیوان یاراحمدی ،گفت :تولید
نفت در میدان آذر بدون وقفه در جریان است و جای هیچ نگرانی
وجود ندارد.
وی ادامه داد :هماکنون تولید تجمعی نفت در میدان آذر به مرز 6
میلیون بشکه نزدیک شده است.
میدان نفتی آذر در بلوک اناران ،در دماغه کوههای زاگرس و در امتداد
مرز ایران و عراق در جنوب غربی ایالم بین شهرهای مهران و دهلران
قرار گرفته است.
هماکنون روزانه بیش از  30هزار بشکه نفت از این میدان مشرتک
برداشت میشود.

وضعیت شبکه برق کرمانشاه عادی شد

وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع برق در مناطق زلزله زده استان
کرمانشاه در شهرستانهای رسپل ذهاب و ثالث باباجانی در ساعت
اولیه وقوع زلزله و با تالش بی وقفه مهندسین و کارشناسان رشکت برق
منطقه ای غرب ،به حالت عادی بازگشته است.
بهگزارش ایلنا ،در ساعت اولیه وقوع زلزله و با تالش بی وقفه مهندسین
و کارشناسان این رشکت ،وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع برق در
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در شهرستانهای رسپل ذهاب و
ثالث باباجانی به حالت عادی گزارش شده است.
ترانسهای پست  63کیلوولت رسپل ذهاب از مدار خارج شده
و در اثر شدت زلزله ،یکی از ترانسهای آن از جای خود جابجا
و همچنین به باسبار  20کیلوولت پست نیز صدماتی وارد شد
که در کمرتین زمان ممکن و پس از تعویض تجهیزات و انجام
تعمیرات و عادی شدن رشایط ،این پست به شبکه رسارسی وصل
شد.
با وقوع این زلزله ،به تجهیزات و ساختامن پست  230کیلوولت رسپل
ذهاب خساراتی وارد شده که باعث خارج شدن ایستگاه فوق از شبکه
گردیده و پس از جدا منودن تجهیزات آسیب دیده ،رشایط بهره برداری
از پست به حالت عادی برگشته است.
الزم به یادآوری است به تجهیزات پست  63کیلوولت ثالث باباجانی
نیز خساراتی وارد شده بود که در ارسع وقت ،مشکل رفع گردیده و
به شبکه رسارسی برق وصل شده است.

ادامه تولید
در مجتمعهای پتروشیمی غرب کشور

مدیرکنرتل تولید رشکت ملی صنایع پرتوشیمی از روند عادی در تولید
مجتمع های پرتوشیمی غرب کشور پس از وقوع زلزله این منطقه
خرب داد.
به گزارش ایسنا ،علی محمد بساق زاده درباره آخرین وضع مجتمع
های پرتوشیمی غرب کشور پس از وقوع زلزله در این منطقه اظهار
کرد :مجتمع های پرتوشیمی ایالم ،پلیمر کرمانشاه ،مهاباد ،کرمانشاه،
بیستون و کردستان واقع در غرب کشور پس از وقوع این حادثه ،همه
در رشایط عادی قرار دارند.
وی افزود :وقوع چنین حوادثی در طراحی و ساخت مجتمع های
پرتوشیمی پیش بینی شده است و تولید در همه مجتمع های
پرتوشیمی در حال انجام است.
مدیرکنرتل تولید رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ترصیح کرد :همچنین
خط لوله اتیلن غرب نیز در حالت عادی قرار دارد و هیچ مشکلی در
این خط لوله بروز نکرده است.

نشانی جدید دفتر سازمان آگهی های

گروه نشریات ابرار از مورخ 96/8/29
به محل جدید واقع در فلکه دوم صادقیه،

اول بلوار فردوس شرق  ،نرسیده به

خیابان سلیمی جهرمی  ،پالک ، 160

طبقه چهارم واحد 4انتقال می یابد.

سازمان آگهی ها :

44017045
44015792
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ورود بنیاد مسکن به بازسازی
خانههای آسیب دیده از زلزله

وزیر راه و شهرسازی ضمن اب راز تسلیت به مردم ای ران و خانوادههای جانباختگان زلزله استان
کرمانشاه گفت :تا چند روز دیگر بنیاد مسکن ب رای بازسازی خان ههای آسیب دیده در زلزله
کرمانشاه وارد عمل م یشوند.
به گ زارش تسنیم ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وقوع زلزله  7.3ریشرتی
غرب کشور اظهار کرد :زلزله بسیار شدیدی در منطقه غرب کشور روی داد که دیشب آخرین
وضعیت را با مدیرکل و مسئوالن حارض در کرمانشاه کنرتل کردم ،خوشبختانه تا این لحظه،
بخش اعظم راهها بازگشایی شده و امکان امدادرسانی و تردد ف راهم است که در این بخش با
مشکل بنیادین مواجه نیستیم.
وی افزود :ممکن است در برخی راههای روستایی هنوز مشکالتی وجود داشته باشد ،اما متام
راههای اصلی و شهری باز است و امدادرسانی انجام م یشود.
وی با اب راز تسلیت به مردم ای ران و خانوادههای جانباختگان گفت :بالفاصله پس از زلزله
نهادهای امدادی فعالی تهای مربوطه را آغاز کردند و چند روز پس از این اقدامات ،بنیاد
مسکن رسیعا ب رای بازسازی خان ههای وی ران شده فعالی تهای خود را انجام خواهد داد که در
چند روز اولیه باید منتظر امدادرسانی باشیم.
وی درباره خسارت وارد شده به مسکن و راههای مناطق زلزله زده بیان کرد :اکنون بسیار زود
است که در این زمینه رقمی اعالم کنیم و باید پس از فعالیت نیروهای امدادی آمارگیری دقیقی
انجام داد تا بتوانیم می زان دقیقی از خسارت را بیان کنیم.
می زان خسارت های وارد شده در مناطق زلزله زده تا هفته آینده اعالم می شود
جودی گفت :حدود  50نیروی ارزیاب متخصص از استان های معین به مناطق زلزله دیده اع زام
شده اند و تا هفته آینده می زان خسارات دقیق آن مشخص می شود.
مجید جودی مدیر کل دفرت بازسازی و نوسازی بنیاد مسکن در گفتگو با باشگاه خربنگاران
جوان ،با بیان اینکه اکیپ ماشین آالت سنگین از چند استان همدان ،خوزستان ،لرستان،
آذربایجان غربی و کردستان به مناطق زلزله زده اع زام شده اند اظهار کرد :اولویت اصلی

نیروهای امدادی بنیاد مسکن ،بازگشایی معابر است.
وی در ادامه افزود :اقدام بعدی نیروهای امدادی ،ارزیابی می زان خسارت های وارد شده به
واحدهای مسکونی است که توسط  50نیروی متخصص ارزیاب از استان های معین انجام
می شود.
جودی ترصیح کرد :بالفاصله بعد از بازگشایی معاب ر ،ارزیابی آغاز می شود و با توجه به
گسرتدگی مناطق زلزله زده این ارزیابی ها به طول می انجامد.
مدیر کل ارزیابی و بازسازی بنیاد مسکن تأکید کرد :تا هفته آینده می توان خسارات واحدهای
مسکونی را اعالم کرد و با توجه به آن ،تأمین اعتبارات انجام شود.
جودی توضیح داد :مطابق مدل بازسازی که در گذشته ب رای واحدهای زلزله زده انجام شده،
کمک های بالعوض و تسهیالت نوسازی در نظر گرفته می شود و هیچکدام از خسارت دیدگان
در این خصوص با مشکل مواجه منی شود .جودی افزود :واحدهای روستایی که درگذشته اقدام
به مقاوم سازی واحدهای مسکونی خود کرده اند در این زلزله کمرت دچار خسارت شده اند.
اع زام چندین دستگاه ماشین آالت سنگین به مناطق زلزله دیده
بر اساس این گ زارش در ادامه حسن ظفری مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان گفت :استان
همدان به عنوان ستاد معین در بنیاد مسکن به شامر می رود که بالفاصله بعد از وقوع زلزله،
اقدام به تشکیل ستاد مدیریت بح ران کردند.
وی در ادامه افزود :جلسه اضط راری در این خصوص تشکیل شد و بالفاصله اقدام به اع زام
اکیپ های ارزیابی ب رای تعیین خسارت واحدهای زلزله دیده انجام شد.
ظفری ترصیح کرد :حدود  5دستگاه ماشین آالت سنگین از استان های معین ب رای امدادرسانی
به مناطق زلزله دیده اع زام شدند.
مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان تأکید کرد :هم اکنون ،می زان خسارات وارد شده به
واحدهای آسیب دیده مشخص نیست ولی بالفاصله بعد از بازگشایی معاب ر ،می زان خسارات به
مدیریت بح ران اعالم می شود.

ورود به فاز سوم سامانه جامع مدیریت امال ک و اراضی کشور

نشست مدیریت پروژه سامانه جامع امالک و مستغالت با هدف پیش منایش و نقد و بررسی مکانی زاسیون فرآیندهای داخلی این سامانه با حضور مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره و مدی ران کل
سازمان ملی زمین و مسکن ،مدی ران کل راه و شهرسازی استان های ته ران ،کرمان و مازندران و جمعی از مدی ران ارشد وزارت راه و شهرسازی در سازمان ملی زمین و مسکن برگ زار شد.
به گ زارش وزارت راه و شهرسازی از سازمان ملی زمین و مسکن ،حمیدرضا عظیمیان در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت این سامانه و اشاره به آغاز عملیات اج رای فاز دوم آن هدف از برگ زاری
این نشست را شناسایی اشکاالت و ای رادات احتاملی موجود در سامانه جامع امالک و مستغالت خواند.
مدیرعامل سازمان ملی زمی نومسکن در بخش دیگری از سخنانش از متامی حارضان در جلسه خواست که تا امتام تکمیل م راحل ساخت سامانه با آن برخوردی چالشی داشته باشند تا بتوان آن را
به بهرتین شکل ممکن به بهرهبرداری رساند.در ادامه این نشست مصطفی کاش یساز رسپرست دفرت فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان ملی زمین و مسکن به سه فاز کلی پروژه اشاره کرد .وی
گفت :فاز اول ،ایجاد پایگاه دادهای مکانی اراضی و امالک سازمان در سطح کشور و پیادهسازی یک پرتال جغ رافیایی ب رای ارائه اطالعات به مخاطبان بود.وی با اشاره به رشوع فعالی تهای ط راحی
سامانه از سال  ۹۳فاز دوم پروژه را مکانی زاسیون فرآیندهای مکان محور خواند و فاز سوم این سامانه را ط راحی و پیاده سازی  GEO BIبا بهره گیری از داده های سازمان ،وزارت راه و شهرسازی،
شهرداریها و مرکز آمار ای ران دانست.کاشی ساز در ادامه به فرآیند امالک و زیرفرآیندهای آن که شناسایی اراضی ،تجمیع عرصه ،تشخیص نوعیت ،تفکیک اعیان ،تفکیک عرصه ،متلیک و متلک،
خرید و تهات ر ،نصاب مالکانه موات و نصاب مالکانه غیر موات اشاره کرد و افزود مرحله تحلیل این فرآیندها صورت پذیرفته و تحویل اولیه آنها انجام شده است.
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پیشنهاد واگذاری  ۱۱۷هزار واحد بدون متقاضی مسکن مهر
به سازمان های حمایتی

نایب رئیس کمیسیون عم ران مجلس ،از طوالنی شدن روند تکمیل واحدهای مسکن مهر انتقاد کرد و
گفت :افزایش نرخ سود تسهیالت مسکن مهر در صورت عدم لغو پروسه ،بهره برداری از این طرح را چند
سال دیگر به تعویق می انداخت.
مجید کیان پور در گفت وگو با خانه ملت ،با انتقاد از طوالنی شدن ف رایند تکمیل پروژه مسکن مه ر،
گفت :مهم ترین اقدام دولت و تیم اقتصادی آن در این رابطه تسهیل رشایط ب رای تکمیل هر چه
رسیع تر این پروژه است ،زی را با طوالنی شدن مسیر بهره برداری از این طرح ،خانه دار شدن اقشار
متوسط و ضعیف جامعه نیز دستخوش مشکالتی می شود.
مناینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی
بر افزایش نرخ سود تسهیالت مسکن مهر و همچنین لغو آن از سوی وزیر راه و شهرسازی ،افزود :با
افزایش نرخ سود تسهیالت مسکن مهر مسیر تکمیل واحدهای مسکن مهر طوالنی تر شده و دولت منی
تواند تا پایان سال جاری به تعهد خود در خصوص تکمیل واحدهای این طرح عمل کند زی را این نوع
دستورالعمل ها با روح مسکن مهر در تضاد آشکار بوده و روند خانه دار شدن را ب رای مردم دشوار
می کند.
تکمیل واحدهای مسکن مهر در گرو تزریق بودجه
این مناینده مردم در مجلس دهم ،با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر در گرو تعامل و همچنین
تزریق بودجه کافی است ،ترصیح کرد :با توجه به اینکه طرح مسکن مهر ب رای خانه دار شدن اقشار
نیازمند جامعه رومنایی شد اکنون پس از  5سال بالتکلیفی دستورالعمل افزایش نرخ سود تسهیالت ب رای
این طرح با هدف اولیه آن همخوانی ندارد.
کیان پور با تاکید بر اینکه دولت باید هر چه رسیع تر نسبت به ارایه طرح جایگزین مسکن مهر ب رای
خانه دار شدن اقشار نیازمند اقدام کند ،گفت :چند دستگی در تیم اقتصادی دولت در خصوص طرح
مسکن مهر و بخش نامه هایی در خصوص آن به صالح نیست و پروسه تکمیل آن را طوالنی تر می کند
از این رو الزم است بانک مرکزی با وزارت راه در این زمینه هم نوا شده و ترسیع در تکمیل واحدهای
مسکن مهر را رقم بزند.
این مناینده مردم در مجلس دهم ،با بیان اینکه دولت باید نسبت به رفع معضل واحدهای بدون
متقاضی مسکن مهر نیز اقدام کند ،افزود :رها کردن واحدهای مسکن مهر به بهانه مشکل دار بودن و
بدون متقاضی بودن مستهلک شدن این واحدها و هدر رفت رسمایه های ملی را در پی دارد.
 117هزار واحد بدون متقاضی مسکن مهر به سازمان های حامیتی واگذار شوند
وی ادامه داد :دولت باید  117هزار واحد بدون متقاضی مسکن مهر را در قالب تفاهم نامه با
سازمان های حامیتی همچون بهزیستی ،بنیاد مسکن و همچنین کمیته امداد امام خمینی واگذار کند
تا عالوه بر مستهلک نشدن این واحدها اف راد نیازمند در آن ها مستقر شوند.
کیان پور از آمادگی کمیسیون متبوعش ب رای کمک به دولت ب رای ترسیع در تکمیل واحدهای مسکن
مهر در کشور خرب داد و گفت :باید میزان واحدهای نیمه کاره رها شده این طرح مشخص شود تا برنامه
منسجمی ب رای تکمیل آن ها در نظر گرفته شود زی را با بهره برداری از این طرح بسیاری از اف راد صاحب
خانه خواهند شد.
نایب رئیس کمیسیون عم ران مجلس شورای اسالمی ،همچنین با تاکید بر نقش واحدهای مسکن مهر در
ساماندهی بازار مسکن ،افزود :در صورت واگذاری واحدهای مسکن مهر توازن نرخ ها در بازار رخ داده و
تا حدودی از نرخ های نجومی کاسته خواهد شد/.
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عملکرد
سازمان های
مناطق آزاد
بررسی می شود

گردهامیی دو روزه معاونین و مدیران فرهنگی ،اجتامعی و گردشگری مناطق آزاد کشور روزهای  23و  24آبان ماه در تهران و در محل دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار می شود.
به گزارش فرینا ،در این گردهامیی عملکرد و اقدامات سازمان های مناطق آزاد کشور به همراه شوراهای راهربدی معاونت فرهنگی دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
در این گردهامیی معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد کشور به ارائه گزارش عملکرد خواهند پرداخت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد:

مذاکره با هند برای مشارکت
در راهآهن چابهار

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز
رسمایهگذاری رشکتهای هندی در توسعه
زیرساختهای چابهار از تداوم مذاکره با
این کشور برای حضور در راهآهن این بندر
خرب داد.
محمد راستاد در گفتوگو با ایسنا با بیان
این مطلب اظهار کرد :یکی از اصلیترین
پروژههایی که برای توسعه دریایی ایران در
دستور کار قرار داشته ،بهبود زیرساختهای
چابهار برای قرار گرفنت این بندر در فهرست
مهمترین بنادر ترانزیت و ترانشیپ در
منطقه است.

