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مداخله کارمندان 9 دستگاه دولتی 
در ارائه خدمات مهندسی ممنوع شد

رشد محتاطانه بورس تهران 
و تاثیر نوسانات نرخ ارز در معامالت

افزایش 49 درصدی 
مبادالت تجاری ایران و پاکستان 

مذاکرات جدید
 برای صادرات گاز ایران به عراق

رشد قیمت مسکن در سال آینده
بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود

 بر اساس اعالم OECD؛

رتبه اعتباری ایران در جهان
 ارتقاء یافت 

رحلت جانسوز كريمه اهل بيت، دخت گرامي موسي بن جعفر)ع( و اخت مكرمه حضرت ثامن الحجج عليهما السالم را تسليت مي گوييم

 صندوق بين المللی پول اعالم كرد:

تراز حساب های جاری ایران 2۱میلیارد دالر

 بر اساس گزارش ديوان محاسبات ؛

درآمد هدفمندی یارانه ها 
۵ هزار میلیارد تومان آب رفت 

در ۹ ماهه امسال؛

 تراز تجاری کشور دوباره منفی شد



2

بر اساس اعالم مرکزی ؛
تورم دی ماه در محدوده ۱۰ درصد

 ثابت ماند
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه 

۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه در ۱۳۹۵، معادل ۱۰ درصد است.

به گزارش مهر، بر اساس اعالم بانک مرکزی، نرخ تورم دی ماه دو رقمی شد.

خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مرصفی در 

مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به رشح زیر است:

- شاخص بهای کاالها و خدمات مرصفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 

۱۳۹۶ به عدد ۱۱۲.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت.

- شاخص مذکور در دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۷ 

درصد افزایش داشته است.

رفع مشکالت پرونده های سنگین مالیاتی
»بخش تعاون«

 رئیس اتاق تعاون، با اشاره به رفع بخش عمده ای از مشکالت پرونده های 
سنگین مالیاتی بخش تعاون، از تفکیک حساب  فعالیت های اقتصادی تعاون 

از بخش خصوصی، به منظور شفافیت آماری خرب داد.

بهمن عبدالهی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت بخشودگی جرائم 

مالیات بر ارزش افزوده تعاونی ها گفت: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 

حدود یکامه پیش تفاهم نامه ای با سازمان امور مالیاتی به امضا رسید که بر 

اساس آن بخش عمده مشکالت تعاونی ها که مربوط به تعاونی های مرصف 

و توزیع بود طی تفاهم با سازمان امور مالیاتی حل و فصل شد.

وی با اشاره به همکاری های شخص رئیس سازمان امور مالیاتی در رفع بخش 

عمده ای از مشکالت مالیاتی تعاونی ها گفت: یکی از مشکالت تعاونی ها 

تشکیل پرونده های سنگین مالیاتی بود که در نتیجه جرائم بسیار زیادی را 

به فعاالن بخش تعاون تحمیل می کرد اما  خوشبختانه با مذاکرات و توافقات 

انجام شده این مشکالت برطرف شد.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: تفاهم نامه مذکور از سوی سازمان امور 

مالیاتی به استان ها نیز ابالغ شده است که پیش بینی می شود تعاونی ها در 

سال آینده با مشکالت کمرتی در حوزه مالیات مواجه شوند.

عبدالهی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی باره میزان رسمایه 

بخش تعاون از کل اقتصاد گفت: میزان سهم بخش تعاون ار اقتصاد کشور 

متاسفانه به صورت جداگانه در حساب های ملی ثبت منی شود و به همین 

دلیل آمار دقیقی از رسمایه بخش تعاون در اقتصاد وجود ندارد اما برآورد 

ما نشان می دهد فقط ۵ تا ۷ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون 

قرار دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: البته یکی از عوامل سهم پایین بخش تعاون 

این است که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و ۲۰ درصد غیردولتی است که 

حدود ۷ درصد از اقتصاد غیردولتی در اختیار بخش تعاون و مابقی نیز در 

اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

عبدالهی با اشاره به اینکه به دلیل نبود نظام آماری دقیق در بخش تعاون، 

ارزش ریالی رسمایه بخش تعاون از اقتصاد مشخص نیست گفت: به عنوان 

مثال مبادالت بخش تعاون با دنیا چه به صورت واردات و چه در قالب 

صادرات در حساب های گمرک به عنوان بخش غیردولتی و خصوصی ثبت 

می شود و حساب جداگانه ای برای ثبت فعالیت های اقتصادی بخش تعاون 

وجود ندارد.

وی گفت: البته در حال پیگیری هستیم تا حساب های مربوط به فعالیت های 

اقتصادی از جمله مبادالت بخش تعاون را از فعالیت های بخش خصوصی 

در مراکز مخلتف جداسازی کنیم تا آمارهای بخش تعاون به صورت جداگانه 

قابل احصاء باشد.

عبداللهی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سهم بخش تعاون در بودجه 

۹۷ گفت: اساسا بودجه سال آینده را منی توان یک بودجه مطلوبی از جهت 

فعالیتهای بخش غیر دولتی اقتصاد قلمدادکرد.

وی افزود: با توجه به سیاست های انقباظی دولت در تنظیم بودجه خیلی 

منی توان بودجه سال آینده را یک بودجه مطلوب برای بخش غیردولتی از 

جمله بخش تعاون عنوان کرد البته ما به عنوان منایندگان بخش تعاون، در 

جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تالش کردیم تا 

حد ممکن برخی موارد مد نظر را برای لحاظ در بودجه مدنظر قرار دهیم 

اما در نگاه کلی بودجه ۹۷ از نظر ما مطلوب نیست.

کاهش سهم  را  بودجه ۹۷  نقاط ضعف  از  یکی  ایران  تعاون  اتاق  رئیس 

بودجه های عمرانی عنوان کرد و گفت: اعتبارات عمرانی در کشور منجر 

به ایجاد رونق می شود که در سایر فعالیت های اقتصادی نیز می تواند موثر 

باشد؛ بنابراین یکی از مشکالت بودجه سال آینده کاهش اعتبارات عمرانی 

است که باعث رکود در صنوف مختلف و برخی کسب و کارها می شود؛ 

این موضوع یکی از مباحث اصلی در جریان جلسه منایندگان بخش تعاون 

با اعضای کمیسیون تلفیق بود.
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فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق 
 نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، پالک ۱۶۰ 

آدرس:

تلفن سازمان آگهی ها :
۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

عضو هیات رییسه فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس گفت: در ۹ 

ماهه امسال نسبت به سال قبل تراز تجاری کشور منفی و واردات از صادرات 

این  خوب  تدابیر  اتخاذ  با  باید  و  نیست  خوبی  عالمت  این  که  شد  بیشرت 

شود. مشکالت حل 

به گزارش ایسنا، حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: بخشی از مسائل صادرات مربوط 

به رقابت با قیمت، کیفیت کاال و خدمات پس از فروش است.

وی افزود: بخش دیگری از مشکالت به دلیل دشمنی هایی است که با کشور ما 

می شود و به دلیل تحریم ها و ... هزینه ها باال می رود که باید با مشوق ها 

و ایجاد رشایطی برای صادرکنندگان این مسائل را حل کنیم.

فوالدگر ترصیح کرد: اگر تسهیالت داده می شود، یارانه در نظر گرفته و جوایز 

صادراتی اعطا شود و از سو دیگر باید با ایجاد پیامن های دو طرفه، رشایط 

بهرتی برای صادرکنندگان ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: قوانین در سال های گذشته راهگشا بوده و قوانین خوبی در 

چهار سال گذشته تصویب شده که مهم این است نظارت کنیم خوب اجرا شود 

زیرا خیلی خالء قانونی نداریم و بیشرت باید کار نظارتی کرد.

مناینده مردم اصفهان در مجلس گفت: برای حضور در بازارهای جهانی، راهی 

به جز هلدینگ ها و کنرسسیوم های صادراتی نداریم.

وی عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال نسبت به سال قبل تراز تجاری کشور منفی و 

واردات از صادرات بیشرت شد که این عالمت خوبی نیست و باید با اتخاذ تدابیر 

خوب این مشکالت حل شود.

این مناینده مجلس افزود: محصوالت خوبی در کشور تولید می شو اما تا زمانی 

که برندسازی نشود، منی توانند در صحنه بین املللی رقابت کنند.

فوالدگر در ادامه اظهار کرد: فرصت های خوبی در استان کرمان وجود دارد و 

تکمیل زنجیره فوالد و مس کار خوبی است و انصافا این استان موفقیت های 

خوبی هم در حامیت از بخش خصوصی و هم فرصت های ایجاد شده در 

بحث اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در سال های گذشته داشته است.

در ۹ ماهه امسال؛

 تراز تجاری کشور دوباره منفی شد 

مداخله کارمندان ۹ دستگاه دولتی  
در ارائه خدمات مهندسی ممنوع شد

طی ابالغیه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی مداخله کارمندان ۹ 

دستگاه دولتی از جمله وزارتخانه راه، نیرو، نفت، کشور و مناطق 

آزاد در ارائه خدمات مهندسی ممنوع شد.

به گزارش تسنیم،  در ابالغیه عباس آخوندی آمده است؛

جهت ارتقای سالمت اداری، رعایت اخالق حرفه ای و حفظ حقوق 

شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 

و کنرتل ساختامن مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر 

آیین نامه مذکور اصالحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می دارد “کلیه اشخاص 

در ارایه خدمات مهندسی ساختامن باید از تکفل همزمان اموری که 

زمینه و موجبات منایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد 

اجتناب منایند”، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته 

اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در 

دستگاه ها و نهادهای نامربده در جدول پیوست این دستورالعمل 

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی 

که  زمانی  تا  این دستگاه هاست  در  آنان  یا محل خدمت  و  دارند 

رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در 

هیچ یک از صالحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای 

ناشی از آن استفاده کنند.

تاریخ  تا  حداکرث  باید  دستورالعمل  این  مشمول  اشخاص  کلیه 

۱۳۹۷.۱.۱ نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان 

نظام مهندسی یا کاردانی ساختامن استان محل عضویت خود اقدام 

منایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه های 

مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه 

بازگردانده خواهد شد. هیات مدیره های  ایشان  به  کار  به  اشتغال 

سازمان های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختامن استان ها موظفند 

تدابیر اجرایی الزم برای دریافت و محافظت از پروانه های اشتغال 

تودیعی اتخاذ منایند.

هیات رئیسه  و  شورای انتظامی  بازرسان،  هیات مدیره،  اعضای 

گروه های تخصصی سازمان های نظام مهندسی  یا کاردانی ساختامن 

استان ها تا پایان تصدی در دوره جاری می توانند رصفا به تصدی 

مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق 

از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.

و  محسوب  انتظامی  تخلف  دستورالعمل،  این  مفاد  رعایت  عدم 

مطابق آیین نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد 

شد.

افزایش 4۹ درصدی مبادالت تجاری
 ایران و پاکستان 

رایزن تجاری ایران در پاکستان )مستقر در شهر کراچی( گفت: میزان 

مبادالت تجاری ایران و پاکستان در ۹ ماهه ۹۶ افزایش ۴۹ درصدی 

را نشان می دهد.

مراد نعمتی زرگران در گفت و گوبا ایرنا گفت که در ۹ ماه سال 

جاری میزان صادرات کاال از ایران به پاکستان رشد هفت درصدی و 

میزان صادرات کاالهای پاکستان به ایران رشد ۴۲ درصدی را نشان 

می دهد.

وی ادامه داد: میزان صادرات ایران به پاکستان در ۹ ماه امسال، ۶۳۴ 

میلیون دالر و میزان صادرات پاکستان به ایران طی این مدت، ۳۴۸ 

میلیون دالر می باشد.

به گفته نعمتی زرگران، مجموع مبادالت دو کشور در ۹ ماه سال 

جاری ۹۸۲ میلیون دالر اعالم شده است.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد:

تراز حساب های جاری ایران
 2۱میلیارد دالر

صندوق بین املللی پول از افزایش ۵میلیارد دالری تراز حساب های 

جاری ایران در سال ۲۰۱۷ خرب داد و اعالم کرد فقط ۱۴ کشور جهان 

وضعیت بهرتی نسبت به ایران از این نظر داشته اند.

به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منترششده از سوی صندوق بین 

املللی پول نشان می دهد تراز حساب های جاری ایران در پایان سال 

۲۰۱۷ به مثبت ۲۱.۶ میلیارد دالر رسیده است.

از  پیش  به سال  این سال نسبت  ایران در  تراز حساب های جاری 

آن ۵.۲۲ میلیارد دالر افزایش یافته است. در پایان سال ۲۰۱۶ تراز 

بود. اعالم شده  ایران ۱۶.۳۸ میلیارد دالر  حساب های جاری 

بسیار  بین ۱۸۸ کشور جهان وضعیت  ایران  گزارش  این  اساس  بر 

بین ۱۵ کشور  و  دارد  تراز حساب های جاری خود  نظر  از  خوبی 

است. گرفته  قرار  نظر  این  از  نخست جهان 

تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۷ از ۱۷۳ کشور جهان از 

فرانسه،  فنالند،  کرواسی،  امارات،  سوئد،  عربستان،  اتریش،  جمله 

آمریکا، انگلیس، ترکیه و کانادا بیشرت بوده است.

آملان با تراز جاری ۲۹۵ میلیارد دالری در رتبه نخست جهان از این 

نظر قرار گرفته است و ژاپن با ۱۷۵ میلیارد دالر و چین با ۱۶۲ میلیارد 

دالر به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

بر این اساس، ۱۲۷ کشور جهان در سال ۲۰۱۷ تراز حساب جاری 

تراز  است.  گرفته  قرار  آمریکا  آن ها  صدر  در  که  داشته اند  منفی 

است.  بوده  دالر  میلیارد   ۴۶۱ منفی  آمریکا  جاری  حساب های 

انگلیس با تراز حساب جاری منفی ۹۱ میلیارد دالری در رتبه دوم 

قرار  نظر  این  از  سوم  رتبه  در  دالر  میلیارد   ۵۵ منفی  با  کانادا   و 

گرفته اند. 

صندوق بین املللی پول پیش بینی کرده است تراز حساب های جاری 

به ۲۳.۴  و  یابد  افزایش  میلیارد دالر  نیز ۱.۸  ایران در سال ۲۰۱۸ 

میلیارد دالر در این سال برسد.

و  کاال  واردات  و  صادرات  تراز  شامل  جاری  حساب های  تراز 

یک طرفه پرداخت های  همچنین  و  رسمایه گذاری  تراز   خدمات، 

 است.

درآمد هدفمندی یارانه ها در سال ۹۵ که پیش تر 

تومان  میلیارد  از سوی دیوان محاسبات ۳۶ هزار 

محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که 

جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به ۳۱ هزار میلیارد 

تومان کاهش یافت.

خالصه  در  که  مباحثی  از  یکی  فارس،  گزارش  به 

از  که  کشور  کل   ۹۵ سال  بودجه  تفریغ  گزارش 

سوی دیوان محاسبات منترش شد، مربوط به درآمد 

است.  یارانه ها  کردن  هدفمند 

دیوان محاسبات در بخش هدفمندی یارانه،  بدون 

اصالح  از  منابع حاصل  و  درآمدها  آنکه وضعیت 

قیمت ها را ترشیح کند، در گزارشی مبهم و ناقص 

فقط به سهم سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت 

قانون هدفمند  تحقق یافته  منابع  است:  آورده  و 

میلیارد   ۶۳۰ و  هزار   ۴۴ بر  بالغ  یارانه ها  کردن 

تومان بوده که شامل ۳۱ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان 

از محل اصالح قیمت حامل های انرژی و مبلغ ۱۳ 

هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی 

است. دولت 

در حالی درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل 

میلیارد  انرژی ۳۱ هزار  افزایش قیمت حامل های 

دیوان  رئیس  آذر  عادل  که  شده  عنوان  تومان 

محاسبات کشور ۱۴ بهمن سال ۹۵ در گفت وگویی 

عنوان کرده بود: براساس محاسبات انجام شده در 

سال ۹۵ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع باید 

به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود، 

این در حالی است که دولت رقم حدود ۳۱ هزار 

میلیارد تومان و مرکز پژوهش های مجلس رقم ۴۸ 

هزار میلیارد تومان را برای درآمد حاصل از اصالح 

قیمت حامل های انرژی محاسبه کرده بود.

هم سویی رقم دیوان محاسبات از درآمد هدفمندی 

خود  نوع  در  دولتی  مسئوالن  اظهارات  با  یارانه 

جالب است و در ظاهر حسابرسی دقیق و مستقل 

باید براساس اسناد متقن باشد، رعایت نشده  که 

است.

بخش دیگری از این گزارش رصاحت دارد ۷۰ درصد 

قیمت  اصالح  محل  از  پیش بینی شده  منابع  از 

از  منابع  مابقی  و  یافته  تحقق   انرژی  حامل های 

شد. تأمین  عمومی  بودجه  محل 

درآمدها  و  منابع  به  آنکه  بدون  گزارش  این 

پرداخته مصارف  به  رصفاً  کند،   اشاره 

 است.

انتظار می رفت، حتی االمکان ماجرای پررسوصدا و 

حامل های  قیمت  اصالح  از  ناشی  درآمد  ابهام دار 

انرژی در گزارش های تفریغ بودجه شفاف می شد، 

عمومی  به صورت  که  گزارش  این  در خالصه  اما 

دارد،  قرار  قضاوت  معرض  در  و  یافته  انتشار 

همچنان ارقام منابع و مصارف و سهم تولید و ارقام 

مربوط به حامل های انرژی مبهم باقی مانده است.

نظارتی مجلس  بازوی  به عنوان  دیوان محاسبات 

نظر  به  بعید  و  دارد  قانون جایگاه مستقل  طبق 

می رسد، تحت فشار یا البی گروه ها و دستگاه ها 

به  قانون  کند.  تعهدات خود عدول  از وظایف و 

این دیوان اجازه داده به همه حساب ها و عملکرد 

دستگاه های دولتی اعم از مؤسسات و رشکت ها و 

وزارتخانه ها دسرتسی داشته باشد. با این حال خربی 

از روشن شدن وضعیت منابع و مصارف هدفمندی 

یارانه نیست؟

بر اساس گزارش دیوان محاسبات ؛

درآمد هدفمندی یارانه ها 
۵ هزار میلیارد تومان آب رفت  

بر اساس اعالم OECD؛

رتبه اعتباری ایران در جهان
 ارتقاء یافت  

   

بر اساس اعالم رسمی کمیته مسئول 

دنیا  کشورهای  ریسک  رتبه بندی 

آن  تصمیم  بر  مبتنی   ،OECD در 

سازمان، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ 

کرد. پیدا  ارتقاء 

اقتصاد  امور  به گزارش شادا، وزارت 

آنکه  از  پس  کرد:  اعالم  دارایی  و 

حدود ۱۰ سال رتبه اعتباری یا ریسک  

ترین  پایین  یعنی   ،۷ ایران  کشوری 

قبل  سال   ۲ از  بود،  ممکن  درجه 

کمکهای  و  گذاری  رسمایه  سازمان 

همکاری  با  ایران  فنی  و  اقتصادی 

وزارت امور خارجه، صندوق ضامنت 

مذاکره  برای  را  اقداماتی  صادرات 

که  منود  آغاز  اعتباری  رتبه  بهبود  و 

از  علیرغم مخالفت معدودی  نهایتا 

ایران در سال  رتبه  کشورهای عضو، 

یافت.  ارتقا  به ۶  از ۷   ۲.۱۷

بر پایه این گزارش، اما از سال ۲۰۱۷ 

سازمان  توسط  ها  رایزنی  مجددا 

امور  وزارت  در  گذاری  رسمایه 

همکاری  با  و  دارایی   و  اقتصادی 

امورخارجه  وزارت  بویژه  و  صندوق 

از  اتریش(  در  کشورمان  سفارت   (

رسگرفته شد و پس از انجام مذاکرات 

الزم و ترشیح دستاوردهای اقتصادی 

و بویژه موفقیتهای حاصله در انجام 

توافقهای مالی با کشورهای مختلف 

کاهش  از  حاکی  خود  که  دنیا 

ریسکهای سیاسی و اقتصادی کشور 

همکاری  سازمان  نهایتا   ، می باشد 

 )  OECD توسعه)  و  اقتصادی 

قرار  بحث  مورد  مجددا  را  موضوع 

داده و رتبه ایران را به ۵ ارتقا داد.

کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش 

نظر  از  رسمایه  تامین  های  هزینه 

مالی معموال تا حدود ۱۰درصد و از 

نظر جلب رسمایه گذاران خارجی و 

اساسا بهبود اعتبار کشور در محافل 

مالی و بین املللی بسیار موثر است. 

گفتنی است که درجه بندی رتبه ها 

در OECD از ۱ الی ۷ بوده و ایران 

در بهرتین حالت در دهه هشتاد به 

رتبه ۴ دستیافته بود. 

بدیهی است که تصمیامت متخذه در 

آن سازمان تحت تاثیر عوامل سیاسی 

های  قدرت  برخی  فشار  ویژه  به  و 

سازمان  آن،  علیرغم  که  است  بزرگ 

بخشید.  بهبود  را  ایران  رتبه  مذکور 

این در حالی است که انتظار می رود 

وضع  به  نزدیک  آینده  در  رتبه  این 

بهرتی ارتقاء یابد.



از سوی بانک مرکزی ابالغ شد؛

 رمزنگاری تراکنش های مالی 
از نیمه بهمن

بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای از امن تر شدن 

بسرتهای مبادالت پولی در نظام بانکی ایران خرب 

داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور 

و  مردم  کارتی  مبادالت  امنیت  سطح  ارتقای 

اطالعات  از  احتاملی  استفاده  سوء  از  پیشگیری 

بدون  الکرتونیکی  مبادالت  در  کارت  حساس 

حضور کارت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

طی بخشنامه ای از نیمه بهمن سال جاری، انجام 

متام تراکنش های مالی را، به جز پرداخت قبوض 

فیزیک  به جای  که  در متام مسیرهایی  عمومی، 

کارت از اطالعات آن استفاده می شود، را منوط 

به رمزنگاری مبدا تا مقصد تراکنش کرد.بر اساس 

مردم،  کارت  حساس  اطالعات  بخشنامه،  این 

نظیر رمز دوم آنها، نباید از مسیرهایی که فاقد 

رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی یا 

مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارایه 

دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند.

