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قطعه سازان راهی جز افزایش قیمت ندارند  

همین صفحه

همین صفحه

بر اساس طرح پیشنهادی مجلس؛

بخش خصوصی از ترکیب شورای پول و اعتبار 
حذف شد

 رئیس اتاق بازرگانی تهران ابراز نگرانی کرد :

کاهش رشد اقتصادی
 در ماه های آینده
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ایجاد حباب بی سابقه قیمت به دلیل محدودیت عرضه سکه

 سخنگوی دولت :

 انتقاد رئیس جمهور از مسکن مهر
 به جا بود
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رایزن بازرگانی سفارت ترکیه: 

 آنکارا به تقویت روابط اقتصادی با تهران
 می اندیشد

اصالحیه ثبت سفارش واردات خودرو هنوز در دولت است؛

 دپوی ۱۰۰۰ دستگاه 
خودروی وارداتی غیراستاندارد

مذاکره با مشتریان جدید اروپایی
 برای صادرات نفت ایران

 انتقاد بهارستانی ها
 از آشفتگی آمارهای نرخ اشتغال 

اولتیماتوم دولت به دارندگان ارز
با  عرصانه  جلسه  در  وزرا 

ارز، می خواهند  عرضه کنندگان خرد 

گیرند؛غافل  به دست  را  بازار  کنرتل 

که  هفته ای هست  چند  که  این  از 

اختالل عرضه ارز در بازار، آالرم های 

را به صدا درآورده است. سوداگری 

به گزارش مهر، جلسات عرصانه وزرا 

دوباره  ارز  خرد  عرضه کنندگان  با 

رونق گرفته است، در حالیکه به نظر 

می رسد ریشه های کاهش عرضه ارز 

در هامن رشکتهای  باید  را  بازار  در 

که  کرد  دنبال  شبه دولتی  و  دولتی 

توزیع ارزشان در بازار، اثرگذار است.