به گفته وی ،یکی از اصلیترین بخشهایی
که چابهار میتواند در آن مطرح شود ،قرار
گرفنت در مسیر ترانزیتی هند به آسیای میانه
و افغانستان است که از این رو هندیها در
قراردادهای رسمی طرح رسمایهگذاری در
این بندر را نهایی کردند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
ادامه داد :ایران نیز در کنار برنامهریزی
برای جذب رسمایهگذار خارجی طرحهایی
را برای وارد کردن تجهیزات جدید به
چابهار اجرایی کرده که تاکنون دو
محموله از این تجهیزات وارد چابهار

شدهاند و محمولههای بعدی نیز طبق
برنامه زمانبندی وارد این بندر خواهند
شد.
راستاد در پاسخ به این سوال که آیا احتامل
ورود هند به طرح ریلی چابهار وجود دارد،
گفت :طرف هندی پیش از این عالقه خود
برای رسمایهگذاری در بخشهای مختلف
این بندر را اعالم کرده و در زمینه راهآهن
نیز مذاکراتی میان دو طرف انجام شده
است.
به گفته معاون وزیر راه در حال حارض
این مذاکرات به توافق قطعی نرسیده اما

احتامل آنکه در آینده نزدیک خربهای جدید
در رابطه با آن اعالم شود ،وجود دارد .در
حال حارض کار اجرایی در خط ریلی چابهار
ادامه دارد و این طرح با رسمایهگذاری
داخلی انجام شده ،پیگیری میشود.
خط ریلی چابهار که در حال حارض در
چهار فاز متفاوت در دست ساخت است،
این بندر را به زاهدان و شبکه ریلی مرکزی
کشور متصل خواهد کرد.
طرح جامع در نظر گرفته شده به بندر
ریل چابهار به مرزهای شامل رشقی ایران
و اتصال مستقیم آن به آسیای میانه است.

 20هکتار اراضی آستراخان روسیه
در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار میگیرد
با انعقاد تفاهمنامهای بین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی لوتوس ،با تخصیص  20هکتار از اراضی منطقه ویژه آسرتاخان به رشکتهای ایرانی ،این
منطقه به مرکز پردازش کاالهای نیمه ساخته و صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای اورآسیا
یشود.
تبدیل م 
به گزارش فرینا  ،بر اساس این تفاهمنامه با در اختیار قرار دادن  20هکتار زمین صنعتی به
رشکتهای ایرانی برای تولید کاالهای نیمهساخته فرصت مناسبی برای صادرات کاالهای ایرانی
مورد نیاز بازار روسیه و کشورهای اطراف ایجاد خواهد شد و با بهرهگیری مزایای منطقه ویژه
آسرتاخان و معافیتهایی که برای مبادالت تجاری بین فعاالن اقتصادی عضو کشورهای اورآسیا
ی توانند با تولید
وجود دارد ،رشکتهای ایرانی معرفی شده از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی م 
و پردازش کاال در منطقه ویژه آسرتاخان با کمرتین هزینه به بازارهای کشورهای مزبور دسرتسی
پیدا کنند.
این حرکت گام موثری ب ه منظور تحکیم و تعمیق مناسبات اقتصادی و بازرگانی دو کشور بهویژه
در حوزه دریای خزر ،فعالسازی کریدور شامل  -جنوب و توسعه صادرات ایران به کشورهای
حاشیه خزر است.
رضا مرسور ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در حاشیه انعقاد این تفاهمنامه اعالم کرد :تالش
خود را برای جذب برترین رشکتهای ایرانی بهمنظور تولید مشرتک در منطقه ویژه اقتصادی
لوتوس انجام خواهیم داد.
وی با اظهار امیدواری نسبت به آینده منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آسرتاخان در مسیر جذب
رسمایهگذار ،اظهار کرد :در آینده رشکتهای بزرگی در این منطقه جذب و رشوع به فعالیت
میکنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر همکاری در گسرتش مبادالت اقتصادی ،تجاری ،صنعتی،
ترانزیت ،توسعه خدمات بندری و حملونقل کاال با هدف ارتقای سطح همکاریهای دو جانبه
با استفاده از امکانات موجود و بالقوه تاکید و ترصیح کرد :اکنون رشکتهای زیادی در منطقه
آزاد انزلی مشغول به فعالیت در حوزههای مختلف هستند که بازار هدف بسیاری از این
رشکتها ،روسیه است.
رسگئی میلوشکین ،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس نیز با اظهار امیدواری نسبت به
حضور رشکتهای ایرانی در آن منطقه و افزایش سطح روابط اقتصادی دو کشور ،گفت :بهرغم
عمر بسیار کوتاه منطقه ویژه اقتصادی لوتوس ،میتوانیم در چارچوب تفاهمنامههای منعقده
گامهای بلندی بهمنظور تسهیل و توسعه مناسبات بازرگانی و تولیدی در دو کشور برداشته
شود.همچنین براساس تفاهم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و وزیر حمل و نقل و صنعت
آسرتاخان ،با ساخت نخستین کشتی پیرشفته گردشگری در آسرتاخان ،خط مسافری دریایی خزر
سال آینده راهاندازی میشود.

ی سازی لوتوس از بزر 
گ
این در حالی است که میان واحدهای تولیدی این منطقه ،کارخانه کشت 
ترین مجموع ه های کشتیسازی روسیه با تنوع در تولید کشتیهای مختلف از اهمیت ویژهای
برخوردار است.بر اساس این گزارش ،ساخت نخستین کشتی مسافربری بزرگ برای تردد بین بنادر
کشورهای حاشیه دریای خزر در آسرتاخان با ظرفیت حمل 310مسافر ،با مدرنترین تجهیزات
ناوبری و خدمات مسافری و تفریحی نیز از تولیدات این منطقه است.
مدیرعامل کارخانه کشتیسازی لوتوس نیز ضمن ترشیح توامنندیهای این کارخانه در ساخت
و تعمیر انواع کشتیها ،از به آباندازی کشتی گردشگری درحال احداث برای تردد بین بنادر
دریای خزر در سال آینده خرب دادهاست.
مرسور ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه نگاه سازمان به توسعه همکاریها
با منطقه ویژه اقتصادی لوتوس بسیار خاص است ،اظهار کرد :قرار گرفنت دو منطقه در مسیر
کریدور نوسرتاک به ما اهداف و منافع مشرتکی در بهرهمندی از آن جهت افزایش درآمدهای
ارزی کشورهای ایران و روسیه عطا میکند که در این میان افزایش تعامالت منطقه آزاد انزلی
و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس میتواند نقش موثری در توسعه مراودات و ترانزیت دو کشور
ایفا کند.
وی منطقه متبوع خود را تنها منطقه آزاد شامل ایران اعالم کرد که از واحدهای صنعتی خوبی
در حوزههای مختلف تولیدی برخوردار است و افزود :هامهنگیهای الزم برای بازدید انجمن
رسمایهگذاران و کارآفرینان ،بازرگانان منطقه آزاد انزلی به همراه بازرگانان اتاق بازرگانی استان از
واحدهای تولیدی و ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آسرتاخان انجام میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به ارائه نقشه راهی برای بهرهگیری از فرصتهای همکاری
دو منطقه برای توسعه صادرات ایران پرداخت و گفت :در چارچوب تفاهمنامه منعقده میان
دو منطقه و با امضای متمم این تفاهمنامه ،میتوان با اختصاص فضای مناسبی از منطقه ویژه
آسرتاخان برای استقرار صنایع تولیدی ایران از ظرفیتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی
لوتوس برای تولید و صادرات محصوالت تولیدکنندگان ایرانی در آن منطقه ،بهمنظور صادرات به
بازار کشورهای اورآسیا استفاده کرد.
مرسور با اظهار امیدواری برای رونق گردشگری دریایی در میان کشورهای حاشیه دریای خزر
با به آباندازی کشتی مسافربری لوتوسی که از سوی روسها در حال ساخت است ،افزود :در
سال آینده خط مستقیم کشتیرانی گردشگری بر اساس تفاهم چند ماه قبل با رادیک خاریسوف
وزیر حم ل و نقل و صنعت دولت آسرتاخان ،با بهرهبرداری کشتی گردشگری که از مراحل ساخت
بازدید کردیم ،راهاندازی میکنیم و منطقه آزاد انزلی برنامههای متنوعی برای رونق گردشگری
دریایی در دریای خزر در دستور کار دارد که از آن میان میتوان به ساخت اسکله مارینا در جوار
ی ساز در ایران اعالم کرد .ناگفته
مجتمع بندری کاسپین و تفاهمنامههایی با رشکتهای کشت 
مناند رسای تجاری ایرانیان در آسرتاخان روسیه نیز افتتاح شده است.

Tuesday - 14 November 2017

اعالم مشوق های جدید صادراتی در منطقه آزاد ارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ،در هامیش تجلیل از صادرکنندگان برتر ارس ،با اشاره به توان باالی
رشکت های مستقر در منطقه ،پتانسیل صادراتی ارس را بیشرت از آمارهای ارائه شده ،عنوان کرد.
به گزارش فرینا ،محسن خادم عرب باغی با تقدیر از فعاالن عرصه تولید و صادرات منطقه آزاد ارس ،گفت:
اولویت اصلی منطقه آزاد ارس ،صادرات است و تالش شده است که اقتصاد و تولید صادرات محور در این
منطقه عملیاتی شود.
وی ترصیح کرد :رقم های صادراتی منطقه آزاد ارس ،قابل توجه است اما با توجه به پتانسیل های ارس و
عزم باالی رسمایه گذاران این منطقه ،باید به رشد چند برابری میزان کنونی برسیم.
عرب باغی افزود :مشوق های جدید سازمان منطقه آزاد ارس ،با هدف حامیت از صادرکنندگان صورت می
گیرد و تالش داریم تا به صادرکنندگان نشان دهیم که ارزش زیادی برای فعالیت های ارزشمند قائل هستیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس ،خاطرنشان کرد :هرچند اعتقاد داریم که این حامیت ها باید
بیشرت شود و ارزش فعالیت های جهادگونه فعاالن حوزه تولید و صادرات منطقه آزاد ارس ،بسیار بیشرت از
این است.
عرب باغی با اشاره به بازارهای هدف منطقه آزاد ارس ،گفت :اینکه صادرکنندگان منطقه آزاد ارس بازارهای
ارمنستان ،ترکیه و روسیه را در دست بگیرند ،باعث افتخار منطقه آزاد ارس است و باید فرهنگ حامیت از
صادرات در بین متام مردم نهادینه شود.
وی ادامه داد :حضور رشکت های دانش بنیان و فناور در منایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی که هم
اکنون در تربیز در جریان است ،نشان دهنده ظرفیت های باالی ارس است و این رشکت ها قابلیت باالیی
در صادرات دارند.
عرب باغی تاکید کرد :رشکت های مستقر در ارس ،قادر به صادرات خدمات و دانش فنی هستند و هم اینک
نیز شاهد چند مورد صادرات دانش فنی در ارس هستیم.
عرب باغی افزود :تولید صادرات محور ،تولیدی است که برای کشور ارزش افزوده ایجاد می کند و قابلیت
هایی هم چون نیروی با ارزش انسانی و منابع مختلف نیز می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند.
وی عنوان کرد :تولید با کیفیت همراه با قیمت رقابتی ،رمز اولیه صادرات موفق است و متام کشورها به
محصوالت تولیدی در کشور نیاز دارند.
اعالم مشوق های جدید صادراتی در منطقه آزاد ارس
مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس نیز در هامیش تجلیل از صادرکنندگان برتر ارس ،مشوق های
جدید صادراتی منطقه آزاد ارس را اعالم کرد.
جعفر ملکی عنوان کرد :امسال مبلغ  3میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته است که این
رقم برای سال آینده به بیش از  5میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی میزان مشوق ها را در بخش های مختلف صادراتی ،متفاوت عنوان کرد و در ادامه گفت :در حوزه
صنعت ،آن دسته از رشکت های مستقر در منطقه آزاد ارس که باالی یک میلیون دالر صادرات داشته باشند،
می توانند از این مشوق ها استفاده کنند .در بخش کشاورزی نیز این رقم صد هزار دالر در نظر گرفته
شده است.
مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس ،خاطرنشان کرد :جایزه صادراتی در حوزه صنعت  2درصد
میزان صادرات ،در بخش کشاورزی  3درصد میزان صادرات و در بخش صنایع دستی  7درصد میزان صادرات
برای هر رشکت است.
او در مورد سایر مشوق های پیش بینی شده و مصوب در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس نیز،
ترصیح کرد :منطقه آزاد ارس در زمینه رشکت در منایشگاه های خارجی نیز مشوق هایی را برای رشکت
های صادرکننده ،پیش بینی کرده است که سقف میزان مشوق برای حوزه صنعت  15میلیون تومان ،بخش
کشاورزی  20میلیون تومان و بخش صنایع دستی  25میلیون تومان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،گفت :رشکت های صادرکننده می توانند به میزان صادرات از تخفیف
ویژه ای که برای واردات در نظر گرفته شده است نیز به عنوان سود بازرگانی برخوردار شوند.
ملکی خاطرنشان کرد :سازمان منطقه آزاد ارس در زمینه برندسازی نیز از رشکت های صادر کننده ،حامیت
خواهد کرد و  50درصد هزینه برندسازی تا سقف  30میلیون تومان توسط سازمان منطقه آزاد ارس ،پرداخت
می شود.
وی افزود :در زمینه هزینه ضامنت نامه ها نیز سازمان منطقه آزاد ارس متعهد به پرداخت  20درصد هزینه
ها می شود و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه نیز یکی دیگر از مواردی است که مورد حامیت سازمان
قرار می گیرد.
مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس در مورد حامیت از صادرات مجدد نیز گفت :به ازای هر یک
میلیون دالر صادرات مجددی که توسط رشکت های مستقر در منطقه آزاد ارس صورت می گیرد 10 ،میلیون
تومان جایزه صادراتی در نظر گرفته شده است.
ملکی گفت :در  5سال گذشته میزان صادرات منطقه آزاد ارس  215میلیون دالر برآورد شده است و منطقه
آزاد ارس در شاخص رشد صادرات در رتبه اول بین مناطق آزاد ایران قرار دارد.
وی افزود :این میزان صادرات به  34کشور انجام شده است .بر اساس این آمار ،کشورهای ترکیه و آذربایجان
اصلی ترین بازار صادراتی منطقه آزاد ارس هستند و سهم کشورهای ارمنستان و پاکستان نیز در سال های
اخیر افزایش داشته است.
ملکی تاکید کرد :میزان صادرات منطقه آزاد ارس در سال  96نسبت به سال  95رشد بسیار باالیی را نشان
می دهد و پیش بینی می شود که در پایان امسال ،میزان صادرات به حدود  2برابر سال گذشته برسد.
مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به آمار رشکت های صادرکننده منطقه ،عنوان کرد 9 :رشکت
صادرکننده در منطقه آزاد ارس ،هر ساله رشد صادراتی داشته اند و روند مثبت صادراتی خود را در  5سال اخیر
حفظ کرده اند.ملکی از اجرای طرح های مطالعاتی در سازمان منطقه آزاد ارس برای افزایش صادرات از این
منطقه خرب داده و تقویت بازارهای کنونی و ایجاد بازارهای جدید صادراتی را از اولویت های این سازمان نام
برد.وی در ادامه گفت :ایجاد اتاق فکر تخصصی صادرات منطقه آزاد ارس ،با حضور رشکت های صادرکننده
و کارشناسان این حوزه نیز از دیگر برنامه هایی است که در ادامه مشوق های صادراتی پیش بینی شده
است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد:

