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تومان

دولت از مجلس مجوز می خواهد؛

معوقات فاینانسها تسویه شد

ثبت نام

سود سهام عدالت مشموالنی که
شماره شبا ندادند در ابهام

متقاضیانیارانه

بخش خصوصی ،یتیم اقتصاد ایران است

صفحه 2

پرداخت تسهیالت از خط اعتباری قرارداد ایران و ایتالیا
فروش سرب و روی ایرانی

تورم  ۲رقمی در راه است

صفحه 7

ظرفیت  ۴۰میلیون کاربر را ندارند
صفحه 2

۸۰درصد نمایندگان مخالف افزایش قیمت بنزین؛

افزایش قیمت بنزین
در صحن علنی مجلس هم رای نمی آورد
عضو کمیسیون انرژی مجلس  ،افزود :حدود 80
درصد از منایندگان معتقدند که هرگونه افزایش
قیمت حامل های انرژی با گفتامن حامیت از مردم
مغایرت دارد و مخالف افزایش قیمت هستند.
وی ادامه داد :افزایش قیمت حامل های انرژی به
ویژه سوخت ارتباط مستقیم با گرانی ،بیکاری و
رکود دارد.
مناینده مردم نهاوند در مجلس  ،یادآور شد:
یکی از واقعیت های امروز جامعه ما این است

که با هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی
مخالفت شود ،لذا در صحن علنی مجلس نیز با
تغییر و افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت
می شود.
وی با اشاره به طرح برخی مسائل درباره بنزین دو
نرخی و سهمیه بندی بنزین ،ترصیح کرد :دو نرخی
شدن بنزین در مقام مقایسه با افزایش قیمت
به عدالت نزدیک تر است ،اما در این زمینه نیز
مخالفت هایی در مجلس وجود دارد.

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی اعالم کرد:

پرداخت تسهیالت از خط اعتباری قرارداد ایران و ایتالیا
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ،درباره قرارداد تامین مالی
 ۵میلیارد یورویی ایران و ایتالیا گفت :رشایط دریافت تسهیالت از این خط
اعتباری ،بهرت از صندوق توسعه ملی است.
به گزارش مهر  ،حمید قنربی با اشاره به امضای قرارداد اعطای خط اعتباری ۵
میلیارد یورویی از سوی ایتالیا به ایران ،افزود :بخش دولتی ،خصوصی و عمومی
میتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و به صنعت خاصی نیز تعلق ندارد.
وی گفت :متقاضیان میتوانند به بانکهای عامل صنعت و معدن وخاورمیانه
برای استفاده از این تسهیالت مراجعه کنند.او اضافه کرد :بانکهای دیگر

نیز به زودی وارد چرخه پرداخت این تسهیالت میشوند.قنربی افزود :بخش
دولتی برای استفاده از این خط اعتباری ،نیازمند مجوز شورای اقتصاد و بخش
خصوصی براساس اولویت طرح ،نیازمند تائید وزارتخانه مربوط است.
وی گفت :متقاضیان دریافت این تسهیالت با بانکهای ایران طرف هستند و
وثایق خود را در اختیار این بانکها قرار میدهند و بازپرداخت آن به صورت
یورو است.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی گفت :این تسهیالت برای
طرحهای خودگردان استفاده میشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بخش خصوصی ،یتیم اقتصاد ایران است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در بودجه
سال آینده در جهت حامیت از تولیدکنندگان و برای
تامین کرسی بودجه ،فروش کاالهای قاچاق با نظارت
مستقیم تولیدکننده داخلی پیش بینی شده است.
به گزارش ایسنا ،معصومه آقاپور علیشاهی روز
پنجشنبه گذشته در نشست مشرتک کمیسیون صنایع
اتاق بازرگانی ایران و اصفهان که در اتاق اصفهان
برگزار شد ،اظهار کرد :متاسفانه اقتصاد ایران در
 10سال گذشته دچار شعارزدگی شده و از اقدام و
عمل خربی نیست.وی با بیان اینکه دولت به جای
سیاست گذاری ،قیمت گذاری کرده است ،افزود:
بخش خصوصی یتیم اقتصاد ایران شده و باید کار
اساسی برای آن انجام داد ،دولت پس از  40سال فربه
و بخش خصوصی نحیف شده است.مناینده مردم
شبسرت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در سال
 ،1391کشور حدود  460هزار میلیارد تومان نقدینگی
داشت اما این رقم در حال حارض حدود  172درصد
رشد داشته است.آقاپور اضافه کرد :در سال ،1391
حدود  740هزار میلیارد تومان تولید در کشور وجود
داشت و در سال گذشته این عدد به  1320میلیارد
تومان رسید که با رشد  87درصدی روبرو بوده؛ البته
این درصد واقعی نیست ،چراکه رشد نرخ ارز وجود

داشته و بیشرت به دلیل تورم بوده است و اگر بخواهیم
به صورت واقعی محاسبه کنیم با رشد  28درصدی در
میزان تولید طی چهار سال اخیر مواجه بوده ایم .هم
چنین  148درصد رشد نرخ مالیات از سال  1391تا
 1395وجود داشته است.این عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس خاطرنشان کرد :این آمار و ارقام نشان می
دهد که خفگی اقتصاد به خصوص در بخش خصوصی
وجود داشته است.آقاپور به خطر پایان قراردادهای
سپرده گذاری در یک سال آینده اشاره کرد و گفت:
از سال  1391سپرده گذاری ها رشوع شده و در سال
 96و  97پایان می یابند و پول ها وارد بازار کشور
می شود و نقدینگی به شدت افزایش خواهد یافت
و در نتیجه افزایش نرخ دالر بی برو برگشت وجود
خواهد داشت و کسی منی تواند جلوی آن را بگیرد.
وی با بیان اینکه کمیسون اقتصادی مجلس حارض در
تخصص گرایی خوب پیش رفته است ،اضافه کرد :اتاق
های بازرگانی روی مدل های موفق مانند مدل های
اقتصادی کشور ترکیه و آملان کار کنند چرا که اتاق
بازرگانی باید سیاست گذار باشد نه قیمت پذیر.این
مناینده مجلس شورای اسالمی به موضوع مالیات بر
ارزش افزوده اشاره کرد و افزود :از آقای الریجانی
رییس مجلس خواستم که برای یک بار که شده با

همین صفحه

پیامرسانهای داخلی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

 ۵۰۰دالر زیر قیمت جهانی!

2

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

در کمیته امداد!

عضو کمیسیون انرژی مجلس ،معتقد است که
افزایش قیمت بنزین در صحن علنی ،هامنند
کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه رای منی آورد.
حسن بهرام نیا در گفت وگو با خانه ملت ،با
اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی در
الیحه پیشنهای دولت در بودجه سال  ،97گفت:
کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق پس از بحث و
بررسی ها با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالفت
کردند.

3

شجاعت متام ،متام حلقه ها را در بحث مالیات بر
ارزش افزوده حذف کند و باعث شود تا مالیات از
حلقه آخر دریافت شود اما مالیات بر ارزش افزوده
ماشین پولسازی دولت شده و زیربار حرف ها نرفته
است.آقاپور پیرامون نظام بانکی خاطرنشان کرد :باید
بپذیریم که تا وارد شبکه  FATFنشویم و شفافیت
نداشته باشیم مشکل حل نخواهد شد .در حال حارض
بزرگرتین مشکلامن بحث  FATFاست نه برجام.وی
گفت :مشکالت چند روز گذشته در کشور از مردمی
که در کف خیابان ها خواستار حق خود از موسسه
های کاسپین و آرمان بودند ،رشوع شد و باید فکری
به حال آن کرد.مناینده مردم شبسرت در مجلس شورای
اسالمی ترصیح کرد :زلزله در رسمایه های اجتامعی
وجود داشته که خیلی شدیدتر از زلزله کرمانشاه بوده
است و آن را در سه هفته اخیر دیدیم.آقاپور اضافه
کرد :در بودجه  97پیش بینی شده تا  6.5میلیارد دالر
از صندوق توسعه ملی برداشت شود و اتاق بازرگانی
باید تالش کند تا بیشرتین سهم از این میزان برداشت
را از آن خود کند.وی تاکید کرد :در بودجه سال 97
در جهت حامیت از تولیدکنندگان و برای تامین کرسی
بودجه ،فروش کاالهای قاچاق با نظارت مستقیم
تولیدکننده داخلی پیش بینی شده است.

صفحه 12

1

فقر احکام بودجه ای سال ۹۷

در حوزه صنعت ،معدن و تولید
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سود سهام عدالت مشموالنی که
شماره شبا ندادند در ابهام

سود سهام عدالت مربوط به سال مالی  ۱۳۹۵متعلق به مشموالن است اما
مبالغ سود آن مشموالنی که برای دریافت سود خود شامره شبای بانکی
اعالم نکرده اند چه میشود؟
به گزارش ایسنا ،آن طور که سازمان خصوصیسازی اعالم کرده عده ای از
مشموالن سهام عدالت برای دریافت سود سهام خود هنوز شامره شبای
بانکی اعالم نکرده اند به گفته رییس سازمان خصوصی سازی یکی از
استنباط ها از این موضوع این است که آن ها خود جزو دهک های
پایین درآمدی به حساب منی آورند و میخواهند این مبالغ به کم درآمد
های واقعی تخصیص پیدا کند.
در نتیجه این ابهام پدید می آید که در صورتی که این مبالغ توسط آن
مشموالن برداشت نشود چه تصمیمی برای آن اخذ خواهد شد ،آیا این
مبالغ به حساب خزانه دولت میرود؟
علی ارشف عبداله پوری حسینی در این مورد میگوید که این مبالغ به
خزانه باز منی گردد و متعلق به مشموالن است ولی اینکه چگونه در مورد
آن مبالغ حکم شود در آینده تصمیم گیری می شود چرا که علم به این
نداریم که چقدر از این افراد عاملانه و عامدانه رساغ سود سهام عدالت
خود منی آیند.
به گفته رییس سازمان خصوصی سازی ،بعد از توزیع سود سال ۱۳۹۵
میتوان در مورد سود آن عده خاموش تصمیم گیری کرد البته سازمان
خصوصی سازی در این مورد منیتواند تصمیم گیری کند و تنها میتواند
پیشنهاد دهد تصمیمگیری در لین مورد با مراجع قانونی است.
عالوه بر این عدهای به هامن ارزش سهام  ۵۳۲هزار تومانی قناعت کردند
و پولی واریز نکردند که ارزش سهام خود را تا یک میلیون تومان برسانند.
عدهای معتقدند که این افراد اطمینان الزم را از بابت پرداخت سهام
عدالت نداشتند یا آن را اقتصادی منیدانستند و عده ای هم آنقدر کم
در آمد بودند که منیتوانستند حساب خود را تا یک میلیون تومان افزایش
دهند البته به تعدادی که جزو دهک های پایین درآمدی محسوب می
شدند تخفیف داده شد و حساب سهام عدالت آن ها از ابتدا یک میلیون
تومانی بود اما آن طور که خود سازمان خصوصی سازی هم تایید میکند
احتامل دارد افرادی جزو افراد کم درآمد جامعه باشند و به درستی از
دیگزان متیز داده نشده باشند.
در هر صورت سیاست سازمان خصوصی سازی این است که سهامی که به
مشموالن متعلق نشده را در لیست واگذاری به عموم قرار دهد و احتامال
آن سهم ها از طریق بورس عرضه عمومی شود.

رکورد  ۱۴میلیارد دالر
سرمایهگذاری خارجی پس از رفع تحریم

معاون دفرت رسمایهگذاری خارجی سازمان رسمایهگذاری و کمکهای
اقتصادی و فنی ایران گفت :با رفع تحریمها توسط کشورهای خارجی ۱۴
میلیارد دالر رسمایهگذاری خارجی مصوب داشتیم که نسبت به قبل و بعد
انقالب رکورد محسوب میشود.
به گزارش ایسنا  ،اکرب قهرمانی در نشستی با عنوان «نشست کالنشهرها
و رسمایهگذاری خارجی :فرصتها و چالشها» ،اظهار کرد :بازار رسمایه
مطلوب ،بازاری است که در بخشهای گوناگون فعال است و هدفش
تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهاست و صندوق توسعه بیناملللی
تأمین مالی را فراهم میکند .این منابع همچنین به وسیله بانکها و
مؤسسات بیناملللی فراهم میشوند که این روند یاریدهنده به تأمین
طرحهای کشورهاست.
وی افزود :تسهیالتی که در قالب تأمین مالی بانکهای توسعهای ارائه
میشود ،به وسیله بانک جهانی یا بانک توسعه اسالمی فراهم میشود.
زمانی که صحبت از تأمین مالی میشود ،باید در نظر داشت که چه
بخواهیم چه نه ،بخش خصوصی در تأمین منابع مالی ،بسیار قابل اهمیت
ش خصوصی زمینه مناسب را برای رشد و توسعه مملکت
است و بخ 
فراهم میکند .رسمایهگذاری رشکتهای دولت و تأمین منابع مالی آن ،به
وسیله بودجه دولتی فراهم میشود.
معاون دفرت رسمایهگذاری خارجی سازمان رسمایهگذاری و کمکهای
اقتصادی و فنی ایران ادامه داد :برای تأمین منابع مالی کشورها چند
گزینه وجود دارد که شامل فاینانس و استفاده از بانکهای توسعهای
و رسمایهگذاریهای خارجی و غیره است که تجهزیات الزم برای اجرای
طرحها و توسعه کشورها را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه «دریافت تسهیالت از بانکهای تجاری و توسعهای به
سود بخشهای خصوصی است» ادامه داد :دریافت تسهیالت از بانکهای
تجاری برای بخشهای دولتی و خصوصی میتواند از منابع مهمی برای
تجهیز و اجرای طرحها باشد .زمانی که تأمین مالی تجاری گفته میشود،
منظور تأمین مالی کوتاهمدت است ،یعنی مؤسسهای وجود دارد که
برای تأمین گردش مالی مورد نیاز ،از این رسمایه بیناامللی استفاده کند.
مشهورترین تسهیالت در این زمینه از آن بانک توسعه اسالمی است.
او اظهار کرد :ایران به عضویت بانک توسعه آسیایی درآمده ،اما به دلیل
عدم تکمیل ثبتنام نتوانسته است از مزایای آن بهره بربد .بانکهای
تجاری خارجی ،بانکهایی هستند که میلیاردها دالر منابع مالی خارجی را
در اختیار کشورها قرار میدهند.قهرمانی توضیح داد :در سالهای گذشته،
تحریمها مانع از بهرهگیری ایران از منابع مالی جهانی شد .استفاده از
منابع فاینانس تفاوت آنچنانی از لحاظ تکمیل فرآیندهای داخلی ندارد.
هنگامی که صحبت از تأمین مالی خارجی میشود بسیار ساده است که
بخش خصوصی منیتواند از این منابع استفاده کند چراکه نیازمند ارائه
تضمین است ،اما باید توجه داشت اقدامات الزم برای تضمین هم برای
بخش خصوصی وجود دارد و هم بخش دولتی.وی با بیان اینکه «کل
منابعی که از ابتدای انقالب تا قبل از تحریمها دریافت شده ۳۰ ،میلیارد
دالر بوده است» توضیح داد :متأسفانه در طی  ۳۰سال ،این مقدار ظرفیت
جذب مناسب نبوده است .یکی از محدودیتهای ما در فاینانس این
بوده که متام بار جذب این منابع بر سیستم بانکی است .درواقع بانک
زمانی که این منابع را دریافت میکند ،مسئولیت بازپرداخت به موقع را
بر عهده میگیرد ،این در حالیست که بانک منیتواند فراتر از ظرفیت خود
مسئولیت بپذیرد.معاون دفرت رسمایهگذاری خارجی سازمان رسمایهگذاری
و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد :بانکها در هیچ کجای دنیا
وارد پذیرش ریسک منیشوند ،درحالی که فاینانس ،رسارس پذیرش ریسک
و خطر است .بنابراین به سازمانهایی غیر از بانک نیاز داریم که این
رشایط را در کشور ما ایجاد کنند .در کشورهای خارجی ،صندوقهایی
وجود دارد که وظیفه این صندوقها ریسکپذیری است ،متأسفانه ایران
هیچکدام از این رشایط را ندارد.
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

تورم  ۲رقمی در راه است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :پیش بینی
ما این است که تورم در سال  ۹۷دو رقمی است
اما اینکه چه رقمی باشد ،بستگی به قیمت حامل
های انرژی دارد.
به گزارش تسنیم  ،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ
به اینکه چه پیش بینی برای نرخ تورم در سال
آینده دارید ،اظهار داشت :براساس پیش بینی های
انجام شده اگر قیمت حامل های انرژی با پافشاری
دولت افزایش یابد ،به طور حتم با کوچکرتین
تغییری نرخ تورم نیز دو رقمی خواهد شد.
وی ادامه داد :اما بحث دو رقمی شدن تورم تنها
موضوعی داخلی نیست و تحت تاثیر قیمت های
جهانی هم خواهد بود زیرا هنگامی که قیمت
کاالهای اساسی ،نفت وفلزات کاهش یابد ،اقتصاد
ایران رکودی خواهد شد پس به طور حتم در
صورتی که روند رو به رشد قیمت نفت ،کاالهای
اساسی و فلزات ادامه یابد ،به طور حتم تورم نیز
دو رقمی خواهد شد.

تلفن سازمان آگهی ها :

۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود:
پیش بینی ما این است که تورم در سال  97دو
رقمی است اما اینکه چه رقمی باشد ،بستگی به
قیمت حامل های انرژی دارد.
به گفته پورابراهیمی ،رقم تورم مشخص نیست اما
از قیمت های جهانی و میزان افزایش قیمت حامل

های انرژی متاثر خواهد بود.وی در ادامه تاکید
کرد :البته شکی نیست که تورم در سال آینده تک
رقمی نخواهد بود ،مگر اینکه اقتصاد جهانی دچار
رکود شود که چنین موضوعی امکان پذیر نیست.
همچنین موضوع حامل های انرژی هم موضوع
قابل توجهی است که باید تغییر کند .