چند روزی هست که قیمت ارز باز 

هم رو به افزایش نهاده و گویا قرار 

ماه  آرام،  روند  همین  با  که  است 

پیش رو را سپری کرده و افزایش را 

این  اما  کند؛  تجربه  هر چند جزئی 

افزایش نرخ  روند آهسته و پیوسته 

تا جذابیت  بازار سبب شده  ارز در 

و  یابد  افزایش  هم  سوداگری  برای 

ارز  قیمت  اینکه  سودای  با  برخی 

گران می شود، از عرضه آن خودداری 

کنند.متام اینها در رشایطی است که 

بانک  را  بازار  در  ارز  عرضه کنندگان 

تشکیل  صادرکنندگان  و  مرکزی 

از منابع  ای  می دهند؛ بخش عمده 

ارزی صادراتی را هم رشکتهای دولتی 

که  می دهند  تشکیل  شبه دولتی  و 

تعیین  روال  به  را  ارز  عرضه  اصوال 

شده از سوی دولت، هیچ وقت انجام 

نداده اند و به نظر هم منی رسد که 

بنا داشته باشند، آن را به روال تعیین 

شده ادامه دهند؛ در حالیکه دولت 

به دنبال آن است که ارز مورد نیاز 

خود در روزهای پرتقاضای پیش رو را 

که تسویه رشکتهای خارجی به دلیل 

امتام سال میالدی رونق می گیرد و 

جذابیت  از  نیز  خارجی  سفرهای 

از  می شود،  برخوردار  خود  خاص 

بخش غیردولتی تامین کرده و به این 

بازار را کنرتل مناید.  ترتیب، 

به  بانکی  نظام  در  آگاه  منبع  یک 

و  اقتصاد  وزارت  می گوید:  مهر 

را  عرصانه ای  جلسات  مرکزی  بانک 

در  بازار  نیاز  مورد  ارز  تامین  برای 

و  کرده  برگزار  رو  پیش  هفته های 

از عرضه کنندگان ارز می خواهند که 

ارز خود را به بازار بیاورند و عرضه 

کنند؛ غافل از اینکه پرتوشیمی ها و 

صادرکنندگان عمده مواد معدنی که 

بیشرت  دارند،  هم  مناسبی  ارزآوری 

دولتی هستند و دولت باید برای آنها 

بکند. اساسی  فکر  یک 

مرکزی  بانک  و  اقتصاد  وزارت 

تامین  برای  را  عرصانه ای  جلسات 

ارز مورد نیاز بازار برگزار کرده و از 

عرضه کنندگان ارز خواسته اند که ارز 

خود را در بازار عرضه کنند؛ غافل از 

صادرکنندگان  و  پرتوشیمی ها  اینکه 

ارزآوری  که  معدنی  مواد  عمده 

دولتی  بیشرت  دارند،  هم  مناسبی 

هستند 

جای  به  مقابل  در  می افزاید:  وی 

اینکه دولتمردان به دنبال این باشند 

کاالها  فروش  از  حاصل  ارزهای  که 

دولتی  شبه  و  دولتی  رشکتهای  در 

بیاورند، در حال  ایران  اقتصاد  را به 

رایزنی برای آوردن ارز صادرکنندگان 

کاال هستند که اتفاقا رقم عمده ای 

را هم در برمنی گیرد؛ بنابراین دولت 

تالش بیهوده ای را آغاز کرده که به 

نظر منی رسد راه به جایی بربد.

این مدیر بانکی خاطرنشان می کند: 