لزوم تغییر نگاه برای رفع رکود درکیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نخستین شورای مشورتی از لزوم
تغییر نگاه در برنامه های کیش برای برون رفت از رکود گفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل سازمان منطقه آزاد کیش ،اولین
نشست شورای مشورتی کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
و منایندگان جوامع و اصناف جزیره برگزار شد.
ابراهیم انصاری الری در این نشست پس از شنیدن نقطه نظرات و
دیدگاههای منایندگان جوامع با بیان اینکه برگزاری این نشست ها تاثیر
به سزایی درشناسایی راهکار برای حل مشکالت کیش دارد گفت :برای
رفع رکود و معضالت اقتصادی و گردشگری امروز کیش نیازمند تغییر نگاه
هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید براین که کارکرد اصلی کیش

گردشگری است توضیح داد :جزیره کیش نباید تبدیل به سکونت گاهی زیبا
شود؛ بلکه این جزیره باید از نظرجمعیت و سکونت مشابه مناطق مطرح
گردشگری دنیا باشد .این بدین معناست که جزیره کیش باید محل سکونت
کسانی باشد که در حوزه های ارائه خدمات گردشگری فعال هستند تا
اینکه شاهد ساخت وساز بی رویه مجتمع های مسکونی و ازدیاد خانه
های خالی نباشیم که جزاشغال اراضی ارزشمند این منطقه و بار اضافی بر
خدمات دهی شهری ،عایدی دیگری برای شهروندان کیش ندارد.
انصاری الری تاکید کرد :برخی اقدامات انجام شده در کیش در نگاه اول
مثبت است اما اگرعمیق به این موضوعات بنگریم متوجه می شویم بخش
دولتی نباید با موازی کاری رقیب بخش خصوصی شود .اگر قرار است
امکاناتی برای بهره برداری شهروندان فراهم شود باید به بخش خصوصی

واگذار شود و سپس تسهیالت حامیتی به شهروندان ارائه شود .قرار نیست
سازمان منطقه آزاد خود به ایجاد امکانات و زیرساخت های تفریحی و
گردشگری بپردازد؛ این کار عالوه بر هزینه و رصف وقت مانعی در برابر
بخش خصوصی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه افزود :در خصوص مشارکت
دادن شهروندان در رسمایه گذاری های زیر ساختی نیز در جلساتی که
با سازمان خصوصی سازی داشتیم مقرر شد مهلتی داده شود تا با ایجاد
صندوق رسمایه گذاری ،همه شهروندان و رسمایه گذاران کیش با هر اندازه
توان مالی بتوانند سهام بخرند و مشارکت کنند .این موضوع عالوه بر ایجاد
حس مسئولیت عمومی برای رونق روز افزون کیش ،باعث می شود همه
شهروندان جزیره از پیرشفت این منطقه منتفع شوند.

وی از بررسی های در حال انجام برای تجدید نظر در خصوص نحوه صدور
مجوزها و یا متدید پایان کار خرب داد و افزود :در جزیره کیش نباید شاهد
این گونه بروکراسی های پیچیده و طوالنی باشیم و باید رشایط برای صدور
مجوزها تسهیل شود .همچنین فرایند متدید پایان کار بازنگری و اصالح
شود.
وی تاکید کرد :نباید رسمایه گذاران در پیچ وخم بروکراسی های اداری
گرفتار شوند؛ این موضوع عالوه بر ایجاد نا رضایتی برای رسمایه گذاران
با موج تبلیغات منفی مانع از ورود دیگر رسمایه گذاران هم خواهد شد.
گفتنی است در این نشست مقرر شد عالوه بر شورای مشورتی ،کارگروه
هایی نیز با هدف طرح و بررسی مسائل و مشکالت کیش تشکیل شود و
نتایج این کارگروه ها برای تصمیم گیری نهایی به شورای مشورتی ارائه شود.
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کمیسیون کشاورزی مجلس به عهده گرفت؛

پیگیری تاسیس دفتر اتحادیه اروپا
در تهران

علی بختیاری گفت :کمیسیون
کشاورزی از سوی وزارت امور
خارجه موضوع تاسیس دفرت
اتحادیه اروپا را پیگیری خواهد
کرد.
علی بختیاری ،مناینده بافت
کرمان در مجلس شورای اسالمی
و نائب رییس کمیسیون
کشاورزی در گف توگو با ایلنا
در خصوص سفر هیات  ۷۰نفره
اروپایی با رویکرد کشاورزی
به ای ران و رضورت تاسیس دفرت
اتحادیه اروپا اظهار داشت:
جلس های با حضور هیات ۷۰
نفره اروپایی در ته ران تشکیل
شد و مقرر شد تا مناینده
بلغارستان موضوعات مطرح
شده در این جلسه را پیگیری
کند .
وی با بیان اینکه این هیئت
خواستار تاسیس دفرت اتحادیه
اروپا در ای ران شدند گفت:
کمیسیون کشاورزی از سوی
وزارت امور خارجه این موضوع
را پیگیری خواهد کرد.
بختیاری ترصیح کرد ۲۴ :رشکت
مختلف که در بخش کشاورزی
در این هیات حضور داشتند که
خواستار ایجاد دفرت و رسمایه
گذاری در ای ران بودند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی
خاطر نشان کرد :عل یرغم
تهدیداتی که از سوی آمریکا
ب رای رسمایه گذاری در ای ران
صورت گرفته اما اروپای یها
همچنان ب رای ادامه فعالی تهای
خود در ای ران تاکید دارند.
تاسیس دفرت اتحادیه اروپا الزم
است
عضو اتاق بازرگانی ای ران
نیزگفت :کمیسیونر ویژه
اروپا در این جلسات به ما این
اطمینان را دادند که مشکالت

بانکی بین اتحادیه اروپا و ای ران
هرچه زودتر حل خواهد شد .از
طرف دیگر دفرت اتحادیه اروپا
م یتواند به لحاظ اقتصادی
پیگیر مطالبات هر دو طرف
باشد .ما اگر بخواهیم دوباره
اروپا تبدیل به رشیک اول
تجاری ما شود باید هر کاری
که م یتوانیم در این حوزه انجام
دهیم.
عضو اتاق بازرگانی ای ران در
خصوص موض عگیری برخی
از رسان هها نسبت به احتامل
افتتاح دفرت تجاری اتحادیه
اروپا در ای ران گفت :قبل از
برجام و اعامل تحری مهای
بی ناملللی ،اروپا بزرگترین
رشیک تجاری ما بود که بعد
از تحری مهای هست های مجبور
شدیم به سمت کشورهای رشقی
برویم.
علی رشیعتی ادامه داد :در
مسائل تجاری انتخاب رشیک
یک اصل مهم است و باید به
دنبال رشیکی رفت که باعث
بهبود کیفیت کاال شود که در
این خصوص طرف اروپایی ب رای
ما بهرت از کشورهای آسیای
رشقی است.
وی در ادامه با اشاره به جلسات
برگزار شده هیات ای رانی با هیات
 70نفره اروپایی گفت :یکی از
محورهای صحب تهایی که در
این جلسات شد این مسئله بود
که هنوز مشکالت بانکی بین
دو طرف حل نشده است و این
مسئل های است که هم بازرگانان
اروپایی و هم بازرگانان ما را
درگیر خودش کرده است .امروز
نقل و انتقاالت بانکی تبدیل به
مه مترین معضل ما شده است.
رشیعتی افزود :کمیسیونر ویژه
اروپا در این جلسات به ما این

اطمینان را دادند که مشکالت
بانکی بین اتحادیه اروپا و ای ران
هرچه زودتر حل خواهد شد .از
طرف دیگر دفرت اتحادیه اروپا
م یتواند به لحاظ اقتصادی
پیگیر مطالبات هر دو طرف
باشد .ما اگر بخواهیم دوباره
اروپا تبدیل به رشیک اول
تجاری ما شود باید هر کاری
که م یتوانیم در این حوزه انجام
دهیم.
وی در خصوص این که برخی
فعالی تهای این دفرت برخالف
منافع ملی م یدانند؛ گفت:
مسائل مختلف را م یتوان از
هر جنب های نگاه کرد .م یتوان
از یک زاویه هر سفارتخانه را
مرکزی ب رای جاسوسی دانست
یا از دید دیگر آن را کمک به
فعالیت صل حآمیز دو کشور
دانست اما از دید ما چون
پیش از برجام با این اتحادیه
مبادالت زیادی داشتیم و حاال
نیز به دنبال باال بردن حجم آن
هستیم وجود دفرت اتحادیه اروپا
در ته ران الزم است به ما کمک
م یکند کیفیت اقتصاد خود را
باال بربیم.
رشیعتی تاکید کرد :باید توجه
داشته باشیم در تجارتهای
امروز وجود یک مناینده
م یتواند مشکالت زیادی را حل
کند .
اشتیاق اروپایی ها ب رای ورود به
بازار محصوالت کشاورزی ای ران
مدیرعامل رشکت بازرگانی
تعاونی های کشاورزی ای ران
با اشاره به اشتیاق مضاعف
اروپایی ها ب رای ورود به بازار
محصوالت کشاورزی ای ران پس
از برجام گفت :رشکت های
اروپایی ب رای حضور در بازار
ای ران به شکل متفاوت و نه به

رصف تولید کننده نهاده های
ابتدایی ،عالقه دارند.
جواد کالهان در گفت و گو با
ایرنا به تفاهم نامه امضا شده
بین ای ران و ف رانسه در زمینه
تولید بذر اشاره کرد و اظهار
داشت :تفاهم نامه ای که با
حضور فیل هوگان کمیسیونر
کشاورزی و تولیدات روستایی
اتحادیه اروپا امضا شد ،در زمینه
بذر و انتخاب بذرهای بهینه با
توجه به رشایط آب و هوایی
ای ران است.
وی افزود :در م راحل بعدی این
بذرها در ای ران تولید و رشکت
های مشرتک تولید بذر در ای ران
دایر می شود.
وی افزود :در قالب این تفاهم
نامه ،عالوه بر تامین نیاز داخل،
زمینه صادرات بذرهای ف رانسوی
که در ای ران تولید می شود ،ب رای
سایر کشورهای دیگر مازاد بر
نیاز داخلی ف راهم می شود.
کالهان با بیان اینکه این تفاهم
نامه با فدراسیون ملی بذر و
ذرت سوربون ف رانسه امضا شده
است و ف رانسوی ها فعال پیش
قدم ب رای عقد آن بودند ،گفت:
این همکاری به صورت علمی و
اقتصادی خواهد بود.
مدیرعامل رشکت بازرگانی
تعاونی های کشاورزی ای ران
یادآوری کرد :ب رای اتحادیه اروپا
بحث محصوالت ت راریخته
بسیار اهمیت دارد و به همین
لحاظ با فدراسیون و اتحادیه
آوریل(این اتحادیه بحث های
کلزا را در ف رانسه دنبال می کند)
از یک ماه پیش تفاهم نامه
امضا شده است.
وی مدت زمان تفاهم نامه امضا
شده بین ای ران و ف رانسوی ها در
تولید بذر را سه سال عنوان کرد

و اظهار داشت :در این تفاهم
نامه مشخص شده که هر سال
چه تعداد و در چه مجله هایی
ق رار است مقاالت منترش و
کارگاه های آموزشی برگزار شود.
کالهان با اشاره به برگزاری
نخستین کارگاه آموزشی در
یک ماه پیش با حضور 50
نفر از متخصصان گفت :در
این چارچوب کارشناسان فنی
ف رانسه از زمین های ای ران بازدید
کرده اند؛ به هشت مورد در
تفاهم نامه اشاره شده که همه
بحث های علمی اعم از برگزاری
کارگاه آموزشی و منایشگاه ها
بوده اما هزینه آن برآورد نشده
است.
وی با یادآوری این که بذرهای
هشت رشکت ف رانسوی انتخاب
شده اند و در مرحله کارهای
علمی است ،ترصیح کرد:
رویدادهای بسیار بزرگی در
زمینه کشاورزی پس از برجام در
حال انجام است و می توان به
ج رات گفت در سه سال گذشته
حتی ب رای واردات چیزهای جزئی
هم منی توانستیم با اروپایی ها
تعامل داشته باشیم چه برسد
به تولید بذر و نیز انتقال دانش
فنی اما از یک سال و نیم گذشته
کامال تغییر رویه اروپایی ها
بویژه ف رانسوی ها ،آملانی ها
و دامنارکی و دیگر کشورهای
اروپایی اعم از ایتالیا و اسپانیا
که تا حدودی هم عقب مانده
اند تغییر کرده است.
کالهان گفت :با توجه به این
که بازار ای ران تغییر کرده رویه
اروپایی ها متناسب با این امر
تغییر یافته و اگر بخواهند
وارد بازار کشاورزی ای ران شوند
باید با تغییر رویه این کار
صورت گیرد.

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

صادرات به عراق کند شد

عضو اتاق مشرتک بازرگانی ای ران و ع راق به ترشیح آخرین وضعیت رفت و آمد کامیونهای
تجاری در مرزی ع راق بعد از زلزله پرداخت و گفت :به زودی رفت و آمد ماشی نها در مرزهای
ع راق با مشکل مواجه م یشود و پس از آن صادراتمان در بخش کاالهای مرصفی به دلیل نیاز
موجود پس از زلزله در ع راق ،به این کشور بیشرت خواهد شد.
جهانبخش سنجابی شی رازی در گفت و گو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت رفت و آمد
کامیونهای تجاری در مرز ع راق توضیح داد :طبق آخرین خربهای رسیده در راههای اصلی،
تردد در جریان است و در مرزهای غربی رفت و آمد انجام م یشود .اما به دلیل تردد ماشی نهای
امدادی ،مقررات ت رافیکی بر آن قسم تها حاکم شده است و قطعا با افت محسوس تردد
کامیونهای باری تجاری مواجه شد ه ایم که باعث می شود تجارتمان با ع راق تحت تاثیر
ق رار بگیرد.

عضو اتاق مشرتک بازرگانی ای ران و ع راق افزود :از سوی دیگر در راههای غیر بزرگ راه هم در
سمت داخل یعنی راههای روستایی و هم در آن طرف مرز همچنان انسداد در تعدادی از
مسیرها برق رار است و عبور و مرور در این جادهها در جریان نیست .اما به هر حال اکنون
اولویت با خودروهای امدادرسان است و اولویت با ب رای خودروهای تجاری نیست.
سنجابی شی رازی درباره وضعیت صادرات ای ران به ع راق در روزهای آینده گفت :ممکن است
افت مقطعی صادرات به ع راق را داشته باشیم و طبیعتا در رشایط فعلی که همه جادهها هنوز
به رشایط طبیعی برنگشتند تجارتمان با مشکل مواجه است.
وی اضافه کرد :اما بعد از آن باید به روال عادی خودش برم یگردد حتی ممکن است یکی  -دو
هفت های به دلیل وضعیت نیاز به کاالهای مرصفی در ع راق صادرات ما در این بخش با اف زایش
هم مواجه شود.