این بخشنامه اولین گام برای ارتقای سطح امنیتی 

بسرتهای موجود مبادالت پولی مردم بوده و بر 

این اساس حرکت به سمت استفاده از سایت ها 

و برنامه های کاربردی بانک ها و ارایه دهندگان 

خدمات پرداخت، برای انجام مبادالت کارتی بدون 

ایمن  حل  راه  عنوان    به  کارت  فیزیک  حضور 

توصیه می شود.

منظور  به  و  شده  یاد  بخشنامه  طی  همچنین 

کاربردی  های  برنامه  خدمات  سطح  ارتقای 

حساب  مانده  استعالم  امکان  همراه،  پرداخت 

متصل به کارت برای متام کارت های بانک ها در 

شود. می  فراهم  شتاب  مرکز 

طی تفاهم نامه ای 3 جانبه محقق خواهد شد؛

ایجاد مؤسسه تأمین مالی 
صادرات مبتنی بر خرید ِدین

مالی  تأمین  در  خصوصی  بخش  مشارکت  و  صادرات  از  حامیت  جهت  در 

تأسیس  بر  مبنی  را  طرحی  و  پیشنهاد  پاسارگاد  ارزش آفرینان  گروه  تجاری، 

مؤسسه تهران فورفیتینگ )Tehran Forfaiting Association( به بانک توسعه 

صادرات و صندوق ضامنت صادرات ایران ارایه کرد که در نتیجه  آن یادداشت 

تفاهمی سه جانبه بین مدیران  عامل این بانک، صندوق و همچنین رشکت گروه 

رسید. امضاء  به  پاسارگاد  ارزش آفرینان 

به گزارش دیوان اقتصاد ، بر اساس این خرب، از اهداف امضای این تفاهم نامه، 

مشارکت در وام سندیکایی پروژه های صادراتی با حامیت بانک توسعه و صندوق 

رشد  به  کمک  صادرکنندگان،  به  ارزان قیمت  تسهیالت  ارائه  جهت  در  تالش  و 

و توسعه صادرات کشور در سطح کالن و همسو با بسته حامیت از صادرات 

سال 1396 است. همچنین جذب صادرکنندگان، تجار و رسمایه گذاران ایرانی و 

راهنامیی و تکمیل مدارک ایشان از دیگر خدمات این مؤسسه خواهد بود.

اعتبار  تسهیالت  اعطاء  برای   )Export finance( صادراتی  مالی  تأمین  توسعه 

صندوق،  پوشش  با  ایران  از  خدمات  و  کاال  واردکننده  کشورهای  به  خریدار 

اعتبار  قالب  در  صادرات  مالی  تأمین  در  بانک ها  دیگر  مشارکت  جذب 

با  صادرکنندگان  نیاز  مورد  گردش  در  رسمایه  تأمین  و  ریفاینانس  فروشنده، 

مالی  توان  افزایش  در  خصوصی  بخش  منابع  از  استفاده  مؤسسه،  تضمین 

شیوه های  از  استفاده  با  منابع  تأمین  و  تسهیل  و  کشور  نفتی  غیر  صادرات 

 همسو با اقتصاد مقاومتی کشور از اهداف دیگر امضای این یادداشت تفاهم

 است.

ورودی  جریان  افزایش  به  می توان  تفاهم نامه  این  اهداف  دیگر  از  همچنین 

 Re-exporting رسمایه گذاری خارجی به کشور، ارتقاء صادرات و صادرات مجدد

از طریق تأمین منابع ارزی برای صادرکنندگان کاال و خدمات، بهره گیری از توان 

علمی و تخصصی مدیران با صالحیت در افزایش رضیب نفوذ خدمات بانکی در 

رشایط فعلی و در نظر داشنت تغییر رشایط احتاملی آتی، گسرتش شبکه توزیع 

خدمات و حفظ مشرتیان فعلی و جذب مشرتیان جدید و کسب منافع آتی برای 

سال  دو  امضاء  تاریخ  از  تفاهم نامه  این  مدت  کرد.  اشاره  قبل الذکر  طرف های 

شمسی خواهد بود و قرار است با تعیین کمیته راهربی، این یادداشت تفاهم 

اجرایی شود.

ورود مؤسسات چند جانبه، با مشارکت بخش خصوصی، به مقوله تأمین مالی 

صادرات می تواند عالوه بر اگزیم بانک های دنیا و سازمان های اعتبار صادرات 

)Export Credit Agencies(، ظرفیت تأمین مالی و تضمین کل صادرات کشور 

را تقویت کند .فورفیتینگ یک گزینه دست یافتنی به تأمین مالی تجاری است که 

به صادرکنندگان، تأمین مالی منعطفی را در قالب ساختاری ساده پیشنهاد می کند 

و توانایی آنها را در موفقیت بازار رقابتی بین املللی افزایش می دهد که با دو روش 

تأمین مالی فروشنده و تأمین مالی خریدار )اعتبارخریدار( قابل انجام است. این 

مهم از طریق مؤسسات مشابه در کشورهای صادرکننده با بهره گیری از بررسی 

ریسک کشورها، بازارهای هدف، خریداران محصوالت صادراتی، ارزیابی و تدوین 

اطالعات خاص بازرگانی، اقتصادی و مالی انجام می¬شود.

بر اساس این گزارش، در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، مجتبی کباری مدیرعامل 

گروه ارزش آفرینان پاسارگاد با اشاره به اهمیت صادرات در اقتصاد کشور، تأسیس 

این مؤسسه را اقدامی مؤثر در جهت تسهیل تأمین مالی تجاری و صادرات عنوان 

کرد که جای خالی آن در نظام مالی و بانکی احساس می شد.

این  امضای  جریان  در  نیز  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل  صالح آبادی  علی 

تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه رشوع یک کار مهم است و به زودی مطالعات 

و اقدامات عملی مربوط به تشکیل مؤسسه فورفیتینگ )Forfaiting( انجام و با 

ارسال مستندات و مدارک به بانک مرکزی مجوزهای الزم برای تأسیس آن فراهم 

خواهد شد.

وی با اشاره به توجه دولت به مقوله صادرات و اجرای بسته حامیت از صادرات 

غیرنفتی سال 1396 دولت ترصیح کرد: در حال حارض تسهیالت ارزان قیمت به 

بانک هایی همچون بانک توسعه صادرات و چند بانک عامل دیگر داده می شود 

تا با نرخ های ترجیحی در جهت حامیت از صادرات به کار گیرند. پیش از این در 

تسهیالت ارزی نیز با نرخ شش درصد این تسهیالت پرداخت می شد که اخیراً در 

هیأت امنای صندوق توسعه ملی کاهش این نرخ نیز تصویب شده است.

در ادامه سیدکامل سیدعلی مدیرعامل صندوق ضامنت صادرات گفت: تأسیس 

مؤسسه فورفیتینگ طلیعه ای است که ضمن آشنایی با فضای بین امللل در حوزه 

تأمین مالی، رشایطی را فراهم کنیم که صادرکنندگان بتوانند از تسهیالتی با کمرتین 

نرخ سود بهره مند شوند .

سیدعلی ادامه داد: در آینده نزدیک پس از صدور مجوزهای مربوطه از طریق 

بانک مرکزی و هیأت  وزیران برای تأسیس مؤسسه یاد شده، خواهیم توانست این 

شیوه خدمت رسانی را در سیستم صادراتی پیش بربیم.

مدیرعامل صندوق ضامنت صادرات با اشاره سهم باالی صادرات غیرنفتی گفت: 

نیز  بین امللل همگام شویم نرخ سود صادراتی در داخل کشور  بازارهای  با  اگر 

کاهش پیدا می کند و با نرخ های 6 یا 7 درصد، خواهیم  توانست تسهیالت مناسبی 

را برای صادرکنندگان داشته باشیم.

علی افضلی مشاور ارشد گروه ارزش آفرینان پاسارگاد نیز در این زمینه گفت: بخش 

خصوصی باید برای تأمین مالی و به منظور کمک به نهادهای دولتی با هدف 

راه اندازی مؤسسه  لزوم  به  اشاره  با  کند. وی  پیدا  مالی صادرات حضور  تأمین 

ضامنت  صندوق  و  صادرات  توسعه  بانک  مدیران عامل  به  خطاب  فورفیتینگ 

صادرات گفت: جای خالی تأمین مالی هرن در کشور حس می شود و آثار هرنی نیز 

می توانند به عنوان وثیقه پذیرفته شوند.

 

آینده  نگری عامل پیشرفت بیمه  کوثر
و  ستاد  کارشناسان  و  مسئوالن  مشارکت  و  آینده  نگری  با  بیمه  کوثر  رشکت   

رسپرستی  ها و نیز شبکه فروش توانست پیرشفت کند و جایگاه خود را در مدت 

هشت سال ارتقا دهد.

به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر ؛ مدیرعامل رشکت در سفر به استان سمنان و 

گفت  وگو با کارشناسان و منایندگان، ضمن بیان مطلب فوق، ترصیح کرد: مسئوالن 

ستاد رشکت با برقراری ارتباط مستمر با منایندگان حقیقی و حقوقی توانستند در 

مسیر برنامه های از پیش تعیین شده حرکت کنند به طوری که در حال حارض رشکت 

توانسته است برای دومین سال متوالی به سطح یک توانگری مالی برسد.

مجید مشعلچی فیروزآبادی برقراری ارتباط موثر میان آحاد جامعه و منایندگان 

را یکی از عوامل توسعه صنعت بیمه و افزایش پرتفوی رشکت برشمرد و گفت: 

منایندگان با شناسایی ظرفیت های موجود در استان و رشکت در مناقصات استانی 

می توانند در راستای افزایش پرتفوی رشکت نقش موثری را ایفا کنند.

وی ضمن تاکید بر استفاده از پتانسیل فروش بیمه عمر در استان و جذب بازارهای 

جدید، خاطرنشان کرد: استان سمنان در زمینه فروش بیمه نامه ها براساس ترکیب 

پرتفو موفق بوده است.

سپرده گذاران ۴ موسسه غیرمجاز به شعب مراجعه کنند 
الربز  سپرده گذاران  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک   

که  فرشتگان  و  وحدت  توس،  افضل  ایرانیان، 

تاکنون نسبت به تعیین تکلیف و دریافت سپرده 

های خود اقدام نکرده اند باید تا پایان بهمن ماه 

به شعب مراجعه کنند.

پیرو  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  عمومی  روابط 

خصوص  در  مرکزی  بانک  پیشین  اطالعیه های 

ایرانیان و  ساماندهی تشکیالت موسوم به الربز 

تعاونی های منحله افضل توس، وحدت و فرشتگان 

تارمنای  در  مندرج  اطالعیه های  به  توجه  با  و 

بانک های تجارت، آینده و موسسات اعتباری ملل 

و کاسپین مبنی بر فراخوان سپرده گذاران محرتم 

به  وسیله  بدین  فوق،  تعاونی های  و  تشکیالت 

اطالع می رساند برنامه های بازپرداخت اعالم شده 

بر روی تارمنای بانک ها و موسسه اعتباری عامل 

حداکرث تا پایان بهمن ماه سال جاری، قابل اجرا 

بود. خواهد 

از این رو رضوری است آن دسته از سپرده گذاران 

محرتم تشکیالت موسوم به الربز ایرانیان و تعاونی 

های منحله افضل توس، وحدت و فرشتگان که 

تاکنون نسبت به تعیین تکلیف و دریافت سپرده 

قبلی  اعالم شده  برنامه های  مطابق  های خود 

اقدام نکرده اند، حداکرث تا پایان بهمن ماه سال 

جاری با همراه داشنت مدارک مربوطه به ترتیب 

به شعب تعیین شده بانک های تجارت، آینده و 

موسسات اعتباری ملل و کاسپین مراجعه کنند.

سایر  تکلیف  تعیین  درخصوص  است  گفتنی 

مرکزی  بانک  مسئوالن  محرتم،  گذاران  سپرده 

جمهوری اسالمی ایران و منایندگان محرتم رسان 

حال  در  هفتگی  جلسات  برگزاری  با  قوه  سه 

پیگیری وضعیت تعاونی های منحله و دارایی ها 

هستند که نتایج آن متعاقباً اطالع رسانی خواهد 

شد.

 

 
طراحی مدل های نوین در تامین مالی 

پروژه های نفتی در بانک تجارت
 بانک تجارت پس از انجام سلسله نشست های تخصصی با وزارت نفت و 

رشکت ملی نفت ایران از طراحی یک مدل جدید تامین مالی با روش های 

نوین خرب داد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک 

تجارت و هیات همراه متشکل از سمیع رئیس هیات مدیره و جمعی از 

مدیران ارشد این بانک صبح چهارشنبه چهارم بهمن ماه با حضور در دفرت 

»علی کارُدر« مدیرعامل رشکت ملی نفت ایران از مدلی برای اجرای یک 

روش نوین تامین مالی پروژه های نفتی کشور خرب داد.

با اشاره به قدمت همکاری بانک  دولت آبادی در این نشست تخصصی 

تجارت با وزارت نفت از عزم جدی این بانک برای رشوع فصلی نو در روابط 

دو طرف خرب داد.

وی با اشاره به برخی خدمات ویژه بانک تجارت به وزارت نفت و رشکت 

های تابعه خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های جدی سطح کالن اقتصاد 

کشور کنرتل نوسانات کاذب نرخ ارز و تاثیر آن بر سایر بخش های اقتصاد 

است که در همین راستا از مدت ها قبل سیاستگذاران کالن اقتصادی کشور 

تالش های گسرتده ای انجام داده اند.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به همکاری های اخیر این بانک با رشکت 

ملی نفت ایران در خصوص طراحی مدلی جدید برای تامین مالی پروژه 

نشست   چندین  گذشت  از  بعد  امروز  داشت:  اظهار  رشکت،  این  های 

با یک خرد جمعی  توانستیم  تخصصی کارشناسان دو طرف خوشبختانه 

روشی جدید و کارگشا برای تامین مالی امن و هدفمند پروژه های صنعت 

نفت کشور طراحی کنیم.

دولت آبادی با اشاره به توان فنی و مشاوره ای تیم مالی و رسمایه گذاری این 

بانک گفت: پس از اخذ مجوزات الزم می تواند ضمن جمع آوری منابع ارزی 

جهت اجرای پروژه های نفتی کشور، به ایجاد رونق و بهبود در بازارهای 

کاال، خدمات، کار، رسمایه و کاهش التهابات بازارهای پول و ارز کمک کند.

مالی  تامین  مدل،  این  اجرای  در صورت  افزود:  تجارت  بانک  مدیرعامل 

پروژه های وزارت نفت با همکاری بانک تجارت و همراهی یک سندیکای 

بین بانکی و مشارکت عامه مردم انجام خواهد شد و امیدواریم با همراهی 

سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر بخش های مرتبط بتوانیم به بهرتین 

شکل این پروژه مدرن را به اجرا برسانیم.

»علی کارُدر« مدیرعامل رشکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به سابقه دیرین 

همکاری بانک تجارت با وزارت نفت، اظهار داشت: بانک تجارت از ابتدا 

همواره بانک سازمانی رشکت ملی نفت ایران بوده است و دو طرف همواره 

در همکاری های خود توسعه پایدار صنایع انرژی کشور را مدنظر داشته اند.

وی همچنین با اشاره به دغدغه ها و نیازهای رشکت ملی نفت و وزارت 

متبوع خود در زمینه تامین مالی پروژه ها ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن 

این مدل و اجرای آن گامی مهم در عرصه اقتصاد کشور برداشته شود.

برداشت وجه بدون کارت
 بر روی خودپردازهای بانک پاسارگاد

 بانک پاسارگاد در راستای ارایه خدمات بدون کارت، خدمات برداشت وجه 

و همچنین مسدود کردن کارت های پاسارگاد بدون نیاز به کارت، از طریق 

دستگاه های خودپرداز را به مشرتیان خود ارایه داده است.

بدون  وجه  برداشت  خدمت   ، پاسارگاد  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

نیاز به کارت از طریق دستگاه های خودپرداز، به مشرتیان این امکان را 

می دهد که در صورت همراه نداشنت کارت نقدی خود، در موارد اضطراری، 

نسبت به برداشت وجه نقد از خودپردازهای بانک پاسارگاد اقدام کنند. 

بدین منظور هم میهنان می توانند با ورود به سامانه بانکداری مجازی، در 

منوی کارت با انتخاب گزینه برداشت وجه بدون کارت، نسبت به انتخاب 

کارت، تخصیص رمز سوم و تاریخ انقضای رمز سوم اقدام کنند. سپس قادر 

خواهند بود تا تاریخ انقضای انتخاب شده در بانکداری مجازی به یکی 

از دستگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد مراجعه کنند و بدون وارد کردن 

کارت، با زدن دکمه تایید، وارد منوی برداشت بدون کارت شده، با وارد کردن 

کد ملی خود، مبلغ مورد نظر و رمز سومی که در بانکداری مجازی انتخاب 

کرده اند، وجه مورد نظر خود را برداشت کنند.

همچنین این امکان وجود دارد که در مواقع رضوری بدون  نیاز به در دست 

بر روی خودپردازهای  از طریق منوی مسدود کردن کارت  داشنت کارت، 

بانک پاسارگاد، نسبت به غیرفعال کردن کارت خود اقدام کنند. عالوه بر این 

مشرتیان می توانند از طریق سیستم های موبایل بانک پاسارگاد، بانکداری 

مجازی و تلفن بانک پاسارگاد نیز کارت خود را مسدود کنند.

به شامره 82890 و همچنین  بانک پاسارگاد  مرکز مشاوره و اطالع رسانی 

سیستم دریافت نظرها در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir آماده 

ارایه مشاوره و پاسخ به سؤاالت مشرتیان است.

مدیرعامل بانک گردشگری:
باید از رصد بازار به تولید محصول برسیم

پنجمین نشست رسارسی مدیران و روسای ستاد و شعب، همزمان با آیین 

گرامیداشت هشتمین سالگرد تاسیس بانک گردشگری با هدف ابالغ سیاست 

های جدید در سال مالی آینده، در روز پنج شنبه ٥ بهمن ماه برگزار شد.

اصغر  علی  نشست  این  در  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به   

سفری، مدیرعامل، تاکید کرد: »در رویکرد جدید به دنبال این هستیم که از 

رصد مستمر بازار به تولید محصول برسیم چرا که مشرتیان به دنبال راه حل 

های رسیع، یکپارچه و منعطف هستند«. وی افزود: »تاسیس ادارات جدید 

در ستاد بانک، با هدف رصد بهرت بازار و نیز ارتقای شفافیت و استانداردها 

به منظور نزدیک شدن به تجربیات روز بانکداری دنیا صورت گرفته است.»

مدیرعامل بانک گردشگری، در ادامه سیاست های جدید در حوزه های 

مختلف را ترشیح کرد. وی در خصوص سیاست های منابع و مصارف گفت: 

»مواردی چون رعایت بهداشت اعتباری معامالت، جذب مشرتیان حقوقی و 

ارتقای تعامل دو سویه با مشرتیان اعتباری از مهم ترین سیاست ها در این 

حوزه هستند«.وی پیرامون سیاست های مدنظر در حوزه ارزی و بین امللل، 

اجرایی شدن طرح بانکداری جامع و برگزاری هامیش های تخصصی در 

حوزه ارزی در مراکز استان ها و تهران را از جمله این سیاست ها برشمرد. 

سفری خاطرنشان کرد: »در حوزه سپرده ها، اهداف عملیاتی مدنظر عمدتا 

افزایش سطح وفاداری و  از محصوالت،  بازار هر یک  بر توسعه  متمرکز 

رضایت مشرتیان و توامنندسازی شعب برای نقش آفرینی موثر هستند«.

مدیرعامل بانک گردشگری همچنین با تربیک هشتمین سال تاسیس این 

بانک، از همت و پشتکار مدیران و همکاران قدردانی و ابراز امیدواری کرد 

با اجرای سیاست های جدید در سال مالی پیش رو، بانک گردشگری به 

بانکی متامیز و پویا در نظام بانکی بدل شود.

این گزارش حاکی است در جریان این نشست، گزارش شیوه جدید ارزیابی 

عملکرد شعب و گزارش های مربوط به فعالیت های انجام شده در حوزه 

پرداخت  نوین  نظام  تدریجی  جایگزینی  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  قائم مقام 

الکرتونیکی به جای ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع 

چک از چرخش نظام بانکی به سمت ارائه خدمات الکرتونیک خرب داد.

اکرب کمیجانی در گفتگو با ایِبنا درباره تأثیر فناوری های نوین بر شبکه بانکی 

کشور اظهار داشت: استفاده از فناوری های نوین در حوزه بانکداری منجر به 

ارائه خدمات سنتی )کاغذی و فیزیکی(، پرهزینه و  از  بانکی  چرخش نظام 

زمان بر به ارائه خدمات الکرتونیکی، کم هزینه  و رسیع و اغلب آنی شده است 

که شاهد این مدعا، توسعه مداوم زیرساخت ها، سامانه ها، ابزارها و تجهیزات 

پرداخت الکرتونیکی و گسرتش متناسب تراکنش های پردازش شده ازطریِق این 

ابزارها و سامانه هاست.وی افزود: به عنوان مثال سهم ارزشی انواع چک از کل 

مبادالت غیرنقد کشور با کاهش 69.۴ واحد درصدی از 91.1 درصد در سال 

و  ابزارها  ارزشی  و درمقابل، سهم  است  یافته  به 21.7 درصد کاهش   1387

سامانه های پرداخت الکرتونیکی با همین میزان افزایش از 8.9 درصد در سال 

1387 به 78.3 درصد در پایان سال 139۵ افزایش یافته است.

کمیجانی با بیان اینکه همچنین در این دوره، سهم اسکناس و مسکوک در 

است،  کرده  افت  درصد   3.1 به  درصد   8.3 از  نقدینگی  از  اشخاص  دست 

ادامه داد: این آمار بیانگر جایگزینی تدریجی نظام نوین پرداخت الکرتونیکی 

چک انواع  و  مسکوک  و  اسکناس  نظیر  سنتی  پرداخت  ابزارهای   به جای 

 است. 