در  است  ممکن  خرد  صادرکنندگان 

نهایت ده میلیارد دالر ارز در اختیار 

داشته باشند، بنابر این آنها به دلیل 

تامین  به  نیاز  و  اولیه  مواد  خرید 

ارزهای  متام  دارند،  که  نقدینگی 

صادراتی  بازارهای  از  خود  دریافتی 

به  نوعی  به  و  می کنند  هزینه  را 

حالیکه  در  برمی گردانند،  کشور 

این پرتوشیمی ها و رشکتهای بزرگ 

در  ارز  گرانی  با سودای  هستند که 

نگاه  را  ارز  رو،   پیش  های  هفته 

داشته، عرضه نکرده و یا به صورت 

منی کنند. عرضه  کامل 

هم  صادرکنندگان  میان،  این  در 

بازار  به  را  خود  ارز  که  معتقدند 

می آورند و این پرتوشیمی ها هستند 

که باید نسبت به عرضه ارز حاصل 

مواد  یا  خام  محصوالت  فروش  از 

این نشان  و  اقدام کرده  پرتوشیمی، 

بد را از دوش جامعه صادراتی کشور 

بردارند که صادرکنندگان ارز خود را 

به درستی یا به صورت کامل به بازار 

کنند. عرضه 

در واقع، فعاالن اقتصادی به کارنامه 

آوردن  به  نسبت  خود  عملکردی 

در  از صادرات  حاصل  ارز  عرضه  و 

اقتصاد ایران اطمینان دارند و انگشت 

اتهام دولت را متوجه رشکتهای دولتی 

و شبه دولتی می دانند که عالوه بر 

اختیار  در  زیادی  ارز  میزان  اینکه 

ارز  گرانی  سودای  همیشه  دارند، 

از  گاهی  و  می پرورانند  رس  در  را 

بنابراین  کنند؛  می  خودداری  عرضه 

می گویند که به دولت آدرس غلط 

اند. داده 

رئیس  اقدس،  ارض  بهرامی  محسن 

بازرگانی  اتاق  صادرات  کمیسیون 

تهران معتقد است که قیمت فعلی 

احکام  و  قوانین  به  باتوجه  دالر 

اقتصادی  رشایط  هم  و  باالدستی 

کشور، غیرواقعی است و عمدتا به 

ناشی  بازار  در  دولت  دخالت  دلیل 

پایین  نفتی،  دالرهای  عرضه  از 

بنابراین  و  است  شده  نگهداشته 

اساسا قیمت دالر میل به افزایش و 

این رشایط  در  و  دارد  واقعی شدن 

که  است  طبیعی  و  ذاتی  میل  یک 

بسته به میزان دخالت دولت کنرتل 

شود. می 

او می گوید: وقتی که بانک مرکزی 

به عنوان بازیگر اصلی ورود به بازار 

می کند، متناسب با ارزی که عرضه 

را  هیجانات  تواند  می  شود،  می 

کنرتل کند و کاهش دهد و چون این 

طبیعتا  و  نیست  نامحدود  مداخله 

توان مداخله و سیاست  به  بستگی 

دارد،  بازارگردان  و  گر  مداخله  های 

نوسان  از  جهاتی  از  تواند  می  این 

این  که  زمانی  و  کند  جلوگیری 

ها  قیمت  یابد  کاهش  ها  دخالت 

کند. می  پیدا  افزایش 

افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی 

هم  و  گذشته  های  ماه  در  دولت 

نشان  اقتصادی  کالن  های  سیاست 

می دهد که دولت به دنبال واقعی 

ارز است نرخ  شدن 

هم  گوید:  می  اقدس  ارض  بهرامی 

افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی 

هم  و  گذشته  های  ماه  در  دولت 

را  این  اقتصادی  سیاست های کالن 

دنبال  به  نشان می دهد که دولت 

البته  است،  ارز  نرخ  شدن  واقعی 

در  ارز  نقش  که  داشت  توجه  باید 

اقتصاد ملی یک نقش لنگری است 

به  دارد،  تولید  در  جدی  تاثیرات  و 

محور  صادرات  تولیدات  خصوص 

کنندگان  صادر  ارزی  درآمدهای  و 

با متام تالش های صورت  ما؛ کشور 

گرفته در سال های گذشته همچنان 

از تورم ۱۰ درصد رنج می برد ولی 

تورم در بازارهای جهانی نزدیک صفر 

بازارها هدف  از  است و در بعضی 

ما تورم منفی است بنابراین ما منی 

متام  هزینه  که  ای  اندازه  به  توانیم 

کشور  داخل  در  محصوالمتان  شده 

)حداقل به اندازه تورمی که افزایش 

جهانی  بازارهای  در  کند(  می  پیدا 

بفروشیم،  تر  گران  را  جنسامن  هم 

بیاییم  که  است  این  الزمه  بنابراین 

و  رقابت  قدرت  از  بخشی  حداقل 

با  را  رقابتی صادرکنندگامنان  حاشیه 

ارز و واقعی کردن نرخ  نرخ  اصالح 

دهیم. پوشش  ارز 

تکلیف  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 

را  ارز  نرخ  که  است  دولت  قانونی 

واقعی و تک نرخی کند، می گوید: 

هر  که  داریم  دستی  باال  احکام  در 

ساله باید نرخ ارز به اندازه تفاضل 

تورم داخلی و خارجی اصالح شود، 

اشاره کردم ما در کشور امروز تورم 

داریم  را حداقل  حدود ۱۰ درصدی 

و تورم بین املللی نزدیک صفر است 

و معنای آن، این است که نرخ ارز ما 

ساالنه باید حدود ۱۰ درصد افزایش 

پیدا کند. اگر نرخ پایه را در ابتدای 

سال ۹۲ که این دولت روی کار آمده 

است مثال حدود ۳۵۰۰ -۳۶۰۰ تومان 

در نظر بگیریم باید قیمت ارز سالی 

پیدا می  اندازه رشد  این  به  حداقل 

کرد و در آن رشایط طبیعتا با قیمت 

کنونی رو به رو نبودیم و اگر دولت 

این تکلیف عمل می کرد امروز  به 

شاهد جهش های ناگهانی گاه و بی 

گاه و نوسانات در بازار نبودیم.