سخنگوی اتاق اصناف خبر داد:

سخنگوی اتاق اصناف گفت :از سوی اتاق
اصناف کشور هامهنگ یهایی انجام شده
تا مقادیری آب معدنی و کنرسو ماهی از
ته ران به استانهای زلزله زده ارسال شود.
مجتبی صفایی در گف توگو با ایسنا،
اظهار کرد :متاسفانه عمق فاجعه بیش
از حد تصور است و بخ شهایی از
استا ن کرمانشاه از جمله رسپل ذهاب
آسیب جدی دیده و بسیاری از واحدهای
مسکونی و صنفی آنها زیر آوار ماندهاند.
برهمین اساس دسرتسی به مواد اولیه در

این بخ شها سخت شده است.
وی ادامه داد :البته در این مدت
استانهای همجوار اعالم آمادگی کرده و
در برخی موارد کم کهایی در حال ارسال
است .ما نیز در اتاق اصناف موضوع را
پیگیری کردهایم تا بتوانیم کم کها را
در ارسع وقت به شهرهای آسیب دیده
برسانیم.
سخنگوی اتاق اصناف با تاکید بر این که
در حال حارض امداد رسانی به شهرهای
آسیب دیده از مه مترین اولوی تها به

سکه متام طرح جدید در بازار دیروز به مسیر صعودی خود ادامه داد و با افزایش  ۲۰هزار تومانی به
یک میلیون و  ۳۷۵هزار تومان رسید .از سوی دیگر دالر آمریکا از مرز  ۴۱۰۰تومان عبور کرد.
به گزارش ایسنا ،در بازار سکه نیم سکه  ۶۸۶هزار تومان و ربع سکه  ۳۸۶هزار تومان عرضه شد.
در بازار ارز دالر آمریکا با افزایش  ۱۲تومانی به  ۴۱۰۶تومان رسیدکه این ب رای اولین بار است که در
سال جاری دالر وارد کانال  ۴۱۰۰تومان م یشود.
در میان سایر ارزها یورو گ ران شده و  ۴۸۵۰تومان قیمت دارد .پوند انگلستان نیز به  ۵۵۰۴تومان
رسیده و لیر ترکیه  ۱۰۹۱تومان قیمت دارد .دالر مبادل های نیز  ۳۵۲۴تومان قیمت گذاری شده است.
بازار طال نیز افزایشی شده است .هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۱۲۶هزار و  ۹۸تومان و مثقال طال  ۵۴۶هزار
و  ۵۰۰تومان عرضه شد.

گوجهفرنگی ،سیبزمینی و پیاز دوباره گران شدند

بازار میوه نسبت به هفت ههای گذشته ثبات قیمت خود را حفظ کرده است و با توجه به نوب رانگی
پرتقال ،نارنگی و انار ،تقاضا ب رای این میوههای پاییزی بیشرت است اما در بخش ترهبار گوج هفرنگی،
سی بزمینی و پیاز مجددا با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
به گزارش ایسنا ،بررس یها از بازار میوه و ترهبار نشان م یدهد که وضعیت قیم تها نسبت به
ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته است؛ هر چند برخی اقالم مانند سیب زمینی و پیاز همچنان
در شیب گ رانی ق رار دارند و به طور متوسط کیلویی  ۲۵۰۰تومان در مغازههای سطح شهر عرضه
م یشوند.
به گفته برخی فروشندگان ،میوههای پاییزی مثل انار ،نارنگی و پرتقال از تقاضای بیشرتی نسبت به
سایر اقالم برخوردارند و آناناس و نارگیل و بِه کمرتین تقاضا را دارند.
اما در بازار میوه به طور متوسط هر کیلوگرم سیب قرمز  ۵۵۰۰تومان ،سیب زرد کیلویی  ۵۰۰۰تومان،
خیار درختی کیلویی  ۲۵۰۰تومان ،خیار بوت های  ۳۰۰۰تومان و انگور سیاه  ۵۵۰۰تومان قیمت دارد .در
میان انواع میوه آناناس و بِه به ترتیب با کیلویی  ۱۳هزار و  ۱۲هزار تومان گ رانترین اقالم هستند.
همچنین نارنگی کیلویی  ۴۵۰۰تومان ،پرتقال کیلویی  ۵۵۰۰تومان ،انار کیلویی  ۷۰۰۰تومان و نارگیل
کیلویی  ۴۰۰۰تومان عرضه م یشود.
در میان اقالم مختلف ترهبار ،قیمت سیب زمینی و پیاز دوباره افزایشی شده و هر کدام به طور
متوسط کیلویی  ۲۵۰۰تومان قیمت دارد .لیموترش که گ رانترین محصول ترهبار است ،کیلویی ۱۲
هزار تومان عرضه م یشود .همچنین گوجه فرنگی کیلویی  ۴۰۰۰تومان ،چغندر کیلویی  ۲۰۰۰تومان،
کاهو کیلویی  ۲۰۰۰تومان ،و هندوانه کیلویی  ۱۰۰۰تومان فروخته م یشود.
بازار گوشت قرمز در رکود

ت گوشت قرمز در روزهای آینده کاهش می یابد
قیم 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه رکود شدیدی بازار گوشت را ف راگرفته است ،گفت:
احتامل می دهیم طی روزهای آینده قیمت گوشت گوسفندی روند کاهشی یابد.
علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی بعد از اربعین تغییر
چندانی نداشته است ،گفت :رکود شدیدی بازار را ف را گرفته ،مردم متایلی به خرید گوشت نشان منی
دهد و حتی گوشت های وارداتی نیز به خوبی جذب بازار منی شوند.
وی با اشاره به اینکه امید دامداران و دام فروشان به ایام اربعین بود که دام خود را بفروشند و سود
کنند ،افزود :ایام اربعین نیز گذشت و امسال زوار خرید زیادی انجام ندادند ضمن اینکه در حال حارض
عرضه گوشت در بازار بیشرت از تقاضاست.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از دیگر دالیل رکود بازار را رسیدن به روزهای انتهایی ماه عنوان و
اضافه کرد :معموال در پایان هر ماه قدرت خرید کم و وضعیت بازار آرام می شود.
ملکی درباره اینکه چ را با وجود رکود شدید بازار قیمت گوشت گوسفندی کاهش نیافته است؟ گفت:
چون قیمت علوفه ،نهاده های دامی و  ...ب رای دامداران باال رفته و نرخ متام شده تولید آنان افزایش
یافته است بناب راین منی توانند کاالی خود را ارزان بفروشند.
وی قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را ب رای مرصف کنندگان بین  ۴۲تا  ۴۳تومان اعالم و اضافه
کرد :قیمت گوشت وارداتی نیز  ۳۳تومان است و طی روزهای آینده احتامل کاهش نرخ وجود دارد.

صادرکنندگان سیب مشوق صادراتی دریافت می کنند

معاون امور بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت تولید سیب درختی
امسال مناسب بوده گفت :ب رای حامیت از صادرات سیب درختی ،به آنها مشوق های صادراتی و به
واردکنندگان موز نیز تسهیالت اعطا می شود.
به گزارش ایرنا« ،علی اکرب مهرفرد» در م راسم افتتاحیه دومین منایشگاه بین املللی و تخصصی
محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته در محل دامئی منایشگاه بین املللی ،افزود :سازمان مرکزی تعاونی
روستایی از یک ماه گذشته خرید تضمینی سیب درختی درجه سه را ب رای حامیت از تولیدکنندگان
این محصول آغاز کرده است به طوری که قیمت هر کیلو سیب خریداری شده بین  350تا  360تومان
است.
وی درباره پرسش مطرح شده مبنی بر نوسان تولید سیب درختی نیز گفت :سال گذشته سال کم
محصولی ب رای تولید سیب درختی بود به همین دلیل در چند ماهه نخست امسال سیبی ب رای
صادرات نداشتیم اما پس از برداشت خوب امسال ،صادرات سیب به کشورهای هدف انجام می شود.
معاون امور بازرگانی و صنایع کشاورزی درباره واردات میوه به کشور نیز گفت :به دلیل سیاست
ممنوعیت واردات میوه و حامیت از تولید داخلی ،امسال تاکنون واردات میوه به جز موز ،آناناس،
نارگیل و انبه نداشته ایم و کیوی نیز وارد نکرده ایم.
وی اضافه کرد :چندی پیش تعاونی های گیالن و مازندران توافق نامه ای با یک رشکت نیوزلندی ب رای
توسعه بازار کیوی منعقد کردند اما تاکنون وارداتی درخصوص این محصول صورت نگرفته است.

 ۳۰درصد عوارض سیگار صرف حوزه ورزش خواهد شد

ارسال «آبمعدنی» و «کنسروماهی»
به مناطق زلزلهزده
شامر م یرود ،گفت :با توجه به عمق
زلزله ،حتی آب شهرستانهای اط راف هم
گ لآلود شده و اکنون اولویت اول ما ارسال
کم کهای فوری به این منطقه است.
صفایی ضمن اب راز امیدواری نسبت
به اینکه تعداد کشت هها بیش از ۵۰۰
نفر نشود ،اظهار کرد :با توجه به بافت
روستایی نقاط آسیب دیده نگ ران باال رفنت
آسی بها هستیم ،اما خوشبختانه بسیج
و ارتش نیز وارد کار شدهاند و از سوی
بخ شهای مختلف از جمله هاللاحمر

دالر از  ۴۱۰۰تومان هم گذشت

ت رسانی خوبی انجام م یشود.
خدم 
وی با تاکید بر این که در حال حارض ارسال
مواد اولیه از جمله مهم ترین اولوی تها
در کمک به شهرهای زلزله زده محسوب
م یشود ،گفت :استانهای همجوار از
جمله همدان ب رای ارسال کم کهای خود
اعالم آمادگی کردهاند و استانهای اصفهان
نیز  ۵۰۰۰تخته پتو ب رای اف راد حادثه
دیده ارسال کرده است که امیدواریم
هرچه زودتر این کم کها به دست مردم
برسد.

مناینده مردم ابه ر ،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد ۳۰ :درصد عوارض سیگار
رصف حوزه ورزش خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،محمد عزیزی با اشاره به اینکه امسال حدود  ۱۳۰۰میلیارد تومان از بخش ارزشافزوده
به وزارت ورزش داده م یشود ،گفت :این هزینه رصف امتام پروژههای نیم همتام ورزشی خواهد شد.
وی با اشاره به پیگیری طرحی در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :یک کار دیگری که ما انجام دادیم
این است که از عوارض سیگار که حدود  ۱۴۰۰میلیارد تومان است به دنبال تصویب این طرح در مجلس
شورای اسالمی  ۳۰در صد جهت کارهای ورزشی تخصیص پیدا م یکند و امید است این اعتبارات رصف
هزینه جاری نشود و پروژههای نامتامی که با این هزین هها تکمیل شود و ب رای استفاده مردم به کار
رود.
مناینده مردم ابه ر ،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :الزم است تا متام
پروژههای نیم همتام ورزشی را متام کنیم و اگر با درآمدهای وزارت ورزش بخواهیم آن را پرداخت کنیم
 ۳۰سال طول م یکشد و اگر اعتباراتی که از ارزشافزوده تامین م یشود را نیز به حساب بیاوریم امتام
این پروژهها در حدود  ۱۰سال به طول م یانجامد و این واقعیت کشور است.

8

سه ﺷنبه  23آبان  25 - 1396صﻔر  - 1439ﺷماره 5448

تذکر به وزیر صنعت
برای رسیدگی به وضعیت
شرکتهای قطعه ساز

Tuesday - 14 November 2017

مناینده مردم بویین زهرا در مجلس در تذکری از وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخواست کرد تا به وضعیت
رشکتهای تولید کننده قطعات خودرو در پی واردات رسیدگی شود.
به گزارش ایسنا ،روح اله بابایی عضو کمیسیون اجتامعی مجلس در تذکری به وزیر صنعت گفت :با توجه به صدور
مجوز برای ورود قطعات موردنیاز خودروسازان در حال حارض بسیاری از رشکتهای قطعه سازی در کشور یا
تعطیل شده و یا تعدیل نیرو کردهاند .به این وضعیت رسیدگی کنید.

اعالم فهرست نمایندگیهای رسمی واردکننده خودرو با مجوز پیش فروش؛

طرح مقابله با قاچاق قطعات خودرو نهایی شد

روزگذشته براساس اعالم وزارت
صنعت پیش فروش خودروهایی از
جمله بنز ،کیا ،ولوو ،سئات ،اوپل،
فولکس واگن  ،هوندا و کیا به دلیل
عدم دریافت مجوز غیرقانونی است.
به گزارش تسنیم ،وزارت صنعت
منایندگیهای رسمی
لیست
واردکننده خودرو که موفق
به دریافت مجوز پیش فروش
محصوالت شدهاند را اعالم کرده
که براساس آن پیش فروش  20مدل
خودرو توسط  8رشکت قانونی بوده
و پیش فروش مابقی رشکت ها فاقد
مجوز است.
اطالعیه وزارت صنعت نشان
میدهد پیش فروش خودروهایی
از جمله بنز ،کیا ،ولوو ،سئات ،اوپل،
فولکس واگن  ،هوندا و کیا از نظر
این وزارتخانه به دلیل عدم دریافت
مجوز غیر قانونی است و مردم نباید
اقدام به پیش خرید این محصوالت
کنند .با این همه هنوز هم
برندهایی از جمله کیاموتورز و ولوو
که منایندگی رسمی در کشور ندارد
همچنان با انتشار تبلیغات مختلف
سعی در پیش فروش محصوالت
آنهم به صورت غیر قانونی میکنند.
پیش از این میرآخرلو معاون بازرسی
و رسیدگی به تخلفات سازمان
حامیت گفته بود "پیشفروش
خودرو بدون اخذ مجوز از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
غیرقانونی است".
وی با اعالم اینکه ماده پنج آئیننامه
اجرایی قانون حامیت از حقوق
مرصفکنندگان در  28فروردین ماه
سال  95تصویب و در عین حال

خدمات فروش در قالب یک بسته
مشخص شد ،افزود :این ماده قانونی
میگوید «بهواسطه اینکه مشکالت
عدم تأمین و افزایش میزان مدت
تعهدات رشکتهای عرض هکننده
خودرو بهعنوان یک ریسک برای
مرصفکننده از بین برود متامی
عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان و
واردکنندگان باید نسبت به دریافت
مجوز پیشفروش اقدام کنند».
بدون
به اعتقاد میرآخرلو،
شک سازمان حامیت در صدور
جواز پیشفروش به متقاضیان
ضمن بررسی رشایط الزم در
صورتی که امکان عرضه خودرو
به مرصفکنندگان مهیا باشد با
داشنت ثبت سفارش الزم یا میزان
تولید مکفی مجوز فعالیت صادر
خواهد کرد.بدین ترتیب از متامی
یشود
فکنندگان درخواست م 
مرص 
در زمینه پیشخرید خودرو در قالب
برنامه فروش و پیشفروش بهطور
حتم مطالبه مجوز پیشفروش
را از طرف عرضهکنندگان داشته
باشند .البته علیرغم صدور
آگهیهای متعدد سازمان حامیت
از مرصفکنندگان همچنان مشاهده
میشود شهروندان نسبت به
پیشخرید خودرو از رشکتهای
فاقد منایندگی رسمی و مجوز
پیشفروش اقدام میکنند.
معاون بازرسی و رسیدگی به
تخلفات سازمان حامیت تأکید کرد:
حتی منایندگان رسمی نیز باید مجوز
پیشفروش داشته باشند و رصف
داشنت منایندگی رسمی دلیلی بر
پیشفروش خودرو نیست.