دولت از مجلس مجوز می خواهد؛

ثبت نام متقاضیان یارانه
در کمیته امداد!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :دولت از مجلس مجوز می
خواهد که برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد ،بهزیستی و حاشیه نشینان
را جدا کرده و به آن ها یارانه دهد و مابقی مردم اگر یارانه می خواهند ،در
کمیته امداد و بهزیستی ثبت نام کنند.
به گزارش تسنیم ،حاجی بابایی وظیفه مجلس را در تصویب بودجه ای مفید،
کم رضر و هم راستا با اسناد باالدستی و در جهت عدالت اجتامعی تعریف
کرد و افزود« :آنچه در عمل اتفاق می افتد دولت الیحه بودجه را تقدیم
مجلس می کند و مجلس ممکن است به وظایف خطیر خود عمل بکند یا
خیر!»
وی ادامه داد« :این مجلس است که باید الیحه بودجه را تصویب کند که با
مقوله تایید متفاوت است .تایید بدین معناست که مجلس به یک وزیر رای
اعتامد می دهد یا خیر ولی الیحه بودجه باید به تصویب برسد و از این پس
تک تک منایندگان مجلس در برابر این مصوبه مسئول هستند و منی توانند در
محافل عمومی و صداوسیام نظری مغایر اعالم کنند».
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه مجلس می تواند الیحه بودجه را بکلی دگرگون
کند ،بودجه مصوب را کاری مشرتک از سوی مجلس و هم دولت خواند و
افزود« :مجلس می تواند بکلی الیحه را رد کند و مطابق با اسناد باالدستی

اقدام به اعامل تغییرات در الیحه بودجه مناید ...اما آیا الیحه بودجه را متامی
کارشناسان اقتصادی قبول دارند؟»
این مناینده مردم در مجلس گفت« :اگر مجلس الیحه بودجه را رصفا تایید
کند ،تعاملی میان دولت و مجلس شکل نگرفته است .این بدین معناست که
مجلس هیچ انگاشته شده .بنده مسئول کمیسیون برنامه ششم بودم .امروز
بودجه بدست مجلس رسیده است که در تعریف ،یک پنجم برنامه است .اما
بنده بعنوان رئیس کمیسیون برنامه ششم می ببینم این بودجه 100درصد با
برنامه مغایرت دارد».
حاجی بابایی اذعان داشت« :برنامه یک قانون است و بر اساس سیاست های
کلی نوشته شده و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید
کرده .دولت در الیحه بودجه آورده است که ما نرخ بنزین را  500تومان گران
کنیم ولی ما بعنوان مناینده مجلس در میان مردم زندگی می کنیم و می دانیم
این تصمیم در حال حارض امکان ندارد».
وی افزود « :دولت از مجلس مجوز می خواهد که یکرسی از تحت پوششان
کمیته امداد ،بهزیستی و حاشیه نشینان را جدا کرده و به آن ها یارانه دهد و
مابقی مردم اگر یارانه می خواهند ،در کمیته امداد و بهزیستی ثبت نام کنند
و ما بعد از بررسی به آن ها یارانه بدهیم».

هدفگذاری افزایش اشتغال برای بودجه ۹۷
قابل قبول است
در حالی که کمیسیون تلفیق
مجلس شورای اسالمی پیشبینی
تامین مالی  ۱۰هزار میلیارد تومانی
از درآمدهای سازمان اموال متلیکی
برای رسمایهگذاری دولت در بخش
اشتغال را پیشبینی کرده است،
این سازمان میگوید با توجه به
اینکه بخشی از کاالهای توقیف
شده توسط این سازمان مرتوکه
هستند و ذینفع دارند تحقق
درامد  ۱۰هزار میلیارد تومانی برای
سازمان اموال متلیکی میرس نیست
و این رقم باید تعدیل شود.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت
به عنوان رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،از بودجه سال  ۱۳۹۷تحت
عنوان بودجه اشتغال یاد کرده
است و بنا برآنچه که وی تاکید
کرده است هم و غم بودجه سال
آتی بر ایجاد اشتغال خواهد بود.
البته این نکتهای است که پیشتر
مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان
هم قرار گرفته بود.
همچنانکه موسسه دین و اقتصاد
در انتقاداتی که علیه برنامه ششم
توسعه کشور ارایه کرده بود؛ بر
این نکته هم تاکید کرده بود که
بهرت است در برنامههای کوتاه
مدت و میان مدت ،دولت به جای
تعریف اهداف و راهربدهای بسیار
که لزوما نیز محقق شدنی نیست،
یک هدف کلی را تعریف کرده
و سپس در راستای رسیدن به آن

هدف متامی امکانات خود را به
کار ببندد.
از این جهت ،به زعم بسیاری از
کارشناسان هدفگذاری افزایش
اشتغال برای بودجه سال ۱۳۹۷
اقدام قابل قبولی است ،با این
حال نکته مهم این است که
رسمایهگذاری مورد نیاز برای ایجاد
رشد اشتغال فراهم شود .به ویژه
آنکه تحقق بخشی از منابع درآمد
بودجهای با شبهه روبهرو است و
در مقابل هزینههای قطعی جاری
وجود دارد که حتام دولت برای
تامین آنها باید چارهجویی کند.
دولت پیشبینی کرده است برای
ایجاد یک میلیون شغل (برای
رسیدن به نرخ بیکاری ۱۱.۲
درصدی با توجه به ورود ۹۷۰
هزار در جستوجوی کار به بازار
کار) ۳۲۷ ،هزار میلیارد تومان
رسمایهگذرای صورت گیرد .این رقم
پیشبینی شده متشکل از دو بخش
است :ابتدا  ۲۵۴هزار میلیارد تومان
از رسمایهگذری در بخش عمرانی
(بودجه عمرانی ،رسمایهگذاری در
آبهای مرزی ،مشارکت بخش
خصوصی و  )...و سپس  ۷۳هزار
میلیارد تومان از رسمایهگذاری در
بخش تولید و اشتغال.
بخش تولید و اشتغال نیز خود
متشکل از چند بخش است .ابتدا
بنا بر این بود تا  ۱۷هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان در تبرصه ()۱۸

الیحه بودجه از محل افزایش
حاملهای انرژی به دست آید .اما
این تصمیم با مخالفتهایی رو به
رو شد و در نهایت تصمیمگیری به
مجلس واگذار شد .اخیرا کمیسیون
تلفیق این رقم را از  ۱۷هزار
میلیارد تومان به  ۱۰هزار میلیارد
تومان کاهش داد و محل تامین
آن را هم از بودجه عمومی تعیین
کرد ،به این ترتیب که آن نیز باید از
فروش امالک متلیکی به دست آید.
حاال سوال اینجاست که آیا سازمان
اموال متلیکی توانایی ایجاد چنین
درآمدی دارد؟ این سازمان که در
سالهای گذشته همواره به دلیل
به درازا کشیدن پروسههای تعیین
و تکلیف انواع کاال اعم از قاچاق
ومرتوکه و  ...همواره مورد انتقاد
بود اکنون موظف شده تا  ۱۰هزار
میلیارد تومان برای بودجه ۹۷
تامین کند و البته مسئله اینجاست
که بررسی درآمدهای سازمان اموال
متلیکی نشان میدهد این سازمان
در سالهای گذشته حتی کمرت
از یک دهم مبلغ پیشبینی شده
محقق کرده است.
در این زمینه انوش رهام؛ مشاور
رئیس سازمان اموال متلیکی چنین
توضیح داده است که سازمان
اموال متلیکی خود به دولت
اعالم کرده است که با توجه به
برنامههای این سازمان برای تعیین
و تکلیف زودتر کاالها امکان

فروش تا  ۱۵هزار میلیارد تومان
را در سال  ۱۳۹۷دارد ولی توجه
داشته باشید که بخشی از این
کاالها مرتوکه هستند و باید بخش
زیادی از مبالغ کاالهای فروخته
شده به ذینفعان برگردد.
وی چنین توضیح داد :پیشنهاد
ما به کمیسیون تلفیق این است
که رقم تعیین شده تعدیل شود
چرا که در مجموع سازمان اموال
متلیکی بیش از  ۵هزار میلیارد
تومان امکان ایجاد منابع مالی
ندارد .ضمن اینکه ما برنامهداریم
که هامن کاالهایی که قرار است در
بازار عرضه شود به مرصفکننده
نهایی برسد تا در بازار اخالل ایجاد
نکند.
مشاور ارشد رئیس سازمان اموال
متلیکی این را هم گفت :البته
نکتهای که نباید فراموش کرد این
است که در الیحه بودجه سقف
 ۱۰هزار میلیاردی تعیین شده
است یعنی تامین منابع در مبالغی
کمرت از آن نیز میتواند صورت
بگیرد.
بنابرآنچه از سوی سازمان اموال
متلیکی اعالم شده است امکان
تامین  ۱۰هزار میلیارد تومان منابع
مالی برای رسمایهگذرای در اشتغال
وجود ندارد و باید منتظر ماند و
دید دولت برای تامین منابع مالی
این بخش دیگر به کدام بخشهای
اقتصاد کشور نظر میکند.

آدرس:

فلکه دوم صادقیه ،اول بلوار فردوس شرق
نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی ،پالک ۱۶۰
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی:

ساالنه  ۴۰هزار نفر استخدام دولت میشوند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به آمار ساالنه جذب نیرو از
سوی دولت ،گفت :ساالنه بر اساس نیازهای موجود بین  ۳۰تا  ۴۰هزار نفر
از طریق آزمونهای مختلف استخدامی جذب دولت میشوند.
جمشید انصاری در گفتوگو با ایسنا ،درباره روند اشتغا لزایی در بدنه
دولت ،اظهار کرد :همواره متناسب با خروجی افراد از بدنه دولت ،نیروهای
جدید جذب میشوند .در این راستا در سال جاری طی دو مرحله رسارسی
و چند مرحله متفرقه حدود  ۳۰هزار نفر به استخدام دولت در آمدهاند.
وی خاطرنشان کرد :در سالهای آینده نیز بر اساس همین روال و متناسب
با میزان خروجیها به ویژه در مناطق محروم که نیاز به نیروی انسانی
دارند ،برنامههای جذب نیرو اجرا میشود و پیشبینی میکنیم که ساالنه تا
 ۴۰هزار نفر از طریق آزمونهای استخدامی به استخدام دولت در بیایند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره
طرح شایعاتی مبنی بر تعدیل نیرو در برخی دستگاهها ،توضیح داد :مسائلی
نظیر ساختار ،تشکیالت ،پستهای سازمانی و بازنشسته شدن یا بازخرید
نیروهای دستگاهها از اختیارات آنهاست.
صندوق بین المللی پول:

یک چهارم هزینههای ایران
صرف پرداخت حقوق میشود

صندوق بین املللی پول طی گزارشی اعالم کرده یک چهارم هزینه های
دولت ایران در سال های  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۶مربوط به پرداخت حقوق کارمندان
و کارکنان خود بوده که بسیار بیشرت از متوسط کشورهای درحال توسعه
است.
به گزارش تسنیم ،جدیدترین آمار منترش شده از سوی صندوق بین املللی
پول نشان می دهد در طی سال های  2005تا  2016به طور متوسط
 25درصد هزینه های دولت ایران مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد
کارمندان و کارکنان بخش عمومی بوده است.
سهم حقوق کارمندان از کل هزینه های دولت در ایران باالتر از متوسط این
رقم در کشورهای درحال توسعه بوده است .متوسط سهم حقوق کارمندان
به کل هزینه های دولت در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2005
تا  2016بالغ بر  20درصد بوده است که  5درصد از این رقم در ایران کمرت
بوده است.
بر اساس این گزارش در میان  28کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی رتبه ایران
از نظر هزینه حقوق کارمندان  15اعالم شده است .به عبارت دیگر بار
حقوق کارمندان دولت در  14کشور سنگین تر از ایران بوده است.
افغانستان با  47درصد در رتبه دوم و تونس با  46درصد در رتبه سوم از
این نظر قرار دارند.
در میان  8کشور نفتی منطقه خاورمیانه نیز ایران در جایگاه پنجم قرار
گرفته است .در بین این کشورها دولت عربستان بیشرتین بار مالی حقوق
کارمندان را تحمل می کند به طوری که  38درصد هزینه های دولت این
کشور رصف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان دولتی می شود .پس از
این کشور ،بحرین با  37درصد در رتبه دوم ،کویت با  35درصد در رتبه سوم
و عراق با  26درصد در رتبه چهارم قرار گرفته اند.
درصد پرداخت حقوق کارمندان به کل هزینه های دولت در عامن نیز 22
درصد ،قطر  18درصد و امارات  14درصد برآورد شده است .

وضع صادرات غیرنفتی خوب نیست

رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت :اگر صادرات نفت
نبود ،منیتوانستیم از رشد اقتصادی حرفی بزنیم ،زیرا رکود هنوز باقی است.
سید رضی حاجی آقا میری در گفتوگو با فارس گفت :نرخ  13.5تا 14.5
درصدی سود تسهیالت برای صادرکنندگان با توجه به سود اندک صادرات،
مناسب نیست.
وی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی دولت فراوان است ،گفت :از دولت هم
منیتوان انتظار داشت که نرخ سود تسهیالت را به نرخ تورم برساند.
رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تسهیالت
صادراتی به ذینفعان واقعی منیرسد ،گفت :با توجه به اینکه بخش اعظمی
از اقتصاد ایران دولتی یا خصولتی است ،بنابراین بنگاههای کوچک که در
بخش خصوصی فعالیت میکنند ،منیتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.
حاجی آقا میری با تأکید بر اینکه وضعیت صادرات غیرنفتی خوب نیست،
گفت :اگر نفت صادر منیشد ،منیتوانستیم رشد اقتصادی  6درصدی را
اعالم کنیم.
وی افزود :علیرغم رشد اقتصادی  6درصدی تحولی در صادرات غیرنفتی
مشاهده منیشود و رکود هنوز باقی است.
رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تغییر
وضعیت صادرات و بهبود آن بستگی به تغییر کل نظام اقتصادی کشور دارد،
گفت :تا زمانی که بخش خصوصی گسرتش نیابد و دولتیها و خصولتیها
فعالیت اقتصادی کنند ،شاهد همین اقتصاد هستیم.وی در مورد وضعیت
مبادالت بانکی پس از برجام گفت :با امضای برجام گشایشهایی در
مراودات بانکی ایجاد شد ،اما به آنچه مورد انتظار بود ،دست نیافتیم.
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رئیس کل بانک مرکزی :

معوقات فاینانسها تسویه شد
مردم قبل از سپرده کذاری از بانک مرکزی استعالم کنند

رئیس کل بانک مرکزی پیام فاینانسها را
اطمینان از ثبات مالی ایران دانست و گفت:
علیرغم اینکه به دلیل تحریم امکان تسویه
س فراهم نبود ،اکنون همه
اقساط فاینان 
بدهیها تسویه شده است.
به گزارش مهر ،ولیاله سیف ،رئیس کل بانک
مرکزی با انتشار پیامی در صفحه تلگرام خود
نوشت :روز گذشته قرارداد خط اعتباری
فاینانس به ارزش  ۵میلیارد یورو بین ایران و
ایتالیا منعقد شد .انعقاد این قرارداد ،گامی
دیگر در مسیری است که نظام بانکی ایران
پس از برجام ،در رابطه با فراهم کردن امکان
تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور
آغاز کرد .راهی که در آغاز ،پیمودن آن دشوار
به نظر می رسید؛ اما مداومت و استمرار
ِ
تالش همکارانم در شبکه بانکی و همکاری
سایر دستگاهها از جمله وزارت امور اقتصادی
و دارایی و وزارت امور خارجه ،به تدریج به
نتیجه مطلوب رسید و مثرات تالش هایی که در
سالها و ماه های گذشته انجام شد ،اکنون یکی
از پس از دیگری مشاهده می شود.
در سال هایی که تحریم های ظاملانه بین
املللی علیه کشور وضع شده بود ،نه تنها
دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه های
کشور عمالً متوقف شده بود ،بلکه حتی
بازپرداخت فاینانس های سابق نیز به دلی ِل
نبود کانال بازپرداخت ،با مشکل مواجه شده
بود و متأسفانه با بانک های ایرانی همچون
بدهکارانِ بدحساب رفتار می شد .پس از رفع
تحریم ها به موجب برجام ،اولین گامی که
باید برداشته می شد ،تسویه تعهدات معوق
بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در
نظر داشنت کلیه مالحظات و منافع کشور انجام
شد.این اقدام ،اثر خود را در مدت کوتاهی
بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و
متعاقب آن بانکها و تأمین کنندگان منابع مالی
در کشورهای مختلف ،اعالم آمادگی کردند
تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی

کشور ارائه دهند.
بر این اساس ،مذاکرات با بانکها و موسسات
مالی معترب در کشورهای مختلف انجام و
قراردادهای مختلفی با کشورهای چین ،کره
جنوبی ،اتریش ،دامنارک ،روسیه و ایتالیا منعقد
شد که ارزش آنها در حال حارض ،به بیش
از معادل  ۴۰میلیارد دالر می رسد .قرارداد
دیروز با ایتالیا ،بزرگرتین قرارداد وامی است
که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد
شده و به صورت خط عمومی فاینانس در
نظر گرفته شده است که پروژه های بخشها و
صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می
توانند از آن استفاده منایند.
استفاده از اینگونه خطوط اعتباری ،می تواند
برخی خالءهای تأمین مالی در کشور را مرتفع
کند و خصوصاً در پروژه هایی که به دانش
فنی یا تجهیزات پیرشفته و به روز از کشورهای
پیرشو صنعتی نیاز دارند ،اعم از پروژه های
بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار
گیرند .عالوه بر قراردادهای فوق ،مذاکرات
تأمین مالی با کشورهای فرانسه ،ژاپن ،آملان
و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری
دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم
شود و بدین ترتیب ،امکان اجرای پروژه های
اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از
منابع مالی وجود داشته باشد.انعقاد این گونه
قراردادهای فاینانس ،از دو جهت حائز اهمیت
است .نخست از جهت مالی و فراهم کردن
امکان اجرای پروژه های عمرانی که هر یک
به نوبه خود می تواند سهم مهمی در ایجاد
اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و
دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتامد
و اطمینان جامعه بین امللل نسبت به ثبات و
امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسالمی
است.انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این
است که کشورهای مختلف ،از ثبات اقتصادی
و توانایی مالی رشکتها و بانکهای ایرانی در بلند
مدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل،

حارض به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد
چنین توافقات بلند مدتی با بانکهای ایرانی
شده اند؛ قراردادهایی که امروز توسط نظام
بانکی کشور منعقد می شود ،هر یک مانند
بذری است که در زمینی کاشته می شود
و مثرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری
آشکار خواهد شد.پروژه هایی که با استفاده
از منابع مالی خارجی تأمین مالی می شوند،
عالوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران
شغل را برای جوانان عزیز این مرز و بوم ایجاد
خواهند کرد ،در دوره بهره برداری نیز منابع
درآمد پایدار و رسشاری را برای کشور فراهم
خواهند کرد و اثر آنها بر افزایش درآمد و رفاه
عمومی ،غیر قابل انکار خواهد بود.با این حال،
ذکر این نکته رضوری است که اگرچه وجود
منابع مالی برای توسعه کشور و رشد اقتصادی،
رضوری است اما آنچه از آن مهم تر و اساسی
تر است« ،امید به آینده» است؛ اما اگر یأس
و ناامیدی در جامعه ترویج شود ،آنگاه حتی
وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد
گشود.برخورداری از منابع مالی تجهیز شده
همراه با استفاده از رسمایه های انسانی جوان،
تحصیل کرده ،با نشاط و رسشار از امید به
آینده در پرت ِو کار و کوشش فراوان و صرب و
حوصله ،باعث می شود مشکالت یکی پس از
دیگری مرتفع شوند و کشور عزیزمان با تکیه
بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر
رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم
بزرگوار میهن اسالمی را به ارمغان آورد.
توصیههایی به سپردهگذاران بانکی
رئیس کل بانک مرکزی گفت :مردم قبل از
سپردهگذاری ،نام موسسات و بانکهای مجاز
را از پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی استعالم
کرده و نسبت به داشنت مجوز آن ،مطمنئ
شوند.
سیف گفت :بانک مرکزی با نظارتی که اعامل
می کند ،دامنه ریسکها را در این باره به
صورت موثری کاهش خواهد داد.