از اهداف بانک مرکزی تسهیل مبادالت بازرگانی است که  ضمن آنکه یکی 

است. کرده  فراهم  را  آن  زمینه های  الکرتونیکی  بانکداری 

فراهم سازی  با  نوین  فناوری های  اینکه  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  مقام  قائم 

زمینه های ایجاد بسرتهای خدماتی جدید می توانند بر کسب وکارهای شبکه 

بانکی تأثیرگذار باشند، گفت: بانک مرکزی نیز با استفاده از فناوری های نوین 

فراهم  را  غیره  و  سیام  پایا،  ساتنا،  نظیر  الکرتونیکی  ارائه خدمات  بسرتهای 

کرده است و بانک ها نیز بسته به میزان خالقیت و در چارچوب قوانین با 

استفاده از این بسرتها، هزینه عملیاتی خود را کاهش داده و کسب وکار خود 

را بهبود بخشیده اند.وی با اشاره به اینکه فناوری های نوین کاهش هزینه های 

ارائه خدمات بانکی به مشرتیان را به همراه داشته و امکان دسرتسی لحظه ای 

کرده  فراهم  را  مرتبط  بانکی  داده های  متام  به  مشرتیان  و  کسب وکارها 

است،ترصیح کرد: در مجموع، فناوری های نوین زمینه ارائه ارزش ها و خدمات 

جدید صنعت بانکداری را با هزینه های کمرت فراهم کرده و اثرات مثبت و 

مطلوبی بر کسب وکار صنعت داشته است.

کمیجانی با اشاره به تأثیر فناوری های نوین بر یکپارچه سازی کسب وکارهای 

رابط های  همچون  نرم افزارهایی  و  نوین  فناوری های  گفت:  مالی  مختلف 

خود  خدمات  و  محصوالت  تا  می سازد  قادر  را  بانک ها  باز،  برنامه نویسی 

را  گوناگون  و خدمات  از محصوالت  تنوعی  به مشرتیان  و  کنند  یکپارچه  را 

ازطریِق اکوسیستم بانکی ارائه دهند.قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 

فناوری به عنوان عاملی توامنندساز بانک ها را قادر به ارائه محصوالتی متامیز و 

خدماتی با ارزش افزوده باالتر کرده است و در یکپارچه سازی خدمات مالی و 

ارائه خدمات جدیدی که از منظر هزینه، عملکرد، رسعت و راحتی در وضعیت 

بهرتی نسبت به گذشته قرار دارند، کمک خواهد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی اعالم کرد:

چرخش نظام بانکی کشور به سمت خدمات الکترونیک
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از سقف ۴۵ هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص 

بانک ها، بخشش سود  بدهی  تسویه  برای  بانک مرکزی  دارایی های خارجی 

بدهکاران بانکی و افزایش رسمایه بانک های دولتی تعیین شده بود، حدود 17 

هزار میلیارد تومان در بودجه 139۵ محقق شده است.

به گزارش ایسنا، بعد از رایزنی هایی که بین دولت و مجلس انجام شد، طبق 

اصالحیه قانون بودجه 139۵ و در تبرصه )3۵(، مصوب شد تا سقف ۴۵ هزار 

میلیارد تومان از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک 

مرکزی برای سه بخش مهم یعنی تسویه بخشی از مطالبات بانک ها از دولت، 

افزایش رسمایه بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود بدهکاران بانکی 

تا 100 میلیون تومان اختصاص پیدا کند.بر این اساس تا حدود 10 هزار میلیارد 

تومان برای بخشودگی سود تسهیالت بدهکاران تا 100 میلیون و طبق رشایط 

خاص تعلق گرفت. تا 1۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت و مابقی 

به منظور افزایش رسمایه دولت در بانک های دولتی اختصاص پیدا کرد. این 

مصوبه در بهمن ماه 139۵ در هیات وزیران مصوب و به بانک مرکزی ابالغ 

شد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه در مورد بندهای تعیین شده اقدام 

کند.به هر حال دولت رقم باالیی به شبکه بانکی بدهکار بود که در آن زمان 

تا مرز 200 هزار میلیارد تومان پیش رفت، این رقم که به طور کامل از سوی 

دولت پذیرفته نشد و تاکید داشت که باید مورد حسابرسی قرار گیرد، قرار شد 

تا بخشی از آن برای بانک هایی به بانک مرکزی بدهکار بودند با منابع در نظر 

گرفته شده از محل این ۴۵ هزار میلیارد ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود.از 

سوی دیگر برای بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا 100 میلیون تومان هم با 

توجه به اینکه تعداد آنها باال بود، بانک مرکزی به طور مرحله ای و از سقف 10 

میلیون تومان این مورد را در دستور کار قرار داد و چندی پیش اعالم کرد که 

تا ۵0 میلیون تومان هم پیش رفته است.اما جریان اجرای این مصوبه بر اساس 

قانون بودجه 139۵ و آنچه که دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه منترش 

کرده است، نشان می دهد که حدود 13 هزار و 120 میلیارد تومان برای تسویه 

مطالبات قانونی بانک ها از دولت پرداخت شده است. همچنین 3800 میلیارد 

تومان برای افزایش رسمایه دولت در بانک ها و تا 871 میلیارد تومان به منظور 

بخشودگی سود تسهیالت بدهکاران بانکی اختصاص پیدا کرده که در مجموع 

به 17 هزار و 701 میلیارد تومان در پایان سال 139۵ می رسد.

وضعیتخرج۴۵هزارمیلیاردیبرایبانکها

توجه به اشتغال، سیاست محوری بانک ملی ایران است
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها به نرخ سود بانکی مصوب بانک مرکزی گفت: بانک ملی ایران خود را ملزم به رعایت نرخ 

مصوب بانک مرکزی می داند، چون این موضوع باعث ایجاد تعادل در بازار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ، محمود شایان معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک در نشست امروز خود که با حضور محسن امین زارع رییس اداره 

کل خارجه بانک و جمعی از روسای ادارت امور شعب استان ها برگزار شد، عنوان کرد: اگر شعب در سطح استان ها برای جذب منابع تالش منی کردند اکنون 

منی توانستیم نقش موثری در بازار بانکی داشته باشیم و درآمدزایی نیز از این طریق کسب کنیم.

شایان ادامه داد: در رشایط فعلی کشور یکی از خواسته های به حق مردم اشتغال است، از این رو توجه به اشتغال، رسالت و وظیفه مهم بانک ملی ایران به 

عنوان یک نهاد دولتی محسوب می شود که البته باید ریسک اعتباری را نیز کنرتل کنیم.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به طرح های این بانک برای تسهیالت دهی در بخش های اشتغال فراگیر، حامیتی و روستایی عنوان کرد: شب گذشته 

جلسه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی در این باره داشتیم و اعتقاد داریم که خیر و برکت حاصل از اشتغالزایی به بانک و جامعه باز می گردد.

وی با اشاره به آثار مخرب تحریم ها در بخش های اقتصادی از جمله بانک ها، اضافه کرد: تا چند سال پیش گشایش های اعتبارات و درآمد های حاصل از کارمزد 

های این بخش متوقف بود و همین امر مشکالت بسیاری را ایجاد می کرد.
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تهدید ایمنی سازه سد 
دز در پی کاهش سطح آب 

کاهش بیشرت ارتفاع آب در پشت سد دز، ایمنی سازه این سد را به 

مخاطره می اندازد. ارتفاع ۳۰۶ مرتی آب در پشت مخزن سد دز در 

حالی است که بخش قابل توجهی از این ارتفاع را نیز رسوبات تجمع 

یافته ۵۵ ساله تشکیل می دهد. 

به گزارش تسنیم، سد دز که نخستین و تنها سدی است که بر روی 

رودخانه دز احداث شده، در سال 1۳41 به بهره برداری رسید. این 

سد که حدود ۵۵ سال در مدار بهره برداری است، امسال با مخاطره 

جدی برای ایمنی سازه خود مواجه شده است.

به علت کاهش ورودی اب به مخزن سد، کاهش سطح آب در پشت 

این سد در سالهای اخیر بی سابقه بوده، به طوری که هم اکنون از 

نظر ارتفاعی 4۵.۵ مرت سد خالی است و به لحاظ حجمی 2 میلیارد 

مرتمکعب از ظرفیت مخزن این سد خالی است.

گفته  به  که  است،  مرت   ۳۰۶ سد  این  پشت  در  آب  فعلی  ارتفاع 

مسئوالن امر، کاهش بیشرت ارتفاع آب، ایمنی سازه سد را به مخاطره 

می اندازد. ارتفاع ۳۰۶ مرتی آب در پشت مخزن سد دز در حالی 

است که بخش قابل توجهی از این ارتفاع را نیز رسوبات تجمع یافته 

۵۵ ساله تشکیل می دهد.

تأخیر در اجرای سد بختیاری در باالدست این سد، موجب افزایش 

رسوبات در مخزن سد دز شده و بخش قابل توجهی از حجم مفید 

مخزن سد را کاهش داده است. در طول ۵۰ سال گذشته، با تکیه 

بر منابع آبی ذخیره شده در سد دز، در پایین دست این سد اراضی 

متعدد کشاورزی ایجاد شده که با کاهش حجم آب در پشت این سد، 

در صورت ادامه روند کم بارشی در سال جاری، در تأمین مطلوب 

خواهند مواجه  جدی  مشکالتی  با  آینده  سال  در  خود  آبی   نیاز 

 شد.

 

شبکه برق اهواز و خوزستان 
در شرایط پایدار قرار دارد 

با وجود فعال شدن دوباره کانون های داخلی ریزگردها در استان 

خوزستان و رشوع پدیده گرد و خاک در شهر اهواز، اما شبکه برق 

اهواز و خوزستان در رشایط پایدار قرار دارد. 

به گزارش تسنیم، در حالی که برق 1۰ درصد از مشرتکان اهوازی 

قطع شده بود، پس از ساعتها تالش و شست وشوی مقره ها، مجدد 

برق متامی شهروندان اهوازی وصل شد.

قطع برق اهواز که به دلیل بروز همزمان رطوبت زیاد هوا و افزایش 

برق  قطعی  مشابه  برقی  قطعی  بود،  ریزگردها  توجه سطح  قابل 

بهمن ماه 9۵ را در اهواز رقم زد اما اینبار در مقیاس بسیار کوچک 

تر رقم خورد و در زمان کمرتی نیز شاهد وصل مجدد برق بودیم.

با وجود فعال شدن دوباره کانون های داخلی ریزگردها در استان 

خوزستان و رشوع پدیده گرد و خاک در شهر اهواز، اما شبکه برق 

اهواز و خوزستان در رشایط پایدار قرار دارد.

محمودرضا حقی فام معاون هامهنگی توزیع توانیر با بیان این که 

به صد  نزدیک  و رطوبت  ریزگردها  بروز  از  ناشی  همه مشکالت 

درصد در شبکه برق اهواز و خوزستان برطرف شده است، گفت: هم 

اکنون شبکه در رشایط معمول و عادی خود قرار دارد.

وی ادامه داد: با وجود این رشایط، کلیه واحدهای عملیاتی در استان 

در حالت آماده باش قرار دارند.

حقی فام همچنین به مردم اطمینان داد که نیروهای عملیاتی در 

کوتاه ترین زمان ممکن به مشکالت در شبکه رسیدگی خواهند کرد.

 

نصب  نخستین سکوی فاز ۱4 پارس جنوبی 
پارس جنوبی به عنوان نخستین سکوی  ابرسازه 2۵۳۰تنی فاز 14   

این فاز، با موفقیت کامل در محل این پروژه نصب شد و شامرش 

معکوس برای آغاز تولید روزانه ۵۰۰میلیون فوت مکعب گاز غنی از 

این سکو آغاز شد. 

از  که   14A متام ایرانی بارگیری سکوی  عملیات  تسنیم،  گزارش  به 

روز دوازدهم دی ماه سال 9۶ آغاز شده بود با موفقیت به امتام 

آبهای خلیج  این سکوی ۵7۰ میلیون دالری در  با حرکت  رسید و 

 فارس، شاهد رسیدن این سکو به محل پروژه فاز 14 پارس جنوبی 

هستیم.

حمل ونصب  عملیات  بود  قرار  قبلی  برنامه ریزی های  طبق 

اما  برسد؛  امتام  به  دی ماه   2۵ روز  صبح  تا  دریایی  سکوی  این 

تأخیر  به  را  این سکو  فارس، نصب  میانه خلیج  در   بدی آب وهوا 

انداخت.

مهاربندی بدون اشکال سکوی 2۵۳۰تنی فاز 14 موجب شد تا این 

سکو بدون هیچ مشکلی در زمانی حدوداً 9روزه در نزدیکی محل 

نصب روی شناور در انتظار بهبود رشایط باقی مباند تا اینکه روز 

 14 فاز  محل  در  فارس  خلیج  آب وهوای  شدن  مساعد  با  گذشته 

 پارس جنوبی، این ابرسازه دریایی با موفقیت در محل خود نصب

 شد.

حرکت سکوی ۵7۰میلیون دالری ایران روی آبهای خلیج فارس

و  شده  آغاز  هوک آپ  عملیات  سکو،  این  نصب  از  بعد  بالفاصله 

مهندسان ایرانی در تالشند که این عملیات را تا 2۵ بهمن ماه به 

امتام رسانده و با تکمیل عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی، تا پایان 

بهمن ماه 9۶ شاهد آغاز تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز غنی از 

این سکو باشیم. 

وزیر نیرو:

برنامه های سازگاری با کم آبی تدوین می شود
وزیر نیرو گفت: برنامه های سازگاری با کم آبی باید تدوین شود و رشط اول 

توفیق در این زمینه همکاری همه جانبه در سطح سازمان های دولتی و بیرون 

از دولت است.

ما  جامعه  محدود،  منابع  وجود  با  افزود:  اردکانیان  رضا  ایسنا،  گزارش  به 

جامعه ای مرصف زده است و متاسفانه متناسب با منابع محدود موجود به 

مرصف منابع منی پردازیم. در ۵۰ سال گذشته نزوالت کاهش و رشد جمعیت 

افزایش داشته است؛ جا دارد بدانیم این آب را در کجا و به چه شکل باید 

دولت موظف  و  دارد  اولویت  دهیم؛ مرصف آب رشب  قرار  استفاده  مورد 

است به هر طریق ممکن منابع الزم را برای تامین آن فراهم سازد و این جزو 

اولیه است. برنامه ریزی های 

نیازمند  است،  کشاورزی  که  مرصف  بخش  اصلی ترین  در  شد:  یادآور  وی 

تجدیدنظرهای جدی هستیم؛ باید انتخاب مناسب ترین الگو برای کشت و 

بهرتین شیوه برای آبیاری جزو اولویت های دولت باشد و همکاری مردم در 

این زمینه تعیین کننده است.

وی درباره چاره اندیشی برای حل بحران خاطرنشان کرد: دستگاه هایی مانند 

وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و حتی وزارت 

بهداشت و درمان باید به طور مشرتک به برنامه ریزی بپردازند.

تغییر الگوی کشت در برخی شهرها

پساب ها  از  استفاده  در  را  اولویت  در یک شهر  مثال  عنوان  به  وی گفت: 

قرار دهیم چراکه منابع زیادی در این بخش داریم که می توانیم با تصفیه و 

بازچرخانی در بخش های کشاورزی و صنعت استفاده کنیم؛ یا در جاهایی با 

تغییر الگوی کشت به سمت کشاورزی کم آب برویم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در برخی شهرها تأمین معیشت جایگزین برای 

کشاورزان با تغییر الگوی کشت هستیم تا جمعیت خالی نشود افزود: سعی 

داریم در برخی از این شهرها با استفاده از انرژی های خورشیدی بسرتی را برای 

کاهش استفاده از منابع آب فراهم کنیم.

هدررفت آب در شهرهای بزرگ 2۵ درصد است

قرار  را مورد توجه  بر کاهش هدررفت آب در شبکه های شهری  وی مترکز 

داد و ترصیح کرد: به لحاظ فرسودگی شبکه های آب خصوصاً در شهرهای 

بزرگ 2۵ درصد تلفات داریم؛ آبی که از سد رها می شود مشخص بوده و آب 

کنتورهای منازل نیز مشخص است و با این ترازها میزان هدررفت مشخص 

می شود؛ برخی سعی دارند این هدررفت را آب به حساب نیامده عنوان کنند 

اما واقعیت این است که بخشی از این تفاوت ناشی از تلفات در شبکه است.

اردکانیان گفت: برای انتقال، استحصال و تصفیه آب میلیاردها تومان هزینه 

می شود که باید در انتقال آن دقت داشته و تلفات شبکه را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در کشورهای پیرشفته نیز تلفات آب وجود دارد گفت: 

با استفاده از رسمایه گذاری های بخش خصوصی  در این بخش سعی داریم 

مشکالت را کاهش دهیم.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش برق ترصیح کرد: اولویت 

در این زمینه مدیریت مرصف و تقاضا است؛ از این پس باید سعی کنیم به 

هامن اندازه که از احداث نیروگاه هزار مگاواتی خوشحال می شویم از کم 

کردن هزار مگاوات توان در زمان پیک خرسند شویم؛ در رشایطی هستیم که 

هزاران میلیارد ساالنه برای ساخت نیروگاه هزینه شود تا حداکرث 2۰۰ ساعت 

در سال نیاز ما در پیک تأمین شود.

وی اضافه کرد: ۵۵ هزار و 4۰۰ مگاوات قله مرصف برق در سال گذشته بوده 

و اگر بخواهیم این رشد را بررسی کنیم برای دوره 1۵۰ تا 2۰۰ ساعته پیک 

مرصف نیروگاه های زیادی بسازیم.

این  باید  از گروه های مرجع و مردم  با استفاده  اینکه  بر  تاکید  با  اردکانیان 

مرصف را کاهش دهیم ترصیح کرد: دستگاه هایی وجود دارد که می توان برق 

را در مواقع غیرپیک ذخیره کرد و در مواقع پیک مرصف کرد و به همین 

خاطر وارد عرصه ای شده ایم که بیش از گذشته به اعتامد و ارتباط با مرصف 

کننده در بخش های مختلف نیازمند هستیم و با تجدید سازمان خود را آماده 

این امر می کنیم.

تالش و برنامه ریزی برای اینکه جیره بندی آب نداشته باشیم 

وزیر نیرو گفت: مردم به حدی از درک رسیده اند که می دانند وقتی بارش در 

4 ماهه اول 97 - 9۶ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کمرت است، اخالق 

اجازه منی دهد باالتر از الگوی مرصف، آب مرصف کنیم، ولی قطعا تالش و 

برنامه ریزی ها بر این مبناست که جیره بندی آب نداشته باشیم و این فرض مهم 

را هم داریم که مردم همکاری الزم را خواهند داشت. 

اردکانیان اظهار کرد: فصل مشرتک برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت حوزه آب 

این است که در بخش های مختلف مرصف اعم از رشب، بهداشت و کشاورزی 

و صنعت بهرت مرصف کنیم تا ایام کم آب را به درستی پشت رس بگذاریم و 

بویژه وزارت نیرو قادر باشد به وظیفه قانونی خود در حوزه تخصیص الزم 

جهت حفاظت محیط زیست عمل کند. در رشایط کم آبی طبیعتا اولویت 

تامین آب رشب است البته با این فرض که مردم همکاری الزم را می کنند.

وی افزود: در بخش صنعت سعی می شود با رعایت همه اولویت ها و مترکز بر 

استفاده از پساب های تصفیه شده موضوع کم آبی موجب کندی گردش چرخ 

صنعت نشود.اردکانیان گفت: در کشاورزی با مرصف باالیی که وجود دارد، 

داشت. همکاری  تاثیرات خشکسالی وجود خواهد  پذیرش  در  زیادی  سهم 

نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده که با رعایت رشایط کشاورزان 

و توجه به معیشت جایگزین برای آنها این دوره را با خسارت کمرتی پشت 

رس بگذاریم.اردکانیان اظهار کرد: باید بپذیریم که در کشوری خشک و نیمه 

خشک که در ۵۰ سال گذشته به سمت گرمرت شدن حرکت کرده زندگی می 

کنیم و امروز نسبت به ۵۰ سال قبل، ایران دو درجه گرمرت شده که نتیجه 

اینها در رشایطی رخ داده که می توانسته  آن تعریق و تعرق بیشرت است. 

به کاهش بارش منجر نشود ولی ما با کاهش بارش هم مواجه شده ایم در 

عین حال که با افزایش جمعیت هم روبرو بوده ایم.وی افزود: بپذیریم که 

مقابله  آن ستاد  برای  که  نیست  ایران یک حادثه غیرمرتقبه  در  خشکسالی 

تشکیل دهیم. حتی وقتی کلمه بحران را بکار می بریم،  اگر منظورمان از 

این کلمه توجه به حاد بودن رشایط و چاره جویی رسیعرت باشد بسیار کلمه 

مناسبی است، اما اگر استفاده از این کلمه به معنای از رس گذراندن رشایط 

سخت باشد، کلمه درستی را انتخاب نکرده ایم.

اردکانیان مشکل امروز را مدیریت منابع آب دانست و افزود: موضوع آب 

موضوعی چند انضباطه است و هر سازمانی که به نوعی در این عرصه تاثیر 

دارد، از حلقه های مدیریت آن است. مردم و کشاورزان هم یکی از این حلقه 

ها هستند. انتخاب اول ما اینست که چند انضباطه و میان بخش بودن عرصه 

مدیریت آب را به رسمیت بشناسیم و وزارت نیرو بداند که متولی امر آب 

بودن به این معناست که موضوع آب را یک دغدغه همگانی بشناسد و در 

مسیر آن کار کند و هزینه و نفع همه گروه ها و سهمشان را در تصمیم سازی 

به رسمیت بشناسد. مابقی حلقه ها نیز باید سهم و وظیفه خود را به رسمیت 

بشناسند.

وی افزود: باید بپذیریم که دانش و تجربه کافی را در اختیار داریم و آنچه 

نداریم را بلدیم کسب کنیم. می توانیم با همفکری برای مسائلامن راهکار پیدا 

کرده و مواضع مناسب تر را برای استقرار صنعت تدوین کنیم. می توانیم از 

آب چند بار استفاده کرده و مقررات دست و پاگیر را اصالح کنیم. می توانیم 

بر مشکالتی که زیر زمین است مترکز کنیم و دنبال رفع پرت آب در شبکه 

های شهری برویم.

وی افزود: باید در شبکه های شهری و روستایی بر کاهش هدررفت آب مترکز 

کنیم و می توانیم به طور جدی بر استفاده از پساب سامل مترکز کنیم و استان 

این مهم  پایلوت هایی است که می توان در آن به  از بهرتین  مرکزی یکی 

پرداخت. می توانیم مرز حوضه های آبریز را به رسمیت بشناسیم و قانونی 

که بیش از یک دهه قبل وضع شد و به درستی اجرا نشد را رعایت کنیم که 

مشخص کرد برنامه ریزی و تخصیص آب باید در حوضه آبریز صورت بگیرد و 

در محدوده های استانی موضوع عملیات مطرح است.