کدام منایندگیها دارای مجوز پیش
فروش هستند؟
از سوی دیگر روزگذشته مدیر
کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
فهرست رشکتهای منایندگی رسمی
وارد کننده خودرو دارای مجوز
پیش فروش را اعالم کرد.
امیر حسین قناتی با اعالم این خرب
افزود :این اقدام در جهت رعایت
آیین نامه اجرایی قانون حامیت
مرصف کنندگان خودرو مصوب
هیأت وزیران و نیز جلوگیری از
پیش فروش خودروهای وارداتی از
سوی رشکتهای فاقد مجوز است.
وی گفت :بر این اساس نام 15
مدل خودرو با ذکر رشکتهای وارد
کننده رسمی به عنوان خودروهای
مجاز برای پیش فروش اعالم شدند
که رشکت جهان نوین آریا با دو
مدل خودروی  NISSAN JUKEو
 ، NISSAN XTRAILرشکت نگین
خودرو با دو مدل RENAULT
 KOLEOSو RENAULT
 TALISMANو نیز رشکت ایر
تویا با  5مدل  TOYOTA CHRو
TOYOTA PRIUS ، TOYOTA
 T LEXUS NX200و TOYOTA
 RAV4و نیز  LEXUS RX200Tاز
جمله آنها هستند.
مدیر کل صنایع خودرو و نیرو
محرکه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ادامه داد :همچنین رشکت
آرین موتور پویا برای واردات و
پیش فروش دو مدل خودروی
 MITSUBISHI ASXاستیشن
واگن ( )CVTو نیز MITSUBISHI

 OUTLANDERاستیشن واگن
( )CVTو رشکت آرین موتور تابان
برای خودروهای ،DS6 ،DS5 ، DS3
 DS5LSو DS4مجاز اعالم شده اند.
قناتی در ادامه گفت :رشکت
کرمان موتور برای واردات و
پیش فروش HYUNDAI
 SANTFEوHYUNDAI IX35
و رشکت آسان موتور برای خودروی
 ELANTRAو رامک خودرو برای
واردات و پیش فروش خودروی
 TIVOLIنیز مجاز هستند.
طرح مقابله با قاچاق قطعات
خودرو نهایی شد
مدیرکل دفرت صنایع خودرو و
نیرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از نهایی شدن دستورالعمل
طرح مبارزه با قاچاق قطعات
خودرو خرب داد.
امیرحسین قناتی در رابطه با طرح
الصاق کد رهگیری به قطعات
وارداتی خودرو ،به ایسنا اظهار کرد:
دستورالعمل طرح مبارزه با قاچاق
قطعات خودرو با الصاق کد رهگیری
نهایی شده و در حال حارض آماده
اجرا است.
وی ادامه داد :الصاق کد رهگیری
قطعات وارداتی خودرو متام قطعات
را شامل منی شود و تنها قطعاتی که
بیشرتین میزان قاچاق را در چند
سال اخیر داشته اند ،در این طرح
قرار گرفته اند.
مدیرکل دفرت صنایع خودرو و
نیرومحرکه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با بیان اینکه حدود ۱۶
مجموعه از قطعات خودرو در این
طرح قرار دارند ،خاطرنشان کرد:

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:

قطعه سازان چاره ای جز تجمیع ندارند
رئیس هیات عامل سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعالم کرد :طبق
قراردادهای خودرویی پسابرجامی شامر قطعه سازان ایرانی که توان صادراتی داشته
باشند ،از  15رشکت فعلی به  60قطعه ساز افزایش می یابد.
به گزارش ایرنا ،منصور معظمی در خصوص گالیه مندی قطعه سازان از فاصله زمانی
زیاد در نظر گرفته شده برای ارتقای داخلی سازی قطعات در قراردادهای خارجی،
افزود :قراردادهای منعقد شده را به طور کامل مطالعه کرده ام و جای نگرانی برای
قطعه سازان وجود ندارد.
وی ادامه داد :تاکید وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر توجه ویژه به قطعه سازان
داخلی در این قراردادهاست.
به گفته معظمی ،اکنون  15قطعه ساز داخلی داریم که تولیداتشان از قابلیت
صادرات برخوردار است و در قرارداد منعقده با رنو مقرر شده شامر آنها یعنی
قطعه سازانی که تولیداتشان در سطح استاندارد جهانی باشد ،به  60مورد برسد.
وی ترصیح کرد :قراردادهای خودرویی منعقد شده با خارجی ها ،فرصت خوبی
برای قطعه سازان ،خودروسازان و مرصف کنندگان است اما قطعه سازان آگاهی
و شناخت کامل از قراردادها ندارند که در این زمینه ایدرو و خودروسازان آماده
پاسخگویی اند.رئیس هیات عامل ایدرو در ادامه افزود :نگاهی به وضعیت صنعت
خودروسازی از سال های گذشته تاکنون حاکی از روند رو به رشد آن است که امسال
بیش از هزار رشکت داخلی و خارجی در آن حضور دارند.
وی یادآور شد :صنعت خودروسازی کشور نیز در سال های اخیر رشد خوبی را
تجربه کرده و همواره با افزایش تولید مواجه بوده است؛ پارسال یک میلیون و 350
هزار دستگاه خودرو تولید شد که این میزان امسال به یک میلیون و  600هزار
دستگاه خواهد رسید و طبق سند چشم انداز به سه میلیون دستگاه در سال 1404
افزایش خواهد یافت.
به گفته معاون وزیر صنعت ،تاکید وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر افزایش کمی و
کیفی تولید است و در این زمینه استانداردهای مورد نیاز ابالغ شده است.
وی خاطرنشان کرد :هرچند روند کیفی خودروها رو به بهبود است ،اما هنوز بین
رضایتمندی مردم با کیفیت موجود فاصله زیادی وجود دارد.
معظمی با اشاره به قراردادهای متعدد خودرویی منعقد شده با خارجی ها ،گفت:
یکی از بندهای اصلی همه این قراردادها ،ارتقای کیفی قطعه سازان ایرانی است تا
در نهایت ،به شبکه جهانی پیوند بخورند.
وی با اشاره به اینکه این مهم در سایپا و ایران خودرو آغاز شده است ،افزود :امسال

و با وجود همه مشکالتی که در فضای کسب و کار وجود دارد ،شاهد کاهش و
تعدیل نیروی انسانی در قطعه سازی ها نبودیم که خرب خوبی است؛ هرچند مشکل
اصلی قطعه سازان ،پرداختی های آنهاست.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به انتقاد یکی از خربنگاران درخصوص
حضور گسرتده چینی ها در این دوره از منایشگاه ،بیان داشت :بازار ویژگی های
خاص خود را دارد و منی توان مانع حضور رشکت ها شد؛ منایشگاه فرصتی برای همه
کشورها و رشکت هاست و رشکت های با شناخت بهرت و بازاریابی قوی تر حضور
پر رنگ تری خواهند داشت.معظمی با اشاره به قراردادهای منعقده با رشکت های
خارجی ،افزود :آنچه در همه قراردادها بر آن تاکید شده ،رشوع داخلی سازی با 40
درصد است ،اما در همه قراردادها تا زمان اجرایی شدن آنها ،وزارتخانه اجازه داده
با درصد کمرتی از داخلی سازی وارد بازار شویم.وی درباره خودروهای جدید یادآور
شد :ما شاهد بودیم که تعداد قابل توجهی از افراد و مشرتیان در مدت زمان کوتاهی
برای خرید اقدام کردند و امروز خودروسازان ما از این نظر تحت فشار هستند.
این مقام مسئول تاکید کرد :سیاست وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجرایی شدن
داخلی سازی  40درصدی خودروسازان است که در غیر این صورت ،اجازه فروش
خودرو نخواهند داشت.معظمی بیان داشت :قطعه سازان ایرانی اگر بخواهند
در صحنه جهانی حرفی برای گفنت داشته باشند ،چاره ای جز تجمیع ندارند ،زیرا
مقیاس و اندازه آنها در حد صادراتی شدن نیست و باید با هم ادغام شوند تا قدرت
رقابتشان افزایش یابد.معظمی گفت :در این زمینه طرحی از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ارائه شده است که مراحل ابتدایی کار خود را می گذراند.
وی تاکید کرد :قیمت متام شده پایین و ارتقای کیفیت 2،شاخص اصلی برای قبل
رقابت شدن است و با وجود افزایش انتظارات مردم از خودروسازان و قطعه سازان،
ارتقای کیفیت در آینده دور از دسرتس نخواهد بود.
دوازدهمین منایشگاه بین املللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو تهران که
بزرگرتین منایشگاه بین املللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو خاورمیانه
محسوب می شود ،دیروز با حضور «منصور معظمی» ،معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و با مشارکت هزار و  80رشکت داخلی و خارجی در محل دامئی
منایشگاه های بین املللی تهران گشایش یافت.
دوازدهمین منایشگاه بین املللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو تهران تا 25
آبان هر روز از ساعت  9تا  17در محل دامئی منایشگاه های بین املللی تهران آماده
بازدید عالقمندان است.

علت اجرایی نشدن این طرح تاکنون
به دلیل آن است که طرح برای
بررسی های نهایی در ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز است.
به گزارش ایسنا ،با روی کار آمدن
تزاده
دولت یازدهم محمدرضا نعم 
 وزیر وقت صنعت ،معدن وتجارت  -با الصاق کدهای رهگیری
کاال به عنوان ایران کد و شبنم
مخالفت کرد و این دو سامانه به
دست فراموشی سپرده شد اما سال
گذشته وزارت صمت بار دیگر خرب
از الصاق کدهای رهگیری برای
کاالهای قاچاق پذیر صنعت خودرو
خرب داد .همچنین قاسم خورشیدی -
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز  -سامانه کد رهگیری کاالهای
قاچاق به خصوص قطعات خودرو
که بار دیگر مورد استفاده قرار
می گیرد را ایران کد معرفی کرد
و طرح مبارزه با قاچاق کاال را
تنها معطوف به قطعات خودرو
ند ا نست .

تمهیدات سایپا برای اسکان هموطنان زلزلهزده

منایندگیهای گروه خودروسازی سایپا در کرمانشاه و استانهای همجوار موظف به ارائه خدمات در خصوص اسکان
آسیب دیدگان ناشی از این حادثه شدهاند.
به گزارش ایسنا ،شبکه خدمات پس از فروش سایپا موظف شد به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات باشد و
خودروهای آسیب دیده از زلزله را در ارسع وقت خدمات رسانی کند.
طبق اعالم سایپا ،با هامهنگی های صورت گرفته برای خودروهای آسیب دیده در زلزله که امکان حمل آنها به
منایندگی ها وجود ندارد ،تعمیرکاران شبکه خدمات پس از فروش به محل اعزام خواهند شد و در هامن مکان
خدمات امدادی را ارائه خواهند داد.
در این زمینه شامره متاسهای  ۰۹۶۵۵۰و  ۰۲۱-۸۴۴۴۴به صورت  ۲۴ساعته آماده پاسخگویی به هموطنان خواهد
بود.
عضو کمیسیون برنامه  ،بودجه و محاسبات مجلس:

رانت واردات خودرو
موجب ورشکستگی صنایع خودروسازی کشور می شود

عضو کمیسیون برنامه  ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی مرصف گرایی را از معضالت امروز در بازار
خودرو ایران دانست و گفت  :در این رشایط باید دولت ،خودروسازان و قطعه سازان داخلی نسبت به ارتقاء کیفیت
محصوالت تولیدی تالش بیشرتی منایند تا نیاز بازار به سمت خرید خودروهای خارجی سوق پیدا نکند.
نبی هزار جریبی به خربخودرو اظهار داشت  :در صورتی که کیفیت خودروهای داخلی افزایش نیابد مسلام متایل
به خرید خودروهای خارجی افزایش یافته و با افزایش خروج ارز از کشور بسیاری از صنایع داخلی در راستای افت
تقاضای محصوالت داخلی زمین گیر خواهند شد.
وی بخشی از علت رکود و بیکاری در کشور را ناشی از عدم نظارت کافی بر تولیدات داخلی و تعطیلی برخی از
واحدهای تولیدی دانست و افزود  :در صورتی که کیفیت تولیدات افزایش یابد بسیاری از مشکالت موجود در بازار
کسب و کار خودروسازان نیز بهبود خواهد یافت.مناینده گرگان گفت  :خودروهای بی کیفیت بخاطر امنیت جان
مردم بایستی از چرخه تولید خارج شوند.
هزار جریبی در ادامه به جریان واردات خودرو بر روند تولید خودروسازان در کشور پرداخت و ترصیح کرد :مسلام
واردات خودروهای با سطح کیفی باال و خدمات پس از فروش مناسب مشکلی برای تولید در کشور ایجاد نخواهد
کرد اما اینکه خودروهایی بواسطه رانت وارد کشور شوند مسلام باعث ورشکستگی صنایع بزرگ خودروسازی در
کشور خواهد شد.
این مناینده مجلس در ادامه به اهمیت صادرات در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت  :کیفیت تضمین کننده
صادرات است در صورتی که خودروهای داخلی با کیفیت باال و قیمت مناسب تولید شود بی شک توسعه صادرات
و سودآوری مطلوبی را برای خودروسازان به دنبال خواهد داشت.
وی با توجه به افزایش متایل به واردات خودرو تاکید کرد  :امروز افزایش واردات رضبه به تولید و اشتغال است از
این رو باید جلوی واردات بی رویه و غیررضوری در کشور گرفته شود .هر چند همزمان باید مانع از توسعه قاچاق
در کشور گردید.
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رئیس سازمان بورس:

مجوز کارگزاری دیگر صادر نمی شود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
اعالم کرد :با وجود بیش از ۱۰۰
کارگزاری در بازار رسمایه ،دیگر مجوز
تاسیس کارگزاری صادر منی شود.
به گزارش ایسنا ،شاپور محمدی در
پاسخ به این سوال که آیا صنعت
کارگزاری در ایران نباید رقابتی شود؟
میگوید تعداد  ۱۰۸کارگزاری که
در ایران وجود دارد کافی است و با
افزایش شعب آنها باید این رقابت
به وجود آید.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه پس
اگر کسی بخواهد خارج از سیستم

کارگزاریهای موجود ،وارد صنعت
کارگزاری شود ،تکلیف چیست؟
اظهار داشت  :دنیا به سمت آنالین
شدن معامالت حرکت می کند و
صنعت کارگزاری از لحاظ تنوع در
رسویس ها میتوانند به شکلهای
مختلف خدمترسانی کند.
رییس سازمان بورس درباره اینکه
آیا این صنعت برای افراد مختلف
جذابیت دارد یا خیر ،باید گفت :با
توجه به اینکه حجم معامالت در
ایران نسبتا پایین است ،کارگزاریهای
موجود مجبورند فعال باید رشایط

فعلی را مدیریت کنند تا سودآور
باشند.
وی ادامه داد :اگر کارگزاری تشکیل
شود و عملکردش موفق نباشد،
ریسک سیستامتیک برای کشور
ایجاد میکند .موضوع کارگزاری
مانند بانک است و باید مراقبتهای
ویژه داشته باشد .اگر یک کارگزاری
با تعداد زیادی از سهامداران دچار
مشکل شود ،باعث ایجاد ریسک
سیستامتیک میشود.
مشکالت رسمایهگذاران خارجی
محمدی در پاسخ به سوالی درباره

مشکالت رسمایهگذاران خارجی
برای ورود به بازارهای مالی ایران،
گفت :به جز بحث نقل و انتقال
پول ،موضوع حساب متولی یا
«کاستودین» میتواند به ورود
رسمایهگذار خارجی به ایران کمک
کند .در حال حارض کارگزاریها به
هلدینگ خدمات مالی تبدیل شدهاند
و این کمک خواهد کرد که موضوع
«کاستودین» را برایشان تعریف کنیم.
وی ادامه داد :سازمان بورس با
بانکها گفت و گوهایی را آغاز کرده
است تا از طریق شعب خارجی،

رسمایهگذار خارجی جذب کنند
و موضوع حساب متولی را خود
بانکها عهدهدار شوند و شعب
خارجی آنها نقطه اتصال بازار رسمایه
با رسمایهگذار خارجی خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
اضافه کرد :تنظیم صورتهای مالی
رشکتها به روش گزارشگری مالی
بیناملللی مالی از دیگر موضوعاتی
است که برای رسمایهگذاران خارجی
مهم است و طی یک سال گذشته
سازمان بورس به این سمت رفته
است.