وی گفت :در حوزه موسسات مالی و اعتبار
غیرمجاز ،بانک مرکزی وظیفه خود را انجام
داده و میدهد ،اما باید انذار و توجه دهیم که
ریسک رسمایه گذاری در این حوزه ،باید مورد
محاسبه قرار گیرد و رسمایه گذار این موسسات
باید تبعاتش را بپذیرد.
سیف افزود :موسسه هایی که هیچ نام و
نشانی ندارند و وعده های خوبی می دهند
که منی تواند محقق شود ،نباید مبنای تصمیم
گیری رسمایه گذارانی باشد که قدرت پذیرفنت
ریسک های باال را ندارند.
وی گفت :در مکاتباتی که بانک مرکزی با نیروی
انتظامی ،استانداران و وزارت کشور انجام داده،
تاکیده شده ،فعالیت هر یک از این موسسات
باید با حساسیت کامل مورد دقت قرارگیرد تا
بدون مجوز ،هیچ فعالیتی رشوع نشود و البته
مردم هم باید وسواس و حساسیت های الزم را
در این باره داشته باشند.
سیف در پاسخ به این سوال که آیا اطالعات
مالی حساب های بانکی باید به منظور
شفافیت مالی در اختیار سازمان امور مالیاتی
قرار گیرد ،افزود :البته به این وضعیت باز و
کامل که اشاره می کنید نیست ،حدود و ثغوری
دارد؛ زیرا اطالعات مالی اشخاص از محرمانگی
الزم برخوردار است؛ اما در حالت های خاصی
اجازه دسرتسی به اطالعات را به صورت
تجمیعی می دهیم؛ زیرا این مصوب قانون
است و هم اکنون نیز بر همین اساس عمل می
شود.رئیس کل بانک مرکزی گفت :عالوه بر این
بر روی بحث شفافیت در بانک ها تاکید جدی
وجود دارد و موضوعاتی که سال گذشته از باال
بردن دقت و تهیه سپرده های مالی همچنین
حفظ و حراست از سپرده سپرده گذاران انجام
دادیم ،همچنان روی اصول خود پیش می رود.
سیف افزود :هرگونه سوء استفاده از یک جواز
قانونی ،ممکن است تبعات ناگواری داشته
باشد؛ از این رو هر چیزی باید در جای خود
مورد استفاده قرار گیرد.

با حضور  2بانک ایرانی؛

قرارداد فاینانس  ۵میلیارد یورویی ایران و ایتالیا امضاء شد

قرارداد خط اعتباری فاینانس  ۵میلیارد
یورویی ،بین بانکهای ایرانی و موسهسه�Invi
 talia Global Investmentبه منظور تامین
مالی پروژههای عمرانی و تولیدی کشور،
امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،قرارداد
خط اعتباری فاینانس  ۵میلیارد یورویی ،بین
بانکهای ایرانی و موسهسه�Invitalia Glob
 ،al Investmentبه منظور تامین مالی
پروژههای عمرانی و تولیدی کشور ،امضاء
شد.بر اساس این قرارداد که دو بانک ایرانی
صنعت و معدن و خاورمیانه ،آن را امضاء
کردهاند و امکان الحاق سایر بانکهای ایرانی
به آن وجود دارد ،پروژههای عمرانی و تولیدی
کشور که با استفاده تکنولوژی ،ماشینآالت یا
خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا

میشوند ،میتوانند از این تسهیالت استفاده
کنند.بنا به اعالم بانک مرکزی ،استفاده از این
خط اعتباری ،با رعایت قوانین و مقررات
داخلی ،خصوصاً الزامات مندرج در قانون
برنامه ششم توسعه ،قوانین بودجه سنواتی
و آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط
میرس خواهد بود .همچنین متام پروژههای
بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آنها به
تأیید دستگاههای ذیربط رسیده و مجوزهای
مربوطه را اخذ کرده باشند ،میتوانند از این
تسهیالت استفاده کنند .پس از انعقاد قرارداد
با کشورهای هند ،چین ،کره جنوبی ،دامنارک،
اتریش و روسی ه در ماههای اخیر ،ایتالیا
هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با
آن منعقد میشود و بدین ترتیب ،گام دیگری
در راستای تنوعبخشی به خطوط اعتباری

فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی
پروژههای کشور برداشته شده است.
پرداخت تسهیالت از خط اعتباری قرارداد
ایران و ایتالیا
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک
مرکزی ،درباره قرارداد تامین مالی  ۵میلیارد
یورویی ایران و ایتالیا گفت :رشایط دریافت
تسهیالت از این خط اعتباری ،بهرت از صندوق
توسعه ملی است.
به گزارش صدا و سیام ،حمید قنربی با اشاره
به امضای قرارداد اعطای خط اعتباری ۵
میلیارد یورویی از سوی ایتالیا به ایران ،افزود:
بخش دولتی ،خصوصی و عمومی میتوانند
از این خط اعتباری استفاده کنند و به صنعت
خاصی نیز تعلق ندارد.
وی گفت :متقاضیان میتوانند به بانکهای

عامل صنعت و معدن وخاورمیانه
برای استفاده از این تسهیالت مراجعه
کنند.
وی اضافه کرد :بانکهای دیگر نیز به زودی
وارد چرخه پرداخت این تسهیالت میشوند.
قنربی افزود :بخش دولتی برای استفاده از این
خط اعتباری ،نیازمند مجوز شورای اقتصاد و
بخش خصوصی براساس اولویت طرح ،نیازمند
تائید وزارتخانه مربوط است.وی گفت:
متقاضیان دریافت این تسهیالت با بانکهای
ایران طرف هستند و وثایق خود را در اختیار
این بانکها قرار میدهند و بازپرداخت آن
به صورت یورو است.معاون اداره تامین
اعتبارات ارزی بانک مرکزی گفت :این
تسهیالت برای طرحهای خودگردان استفاده
میشود.

بانک مرکزی هند اعالم کرد:

درخواست ۳بانک ایرانی برای افتتاح شعبه

بانک مرکزی هند اعالم کرد :در حال بررسی در خواست  ۳بانک ایرانی برای افتتاح شعبه در این کشور هستیم.
به گزارش فایننشال تایمز اعالم کرد :رزرو بانک هند اعالم کرد که حداقل  ۱۴بانک خارجی در طول یکسال اخیر،
درخواست افتتاح شعبه در این کشور را داده اند .این بانک های درخواست دهنده ،شامل  ۳بانک ایرانی ۴ ،بانک از
کره جنوبی ۲ ،بانک از چین ۲ ،بانک از هلند ،یک بانک از جمهوری چک ،یک بانک از رسیالنکا و یک بانک از مالزی
بوده که خواهان تاسیس رشکت های تابع هم هستند.منابع دولتی اعالم کردند که رزرو بانک هند ،در حال بررسی
این درخواست ها است .رزور بانک اعالم کرد که انتظار می رود در سال جاری میالدی ،شاهد افزایش افتتاح شعب
بانک های خارجی در این کشور باشد؛ این در حالی است که در سال گذشته میالدی ،تعداد آنها به طرز قابل توجهی
به یکباره کاهش پیدا کرد.آمار بانک مرکزی هند نشان می دهد که تعداد شعب بانک های خارجی در هند ،در سال
 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷به  ۲۸۸شعبه کاهش پیدا کرد؛ در حالی که این رقم برای سال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶میالدی رقم  ۳۱۷بانک
ثبت شده است.همچین بانک های ایرانی ،درخواست دهنده افتتاح شعبه در هند شامل بانک پاسارگاد ،پارسیان و
بانک سامان است .البته هند مقدار قابل توجهی نفت از ایران وارد می کند و متعهد شده که رسمایه گذاری ۵۰۰
میلیون دالری برای توسعه بندر چابهار انجام دهد.بر پایه این گزارش ،بعداز رفع تحریم ها از ایران ،جمهوری اسالمی
ایران تالش می کند تا با ایجاد کانال هایی از هند پرداخت ها را دریافت کند .در زمان تحریم ها هند پرداخت ها را
برای خرید نفت از طریق بانک دولتی «یو سی او» انجام می داد .البته انتظار می رود بعداز اینکه بانک های ایرانی
در هند حارض شوند ،وضعیت تراکنش های مالی بین دو کشور تغییر پیدا کند.

۲سناریوی پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج در بانکها

در حالیکه رئیسجمهور دستور پرداخت وام ازدواج  ۱۵میلیون تومانی را صادر کرده ،مجلس دو سناریوی وام ۱۵
میلیونی و  ۱۲.۵میلیونی برای هریک زوجین را مطرح میکند؛ ضمن اینکه بانکهای خاطی جریمه شوند.
به گزارش مهر ،حسن روحانی ،رئیسجمهور هفته گذشته با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی ،عالوه بر اینکه
دستور پرداخت سود سهام عدالت را صادر کرد ،به نظام بانکی هم فرمان داد تا وام ازدواج را از ده میلیون تومان به
 ۱۵میلیون تومان افزایش دهند؛ یعنی بر این اساس هر یک از زوجین میتوانند با دریافت  ۱۵میلیون تومان ،برای
رشوع زندگی خود  ۳۰میلیون تومان وام با نرخ  ۴درصد را در اختیار داشته باشند که به نظر منابع مناسبی برای
آنها خواهد بود .اما اینکه بانکها چقدر در پرداخت این وام اقدامات عاجل انجام دهند و متقاضی را از ادامه مسیر
پیگیری برای دریافت وام منرصف نکنند ،موضوع دیگری است.
تجربه هم به خوبی این را نشان داده است ،به این معنا که وقتی وام ازدواج از  ۵میلیون تومان به ده میلیون تومان
افزایش یافت ،بسیاری از متقاضیان بانکی به دلیل بروکراسی پیچیده بانکها و ضامنهایی که از آنها درخواست
میشد ،از ادامه مسیر پیگیری برای دریافت وام منرصف میشدند تا اینکه بانک مرکزی ،طرح رضبتی پرداخت وام
ازدواج را اعالم کرد و بسیاری از صفوف متقاضیان که برای دریافت این وام در بانکها تشکیل شده بود ،از بین رفت.
اکنون اما مشخص نیست که نظام بانکی در اجرای دستور رئیسجمهور چطور برخورد خواهد کرد و آیا منابع کافی
را برای اجرای این طرح در اختیار خواهد داشت و اصوال برنامه بانک مرکزی برای تامین این منابع چه خواهد بود،
چراکه برخی پیشنهادات حکایت از آن دارد که بانک مرکزی اجازه تبدیل بخشی از منابع جاری به قرض الحسنه را
به بانکها بدهد تا بتوانند این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند .اما داستان هرچه که باشد ،اعطای تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به جوانان ،به تناسب هزینههای زندگی و تورم ساالنه یکی از اقدامات موثر در زمینه فراهم
کردن رشایط ازدواج جوانان(موضوع بند « »۲اصل چهل و سوم قانون اساسی) است.
در بند «ب» تبرصه « »۱۶الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور ،مشابه سالهای  ۱۳۹۵و  ،۱۳۹۶علیرغم وجود تورم
حدود  ۱۰درصدی در سالهای مزبور ،مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال برای تسهیالت ازدواج برای هر یک از زوجین در نظر
گرفته شده و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است.
یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر متقاضی ساالنه وام ازدواج
این در حالی است که در سالهای گذشته ،حاکرث تقاضای ساالنه تسهیالت قرضالحسنه ازدواج ،یک میلیون و سیصد
هزار نفر بوده است که با فرض این مقدار ،تقاضا برای سال آتی ،در سناریوی افزایش تسهیالت قرضالحسنه ازدواج،
به  ۱۲.۵میلیون تومان ،به حدود  ۱۶۰هزار میلیارد ریال و در سناریوی افزایش به  ۱۵میلیون تومان به حدود ۲۰۰
هزار میلیارد ریال منابع نیاز است .آنگونه که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی اعالم کرده ،با توجه به اینکه
سایر تکالیف تسهیالت قرض الحسنه مندرج در بندهای «ج» و «د» تبرصه « »۱۶الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷نیز بالغ
بر  ۳۰هزار میلیارد ریال است ،در سناریوی اول مجموع منابع مورد نیاز برابر  ۱۹۰هزار میلیارد ریال و در سناریوی
دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر  ۲۳۰هزار میلیارد ریال خواهد بود.
مانده تسهیالت قرض الحسنه در پایان مهرماه  ۱۳۹۶برابر  ۵۴۵هزار میلیارد ریال بوده است که در بدبینانه ترین
برآورد هر سال حدود  ۲۰درصد تسهیالت قرض الحسنه (با دوره بازپرداخت  ۵ساله) یعنی حداقل  ۱۰۰هزار میلیارد
ریال بازپرداخت خواهد شد و منابع آن می تواند رصف پرداخت تسهیالت جدید شود.این در حالی است که سپرده
های قرض الحسنه پس انداز در سال  ۱۳۹۵بالغ بر  ۲۴درصد و در هفت ماهه ابتدای سال  ۱۳۹۶نیز نسبت به
مدت مشابه سال قبل  ۲۱.۹درصد رشد داشته و به  ۵۳۰هزار میلیارد ریال رسیده است .لذا برای سال آتی حدود
 ۲۰درصدی این منابع قابل پیش بینی است که حدود  ۱۰۰هزار میلیارد ریال خواهد شد .بنابراین افزایش تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج به  ۱۲۵میلیون ریال بدون استفاده از منابع قرض الحسنه جاری کامال عملی خواهد بود و برای
افزایش تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به  ۱۵۰میلیون ریال الزم است معادل  ۳۰هزار میلیارد ریال از منابع قرض
الحسنه جاری تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شود این میزان حدود  ۳درصد از مانده سپرده های قرض الحسنه
جاری (پس از کرس سپرده قانونی) است.به هرحال ،از مهمرتین و عمومی ترین سیاست های کشور در حامیت از
ازدواج جوانان از سالهای ابتدایی دهه  ۱۳۸۰تاکنون تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بوده است .پرداخت این تسهیالت
به امر ازدواج به ویژه در خانوارهای با درآمد زیر متوسط موجب تسهیل و ترسیع در ازدواج جوانان میشود .از
این رو تعیین میزان و سازوکارهای پرداخت این تسهیالت در شبکه بانکی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
رشایط پرداخت وام ازدواج
بر این اساس ،بند «ب» تبرصه « »۱۶ماده واحده الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور به رشح ذیل بخشی از مصارف
تسهیالت قرض الحسنه شبکه بانکی را به موضوع ازدواج اختصاص داده است:به منظور حامیت از ازدواج جوانان
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم
خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز ،جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیالت قرض
الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند .تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج برای هر یک ،از زوج ها در سال  ۱۳۹۷یکصد میلیون ( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال با دوره بازپرداخت
چهارساله می باشد.

پرونده تجمیع کارتهای بانکی روی میز بانک مرکزی
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه ،پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است ،گفت :بانک ها در حال آماده سازی برای
صدور کارت های هوشمند هستند.
به گزارش ستاد خربی هفتمین هامیش بانکداری الکرتونیک و نظام های پرداخت ، ،داود محمدبیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشرتک بانک مرکزی با بانکها،
گفت :یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم ،بحث آمادهسازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور
کارت های هوشمند است.مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت :در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارتهای هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه
الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها ،وجود نداشت ،زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.محمد بیگی ،یکی از چالش های اصلی در
حوزه ارتباطات بین املللی را بهره گیری از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و ترصیح کرد :برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه
زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از
کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود:
پروژه ای را به همین منظور از  ۶ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به امتام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت
ها را رعایت کنند.وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها ،تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ ترصیح کرد :تغییرات در حوزه
کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه ،هزینه هایی است که اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند ،افزود:
سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصوالت جدید است که مشرتی هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از
پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط
مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد ،بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفالین انجام می شود .در این روش به هر
دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشرتی انجام می شود.

محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می شود؟ گفت :خیر ،این طرح به دلیل اینکه خدمات
خودپردازها محدود است بیشرت روی حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش  ۶۰درصد تراکنش ها را به ثبت
می رسانند.
وی در ادامه ترصیح کرد :بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصوالت جانبی هوشمند سازی باشد ،یکی از سیاست هایی است که مشرتیان را
ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.
محمد بیگی ،پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی
خواهند بود؟ افزود :این کارتها ریالی هستند و مشرتی از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق
شده ،بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشرتی ریال برداشت می کند.مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی
ایران و روسیه اشاره کرد و گفت :با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال
انجام است.وی با تأکید براینکه حرکت به سمت  EMVحدود  ۷۰۰-۶۰۰میلیون دالر هزینه رصفا در حوزه کارت خواهد داشت ،ترصیح کرد :اما این هزینه نباید
یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها متام می شود ،بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشرتی
قرار دهند.محمد بیگی ادامه داد :هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند احتامال  ۲تا  ۲.۵برابر کارت های مگنت و در محدوده  ۱۰هزار
تومان خواهد بود.این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معموال این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا منی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن
نیاز است .این هم به دو دلیل است ،یک اینکه زمان صدور کارت ها معموال سه ساله است و دوم هم اینکه مشرتی نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه
مشرتی هایی که کارت های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند.
وی گفت :هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابالغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه
مسیری حرکت خواهند کرد.
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بر اساس استانداردها

ایران کمترین خاموشی ها را دارد
مدیرعامل رشکت توانیر گفت :بر اساس استانداردها ما کمرتین
ق داریم.
خاموشی و باالترین کیفیت را در ارائه خدمت بر 
به گزارش ایسنا ،آرش کردی در مراسم افتتاح  ۱۳پروژه صنعت
برق قزوین ترصیح کرد :صنعت برق برای ما ناشناخته نیست
و یک خدمت حساس ،زیربنایی و توسعهساز است که زندگی
همه ارکان جامعه به آن ربط دارد و روز به روز نیاز به برق در
کشور بیشرت احساس میشود.
مدیرعامل رشکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به اینکه برق
صنعتی است که بر اقتصاد کشور اثرگذار است ،خاطرنشان کرد:
صنعت برق زیربنایی برای زیربناهای دیگر است و وابستگی
وسیعی در این زمینه وجود دارد .درواقع این صنعت تکنولوژی
گسرتدهای دارد و بهعنوان باالترین دستاورد مهندسی برش
توسط متخصصین موردتوجه قرارگرفته است.
وی افزود :کل کشور به لحاظ صنعت برق بههمپیوسته است و
رسنوشت مشرتکی بر کشور حاکم است .علیرغم متام مشکالت
یک دهه گذشته که میتوانست هر صنعت و بخشی را دچار
تبعات سنگینی کند اما باهمت و تالش مدیران صنعت برق این
اتفاقات نیفتاد.
کردی یادآور شد :در زمان تحریمها با مشکالت زیادی روبهرو

بودیم اما هرگز در ارائه خدمت با مشکل روبهرو نبودیم.
حساسیت باال ،زمانبر بودن و هزینهبر بودن نیز از دیگر
مواردی است که باید در این صنعت دیده شود.
وی بیان کرد :تدابیر ما باید برای این صنعت خاص و توام با
نگاه جدیدی باشد و از تجربیات دنیا و تجربیات خودمان در
بخشهای مختلف استفاده کنیم تا مدیران عرصه صنعت برق،
این صنعت را به خوبی اداره کنند و از تنگناها رهایی پیدا کنند.
مدیرعامل رشکت مادر تخصصی توانیر یادآور شد :صنعت
برق دارای ذینفعان است که در محافل قانونگذاری و
تصمیمگیری دولت اثرگذار و برخی از ذینفعان نیز مشرتکین
رصف کننده برق هستند و بخش دیگر ما بهعنوان کارگزاران
هستیم.
وی تأکید کرد :اختالف دیدگاه این سه بخش باعث ایجاد
مشکالت و تنگناها شده است .استانداردهای ما با استانداردها
مشرتکین ،رسمایهگذاران و دولت باید هامهنگ شود .این نکته
تاکنون مورد غفلت قرارگرفته و مشکالت اقتصادی را ایجاد
کرده است.
مدیرعامل رشکت مادر تخصصی توانیر خاطرنشان کرد :هرچقدر
در مدیریت مرصف موفق شویم به نفع اقتصاد کشور است و

باید روی این زمینه بیشرت توجه شود .اگر وحدت نظر در همه
بخشهای ایجاد شود در بخش اقتصاد اتفاقهای خوبی رخ
یدهد.
م 
وی بیان کرد :ما کمرتین خاموشی و باالترین کیفیت را در ارائه
خدمت برق بر اساس استانداردها داریم و در زمینه تلفات فنی
و غیر فنی کاهش داشتیم .همچنین از حضور بخش خصوصی
در صنعت برق کشور استقبال میکنیم.
کردی با اشاره به صنعت برق استان قزوین تأکید کرد :صنعت
برق قزوین به نسبت میانگین کشوری وضعیت قابل قبولی
دارد که دالیل آن متعدد است.
وی افزود :نزدیک بودن به مرکز کشور و قرار گرفنت در شاهراه
مسیر ترانزیت انرژی به رشق کشور در این موضوع بیتأثیر
نبوده است .درواقع باید بخشی از انرژی پایتخت را در نزدیکی
پایتخت ایجاد کرد؛ بنابراین نزدیکی به پایتخت بهصورت
طبیعی مزیتی برای استان ایجاد کرده است.
مدیرعامل رشکت مادر تخصصی توانیر بابیان اینکه برخی از
پروژهها نیاز به رسمایه گذاری بخش خصوص دارد ،یادآور شد:
در حال حارض در قزوین در حوزه باد و انرژی تجدید پذیر
پیرشفت خوبی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران خبر داد:

جلسات ویژه برای چاره اندیشی
تامین آب تهران
مدیرعامل رشکت آب و فاضالب
تهران گفت :باتوجه به کاهش
بارندگیها نگرانیهایی برای
تامین آب پایتخت به وجود آمده
لذا ازهم اکنون تدابیری برای این
مهم درنظرگرفته ایم که امیدواریم
با مشکلی مواجه نشویم.