به گفته وی، اگر میان بخش بودن عرصه آب را به رسمیت بشناسیم و بدانیم 

مجاز نیستیم موضوع واحد آب را تقسیم کنیم، خشکسالی و کم آبی علیرغم 

اینکه اتفاق خوبی نیست، می تواند برای ما فرصت باشد. البته رشایط سختی 

است ولی ما آماده ایم در وزارت نیرو برای تامین آب شهرها با اتکا بر مفاهمه 

باال با مردم برای مرصف مناسب تر، تالش کنیم. در بخش صنعت هم سعی 

می شود صنایع با مشکالت جدی روبرو نشوند و من خوشبینم که چنانچه این 

مسیر را انتخاب کنیم دعای خیر آیندگان را هم برای خود ذخیره کرده ایم.

وزیر نیرو گفت: انتخاب بعدی این است که وزارت نیرو کامکان ترجیح دهد 

بخش ساده مسئله را ببیند و معتقد باشد که وزارت نیرو تنها مسئول تامین 

است و این بخش های دیگر از جمله کشاورزی است که راندمان پایین دارد 

و با فرافکنی مشکل را به سمت دیگران سوق دهد، این مسیر را تا مدتی می 

توان ادامه داد ولی ما فرصت چندانی نداریم و اگر این مسیر را انتخاب کنیم 

در این انتخاب همه شکست می خورند.

اردکانیان در ادامه گفت: استان مرکزی همیشه برای پایلوت شدن در مسیر 

توسعه به عنوان یک استان پیرشو مطرح بوده و االن هم در بخش صنعت 

و آب می تواند یک مدل انتخابی برای سازمان های دولتی باشد. تالش می 

کنیم مسائل این استان هم اینجا حل شود و هم در حوزه نوع استفاده از آب 

در صنعت و هم در باال بردن راندمان آن استان مرکزی منونه موفقی را در 

استان مرکزی برای کشور داشته باشد.وی با بیان اینکه در حوزه انتخاب اول، 

از سه ماه پیش جلساتی برگزار شده تا اول به کارهایی که نباید انجام شود 

بپردازیم و اولین آنها احرتاز از بخشی دیدن کار است که نتایج خوبی داشته 

است، گفت: دیروز موفق شدیم با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و 

رییس سازمان محیط زیست، 1۳ زمینه کار مشرتک را تعریف کنیم که گزارش 

تفصیلی آنرا ارائه خواهیم داد.

اردکانیان اظهار کرد: در حوزه استفاده از پساب در صنعت و کشاورزی بنای 

رسمایه گذاری جدی داریم و در بخش کشاورزی سعی داریم با کار نزدیک و 

انتخاب چند استان در وهله اول که وضعیت حادتری دارند با انتخاب الگوی 

مناسبرت برای کشت و در جاهایی که الزم است تعیین معیشت جایگزین و 

توسعه نیروگاه های خورشیدی علیرغم مشکالتی که وجود دارد، فکر و کار 

کنیم. کمک مجلس به وزارت نیرو می تواند به وزیر نیرو در رفع مشکالت 

کمک کند.

مذاکرات جدید برای صادرات گاز ایران به عراق
از  عراق  و  ایران  بازرگانی  مشرتک  اتاق  کل  دبیر 

موافقت استانداری بغداد برای واردات گاز از ایران 

خرب داد و گفت: وزارت نفت عراق متایل دارد گاز 

را جایگزین فرآورده های نفتی کند.

به  اشاره  با  ایسنا،  با  در گفت وگو  حمید حسینی 

ایران و عراق برای  آغاز دور جدید مذاکرات بین 

و  شده  آغاز  مذاکره  این  گفت:  گاز  صادرات 

استانداری بغداد برای واردات گاز از ایران موافقت 

است  عالقه مند  عراق  نفت  وزارت  است.  کرده 

و صنایع عراق جایگزین   نیروگاه ها  در  را  گاز  که 

کند. نفتی  فرآورده های 

وی در پاسخ به این سوال که حجم گازی که قرار 

است؟  چقدر  شود  صادر  عراق  به  ایران  از  است 

گفت: هنوز در مورد حجم صادرات گاز صحبت 

عالقه  و  موضوع  کلیات  فعال   بلکه  است  نشده 

وزارت نفت عراق مطرح است. با توجه به اینکه 

گاز  صادرات  برای  مذاکره ای  هیچ  تاکنون   ایران 

یا فرآورده های نفتی با وزارت نفت عراق نداشته 

است، این مذاکرات نوید توسعه همکاری بین ایران 

و عراق است. 

در  عراق  و  ایران  بازرگانی  اتاق مشرتک  کل  دبیر 

داد:  توضیح  عراق  به  گاز  صادرات  نحوه  مورد 

خط  بود.  خواهد  لوله  خط  توسط  صادرات  این 

لوله بغداد بین ایران و عراق کشیده شده و خط 

لوله برصه هم در حال تکمیل است. ممکن است 

آن  کنار  در  و  یابد  افزایش  لوله ها  این  ظرفیت 

لوله گذاری جدید انجام شود. قرارداد صادرات گاز 

ایران به عراق شش ساله است و احتامال بتوانیم 

این مدت را افزایش بدهیم.حسینی پیش از این خرب 

وزارت  و  ایران  بین  مذاکره جدیدی  که  بود  داده 

نفت عراق در حال انجام است که این وزارتخانه 

خرید گاز از ایران را برای استفاده در نیروگاه ها 

قبلی  قرارداد  از  جدا  قرارداد  این  دهد.  افزایش 

ایران به عراق است، زیرا قرارداد  از  صادرات گاز 

قبلی با وزارت نیروی عراق بود. عراقی ها اخیرا از 

کرده اند. بازدید  گاز  رشکت  امکانات 

مهندسی  و  توسعه  در  مدیرعامل  معاون 

رشکت ملی نفت ایران گفت: تاکنون با شل 

مورد  در  و  نداشته ایم  مستقیمی  مذاکره 

آزادگان هم منی توان  مناقصه  زمان دقیق 

اظهار نظر کرد. 

ایلنا  با  گفت وگو  در  منوچهری  غالمرضا   

وزارت  MOUهای  نتایج  آخرین  درباره 

حارض  حال  در  ما  داشت:   اظهار  نفت 

از رشکت های خارجی  1۵ گروه قراردادی 

و  می کنند  مذاکره  که  داریم  داخلی  و 

امیدواریم رشایط به گونه ای جلو برود که 

شود. قرارداد  به  منجر 

توسعه  مذاکرات  پیرشفت  درباره  وی 

 TENDER فعال  گفت:   آزادگان  میدان 

و  اروپایی  رشکت های  است،  جریان  در 

آسیایی در  مناقصات حضور دارند، اما باید 

کنرسسیوم تشکیل و در این راستا 2 ماه به 

است. شده  داده  فرصت  آنها 

مهندسی  و  توسعه  در  مدیرعامل  معاون 

رشکت ملی نفت ایران درباره دلیل تاخیر 

توتال  از  بعد  قرارداد  دومین  امضای  در 

را  خودشان  پیچیدگی  قراردادها  گفت: 

دارند و طبیعتا موضع گیری رشکت ها بر 

اساس رشایط روز کند یا تند می شود ولی 

نقاط  به  قراردادها  از  برخی  خوشبختانه 

است. رسیده  خوبی 

میدان  است  قرار  آیا  اینکه  درباره  وی 

آزادگان به شل داده شود یا خیر، بیان کرد: 

تاکنون با شل مذاکره مستقیمی نداشته ایم 

و در مورد زمان دقیق مناقصه آزادگان هم 

منی توان اظهار نظر کرد.

منوچهری همچنین درباره میزان پیرشفت 

کار توتال در فاز 11 خاطرنشان کرد: توتال 

در فاز 11 فعال است و طبق برنامه جلو 

می رود.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت: 

توتال در فاز 11 پارس جنوبی فعال است  
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ساز  و  ساخت  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 

گسلی  های  پهنه  مجاورت  در  مرتبه  بلند  های  ساختامن 

گود  دو  به  نسبت  گفت:  ایم،  کرده  اعالم  ممنوع  را رصاحتا 

خطرناک در مجاورت برج میالد و در منطقه ایران زمین که 

ایم. داده  هشدار  شهرداری  به  قراردارند  گسل  درحریم 

محمد سعید ایزدی، معاون معامری و شهرسازی در گفت وگو 

با ایلنا با اشاره به انتشار نقشه پهنه های گسلی اظهار داشت: 

هدف ما از تهیه نقشه پهنه های گسلی و ابالغ آن به شهرداری 

این بوده که در حریم گسل های پرخطر ساخت و ساز  ها 

انجام نشود.

وی تاکید کرد: در مصوبه شورای عالی معامری و شهرسازی 

یعنی  مرتبه  بلند  های  ساختامن  ساز  و  ساخت  ممنوعیت 

ساختامن های باالی 12 طبقه در مجاور گسل های پرخطربه 

این نقشه ها سه پهنه گسلی  رصاحت اعالم شده است. در 

پرخطر، متوسط و کم مشخص شده اند که تاکید ما ممنوعیت 

در ساخت و ساز ها در مجاورت پهنه های پرخطر است.        

های  ساختامن  برای  نباید  قطع  طور  به  داد:  ادامه  ایزدی 

اند مجوز ساخت  نامه 2800 تعریف شده  آیین  ویژه که در 

در این محدوده ها داده شود. از این رو به متام دستگاه های 

ایم که احداث و استقرار ساختامن هایی  مرتبط اعالم کرده 

بنزین،  پمپ  گاز،  فشار  ایستگاه  مانند  خاص  کارکردهای  با 

هنگام  در  فاجعه  بروز  باعث  که   ... و  مدارس  بیامرستانها، 

 بروز زلزله در پهنه های گسلی می شوند، به شدت پرهیز 

کنند.     

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین به متام دستگاه 

های اجرایی اعالم کرده ایم که مقاوم سازی ساختامن هایی که 

درحریم و مجاورت پهنه های پرخطر قرار گرفته اند را مورد 

توجه قرار دهند. ارصار وزارت راه و شهرسازی از انتشار این 

اسناد دسرتسی آزاد مردم به اطالعات است که بتوانند براساس 

و  بگیرند  تصمیم  خود  سکونت  محل  درباره  اطالعات  این 

نسبت به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه و ساخت و 

ساز یا مقاوم سازی واحدهای مسکونی در محدوده پهنه های 

پرخطر اقدام کنند.   

وی با اشاره به عبور گسل های پرخطر از منطقه یک پایتخت 

اظهار داشت: گسل پرخطر و فعال در منطقه یک خارج از 

محدوده بافت مسکونی عبور کرده است اما عبور از مناطقی 

شده  نقشه مشخص  در  آباد  سعادت  یا شامل  قلهک  مانند 

است.    

بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  شهرسازی  و  معامری  معاون 

اینکه نسبت به گودهای مجاور برج میالد و محدوده ایران 

زمین در شهرک غرب به شهرداری هشدار داده ایم ، گفت: دو 

گود بسیار خطرناک در مجاورت برج میالد و در منطقه ایران 

زمین در شهرک غرب برای توسعه کاربری ها در آن منطقه 

از  رو  این  از  قراردارند  ها  گسل  مجاورت  که  که  دارد  وجود 

معاونت شهرداری خواسته ایم که هر چه زودتر نسبت به این 

دو گود تعیین تکلیف کنند.     

ایزدی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع در نامه ای مجزا 

ایران زمین و گود مجاورت برج  نسبت به وضعیت دو گود 

میالد به شهرداری تهران هشدار داده ایم.

میالد  برج  مجاورت  از  گسل  عبور  درباره  همچنین  وی 

عبور  میالد  برج  مجاورت  از  پرخطری  و  فعال  گسل   گفت: 

منی کند.  

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره احتامل سوداگری 

عده ای در بازار مسکن پس از انتشار این اسناد و اطالعات 

برای  ها  نگرانی  از  یکی  گفت:  تهران  در  گسلی  های  پهنه 

انتشار اسناد پهنه های گسلی سوء استفاده سوداگران بود اما 

تاکید وزیر راه و شهرسازی این بود که به طور شفاف در این 

باره اطالع رسانی شود.

وی ادامه داد: معتقدیم اگر حقایق و اطالعات در اختیار همه 

را هم  توانند جلوی جریان سوداگری  بگیرد  می  قرار  مردم 

بگیرند،  از سوی دیگر برقراری امنیت و حفظ جان مردم مهم 

تر از این است که احتامل دهیم سوداگرانی بخواهند از این 

رشایط سوء استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

شهرداری مجوز ساخت و ساز در حریم گسل های پرخطر را ندهد

اتفاق  هیچ  آینده  سال  گفت:  شوکتی 

خاصی در بازار مسکن نخواهد افتاد و رشد 

قیمت ها در این بخش متناسب با نرخ تورم 

بود. خواهد  نوسان  در 

باشگاه خربنگاران جوان،  عباس  به گزارش 

شوکتی عضو انجمن انبوه سازان مسکن در 

حاشیه پنجمین منایشگاه بین املللی امالک 

و مستغالت در جمع خربنگاران اظهار کرد: 

در دی  ماه امسال در تهران 1۹ هزار معامله 

با مدت  مقایسه  در  که  انجام شد  مسکن 

مشابه سال گذشته، نشان دهنده افزایش 15 

درصدی قیمت مسکن است.

 وی ادامه داد: برخی از سوداگران جو روانی 

افزایش قیمت در بازار مسکن ایجاد کرده 

اند، به گفته آنها قیمت مسکن همواره در 

حال افزایش است و خریداران باید در کوتاه 

مدت واحد مسکونی خود را تهیه کنند، زیرا 

سال آینده قیمت مسکن گران تر می شود؛ 

مسئوالن  باید  و  ندارد  صحت  گفته  این 

برطرف  را  روانی  جو  این  رسیعرت  هرچه 

کنند.

نخست  ماهه   ۹ در  کرد:  ترصیح  شوکتی   

امسال متوسط قیمت مسکن که در شهر 

هزار   100 و  میلیون   4 شد،  معامله  تهران 

ورود  با  امسال  ماه  دی  در  اما  بود،  تومان 

قیمت ها  متوسط  بازار،  به  عده ای سوداگر 

بدون هیچ دلیلی به 5 میلیون و 200 هزار 

رشایط  حالیکه  در  یافت؛  افزایش  تومان 

اقتصادی ایجاب می کند، رشد قیمت ها در 

این بخش در حد نرخ تورم عمومی افزایش 

کند. پیدا 

 عضو انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره 

بازار  در  قیمت  افزایش  آمارها  اینکه  به 

مسکن را نشان منی دهد، گفت: متقاضیان 

نباید شتاب زده با قیمت های باال، مسکن 

مورد نیاز خود را خریداری کنند، پیش بینی 

می شود که سال آینده در برخی از مناطق، 

قیمت مسکن روند نزولی خواهد داشت.

وضعیت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی   

اتفاق  هیچ  آینده  سال  امسال،  اقتصادی 

خاصی در بازار مسکن نخواهد افتاد و رفتار 

بازار و رشد قیمت ها در این بخش متناسب 

با تورم عمومی کشور در نوسان خواهد بود.

سال  در  دولت  بودجه  به  اشاره  با  شوکتی 

برای  آینده  بودجه  در  دولت  گفت:  آینده 

نوساز،  واحدهای  عمومی  خدمات  ارائه 

افزایش قیمت پیش بینی نکرده است ، با 

آنچنانی  رشد   شاهد   ،۹7 سال  این  وجود 

بود. نخواهیم  مسکن  بازار  در  ها  قیمت 

بیان  با  سازان مسکن  انبوه  انجمن   عضو 

اینکه باید مرصف کنندگان واقعی وارد بازار 

افزود: ورود مرصف کنندگان  مسکن شوند، 

واقعی در بازار، هرگونه سوداگری و حباب 

ایجاد شده در برخی از مناطق شهری را از 

بین می برد.

 فعال حوزه امالک گفت: در گذشته تقاضا 

دسته مرصفی  دو  بازار مسکن همواره  در 

آمارها  اما  است،  داشته  رسمایه گذاری  و 

حضور  اخیر  های  سال  در  می دهد،  نشان 

مرصف کننده واقعی در بازار مسکن بیشرت 

اینکه مردم معموال  بیان  با  شده است.وی 

سودآور،  بخش های  در  را  خود  رسمایه های 

رسمایه گذاری می کنند، افزود: بین سال های 

برای  فراوانی  سود  مسکن  بازار   ۹2 تا   8۶

سود  اکنون  هم  اما  داشت،  گذاران  رسمایه 

حد  در  مسکن  حوزه  در  رسمایه گذاری 

دارد. قرار  معقولی  نقطه  در  و  تورم  نرخ 

شوکتی در خامته یادآور شد: در مجموع در 

وجود  خانوار  میلیون   24 حدود  کشورمان 

دارد و تعداد واحدهای مسکونی در کشور 

27 میلیون دستگاه است که از آن 2 میلیون 

و ۶00 هزار واحد خالی مانده است، بنابراین 

افزایش قیمت  انتظار  نباید  این رشایط  در 

ها را در بازار داشته باشیم، مگر این که عده 

ای به دنبال سوداگری و کسب منافع زیادی 

باشند. بازار  در 

عضو انجمن انبوه سازان مسکن مطرح کرد:

رشد قیمت مسکن در سال آینده
بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود

معاون وزیر راه وشهرسازی از رصف 780 میلیارد تومان اعتبار 

در پروژه راه آهن غرب کشور در مسیر فیروزان تاکرمانشاه 

خربداد.

رییس  بازدید  حاشیه  در  خادمی  خیرالله  ایسنا،  گزارش  به 

سازمان برنامه و بودجه از پروژه راه آهن کرمانشاه در جمع 

خربنگاران، با بیان اینکه این پروژه ظرف 10 روز آینده با انجام 

برخی نکات فنی باقی مانده آماده بهره برداری خواهد شد، 

با حضور  و  فجر  دهه  کرمانشاه  آهن  راه  پروژه  کرد:  اظهار 

رئیس جمهور به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: مسیر ریلی غرب کشور یکی از بااهمیت ترین 

مسیرهای ریلی کشور است.

نقل  و  حمل  زیربنایی  توسعه  و  ساخت  رشکت  مدیرعامل 

کشور ترصیح کرد: این مسیر ریلی پس از اتصال به کرمانشاه 

به سمت رسپل ذهاب ادامه پیدا می کند واز آنجابه خرسوی 

وصل می شود.

استان  از  بخش هایی  اینکه  بر  عالوه  مسیر  این  افزود:  وی 

با  می دهد،  قرار  پوشش  تحت  را  کرمانشاه  و  همدان 

متصل عراق  کشور  به  را  ما  ریل  خرسوی،  مرز  تا  آن   ادامه 

 می کند.

فیروزان  از  آهن  راه  اجرایی  عملیات  برای  خادمی،  گفته  به 

به کرمانشاه به طول 110 کیلومرت بالغ بر 780 میلیارد تومان 

است. اعتبار رصف شده 

وی در پایان ارزش ریالی بروز این پروژه را 1500 میلیارد تومان 

اعالم کرد.

معاون وزیر راه خبر داد:

صرف ۷۸۰ میلیارد تومان اعتبار 
در پروژه راه آهن غرب کشور

مداخله  ممنوعیت  ابالغیه  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  مسکن  و  ساختامن  معاون 

کارمندان دولت در امور مهندسی ساختامن خرب خوبی برای اشتغالزایی و ارتقای سالمت اداری 

دولت است، گفت: اکنون نوبت اصالح سازمان نظام مهندسی ساختامن رسیده است.

به گزارش تسنیم حامد مظاهریان با اشاره به ابالغیه دیروز وزیر راه و شهرسازی در خصوص 

ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی ساختامن، اظهار کرد: 

از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، الزم است تا بین کار دولتی و کار در نظام 

مهندسی ساختامن تنها یکی را انتخاب کنند.

 وی ترصیح کرد: در ادامه اصالحات قبلی و با ابالغیه دیروز  وزیر راه و شهرسازی فصل نوینی 

در ارتقای سالمت اداری در حوزه ساختامن و نظام مهندسی آغاز شد. 

وی با تاکید بر این که ۹ دستگاهی که مشمول این تغییر خواهند شد، ترصیح کرد: این دستگاه 

ها شامل وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دبیرخانه شورای عالی 

مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که ابالغیه خربی خوب  برای اشتغال کشور و خربی 

خوب تر برای ارتقا سالمت اداری دولت است، اظهار کرد: در واقع به موجب این ابالغیه کارکنان 

۹ دستگاه اجرایی به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنرتلی پیش بینی شده در قوانین و مقررات 

مربوطه آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در دستگاه های مذکور به طور همزمان از پروانه 

اشتغال به کار خود استفاده کنند.

مظاهریان بیان کزد: اکنون نوبت سازمان های نظام مهندسی ساختامن کشور است تا اصالحات 

    را از درون انجام دهند. آیا سازمان ها چنین عزمی خواهند داشت؟

معاون آخوندی:

نوبت اصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان رسید
 

مدیرعامل شرکت رجا:

به صندوق ذخیره ارزی دینی نداریم که تسویه کنیم!
به دنبال مطالبی که از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره کنار رفنت دیون رشکت رجا به صندوق ذخیره 

ارزی به منظور افزایش رسمایه دولتی آنها مطرح شده بود، مدیرعامل رشکت رجا بدهی این رشکت به 

این صندوق را به طور کامل رد کرد.

محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد: رشکت رجا از سال های قبل بدهی هایی به رشکت راه آهن 

دارد، اما اینها بدهی های اتفاق افتاده در فرآیند اجرایی کار بودند و ارتباطی با صندوق ذخیره ارزی ندارد.

وی با بیان این که هیچ بخشی از سهام رشکت رجا برای دولت باقی منانده است، اظهار کرد: ما مانند 

دیگر رشکت هایی که در فرآیند خصوصی سازی قرار گرفته اند، از دولت جدا شده ایم و نقل و انتقاالت 

مالی ما نیز به شکل مستقلی انجام می شود. ما از یک سو به دولت بدهکاریم و از سوی دیگر از آنها 

طلب داریم.