 ایجاد حباب بی سابقه قیمت 
به دلیل محدودیت عرضه سکه

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران دالیل ایجاد حباب بی سابقه قیمت سکه 

را ترشیح و ترصیح کرد که افزایش تقاضا در بازار و از طرفی محدودیت 

عرضه سکه منجر به رشایط فعلی در بازار شده است.

محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت سکه متام به 

یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسیده بود که دیروز ظهر مقداری کاهش 

یافت.

از کاهش قیمت جهانی طال  ناشی  این کاهش قیمت سکه  افزود:  وی 

این  بازار حاکم شده،  در  روز گذشته  که طی چند  اما مسئله ای  است 

است که قیمت سکه با قیمت واقعی آن تفاوت فاحشی پیدا کرده است 

و یک حباب ۲۰۰ هزار تومانی روی سکه ایجاد شده است؛ حبابی که 

است. بی سابقه 

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: حدود سه - چهار ماه گذشته، 

سود سپرده های بانکی کاهش یافت اما رسمایه ها به بازار طال راه پیدا 

نکرد و فقط برخی رسمایه های خرد به بازار آمد و با افزایش قیمت ارز و 

افزایش قیمت جهانی در هفته های گذشته تقاضا در بازار افزایش یافت.

کشتی آرای گفت: به نظر می رسد یک نوع هیجان، التهاب و جاذبه در 

بازار ایجاد شده است که منجر به افزایش تقاضا شده است که در نتیجه 

با توجه به عرضه محدود قیمت سکه این تفاوت قیمت در بازار ایجاد 

شده است.
 

بر اساس طرح پیشنهادی مجلس؛

بخش خصوصی از ترکیب شورای پول و اعتبار 
حذف شد

پیشنهادی  طرح  اساس  بر  که  می گویند  تهران  بازرگانی  اتاق  منایندگان 

مجلس، بخش خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده 

است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانکها مشخص نیست.

به گزارش مهر، کوروش پرویزیان در جلسه هیات منایندگان اتاق بازرگانی 

تهران گفت: اصالحیه قانون بانکداری از سوی منایندگان مجلس به عنوان 

یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقالل سیاستگذار پولی 

برای حامیت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح 

است که امیدواریم اگر این اصالحیه به نتیجه می رسد، اصالحات دقیق 

تری در آن صورت گیرد.عضو هیات منایندگان اتاق تهران، اصالحیه قانون 

بانکداری را نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف دانست و افزود: 

افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصالحیه کنونی روشن 

است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است که 

این به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می تواند جوابگو باشد، اما 

به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و منی تواند هدف استقالل 

بانک مرکزی را به سامان برساند.وی ترصیح کرد: حذف بخش خصوصی 

در ارکان و جایگاههای پیش بینی شده در این طرح مشهود است که 

در شورای پول و اعتبار یک مناینده از اتاق بازرگانی، یک مناینده از اتاق 

تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم 

مناینده ای ندارند.به گفته پرویزیان، کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان 

کسب و کار در این طرح ها دیده می شود که پیش بینی شده کانونی از 

سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در 

سال ۵۸ شود، ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تالش شده 

در این قانون، مساله استقالل حل و فصل شود ولی مساله همراستایی 

سیاستهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده 

است و دچار ابهام شده است.

وی اظهار داشت: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت 

این  بعدی  بانکداری جامع مشکالت  قانون  نیز  و  بانکها  فعالیت  با  آن 

البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق  طرح هستند. 

رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه های وزیر اقتصاد که 

به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت های طرح شده تامین مالی دولت 

 PE۱۰۰ تولید گرید جدید 
در شرکت پتروشیمی شازند

مدیرعامل رشکت پرتوشیمی شازند گفت: به همت متخصصني بومي گرید 

جدید PE۱۰۰ در واحد پلی اتیلن سنگین این رشکت تولید شد.  