محمد پرورش در گفت و گو
با ایسنا ،با بیان اینکه چندین
سناریو برای گذر ازپیک آبی در
نظر گرفته شده است ،اظهار کرد:
روزانه جلسات متعددی برای حل
مشکالت پیش رو برگزار می شود
تا بتوانیم رشایط رابه طور کامل

ارزیابی و چالش های پیش رو را
برطرف کنیم.
وی ادامه داد:طبق اعالم سازمان
هواشناسی وضعیت بارش ها
نرمال خواهد بود که همین
مساله نگرانی های ما را کاهش
می دهد با این وجود می توان

اطالعات تکمیلی و دقیق تر
درباره وضعیت منابع آبی تهران
را نهایتا تا دوروز آینده اعالم
کرد.
مدیرعامل رشکت آب و فاضالب
تهران با تاکید به مساله مدیریت
مرصف و اهمیت این موضوع در

جلسه ویژه تولیدکنندگان خصوصی برق با وزیر نیرو
رئیس سندیکای رشکتهای تولیدکننده برق خصوصی از جلسه ویژه با وزیر نیرو
برای بررسی راهکارهای کاهش بدهی این وزارتخانه به نیروگاههای خصوصی خرب
داد و گفت :تصویب تهاتر سه جانبه در بودجه سال  ۹۷برای کاهش بدهیها می
تواند امیدبخش باشد.
محمدعلی وحدتی در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا احتامل این
وجود دارد که عدم پرداخت پول برق نیروگاههای خصوصی در پیک مرصف برای
کشور مشکالتی ایجاد کند ،گفت :علیرغم متام مشکالت موجود و عدم پرداخت
پول برق فروخته شده به شبکه ،نیروگاههای خصوصی متام تالش خود را خواهند
کرد که به هیچ وجه خاموشی در کشور رخ ندهد.
وی با اشاره به اینکه راهکارهای خوبی در الیحه بودجه  97برای کاهش بدهی
دولت و متام وزارتخانهها دیده شده است ،اظهار داشت :قطعاً تصویب این راهکار
در کمیسیون تلفیق باعث خواهد شد تا بدهی متام وزارتخانهها به خصوص وزارت
نیرو به بخش خصوصی و پیامنکاران در سال  97کاهش یابد.

ب این راهکارها در
وحدتی با تأکید براینکه پیگیریهای وزارت نیرو برای تصوی 
کمیسیون تلفیق بخش خصوصی را برای رسیدن به مطالبات خود امیدوار کرده
است ،خاطرنشان کرد :به هر حال برخی از نیروگاههای خصوصی در حالیکه هیچ
نقشی در مشکالت وزارت نیرو ندارند به بانکها بدهکار شدهاند بنابراین تهاتر
سه جانبه که در کمیسیون تلفیق تصویب شده میتواند بخش خصوصی را به
آینده امیدوار کند.رئیس سندیکای رشکتهای تولیدکننده برق خصوصی در پاسخ
به این سؤال که آیا با وزیر نیرو در خصوص عدم پرداخت پول برق فروخته شده
به شبکه توسط وزارت نیرو جلسهای برگزار شده است ،گفت :در جلسهای که با
اردکانیان وزیر نیرو داشتیم وزیر نیرو خطاب به معاونان خود دستور بررسی ویژه
این مشکل را صادر کرد.وحدتی ادامه داد :قطعاً کاهش بدهیها در سالجاری
امکانپذیر نخواهد بود اما هامنطور که گفتم راهکارهای دیده شده در کمیسیون
تلفیق برای کاهش بده ی متام وزارتخانهها بخش خصوصی را به آینده امیدوار
کرده است.

پیشربداهداف ،گفت :مدیریت
مرصف موضوعی است که
مشرتکان در متام فصول باید به آن
توجه داشته باشند چراکه نه تنها
تهران بلکه کل کشور چندین سال
است که با تنش آبی دست و پنجه
نرم می کند.

Saturday - 13 January 2018

احتمال محبوس شدن خدمه نفتکش ایرانی
در اتاق ایزوله

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تهیه گزارشی جامع از حادثه حریق نفتکش ایرانی پس از برگزاری
نشستهای تخصصی با مسئوالن وزارت نفت و مسئوالن خارجی همچون سفیر چین ،خرب داد.
به گزارش تسنیم  ،هدایت اله خادمی با اشاره به آخرین وضعیت کشتی نفت کش ایرانی که در دریای چین
دچار حریق شده است ،گفت :متاسفانه در پی برخورد کشتی چینی و ایرانی در دریای چین تعدادی خدمه
ایرانی مفقود شده اند و تاکنون هیچ کشوری برای کمک به اطفای حریق اقدام نکرده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،با تاکید بر اینکه طرف چینی هیچ همکاری برای ترسیع
در اطفای حریق انجام نداده است ،افزود :احتامل ضعیفی وجود دارد که عدم همکاری طرف چینی برای
اطفای حریق نفتکش ایرانی برای سوخته شدن مابقی میعانات موجود در نفتکش باشد تا از آلودگی دریا
جلوگیری شود.
مناینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با اشاره به بهانه جویی طرف چینی برای کندی روند
اطفای حریق ،ترصیح کرد :بدی رشایط جوی و وجود موج هایی با ارتفاع  ٧مرت در کندی روند امداد تاثیرگذار
است اما باز هم این میزان تعلل قابل توجیه نیست.
توقف عملیات نجات بی معنا است
وی با بیان اینکه توقف عملیات امداد و نجات معنا ندارد ،گفت :شاید خدمه در اتاقک ایزوله کشتی محبوس
بوده و هنوز زنده باشند؛ لذا هر گونه تعلل به مرگ آن ها می انجامد.
این مناینده مردم در مجلس دهم ادامه داد :مقرر شده بود طی عملیاتی با هلی برد بر روی کشتی ایرانی از
زنده بودن خدمه اطمینان حاصل شود که این موضوع هم انجام نشد.
وی با تاکید بر اینکه نفتکش دارای کانتیرنهای مختلفی است ،افزود :دستگاه های امدادی می توانستند قبل از
ترسی آتش به کانتیر های دیگر آتش را مهار کنند اما اقدامی صورت نگرفت.
نگرانی از احتامل عدم پرداخت بیمه نفتکش ایرانی
این مناینده ه مردم در مجلس دهم ،با بیان اینکه دغدغه دیگری که اکنون وجود دارد احتامل عدم پرداخت
خسارت وارده به نفتکش ایرانی از سوی رشکت بیمه گر خارجی است ،گفت :چون در آب های کشور چین
این نفتکش دچار سانحه شده و برخی اهامل کاری ها در روند آن موثر بوده این کشور نیز باید خسارت
بپردازد.
خادمی با اشاره به مفقود شدن قایق نجات نفتکش ایرانی و احتامل زنده ماندن خدمه ،ترصیح کرد :بیشرتین
احتامل محبوس شدن خدمه در نفتکش است زیرا اگر با قایق نجات از نفتکش خارج شده بودند تا کنون پیدا
شده بودند.
رسانه ها در پوشش اخبار نفتکش ایرانی ضعیف عمل کردند
وی با اشاره به نقش دستگاه دیپلامسی کشور ما در موضوع نفکش ایرانی ،افزود :متاسفانه دستگاه دیپلامسی
ضعیف عمل کرد در حالی که باید با توان بیشرتی به دنبال پیگیری موضوع حرکت می کرد.
خادمی با انتقاد از عدم پوشش کافی این حادثه تلخ از سوی رسانه ها ،ترصیح کرد :این موضوع باید پررنگ تر
از این پیگیری شده و با کمک از کشورهای مختلف زمینه اطفای حریق فراهم می شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از پیگیری کمیسیون متبوعش در خصوص آخرین وضعیت
نفتکش ایرانی خرب داد و گفت :با برگزاری نشست های تخصصی با مسئوالن وزارت نفت و مسئوالن خارجی
از جمله سفیر چین در ایران ابعاد موضوع را جهت تهیه گزارشی جامع بررسی خواهیم کرد.

5

شنبه  23دی  25 - 1396ربیع الثانﯽ  - 1439شماره 5494

وزیر راه در دهلی نو اعالم کرد:

آیا راهکاری برای افزایش ضریب ایمنی بناهای بلندمرتبه وجود دارد؟

خط آهن آستارا هفته آینده افتتاح میشود

آخوندی گفت:خط آهن آستارا که ای ران و آذربایجان را از طریق شامل ای ران به یکدیگر متصل
می کند هفته آینده افتتاح خواهد شد.
به گ زارش وزارت راه و شهرسازی ،عباس آخوندی در سمینار مشرتک تجاری جمهوری اسالمی
ای ران-هند ،فرص تهای رشد با مترکز بر فرص تهای تجاری و رسمایه گذاری در بندر چابهار،
به ترشیح موقعیت منحرص به فرد و نقش جمهوری اسالمی ای ران در ت رانزیت کاال از طریق
کریدورهای موجود به ویژه کریدور شامل-جنوب پرداخته و بر نقش بندر چابهار در کاهش
زمان و هزینه ت رانزیت کاال در منطقه تاکید کرد.
وی ،همکاری کشورهای منطقه در بهرهبرداری مناسب از ظرفی تهای واقعی را بسیار مهم
دانست و گفت :بهره برداری مناسب از کریدورهای منطقه با اتخاذ تدابیر الزم جهت تجاری
سازی مسیرهای ت رانزیتی ،مدیریت یکپارچه کریدور و توسعه م راکز لجستیکی ،در کنار
ارتباطات مستمر بازرگانان و توسعه نرم اف زاری و سخت اف زاری ،از جمله الزم ههای توسعه
ت رانزیت منطق های است.
آخوندی گفت :ای ران ،هند ،افغانستان و متام کشورهای دیگر که عالقه مند به پروژه بندر
چابهار هستند ،باید ب رای عملیاتی شدن آن با یکدیگر همکاری کنند.
وی افزود :ای ران و هند در همکاری خود به سه راهرو اصلی ،از جمله کریدور بین املللی شامل-
جنوب ( )INSCکه از هند و ای ران عبور کرده و به روسیه می رسد ،مترکز کرده اند؛ اما ما در
کنار کریدور بین املللی شامل  -جنوب ،یک کریدور جدید هم معرفی کرده ایم که به سمت
غرب و اروپا می رود؛ در حالیکه سومین کریدور ت رانزیتی نیز از ای ران به سوی رشق رفته و از
افغانستان و کشورهای آسیای میانه عبور می کند و در نهایت به چین می رسد.
آخوندی در خصوص سهم ای ران در تکمیل پروژه های ت رانزیتی این کشور هم گفت :خط آهن
آستارا که ای ران و آذربایجان را از طریق شامل ای ران به یکدیگر متصل می کند ،تکمیل شده و
هفته آینده افتتاح خواهد شد .همچنین ،یک خط راه آهن دیگر از قزوین به رشت در شامل
غربی کشور در سه ماهه آینده تکمیل خواهد شد که تا آستارا ادامه خواهد یافت .بناب راین ما
یک دسرتسی دوطرفه از بنادر خود به غرب و روسیه خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه بسیار اهمیت دارد زی را جنوب آسیا را از طریق ریل آهن به
روسیه متصل می کند ،گفت :تالش های مشرتک ب رای پیشربد پروژه های راه آهن و حمل و
نقل ،سال  ۲۰۱۸نقطه عطفی در تاریخ همکاری های ای ران و هند خواهد بود که آن را از بقیه
ادوار متامیز خواهد کرد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت :با توجه به رشد رسیع ای ران ،حمل و نقل در بخش های
جاده و راه آهن بسیار رسعت یافته است اما نکته مهم در حال حارض این است که چگونه
این کریدور تجاری شود.
وزیر راه و شهر سازی ای ران با اشاره به نقش مهم بخش های خصوصی ای ران و هند در بازاریابی
ب رای بندر چابهار ،گفت :مردم هر دو کشور نیز باید ب رای تجاری سازی و بازاریابی بندر
چابهار قدم پیش بگذارند .بخش خصوصی هند نیز باید بر روی ظرفیت گسرتده موجود ب رای
همکاری در بخش حمل و نقل دریایی و هوایی ای ران مترکز کند.
وی ب رای ترغیب همکاری ها میان هند و ای ران در بخش های دیگر از جمله انرژی گفت:
هند ب رای استفاده از گاز ای ران می تواند یک رشکت مشرتک را در ای ران احداث کند .دو کشور
همچنین می توانند م راکز لجستیکی را در چابهار به منظور کاهش هزینه ها ایجاد کنند .به
عنوان مثال تاسیس کارخانه های تولید کود اوره و کود فسفات در ای ران که هند به توسعه
آن عالقه مند است ،می تواند هزینه نهایی تولید این محصوالت را کاهش دهد .ما می
توانیم این کار را به دو صورت انجام دهیم ،یک راه این است که دولت هند از ای ران گاز
بخرد و متام م راحل دیگر را در کشور خود تکمیل کند .راه دیگر این است که یک رشکت
را در منطقه آزاد یا هر نقطه دیگری از ای ران ایجاد کنیم تا هند بتواند بخشی از ارزش
افزوده مورد نظر خود را در ای ران بدست آورد .بناب راین ما باید بر زنجیره لجستیک نیز مترکز
کنیم.
آخوندی تأکید کرد :ما چابهار را ‹دروازه اتصال ملت ها ‹ نامگذاری کرده ایم .هیچ کشوری
منی تواند به تنهایی به پیرشفت دست یابد .ما آماده هستیم تا متام روابط با هند را در سطوح
مختلف از جمله سیاسی تا فرهنگی را ارتقاء دهیم.

توجیه واردات ریل به دلیل تولید ناکافی داخلی
عضو کمیسیون عم ران مجلس ،بر
رضورت توسعه حمل و نقل ریلی
در جهت کاهش هزینه جابجایی
مسافر و بار و همچنین کم کردن
آمار تصادفات جاده ای تاکید کرد
و گفت :وضعیت اعتبار حمل و
نقل ریلی در بودجه های سنواتی
و بودجه ۹۷مطلوب نیست.
حسن خسته بند در گفت وگو با
خانه ملت ،با انتقاد از وضعیت
حمل و نقل ریلی در کشور ،گفت:
با وجود اینکه حمل و نقل ریلی
نسبت به سایر شقوق حمل و نقل
ایمن تر و ارزان تر است اما با بی
توجهی نسبت به توسعه آن با
مشکالت عدیده مواجه است.
عضو کمیسیون عم ران مجلس
شورای اسالمی ،با اشاره به تاکیدات
مقام معظم رهربی در خصوص
توسعه حمل و نقل ریلی ،افزود:
متاسفانه وضعیت حمل و نقل
ریلی در کشور ما به نسبت
بسیاری از کشورها همسایه در
وضعیت نامطلوبی ق رار دارد.
مناینده مردم بندر انزلی در مجلس
شورای اسالمی ،با بیان اینکه در
سال های گذشته علی رغم تالش
های صورت گرفته اعتبارات کافی
ب رای توسعه حمل و نقل ریلی
تخصیص داده نشده است ،ترصیح
کرد :هر چند در الیحه بودجه 97
اعتبار مشخصی ب رای این بخش در
نظر گرفته شده بود و کمیسیون
عم ران مجلس نیز ب رای توسعه
این حوزه پیشنهادات کارسازی
داشت اما کمیسیون تلفیق با این
پیشنهادها موافقت نکرد.
پیشنهاد رشد اعتبارات حوزه حمل
و نقل ریلی در کمیسیون تلفیق
رد شد
خسته بند با تاکید بر اینکه

منایندگان هنوز به اطالعات کافی
در خصوص رضورت توسعه حمل
و نقل ریلی نرسیده و اهمیت
موضوع را درک نکرده اند،
گفت :عدم استقبال منایندگان از
پیشنهادات مرتبط با رشد اعتبارات
بخش حمل و نقل ریلی به رضر
کشور است زی را هر چه می زان تردد
در جاده ها بیشرت باشد تصادفات و
مرگ و میر اف زایش یافته و هزینه
حمل و نقل و سوخت بیشرتی به
کشور تحمیل می شود.
این مناینده مردم در مجلس دهم،
ادامه داد :رسمایه گذاری در حمل
و نقل ریلی باید در کشور تقویت
شود زی را با توجه به ارزآوری باال
و امنیتی که در بردارد کشورهای
پیرشفته از دو قرن پیش تاکنون به
این باور رسیدند و در حوزه حمل
و نقل ریلی کامال رسمایه گذاری
کردند.
حمل و نقل ریلی در ای ران از
پیرشفت دور مانده است
وی با بیان اینکه کشورهای
اروپایی و حتی کشور همسایه ما
مانند چین قطارهایی با رسعت 300
تا  320کیلومرت در ساعت را به کار
گیری کرده اند ،افزود :متاسفانه ما
در شبکه حمل و نقل ریلی خود
در استفاده از قطارهایی با رسعت
 80الی  100کیلومرت درجا زده ایم
و از این منظر به شدت عقب
هستیم .
عضو کمیسیون عم ران مجلس
دهم ،با تاکید بر رضورت توسعه
حمل و نقل ریلی در جهت کاهش
هزینه جابه جایی مسافر و بار و
همچنین کم کردن آمار تصادفات
و مرگ و میرهای جاده ای،
ترصیح کرد :دولت باید ب رای این
موضوع فکری کرده و با حامیت