کم ریسک شدن سرمایه گذاری در بورس
عامل اصلی هدایت نقدینگی به بازار سرمایه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :کم ریسک شدن
رسمایه گذاری در بورس باعث سوق نقدینگی به بازار رسمایه
می شود.
به گزارش خانه ملت ،رحیم زارع در خصوص وضعیت بازار رسمایه
در چند مدت اخیر گفت :در هفته گذشته شاخص کل قیمت
و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در مجموع رشد اندکی
داشت که متاثر از عوامل اقتصادی و حتی برخی اخبار سیاسی
بین املللی بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :در روز شنبه شاخص
بورس با کاهش روبرو شد و سطح معامالت کم حجم بود این در
حالی است که باید وضعیت بازار رسمایه با تحول روبرو شود.

همچنین مناینده مردم آباده ،بوانات و خرم بید در مجلس ادامه
داد :قیمت نفت ،نرخ ارز ،اخبار سیاسی و افزایش صادرات از
عواملی است که بازار رسمایه کشور و شاخص بورس را تحت تاثیر
قرار می دهد.
زارع با تاکید بر تقویت رشکت های تولیدی بورسی گفت :اگر
برنامه ریزی مناسبی در بازار وجود داشته باشد و رسمایه گذاران
این اطمینان را داشته باشند که در درازمدت رسمایه گذاری در
بورس کم ریسک خواهد بود به صورت بدیهی روند هدایت
نقدینگی به این بازار ترسیع می شود.
چشم انداز معامالت
وی در ادامه ترصیح کرد :افزایش قیمت جهانی برخی کاالها

در وضعیت شاخص بورس ایران نیز تاثیرگذار بود و باعث
شد در هفته گذشته شاخص بورس با افت روبرو نشود
اما باید پذیرفت این روند رشد شاخص قابل قبول نیست
چرا که رونق بازار رسمایه یکی از اولویت های اقتصادی
است.
زارع افزود :باال رفنت قیمت نفت باعث رشد درآمدهای ارزی می
شود که به طور طبیعی این موضوع مولفه های دیگر اقتصادی
کشور مانند شاخص بورس را تحت تاثیر قرار می دهد .سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد :احتامل افزایش صادرات
محصوالت پرتوشیمی و رونق مبادالت تجاری با کشور ترکیه در
رشد قیمت سهام رشکت های بورسی تاثیرگذار است.

افت قیمت در بازارسهام آسیایی
در معامالت روز دوشنبه ارزش سهام آسیایی
با معامالت احتیاطی در پی نا مشخص بودن
برنامه مالیاتی پایین آمد ،درحالیکه پوند
انگلیس با افزایش تردیدها در مورد رهربی
نخستوزیر ،ترسا می ،افت کرد.
به گزارش مهر به نقل از رویرتز ،در معامالت
روز دوشنبه درحالی که رسمایهگذاران منتظر
هستند ببینند که آیا جمهوریخواهان آمریکا
خواهند توانست به رسعت به یک توافق بر
رس اصالحات مالیاتی برسند یا خیر ،ارزش
سهام آسیایی با معامالت احتیاطی پایین آمد،
درحالیکه پوند انگلیس با افزایش تردیدها در
مورد رهربی نخستوزیر ،ترسا می ،افت کرد.
بنچمارک سهام توکیو ،نیکی  ۲۲۵با افت ۰.۷
درصدی مواجه شد و تحت تاثیر آن شاخص
آسیا اقیانوسیه اماسسیآی هم  ۰.۴درصد افت
کرد .بدون درنظر گرفت ژاپن سهام این منطقه
تنها  ۰.۰۵درصد کاهش یافتند درحالیکه
شاخص سیاسآی سهام در رسزمین اصلی چین
با  ۰.۶درصد افزایش به باالترین سطح  ۲ساله

خود رسید.
با بسته شدن بازار سهام والاسرتیت در روز
جمعه ،درحالیکه جمهوریخواهان برنامه
مالیات ی جدیدی ارائه کردند که با ورژن مجلس
منایندگان آمریکا تفاوت داشت و با آغاز
سودجویی رسمایهگذاران از فرصت بهوجود
آمده ،شاخص اساندپی  ۵۰۰به روند  ۸هفته
متوالی سود خود پایان داد.
نوبوهیکو کوراموچی ،اسرتاتژیست ارشد
در رشکت میزوهو سکیوریتیز میگوید :متام
چشمها به این دوخته شده است که سنا و
مجلس منایندگان با الیحه مالیاتی خود چه
خواهند کرد.
او گفت :این که مباحثاتی در این مورد صورت
خواهد گرفت تعجببرانگیز نیست ،با ای ن حال
این یک لحظه رسباالیی برای بازارها است.
در بازارهای ارز هم با نامشخص بودن رسنوشت
الیحه مالیاتی دالر هم لغزید.
یورو پس از این که اولین سود هفتگی خود را
در چهار هفته اخیر در هفته گذشته به دست

آورد امروز اندکی افت کرد و به نرخ ۱.۱۶۴۷
دالر رسید.
دالر به نرخ  ۱۱۳.۵۸ین رسید که بیش از یک
ین از باالترین مقدار  ۷ماهه  ۱۱۴.۷۳۵ین
هفته گذشته خود پایینتر است.
پس از این که تایمز آو الندن روز یکشنبه
گزارش داد که  ۴۰مناینده مجلس انگلیس
موافقت کردهاند درخواستی برای رای عدم
اعتامد به ترسا می امضا کنند ،پوند انگلیس
تحت فشارهای جدیدی قرار گرفت و با
افتی نیم درصدی به نرخ  ۱.۳۱۲۰دالر
رسید.
سهامداران آمریکایی ،پر رفت و آمدترین
رسمایه گذار خارجی در بورس استانبول
رشد تاریخی شاخص  100رشکت برتر در بورس
استانبول( )BIST100موجب جذب  6هزار
رسمایه گذار جدید به این بازار طی  9ماه اخیر
شد.
پس از این که شاخص  100رشکت برتر در
بورس استانبول در سال  2016میالدی در کانال

 78هزار و  139واحدی ایستاد ،از هامن تاریخ،
صعود  9ماهه خود را آغاز کرد.
از ابتدای سال  2017میالدی تا انتهای ماه
اکترب(دی ماه  95تا  8آبان ،)96به جز ماه
سپتامرب ،بورس این کشور توانست رشد بسیار
چشمگیر  9ماهه ای را از آن خود کند.
شاخص  100رشکت برتر این بورس که به
باالترین میزان رشد ماهانه رسیده بود در پایان
اکترب به عدد  110هزار واحد رسید و توانست
نسبت به مدت مشابه ماه گذشته خود 7.03
درصد افزایش داشته باشد .در حالی که این
متغیر در ماه نوامرب به رکورد  115هزار واحدی
دست یافت.
بر اساس آمارهای منترش شده توسط موسسه
ثبت مرکزی در این کشور( )CRAتعداد رسمایه
گذاران داخلی که در بازار این کشور مشغول
به داد و ستد هستند به  1.04میلیون نفر می
رسند و تعداد  9هزار و  485نفر رسمایه گذار
خارجی نیز در این بازار مشغول به فعالیت
هستند.

تنها راه حرکت بازار به سمت بازار کارا از مسیر اطالعات صحیح
فاضلیان با اشاره به محاسن اجرای حاکمیت رشکتی در رشکت های ایرانی تاکید کرد :تنها
راه حرکت بازار به سمت بازار کارا از مسیر اطالعات صحیح می گذرد و این کار تنها از
طریق شفاف سازی و وجود استاندارد فراگیر مدیریت و نظارت رشکت ها قابل دستیابی
است.
محسن فاضلیان ،با بیان این مطلب به سنا ،گفت :حاکمیت رشکتی به طور ساده مجموعه ای
از شیوه های کنرتلی برای اداره و نظارت بر رشکت است که توازنی بین قدرت نظارتی و منافع
مالکان و مدیران رشکت و حتی شبکه تامین کنندگان و دولت و سایر ذینفعان را در جامعه
برقرار می کند.
وی با بیان اینکه بازار رسمایه نیز از نظارت بازیگران خود مستثنی نیست ،اظهار داشت :ابتدایی
ترین نیاز در بازار رسمایه برای رسمایه گذار ،خلق اعتامد و راستی آزمایی اطالعات در گردش
در بازار است .برای ایجاد اعتامد و گردش صحیح آگاهی ها نیاز به سیستم های شفاف ساز و
نظارتی بر عملکرد رشکت ها وجود دارد.
این کارشناس بازار رسمایه افزود :در صورتی که شیوه حسابداری و حسابرسی و مدیریتی
رشکت  -چه در باالدست برای تامین داده ها و چه در پایین دست  -برای سنجش برون دادها
استاندارد سازی و بهبود بخشیده شود ،قطعا عملکرد بازار رسمایه به عنوان محلی برای حضور
مالکان بالقوه و بالفعل بهرت شده و به نقطه بهینه نزدیکرت خواهد شد.
فاضلیان با اشاره به اینکه حاکمیت رشکتی شیوه هایی را برای نظام مندسازی گردش چرخ
امورات رشکت تدوین می کند تا اطالعات مالی و فنی رشکت با واقعیت تطابق داشته باشد،
گفت :در چنین رشایطی رسمایه گذار در بازار رسمایه توان پیش بینی ،تفکر و تصمیم گیری
صحیح را بدست آورده و بازار واقعی رسمایه شکل می گیرد.
وی تاکید کرد :تنها راه حرکت بازار به سمت بازار کارا از مسیر اطالعات صحیح می گذرد و
این کار تنها از طریق شفاف سازی و وجود استاندارد فراگیر مدیریت و نظارت رشکت ها قابل

دستیابی است.
این کارشناس بازار رسمایه در تبیین مفهوم حاکمیت رشکتی توضیح داد :قبل از اینکه به رساغ
تعریفی آکادمیک از بحث  Corporate Governanceیا اداره و کنرتل رشکت یا آنچه مصطلح
هست به عنوان حاکمیت رشکتی برویم باید از آنچه باعث ایجاد چنین تفکر و شیوه ای در
جهان مالی شد رشوع کنیم.
فاضلیان اظهار داشت :بحث حاکمیت رشکتی حاصل جمعی است از آنچه تا چند دهه
پیش برای اعامل قدرت و کنرتل مالکان دارایی بر مبارشان و مدیران دارایی برش تجربه کرده
است.
این کارشناس بازار رسمایه ،درباره انتخاب اعضای هیات مدیره رشکت ها و قوانین حاکم بر
نظام حاکمیت رشکتی گفت :در موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره دو جنبه وجود دارد؛
جنبه اول ،پیش بینی هایی که در خصوص رعایت اخالق و انتخاب در آیین نامه راهربدی
رشکتی سازمان بورس شده است .آیین نامه نظام راهربی رشکتی که در سال  1386تصویب شد،
وظایف و قواعد اخالقی برای مدیران منتخب و همچنین سنجش و ارزیابی مدیران بالقوه را
تعیین کرده است.
وی تاکید کرد :در صورتی که این نظام مندی اجرایی شود ،بحث حاکمیت رشکتی به معنای
واقعی پیاده سازی شود ،و شفاف سازی رخ دهد متام ذینفعان قانونی یک فعالیت اقتصادی و
مالی رشکت ها منتفع خواهند شد.
فاضلیان با بیان اینکه همیشه در برابر تغییرات و شفاف سازی ها مقاومت هایی می شود
اما با توجه به عزم جدی بدنه مدیریتی بورس قطعا ما شاهد رویدادهای مثبتی خواهیم بود،
اطمینان داد :شفاف سازی عملکرد رشکت های حارض در بازار رسمایه جریان گردش اطالعات را
که مانند خون برای بدن ،الزمه کارایی بازار است تسهیل و تسویه کرده و باعث بهبود فعالیت
رسمایه گذاران بالقوه و سهامداران حارض در بازار رسمایه ایران خواهد شد.

 ۳۹هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF

رشکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سامت) ارزش صندوق های قابل معامله ( )ETFدر بازار
رسمایه را حدود از  39هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی سامت ،بر اساس جدیدترین آمارها ،ارزش صندوق های قابل معامله درمهرماه امسال به رقم
 39هزار میلیارد ریال رسید.
درحال حارض  20صندوق قابل معامله در بازار رسمایه ایران فعال هستند.براساس این گزارش ،صندوق اعتامد آفرین
پارسیان با ارزشی معادل 9،012میلیارد ریال بزرگرتین صندوق  ETFاست.
صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر7،057میلیارد ریال ،امین یکم فردا با  ، 5،094پایدارسپهر با  5،069میلیارد
ریال  ،صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم با  5،021و صندوق توسعه اندوخته آینده با 1،252میلیارد ریال به ترتیب
در رتبه های دوم تا ششم بزرگرتین صندوق های  ETFبازار رسمایه قرار دارند.

شاخص بورس مثبت شد

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار رسمایه ۸۷واحد رشد کرد.
به گزارش تسنیم؛ در جریان دادوستدهای دیروز بازار رسمایه تعداد 891میلیون سهم و حقتقدم به ارزش 197میلیارد
تومان در 50هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 87واحدی در ارتفاع 87هزار و 832واحد
قرار گرفت.
بیشرتین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام دیروزبه نام منادهای ف.الد مبارکه اصفهان ،پاالیش نفت اصفهان و
پارس خوردو شد و در مقابل منادهای معامالتی فوالد خوزستان ،رسمایهگذاری غدیر و نفت بهران با افت خود مانع
افزایش بیشرت شاخص شدند.
شاخصهای اصلی بازار رسمایه هم روز متعادلی را پشت رس گذاشتند بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی)
28واحد ،کل (هموزن) 9واحد ،قیمت (هموزن) 7واحد ،آزاد شناور 135واحد و شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب
 81و  86واحد رشد کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 309میلیون ورقه به ارزش 242میلیارد تومان در 41هزار
نوبت ،آیفکس 1.9واحد افت کرد و در ارتفاع 987واحد قرار گرفت.