بار در واحد  اولین  پلیمری PE۱۰۰ برای  بيان كرد: گرید  ابراهیم ولدخانی 

پلی اتیلن سنگین رشکت پرتوشیمی شازند و با استفاده از کاتالیست جدید به 

تولید رسیده است.

وي ادامه داد: یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی که رشکت پرتوشیمی شازند 

به منصه ظهور رسانده است، تولید محصول PE۱۰۰ با کاتالیست جدید به 

منظور جلوگیری از واردات این محصول و خروج ارز از کشور بوده است.

مدیرعامل رشکت پرتوشیمی شازند يادآور شد: کاربرد این محصول برای تولید 

لوله های پلی اتیلن به منظور آب رسانی و گاز رسانی است. 

ولدخانی اظهار كرد: گرید PE۱۰۰ با استاندارد باالی تحمل فشار از اهمیت 

 PE۸۰ به  نسبت  و  است  برخوردار  کشور  آب  و  گاز  صنعت  در  ویژه ای 

از خود نشان می دهد. باال  بیشرتی در فشارها و دماهای  مقاومت 

با  رقابت  قابل  جهانی  در سطح  شازند  پرتوشیمی  محصول  این  افزود:  وي 

محصوالت مشابه است و تولید آن می تواند به خودکفایی کشور در این زمینه 

کمک بسياري كند.

مدیرعامل رشکت پرتوشیمی شازند به صادرات محصوالت رشکت پرتوشیمی 

شازند به عنوان متنوع ترین تولید کننده محصوالت پلیمری و شیمیایی در 

کشور و خاورمیانه اشاره کرد و گفت: این رشکت عالوه بر تأمین نیاز بازار 

به کشورهایی چون آسیای  نيز صادرات  از ۳۰۰ میلیون دالر  بیش  داخلی، 

میانه، هند، آسیای جنوب رشقی، ترکیه و اروپا دارد.

نشانی جدید سازمان آگهی های
 گروه نشریات ابرار 

فردوس بلوار  ابتدای   صادقیه،  دوم   فلکه 

 شرق ، نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی،

، واحد6 ، طبقه چهارم  پالک 160 

44017045 
 44015792 



2

با دستور وزیر اقتصاد و به منظور تسریع
 در امداد رسانی به زلزله زدگان صورت گرفت؛

پرداخت 565 میلیارد تومان
 به دستگاههای ذیربط

رئیس  اول  معاون  ابالغ  اجرای  در  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  دستور  پیرو 

جمهور در پی وقوع زلزله در استانهای ایالم و کرمانشاه، تاکنون مبلغ 565 میلیارد 

و 400 میلیون تومان با هدف ترسیع در امدادرسانی به هم میهنان زلزله زده از 

سوی خزانه داری کل کشور به دستگاههای ذیربط پرداخت شد.

به گزارش شادا، بر اساس دستور وزارت اقتصاد، از مجموع رقم پرداخت شده، 

مبلغ 14 میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه معین استان کرمانشاه، 10 میلیارد 

و 500 میلیون تومان خزانه معین استان ایالم، 10 میلیارد تومان ارتش جمهوری 

اسالمی ایران، 300 میلیارد تومان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 45 میلیارد و 

200 میلیون تومان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 10 میلیارد ریال 

جمعیت هالل احمر، 2 میلیارد و 900 میلیون تومان جمعیت جوانان هالل احمر، 

5 میلیارد تومان اورژانس کشور و 10 میلیارد تومان اورژانس تهران از محل منابع 

مدیریت بحران، خارج از نوبت و بدون فوت وقت پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، مبلغ 15 میلیارد تومان به وزارت کشور، یک هزار و 40 

میلیارد و 800 میلیون تومان به بنیاد مسکن ا و نیز یک میلیارد و 500 میلیون 

تومان به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخت شده است.

هدفمندی یارانه ها 
نیازمند همکاری مجلس و دولت

رئیس فراکسیون منایندگان والیی مجلس گفت: مقرر شده که کمیته ای تشکیل و 

در جلساتی با حضور وزیر تعاون درخصوص نحوه ی برخورد با مفاسد تصمیامتی 

اتخاذ شود.