مدیرعامل رشکت رجا با اشاره به طرح تهاتر بدهی ها و طلب های رشکت رجا با دولت، گفت: این موضوع 

را ما پیش از این مطرح کردیم که بدهی های رجا به دولت می تواند از محل طلب رجا در ارائه  خدمات 

تکلیفی در قطارهای مسافری و حومه ای تهاتر شود؛ موضوعی که در صورت اجرایی شدن می تواند برخی 

از مشکالت ما را برطرف کند.

رجبی با بیان این که رجا در طول سال های گذشته با توجه به محدودیت های اقتصادی موجود با مشکالت 

جدی مواجه بوده است، اظهار کرد: از یک سو هزینه خدماتی که رجا دریافت می کند به شکل قابل 

توجهی افزایش یافته و از سوی دیگر رشایط طوری پیش رفته است که راه آهن قیمت بلیت قطارهای 

مسافری را باال منی برد و این مساله خود به خود برای ما مشکل ساز خواهد شد.

وی با اشاره به باالرفنت نرخ ارز در بازارهای داخلی ترصیح کرد: برخالف برخی تصورها حدود ۶0 درصد 

از هزینه جاری رشکت رجا با ارزهای خارجی پرداخت می شود و از این رو در طول هفته های گذشته که 

قیمت ارز باال رفته، ما با مشکالت زیادی در تامین هزینه های خود مواجه شده ایم.

مدیرعامل رشکت رجا خاطر نشان کرد: هرچند باید بررسی کرد مصوبه اخیر دولت در چه فضایی مطرح 

شده، اما چیزی که غیرقابل انکار است لزوم حامیت جدی از صنعت حمل و نقل ریلی ایران خواهد بود. 

چه رشکت های ریلی و چه راه آهن به عنوان مناد حاکمیت برای تداوم فعالیت های خود به منابع مالی 

دولتی و حامیت های رسمی احتیاج دارند تا هامن طور که کشورهای بزرگ دنیا توانسته اند، با پیگیری 

یک نقشه راه جدی اهداف بلندمدت و مهم نظام در این زمینه اجرایی شود.

هیات دولت در روزهای پایانی دی ماه امسال مصوبه ای را نهایی کرده که در راستای آن دو رشکت ایران ایر 

و رجا می توانند دیون گذشته خود به دولت را پرداخت نکنند و این مبالغ باقی مانده به حساب افزایش 

رسمایه دولتی آنها گذاشته شود.

عقبایی مطرح کرد: 

افزایش قیمت ملک از سوی مالکان درگرانی بازار مسکن تاثیری ندارد
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران امالک کشور گفت: افزایش قیمت ملک از سوی مالکان در بازار 

مسکن، تاثیر چشمگیری ندارد.

عقبایی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران امالک کشور  در گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان، با بیان 

اینکه در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حجم معامالت مسکن بوده ایم گفت: در مهر ماه امسال شاهد 

افزایش ده درصدی قیمت مسکن در کشور بوده ایم و طبق پیش بینی های انجام شده تا پایان سال این 

افزایش قیمت  تشدید خواهد شد، اما خوشبختانه این افزایش ده درصدی تا این ماه ثابت مانده است.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران امالک کشور با اشاره به نزدیک شدن سال جدید، اظهار کرد: با توجه 

به رشایط اقتصادی، سیاسی ، افزایش قیمت دالر و افزایش نرخ حامل های انرژی برخی از مالکان، قیمت 

واحدهای مسکونی خود را گران کرده اند.

عقبایی تاکید کرد: طی مشاهدات میدانی در برخی از مناطق شاهد افزایش بیست تا سی درصدی و در 

مناطق دیگر نیز با رشد  50 درصدی قیمت ملک از سوی مالکان روبرو بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ملک از سوی مالکان در بازار مسکن تاثیر چشمگیری ندارد ،گفت: 

متاسفانه خریداران، قدرت و کشش خرید مسکن با این میزان قیمت را ندارند، بنابراین هر میزان که 

مالکان قیمت واحدهای خود را افزایش دهند، هیچ گرانی در بازارمسکن  ایجاد نخواهد کرد.

نایب رئیس اول اتحادیه امالک استان تهران با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن ،بازار مرصفی برای 

خانه اولی ها است، ترصیح کرد: حضور رسمایه گذاران و واسطه گران در بازار مسکن کاهش یافته است و 

در بسیاری از فایل های مشاوران امالک شاهد خرید ملک از سوی زوج های جوان، خانه اولی ها و اقشار 

متوسط هستیم.

وی از افزایش 10 تا 15 درصدی حجم معامالت مسکن طی ماه های گذشته خرب داد و گفت: این افزایش 

حجم معامالت از نشانه های پیش رونق در بازار مسکن است.

عقبایی درباره  معامالت انجام شده در  دی ماه بیان کرد: 21 هزار و 4۹۹ قرارداد خرید و فروش و 13 هزار 

و ۶۹3 قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: ۶1 هزار و ۹5 قرارداد خرید و فروش و 44 هزار و ۹75 قرارداد اجاره در کشور به ثبت رسیده 

است.عقبایی با بیان اینکه 1۹ هزار و ۹04 قرارداد خرید و فروش و 13 هزار و 315 قرارداد اجاره در شهر 

تهران طی آذر ماه به ثبت رسیده است ،افزود: 55 هزار و 53۶ قرارداد خرید و فروش و 44 هزار و ۹۹ 

قرارداد اجاره در کشور به ثبت رسیده است.

وی در پایان گفت: آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته شاهد افزیش میزان معامالت نسبت به آذر 

ماه بوده ایم.

 

مسکن ظرفیت افزایش قیمت ندارد
کارشناس مسکن با تاکید بر این که ظرفیت افزایش قیمت و بازار مسکن وجود ندارد از ورود مرصف 

کنندگان واقعی به این بخش خرب داد.

به گزارش تسنیم عباس شوکتی در حاشیه منایشگاه بین املللی امالک و مستغالت با بیان این که مسکن 

طی ۶ سال حد فاصل سال های 8۶ تا ۹2  سود فراوانی برای رسمایه گذاران این بخش به همراه داشت، 

اظهار کرد: سود رسمایه گذاری در حوزه مسکن کشور هن اکنون در حد نرخ تورم و در نقطه معقولی 

قرار دارد.

وی با یادآوری وجود 2.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور، افزود: حدود 500 هزار از 

واحدها در تهران است و این مسئله نشان می دهد دیگر ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود 

ندارد.

وی با یادآوری این که  حدود 24 میلیون خانوار بر اساس جدیدترین رسشامری در کشور داریم، اظهار 

کرد: تعداد واحدهای مسکونی کشور 27 میلیون دستگاه است از این رو  در  رشایط کنونی نباید انتظار 

افزایش قیمت ها را در بازار داشته باشیم.

به دنبال  ای  بیان کرد:عده  بازار مسکن  ای در  به سوداگری عده  با هشدار نسبت  کارشناس مسکن 

سوداگری و کسی سودهای نجومی از افزایش قیمت ها در بازار مسکن هستند در حالی که  بازار 

ظرفیت و رشایط الزم را برای  افزایش قیمت ها را ندارد.

به گفته شوکتی،  برخی ها با ایجاد جو روانی به دنبال القا این مسئله هستند که قیمت مسکن همواره 

در حال افزایش است و خریداران باید مسکن مورد نیاز خود را در کوتاه مدت خریداری کنند، چون  سال 

آینده قیمت ها افزایش زیادی خواهد داشت.

وی بیان کرد: آمارها نشان می دهد زمینه افزایش قیمت مسکن در بازار وجود ندارد و متقاضیان نباید 

شتاب زده  با قیمت های باال مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند و سال آینده نه تنها قیمت ها 

افزایش نخواهد داشت بلکه با کاهش هم مواجه خواهد شد.

وی تاکید کرد:با توجه به وضعیت اقتصادی در سال جاری و سال اینده هیچ اتفاق خاصی در بازار مسکن 

متصور نیست و رفتار بازار مسکن و رشد قیمت ها در این بخش متناسب با تورم عمومی کشور در 

نوسان خواهد بود.

وی با بیان این که در دی  ماه جاری در تهران 1۹هزار معامله مسکن انجام شد که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته قیمت مسکن 15درصد افزایش یافت، یادآورشد این در حالی است که در 10 ماه 

نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش قیمت مسکن در حدود 8درصد بوده است.

وی همچنین گفت: با توجه به این که دولت در بودجه آینده برای ارائه خدمات عمومی واحدهای 

نوساز افزایش قیمت پیش بینی نکرده است، لذا سال ۹7 شاهد آنچنان رشد قیمت ها در بازار مسکن 

نخواهیم بود.

وی افزود:  ورود مرصف کنندگان واقعی در بازار هرگونه سوداگری را در بازار مسکن کشور از بین خواهد 

برد و در این صورت حباب قیمت ها نیز در برخی از مناطق شهری از بین خواهد رفت. 

وی بیان کرد: در سال های گذشته تقاضا در بازار مسکن همواره دو دسته مرصفی و رسمایه گذاری داشته 

است و خوشبختانه در سال های اخیر به علت سیاست های دولت در حوزه مسکن، عمال کسانی که در 

حوزه مسکن برای  کسب سودهای بادآورده سوداگری می کردند از این بخش خارج شدند و هم اکنون 

مرصف کنندگان واقعی در بازار به دنبال خرید مسکن مورد نیاز خود هستند. 

ابراز امیدواری ای تی آر نسبت به ادامه تحویل هواپیما به ایران
مدیرعامل رشکت هواپیامسازی ای تی آر ابراز امیدواری کرد تشدید تنش ها بین ایران و آمریکا، مانع از رابطه تجاری این رشکت با تهران نشود.

به گزارش خربگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خربی ایر ترانسپورت ورلد، رشکت هواپیامسازی ای تی آر امیدوار است که تشدید تنش ها بین ایران و آمریکا، مانع از رابطه تجاری این رشکت با تهران 

نشود.

رشکت ای تی آر در سال 2017، 8 فروند هواپیامی توربو پراپ تحویل ایران داده و قصد دارد تا پایان امسال 12 فروند دیگر به این کشور تحویل دهد.

ای تی آر بعد از اجرای برجام و لغو تحریم ها توانست قرارداد فروش هواپیام به رشکت ایران ایر را به امضا برساند. اما نارضایتی دولت ترامپ از توافق احتامال ادامه تحویل هواپیامهای این رشکت 

اروپایی به ایران را در معرض ریسک قرار داده است. با این وجود، کریستین رشر، مدیرعامل رشکت ای تی آر امیدوار است که این رشکت اجازه داشته باشد، کار با تهران را ادامه دهد.

رشر در این باره گفت: »این تحول )نوسازی ناوگان هوایی( برای آنها بسیار قدرمتند است و به رصاحت می توان گفت که از نقطه نظر ژئوپلتیک و امنیتی کامال بی خطر است.«

وی افزود: »هیچ ابزاری قوی تر از ارتباطات برای آزادسازی اقتصادی وجود ندارد...زمانی که آنها )ایرانی ها( رشوع به تحویل گرفنت این هواپیامها کردند، متوجه شدند که می توانند با آنها بسیار 

بیشرت )از هواپیامهای قدیمی قبلی( پرواز کنند، زیرا آنها جدید و قابل اعتامد بودند.«

ای تی آر همچنین تعدادی از متخصصان را برای آموزش نحوه پرواز با این هواپیامها به خلبانان ایرانی به این کشور اعزام کرده است. 
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مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه این گروه برای معرفی محصوالت جدید خربداد و گفت: به 

زودی اخبار خوشی در این زمینه از سایپا شنیده خواهد شد.

به گزارش سایپا نیوز؛  محسن جهرودی در نشست منایندگی های فروش و خدمات پس از فروش استان 

های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری که در شهر اصفهان برگزار شد با بیان این مطلب که گروه سایپا 

باید همواره به دنبال تکمیل سبد محصوالت باشد اظهارکرد: پروژه جدیدی را در راستای تکمیل سبد 

محصوالت در دست اجرا داریم که امیدوارم با حامیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به زودی این 

پروژه نهایی شود.

وی با بیان این مطلب که سایپا به دنبال اجرای برنامه های مولد است، افزود: سیاست تکمیل و توسعه 

محصول را با قدرت ادامه خواهیم داد تا بتوانیم در رده های مختلف پاسخ گوی نیاز بازار و مشرتیان 

باشیم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود ترصیح کرد: سایپا در گذشته متحمل مشکالت فراوانی ناشی از 

تحریم های بین املللی و مشکالت اقتصادی شده که با تالش و برنامه ریزی توانسته به دوران ثبات و 

بازگردد. رشد 

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در ادامه درخصوص شبکه منایندگی های فروش و خدمات پس از 

فروش سایپا در رسارس کشور تاکید کرد: راهربد مدیریت ارشد گروه در زمینه شبکه، اجرای عدالت و 

حامیت از منایندگی های ضعیف تر و توامنندسازی آن ها و همچنین پاسخگویی به خواسته های مشرتیان 

است.

جهرودی بیان کرد: باید شبکه ای فکر کردن را در میان منایندگی ها جاری کنیم تا از این طریق منافع 

موجود در آن، با اجرای عدالت تقسیم شود تا منایندگی ها راضی باشند و با ارائه خدمات مناسب موجبات 

رضایت مشرتیان را بیش از پیش فراهم کنند چراکه منافع سازمان متعلق به اعضای شبکه است و باید 

درون خانواده باشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: توجه به انضباط در فروش 

محصول، اهتامم درخصوص خدمات پس از فروش و اجرای عدالت از جمله اموری است که باید مورد 

تاکید و توجه قرار گیرد.

 جهرودی افزود: در حال حارض علی رغم وجود نوسان در قیمت ارز و برخی مشکالت دیگر، شتاب بی 

سابقه ای را در تولید محصول در سطح گروه سایپا شاهدیم که بیانگر رشد و پویایی این مجموعه است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: متام قدرت و توان سایپا در تولید، شبکه فروش و تجربیات دیرینه 

و چندین ساله آن است که موجب بزرگی سایپا شده است و سایپا سازمانی است که به اوج بازخواهد 

گشت زیرا شبکه ای پرقدرت و گسرتده در سطح کشور دارد که منایندگان این شبکه سال ها در سختی 

ها کنار گروه ایستاده اند.

برنامه سايپا براي معرفي خودروهاي جديد
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ترخیص ۴ هزار خودرو دپو شده در گمرک
در حالی با پیشنهاد وزیر صنعت بیش از ۴۰۰۰ خودروی درگمرک مانده مجوز ترخیص خواهد گرفت که ارزش 

برخی از این خودروها باالی ۴۰هزار دالر می باشد.

به گزارش تسنیم، طی ماههای اخیر با بسته شدن سایت ثبت سفارش ابهاماتی درباره  وقوع تخلفات در خصوص 

واردات خودرو مطرح شده است. چندی قبل بود که موضوع تحقیق و تفحص واردات خودرو از سوی منایندگان 

مجلس شورای اسالمی کلید خورد. موضوع ابهامات واردات به همین جا ختم منی شود و اختالف نظرها به دستور 

العمل تازه منترششده واردات هم کشیده است.

در روزهای اخیر برخی مقامات وزارت صنعت به جای توضیح درخصوص ابهامات ایجادشده در واردات خودرو 

در ماههای بسته بودن ثبت سفارش با بحث افزایش تعرفه واردات خودرو درگیر بوده و از سوی دیگر برخی 

منایندگان مجلس نیز به دنبال طرح کاهش تعرفه واردات خودرو هستند.

در حال حارض با نامه نگاری های انجام شده بین وزرای صنعت و اقتصاد و رؤسای گمرک و سازمان توسعه تجارت 

به نظر می رسد خودروهای درگمرک مانده تعیین تکلیف شده اند.

بر این اساس ترخیص خودروهای مانده در گمرک  در چهار بخش دسته بندی و درخواست شده است که این 

بخش ها شامل خودروهای با ارزش گمرکی ۴۰ هزار دالر و کمرت، خودروهای با ارزش گمرکی باالی ۴۰ هزار دالر، 

خودروهای با مدل 2۰15 و خودروهای با مدل 2۰16 می شود.

نکته جالب توجه آنکه رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد ترخیص خودروهای با ارزش باالی ۴۰ هزار دالر را 

نیز به وزیر صنعت مطرح کرده و وزیر نیز این پیشنهاد را پذیرفته است. موضوع از آن قرار است که به تازگی 

دولت مصوبه ای داشته که بر اساس آن واردات خودرو با ارزش باالی ۴۰ هزار دالر ممنوع شده است.

مانور چینی ها در نمایشگاه خودرو نصف جهان
در منایشگاه امسال خودروی اصفهان همچنان رشکت های چینی قدرت منایی می کردند.

به گزارش خربآنالین، حدود دو ماه از برگزاری منایشگاه بین املللی خودرو تهران می گذرد که خودرویی ها، خود را 

برای منایشگاه دیگری آماده و این بار اصفهان میزبان خودرو از 3 تا 6 بهمن ماه ماه شد.

هامنند منایشگاه های قبلی خودرو، این بار هم رشکت های چینی با قدرت بیشرتی حارض شده بودند و از هر 

راهی، برای فروش محصوالت خود استفاده می کردند.

به گفته یکی از بازدیدکنندگان، در حال حارض خودروهای چینی در میان مردم اصفهان طرفدار دارد و بر همین 

اساس بود که شاید روبه روی غرفه های محصوالت چینی شلوغ تر از سایر غرفه ها بود.

کاهش ادامه دار رضایتمندی مشتریان از خدمات پس ازفروش خودرو
بررسی ها نشان می دهد رضایتمندی مشرتیان از خدمات فروش خودروهای سواری در طول حدودا یک سال 

اخیر کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، مرصف کنندگان رضایت چندانی از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو ندارند.

از  تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی  با کیفیت خودروهای داخلی و گران فروشی و  تناسب قیمت  عدم 

است. این رشکتها  از عملکرد  نارضایتی مرصف کنندگان  مهمرتین دالیل 

خریداران  از  نفر   262 و  هزار   ۸۸ از  نظرسنجی  با  ایران  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  رابطه رشکت  این  در 

خودروهای داخلی و وارداتی در بازه زمانی تابستان امسال )13۹6(، میزان رضایتمندی مشرتیان از خدمات 

است. کرده  بررسی  را  سواری  خودروهای  فروش 

تابستان  در  سواری  خودروهای  فروش  خدمات  از  مشرتیان  رضایتمندی  میزان  نظرسنجی  این  نتایج  طبق 

 امسال نزولی بوده و از 6۷۰ از هزار امتیاز در بهار امسال به 666 از هزار امتیاز در تابستان، کاهش یافته

 است.

کاهش رضایتمندی مشرتیان از خدمات فروش خودروهای سواری در تابستان نسبت به بهار امسال در حالی 

است که بررسی ها نشان می دهد میزان رضایتمندی مشرتیان از خدمات فروش خودروهای سواری در فصل های 

بهار و تابستان امسال نیز نسبت به زمستان سال گذشته )13۹5( با کاهش همراه بوده است

میزان رضایتمندی مشرتیان از خدمات فروش خودروهای سواری در زمستان 13۹5 برابر با 6۸۰ از هزار امتیاز 

بوده است.

خودروسازان از رقابت کامل دور شده اند
یک کارشناس صنعت خودرو با توجه به اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد کشور گفت: پیرشفت صنعت خودرو 

داخلی نیازمند حضور صددرصدی بخش خصوصی در این صنعت است

: افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت خودرو و حضور دولت با  امیر حسن کاکایی به خربخودروگفت 

 هدف هدایت و تامین هزینه های الزم بخش خصوصی، قطعاً پیرشفت صنعت خودرو را به دنبال خواهد

 داشت.

وی گفت: با توجه به اینکه صنعت خودرو یکی از رقابتی ترین صنایع دنیا است بایستی روابط بین خودروسازان 

و میزان رسمایه گذاری ها بر همین اساس تعیین شود.

وی افزود: دخالت دولت در صنعت خودرو باعث شده که خودرو سازان توانایی رقابت در یک فضای شفاف را 

نداشته باشند و از یک رقابت کامل و اصولی دور باشند.

وی ترصیح کرد: چنانچه خودرو سازان خواستار رقابت با کشورهای پیرشفته هستند باید بهره وری را افزایش 

دهند تا محصوالت داخلی به صورت رقابتی به بازار عرضه شود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به لزوم رشد بهره وری در صنعت خودرو گفت: چنانچه دولت خواستار 

افزایش بهره وری است باید صنعت، اقتصاد و غیره به صورت خصوصی مدیریت شود و دولت هم باید نقش 

کمرنگی در تصمیم گیری ها داشته باشد.

کاکایی همچنین به رسمایه گذاری خودروسازان خارجی در کشور اشاره کرد و افزود: در صورت تعیین مالکیت 

صنعت خودرو و وجود ثبات رویه در این بخش قطعاً صنعت خودرو به پیرشفت چشمگیری دست خواهد 

یافت.

ارزش واردات خودرو ۵۱ برابر صادرات 
خودروهای  صادرات  رشایطی  در 

سواری ایران 3۸ میلیون دالر است که 

در سال 13۹5 بالغ بر یک میلیارد و 

۹35 میلیون دالر خودروهای خارجی 

با  قیاس  در  آن  ارزش  که  وارد شده  

است. برابر  صادرات 5۰.۹2 

رسمی  آمارهای  ایسنا،  گزارش  به 

 13۹5 سال  در  که  است  آن  گویای 

در بخش تجارت خودروهای سواری 

خودرو  تن   6۰۰۰ از  بیش  ایران  در 

به ارزشی بالغ بر ٣٨ میلیون دالر به 

کشورهای مختلف صادر شده است.