از بخش حمل و نقل ریلی توسعه
کریدورها را رقم بزند.
وی ادامه داد :با توجه به عدم
توفیق پیشنهادات مرتبط با حوزه
حمل و نقل ریلی در کمیسیون
تلفیق بودجه  97کل کشور امید
است در صحن علنی مجلس
منایندگان با توجه به اهمیت
موضوع به اختصاص اعتبارت
بیشرت ب رای این حوزه رای مثبت
بدهند.
رضورت تامین ریل مورد نیاز در
کشور ب رای اتصال به کریدورهای
بین املللی
خسته بند با تاکید بر رضورت
تامین نیاز کشور به ریل ب رای
اتصال به کریدورهای بین املللی،
گفت :نباید خودمان را گول بزنیم
اینکه بگوییم تحت هر رشایطی
باید نیاز کشور با تولیدات داخل
تامین شود صحیح نیست زی را
گاهی مواقع با واردات می توان از
رضر احتاملی جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه به می زان تولید
ریل در کشور خرید از داخل
صورت می گیرد ،افزود :با توجه
به اینکه تولید داخل کفاف نیاز
کشور به ریل را منی دهد ب رای
متوقف نشدن روند توسعه شبکه
ریلی باید واردات در دستور کار
ق رار بگیرد.
بدعهدی رشکت فوالد در تولید ریل
این مناینده مردم در مجلس دهم،
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با اشاره به ق راردادی که مابین
وزارت راه و شهرسازی و رشکت
فوالد ب رای تامین ریل منعقد شد،
گفت :ب رای تامین ریل ق راردادی
منعقد شد و پیش پرداختی نیز
از سوی وزارت راه پرداخت شد اما
رشکت فوالد به بهانه اینکه پول
کافی ب رای خرید وسایل مورد نیاز
ندارد به بدعهدی پرداخت.
وی ادامه داد :در روند خرید از
داخل ب رای توسعه حمل و نقل
ریلی بدعهدی هایی صورت می
گیرد که روند اتصال به کریدورهای
بین املللی را با وقفه مواجه می
کند از این رو واردات می تواند تا
حدودی به رصفه باشد.
خسته بند افزود :منی توان رشکت
راه آهن را معطل برخی بدعهدی
ها کرد از این رو با توجه به برخی
مصلحت اندیشی ها باید مابه
تفاوت تولید ریل در کشور واردات
انجام شود.
این مناینده مردم در مجلس دهم،
با تاکید بر رضورت ایجاد فضای
رقابتی در میان تولیدکنندگان
داخلی ،ترصیح کرد :تولیدکنندگان
داخلی باید بدانند که در صورت
بدعهدی یا به روز نبودن در تولید
ریل جایی در صنعت حمل و نقل
ریلی نخواهند داشت از این رو
تولیدات خود را با متد روز ارتقا
می دهند.
واردات تکنولوژی تولید ریل باید

آگهی دعوت سهامداران

شرکت صنایع آجر ماشینی کرمان سفال سازان (سهامی خاص) ثبت شده

به شماره  13133و شناسه ملی  10100920148جهت تشکیل مجمع عمومی عادی
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده که در ساعت  10صبح مورخ  96/11/10در محل دفتر
قانونی شرکت تشکیل می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستورجلسه -1 :انتخاب اعضاء هیات مدیره  -2انتخاب بازرسین  -3انتخاب
روزنامه کثیراالنتشار  -4تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه

هیات مدیره شرکت

ضرورت الزام محافظت اسکلت ساختمان ها در برابر حریق

تاریخچه ساختامن های بلند مسکونی در ای ران را می توان از سه وجه مورد بررسی ق رارداد .اول زمان ساخت،
دوم نوع متلک (دولتی یا خصوصی) و سوم نوع مصالح و ایمنی بنا در ب رابر تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی.
به گ زارش اب رار اقتصادی ،تداوم فعالیت های برج سازی در سال های اخیر و روند رو به رشد احداث ساختامن
های بلندمرتبه ،تولیدکنندگان مصالح را بر آن داشته است که مواد متناسب با نیاز و ایمنی این نوع ساخت و
سازها را تولید کنند .آمارهای به دست آمده از بازار ساخت و ساز در ای ران نشان می دهد در حال حارض بیش
از  ۱۰۰۰برج در شهر ته ران احداث شده یا در حال احداث است .مهم ترین کاربری این بلند مرتبه ها ،مسکونی
است که تقریبا  % ۸۰آن توسط سازندگان خصوصی مورد استفاده ق رار می گیرد .دومین کاربری اداری و بیشرت
مورد توجه سازندگان دولتی و کاربری سوم تجاری و خدماتی است .با توجه به نزدیک شدن سالروز حادثه ی
تلخ پالسکو که به عنوان اولین ساختامن بلندمرتبه در کالن شهر ته ران شناخته می شود ،لزوم ایمنی و توجه به
بافت های فرسوده ای که عالوه بر قدمت ،منادهای شهرنشینی و تجارت را نیز به تصویر می کشند ،بیش از پیش
احساس می شود .طی سال گذشته رصف نظر از جهت گیری ها ،اظهارنظرهای گوناگونی را در رسانه ها از طرف
مسئولین و گاها کارشناسان این حوزه ،پی رامون چگونگی وقوع این حادثه و رخدادهای مشابه شاهد بوده ایم.
تا جایی که رئیس شورای شهر ته ران ،چندی پیش در این باره خاطرنشان کرد :هیچ قانونی نیست که بتواند
ساختامن های بلندمرتبه را به تطبیق با آئین نامه های جدید به ویژه آئین نامه آتش نشانی ملزم کند؛ لذا باید
در کمیسیون سالمت یا معامری مصوبه ای داشته باشیم .محسن هاشمی پس از نطق پیش از دستور چهارمین
جلسه شورا ،با تاکید بر اینکه اگر الزم است قانون و مصوبه ای داشته باشیم ،باید کمیسیون ها به این مهم
بپردازند ،افزود :الزم است ساختامن های  ۶طبقه یا بیشرت را به تطبیق با آیین نامه های جدید ملزم کنیم تا
دست مجریان باز شود و از مالکان و هیئت مدیره خواستار اج رای قوانین شوند.
برزو افقهی نیز به عنوان یکی ازکارشناسان حوزه ساختامن در این باره گفت :با توجه به اینکه صنعت ساخت
و ساز در کشور به سمت استفاده از مصالح سبک و خشک در حال حرکت است که به هنگام حادثه کمرتین
تلفات را به بار می آورد ،از این رو کناف با بومی سازی یکی از جدیدترین تولیدات روز جهان سعی کرده است
در این زمینه گام های بلندی بردارد .ورمی پالسرت از انواع محصوالت محافظ غیرعامل در ب رابر آتش است که
وظیفه اصلی آن محافظت از عنارص سازه ای ساختامن است.
وی ادامه داد :گچ مقاوم در ب رابر حریق موجب می شود تا در مواجهه با آتش ،تا زمان خاموشی کامل حریق یا
تخلیه ساختامن ،سازه ها دچار تغییر شکل نشوند و عملکرد خود را حفظ منایند.
در ادامه ،افقهی با اشاره به رکود بازار ساختامن در کشور در چند سال گذشته ،مسئله قیمت متام شده محصول
ورمی پالسرت را مهم ارزیابی کرد و در خصوص بازار مرصف ورمی پالسرت نیز گفت :در حال حارض شهرداری ته ران
و مشهد ارائه پایان کار ساختامن را به اخذ تاییدیه مقاومت ساختامن در ب رابر حریق از سازمان آتش نشانی
منوط کرده اند و پیش بینی می شود به زودی محافظت اسکلت ساختامن در ب رابر حریق در متامی نقاط کشور
ال زامی گردد.

پرداخت تسهیالت به سازندگان رونقبخش بازار مسکن است

در دستور کار ق رار بگیرد
وی ادامه داد :واردات تکنولوژی
روز دنیا ب رای تولید ریل می تواند
گزینه بهرتی به نسبت واردات ریل
آماده باشد اما به علت غالب بودن
تفکر دولت و ریسک پذیر نبودن
این موضوع در کشور ما تاکنون
عملیاتی نشده است.
عضو کمیسیون عم ران مجلس
شورای اسالمی ،یادآور شد:
متاسفانه برخی ق راردادهایی که
ب رای تولید ریل منعقد شده به
قدری طوالنی شده و مورد بدعهدی
ق رار گرفته که به آثار باستانی شدن
پروژه های شبکه حمل و نقل
ریلی منجر شده است.

رئیس کمیسیون تخصصی امالک کشوری گفت:پرداخت تسهیالت به سازندگان یکی از راه های اصالح صنعتی
سازی در ساخت و ساز کشور است.
عقبایی رئیس کمیسیون تخصصی امالک کشوری در گف توگو با باشگاه خربنگاران جوان ،با بیان اینکه ورود
سایر بان کها به حوزه پرداخت تسهیالت مسکن م یتواند در اف زایش تعداد تسهیالت مؤثر باشد ،گفت :در فاز
اول پرداخت این تسهیالت می توانیم به تعدیل شدن قیم تها در بازار مسکن نزدی کتر شویم.
وی در ادامه افزود :در فاز دوم پرداخت تسهیالت باید به حوزه کیفیت ،اف زایش مدت زمان بازپرداخت تسهیالت،
کاهش نرخ سود بانکی و اف زایش می زان تسهیالت نزدی کتر شویم.
عقبایی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار ،بانک مرکزی و دولت باید در خصوص اف زایش توان قدرت خرید
مردم اقدامات الزم را انجام دهند ،گفت :دولت باید در گامهای بعدی ب رای خان ههایی که خارج از طرح دریافت
تسهیالت هستند اقدامات الزم را انجام دهد تا توازن در عرضه و تقاضا ایجاد شود.رئیس کمیسیون تخصصی
امالک کشوری ترصیح کرد :ورود سایر بان کها در پرداخت تسهیالت م یتواند هم از نظر کمی و هم از نظر
کیفی در رونق بازار مسکن مؤثر باشد و ناتوانایی بانک مسکن در تأمین منابع مالی را پوشش دهد.
وی توضیح داد :هم اکنون اصول یترین راه ب رای رونق بازار مسکن ،پرداخت تسهیالت به سازندگان واح دهای
مسکونی است زی را در رشایط فعلی  90درصد از ساخت و سازها به شکل بوم یسازی صورت می گیرد.
عقبایی در پایان گفت :صنعت یسازی صورت گرفته به بدترین شیوه ممکن در کشور ،با پرداخت تسهیالت به
سازندگان اصالح می شود.
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سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

فقر احکام بودجه ای سال ۹۷
در حوزه صنعت ،معدن و تولید

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،گفت :بودجه سال  ۹۷در حوزه صنعت ،معدن و تولیدفقر احکام
دارد.
سعید باستانی در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به بررسی بودجه سال  97در کمیسیون تلفیق ،گفت :سالیانه
بودجه های سنواتی نوشته می شود ،اما اگر به برش حوزه صنعت ،معدن و تولید توجه شود تا مشخص شود که
چه بخشی از احکام این سه حوزه را تسهیل کرده است و کجای بودجه به تولید کمک کرده متوجه می شویم
که در این زمینه فقر داریم.
وی با بیان اینکه در حوزه صنعت ،معدن و تولید فقر احکام و بودجه ای وجود دارد ،افزود :در فرصتی که
کمیسیون تلفیق ب رای بررسی بودجه مشغول به کار است ،باید احکامی که می تواند کاری ب رای تولید انجام دهد
و آغاز توسعه در این حوزه ها باشد ،خیلی جدی نگریسته شود.
وی با اشاره به اینکه به صورت مشهود در حوزه صنعت و معدن در بودجه مشکل وجود دارد ،ادامه داد:

پیشنهاداتی توسط منایندگان و کمیسیون صنایع ب رای حوزه صنعت ،معدن و تجارت ارائه شده است که امیدوارم
که اگر حداقل در کمیسیون تلفیق رای نیاورد در صحن علنی مجلس رای بیاورد.
مناینده مردم تربت حیدریه  ،با بیان اینکه تعجب می کنم که دولت چ را احکام الزم حوزه صنعت ،معدن و تولید
را در الیحه بودجه سال  97نیاورده است ،یادآور شد :دولت بیش از مجلس می بیند که وضعیت تولید و صنعت
چگونه است و به این حوزه های فعالیتی آشنایی بیشرت دارد اما هیچ یک از این پیشنهادات را در بودجه مطرح
نکرده است.
وی با اشاره به اج رای طرح رونق تولید در دو سال گذشته در کشور ،ترصیح کرد :ب راساس طرح رونق تولید که به
برخی واحدها تسهیالت مالی ارائه شد،که از ابتدای سال جاری تاکنون به  14ه زار واحد تولیدی در استان های
مختلف برخی مبالغ تخصیص داده شده است که ب راساس آمار عالوه بر اینکه در برخی موارد اف زایش اشتغال
داشته ایم کاهش چشمگیری در تعطیلی کارخانه ها به وجود آمده است.

هتل داری مهم ترین ابزار توسعه گردشگری پایدار است
به کارگیری پارامرتهای موثر هتل داری ازجمله عواملی است که می
تواند صنعت گردشگری پایدار را توسعه داده و در بهبود وضعیت
مقاصد گردشگری کامال تاثیر گذار باشد.
به گ زارش برنا ،محمد خرم طوسی کارشناس گردشگری و هتلداری با
بیان اینکه ب رای ایجاد رونق در صنعت گردشگری پایدار نیاز به حامیت
ساختاری و مدیریت کشوری است ،ترصیح کرد :امروزه گردشگری در
جهان به عنوان بخش فعال و اثرگذار در عرصه اقتصاد تبدیل شده است
و خوشبختانه در ای ران و دولت یازدهم تالش شده این نگاه در عرصه
گردشگری شکل بگیرد.
مدیر عامل هلدینگ گرین ؛ ضمن اشاره به اینکه امروزه باید نوآوری و
ابتکار در صنعت گردشگری به کار گرفته شود ،ادامه داد :در این میان
باید بخش خصوصی را فعال کرد و ب رای رشد صنعت گردشگری در ابتدا
مجموع های از زیرساخ تهای مرتبط رشد کنند و امکانات الزم ب رای
گردشگ ران ایجاد شود و مهمرتین تأثیر توسعه زیرساخ تها در صنعت
گردشگری تقویت هوشمندانه و آکادمیک صنعت هتل داری است.
کارشناس هتل داری افزود  :رونق صنعت گردشگری و هتل داری در
خارج از کشور  ،معرفی مزیت های رقابتی و فرصت های گردشگری
و رسمایه گذاری ای ران در م راکز حضور گردشگ ران از جمله هتل ها
به عنوان یک اس رتاتژی باعث م یشود گردشگ ران داخلی ،خارجی و
مخاطبین بین املللی نیز از آثار مثبت فرهنگی  ،اجتامعی واقتصادی
گردشگری ای ران بهرهمند شوند.

وی خاطرنشان کرد :معرفی صنایع داخلی و فرصت های رسمایه گذاری
یکی دیگر از نتایج توسعه صنعت گردشگری و هتل داری در کشورهای
توریستی است که وقتی گردشگری یک کشور رونق پیدا م یکند
ه مزمان با آن صنایع مرتبط با گردشگری نیز رونق پیدا خواهد کرد.
محمد خرم طوسی کارشناس هتل داری ادامه داد :کمک به توسعه
همکاریهای بی ناملللی و تعامل با کشورهای دیگر نتیجه توسعه پایدار
صنعت گردشگری خصوصا هتل داری است که باعث تعامل سازنده
بین کشورها م یشود .گردشگری ب هعنوان یک کانال بسیار مهم در

دیپلامسی عمومی مطرح است که م یتوان با این اب زار باعث توسعه و
تعالی گفتگوی مل تها و متدنها و تقویت روابط فرهنگی تجاری شد،
با توجه به اینکه ای ران کشوری متدن ساز بوده و در شک لگیری دیگر
متدنها نیز نق شآفرین بوده است ،بناب راین می توان با ایجاد پایگاه های
گردشگری و توسعه هتل داری در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای
منطقه موجب رونق کسب و کار  ،اشتغال زایی و جذب رسمایه گذاری
شد.
وی ادامه داد  :بر این اساس هلدینگ گرین با هدف توسعه گردشگری
پایدار  ،هتل داری نوین و معرفی مزیت های رقابتی ای ران در عرصه
جهانی  ،اقدام به برپایی هتل های مدرن در کشورهای منطقه از جمله
تفلیس پایتخت گرجستان منوده است که این هتل مجهز به فناوری
های نوین و تجهی زات مدرن از جمله سالن ورزشی کامال مجهز  ،سالن
کنف رانس  ،سوئیت ها و اتاق های به روز می باشد.
مدیرعامل هلدینگ گرین ،در پاسخ به این سوال که چ را تفلیس را ب رای
راه اندازی هتل انتخاب کرده اید گفت  :نزدیکی ریشه های فرهنگی
گرجستان به ای ران  ،عدم نیاز به وی زا  ،وجود هم زمان چهار فصل در این
کشور  ،ترکیب املان های شهری در حوزه مدرن و سنتی  ،هزینه پایین
گردشگری و خدمات  ،زمینه های مثبت تجاری و فرهنگی بین دو کشور
 ،آب و هوای مناسب و امنیت الزم ب رای گردشگ ران مهم ترین دالیل این
انتخاب بود و بزودی درصدد هستیم تا به صورت زنجیره ای هتل داری
را در کشورهای دیگر راه اندازی کنیم .

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

ایران  ۹۵۰میلیون دالر خشکبار
در  ۸ماه صادر کرد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ای ران گفت :طی هشت ماهه سال جاری در حدود  ۹۵۰میلیون دالر صادرات
خشکبار داشته ایم.
به گ زارش تسنیم ،مجتبی خرسوتاج با اشاره به اهمیت صادرات محصوالت کشاورزی گفت :طی هشت ماهه
سال جاری در حدود  950میلیون دالر صادرات در بخش خشکبار داشته ایم که هر سال طبق معمول مهمرتین
محصول صادراتی در میان خشکبار پسته است که هرسال بین یک تا  1.2میلیارد دالر از لحاظ می زان در نوسان
است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ای ران صادرات خوب پسته درسال گذشته را از جمله مهمرتین دالیل کاهش
صادرات این محصول در شش ماهه نخست سال جاری دانست و اظهار داشت :به علت داشنت بازار خوب در سال
گذشته و صادرات غالب محصول تولیدی ،در شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 22
درصدی صادرات این محصول مواجه بوده ایم که این کاهش در آذرماه سال جاری ج ربان شده است.
به گفته خرسوتاج ،باتوجه به این که در بقیه اقالم خشکبار دارای رشد بوده ایم پیش بینی م یشود تا پایان سال
جاری کرسی صادرات این محصول ج ربان شود.