با ملت، در ترشیح نشست فراکسیون  بابایی در گفت وگو  حمیدرضا حاجی 

منایندگان والیی با حضور ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتامعی، گفت: در 

این جلسه منایندگان مردم به طرح نظرات و پرسش های خود از وزیر پرداختند.

و  کشور  در  بیکاری  افزود:نرخ    ، مجلس  والیی  منایندگان  فراکسیون  رییس 

آمارهایی که ارائه می شود، بازنشستگان فوالد و تعیین تکلیف آنها، عدم حضور 

وزیر راه وشهرسازی آخوندی در کرمانشاه از پرسش های منایندگان از ربیعی بود.

سازی  همسان  قانون  اجرای  عدم  و  کشوری  بازنشستگان  درباره  اعرتاض  وی 

مصوب برنامه ششم، عدم اقدام برای شفاف سازی، مهجور ماندن قانون کار 

و نبود اراده  برای اجرا واصالح آن، تعریف سیستم دقیق و علمی ارزیابی از 

عملکرد مدیران استانی وسنجش کارآمدی آنها، بیمه بیکاری و عدم پرداخت به 

موقع آن، اهمیت و لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی که باید با جدیت بیشرتی 

پیگیری شود، را محور دیگری از درخواست ها وپرسش های منایندگان والیی از 

ربیعی عنوان کرد.

حاجی بابایی ادامه داد:ربیعی به پرسش هایی درخصوص مواردی مانند عدم 

ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی با وجود 1400هزار میلیارد تومان نقدینگی که 

وجود دارد پاسخ داد و منایندگان تاکید کردند که نفت وجود دارد، اما چرا اشتغال 

به اندازه کافی ایجاد منی شود و چرا اقتصاد رونق منی گیرد.

وجود آمارهای آشفته و جلوگیری از ورود رسمایه گذارها

اینکه چرا  یادآور شد: منایندگان سواالتی هامنند وجود آمارهای آشفته و  وی 

جلوی رسمایه گذاری ها گرفته شده است، عدم اجرای  برنامه ششم و این که 

چرا آیین نامه های آن نوشته منی شود، چرا در شستا شش مدیر عوض می شود، 

مطرح کردند.

اینکه به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  فامنین  و  مردم همدان   مناینده 

 توصیه هایی توسط  منایندگان به وزیرکار، تعاون و رفاه اجتامعی صورت گرفت، 

افزود: اهم این توصیه ها عبارت بود از اینکه به جای مبارزه با معلول علت ها 

را شناسایی کنید که مبارزه با معلول راه به جایی منی بر،د در بحث مدیریت 

باید مدیران متعهد ومتخصص تعریف کرد، پیگیری ویژه  مشکالت بین بیمه و 

بیامرستان ها و بستانکاری های بیامرستانی وجود دارد.

وی افزود: مقرر شد که کمیته ای تشکیل شود و در جلساتی با حضور وزیر 

اتخاذ شود. با مفاسد تصمیامتی  برخورد  نحوه ی  درخصوص 

ربیعی عنوان کرد که فقط یک ماه حقوق صندوق فوالد تاخیر داشته است

حاجی بابایی به سخنان ربیعی نیز اشاره کرد وگفت:در این جلسه ربیعی عنوان 

کرد که در خصوص چهار موضوع هدفمندی یارانه ها، صندوق های بازنشستگی، 

آسیب های اجتامعی و اشتغال نیاز به هم افزایی و هامهنگی بیشرتی بین دولت 

ومجلس وجود دارد.
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رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  با  در جلسه مشرتک  والیی  منایندگان  فراکسیون  اعضای 

کردند. انتقاد  اشتغال  نرخ  درباره  آماری  آشفتگی  به  نسبت  اجتامعی 

به گزارش مهر، فراکسیون منایندگان والیی مجلس با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتامعی تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه منایندگان دیدگاه ها و 