البته ارزش این صادرات  و وزن آن 

در قیاس با سال قبل یعنی سال 13۹۴ 

افزایشی نزدیک به سه برابر داشته و 

1۴ میلیون دالر به 3۸ میلیون دالر 

رقم  این  وجود  این  با  است  رسیده 

صادرات  که   13۹3 سال  به  نسبت 

میلیون   1۰۰ از  بیش  خودرو  انواع 

رقمی  همچنان  داشت  ارزش  دالر 

این  حتی  می شود.  محسوب  پایین 

رقم در سال 13۹1 از این نیز فراتر 

رفته و به 325 میلیون دالر می رسید 

آن  گویای  به خوبی  این مسائل  که 

زمینه صادرات خودرو  در  که  است 

فاصله  روزهای خوب خود  با  هنوز 

داریم. بسیار 

خودروهای ایرانی کجا می روند؟

از کشورهای عراق، الجزایر، سوریه، 

ترکمنستان، لبنان، چین، ساحل عاج، 

آذربایجان، آملان و جیبوتی به عنوان 

عمده بازارهای هدف صادرات انواع 

خودروی سواری ایران یاد شده است 

با  عراق  کشورها  این  میان  در  که 

سهم  بیشرتین  درصدی   ۷6.3 سهم 

واردات خودرو را به خود  اختصاص 

داده و پس از آن الجزایر و سوریه به 

ترتیب با سهمی 5.3 و ۴.2 درصدی 

اما  دارند.  قرار  بعدی  رده های  در 

مانند  به کشورهایی  حجم صادرات 

چین تنها ۰.۸ درصد، ساحل عاج ۰.3 

آملان  درصد،   ۰.3 آذربایجان  درصد، 

کل  درصد   ۰.2 یک  هر  جیبوتی  و 

است. بوده  ایران  صادرات 

دیگر  لبنان  و  ترکمنستان  همچنین 

کشورهایی هستند که سهمی بیش از 

یک درصد صادرات خودروی سواری 

را به خود اختصاص داده و به ترتیب 

2.6 درصد و  2.۴ درصد را از آن خود 

کرده اند.

البته طبق اعالم جمهوری کره، ترکیه، 

قزاقستان، ارمنستان، بلژیک، فرانسه، 

مالزی  و  رومانی، مجارستان  روسیه، 

دیگر کشورهایی هستند که می توان 

از آنها به عنوان بازارهای مهم بالقوه 

صادرات خودرو یاد کرد.

رقبای صادراتی خودروی ایرانی

اما بر اساس آمارهای ارائه شده در 

سواری  خودروهای  صادرات  بخش 

تایلند،  اسلوواکی،  چک،  جمهوری 

بحرین  و  روسیه  چین،  هند،  ترکیه، 

شامر  به  ایران  رقبای  مهم ترین 

می روند.

قطعات  در  چین  پررنگ  نقش 

ایرانی خودروی 

مورد  اولیه  مواد  واردات  زمینه  در 

نیاز در سال 13۹5، ۴۷ درصد از این 

و  تامین شده  از کشور چین  کاالها 

میلیون   565 بر  بالغ  رقمی  کل  در 

دالر کاال در این بخش از کشورهای 

است. پس  ایران شده  وارد  مختلف 

واردات  درصد   1۴ رومانی  چین،  از 

به  را  ایران  اولین خودروسازی  مواد 

میلیون   ۷6 و  داده  اختصاص  خود 

دالر ارز کشور بابت واردات کاال از 

رومانی مرصف شده است. جمهوری 

 ( دالر  میلیون   ۴۸ صادرات  با  کره 

 ۷( دالر  میلیون  ژاپن ۴۷  درصد(،   ۸

 ۸( دالر  میلیون   ۴3 سوئد  درصد(، 

 ۷( دالر  میلیون   ۴1 ترکیه  درصد(، 

مورد  قطعات  واردات  از  درصد( 

خود  به  را  ایران  خودروسازی  نیاز 

می دهند.  اختصاص 

همچنین طبق این آمارها در زمینه 

رشکت  خودرو  انواع  صادرات 

و  دالر  میلیون   1۹ ایران خودرو 

رشکت سایپا 53 میلیون دالر صادرات 

داشته اند.

واردات حدود دو میلیارد دالر خودرو 

سواری

اما در بخش واردات خودرو، در سال 

رقمی  ایران  واردات  حجم  گذشته 

میلیون   ٩٣5 و  میلیارد  یک  بر  بالغ 

این رقم نسبت  دالر بوده است که 

به سال 13۹۴ که واردات این بخش 

 233 و  میلیارد  یک  معادل  ارزشی 

میلیون دالر بوده، رشدی قابل توجه 

می دهد. نشان  را 

رشد ٢١ درصدی تولید

طبق آنچه در آمارهای منترش شده 

اعالم شده، در سال 13۹5 در کشور 

بر یک میلیون و 255 دستگاه  بالغ 

است  شده  تولید  سواری  خودروی 

البته به گزارش انجمن خودروسازان 

ایران، این رقم در شش ماهه نخست 

و  هزار  معادل 6۴3  نیز  جاری  سال 

انواع خودروی سواری  321 دستگاه 

با مدت  مقایسه  در  که  است  بوده 

مشابه سال قبل رشد 21 درصدی را 

می دهد. نشان 

در  خودرو  صادرکنندگان  بزرگرتین 

دنیا

در حوزه تجارت جهانی خودروهای 

صادراتی  با  آملان  کشور  سواری، 

سال  در  دالر  میلیارد   152 معادل 

مجموع  درصد   22 میالدی   2۰16

خود  به  را  بخش  این  صادرات 

اول  رده  در  و  است  داده  اختصاص 

جدول قرار می گیرد پس از آن ژاپن 

 13 که  صادرات  دالر  میلیارد   ۹2 با 

درصد کل بازار می شود در رده دوم 

میلیارد   5۴ با  آمریکا  و  گرفته  قرار 

میلیارد   ۴۹ کانادا  درصد(،   ۸( دالر 

دالر )۷ درصد(، انگلستان ۴1 میلیارد 

 3۷ کره  جمهوری  درصد(،   6( دالر 

صادرات  از  درصد(   5( دالر  میلیارد 

اختصاص  خود  به  را  دنیا  خودروی 

تولید  حوزه  در  همچنین  می دهند. 

بر اساس آمارهای اعالم شده کشور 

چین با تولید 3۴ درصد تولید جهان 

در سال 2۰16 در رده اول جدول قرار 

گرفته و پس از آن کشورهای ژاپن و 

آملان به ترتیب با 11 و ۸ درصد از کل 

تولید دنیا، رتبه 2 و 3 جدول را به 

داده اند. اختصاص  خود 

نقاط قوت خودروی ایرانی

صادرات  قوت  نقاط  مهم ترین 

خودروی ایرانی بر اساس آنچه اعالم 

شده قیمت متام شده مناسب و قابل 

بازارهای  در  محصول  این  رقابت 

جهانی، رسمایه گذاری در برندسازی، 

و  جهانی  بازارهای  از  سهم  کسب 

ماندگاری در بازار، محصول باکیفیت 

رقابتی، ایجاد شبکه توزیع و فروش، 

محصول،  تنوع  در  انعطاف پذیری 

کسب فرصت های ورود به بازارهای 

بازار و حفظ رقابتی  جهانی و رشد 

می رود.  شامر  به  بازار  در  محصول 

چوب های موجود الی چرخ صادرات 

خودرو

موانع  موارد  این  کنار  در  البته 

متعددی نیز بر رس راه صادرات انواع 

از  که  دارد  وجود  ایرانی  خودروی 

به کاهش قدرت  آنها می توان  میان 

خاورمیانه،  منطقه  در  مردم  خرید 

در  اقتصادی  و  سیاسی  ثبات  عدم 

برخی از بازارها که منجر به توقف 

یا کاهش صادرات می شود، مشکالت 

نقل و انتقال ارز، هزینه باالی حمل 

عدم  دریایی،  حمل  خصوص  به 

ارائه تسهیالت ارزان قیمت و رقابتی 

عدم  و  داخلی  بانک های  توسط 

امکان استفاده از تسهیالت بانک های 

مشوق های  پرداخت  عدم  خارجی، 

واردات  قوانین  تغییر  صادراتی، 

استانداردهای  سمت  به  کشورها 

سختگیرانه و اعامل ناگهانی این نوع 

اشاره  کشورها  از  برخی  در  قوانین 

کرد.

اسناد  ارائه  مشکالت  همچنین 

بازارهای  در  ایران  مبدا  با  بازرگانی 

صاحب نام  تجار  متایل  عدم  هدف، 

همکاری  به  هدف  بازارهای  در 

امکان  عدم  ایرانی،  رشکت های  با 

با  کاالها  ایرانی  سی  ال  گشایش 

ارز  تخصیص  عدم  و  ایران  مبدا 

ال  گشایش  عدم  صورت  در  دولتی 

عدم  و  آفریقایی  بازارهای  در  سی 

اتحادیه های  در  ایران  عضویت 

مشکالت صنعت  دیگر  از  اقتصادی 

 خودروسازی و صادرات آن به شامر

 می رود.

برای رفع این موارد نیز  مواردی مانند 

برقراری مجدد مشوق های صادراتی، 

موفق  کشورهای  از  الگوبرداری 

ساخنت  واقعی  کره،  و  چین  مانند 

اختصاص وام های کم بهره،  ارز،  نرخ 

ایجاد  به  کمک  و  سیاستگذاری 

ایجاد  حمل،  حرفه ای  رشکت های 

اتصال  پایانه های مرزی،  ظرفیت در 

خط ریلی ایران و عراق، ایجاد ارتباط 

و  خارجی  و  ایرانی  بانک های  بین 

از  اقتصادی  اتحادیه  به  ایران  ورود 

جمله راهکارهای پیشنهادی در این 

می رود. شامر  به  بخش 

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با اشاره 

به اینکه تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده به توازن 

قیمتی کمک می کند، گفت: تغییر تعرفه واردات خودرو در 

انتظار تصمیم مجلس شورای اسالمی است.

در  خودروهای  تکلیف  تعیین  به  اشاره  با  رضایی  میثم 

در  صنعت  وزیر  :دستور  گفت  تسنیم  به  مانده،  گمرک 

که  مانده  گمرک  در  خودروهای  تکلیف  تعیین  خصوص 

موارد  و   2۰16 و   2۰15 خودروهای  نظیر  محصوالتی 

خاص دیگری را شامل می شد بدون شک موجب افزایش 

خواهد قیمتی  اصالح  همچنین  و  بازار  به  عرضه   میزان 

 شد.

کلیه  برای  تا  شده  ذکر  صنعت  وزیر  نامه  در  افزود:  وی 

خودروهای موجود در گمرک رعایت حقوق ورودی جدید 

موجب  امر  این  طبیعی  طور  به  که  شود  گرفته  نظر  در 

از بین رفنت حباب قیمتی شکل گرفته  بازار و  ساماندهی 

نیاز است که در  البته  ماه های گذشته خواهد شد،  طی 

 ورود این خودروها و افزایش عرضه به بازار ترسیع صورت

 گیرد.

اخیر  تصمیامت  در خصوص  پرسشی  به  پاسخ  در  رضایی 

دولت و مجلس در رابطه با تغییرات تعرفه واردات خودرو 

و همچنین اصالح دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو 

گفت: تا زمانی که این موضوع در مجلس طرح نشود منی 

توان انتظار تغییر خاص و یا گامنه زنی در این رابطه داشت؛ 

مبنای  بر  رفتاری  خودرو  واردات  تعرفه  افزایش  که  چرا 

سیاست های کلی نظام است و نیاز است تا مجلس و دولت 

در فضای به دور از جنجال و حاشیه بهرتین تصمیم را برای 

آن بگیرند.

به گفته وی، واردکنندگان تابع سیاست های کلی نظام در 

موضوع واردات خودرو هستند چراکه در رشایط فعلی باید 

منفعت اکرثیت مردم جامعه مالک تصمیم گیری ها باشد، 

در نتیجه باید واردات هدفمند و البته منطقی پیاده و اجرا 

شود.

تصمیم نهایی برای مشاوره خودرویی

در  اصناف کشور  اتاق  تخصصی خودرو  کمیسیون  رییس 

بخش دیگری از سخنان خود دلیل حضور در برخی جلسات 

موضوع  را  اسالمی  شورای  مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون 

مغایرت حذف گری مارکت از حوزه واردات خودرو اعالم 

خودرو  واردکنندگان  مناینده  عنوان  به  بنده  کرد:  اظهار  و 

حامی  عنوان  به  خصوص  این  در  شکایت  پیرو  و  کشور 

نه  و  یافتم  حضور  جلسات  این  در  موضوع  از  مطلع  و 

منظور  به  را  این حوزه  اطالعات  ما  بلکه  مجلس  در  تنها 

سایر  اختیار  در  خود  اعضای  و  مردم  حقوق  استیفای 

 سازمان های دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار 

می دهیم.

مشاور  حکم  ابالغ  بر  مبنی  خربی  به  واکنش  در  رضایی 

خودرویی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز خاطرنشان کرد: 

در این رابطه بحث جایگاه مشاور خودرویی مطرح نیست 

که  حالی  در  نیست،  قبول  مورد  رابطه  این  در  اخبار  و 

کمیسیون اصل۹۰ همواره از فعاالن اقتصادی مشورت می 

گیرد و اگر انتصابی در این راستا باشدباید از سوی مجلس 

تایید و اطالع رسانی شود.

تغییر تعرفه واردات خودرو 
در انتظار تصمیم مجلس
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بورس کاال زبان مشترک تولیدکننده و مصرف کننده
است،  معتقد  اکربیان  اکربیان   

افزوده  ارزش  اجزای  متام  معامالت 

زنجیره فوالد، از سنگ آهن گرفته تا 

کنسانرته، گندله و آهن اسفنجی باید 

بین  مشرتک  زبان  ایجاد  منظور  به 

تولیدکننده و مرصف کنندها از بسرت 

شود. انجام  کاال  بورس 

منابع  از  یکی  عنوان  به  آهن  سنگ 

رشکت  برخی  برای  درآمدزا  اصلی 

دلیل  به  جهان،  معدنی  بزرگ  های 

افزایش تقاضا در چین در سال ۲۰۱۷ 

میالدی توانست با رشد قیمت همراه 

شود.

رشد  مدد  به  که  تقاضایی  افزایش 

این  در  فوالدی  محصوالت  تولید 

ایران به  کشور آسیایی رقم خورد و 

عنوان یکی از صادرکنندگان غیرسنتی 

توانست  نیز  چین  به  آهن  سنگ 

محصول بیشرتی به این کشور صادر 

کند. 

در همین ارتباط، رییس انجمن سنگ 

ایران به سیاست های خارجی  آهن 

چین درباره واردات سنگ آهن اشاره 

کرد و به سنا گفت: افزایش واردات 

تاثیر  تحت  توسط چین  آهن  سنگ 

رشد تولید و باال رفنت میزان مرصف 

داخلی  قوانین  و  سیاست  اما  بوده، 

چین منطبق بر رعایت قوانین زیست 

تنها  که  است  مبنا  این  بر  محیطی 

سنگ آهن با عیار باال و کیفیت باال 

خریداری می کند. نکته حائز اهمیت 

از  خاصی  طیف  تنها  که  است  این 

تولیدکنندگان ایرانی محصول با درجه 

خلوص و عیار باال ارایه می کنند و در 

مقابل حجم باالیی از تولیدات ایرانی 

سنگ آهن هامتیت و با apo زیر ۱۶ 

درصد و یا سنگ آهن با عیار پایین 

است که تقاضا برای آن کمرت از سایر 

عیارها بوده و حتی میزان تقاضا برای 

برخی عیارها نیز در حد صفر است.

مهرداد اکربیان در خصوص وضعیت 

ذخایر موجود در معادن ایرانی اظهار 

کرد: در ایران هم پهنای سنگ آهن 

سنگ  هم  و  دارد  وجود  هامتیتی 

آهن مگنتیت که قسمت عمده آنها 

عیار متوسط و متوسط رو به پایین 

دارند؛ بر همین اساس همه معادن 

توان اینکه در این حوزه مگنتیت با 

عیار باال به چین صادر کنند را ندارند 

که این امر نیز مزید بر علت شده تا 

ایران در ماه های اخیر به  صادرات 

ابتدایی سال ۲۰۱۷  نسبت ماه های 

یابد. میالدی کاهش 

بررسی وضعیت صادرات سنگ آهن 

از دو منظر

صادرات  وضعیت  بررسی  در  وی 

کرد:  اظهار  ایران  تولید  آهن  سنگ 

این موضوع از دو جنبه قابل بررسی 

های  بحث  به  جنبه  اولین  است. 

بر  موجود  های  سیاست  و  داخلی 

حارض  حال  در  که  چرا  گردد؛  می 

تولید کنسانرته و گندله  کارخانجات 

و  رشد  حال  در  کشور  در  سازی 

توسعه هستند که خود از سنگ آهن 

استفاده  تولید  اولیه  ماده  عنوان  به 

از  بخشی  رو،  همین  از  کنند.  می 

سنگ آهن که روزی صادر می شد، 

در داخل فرآوری می شود که با ادامه 

این روند به نظر می رسد تا چند سال 

آینده رشایط بگونه ای پیش رود که 

صادراتی در حوزه سنگ آهن نداشته 

نیز  واردات  به  نیاز  حتی  و  باشیم 

یابد. افزایش 

وی به رکود حاکم بر اقتصاد کشور 

کاهش  دیگر  عامل  عنوان  به  نیز 

و  کرد  اشاره  آهن  سنگ  صادرات 

کشور  گذشته  سال  گفت: طی چند 

که  بوده  مواجه  رکود  با  حالی  در 

اخیرا از آن خارج شده است. با این 

حال معادن کوچک و متوسط ما که 

در  و  بودند  آهن  سنگ  تولیدکننده 

چرخه تولید و صادرات نقش داشتند 

توجیه  و  درآمدزایی  عدم  علت  به 

فعالیت  و  تولید  از چرخه  اقتصادی 

دالیل  از  یکی  این  و  شدند  خارج 

است. بوده  صادرات  حجم  کاهش 

کل زنجیره فوالد وارد بورس کاال شود

وی در ادامه به عرضه سنگ آهن در 

بورس کاال اشاره کرد و  گفت: تاکنون 

آهن  سنگ  صادرات  از  بخشی  تنها 

کشور در بورس کاال صورت می گیرد 

این در حالی است که انجمن سنگ 

متام  معامالت  انجام  دنبال  به  آهن 

اجزای ارزش افزوده زنجیره فوالد، از 

سنگ آهن گرفته تا کنسانرته، گندله 

کاال  بورس  از بسرت  اسفنجی  و آهن 

است. با این حال تاکنون این اتفاق 

 ۱۰۰ صورت  به  آهن  سنگ  درباره 

انجام نشده است. درصدی 

وی در خصوص مازاد تقاضا به نسبت 

عرضه در بورس کاال با بیان اینکه در 

نحوه  رس  بر  مشکل  داخلی  بازار 

قیمت گذاری است، عنوان کرد: در 

بورس کاال تقاضای خرید سنگ آهن 

سنگ  تولیدکنندگان  اما  دارد  وجود 

می  که  زمانی  کشور  تولیدی  آهن 

خواهند با تولیدکنندگان کنسانرته که 

مرصف کننده سنگ آهن دانه بندی 

محدودیت  کنند  معامله  هستند، 

ارایه قیمت دارند. زیرا در حال حارض 

قیمت گذاری در حوزه سنگ آهن و 

اعامل  دستوری  صورت  به  کنسانرته 

شود.  می 

تعرفه  وضع  اعالم  به  اشاره  با  وی 

امروز مشاهده  تاکید کرد:  صادراتی 

روند  اصالح  جای  به  که  شود  می 

و  عرضه  مبنای  بر  گذاری  قیمت 

تقاضا، اقدام به وضع تعرفه صادراتی 

این  از  شود.  می  آهن  سنگ  برای 

یک  چرا  که  کنیم  بررسی  باید  رو، 

مکان  و  زمان  یک  در  تولیدکننده 

کامال مشخص از عرضه در بازار داخل 

رس باز می زند و به فکر عرضه در 

بازارهای خارجی می افتد؟؛ به اعتقاد 

عدم  آن  های  علت  از  یکی  بنده 

نحوه  نبودن  آزاد  و  شفافیت  وجود 

قیمت گذاری با استفاده از عرضه در 

کاالست.  بورس  بسرت 

طور  به  کاال  بورس  های  ظرفیت  از 

شود منی  استفاده  کامل 

با  ایران  آهن  سنگ  انجمن  رییس 

بیان اینکه بورس یکی از بهرتین روش 

محصوالت  قیمت  کشف  برای  ها 

است،  آهن  از جمله سنگ  مختلف 

کاال  بورس  کلی  طور  به  گفت: 

همواره برای کشف قیمت انواع کاال 

تجویز می شود و بهرتین سازوکار را 

انجام  ایجاد شفافیت قیمت و  برای 

و  تولیدکننده  بین  صحیح  معامالت 

مرصف کننده ایرانی و حتی خریدار 

سازد. می  فراهم  خارجی 

در حوزه سنگ  ما  کرد:  وی ترصیح 

آهن از ظرفیت های بورس به طور 

البته  ایم؛  نکرده  استفاده  کامل 

پیگیری های متعددی از سوی انجمن 

سنگ  عرضه  برای  ایران  آهن  سنگ 

آهن و کشف قیمت آن با استفاده از 

این بسرت شفاف صورت گرفته است 

که امیدواریم نتیجه این نشست ها 

عملیاتی شود. زودی  به 

اکربیان در خامته سخنان خود عرضه 

در بورس کاال را برای حل مشکالت 

و  خواند  گشا  راه  گذاری  قیمت 

افزود: بورس کاال در حوزه معدن می 

تواند زبان مشرتک بین تولیدکننده و 

مرصف کننده سنگ آهن باشد تا به 

عنوان مبنای واقعی حاکم در مکانیزم 

آهن  سنگ  قیمت  تقاضا،  و  عرضه 

تعیین شود. عادالنه 
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به گفته دبیر شورای عالی بورس ، هر طرح منی تواند در بیش از 

یک سکو پذیرفته شود و حداکرث هر طرح می تواند 5۰۰ میلیون 

تومان تأمین مالی کند. ضمن اینکه مجموع طرح های باز هر 

سکو منی تواند بیش از 5 میلیارد باشد.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب به سنا 

گفت: بر اساس تعریف سازمان بین املللی کمیسیون های اوراق 

بهادار )IOSCO(، تأمین مالی جمعی عبارت از به کارگیری منابع 

خرد رسمایه ای از تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی جهت 

تأمین مالی رشکت های نوپا یا طرح های متهورانه است.

مالی  تأمین  الزامات  و  فرایند  ماهیت،  دربارۀ  محمدی  شاپور 

جمعی افزود: این مدل تأمین مالی بر بسرت اینرتنت و از طریق 

می شوند  طراحی  منظور  بدین  که  سکوهایی  یا  وب سایت ها 

می گیرد. صورت 

سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت: در حال حارض رشکت های 

چندی وجود دارند که از طریق سکوهایی که طراحی کرده اند 

اقدام به تأمین مالی طرح ها می کنند اما با امضای تفاهم نامۀ سه 

وزارت خانه امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطالعات، 

و تعاون، کار و رفاه اجتامعی، امکان تأمین مالی مجوز دار فراهم 

شده است.