بزرگ شدن بازار سرمایه در گروی ورود شرکت های جدید

یکی از راه حل های بزرگ شدن بازار رسمایه ،ورود رشکت های بیشرت به این بازار است .در غیر این صورت ،مادامی
که این بازار محدود به رشکت های حارض باشد منی توان انتظار وسعت آن در سطح بین املللی را داشت.
روزبه رشیعتی ،با بیان مطلب فوق درباره اهمیت عرضه های اولیه به سنا ،گفت :در حالیکه شاخص کل در تالش برای
فتح قله تاریخی خود به رس می برد ،برخی از اهالی بازار نسبت به عرضه های اولیه گالیه مندند اما نکته اصلی که
باید در این خصوص به آن توجه کرد این است که این تعداد رشکت با میزان سهام عرضه شده آن آیا توان بر هم زدن
جو کلی بازار را دارند و آیا می توانند نقدینگی موجود در بازار را به سوی سهم های جدید کوچ بدهند؟
وی با رد این نوع نگاه خاطر نشان کرد :قطعاً این نگاه ساده انگارانه است زیرا در عامل واقع مشخص نیست آن تعداد
از کدهای متقاضی عرضه اولیه ها که اخیرا ً به بیش از صد هزار نفر رسیده است ،برای خرید عرضه اولیه ها سایر سهام
خود را بر میز فروش می گذارند یا خیر؛ اما با فرض بدترین حالت ممکن ورود پول برای خرید عرضه اولیه و ورود پول
از سمت بازارگردان و نارش بسیار محتمل تر از خروج رسمایه از کل سیستم موجود است.
این فعال بازار رسمایه ترصیح کرد :هرچند از گوشه و کنار بازار صدای منتقدین به رویه عرضه اولیه ها بلند است ،اما
از این موضوع غافل شد که بهبود وضعیت بازار رسمایه که همگی از آن سهم می برند و برای متام بازیگران این بازار
مفید است در گروی عمیق و بزرگ شدن آن است.
رشیعتی با بیان اینکه جمع ارزش بورس و فرابورس در ایران کمی بیش از  400هزار میلیارد تومان است ،گفت :این
رقم در مقایسه عینی با ابرقدرت های اقتصادی دنیا بسیار پایین است.
وی اظهار داشت :برای حضور رسمایه گذاران خارجی نیازمند افزایش عمق و نقدشوندگی در بازار رسمایه هستیم.
چراکه منی توان بدون ایجاد زمینه و بسرتهای مورد نیاز رسمایه گذاران بزرگ انتظار رسمایه های سنگین و اثرگذار در
اقتصاد کشور را داشت.
این تحلیلگر به تحلیل روند رو به رشد بورس کشورهای توسعه یافته پرداخت و گفت :چنانچه متام کشورهای تراز اول
دنیا بررسی شود متوجه می شویم آن ها هم در دوره ای با هجوم شدید عرضه اولیه ها مواجه بودند که با ساماندهی
آن بازار رسمایه عظیم فعلی خود را به وجود آوردند.
رشیعتی در این باره با ذکر چند مثال توضیح داد :در بورس فرانکفورت در طول سال  ،1999تعداد  158رشکت و در
سال  ،2000تعداد  147رشکت عرضه شدند در حالی که  40سال قبل از این تاریخ فقط  19عرضه اولیه رخ داده است.
همچنین در آمریکا طی سال های  1980تا  2000بیش از  6هزار رشکت در بازار رسمایه عرضه شدند که در دو سال
آخر آن روزانه رشکت های آی تی جهت پذیرش اقدام می کردند.
وی بیان کرد :چنانچه معتقد باشیم که دانش و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه با
شکاف زمانی ای انتقال می یابد ،پس هم اکنون بازار رسمایه ما نیاز به گذر از این دوران دارد.
وی در ادامه افزود :بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد ناظر آن یعنی وزارت اقتصاد به عنوان نهادهای تصمیم
گیر و نظارتی ،اسرتاتژی های بلند مدتی در راستای برنامه های کالن کشور دارند و بدون شک به بازار رسمایه از زاویه
فراتر از نوسانات روزانه نگاه می کنند.
این تحلیلگر خاطرنشان کرد :با ترسیع در شبیه سازی سیستم بازارهای رسمایه پیرشفته می توان به تکامل و بهبود
فرایند عرضه های اولیه کمک کرد؛ به عنوان مثال عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ که به تازگی مورد استفاده قرار
می گیرد ،بیش از دو دهه قبل در اروپا و آمریکا انجام می شده است.
رشیعتی ترصیح کرد :با این اوصاف بازار تکامل یافته ای مانند نزدک( )NASDAQماهانه با حداقل ده رشکت جدید
عرضه اولیه ( )IPOمی تواند الگوی مناسبی برای بازاررسمایه ما باشد.

واگذاری  ۱۰۲میلیارد ریال سهم دولتی از طریق بورس

 ۱۰۲میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تاکنون توسط سازمان خصوصیسازی از طریق بورس اوراق
بهادار واگذار شده است.
به گزارش ایبِنا ،از ابتدای امسال تا کنون یک هزار و  ۱۴۴میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصیسازی
واگذار شده که از این میان  ۱۰۲میلیارد ریال از طریق بورس و یک هزار و  ۴۲میلیارد ریال از طریق مزایده انجام
شده است.
همچنین از واگذاری های صورت گرفته در این مدت ،یک هزار و  ۱۳میلیارد ریال به صورت بلوکی و  ۱۳۱میلیارد
ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته است .افزون بر این ،از یک هزار و  ۱۴۴میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته در
این مدت ،یک هزار و  ۳۹میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاری ها و ۱۰۵میلیارد ریال متعلق به گروه  ۲واگذاری
ها بوده است.
بر اساس این گزارش؛ بر اساس فهرست منترش شده بنگاه های دولتی قابل واگذاری ،قرار است در سالجاری  ۳۳۷بنگاه
واگذاری شود که از این میان تعداد  ۲۳۰بنگاه در گروه یک و  ۱۰۷بنگاه در گروه  ۲قرار دارند.
همچنین طبق قانون سال  ۹۳آخرین مهلت قانونی برای واگذاری رشکت های دولتی تعیین شده بود که این مهلت
در سالهای  ۹۵ ،۹۴و  ۹۶متدید شده است .گفتنی است ،بهاستناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل
 ۴۴قانون اساسی دولت مکلف است تا  ۱۰۰درصد سهام رشکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار
کند.
همچنین در تبرصههای ماده  ۳فصل  ۲این قانون در خصوص رشکتهای «گروه  »۲آمده که دولت مجاز است
بهمنظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه  ۲ماده  ،۲همچنان  ۲۰درصد از سهام رشکتهای حارض در
گروه  ۲را در اختیار داشته باشد و مکلف است  ۸۰درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی
غیردولتی واگذار کند.
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ثبت سرعت بارگذاری  ۶۷۳مگابیت در ثانیه در شبکه های تلفن همراه

نمونه اولیه پردازنده کوانتومی آی بی ام ساخته شد

رشکت آی بی ام می گوید تالش های خود برای تولید رایانه تجاری کوانتومی را به پیش
برده و موفق به تولید منونه اولیه یک پردازنده  50کیلوبیتی شده است.به گزارش باشگاه
خربنگاران جوان؛ آی بی ام امیدوار است تا قبل از پایان سال  2017بتواند این پردازنده را
در معرض دید عموم قرار دهد .قرار است جزئیات فنی بیشرت در این زمینه در کنفرانس
تخصصی  IEEEارائه شود.تولید رایانههای کوانتومی به افزایش بی سابقه توان پردازش رایانه
ها منجر خواهد شد ،زیرا این رایانهها از منطق صفر و یک پیروی منی کنند و می توانند
در آن واحد حالت های مختلفی را به خود اختصاص دهند و عملیات پردازشی متنوعی را
انجام دهند.

رکورد بارگذاری اطالعات در شبکه های نسل چهارم تلفن همراه توسط اپراتور تی موبایل و با
ثبت رسعت  ۶۷۳مگابیت در ثانیه شکسته شد.به گزارش مهر  ،این اپراتور مخابراتی آمریکایی
توانست با همکاری رشکت کوالکوم این رکورد استثنایی را از طریق شبکه های نسل چهارم
 LTEبه ثبت برساند.پیش از این شعبه آمریکایی رشکت مخابراتی دویچه تله کام هم از
راه اندازی خدمات پررسعت نسل چهارم تلفن همراه در  ۹۲۰نقطه آمریکا خرب داده بود که
قرار است در  ۴۳۰نقطه این خدمات به شکل پررسعت راه اندازی شوند.
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اسپیکر آیفون  ۱۰مشکلساز شد

اسپیکرهای گوشی جدید آیفون  ۱۰هنگام پخش موسیقی یا متاس تلفنی با
صدای بلند با مشکل روبهرو شده و خشخش میکنند.
به گزارش ایسنا  ،پس از آنکه کاربران بسیاری در رسارس جهان از مشکلِ
بوجود آمدنِ خط سبز رنگ موسوم به «خط سبز مرگ» روی صفحه منایش
گوشیهای جدید و هوشمند آیفون  ۱۰نارضایتی خود را نشان دادند ،هم
اکنون نوبت به اسپیکرها و بلندگوهای این گوشی پرچم دار اپل رسیده است.
کاربران در حسابهای کاربری خود در توییرت ،فیس بوک و ردیت اعالم
کردهاند که اسپیکرهای گوشی آیفون  ۱۰آنها به هنگام پخش موسیقی یا
متاس تلفنی با صدای زیاد خش خش کرده و صدای نامفهوم و بی کیفیتی
را ایجاد می کند.
چند ماه پیش کاربران و صاحبان گوشیهای اس  ۸و اس  ۸پالس هم با چنین
مشکل مشابهی روبرو شده بودند که با اطالع یافنت اپل از مشکل یاد شده،
آن را با انتشار نسخه بهروزرسانی شده سیستم عامل .iOS ۱۱.۰.۲بزودی
حل کرد.
البته مشکلِ نویز و خش خش کردن صدا توسط اسپیکرهای این گوشی جدید
پرچم دار ،تنها برای تعداد محدودی از کاربران پیش آمده و سایر کاربران این
گوشی با مشکالت مذکور مواجه نشده اند.
اپل برای جلب رضایت مشرتیان و کاربرانش دو راه پیش رو دارد؛ یکی اینکه
با انتشار یک بهروزرسانی نرم افزاری یا سخت افزاری مشکل مذکور را به
زودی حل کند یا اینکه گوشیهای آنها را به کلی تعویض کند .در هر دو
صورت ،رشکت آمریکایی اپل با به وجود آمدن مشکالت متعدد همچون خط
سبز رنگ روی صفحه منایش یا نقص در اسپیکرهای گوشی آیفون  ۱۰باید
هزینه های هنگفتی بپردازد.

اختالل گوشیهای گوگل ادامه دارد!

گزارشهای منترش شده در فضای مجازی حاکی از آن است که گوشیهای
پیکسل  ۲ایکس ال گوگل ،بار دیگر دچار مشکل در صفحه منایش شدهاند.
به گزارش ایسنا ،چند هفته پیش بود که صفحه منایش گوشیهای هوشمند
گوگل مدل پیکسل  ۲ایکس ال ،دچار مشکل سوختگی پیکسلها شده بود که
این مشکل در اثر استفاده چند روزه از گوشی برای کاربران ایجاد شده بود.
اما هم اکنون بر اساس اخبار جدید منترش شده ،کاربران گوشی های پیکسل
 ۲ایکس ال در فضای مجازی اظهار کرده اند که کناره و حاشیه صفحه منایش
گوشی های مذکور کار منی کند و بسیاری از آنها از مشکل پیش آمده ناراضی
هستند.
با اینکه مدت زیادی از عرضه گوشیهای گوگل پیکسل  ۲وگوگل پیکسل ۲
 XLنگذشته است ،این گوشیها با سیل پایانناپذیری از مشکالت کوچک و
بزرگ مواجه شدهاند .یکی از مشکالت این گوشی ،از کار افتادن میکروفون
آن به هنگام متاس تلفنی یا ضبط صدا است .یکی دیگر از مشکالت آن هم
که گفته شد ،نقص در صفحه منایش این گوشی ها بود .اما رشکت گوگل
در این باره مدعی شد که صفحه منایش بکار گرفته شده در این گوشی به
هیچ عنوان با صفحه منایش گوشیهای دیگر متفاوت نیست و کامال مشابه
پنلهای اولد سایر گوشی های هم رده آن است.
این غول تکنولوژی همچنین اعالم کرد که تحقیقات گسرتدهای در این باره
انجام داده است و نتایج بدست آمده از تحقیقات کامال بر تطابق پیکسلهای
صفحه منایش گوشی هوشمند پیکسل  ۲ایکس ال داللت دارد .گوگل در آخر
به متامی کاربران اطمینان داد که در اثر استفاده روزانه از این گوشی هرگز
با چنین مشکلی روبرو نخواهند شد .گوگل همچنین قول داده بود که با
بروزرسانی نرم افزاری مشکل پیش آمده را حل خواهد کرد.
گوگل با دریافت چنین شکایت ها و گزارشهایی از سوی کاربران
گوشی های پیکسل  ۲ایکس ال تصمیم گرفته است مشکل بوجود آمده را با
یک بروزرسانی نرم افزاری حل کند.

حذف برنامه های موبایلی زیاده خواه توسط گوگل

گوگل میگوید آن دسته از برنامه های عرضه شده در پلی استور را که
خواستار دسرتسی های بیش از حد و نامعمول هستند را حذف خواهد کرد.
به گزارش فارس  ،در همین راستا برنامه هایی که خواستار استفاده بی مورد
از برخی خدمات دسرتسی گوشی های هوشمند هستند که تنها برای افراد
معلول و کم توان در نظر گرفته شده ،حذف می شوند.
در سیستم عامل اندروید برای کمک به استفاده از گوشی توسط افراد معلول
و کم توان مجموعه ای از خدمات دسرتسی در نظر گرفته شده که مشاهده
بزرگرت محتوا یا قرائت صوتی آنها را ممکن می کند.
طراحان برخی برنامه های موبایلی بدون هیچ گونه رضورتی برای دسرتسی
به داده های این بخش از گوشی های اندرویدی تالش می کنند و گوگل
قصد دارد جلوی این گونه دسرتسی ها را بگیرد .از جمله برنامه های مذکور
می توان به  LastPassو  Taskerاشاره کرد.گوگل با صدور بیانیه ای ترصیح
کرده از این پس توسعه دهندگان این نوع برنامه ها باید نیاز خود به دسرتسی
به این بخش از خدمات گوشی های اندرویدی را توضیح داده و اثبات کنند.
در غیر این صورت برنامه های یادشده از پلی استور حذف می شوند .دلیل
این امر نگرانی های امنیتی توصیف شده است.

انتشار کدهای بدافزار مورد استفاده سیا
توسط ویکی لیکس

سایت افشاگر ویکی لیکس تازه ترین اسناد مربوط به کدهای بدافزار Vault۷
که توسط سازمان جاسوسی سیا مورد استفاده قرار گرفته را منترش کرده
است.
به گزارش مهر  ،در میان اسناد منترش شده توسط ویکی لیکس کدهای منبع
بدافزار  Vault۷نیز وجود دارد و بنابراین هکرها در رسارس جهان با استفاده
از کدهای یادشده می توانند بدافزارهای جدیدی را طراحی کنند.
یکی از مهم ترین نقاط قوت بدافزار  Vault۷قابلیت برقراری ارتباط ایمن
توسط این بدافزار با طراحان آن بوده که باعث می شده کشف و شناسایی
آن به کاری بسیار دشوار بدل شود .این در حالی است که پیچیده ترین و
پیرشفته ترین بدافزارها هم معموال به علت ضعف قابلیت های ارتباطی
شناسایی می شوند.این بدافزار قادر به مخفی کردن ارتباطات خود بوده و
با مهارت فراوان اطالعات به رسقت برده شده را برای رسورهای سازمان سیا
ارسال می کرده و سپس دستورات تازه برای فعالیت و رسقت اطالعات جدید
را دریافت می کرد.
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ارسال مولد برق اضطراری
برای سایتهای موبایل مناطق زلزلهزده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از ارسال مولد
برق اضطراری برای سایتهای مذکور به دلیل
قطعی برق در برخی مناطق زلزلهزده خرب داد.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی در
صفحه توییرت خود ،با اشاره به مشکل ادامه
قطعی برق در برخی مناطق زلزلهزده و تاثیر
آن بر سایتهای موبایل نوشت :ضمن همدردی
با خانواد ه بازماندگان حادثه دلخراش زلزله
شب گذشته و آرزوی سالمتی برای مصدومین،
متاسفانه با ادامه قطعی برق در برخی مناطق،
باتری ذخیره سایتهای موبایل در این مناطق در
حال امتام است.
وی درباره پیشبینیهای صورتگرفته و تالش
برای حل این مشکل نیز توضیح داد :همکاران در
حال ارسال مولد برق اضطراری برای سایتهای
مذکور هستند.
پیش از این داوود زارعیان  -معاون امور مشرتیان
رشکت مخابرات ایران -نیز با اشاره به تاثیر قطعی
برق بر سایتهای تلفن همراه اظهار کرده بود:
در بخش تلفن همراه مخابرات مشکل خاصی
ندارد اما در برخی از مناطق برق قطع است و
از آنجایی که آننتها به کمک باتری روشن بوده،
اگر برق وصل نشود ممکن است مشکالتی ایجاد
شود .به همین دلیل از استانهای معین همجوار
در حال انتقال تجهیزات ژنراتوری به استان هستند
که بتوانیم مشکالت آنها را حل کنیم.
بسیج امکانات پست برای یاری به مصدومان زلزله
مدیرعامل رشکت ملی پست با تأکید بر اینکه
در کنار مصدومان و خانواده های داغدار
حادثه دیدگان زلزله اخیر خواهیم بود بر انجام
وظایف حوزه ارتباطات و پست تأکید کرد.
حسین مهری  -معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل
رشکت ملی پست  -با انتشار پیامی ضمن تسلیت
حادثه دلخراش زلزله دیشب ( 21آبان  )1395به