اسداله عسگ راوالدی رییس اتاق بازرگانی ای ران و چین نیز با اشاره به این که خشکبار از مهمرتین اقالم صادراتی
و تاریخی کشور ماست اذعان کرد :تولید ساالنه محصوالت کشاورزی کشورمان معادل  117میلیون تن است که
از این آمار  30میلیون تن شامل محصول باغات است و خشکبار بخشی از این محصوالت را تشکیل می دهد .به
گفته وی ،در هر سال دو میلیون تن صادرات خشکبار به خارج از کشور داریم.
عسگر اوالدی دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که خرما از جمله اقالم خشکبار است که صادرات
موفقی دارد اذعان کرد :ساالنه دو میلیون تن خرما تولید می شود که از این تعداد  200ه زار تن صادر شده و
مابقی به مرصف داخل می رسد.
رییس اتاق بازرگانی ای ران و چین با بیان این که پس از خرما ،مهمرتین محصولی که طرفداران زیادی در بازارهای
صادراتی دارد پسته است گفت :در هر سال  250ه زار تن پسته در کشور تولید می شود که بین  150تا  160ه زار
تن صادرات داریم.
وی ادامه داد :در  9ماهه سال جاری در حدود  175ه زار تن پسته صادر کردیم و  70ه زار تن هم طی شش ماه
آینده صادرخواهیم کرد.

Saturday - 13 January 2018

فروش سرب و روی ایرانی  ۵۰۰دالر زیر قیمت جهانی!

با وجود اف زایش قیم تهای جهانی رسب و روی ،رئیس انجمن صادرکنندگان
رسب و روی ای ران گفت :به دلیل رشد نامتوازن تورم و قیمت دالر ،رسب
و روی ای ران تا  ۵۰۰دالر زیر قیمت به بازارهای جهانی عرضه م یشود.
حسن حسینقلی در گف توگو با ایسنا ،با اشاره به وضعیت قیمت رسب
و روی در بازارهای جهانی در سال  ۲۰۱۷اظهار کرد :قیم تها در سال
گذشته میالدی روند اف زایشی خوبی داشته است اما نه به اندازهای که
بتواند از پس تورم داخلی برآید.وی افزود :این اف زایش قیمت ،ارزش رسب
را تاکنون به  ۲۵۰۰دالر در هر تن و قیمت روی را به  ۳۴۰۰دالر در هر
تن رسانده است که همین اف زایش قیمت موجب شده وضعیت تولید
کنندگان نسبت به قبل بهبود پیدا کند ولی همچنان موضوع قیمت دالر
ب رای تولیدکنندگان داخلی معضل آفرین است.

تب هیجانی ارز درحال فروکشی

در بازار آزاد ،دالر آمریکا و سکه متام در هفته ای که گذشت با حرکت
اف زایشی هم راه بود اما می زان اف زایش قیمت ها نسبت به هفته های اخیر
کمرت شده که به نظر م یرسد هیجانات این بخش در حال فروکش است.
به گ زارش ایسنا ،دالر آمریکا در ابتدای هفته ای که گذشت به طور
متوسط  ۴۳۳۲تومان قیمت داشت .در ادامه هفته حرکت اف زایشی دالر
البته با شیبی کند آغاز شد .در میانه های هفته به  ۴۳۹۵تومان رسید و
در آخرین روز هفته روی  ۴۴۱۵تومان ایستاد.بررسی نرخ دالر در این بازه
زمانی نشان می دهد که دالر آمریکا  ۸۳تومان در بازار آزاد اف زایش قیمت
داشته است .در مجموع به نظر می رسد که وضعیت قیمت ها در بازار
آزاد نسبت به هفته های گذشته با ثبات بیشرتی هم راه شده و اف زایش
های هیجانی قیمت ها فروکش کرده است.

آلمان در صدر سرمایه گذاران در دولت دوازدهم

«افروز به رامی»مدیرکل رسمایه گذاری خارجی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت:از آغاز اج رای برجام تاکنون  152طرح به ارزش  10میلیارد
دالر با رسمایه گذاران خارجی در بخش های صنعت ،معدن و تجارت
تعریف شده که از این تعداد تاکنون  57طرح با دریافت پروانه به بهره
برداری رسیده است.
به رامی در گفت وگو با ایرنا ترصیح کرد :با پیگیری های انجام شده ،از
زمان آغاز فعالیت دولت دوازدهم تاکنون  38طرح به ارزش یک میلیارد و
 980میلیون دالر با خارجی ها تعریف شده است.
وی یادآوری کرد :جذب رسمایه گذاری خارجی مساله ای نیست که یک
شبه اتفاق بیفتد ،بلکه به تدریج و با پیرشفت طرح جذب می شود؛ در
این پیوند  80ق رارداد و تفاهمنامه همکاری دیگر روی کاغذ وجود دارد
که ممکن است به جذب رسمایه گذاری خارجی منجر شود و البته در
آمارهای پیش گفته ،عنوان نشده است.وی تاکید کرد :در همه رسمایه
گذاری های یاد شده موضوعاتی همچون انتقال فناوری های نوین ،اتصال
به زنجیره تولید جهانی و رشط  30درصد صادرات محصوالت تولید شده
در نظر گرفته شده است.وی توضیح داد :کشورهای آملان ،ترکیه ،ف رانسه،
اتریش و روسیه ،به ترتیب پیشتاز کشورهای رسمایه گذار در ای ران هستند.
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۲۰درصد
قیمت خودرو
در ایران به جیب
بانکها میرود
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رئیس هیئت مدیره صنایع همگن قطعه سازی گفت۲۰ :درصد قیمت خودرو در ایران ناشی از نرخ سود تسهیالت بانکی است.
به گزارش تسنیم ،محمد رضا نجفی منش افزود :نرخ باالی سود تسهیالت بانکی بسیار ما را آزار می دهد به طوری که همتای
ما در کشوری مثل چین یا ژاپن تنها  3درصد سود بانکی پرداخت می کند اما در ایران ،نرخ سود تسهیالت با اسم  18درصد با
اندکی تعویق به  28درصد خواهد رسید.
نجفی منش افزود 20 :درصد قیمت خودرو در ایران فقط در نرخ سود تسهیالت بانکی آن خالصه می شود و این در حالی است
که تورم نیز سال به سال صنعت خودرو در ایران را از صحنه رقابت دور می کند.رئیس هیئت مدیره صنایع همگن قطعه سازی
کشور گفت :حتی وجود  10درصد تورم در کشور هم به صنعت خودروسازی ایران آسیب جدی وارد می کند ضمن اینکه باید
دامنه مقیاس تولید را در ایران وسعت بخشید و در صورت مهار نشدن این عوامل ،تولید داخلی هرگز رقابت پذیر نخواهد شد.

معافیت خودروسازان از اسقاط به زیان محیط زیست تمام شد؛

ز

 2500000خودرو فرسوده
در انتظار اسقاط

چالش اسقاط خودروهای فرسوده و عدم حامیت خودروسازان داخلی از آن ها ،طی ماه های اخیر
تشدید و باعث شد تا فشار اسقاط خودرو از دوش تولیدکنندگان برداشته و به واردکنندگان تحمیل
شود .حال پرسش اینجاست که باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو تا چه میزان به بهبود وضعیت
مراکز اسقاط خودرو می انجامد؟
به گزارش خودروکار ،با بسته شدن سایت ثبتارش ،نه تنها وارد کنندگان خودرو و منایندگی های
مجاز ،بلکه بسیاری از صنایع وابسته به صنعت خودرو با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم کرده
اند که از جمله آنها ،مشاغلی همچون بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده است.
در این میان برخی مشکالت قابل مشاهده بوده و برخی دیگر نیز سال های آینده خودمنایی می
کنند که کاهش اسقاط خودروهای فرسوده از این دست مشکالت است .زیرا با کاهش اسقاط
خودروهای فرسوده ،آلودگی هوا ،افزایش مرصف سوخت ،بیکاری مشاغل مربوط به اسقاط خودرو
و درنهایت تعطیلی این مراکز پیش رو خواهد بود.
حدود یکسال گذشته کمبود مراکز اسقاط خودرو بهانه ای برای کاهش تعداد خودروهای اسقاط
شده بود ،اما مدتی بعد ،تعداد این مراکز از  120به  200مرکز افزایش یافت ،اما رقم اسقاط
خودروهای فرسوده چندان چشمگیر نشد ،زیرا از نیمه های تابستان سال  96خودروسازان داخلی
با حامیت دولت از اسقاط خودرو معاف شده و در واقع حجم اسقاط در نظر گرفته شده برای
واردکنندگان دو برابر شد.
نکته جالب اینجاست بود که ،دو برابر شدن اسقاط توسط واردکنندگان زمانی در نظر گرفته شد که
سایت ثبتارش بسته بود و علنا حجم خودروی زیادی به کشور وارد منی شد .حاال پس از بازگشایی
سایت ثبتارش ،چشم امید مراکز اسقاط به واردکنندگان دوخته شده است .از این رو ،این پرسش
مطرح است که آیا با باز شدن سایت ثبتارش ،چالش های پیش روی این مراکز کاهش می یابد؟
در همین زمینه ،امیر سیفی زاده کارشناس اسقاط خودرو مهمرتین چالش پیش روی صنعت
بازیافت و پس از آن اسقاط خودروهای فرسوده را ،نبود برنامهریزی و خالء مدیریت عنوان میکند
و می گوید« :طبق قانون ،در حال حارض چالش مراکز اسقاط خودروهای فرسوده به حامیت
واردکنندگان نیاز دارد چرا که پیش از حضور وزیر وقت حامیت خودروسازان داخلی از اسقاط
خودروهای فرسوده صورت می گرفت که با آمدن جناب وزیر ،این حامیت ها کاسته شد و در
نهایت خودروسازان از اسقاط خودروهای تولیدی خود معاف شدند .حاال چشم امید مراکز اسقاط
به واردات خودرو است».
سیفی زاد ،در پاسخ به اینکه چرا باید اسقاط خودروها جدی گرفته شود؟ اظهار می کند « :به طور
طبیعی کاهش آالیندگی هوا ،تغییر مبلامن شهری ،کاهش مرصف سوخت ،تامین مواد اولیه فوالد
کشور و عواملی از این دست عوامل ،از جمله اهداف اسقاط خودروهای فرسوده در هر کشوری

عضو هیات مدیره خانه صنعت  ،معدن و تجارت مطرح کرد:

نقش تصمیمات دولت در توسعه صنعت خودرو

عضو هیات مدیره خانه صنعت ،
معدن و تجارت ایران معتقد است
در صورت هدف گذاری درست
دولت  ،تعرفه ها می تواند ضمن
کنرتل واردات ،ابراز و مشوقی برای
تولیدکنندگان داخلی باشد.استفاده
از به روزترین خودروها با بهرتین
کیفیت ،حق مرصف کننده داخلی
است.
آرمان خالقی به خرب خودرو اظهار
داشتخانه صنعت  :امروز در اغلب
کشورها تبیین نظام تعرفه ای با
هدف نظم بخشی و ساماندهی
واردات صورت می گیرد طبعا در

ایران نیز دولت باید در نظر گرفنت
این موارد تعرفه ها را افزایش یا
کاهش دهد.
وی با توجه به وضعیت تولید و
بازار خودروسازان و قطعه سازان
داخلی  ،ترصیح کرد  :مسلام با توجه
به رشایط کنونی  ،جریان واردات
خودرو و قطعات نیازمند مدیریت
بهرتی است و باید امروز واردات هر
کاالیی بر اساس تقاضا و تامین نیاز
داخل صورت گیرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم هدفگذاری
جامع دولت در حوزه تعرفه ها،
افزود  :در رشایط کنونی تولید ،

افزایش
سهم چینی ها
از بازار
خودرو ایران
از  5به  28درصد

یک فعال در صنعت قطعه سازی کشور معتقد است  :در سالهای اخیر متاسفانه قطعه سازان به واسطه بحران های ایجاد شده
 ،با مشکالت زیادی مواجه شده اند چنانچه به جهت این رشایط همچنان بسیاری از واحدها با مشکالت تکنولوژی و روزآمدی
در فرایند تولید همراه هستند.
نصیری به خرب خودرو اظهار داشت  :در حال حارض قطعه سازانی امکان ادامه فعالیت دارند که از توان مالی و تکنولوژی روز
برخوردار باشند.
وی تاکید کرد  :همچنان بسیاری از قطعه سازان بالتکلیف هستند که در روند توسعه و گسرتش فضای تولید در کشور باید در چه
جهتی حرکت منایند که حامیت های دولت و سایر دستگاههای متولی در این بخش را نیز از دست ندهند.
وی با توجه به تاثیر حامیت های دولت بر توسعه سهم برخی از قطعات خارجی در بازار ،خاطر نشان کرد  :عدم حامیت از تولید
در این سالها موجب رشد ورود کاالهای چینی به کشور شده است چنانچه هم اکنون سهم بازار خودروهای چینی در ایران از 5
درصد به  28درصد افزایش یافته است.

دستیابی به افزایش رقابت پذیری
در تولید و توسعه فضای تولید ضمن
حامیت و رسمایه گذاری هدفمند
مستلزم تبیین سیاستی جامع در
حوزه تعرفه هاست.
این فعال در حوزه صنعت و تولید در
کشور با اشاره به لزوم در نظر گرفته
وضعیت تولید در جریان واردات ،
ترصیح کرد  :تا زمانی که محصوالت
با کیفیت و قیمت مناسب و رقابتی
در داخل تولید نشود نباید موانع و
سخت گیری در واردات افزایش یابد.
به گفته خالقی امروز مرصف
کننده داخلی حق دارد به روزترین

فروش محدود خودرو کوییک هفته آینده به صورت اینرتنتی و در شبکه منایندگی های مجاز گروه سایپا آغاز می
شود.
به گزارش سایپا نیوز؛ فروش جدیدترین محصول گروه خودروسازی سایپا از روز سه شنبه  26دی ماه به صورت
اینرتنتی یا مراجعه به منایندگی های مجاز گروه سایپا در رسارس کشور انجام خواهد شد.
خودرو کوییک با توجه به مدل انتخابی دارای امکاناتی چون گیربکس اتوماتیک  ،CVTفرمان برقی ،استارت دکمه
ای  ،سیستم ورود بدون کلید ،مولتی مدیا  ،دوربین دنده عقب  ،سیستم پایش فشار باد تایرها( ،)TPMSکروز
کنرتل ،کنرتل صوتی روی فرمان و  ...می باشد.
خریداران می توانند جهت کسب اطالعات بیشرت به سایت رسمی گروه خودروسازی سایپا به نشانیwww.
 saipacorp.comیا شبکه منایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا در رسارس کشور مراجعه کنند.
گفتنی است با توجه به محدودیت تعداد فروش در این مرحله عالقمندان این خودرو که تصمیم به خرید دارند می
توانند از روز سه شنبه  26دی ماه نسبت به خرید اقدام کنند.
بدیهی است با توجه به محدودیت تعداد فروش خودروها ،اولویت واگذاری بر اساس زمان ثبت نام خواهد بود و
پس از تکمیل ظرفیت فروش متوقف خواهد شد.

تولید چند مدل سواری متوقف شد

هستند .از این رو حامیت خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده در هر کشوری مد نظر است.
اما مشکل اینجا است که در ایران و طی ماه های گذشته حامیت خودروسازان داخلی از اسقاط
خودروها کاهش یافته است».
به گفته او ،این در حالی است که بر اساس قانون مدیریت پسامند وقتی کاالیی توسط رشکتی
تولید می شود ،بازیافت و اسقاط آن کاال باید توسط هامن رشکت صورت گیرد .اما در حال حارض
خودروسازان ایرانی از این قانون معاف هستند.
این کارشناس اسقاط خودرو تاکید می کند« :در بسیاری از کشورها از کوچکرتین تولیدات تا
بزرگرتین آنها بازیافت می شود ،اما در ایران نه تنها بازیافت ظروف پالستیکی به راحتی صورت
منیگیرد بلکه صنعت خودروسازی نیز از این ماجرا به دور مانده است».
سیفی زاده میافزاید« :اگر به قانون احرتام گذاشته شود ،بسیاری از مشکالت صنعتی کشور برطرف
میشود .به گونه ای که خودروسازانی که میتوانند ساالنه حدود  330هزار خودروی فرسوده از
رده خارج کنند ،اما از بازیافت معاف هستند ،مشکالت متعددی برای مراکز اسقاط ایجاد خواهند
کرد».
این کارشناس اسقاط خودرو ،با بیان اینکه با فرض خروج این تعداد خودرو در سال از کالنشهرها
متوجه می شویم که چه میزان از آلودگی هوا کاسته میشود و در مقابل فعالیت های اقتصادی
وابسته به صنعت خودرو افزایش می یابد ،ترصیح می کند« :در این رشایط مراکز اسقاط به واردات
چشم می دوزند .وارداتی که خود با مسایل متعددی دست و پنجه نرم می کند .به گونه ای که طی
ماههای گذشته شاهد بسته و باز شدن سایت واردات خودرو بودیم که این برای مراکز اسقاط زنگ
خطر است چرا که اگر امسال این سایت شش ماه بسته بود ،شاید سال آینده این سایت هشت
ماه بسته مباند .از این رو کاهش واردات خودرو طی سال های آینده در اسقاط خودروها موثر
خواهد بود».
این کارشناس اسقاط خودرو در پاسخ به اینکه چه راهکارهایی برای جربان این فاصله نیاز است،
ترصیح می کند :در حال حارض حدود دو میلیون و  500هزار خودرو فرسوده فارغ از شامرش
گواهی اسقاط خودروها که عددی بیش از این میزان را رقم می زند ،فرسوده هستند با این حال
سال گذشته تنها حدود  ۱۲۰هزار خودرو از رده خارج شده است.حال با فرض تولید یک میلیون
خودرو در سال و خروج  ۲۰۰هزار خودرو فرسوده ،بازهم مشکالت آلودگی هوا و مراکز اسقاط
خودرو کاهش منی یابد ،چرا که باید تولید و خروج خودروها از رده مرصف ،با برنامه ریزی جدی
و مدیریت صحیح صورت گیرند».
این کارشناس تاکید می کند «:اگر می خواهیم در چشم انداز جهانی صنعت خودرو موفق عمل
کنیم ،باید روش های مدیریتی مطلوب را تدوین و اجرایی کنیم».

خودروها با بهرتین کیفیت و کمرتین
قیمت را خریداری کند.
وی در ادامه بر نقش تصمیامت
درست دولت و خودروسازان در
توسعه کمی و کیفی این صنعت
پرداخت و خاطر نشان کرد  :صنعت
خودرو و قطعه سازی ایران برای
توسعه فعالیت و حضور موثر در
بازار رقابتی نیازمند تصمیامت کالن
تر و جدی تری است.
وی با اشاره به رهکارهای دستیابی
به تولید رقابت پذیر اظهار داشت
 :با فراهم منودن بسرت مناسب و
جذب رسمایه گذاران داخلی و

فروش اینترنتی کوییک هفته آینده انجام می شود

خارجی در بخش های تولیدی و
صنعتی  ،مسلام خودروسازان نیز
به منابع مالی بیشرتی دسرتسی
یافته و این روند بر جریان توسعه
و طراحی محصوالت جدید و
کیفیت و توان رقابتی تولیدکنندگان
داخلی تاثیر بسزایی خواهد
گذاشت.
وی گفت  :در صورتی که صنعت
خودرو نتوانند با جریان خودروسازی
در دنیا حرکت کند در این حوزه از
صنعت دچار عقب ماندگی شده
و نهایتا توسعه و پیرشفتی در این
صنعت بوجود نخواهد آمد.