وی توضیح داد: از منظر نهاد ناظر، تأمین مالی جمعی از دو 

جنبه قابل توجه است: اول،برقراری تعادل بین نقش آفرینی بازار 

رسمایه در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی جمعی و حامیت 

از رسمایه گذاران؛  و دیگری مد نظر قرار دادن ریسک های تأمین 

مالی جمعی و تعیین فرایندی که ریسک های موجود را کمینه 

کند.

محمدی ادامه داد: در فرایند تأمین مالی جمعی سؤال ابتدایی 

آن است که چه ریسک هایی بر این فرایند مرتتب است؟ براساس 

گزارش های بین املللی، ریسک های محتمل شامل ریسک نکول یا 

شکست طرح های متهورانه، ریسک شکست سکو یا وب گاه های 

تأمین مالی جمعی، نقدشوندگی پایین ابزارهای مرتبط با تأمین 

تأمین  مالی جمعی، عدم تجربۀ کافی رسمایه گذاران در حوزۀ 

مالی جمعی وریسک تقلب و پولشویی خواهد بود.

دبیر شورای عالی بورس  با بیان اینکه در قبال این ریسک ها، 

کرده  پیش بینی  را  گوناگونی  راهکارهای  مختلف  کشورهای 

اند، گفت: از جمله این راهکارها می توان به ایجاد محدودیت 

مجموع  برای  محدودیت  ایجاد  حقیقی،  رسمایه گذاران  برای 

رسمایه گذاری هر طرح بر روی سکو، الزام بر گذراندن دوره های 

آموزشی، امضای بیانیۀ ریسک توسط رسمایه گذاران، استفاده از 

شخص ثالث )مانند امین( در مدل تأمین مالی جمعی و الزامات 

افشای اطالعات متیقن اشاره کرد.

وی افزود: دومین سؤالی که در حوزۀ تأمین مالی جمعی وجود 

دارد این است که چه کسی می تواند عاملیت این فرایند را به 

عهده گیرد؟ مجدداً، بررسی کشورهای مختلف نشان داد که غالباً 

نهادهای مالی کار عاملیت تأمین مالی جمعی را اجرا می کنند و 

رصفاً ایاالت متحدۀ آمریکا، در کنار مجوز به کارگزاری ها، پلتفرم 

)یا هامن سکو( را به عنوان واسط تأمین مالی جمعی پذیرفته 

است.

جمعی  مالی  تأمین  کارگروه  در  شد  مقرر  محمدی  گفته  به 

ذینفعان  با حضور  اجتامعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  که 

مختلف تشکیل شده بود، دغدغه هایی از جنس نظارتی نیز مد 

نظر قرار گیرد. لذا جلسات متعددی میان کارشناسان سازمان، 

رشکت فرابورس و کارگروه تأمین مالی جمعی برگزار شد و در 

نهایت هیئت مدیرۀ سازمان تصمیامت اتخاذ شده در کارگروه 

را جمع بندی کرد تا دستورالعمل مقتضی، پس از طی فرایند های 

الزم در شورای عالی بورس مطرح شود.

تأیید  مورد  که  مدلی  اساس  بر  کرد:  ترصیح  بورس  سخنگوی 

و  بورس  سازمان  از  مجوز  دارای  مالی  نهادهای  است،  سازمان 

اوراق بهادار می توانند نسبت به اخذ موافقت اصولی برای تأمین 

مالی جمعی از سازمان اقدام کنند.

دکرت محمدی خاطرنشان کرد: پس از اخذ موافقت اصولی، مجوز 

نهاد  به  ایران  فرابورس  ارزیابی رشکت  کارگروه  توسط  فعالیت 

ارائه می شود و رشکت هایی که در حال حارض در حوزۀ  مالی 

تأمین مالی جمعی فعالیت می کنند ۶ ماه فرصت خواهند داشت 

تا با یکی از نهادهای مالی دارای موافقت اصولی قرارداد منعقد 

کنند.

به گفته دبیر شورای عالی بورس ، هر طرح منی تواند در بیش از 

یک سکو پذیرفته شود و حداکرث هر طرح می تواند 5۰۰ میلیون 

تومان تأمین مالی کند. ضمن اینکه مجموع طرح های باز هر 

سکو منی تواند بیش از 5 میلیارد باشد. )طرح باز یعنی طرح هایی 

که فرایند تأمین مالی آنها به امتام نرسیده یا پول تجمیع شده 

در اختیار متقاضی تأمین مالی جمعی قرار داده نشده است.(

محمدی با اشاره به اینکه الزامات متعددی برای فرایند تأمین 

این  جمله  از  داشت:   اظهار  است،  شده  تعیین  جمعی  مالی 

الزامات، الزام افشای اطالعات است که متاماً در جهت کاهش 

از  حامیت  همچنین  و  مالی  تأمین  از  نوع  این  ریسک های 

است. رسمایه گذاران 

سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: نکته ای که باید خاطر نشان 

طریق  از  مالی  تأمین  از  فرایند  این  گرچه  که  است  این  کرد 

بهادار صورت  اوراق  و  بورس  سازمان  مجوز  با  و  بازار رسمایه 

می گیرد و نهادهای مالی نیز موظفند طرح هایی  را که برای آنها 

جذب رسمایه می کنند، ارزیابی فنی و مالی کنند، اما ریسک 

رسمایه گذاری از طریق تأمین مالی جمعی همچنان باالست و در 

صورت راه اندازی سکوهای رسمایه گذاری، رسمایه گذاران باید این 

موضوع را مد نظر قرار دهند.

خاطر نشان می شود: تفاهمنامه تامین مالی جمعی با همکاری 

فناوری  و  ارتباطات  وزارت  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت 

اطالعات، سازمان بورس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی، 

به  تاکنون  که   نوین  های  ایده  تحقق  برای  فرصتی  عنوان  به 

 دلیل کمبود رسمایه محقق نشده بود، اواخر ماه گذشته به امضا 

رسید.

رئیس سازمان بورس تشریح کرد:

 تأمین مالی جمعی؛ تأمین منابع خرد
 در بستر اینترنت

تاثیر دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها در روند معامالت بورسی
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس می گوید بانک هایی که با توقف طوالنی مدت مناد مواجه هستند، باید 

با توجه به دستورالعمل قبلی صورت های مالی خود را افشا کنند.

علی سعیدی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی منادها چقدر توانسته در 

چند روز اخیر در روند معامالت موثر واقع شود؟ گفت: این دستورالعمل خیلی کار را بهرت کرده است. ما قبال سود هر 

سهم را پیش بینی و حسابرس باید آن را تایید می کرد. در صورتی که حسابرس آن را تایید منی کرد، مناد متوقف می شد.

وی با اشاره به تخلفاتی که امکان داشت رشکت های بورسی مرتکب شوند، گفت: در زمان دستورالعمل قبلی توقف و 

بازگشایی، اگر رشکت گزارش پیش بینی سود را دیر می داد یا آن گزارش را به حسابرس منی داد، مناد متوقف می شد. مثال 

امکان داشت رشکت مدعی شود که یکی از قراردادهای مهمش نهایی نشده و در نتیجه منی تواند صورت های مالی اش 

را تحویل دهد. همه این موضوعات باعث می شد مناد متوقف شود. در آن زمان برخی بانک ها و بیمه ها که صورت های 

مالی شان را ارائه منی دادند منادشان متوقف می شد ولی االن دیگر آن بهانه ها وجود ندارد.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در رابطه با اینکه در حال حارض نیز احتامل دارد مناد تعلیق شود و فقط 

لفظ تعلیق شدن و متوقف شدن عوض شده است اظهار کرد: در عمل تعداد رشکت هایی که پتانسیل تعلیق دارند، به 

مراتب کمرت از رشکت هایی هستند که پتانسیل بسته شدن مناد دارند. با توجه به دستورالعمل قبلی، در مواقعی مناد 

بسته می شد و کسی منی توانست آن را باز کند، چرا که مقررات اجازه منی داد. االن هامن مقررات اصالح شده است.

سعیدی در پاسخ به اینکه آیا رشکت هایی که در حال حارض با توقف طوالنی مدت مناد مواجه اند، باید با توجه به  

دستورالعمل جدید اطالعات خود را افشا کنند یا باید به دستورالعمل سابق متکین کنند؟ توضیح داد: آن ها باید از 

دستورالعمل قبلی پیروی کنند، چرا که دستورالعمل جدید عطف به ماسبق منی شود. بانک هایی که زمان زیادی 

منادشان متوقف بوده در زمان دستورالعمل قبلی منادشان متوقف شده، هم اینک نیز باید با توجه به  دستورالعمل 

قبلی صورت های مالی خود را افشا کنند.

سعیدی در پاسخ به اینکه به نظرتان آیا نباید برای این منادهای بورسی چاره ای جدید اندیشید؟ تنها به بیان این جمله 

بسنده کرد که بله، در مورد آنها هم باید تصمیم گیری شود.

الزم به یادآوری است که سازمان بورس مدتی است که برای توقف و بازگشایی منادهای بورسی از دستور العمل جدیدی 

استفاده می کند این تصمیم در پی اعرتاضات نسبت به توقف طوالنی مدت منادهای بورسی گرفته شده است. آن 

طور که در این دستور العمل دیده شده، منادهای متوقف حداکرث ۹۰ دقیقه ای بازگشایی می شوند. البته منادهایی هم 

امکان دارد به علت عدم شفافیت تعلیق شوند.

 

رشد محتاطانه بورس تهران و تاثیر نوسانات نرخ ارز در معامالت
در هفته جاری فعاالن بورس تهران شاهد تداوم رشد قیمت سهم ها بود اما این رشد همراه با نگرانی ها و محتاطانه 

صورت گرفت، به طوری که درنهایت برخالف تصور بسیاری شاخص کل نتوانست در این پنج روز کاری عدد ۱۰۰ هزار 

واحدی را تجربه کند.

به گزارش ایسنا، بورس تهران در هفته گذشته شاهد رشد محتاطانه ای بود، به طوری که شاخص کل که در ۲۷ دی ماه 

توانسته بود پس از کانال شکنی هایی تا مرز کانال ۹۹ هزار واحدی پیش رود، رشد 5۹۹ واحدی را ثبت کند و به رقم 

۹۹ هزار و 5۲۲ برسد.

بازار ارز ایران در این هفته شاهد تضعیف ارزش پول ملی نسبت به دالر بود. رشد قیمت دالر در رشکت های بورسی 

باعث می شود آن هایی که مواد اولیه را با ارز خارجی تهیه می کنند، در نهایت مقدار سود بیشرتی شناسایی کنند و  

قیمت سهم شان افزایش یابد.

از طرفی تضعیف پول ملی می تواند با افزایش نگرانی ها نسبت به اقتصاد کشور همراه باشد و رسمایه گذاران ریسک 

گریز را نسبت به رسمایه گذاری در بازار رسمایه ایران مردد کند؛ این موضوع می تواند ریسک های سیستامتیک را برای 

فعاالن بورس تهران افزایش دهند، مضاف بر اینکه تردیدها از ادامه توافق برجام می تواند رسمایه گذاران خارجی  را که 

بازار ایران را رصد می کنند در تردید هر چه بیش تری قرار دهد.

در دو روز اول معامالت بورس تهران در این هفته تحت تاثیر عوامل یاد شده قیمت سهم ها تا حدودی فرو ریخت 

اما در ادامه توانست مقداری تقویت شود، رشد قیمت ها در روزهای پایانی معامالت نیز در گروه هایی ادامه داشت. 

شاخص آزاد شناور در پنج روز کاری بورس تهران ۱۰۶ واحد رشد کرد و تا رقم ۱۰۶ هزار و ۸۳۹ باال رفت.

شاخص بازار اول در این مدت با ۹۴ واحد رشد مواجه شد و عدد ۷۰ هزار و ۸۰۴ را تجربه کرد همچنین شاخص بازار 

دوم ۳۰۱۴ واحد افزایش یافت و به رقم ۲۱۱ هزار و ۳۴5 رسید. عالوه بر این ها شاخص صنعت در پنج روز کاری بورس 

۸۰5 واحد باال رفت و به رقم ۸۸ هزار و ۲۶۶ واحدی اکتفا کرد.

کاهش حجم و افزایش ارزش مبادالت بازار دوم فرابورس
دادوستدهای انجام شده توسط معامله گران در بازارهای نه گانه فرابورس هفته معامالتی منتهی به ششم بهمن ماه به 

نقل وانتقال یک هزار و ۹۴۸ میلیون ورقه بهادار منتهی شد.

به گزارش ایِبنا، در نخستین هفته کاری دومین ماه زمستان، در کنار معامالت جاری هفته در بازارهای مختلف فرابورس، 

بازار بدهی نیز میزبان عرضه دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه اسالمی به تعداد ۱۰ میلیون ورقه در مناد »اخزا ۶۰۶« 

به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که هر ورقه آن در جریان عرضه، ۷۷۱ هزار ریال قیمت خورد.

بدین ترتیب از چهارشنبه ۴ بهمن ماه، معامالت »اخزا ۶۰۶« با رسرسید دوساله )تاریخ رسرسید: ۲۲ مهر ۱۳۹۸( در بازار 

ابزارهای نوین فرابورس  آغاز شد که با عرضه این دور از اخزاها تنها عرضه یک مرحله از اسناد خزانه اسالمی در مناد 

»اخزا ۶۰5« در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ باقی مانده که انتظاری می رود به زودی شاهد عرضه آن باشیم.

با عرضه یک اخزای جدید در این هفته کاری، بازار ابزارهای نوین مالی در مجموع، دست به دست شدن ۶۹ میلیون 

ورقه بهادار به ارزش بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال را به خود دید که طبیعتا بیشرتین حجم و ارزش دادوستدی در این 

میان به بازار بدهی اختصاص داشت.

اوراق گواهی تسهیالت مسکن نیز در هفته نخست این ماه، رشد حدود ۱۰ درصدی حجم و ارزش مبادالتی را به همراه 

داشتند؛ به طوری که معامله گران این اوراق، به خریدوفروش ۴ هزار ورقه تسه به ارزش ۲۷۹ میلیارد ریال اقدام کردند.

کاهش حجم و افزایش ارزش مبادالت بازار دوم

در 5 روز معامالتی هفته ای که پشت رس گذاشتیم با تغییر مالکیت ۴۱5 میلیون سهم به ارزش مبادالتی بیش از یک 

هزار و پانصد میلیارد ریال در بازار دوم شاهد کاهش ۱۴ درصدی حجم و در مقابل، رشد 5 درصدی ارزش معامالتی 

این بازار در مقایسه با هفته پایانی دی ماه بودیم.

بازار اول نیز میزبان نقل وانتقال ۲۳۶ میلیون سهم به ارزش ۴۳۲ میلیارد ریال در ۱۳ هزار نوبت دادوستدی بود که این 

بازار با افت حجم و ارزش مبادالتی روبه رو شد.

از سوی دیگر جابه جایی های صورت گرفته توسط سهام داران در بازار پایه، رشد ۶ و ۲5 درصدی حجم و ارزش معامالتی 

این بازار را نسبت به هفته پیش به دنبال داشت که تابلو »پایه الف« بیشرتین نقش را ایفا کرد به گونه ای که در این 

تابلو، حجم و ارزش معامالت به ترتیب ۶۱ و ۹۱ درصد افزایش یافت.

در تابلو معامالتی »پایه ب« نیز شاهد افزایش حجم و ارزش دادوستدها بودیم. همچنین تابلو »پایه ج« که ویژه 

رشکت های پذیرش نشده در فرابورس است در حالی با کاهش ارزش روبه رو شد که حجم مبادالت آن افزایش یافت.

در مجموع بازار پایه طی یک هفته معامالتی، میزبان دادوستد یک هزار و ۲۲۷ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۷۷۲ 

میلیارد ریال بود که این حجم از مبادالت در ۱۱۷ نوبت معامالتی دست به دست شد.

محصوالت شیمیایی در صدر صنایع

افزایش  گذشته  هفته  به  نسبت  ریال،  میلیارد  و ۳۷۱  هزار  رقم ۳  به  رسیدن  با  سهام  بازار  معامالت خرد  ارزش   

ادامه روند هفته قبل، گروه محصوالت شیمیایی در جایگاه نخست صنایع فرابورسی قرار  یافت که همچنان در 

 دارد.

گروه های »فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط« و »فلزات اساسی« نیز به ترتیب با در اختیار گرفنت ۱۶ و ۱۳ 

درصد از ارزش معامالت کل، در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در نهایت شاخص کل فرابورس  که در طول هفته فرازوفرودهای زیادی را پشت رس گذاشت با قرارگیری در ارتفاع 

۱۰۹۳ واحدی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، تثبیت شد که نگاهی به درصد تغییر آیفکس از آغاز سال 

جاری، بازدهی ۲۴.5 درصدی را نشان می دهد. 
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کاربر  یک  رصفاً  جیمیل،  فعال  کاربر  ده  هر  از 

را  مرحله ای  دو  هویت  احراز  از  استفاده  توانایی 

دارد. این نوع روش احراز هویت، یک اقدام امنیتی 

رایگان است که برای حفاظت از حساب ها در برابر 

می گیرد. انجام  غیرمجاز  دسرتسی 

این دو مرحله شامل رمز عبور کاربر، به عالوه یک 

کد کمکی است که پس از یک رسی مراحل برای 

ورود، به گوشی همراه کاربر ارسال می شود.

به گزارش ایتنا زمانی که این مراحل به درستی انجام 

شود، امنیت حساب به هیچ وجه به خطر منی افتد، 

مگر اینکه هکر، رمز عبور و دستگاه تلفن همراه 

کاربر را در اختیار داشته باشد.

الزم به ذکر است که در احراز هویت دو مرحله ای، 

و  دارد  مهمی  بسیار  نقش  همراه  تلفن  گوشی 

ایمن  را به شکلی مطمنئ و موثر،  می تواند کاربر 

کند.

 یکی از مهندسان نرم افزار گوگل اعالم منود علیرغم 

ده  از  کمرت  دارد،  بحث  مورد  سیستم  که  مزایایی 

احراز  مدل  از  گوگل  فعال  حساب های  از  درصد 

می کنند. استفاده  دومرحله ای  هویت 

سیستم  این  از  استفاده  چرا  که  اینجاست  سؤال 

اذعان  از متخصصان گوگل  اجباری منی شود؟ یکی 

استفاده  قابلیت  در  سؤال  این  »پاسخ  داشت: 

است. از مردم درخواست می کنیم که از این امکان 

استفاده و به امنیت حساب های خود کمک کنند. 

کند،  اجباری  را  این سیستم  از  استفاده  اگر گوگل 

خود  حساب های  از  استفاده  به  حارض  نفر  چند 

بود؟« خواهند 

سیستم  حارض  حال  »در  افزود:  همچنین  وی 

سیستم  یک  عنوان  به  دومرحله ای  هویت  احراز 

غیررضوری شناخته شده است که امنیت اضافی را 

داشت.« خواهد  همراه  به 

از سوی دیگر، یک سازمان پژوهشی بر روی تعداد 

کاربرانی که از این قابلیت استفاده می کنند، تحقیق 

منوده و به این نتیجه رسید که کمرت از 10 درصد از 

کاربران جیمیل، این قابلیت امنیتی را بکار گرفته و 

به عنوان مثال، تنها حدود 28 درصد از مردم آمریکا 

از احراز هویت دو مرحله ای استفاده می کنند.

نظرسنجی  این  در  که  افرادی  از  درصد  حدود 56 

این  از  پیش  که  داشتند  اظهار  منودند،  رشکت 

احراز هویت دو  نظرسنجی، هیچ چیزی در مورد 

نشنیده اند. مرحله ای 

میلیون  از یک  بیش  شایان ذکر است که جیمیل، 

آن  بودن  پرطرفدار  نشانگر  که  داشته  فعال  کاربر 

است.

جیمیلواحرازهویتدومرحلهای

12

گامبلندفایرفاکسبرایامنیتبیشترکاربران
ایتنا - موزیال آپدیت جدیدی به مرورگر خود اضافه کرده که متام وقت اجازه ردیابی اطالعات 

کاربر را منی دهد.

مرورگر پررسعت Firefox Quqntom متعلق به Mozilla از ماه نوامرب عرضه شده است. در 

همین راستا موزیال آپدیت جدیدی برای مرورگر خود اضافه کرد که Firefox58 نام گرفته و 

می تواند 2۴ ساعت در ۷ روز هفته از ردیابی اطالعات کاربر جلوگیری می کند. این ویژگی 

Private Browsingنام گرفته است.   

کارتحافظه512گیگابایتیمیکرواسدیماهآیندهازراهمیرسد  
کارت حافظه 512 گیگابایتی microSD متعلق به Integral در اسفند ماه از راه خواهد 

رسید.

به گزارش باشگاه خربنگاران جوان؛ یک کارت حافظه 512 گیگابایتی microSD تا اواسط 

سال 2015 آشکار شد اما هرگز به بازار عرضه نشد. شاید این حافظه بهرت از قبلی کار کند. 

)اما هنوز قیمت  از راه خواهد رسید  این حافظه در فوریه  رشکت وعده داده است که 

ندارد(. مشخصی 
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به کشور در صورت همراه داشنت گوشی های مشمول  کلیه مسافران ورودی 

رجیسرتی و بهره گیری از خدمات شبکه سیم کارت های ایرانی، موظفند نسبت به 

ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، طرح ثبت شناسه گوشی همراه یا رجیسرتی، برای چندمین بار از 

مهرماه با هدف پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل و ثبت و مانیتورینگ آخرین 

شناسه های ترکیبی گوشی و سیم کارت که در شبکه ثبت شده، کلید خورد. به 

نظر می رسد بر خالف دفعات پیشین که این طرح هر بار به دلیلی با شکست 

و  اشکاالت  رو  از همین  است،  کامل  اجرای  بار در حال  این  روبه رو می شد، 

دغدغه های آن هم خود را نشان می دهند.

یکی از این دغدغه ها، گوشی مسافران است که اگر بخواهند بیش از 30 روز 

در ایران مبانند، برای استفاد از گوشی هایشان باید آن را در سامانه ثبت کنند. 

اولین برندی که مشمول طرح رجیسرتی شد، متام مدل های گوشی و تبلت رشکت 

اپل بود که از 1۴ آذرماه آغاز شد و پس از آن نیز از هشت دی  ماه مدل های 

گوگل، بلک بری و موتوروال مشمول طرح شدند و سایر مدل ها نیز به تدریج 

تحت پوشش طرح رجیسرتی قرار می گیرند. بنابراین مسافرانی که هریک از این 

گوشی ها را داشته باشند، با ورود به کشور باید گوشی خود را رجیسرت کنند در 

غیر این صورت گوشی آنها در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نخواهد بود.