ملت ایران و خانواده های آسیب دیده گفت:
از همکارانم در استان های حادثه دیده نیز
می خواهم با متام توان و امکانات به یاری
آسیب دیدگان و مصدومان بشتابند.
او همچنین بیان کرد :در پی گزارشهای رسیده،
در روند خدمت رسانی شبکه پستی در استانهای
زلزله زده ،هیچگونه خللی ایجاد نشده و الزم
است همکارانم در استان کرمانشاه و استان های
همجوار ،با همه توان و بسیج امکانات به یاری
آسیب دیدگان و مصدومان بشتابند.
پیشبینی افزایش پهنای باند در مناطق زلزلهزده
معاون امور مشرتیان رشکت مخابرات ایران با بیان
اینکه وضعیت ارتباطات در حوزه اینرتنت و تلفن
ثابت در هر دو استان ایالم و کرمانشاه مشکل
خاصی ندارد ،گفت :تیمهای معین را به استانها
اعزام کردیم تا اگر ظرفیت مکاملات از حدی
بیشرت شد ،افزایش پهنای باند و افزایش ترافیک
را پیشبینی کنیم.
داوود زارعیان در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
وضعیت ارتباطات در استانهای زلزلهزده گفت:
وضعیت ارتباطات ما در حوزه اینرتنت و تلفن
ثابت در هر دو استان ایالم و کرمانشاه نرمال
است و مشکل خاصی وجود ندارد .در استان
ایالم که اصال اتفاق خاصی در حوزههای شبکه
مخابراتی نیفتاده است .در استان کرمانشاه نیز
علیرغم اینکه در دو شهری که مرکز زلزله بوده
و خصوصا رسپلذهاب ،ساختامن آسیبهای
جزئی دیده است ،اما شبکه تلفن ثابت و اینرتنت
مشکلی ندارد.
وی درباره وضعیت تلفنهای همراه نیز اظهار
کرد :در بخش تلفن همراه مخابرات مشکل
خاصی ندارد اما در برخی از مناطق برق قطع
است و از آنجایی که آننتها به کمک باتری روشن
بوده ،اگر برق وصل نشود ممکن است مشکالتی

ایجاد شود .به همین دلیل از استانهای مختلف
و در حال حارض استانهای معین همجوار در
حال انتقال تجهیزات ژنراتوری به استان هستند
که بتوانیم مشکالت آنها را حل کنیم.
معاون امور مشرتیان رشکت مخابرات ایران با بیان
اینکه حجم مکاملات در حال حارض نرمال است،
افزود :در ابتدای رشوع زلزله به علت حجم باالی
مکاملات ،اختالالتی در حدود یک ساعت وجود
داشت .صبح دیروز هم در حدود یک ساعت
ترافیک مکاملات باال بود اما اکنون ارتباطات نرمال
است به نحوی که با اولین متاس میتوان با استان
ارتباط برقرار کرد.
زارعیان درباره پیشبینیهای انجامشده توسط
رشکت مخابرات در صورت افزایش ظرفیت
ارتباطات معمول خاطرنشان کرد :تیمهای معین
را به استانها اعزام کردیم تا اگر ظرفیت مکاملات
از حدی بیشرت شد ،افزایش پهنای باند و افزایش
ترافیک را پیشبینی کنیم.
وی در پایان از هموطنان درخواست کرد با برقراری
متاسهای کوتاه به سیستم مخابراتی کمک کرده و
از مکاملات طوالنی با مناطق زلزلهزده پرهیز کنند.
برقراری ارتباطات ماهواره ای در مناطق زلزله زده
سازمان فضایی ایران از برقراری ارتباطات
ماهواره ای در مناطق زلزله زده غرب کشور خرب
داد.
به گزارش مهر ،در پی وقوع زلزله در مناطق غربی
کشور ،ارتباطات ماهواره ای از طریق «ماهواره
ایرانست  » ۲۱برای این مناطق فراهم شد.
سازمان فضایی ایران اعالم کرد که با برقراری
ارتباط ماهواره ای از طریق «ماهواره ایرانست
 » ۲۱و هامهنگی الزم با سازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر کشور ،پهنای باند ماهواره ای
جهت ارائه خدمات به آسیب دیدگان این حادثه
در اختیار سازمان امداد و نجات قرار گرفت.

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال؛

 ۴۰درصد کانالهای تلگرامی فارسی
«شامد» گرفتند
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال از
فعالیت  ۳۰۰هزار کانال و گروه
فارسی زبان در تلگرام خرب داد و
گفت ۷۵۰۰ :کانال فعال هستند و
 ۴۰درصد آنها شناسنامه الکرتونیکی
محتوای دیجیتال (شامد) دریافت
کردند.
به گزارش مهر ،مرتضی موسویان در
نشست خربی در حاشیه منایشگاه
رسانه های دیجیتال ،از ارائه مجوز
شناسنامه الکرتونیکی محتوای
دیجیتالی (شامد) به نرمافزارها و
اپلیکیشن های موبایل خرب داد و
گفت ۱۳۰ :هزار نرمافزار کاربردی
موبایلی (اپلیکیشن) ،شامد دریافت

کردند و انتظار داریم این رقم به
 ۲۰۰هزار نرمافزار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه برای اعطای شامد
با فروشگاههای اپلیکیشن (اپ
استورها) کار میکنیم و اعطای
شامد به صورت اتوماتیک انجام
میشود ،ادامه داد :در اجرای این
طرح ،هیچ نرمافزاری بدون مجوز
شامد امکان ارائه در فروشگاههای
اپلیکیشن را نخواهد داشت.
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با
اشاره به اینکه از ابتدای تشکیل
این مرکز تاکنون ۵۳ ،نرمافزار مجوز
گرفته اند ،گفت :امروز مجوزی

که برای نرمافزارها ارائه میشود،
مطابق با طرح شامد است.
وی افزود :با وجودی که ۲۰۰
هزار سایت اینرتنتی در کشور
فعال است اما از این تعداد۷۰ ،
هزار سایت دارای مجوز شامد
هستند و امیدواریم تا پایان سال،
بتوانیم سه چهارم سایتهای
اینرتنتی داخل کشور را شامددار
کنیم.
موسویان اظهار کرد ۳۰۰ :هزار
کانال و گروه فارسیزبان در
شبکه های اجتامعی داریم که از
این تعداد  ۷هزار و  ۵۰۰کانال فعال
هستند و  ۴۰درصد از این تعداد،

شامد دریافت کردهاند .امیدواریم
این رقم به  ۷۰درصد افزایش یابد.
به گفته وی ،با آمدن وب  ۳در سال
 ۲۰۲۰موضوع محرمانگی در فضای
مجازی از بین میرود و به همین
دلیل باید نحوه زندگی در فضای
مجازی را یاد گرفته و به شناخت
درست برسیم.
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال
با تاکید بر اینکه رفتار سلبی در
فضای مجازی نه تنها هزینهبر،
بلکه امکانپذیر هم نیست،
ی ما ارائه
ترصیح کرد :قدم بعد 
نشانهای هوشمند بر بسرت انتقال
محتواست.

جدیدترین آمار توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
به تفکیک استانها
طبق آخرین آمارها از میزان توسعه یافتگی استان های مختلف ،تهران با ۷.۲۴
درصد و سمنان با  ۶.۵۴درصد در صدر توسعه یافته ترین استان های کشور در
زمینه دسرتسی و رشد در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،طبق آخرین آمارها استانهای تهران با  ۷.۲۴درصد ،سمنان با
 ،۶.۵۴مازندران با  ،۶.۴۵قم  ۶.۵و استان الربز با  ۶.۴۳درصد در دسته استانهای
بسیار خوب در حوزه توسعه یافتگی ارتباطات و فناوری اطالعات قرار
می گیرند.
در همین زمینه استان یزد با  ۶.۳درصد ،استان فارس یا  ۶.۲۶درصد ،استان
اصفهان با  ،۶.۲۴استان بوشهر با  ۶.۰۶درصد ،استان گیالن با  ،۵.۹۶استان
خوزستان  ،۵.۷۹استان مرکزی با  ۵.۷۶درصد ،استان آذربایجان رشقی با ۵.۶۶
درصد ،استان هرمزگان با  ۵.۶۱درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵.۵۹
درصد در سطح استان های نسبتا خوب در زمینه توسعه یافتگی در حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات قرار می گیرند.

استان های قزوین با  ۵.۵۶درصد ،ایالم با  ۵.۴۸درصد ،خراسان رضوی با ۵.۳۵
درصد ،گلستان با  ۵.۳۳درصد ،زنجان با  ۵.۳درصد ،همدان با  ۵.۲۵درصد،
کرمانشاه با  ۵.۱۹درصد ،استان چهارمحال و بختیاری با  ۵.۱۶درصد ،اردبیل
با  ۵.۱۶درصد ،استان کردستان با  ۵.۰۷درصد ،لرستان با  ۵.۰۷درصد ،کرمان با
 ۵.۰۵درصد ،خراسان جنوبی با  ۴.۹۵درصد و استان آذربایجان غربی با ۴.۹۲
درصد نیز در دسته استان های با سطح نسبی متوسط توسعه یافتگی ارتباطاتی
و فناوری اطالعاتی قرار می گیرند.
همچنین استانهای خراسان شاملی با  ۴.۷۲درصد و سیستان و بلوچستان با
 ۳.۹۴درصد در جایگاه کمرت توسعه یافتهترین استان های کشور در این حوزه
قرار دارند.
در این دسته بندی که توسط نظام پایش شاخصهای فناوری اطالعات و
ارتباطات کشور انجام شده است؛ کشور ایران نیز با نرخ توسعه یافتگی ۵.۵۷
درصدی از جایگاهی متوسط در دنیا برخوردار است.

امکان دنبال کردن هشتگ
در اینستاگرام فراهم می شود

اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی جدیدی است که به کاربرانش اجازه
می دهد عالوه بر حساب های کاربری ،هشتگ های مورد عالقه خود را
دنبال کنند.
به گزارش مهر  ،به تازگی گزینه انتخابی جدیدی به اینستاگرام اضافه شده
که به کاربر کمک می کند راحت تر پست های مورد عالقه اش در این
شبکه اجتامعی را دنبال کند.
در حال حارض این شبکه اجتامعی فقط به کاربر اجازه می دهد
حساب های کاربری را دنبال کند .اما اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی
جدیدی است که کاربر با کمک آن می تواند هشتگ ها را نیز دنبال کند .به
این ترتیب یافنت پست ها و مطالب مورد عالقه کاربر راحت تر خواهد بود.
ویژگی جدید عملکرد ساده ای دارد .کاربر برای جستجوی موارد مورد عالقه
خود کافی است هشتگ عبارت موردنظر را دنبال کند .به این ترتیب یافنت
پست های مرتبط با موضوع مورد نظر کاربر بسیار راحت تر خواهد بود.
عالوه بر آن ،ویژگی جدید راهی برای اصالح مشکل برخی کاربران در
خصوص الگوریتم های اینستاگرام است .هنگامیکه این شبکه اجتامعی
فعالیت خود را آغاز کرد ،بسیاری از افراد از شیوه فراهم کردن محتویات
آن راضی بودند اما تغییرات اخیر سبب تغییر آن شده بود زیرا اینستاگرام
اولویت بندی منایش پست ها برای کاربر را براساس میزان بازخورد آن قرار
داده بود.

حفره امنیتی در نرم افزارهای آنتی ویروس
کشف شد

تحقیقات یک کارشناس اتریشی نشان می دهد حفره امنیتی در
نرم افزارهای آنتی ویروس خود به هک شدن رایانه منجر می شود.
به گزارش مهر  ،یکی از قوانین اصلی و ساده جستجوی ایمن در اینرتنت
استفاده از نرم افزارهای آنتی ویروس است تا رایانه کاربر ایمن مباند .ایده
استفاده از چنین نرم افزارهایی جالب است اما اخیر تحقیقات نشان داده
حتی بهرتین نرم افزارهای آنتی ویروس هم به طور کامل منی توانند از
رایانه محافظت کنند.
یک مشاور سایربی اتریشی به نام فلوریان بانگر حفره امنیتی به نام AV
 Gaterدر بسیاری از برنامه های آنتی ویروس کشف کرده که از قابلیت
«بازیابی فایل ها از بخش قرنطینه» ( )restore from quarantineرایانه
برای هک آن استفاده می کند.
فرایند سوءاستفاده این حفره امنیتی بسیار ساده است .این حفره به کاربر
اجازه می دهد بخشی از بدافزار را از فایل قرنطینه به نقطه ای از رایانه
قربانی انتقال دهد و آن را فعال کند.
در رشایط معمول بازیابی فایل ها از قرنطینه ،کسی به غیر از برنامه نویس
اجازه ثبت فایلی در  C:\Program Filesیا  C:\Windows foldersرا
ندارد اما این حمله از قابلیت  NTFSویندوز استفاده می کند تا به این
فایل ها دسرتسی یابد.
البته بانگر به فروشندگان نرم افزارهای امنیتی در این باره هشدار داده
و بسیاری از آنها وصله های امنیتی برای حل این مشکل ارائه کرده اند.

کشف  ۷۰۰نرمافزار پیامرسان در معرض هک

محققان کمپانی امنیتی اپتوریتی بهتازگی به کشف یک آسیبپذیری
و خأل امنیتی بسیار حساس در حدود  700نرمافزار پیامرسان متعلق به
سیستمعاملهای اندروید و  iOSخرب دادند.
محققان کمپانی امنیتی اپتوریتی بهتازگی از کشف یک آسیبپذیری و
خأل امنیتی بسیار حساس برای حدود  700نرمافزار پیا مرسان خرب دادهاند
که متعلق به هر دو سیستمعامل مشهور تلفن همراه ،یعنی اندروید و
 iOSاست.
به گزارش ایتنا امنیت دادهها و در رأس آنها اطالعات ،مکاملات و پیامهای
خصوصی و دیگر دادههای کاربران ،از دغدغههای صاحبان دستگاههای
هوشمند است.
در همین راستا نیز بسیاری از کمپانیهای امنیتی ،به صورت مستمر
مترکز خود را بر روی حفظ دادههای شخصی افراد قرار دادهاند و کمپانی
اپتوریتی بنا بر همین قاعده ،در زمینه امنیت کاربران فعالیت میکند و
اشکاالت و آسیبپذیریهای موجود برای کاربران را کشف و اطالعرسانی
میمناید.
این کمپانی در ماه آوریل سال میالدی جاری ،از نقص امنیتی ویژهای
رومنایی کرده که به دلیل نگهداری مجوزها و سیستمهای امنیتی کاربران
در داخل کدهای نرمافزارهای آسیبپذیر به وجود آمده بود.
ذکر این نکته رضوری است که نرمافزارهای پیامرسان ،هر چند دارای
تعدادی نام مشهور و محبوب و حتی جهانی است ،اما به هیچوجه به
این نامها محدود نیستند ،بلکه شامر فراوانی نرمافزار پیامرسان هم وجود
دارند که شاید نامشان را نشنیده باشید ،اما کاربرد فراوانی در میان کاربران
مختلف دارند.
این کمپانی در گزارش خود ،تعداد نرمافزارهای آسیبپذیر را حدود 648
عدد خوانده و همچنین اعالم کرده است که  33درصد از این نرمافزارها
در بخشهای تجاری استفاده میشوند و به همین دلیل ،از اهمیت خاصی
برخوردارند.
با ای ن وجود ،در پی کشف این نقص و بازخواست حدود  85توسعهدهنده
از سوی این کمپانی ،تعداد نرمافزارهای آسیبپذیر یادشده در اپ استور
 iOSو گوگل پلی اندروید ،به ترتیب به رقمهای  102و  85عدد کاهش
یافت که از دید متخصصان امنیتی ،جای امیدواری است.
الزم به ذکر است که متأسفانه این کمپانی به دلیل سیاستهای
ویژه خود ،درباره نام نرمافزارهای آسیبپذیر مزبور
صحبتی نکرده و بهنوعی از افشای نام آنها خودداری منوده
است.