آذر ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.
به گزارش ایسنا ،در این مدت تولید ولیکس  C۳۰دندهای رشکت خودروسازان راین متوقف شده و از یک دستگاه
در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.
تولید  VELA V۵دیگر محصول این رشکت نیز با کاهش  ۱۰۰درصدی همراه بوده و از  ۲۸۷دستگاه در آذر ماه
 ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت.
آذر ماه امسال تولید امویام  ۵۵۰محصول خودروسازی مدیران نیز متوقف شده و از  ۵۷۲دستگاه در آذر ماه سال
گذشته به صفر رسید.
تولید جک  J۵محصول کرمان موتور نیز  ۱۰۰درصد کاهش یافته و از  ۵۰۷دستگاه در آذر ماه  ۱۳۹۵به صفر کاهش
یافت.
در این مدت تولید لیفان  X۵۰دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف شده و از  ۱۲۹۸دستگاه در آذر ماه سال
گذشته به صفر رسید.

رکورد روزانه تولید هایما اس  5شکسته شد

رکورد تولید روزانه هایام اس  ، 5محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو ،درایران خودرو خراسان شکسته شد .
ظرفیت تولید هایام اس  5با رکورد تولید روزانه  45دستگاه در روز در خط مونتاژ  2ایران خودرو خراسان شکسته
شد.
در حال حارض ظرفیت تولید انواع خودروهای اس یو وی در خط مونتاژ  2ایران خودرو خراسان روزانه  110دستگاه
در سه شیفت کاری است که با امتام پروژه افزایش ظرفیت تولید توسط معاونت مهندسی ایران خودرو ،از تیرماه
سال آینده  ،ظرفیت تولید خودروهای اس یو وی به  220دستگاه در روز افزایش خواهد یافت.
الزم به ذکر است در آبان ماه سال جاری  ،مراسم رومنایی از خودروی هایام اس  ،5محصول جدید گروه صنعتی
ایران خودرو ،با حضور مقامات کشوری و استانی  ،مدیران ارشد گروه صنعتی و اصحاب رسانه در مشهد برگزار
شده بود.

نیسان لیف؛

پر فروش ترین خودروی تمام برقی در جهان

طبق گزارش های منترش شده  ،خودروی نیسان لیف ( )Nissan LEAFبا فروش  ۳۰۰هزار دستگاه در رتبه نخست
پر فروش ترین خودروی متام برقی و الکرتیکی در جهان جای گرفت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از وب سایت  ، insideevsبسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی
هوا و کاهش میزان انتشار آالینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشرت محیط زیست ،خودروهای متام الکرتیکی
و برقی را به تولید انبوه برسانند.
جدیدترین گزارش های منترش شده در تاریخ  ۸ژانویه  ۲۰۱۸حاکی از آن است که خودروساز ژاپنی نیسان در صدر
موفق ترین سازنده خودروهای متام برقی و الکرتیکی از نظر میزان فروش در جهان قرار گرفته است.
به عبارتی دیگر ،نیسان لیف با به فروش رساندن  ۳۰۰هزار دستگاه خودروی متام برقی در جهان تاکنون ،توانسته
است رتبه نخست پرفروش ترین خودروی متام الکرتیکی در جهان را به خود اختصاص دهد و از رقبای خود سبقت
بگیرد.
بر اساس این آمار ،بیشرتین میزان فروش نیسان لیف در کشور ایاالت متحده آمریکا به ثبت رسیده است ،به گونه
ای که تعداد  ۱۱۴هزار و  ۸۲۷دستگاه آن در ایاالت متحده آمریکا ،حدود  ۹۰هزار دستگاه در ژاپن و بالغ بر ۹۵
هزار دستگاه از این خودرو نیز در سایر نقاط جهان ( بویژه در اروپا ) به فروش رسیده است.

ایمن ترین خودرو سال  2017مشخص شد

ولوو که به ساخت خودروهای ایمن شهرت دارد بار دیگر قدرت خود را با ساخت ایمن ترین خودروی سال 2017
به منایش گذاشت.
به گزارش خودروکار ،سال گذشته موسسه ایمنی  euro ENCAPنزدیک به  70مدل را مورد آزمایشه ای متعدد
قرارداد تا یکی از شلوغ ترین سال های خود را تجربه کند .در همین حال تنها نسل دوم ولوو  XC60بود که
توانست از متام آزمایش ها با قدرت و عملکرد عالی خارج شود و در نهایت ایمن ترین خودرو لقب گرفت.
این خودرو توانست در آزمایش های این موسسه منره  98درصد را بدست آورد و در همین حال منره  95درصد را
در مورد سیستم های کمکی و امنیتی بدست آورد .در همین مورد معاون بخش امنیت خودرو ولوو اعالم کرد که
تا سال  2020به جایگاهی خواهیم رسید که هیچ فردی در تصادفات در داخل خودروی ولوو کشته یا زخمی نشود.
ولوو تنها خودروسازی در دنیا است که توانسته ازموسسه یورو انکپ منره های مثبتی در زمینه سیستم ترمز
اتوماتیک بگیرد .در این آزمایش خودروهای  S90 ،XC60و  V90مورد بررسی قرار گرفتند که متام آن ها با بهرتین
منره وارد و رسبلند از آن خارج شدند.
در لیستی که از سوی این موسسه اعالم شده است می توان نام های دیگری مانند فولکس واگن پولو ،تی راک و
آرتئون را مشاهده کرد .همچنین دو سوبارو امپرزا و  XVنیز حضور دارند .اما همه این موارد یه خودروهای 5
ستاره ختم منی شود چرا که سال  2017زمانی برای پیدا شدن اولین خودرو بدون ستاره نیز بود .فیات پونتو که در
سال  2005توانسته بود  5ستاره ایمنی بدست بیاورد در تست های جدید به بدترین شکل ممکن رد شد و هیچ
ستاره ای بدست نیاورد.

به گفته وی در حال حارض نزدیک به  80درصد از سهم بازار قطعات در کشور را قطعات چینی در اختیار
گرفته اند.
این فعال در صنعت قطعه سازی همچنین با توجه به برخی اقدامات رشکتهای خودروساز در خصوص پرداخت مطالبات
قطعه سازان گفت  :متاسفانه قطعه سازان در این سالها رشایط خوبی را به لحاظ نقدینگی نداشتند و همچنان نیز
این رشایط بر بخش زیادی از واحدهای قطعه سازی حاکم است  .نصیری تاکید کرد :البته در دولت قبل و دولت جدید
نسبت به رفع مشکالت تولیدکنندگان و پرداخت مطالبات قطعه سازان حرکت های خوبی صورت نگرفته و خوشبختانه
رشکتهای خودروساز به دنبال راهکارهایی برای پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان هستند و بخش هایی را پرداخت
کردند.
وی افزود  :خوشبختانه مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان تا حددوی بهبود یافته است اما همچنان فاصله زمانی پرداخت
ها ،زمان مناسبی نیست و باید با استاندارد دنیا در این حوزه هامهنگ شویم.
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مدیرعامل بورس کاالی ایران عنوان کرد:

استانداردسازی کیفیت گندم
با اجرای سیاست قیمت تضمینی

مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به این
که در رشایط کنونی اجرای سیاست خرید
تضمینی گندم برای دولت به دلیل بار مالی
بسیار سنگینی امکانپذیر نیست ،گفت:
باید به سمتی پیش برویم که سیاست
قیمت تضمینی گندم را در قالب بورس کاال
اجرایی کنیم.
به گزارش«پایگاه خربی بورس کاالی ایران»،
حامد سلطانینژاد افزود :برای ورود
گندم به بازار رسمایه یکی از رشایط این
است که گندم مورد حامیت دولت باید
استانداردهای حداقلی را داشته باشد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود :مطابق
ماده  ۳۳قانون افزایش بهرهوری محصوالت
کشاورزی ،محصوالتی که قرار است در
بورس کاال عرضه شوند و شکل حامیتی آنها
از قالب خرید تضمینی به قیمت تضمینی
تبدیل شود هر سال باید تعیین شوند و
برای سال بعد در خصوص آنها تصمیمگیری
شود.وی اذعان داشت :در رشایط کنونی
اجرای سیاست خرید تضمینی گندم برای
دولت امکانپذیر نیست؛ چراکه بار مالی
بسیار سنگینی را به دولت تحمیل میکند.
بنابراین ما به سمتی پیش میرویم که
سیاست قیمت تضمینی گندم را در قالب

بورس کاال اجرایی کنیم.
سلطانینژاد اضافه کرد :بر این اساس
کشاورزان محصول خود را در بورس کاال
عرضه میکنند و مابهالتفاوت قیمت فروش
در بورس و نرخ حامیتی تعیین شده برای
گندم ،توسط دولت به حساب تولیدکنندگان
واریز خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول؛ از طرفی دیگر
برای محصول گندم فقط بحث خرید
مطرح نیست بلکه در بحث حمل و نقل
آن تا انبارها ،نگهداری در انبارها و حتی در
قسمت فروش در نانواییها نیز ما شاهد
حامیت دولت از آن هستیم .در همین
حال ،مشاهده میشود که برداشت گندم
از فصل بهار تا پاییز ادامه دارد و نهایتا
طی ۶ماه باید تکلیف کل محصول تولیدی
مشخص شود .بنابراین به طور قطع این
حجم از تقاضا طی چنین مدت کوتاهی
برای محصول گندم وجود ندارد و باید با
اتخاذ سیاست هایی مناسب این مشکل را
حل کرد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران ادامه داد :اگر
قرار باشد در مدت کوتاهی حجم زیادی
از محصول گندم وارد بازار شود ،قیمتها
میشکند؛ بر این اساس وجود یک بازارساز

و کسی که ذخایر اسرتاتژیک را نگهداری
می کند ،رضوری است.
وی گفت :در همین حال ،مذاکراتی با
رشکت بازرگانی دولتی انجام شده است که
ابتدا بازار گردانهایی داشته باشیم ،چون
منیتوان سیستمی را که وابسته به دولت
بوده طی یکسال از آن جدا کرد .بنابراین
حداقل باید حامیتی که از جانب خرید
انجام میشود ادامه داشته باشد و بخش
حمل و نقل و انبارداری به بخش خصوصی
واگذار شود یا این که دولت هم در این
سازوکار حضور داشته باشد ولی نگرش
بخش خصوصی را داشته باشد.
سلطانینژاد با اشاره به این که تاکنون
تالشهای خوبی در راستای استانداردسازی
کیفیت گندم انجام شده است ولی این
اتفاق رخ نداده که کیفیت گندم همه
استانها با هم برابر باشد ترصیح کرد :بر
این اساس بحث عدم اختالط گندم مورد
بررسی و پایش قرار گرفته است.
وی همچنین با بیان این که در موضوع
گندم باید به سمت شفافیت هر چه
بیشرت حرکت کنیم اظهار داشت :با این
وجود در همین راستا مقاومتهایی نیز
دیده میشود که باالخره ما باید یکبار در

اقتصاد تکلیف خود را روشن کنیم که آیا
میخواهیم به سمت شفافیت حرکت کنیم
یا خیر؟
مدیرعامل بورس کاالی ایران ادامه داد:
ابهاماتی در مورد این که دولت قیمت
خرید تضمینی گندم را مشخص میکند و
این موضوع با رقابتی بودن قیمت در بورس
کاال منافات دارد یا خیر ،وجود دارد ،که بر
این اساس باید اذعان داشت طبق الیحه
بودجه سال  ،۹۷دولت اجازه میدهد این
محصول وارد بورس شده و با قیمتی که
آنجا تعیین میشود ،معامله شود و سپس
مابهالتفاوت آن را به حساب تولیدکننده
واریز میکند .در نتیجه جای هیچ گونه
نگرانی برای کشاورزان و فعاالن این حوزه
از این جهت وجود نخواهد داشت.
وی گفت :از طرف دیگر دو نوع گندم
آزاد و یارانهای در بازار وجود دارد که در
قسمت گندم یارانهای هدف از عرضه این
نوع گندم در بورس فقط شفافیت است،
اما در قسمت گندم صنف و صنعت که
یارانهای نیست عالوه بر شفافیت ،افزایش
کیفیت محصول نیز مدنظر است؛ یعنی اگر
کیفیت گندمی باالتر است قیمت آن نیز
باالتر خواهد بود.
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بازار آتی ارز بهترین مکان برای کنترل تالطمات ارزی است

یک کارشناس بازار رسمایه با بیان اینکه انجام «معامالت فردایی» در بازار نقدی ،نشان دهنده آمادگی فعاالن بازار ارز
برای راه اندازی بورس آتی ارز است ،گفت :راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس ،راهکاری مفید برای پوشش ریسک
تولیدکنندگان و مرصف کنندگانی است که فعالیتشان وابسته به نرخ ارز است.
به گزارش ایرنا ،معامالت غیررسمی در بازار ارز در حالی به شیوه های مختلف از جمله «معامالت فردایی» گسرتش
یافته که هیچ تضمین و مقرراتی بر آن حاکم نبوده و نبود نظارت درست و مکانیزم قانونی در بازار آزاد ارز ،موجب
باالرفنت ریسک این معامالت و گاهی بروز برخی کالهربداری ها می شود.
در معامالت فردایی که شیوه ای مرسوم بین فعاالن بازار ارز است ،بدون آنکه خرید و فروشی انجام و کاالیی رد و
بدل شود خریدار ،ارزهای عمده به ویژه دالر را برای روز بعد و به قیمت باالتر از امروز برای فردا پیش خرید می کند
و فقط تفاوت قیمت ،تسویه می شود.
از آنجا که این کار به تورم انتظاری دامن می زند ،شیوه مورد عالقه دالالن بازار ارز است و راه را برای افزایش نرخ
ها باز می کند و همین عامل سبب شد بانک مرکزی معامالت فردایی را برای رصافی های رسارس کشور ممنوع کند.
البته نکته حائز اهمیت اینجاست که انجام «معامالت فردایی» و سایر معامالت مربوط به آینده در بسرتی غیرشفاف،
بیانگر این واقعیت است که فعاالن بازار ارز نیز مستعد راه اندازی معامالت آتی هستند و می توان گفت راه اندازی
بازار مشتقه ارزی (بازار آتی ارز) در بسرتی شفاف و قانونی با استقبال مواجه خواهد شد.
ضمن اینکه در دنیا نیز معامالت ارز در قالب بازار مشتقه و در ساختاری نظام مند و منسجم انجام می شود و فعاالن
اقتصادی در بازارهایی متشکل از امکان پوشش ریسک نرخ ارز بهره مند می شوند؛ امکانی که هم اکنون زیرساخت
های آن در کشور ما نیز وجود دارد.
پیش بینی روند آتی و چند مزیت مهم دیگر
حسنعلی بشارت احسانی مدیرعامل یک رشکت کارگزاری روز جمعه در گفت وگو با خربنگار اقتصادی ایرنا درباره
مزایای راه اندازی بازار مشتقه ارزی گفت :راه اندازی بازار مشتقه ارزی و معامالت آتی ارز در بازار رسمایه راهکاری
مفید برای پوشش ریسک تولیدکنندگان و مرصف کنندگانی است که فعالیتشان وابسته به نرخ ارز است.
وی خاطرنشان کرد :بر این اساس با راه اندازی بازار ارز و امکان انجام معامالت آتی می توان برای آینده برنامه ریزی
کرد و پیش بینی روند آینده را امکان پذیر ساخت.
او با بیان این که ایجاد و توسعه بازار مشتقه ارزی برای کنرتل ریسک های مرتتب با بازار ارز کاربردهای فراوانی دارد،
افزود :همچنین ایجاد چنین بازاری ،قابلیت نقدشوندگی را برای بازار نقدی ارز در پی دارد و معامالت آن را روان می
کند.
بشارت ادامه داد :البته ممکن است پذیرش این بازار در بین فعاالن بازار ارز زمانرب باشد اما نکته مهم و اساسی و
مزیت اصلی چنین بازاری نسبت به انجام معامالت فردایی در بازار سنتی ارز این است که دوره زمانی «معامالت
فردایی» تنها  24ساعت است.
وی اضافه کرد :اما در بازار مشتقه و به کمک سازوکار معامالت آتی ارز می توان برای رسرسیدهای بلندمدت نیز
قراردادهای متنوعی ایجاد کرد که کاربردهای بیشرتی نسبت به معامالت فردایی و یا هر گونه قراردادهایی که امروز
در بازار ارز برای آینده و بدون تضمین انجام می شود ،دارد.
کارشناس بازار رسمایه در بیان پیش نیازهای راه اندازی این بازار اظهار کرد :مساله اصلی راه اندازی این بازار است؛ چرا
که به نظر می رسد زیرساخت های آن فراهم است و اگر کاستی و نواقصی هم وجود داشته باشد ،به تدریج برطرف
می شود و تجربه راه اندازی بازار آتی سکه و مدیریت نوسانات در بازار سکه نقدی از طریق استفاده از ابزارهای
مشتقه بورس کاال نشان داده که می توان از این امکان در حوزه تالطامت ارزی نیز بهره برد.
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کشف باگ جدید در «واتس اپ»

عرضه هدست مستقل واقعیت مجازی توسط گوگل و لنوو

در سال های اخیر متامی هدست های واقعیت مجازی باید همراه با یک رایانه شخصی یا گوشی
هوشمند به کار میرفتند و استفاده مستقل از آنها ممکن نبود.
به گزارش فارس  ،اما حاال رشایط تغییر کرده و گوگل و لنوو با همکاری هم یک هدست واقعیت
مجازی تولید کرده اند که بدون نیاز به هیچ سخت افزار خارجی و به طور مستقبل قابل استفاده
است.این هدست می تواند رقیبی جدی برای تولیدات فیس بوک ،اچ تی سی ،گوگل ،سونی و غیره
محسوب شود .این هدست که  Mirage Soloنام دارد سخت افزارهای رایانه ای مجزایی برای استفاده
مستقل به همراه دارد و برای موقعیت یابی کاربر به هیچ سخت افزار یا حسگر اضافی نیاز ندارد.