در اطالعیه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درباره رجیسرتی آمده است ثبت 

و فعال سازی گوشی های مسافری براساس چارچوب ابالغی توسط گمرک اقدام 

می شود. گوشی تلفن افرادی که به عنوان مسافر و یا گردشگر وارد کشور شده و 

یا رومینگ خارجی دارند به مدت 30 روز در کشور فعال خواهد بود.

ایرانی  سیم کارت  از  همچنین  و  مباند  روز   30 از  بیش  بخواهد  مسافری  اگر 

استفاده کند، باید فرآیندی را طی کند. اینکه در محل ورود در گمرک در سامانه 

این موضوع را اظهار کرده و عوارض مرتتبه و حقوق ورودی را پرداخت  کند. این 

هزینه به ارزش کاالی وارداتی برمی گردد که باید اخذ شود.

لحاظ کردن رشایط  و  مقررات مسافری  رعایت  با  کرد  اعالم  نیز  ایران  گمرک 

غیرتجاری رصفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود 

بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذی نفع را در سامانه مسافری از طریق 

گزینه ثبت اطالعات وارد کرده و سپس مسافران نسبت به درج اطالعات شناسه 

IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام کنند. در صورت عدم اظهار تلفن همراه و 

عدم پرداخت حقوق ورودی هنگام ورود به کشور امکان رجیسرتی تلفن همراه 

وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.

حسین فالح جوشقانی - ریس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - 

اوایل دی ماه از طراحی سامانه ای توسط گمرک خرب داده بود که از طریق آن 

بتوان با دادن یک مهلت 10 تا 15 روزه به صاحبان گوشی ها فرصتی را برای 

انجام رجیسرتی به آنها بدهند. 2۷ دی ماه گمرک ایران راه اندازی سامانه آنالین 

رجیسرتی گوشی های مسافری را رسام اعالم کرد و از اعطای معافیت 80 دالری 

به تلفن همراه مسافران ورودی خرب داد.

بنابراین کلیه مسافران ورودی مکلفند حداکرث ظرف 10 روز از تاریخ ورود به 

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

irica.gov.ir/ImeiRegister اقدام کنند. لینک ورود به این سامانه ها در سایت 

گمرک ایران به آدرس www.irica.ir قرار داده شده است.

گوشی  عوارض  آنالین  پرداخت  درباره  خود  اظهارات  آخرین  طی  جوشقانی 

مسافران در سامانه گمرک بیان کرد: مسافرانی که وارد کشور می شوند، یک ماه 

فرصت دارند از طریق سامانه گمرک مشخصات گوشی و IMEI را وارد کنند. 

آنها باید عوارض الزم را برای این کار پرداخت کنند که البته حقوق مسافران در 

این زمینه لحاظ می شود. سامانه گمرک هنوز به صورت کامل فعال نیست، اما 

طی روزهای آینده مشکالت آن حل می شود و مسافران می توانند عوارض را به 

صورت آنالین پرداخت کنند.

در نهایت الزم است مسافرین از طریق این سامانه با احتساب 80 دالر معافیت 

ارزش  افزوده مابقی  ارزش  بر  به پرداخت حقوق و عوارض و مالیات  نسبت 

ارزش های گمرکی  برای هر مسافر )حسب  تلفن همراه  گمرکی یک دستگاه 

شده  مقرر  همچنین  کنند.  اقدام  مسافری  مقررات  وفق  سامانه(  در  مندرج 

اطالعات الزم برای ثبت شناسه گوشی هنگام ورود به کشور، با نصب برن، تابلو 

رشکت های  و  اطالع رسانی  خروجی  و  ورودی  مسافرین  به  بروشور  توزیع  و 

هواپیامیی نیز جهت اطالع رسانی به مسافران اقدامات الزم را انجام دهند.

شرط الزم برای رجیستری گوشی مسافران

عوارض را پرداخت و گوشی تان را رجیستر کنید

وزیر ارتباطات گفت: اگر یک اپراتور عالقه داشته 

باشد پیامکهای تبلیغاتی برای مشرتیان خود ارسال 

کند باید بسته های تشویقی به آنها پیشنهاد دهد و 

با اذن مشرتی پیامکها را بفرستد.

در  جهرمی  آذری  جواد  محمد  ایسنا،  گزارش  به 

حاشیه دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد 

در گفت و گو با خربنگاران افزود: با تنظیم مقررات 

دسته   2 به  پیامکها  این  تبلیغاتی،  پیامکهای  برای 

کلی و 6 زیر مجموعه با مقررات مخصوص به خود 

تقسیم شد و در این قوانین اپراتورها تکالیفی دارند 

و به صاحبان محتوا هم اجازه می دهند کسب و 

کار مرشوع خود را داشته باشند.

از  وی گفت: طی یک سال گذشته حجم بسیاری 

فعالیت ها در بخش توسعه روستایی انجام شده و 

خدمات ارتباطی هزار و 300 روستای استان خراسان 

رضوی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

استان طی  این  جهرمی ترصیح کرد: 500 روستای 

به 2  پایان سال جاری  تا  روستا  و ۹00  فجر  دهه 

شبکه اپراتور همراه دسرتسی کامل خواهند داشت.

از تهران دومین پارک  فناوری در  وی افزود: بعد 

و  علم  پارک  کنار  در  که  شود  می  افتتاح  مشهد 

اشتغال  زنجیره  تکمیل  به  دانشگاه مشهد  فناوری 

کند. می  کمک  جوانان 

معرفی متقاضیان توسعه پهنای باند به بانک 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این وزارتخانه در راستای 

اجرای مصوبه شورای عالی مجازی به تکالیف خود 

جامه عمل پوشانده است، از اعطای وام کم بهره به 

متقاضیان توسعه پهنای باند خرب داد.

به گزارش ایسنا، محمد جواد آذری جهرمی در مورد 

شبکه های  مورد  در  ارتباطات  وزارت  که  اقداماتی 

اجتامعی بومی انجام داده است، گفت: بر اساس 

از  کدام  هر  برای  مجازی  عالی  شورای  مصوبه 

شبکه  از  حامیت  جهت  در  تکالیفی  دستگاه ها 

پیام رسان بومی تعیین شده بود که بخشی از آن نیز 

شد. گذاشته  وزارتخانه  این  برعهده 

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که وزارت ارتباطات 

در این راستا انجام داده است تعیین نرخ ترجیحی 

برای این پیام رسان ها بود که اعامل شده و در حال 

تبلیغ است.

آذری جهرمی ترصیح کرد: تخصیص پهنای باند بر 

اساس نیاز متقاضیان از دیگر اقداماتی بود که در 

آنها  با  که  این صورت  به  انجام شد،  این خصوص 

مکاتبه شده و فضای مورد نیازشان از طریق ایجاد 

قرار گرفت. اختیارشان  Deta Ceter در 

دیگر  از  بهره  کم  وام  اعطای  کرد:  تاکید  وی 

که  شد  انجام  مورد  این  در  که  بود  اقداماتی 

و  شدند  معرفی  بانک  به  متقاضیان  آن  پی  در 

اداری آن نیز در حال طی کردن فرآیند   هم اکنون 

 هستند.

از  غیر  به  است  الزم  یادآورشد:  ارتباطات  وزیر 

ارتباطات سایر دستگاه هایی که سهمی در  وزارت 

اجرای این طرح دارند نیز در مورد روند اقداماتی 

که تاکنون در این خصوص انجام داده اند، پاسخگو 

باشند..

 وزیر ارتباطات:

ارسالپیامکهایتبلیغاتیممنوعاست
بدشانسی جدید اپل

قفلاپاستوربدونگذرواژهبازشد!
عامل  سیستم  از  نسخه ای  در  را  جدیدی  آسیب پذیری  امنیتی  کارشناسان 

هر  کردن  وارد  با  می دهد  اجازه  کاربران  به  که  کردند  کشف  مکینتاش 

کنند. باز  را  اپ استور  گذرواژه ای 

 macOS در را  جدیدی  آسیب پذیری  امنیتی،  کارشناسان  ایسنا،  گزارش  به 

High Sierra )نسخه ای از سیستم عامل مکینتاش توسعه یافته توسط رشکت 

اپل( کشف کردند که به کاربرانی که به عنوان مدیر وارد می شوند، اجازه 

 App Store Preferences می دهد بتوانند با وارد کردن هر گذرواژه ای، بخش

موجود در System Preferences را باز کنند.

این نقص به دنبال یک رسی اشکاالت امنیتی قابل  توجه در هفته های اخیر، 

از جمله نقص دسرتسی ریشه که به هر کسی اجازه دسرتسی به تنظیامت 

حساب کاربری مهم و بیشرت را می دهد، رخ داده است.

مراحل سوءاستفاده از این آسیب پذیری و دسرتسی به تنظیامت اپ استور 

 App Store Prefpane  شامل وارد شدن به عنوان یک مدیر محلی، باز کردن

باز بودن آن،  در  System Preferences، قفل  کردن padlock  درصورت 

کلیک کردن برروی قفل به منظور بازکردن آن و در نهایت واردکردن گذرواژه ی 

دلخواه می شود.

مرکز  وب سایت  در  و  گزارش  هوملت  اریک  توسط  که  آسیب پذیری  این 

ماهر به آن اشاره شده است، دسرتسی به داده های خصوصی را به  اشرتاک 

منی گذارد و تنها برروی آخرین نسخه ی macOS 10.13.2  و کاربرانی که 

می گذارد. تأثیر  می شوند،  وارد  مدیر  به عنوان 

ma- محدود می شود زیرا App Store Preferences  این اشکال به صفحه ی

cOS High Sierra در حال حارض padlock را به عنوان پیش فرض برای این 

بخش از تنظیامت انتخاب کرده است و  padlock  صفحه،  بخش های دیگر 

را در تنظیامت سیستم باز منی کند. عالوه  بر این، بسیاری از تنظیامت در 

پنجره ی App Store Preferences با گذرواژه ی Apple ID کاربر محافظت 

می شوند و منی توانند با استفاده از این روش تغییر یابند.

رشکت اپل هنوز به این آسیب پذیری پاسخی نداده است؛ اما احتامالً به  زودی 

یک وصله ی امنیتی منترش و این مسئله را حل خواهد کرد. در عین  حال، 

کاربران می توانند برای جلوگیری از مورد سوءاستفاده قرارگرفنت توسط این 

آسیب پذیری، پس از کار با سیستم، از حساب کاربری مدیر خود خارج شوند 

یا از حساب کاربری استاندارد به  جای حساب کاربری مدیر استفاده کنند.

 
احتمالقرارگرفتندوربینهایسلفی

زیرصفحهنمایش
ثبت اخرتاع سامسونگ می گوید دوربین های سلفی آینده ممکن است زیر 

صفحه منایش قرار بگیرند.

به گزارش باشگاه خربنگاران جوان؛ قرار گرفنت حسگر اثر انگشت زیر صفحه 

منایش قابلیتی است که می تواند باعث تغییر طراحی گوشی های هوشمند 

شود به طوری که احتامال شاهد قرار گرفنت برخی از قابلیت های گوشی ها 

زیر صفحه منایش باشیم. یکی از این قابلیت ها ترکیب حسگر اثر انگشت و 

دوربین زیر صفحه منایش است. اما آیا ترکیب حسگر اثر انگشت و دوربین 

زیر صفحه منایش ممکن است؟

ثبت اخرتاع سامسونگ چنین امکانی را تأیید می کند. این یک گام به جلوست 

و می تواند در آینده باعث تحول طراحی گوشی های هوشمند شود.

یک  دارای  حارض  حال  در  ها(  قاب  بدون  در  )اولین   Mi Mix شیائومی 

گوشی)earpiece( در زیر صفحه بود اما صدایی عالی نداشت. Mix همچنین 

دوربین سلفی را به پایین گوشی انتقال داده بود )البته این شاید مورد عالقه 

ما نباشد(. البته در حالت نظری می توان گفت دوربین می تواند هر جایی 

قرار بگیرد به رشط آن که ما در صفحه منایش آنچه را که دوربین نشان می 

دهد ببینیم )به طوری که هنگام برقراری متاس ویدیویی مشکلی از بابت 

ارتباط با طرف مقابل نداشته باشیم(.

به هر حال مشکل اینجاست که تا کنون هیچ کس چنین دوربینی را نساخته 

است. یک اخرتاع اولیه  از یک صفحه OLED  شفاف )transparent( با نرخ 

رفرش باال خرب می دهد که دستگاه می تواند صفحه را روشن و خاموش کند. 

به هرحال با توجه به رسعت پیرشفت تکنولوژی احتامال تا چند سال آینده 

شاهد تحول در زمینه طراحی خواهیم بود.

 

پلیاستورگوگلازاپاستوراپلجلوزد
کاربران گوشی های اندرویدی در سه ماهه چهارم سال 201۷ بالغ بر 1۹ 

میلیون اپلیکیشن را از فروشگاه اینرتنتی پلی استور گوگل دانلود کردند.

به گزارش ایسنا، آمارها و گزارش های منترش شده از سوی موسسه تحقیقاتی 

اپ آنی حاکی از آن است که کاربرانی که از گوشی های هوشمند با سیستم 

عامل اندروید استفاده می کنند، در فصل آخر سال 201۷ میالدی )از ماه اکترب 

تا دسامرب سال گذشته(، بیش از 1۹ میلیون اپلیکیشن اندرویدی از فروشگاه 

اینرتنتی و آنالین پلی استور گوگل دانلود شده است که نشان می دهد کاربران 

اندرویدی از کاربرانی که از فروشگاه اینرتنتی اپ استور اپل، اپلیکیشن دانلود 

کرده اند، بسیار بیشرت بوده و به نوعی از آنها سبقت گرفته اند.

این آمارها همچنین نشان می دهد که گروه هایی با اپلیکیشن هایی در زمینه 

بازی، مالی و شخصی سازی های اندرویدی، در صدر فهرست پر دانلودترین و 

پرطرفدارترین گروههای اپلیکیشن های اندرویدی بوده اند. این در حالیست 

اپل دانلود شده اند بیشرت درخصوص  از اپ استور  اپلیکیشن هایی که  که 

خریدهای اینرتنتی و مالی بوده اند.

نکته جالب اینجاست که بیشرت کاربرانی که در هند، اندونزی و برزیل بوده 

اند موجب شده اند که آمار دانلود و بروزسانی اپلیکیشن های اندرویدی در 

پلی استور گوگل به طور قابل مالحظه ای افزایش یابد و از رقیب خوداپ 

استور پیش بیفتد.

باهم  را  اینرتنتی  فروشگاه  دو  این  ارقام  و  اعداد  به صورت  بخواهیم  اگر 

مقایسه کنیم، تعداد دانلود و نصب اپلیکیشن های اندرویدی در پلی استور 

1۴5 درصد افزایش یافته این در حالیست که تعداد اپلیکیشن هایی که از اپ 

استور دانلود شده اند، ۹5 درصد رشد داشته است.

از آن طرف نیز کاربران در ایاالت متحده آمریکا از همه کشورهای دیگر 

۷5۰هزارکانالفارسیدرتلگرامثبتشد 
رصد فعالیت کاربران ایرانی در شبکه اجتامعی تلگرام نشان می دهد که بالغ 

بر ۷50هزار کانال فارسی در این شبکه ثبت شده و کاربران روزانه بالغ بر 2.3 

میلیارد بازدید از این کانالها دارند.

به گزارش مهر، آخرین وضعیت فعالیت کاربران ایرانی در شبکه اجتامعی 

مجازی  فضای  ملی  پژوهشگاه  توسط  که  ای  روزانه  رصد  برمبنای  تلگرام 

وابسته به مرکز ملی فضای مجازی صورت می گیرد، حاکی از آن است که تا 

روز دوم بهمن ماه جاری بالغ بر ۷5۴ هزار و 516 کانال فارسی در این شبکه 

پیام رسان به ثبت رسیده است.

برآورد فعالیت کاربران ایرانی در این شبکه اجتامعی طی 10 روز اخیر از 

افزایش بیش از 10 هزار کانال در بازه زمانی 2۴ دی ماه تا دوم بهمن ماه 

حکایت دارد. به نحوی که شامر کانالهای ایجاد شده در تلگرام از ۷۴3 هزار 

کانال در اواخر دی ماه به ۷5۴ هزار کانال رسیده است.

این درحالی است که از این تعداد کانال، 26۴ هزار و 3۴۷ کانال به روزرسانی 

می شوند.

درهمین حال بررسی ها نشان می دهد که طی 2۴ساعت به طور متوسط 

بیش از 3 میلیون و ۷5هزار و 22۷ مطلب در این شبکه اجتامعی منترش می 

شود که بیشرتین آمار مربوط به ساعت 22 شب است که بیش از 285 هزار 

مطلب در این ساعت منترش شده و کمرتین مطالب نیز )1۴ هزار و ۹5۷ 

مطلب( در ساعت ۴ صبح منترش می شود.

از سوی دیگر متوسط تعداد مطلب بر کانال در یک روز 11.63 مطلب است 

و این به این معنی است که به طور متوسط روزانه در هر کانال حدود 11.5 

مطلب منترش می شود.

تعداد کل بازدیدهای کانالهای فارسی شبکه اجتامعی تلگرام نیز در روز دوم 

بهمن ماه ٢ میلیارد و 285 میلیون و 3۷0 هزار و ۴3۹ بازدید برآورد شده 

است.

درهمین حال تعداد بازدید هر مطلب به طور متوسط در کانالها 800 تا 

1000 بار اعالم شده است و بیشرتین بازدید هر مطلب در کانال ها نیز طی 

10 روز اخیر به روز 30 دی ماه باز می گردد که هر مطلب حدود یکهزار و 

35 بار بازدید داشته است.

 

فروشاموالغیرمنقولوزارتارتباطات
بررسیشد

کمیته ارتباطات مجلس، موضوع فروش اموال غیرمنقول وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات را که در الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پیشنهاد شده 

است، بررسی کرد.

پیشنهادی  بودجه  الیحه  واحده  ماده  »و«  بند   16 تبرصه  مهر،  گزارش  به 

سال ۹۷ به وزارت ارتباطات و دستگاههای وابسته به این وزارتخانه اجازه 

فروش  به  را  غیرمنقول خود  اموال  از  ریال  میلیارد  تا سقف 5 هزار   داده 

برسانند.

در این تبرصه، اموالی مورد موافقت فروش قرار خواهد گرفت که واگذاری 

آن مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نباشد و با رعایت قوانین 

و مقررات مربوط به فروش برسند. از این رو مقرر شده که منابع حاصله 

از فروش این اموال به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

مطابق با این بند از الیحه پیشنهادی دولت، منابع حاصل از فروش اموال 

غیرمنقول وزارت ارتباطات پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش رسمایه 

پست بانک اختصاص خواهد یافت.

قرار  بررسی  مورد  مجلس  ارتباطات  کمیته  در  موضوع   این 

گرفت.

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات مجلس ، با اعالم این خرب گفت: 

موضوع افزایش رسمایه پست بانک به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات از محل اموال غیرمنقول این وزارتخانه این هفته در کمیته 

ارتباطات بررسی شد.

وی گفت: موضوع رسمایه مازاد و نحوه هزینه کرد این اموال در این جلسه 

با حضور مسئوالن وزارت ارتباطات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد که از 

نتیجه حاصل از این جلسه، در زمان تبدیل الیحه بودجه به قانون در مجلس، 

استفاده خواهد شد.

 

چالشهایآیندهوبوموبایلایران
بررسیمیشود

سومین هامیش »آینده وب و موبایل ایران« با هدف بررسی چالش های 

آینده وب در کشور برگزار می شود.

به گزارش مهر، هامیش »آینده وب و موبایل«، دهم و یازدهم اسفندماه 

امسال با حضور متخصصان و صاحب نظران صنعت وب و موبایل ایران و 

با محوریت بررسی روندهای جهانی فناوری های روز دنیا در این دو حوزه، 

برگزار می شود.

در این رویداد دو روزه رشکت کنندگان، ضمن آشنایی با فناوری های آینده ساز 

وب و موبایل، با رشکت در مباحث چالشی و ارتباط با صاحبنظران صنعت 

فناوری اطالعات ایران، می توانند موقعیت های شغلی و هم تیمی های جدید 

برای کسب وکار خود بیابند. ترسیم چشم انداز آینده وب و موبایل در جهان 

می تواند راهنامیی برای تصمیم گیران، تصمیم سازان و متخصصان ایرانی این 

حوزه نیز باشد.

کسب وکارهای  صاحبان  سازمان ها،  ارشد  مدیران  را  هامیش  این  مخاطبان 

کوچک و متوسط، طراحان و توسعه دهندگان وب سایت و موبایل، دانشجویان 

و عالقه مندان تشکیل می دهند. به همین دلیل پیش از این فراخوانی برای 

حضور همه فعاالن و صاحب نظران عرصه فناوری اطالعات کشور در این 

رویداد علمی منترش شده است.

اینرتنت اشیاء، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و فین تک 

محورهای این هامیش را تشکیل می دهند.

اضافه شدن برچسب سرعت وای فای عمومی به اندروید 8.1
گوگل به اندروید 8.1 برای شبکه های عمومی وای فای برچسب رسعت اضافه می کند. به گزارش باشگاه خربنگاران جوان؛ اگر چه حدود چند هفته از انتشار اندروید 

8.1 می گذرد،گوگل از اضافه کردن قابلیت های جدیدی به آخرین نسخه نرم افزاری خود دست نکشیده است. اندروید 8.1 برچسب های رسعت را برای شبکه های 

عمومی wi-fi اضافه می کند.این قابلیت  از امروز راه اندازی شده است هنگامی که شام آن را دریافت می کنید، برآوردی از رسعت هر شبکه وای فای عمومی 

نزدیک را می بینید )در عکس پایین می توانید مشاهده کنید(.سطح برای رسعت به سطح بسیار رسیع )بیش از 20 مگابیت(، رسیع )بین 5 تا 20 مگابیت(، خوب 

)بین 1 تا 5 مگابیت(، کند )زیر یک مگابیت( تقسیم بندی می شوند. این برچسب ها به شام کمک می کند تا به رسعت تصمیم بگیرید که آیا اتصال به همچین شبکه 

ای ارزش دارد یا خیر و به این وسیله تا حدی در زمان شام رصفه جویی می شود به جای اینکه مدت ها در انتظار بارگیری باشیم.