تحقیقات نشان می دهد باگی در اپلیکیشن واتس اپ به افراد اجازه می دهد وارد گروه های
چت خصوصی شوند.
به گزارش مهر تحقیقات گروهی از محققان امنیتی نشان می دهد یک اشکال بزرگ در طراحی
اپلیکیشن  WhatsAppبه همه اجازه می دهد وارد گروه های چت خصوصی شوند.
با وجود آنکه این اپلیکیشن از رمزگذاری «رس به رس» استفاده می کند اما کارشناسان معتقدند
هکرها می توانند بدون اجازه ادمین گروه های واتس اپی ،افراد را در آنها وارد کنند.
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امنترین پیامرسانهای دنیا کدامند؟

در تازهترین گزارشهای منترش شده از سوی موسسات تحلیل
داده و ترافیک اینرتنتی ،اپلیکیشن واتس اپ در رتبه نخست
و تلگرام در رتبه چهارم فهرست امنترین پیامرسانهای جهان
جای گرفتهاند.
به گزارش ایسنا ،این روزها که بحث امنیت پیامرسانهای داخلی
و خارجی بسیار داغ شده است ،به نظر میرسد اطالع یافنت از
پیامرسانهای خارجی که از رضیب امنیت باالیی برخوردارند،
کمک به سزایی به استفاده آگاهانه کاربران از آنها خواهد کرد.
در این گزارش به بررسی مخترصی از فهرست پیامرسانهای
خارجی که از رضیب امنیت باالیی برخوردارند ،پرداخته شده
است:
 .۱واتس اپ ( )whatsapp
اپلیکیشن پیامرسان واتس اپ در سال  ۲۰۱۶میالدی،
محبوبترین و پرکاربردترین پیامرسان توسط کاربران در رسارس
جهان شناخته شد .این پیامرسان همچنین با توجه به اینکه
از سیستم رمزنگاری پیرشفته  end-to-end encryptionبهره
میبرد ،از رضیب امنیتی باالیی برخوردار است بدین گونه که
مکاملات و اطالعات مبادله شده میان کاربران و مخاطبان به
صورت کامل محافظت شده بوده و این طور که گزارشهای
منترش شده عنوان میکنند ،مکاملات و اطالعات شخصی و
خصوصی آنها از سوی نهادهای دیگر قابل رصد و ردگیری
نخواهد بود.
رشکت فیسبوک با در اختیار گرفنت و تصاحب رشکت واتساپ
در سال  ۱۹ ،۲۰۱۴میلیارد دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون
نیز با معرفی و افزودن قابلیتهای جدید بدنبال جذب و حفظ
طرفداران این پیام رسان محبوب بوده است.
 .۲سیگنال ( )Signal
این پیامرسان که در سال  ۲۰۱۴میالدی آغاز به کار کرد ،توانست
در این مدت زمان کوتاه فعالیتش ،به رضیب امنیتی باالیی
دست یابد ،هرچند که محبوبیت و آوازه آن چندان به اندازه
سایر اپلیکیشنهای پیام رسان معروف در جهان نشده است ،اما
بسیاری از متخصصان امنیت سایربی استفاده از آن را به عنوان
یک پیامرسان امن به کاربران پیشنهاد میدهند .شیوه رمزنگاری
این پیام رسان از واتس اپ تبعیت کرده و هیچ اطالعاتی در
رسویسها و رسورهای اپلیکیشن سیگنال ذخیره منیشود.
 .۳جی دیتا چت ( )G data secure chat
اپلیکیشن پیامرسان جی دیتا چت که به تازگی عرضه شده و به
صورت رایگان در دسرتس عموم کاربران قرار گرفته است ،نیز
چندان از محبوبیت سایر اپلیکیشن های معروف و همچنین
تعداد دفعات دانلود زیادی برخوردار نشده است.
 .۴تلگرام () telegram
اپلیکیشن پیامرسان تلگرام هم که در دو سال اخیر از محبوبیت
و استقبال بی نظیری از سوی کاربران بهرهمند شده است ،از
رسعت و امنیت باالیی برخوردار است و عالوه بر پروتکل های
رمزنگاری پیرشفته از قابلیت دیگری همچون مکامله محرمانه (
 )secret chatبرخوردار است.
 .۵سیراس ( )Ceerus
یکی دیگر از رسویسهای پیام رسان اندرویدی ،سیراس (
 )Ceerusنام دارد که توسط یک استارتاپ انگلیسی مجهز به
سیست 
مهای  SQRمعرفی و عرضه شده است .این اپلیکیشن
که به منظور حفاظت از اطالعات خصوصی و شخصی کاربران،
رشکتها و سازمانهای مختلف طراحی و عرضه شد ،از کاربران
یک حساب کاربری کامل تهیه می کند و از سیستم رمزنگاری
پیرشفته بهره می برد.
 .۶پرایویت ()Pryvate
این رسویس پیامرسان نیز که در سال  ۲۰۱۵میالدی طراحی
شد و در دسرتس عموم کاربران قرار گرفت ،از متاس صوتی و
ویدیویی و مکاملات رمزنگاری شده بهره می برد و به کاربران
در سیستمهای عامل مختلف ،خدمات ارسال پیام را ارائه
میدهد.
این پیام رسان توسط تجار و رشکت های تجاری از استقبال بی
نظیری مواجه شده است.
 .۷فیس بوک مسنجر
پیام رسان فیس بوک مسنجر نیز از سیستم رمزنگاری پیرشفته
 end-to-end encryptionو همچنین مکاملات محرمانه
استفاده می کند و طبق گزارش های منترش شده ،کاربران فیس
بوکی از این پیام رسان استقبال زیادی کرده اند.

Saturday - 13 January 2018

وزارت ارتباطات اعالم کرد؛

نحوه اعطای وام ۱۵میلیونی
به تولیدکنندگان اپلیکیشن

در راستای حامیت از تولید نرمافزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانهای
موبایل ،وزارت ارتباطات ۱۵میلیون تومان تسهیالت برای هر درخواست
توسعهدهندگان نرمافزارها درنظر گرفت.
به گزارش مهر ،مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیالت از محل وجوه اداره شده
وزارت ارتباطات که سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است ،حامیت
از توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن های ایمن و محتوای چندرسانه
ای تلفن همراه در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
براین اساس این وزارتخانه پیش از این تا پایان آبان ماه به توسعه دهندگان
حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن
همراه زمان داد تا درخواست خود را برای دریافت این تسهیالت اعالم کنند.
بررسی ها از این دستورالعمل نشان می دهد که سقف تسهیالت درنظر گرفته
شده برای توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن به ازای هر متقاضی
مبلغ  ۱۵میلیون تومان است .برای درخواست بیش از  ۱۵میلیون تومان باید
درخواست کنندگان از طریق ثبت نام در فراخوان طرح های فناورانه اقدام کنند.
ارائه این تسهیالت برای تولید و یا توسعه اپلیکیشن های ارزشمند بر مبنای
برنامه کسب وکار مشخصی است که باید به تایید کارگروه ارزیابی این تسهیالت

برسد .همچنین این تسهیالت به افرادی تعلق می گیرد که درگذشته حداقل یک
اپلیکیشن با کیفیت موبایل تولید کرده باشند.
برنامه کسب و کار متقاضیان (بیزینس پلن) باید به صورت مبسوط و براساس
قالب ارائه شده از سوی دبیرخانه وام وجوه اداره شده ،ارائه شود.
طرح های متقاضیان از طریق وبگاه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پس از
ارزیابی کارگروه استانی و تایید نهایی در دبیرخانه کارگروه ،برای طی مراحل
بعدی به صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.
این کارگروه شامل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات هر استان ،مناینده پارک
علم و فناوری استان ،مناینده صندوق کارآفرینی امید ،مناینده سازمان نظام
صنفی رایانه ای و یک نفر از خربگان و توسعه دهندگان باسابقه نرم افزارهای
کاربردی موبایل به انتخاب مدیرکل  ICTاستانی است که متقاضی از آن اقدام
کرده است.
درهمین حال طبق اعالم وزارت ارتباطات ،اعتبارات موردنیاز برای اعطای
تسهیالت به متقاضیان حقیقی از محل منابع صندوق کارآفرینی امید و به
متقاضیان حقوقی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پرداخت خواهد
شد.

و به عادت و فرهنگ روزمره تبدیل
میشود و بعد به این فکر میکنیم
که استفاده از آن خوب یا بد است.
مسلامً فیلرتینگ روش خوبی نیست
اما هیچ جای دنیا اینطور نیست که
یک پیامرسان خارجی در یک کشور
غالب شود .بلکه پیامرسانهای بومی
در کشورها هستند که به صورت عرفی
فعالیت میکنند.
یوسفنژاد ادامه داد :اگر دولتی از
توییرت بخواهد اطالعاتی را بررسی کند
که احتامال مشکل تروریستی دارد،
این رشکت اطالعات آن شخص را در
اختیار قرار میدهد .حق هر دولت
است که بخواهد به دلیل مسائل
امنیتی اطالعات را بگیرد و دولتها از
رشکتهایی مثل گوگل ،مایکروسافت
و فیسبوک این درخواست را کرده و
آنها موظفند با بررسی اطالعات و در
صورتی مخالف مسائل امنیتی بود،
اطالعات را در اختیار سازمانها قرار
دهد.
وی درباره احتامل جایگزینی
پیامرسانهای داخلی با تلگرام اظهار
کرد :با فیلرت تلگرام هیچ جایگزینی
برای آن وجود ندارد و هیچیک از
پیامرسانهای داخلی این ظرفیت را
ندارند که بتوانند از  ۴۰میلیون کاربر
پشتیبانی کنند .این پیامرسانها باگ
دارند ،ممکن است روی اندروید
یا  IOSکار نکنند ،نسخه دسکتاپ
و کانال نداشته باشند؛ بنابراین اصال
ظرفیت جایگزینی را ندارند .در صورتی
که وقتی ما تلگرام را فیلرت میکنیم
باید به فکر جایگزین آن باشیم .ما
گذاشتیم تلگرام به جایی برسد که
نتوانیم تحمل کنیم و آن را فیلرت کردیم
و حاال میگوییم پیامرسانهای داخلی
جایگزین شوند در صورتی که آنها

رساغ پیامرسانهای داخلی رفتند و آنها
میگویند ما میخواهیم رسویس خود
را توسعه دهیم .در صورتی که حاال
زمان این کار نیست .وقتی این شانس
را به شام دادند که سهم بازار کاربر
را بگیرید ،وقت توسعه و حل ایراد و
تقویت رسور نیست .پیش از این باید
آمادگی ایجاد میکردید .جامعه ما یک
پیامرسان میخواهد اما زمانی که وایرب
فیلرت شد ،نیازهای مردم با االن فرق
میکرد .آن زمان پیامرسان عموما جنبه
پیامرسانی داشت اما اکنون تلگرام رصفا
یک پلتفرم اطالعرسانی شده که این
موضوع فاجعه است.
این کارشناس با اشاره به دالیل مردم
برای عدم استفاده از پیامرسانهای
داخلی عنوان کرد :برای برخی مهم
نیست که پیامرسان داخلی یا خارجی
باشد اما مردم غالبا به پیامرسانهای
داخلی اعتامد منیکنند .نحوه برخورد
ما طوری بوده که با فیلرت پیامرسانهای
خارجی به این دلیل اینکه به محتوای
آنها دسرتسی نداشتیم ،این حساسیت را
برای آنها ایجاد کردیم و باعث شدیم
حتی اگر یک پیامرسان خوب داخلی
هم داشته باشیم مردم از آن استفاده
نکنند.
یوسفنژاد خاطرنشان کرد :تلگرام
قابلیتهای خوبی دارد و شاید از بعد
امکانات از متامی پیامرسانها بهرت باشد
اما اکنون تبدیل به پلتفرم اطالعرسانی
شده و مردم ما را سطحی کرده
است.

پیامرسانهای داخلی
ظرفیت  ۴۰میلیون کاربر را ندارند

یک کارشناس ،تلگرام را پیامرسانی
با قابلیتهای زیاد دانست که شاید
از رقبای خود بهرت باشد اما در ایران
به پلتفرم اطالعرسانی تبدیل شده و
مردم را سطحی کرده است.
مسعود یوسفنژاد در گفتوگو با
ایسنا با اشاره به تاثیر فیلرتینگ تلگرام
بر کسبوکارها اظهار کرد :تلگرام برای
کمک به کسبوکارها یک ابزار بود اما
این طور نبوده که مرکز اصلی درآمد
کسبوکارها یا ابزار اصلی درآمدشان
باشد .بعضی از کانالهای محتوایی
از راه تبلیغات تلگرامی درآمد کسب
میکردند و یا برخی از خربگزاریها و
رسانهها از آنجا محتوا تولید میکردند
که با فیلرتینگ تحت تاثیر قرار
میگیرند اما این طور نبوده که تجارت
کسبوکارهای جدی و بزرگ بر پایه
تلگرام بنا شده باشد.
وی با بیان اینکه تعداد محدودی از
کسبوکارها هستند که کال بر پایه
پلتفرم تلگرام بنا شدهاند ،افزود:
منیتوان آمار دقیقی از کسبوکارهای
مبتنی بر تلگرام ارائه داد .بیشرت
کسبوکارهای کوچک و خرد این
ویژگی را داشتند که در دنیای کنونی
هم استارتآپهای زیادی هستند که
همین رسویسهای مختلف تلگرام
را به آنها بدهند تا بتوانند کسبوکار
کوچک خود را شکل دهند .البته بیشرت
این کسبوکارها برروی اینستاگرام هم
فعال بودند که با رفع فیلرت اینستاگرام
رشایطشان به حالت عادی بازگشت.
در هیچ جای دنیا پیامرسان خارجی
غالب نیست
این کارشناس فناوری اطالعات با اشاره
به ادامه فیلرتینگ تلگرام اظهار کرد:
مشکل اصلی این است که ابتدا یک
ابزار وارد ایران میشود ،جا باز میکند

منیتوانند متام نیاز مردم را پاسخ گویند.
باید از ابتدا عواقب استفاده از تلگرام را
بررسیمیکردیم
این کارشناس اظهار کرد :اینکه چرا
تلگرام باید رسویسی متاما رایگان و
با آن کیفیت به ما ارایه دهد ،اینکه
اطالعات کشور چرا باید در تلگرام باشد
و آیا اصال این پیامرسان به سیاستهای
ما میخورد و با کشور ما همکاری
میکند؟ مواردی است که باید از ابتدا
به آنها فکر میکردیم .در صورتی که
ما ابتدا از یک ابزار استفاده میکنیم
و بعد به بررسی آن میپردازیم .اگر
میدانستیم تلگرام منیخواهد با دولت
ما همکاری کند و این موضوع برای ما
اهمیت داشت باید از ابتدا به آن فکر
میکردیم و جوانب مختلف را بررسی
میکردیم.
یوسفنژاد با بیان اینکه روند جایگزینی
پیامرسانها با فیلرت یک پیام مانند وایرب،
ویچت و واتساپ در حال تکرار است،
افزود :آمار و ارقام نشان میدهد مردم
از پیامرسان داخلی استفاده منیکنند و
با فیلرت یک نرمافزار خارجی رساغ یک
نرمافزار دیگر میروند .با وجود این
هنوز هم دولت برنامهای ندارد که
مردم با فیلرت تلگرام کجا بروند .اینکه
یک رسویس بخواهد  ۴۰میلیون کاربر
را پوشش دهد ،از بعد فنی یا امکانات
کار آسانی نیست .این کار یک پروژه
ملی بوده و در حال حارض رسویسهای
ما منیتوانند این کار را انجام دهند.
وی ادامه داد :با فیلرت تلگرام برخی

مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شد

پس از امضای احکام اعضای هیات مدیره رشکت مخابرات ایران و انتخاب
رییس هیات مدیره و مدیرعامل این رشکت ،در نهایت تیم مدیریتی چهارمین
رشکت بزرگ حارض در تاالر بورس انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا ،طی احکام جداگانهای از سوی صاحبان سهام رشکت مخابرات
ایران ،اعضای جدید هیات مدیره رشکت مخابرات ایران معرفی شدند.
مهدی صفری ،حمیدرضا رفیعی و شهسواری به منایندگی از رشکت توسعه
اعتامد مبین و ساسان جباری ایزدی و ابراهیم یافتیان به منایندگی از دولت
به عضویت هیات مدیره رشکت مخابرات ایران درآمدند .در همین حال،
صفری به عنوان رییس هیات مدیره و صدری نیز به عنوان مدیرعامل رشکت
مخابرات ایران انتخاب شدند.
گفتنی است سیدمجید صدری که تاکنون مدیرعامل رشکت خدمات ارتباطی
رایتل بوده است در کارنامه کاری خود ریاست کمیسیون اینرتنتی سازمان
نظام صنفی رایانهای تهران ،مدیرعامل رشکت نداگسرت صبا (صبانت)،
مشاور رشکت شمص تامین ،مدیرعامل رشکت پایانههای دادههای نوین،
مشاور ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،مشاور رییس
مرکز تحقیقات مخابرات ایران ،مشاور مدیرعامل رشکت مخابرات استان
تهران ،مدیرکل نظارت بر رسویسهای ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی ،مدیرکل پشتیبانی فنی دیتای رشکت مخابرات استان تهران
و مدیرکل مشرتکین و متقاضیان دیتا در رشکت دیتا را برعهده داشته است.

رونمایی از یک تلویزیون هوشمند مجهز
به دستیار صوتی گوگل

رشکت فیلیپس از یک تلویزیون هوشمند جدید رومنایی کرده است که به
دستیار صوتی گوگل مجهز است.
به گزارش ایسنا ،رشکت فیلیپس در جریان منایشگاه  2018 CESاز یک
تلوزیون هوشمند رومنایی کرده است که به دستیار صوتی گوگل اسیستنت
( ) google assistantو اسپیکر  16واتی مجهز است.
این تلویزیون هوشمند می تواند برای بسیاری از کاربران و افرادی که در
خانه بخصوص در آشپزخانه به دنبال یک دستیار و کمک کننده هستند،
بسیار مفید و کاربردی محسوب شود چراکه به عنوان مثال افراد می توانند
با ارسال دستورهای صوتی به تلویزیون خود  ،نحوه و دستور پخت غذاهای
موجود در اینرتنت یا ویدیوهای ذخیره شده در فایل شخصی خود را از
تلویزیون هوشمند مشاهده کرده و بدون نیاز به آنکه به کنرتل تلویزیون
دست بزنند ،به کارهای خود بپردازند.
کاربران همچنین قادر خواهند بود با ارسال دستورهای صوتی ،صدای
تلویوزین را کم یا زیاد کرده ،کانال های آن را عوض کرده و یا دستور پخش
رسیال مورد عالقه شان از روی شبکه نت فلیکس یا فلش متصل به تلویزیون
صادر کنند.
البته الزم به ذکر است که تلویزیون هوشمند فیلیپس نخستین تلویزیون
هوشمندی نیست که به دستیار صوتی و قابلیت های هوشمند مجهز است
اما به نظر می رسد عرضه این محصول که قرار است در نیمه دوم سال جاری
میالدی به بازار بیاید ،با قیمت گذاری مناسب تری از رقیبان و همتایان خود
سبقت بگیرد.

اعتیاد به بازیهای رایانهای
به عنوان یک اختالل پزشکی ثبت شد

اگر یک کاربر چنین نشانههایی را برای دوره زمانی  12ماه در خود شناسایی
کند ،میبایست در این زمینه نگران باشد و احتامل اعتیاد به بازی های
رایانهای را در خود ببیند.
اگرچه تاکنون اخبار مختلف در مورد اعتیار به بازیهای رایانهای منترش
شده است ،ولی این بار «سازمان جهانی بهداشت» ( )WHOبرای نخستین
بار با انتشار یک گزارش رسمی این مسئله را تایید کرد و توضیح داد اعتیاد
به بازیهای رایانهای و ویدیویی از این پس به عنوان یک اختالل واقعی
در عرصه پزشکی محسوب میشود و متناسب با آن درمانهای پزشکی
ارایه خواهد شد.به گزارش ایتنا از شامران سیستم این سازمان جهانی در
آخرین نسخه از «طبقهبندی بیناملللی بیامریها» ( )ICDکه یک راهنامی
جهانی پزشکی محسوب میشود و متامی نشانهها و عالیم ابتال به بیامری
در آن آورده شده است« ،اختالالت مبتنی بر بازیهای رایانهای» را به عنوان
نشانهای از یک مشکل پزشکی معرفی کرد و در توضیح آن عنوان شد این
مشکل یک الگوی رفتاری مکرر برای انجام باز ی است که طی آن فرد انجام
بازی را نسبت به دیگر اتفاقات زندگی در اولویت میبیند.