سواالت خودشان را بیان کردند.در ابتدای این جلسه منایندگان انتقاداتی را نسبت به 

آمارهای وزارت رفاه درخصوص نرخ بیکاری، عدم تعیین تکلیف بازنشستگان فوالد، 

اعرتاض به مشکالت بازنشستگان کشوری و انتقاد به عدم شفاف سازی مالی در 

رشکت های زیرمجموعه شستا، عدم الیحه قانون اصالح کار، عدم ارزیابی مدیران 

استانی وزارتخانه اعالم کردند.

عالوه بر این، عدم پرداخت به موقع بیمه بیکاری، عدم جدیت وزارت رفاه در مبارزه 

با مفاسد اقتصادی، عدم اجرای برنامه ششم توسعه، مشکالت بیمه ها و بیامرستان 

ها و سندیکاهای بیامرستان ها نیز مباحثی در فراکسیون مطرح شد.

اعضای فراکسیون معتقد بودند که آشفته گویی های آماری درباره نرخ اشتغال 

اذهان جامعه را مشوش کرده است و پاسخگو نیست.

در ادامه ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی به برخی از سواالت منایندگان 

موضوع  چهار  در  باید  اجتامعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  گفت:  داد.وی  پاسخ 

مهم با مجلس شورای اسالمی هامهنگی کند. هدفمندی یارانه ها، صندوق های 

بازنشستگی، اشتغال و آسیب های اجتامعی.ربیعی با بیان اینکه ابزار الزم برای 

اجرای تکالیف مورد نظر این وزارتخانه را در اختیار ندارد اظهار داشت: من در 

شوراهای مختلف مثل شورای پول و اعتبار حضور ندارم. این در حالی است که 

وزارت کار باید نخ تسبیح اشتغال باشد اما ابزارهای الزم در اختیار این وزارتخانه 

قرار نگرفته است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی در خصوص صندوق بازنشستگی 

فوالد نیز گفت: تنها یک ماه حقوق آنها به تأخیر افتاده است و امروز نیز با سازمان 

مدیریت برنامه ریزی درباره بازنشستگان فوالد جلسه دارم.

که  کردیم  ارائه  را  حلی  راه  نشود  حل  جلسه  این  در  مشکل  اگر  افزود:  ربیعی 

کنیم. می  اجرا  شود  تثبیت  و  بدهند  طرح  اگر  منایندگان 

در ادامه حمیدرضا حاج بابایی مناینده فراکسیون والیی گفت: منایندگان منی توانند 

در این خصوص طرح بدهند زیرا با اصل ۷5 قانون اساسی در تضاد است لذا باید 

دولت الیحه بیاورد و ما هم مساعدت می کنیم.در ادامه مرصی عضو فراکسیون 

منایندگان والیی و وزیر تعاون در دولت هشتم خطاب به ربیعی اظهار داشت: شام 

در ابتدای کارتان اعالم کردید که حل مشکل صندوق های فوالد را می پذیرید. شام 

نباید چنین تعهدی می دادید.وی افزود: روزی که فوالد آغاز به کار کرد وزیر صنایع 

وقت اعالم کرد ما تأمین اجتامعی را قبول نداریم و خودمان صندوق بازنشستگی 

تأسیس می کنیم. 30 سال از کارگران پول گرفتند، ولخرجی کردند و حال که وقت 

مستمری شده است مسئولیت منی پذیرند.در ادامه ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 

مستمری  پرداخت  برای  اجتامعی  تأمین  سازمان  مشکالت  به  اشاره  با  اجتامعی 

کارگران  از  تومان  میلیارد  اجتامعی سالی ۷00  تأمین  بازنشستگان گفت: سازمان 

ساختامنی دریافت و 1300 میلیارد تومان هزینه می کند. دولت برای پرداخت بیمه 

قالیبافان هیچ پولی به این وزارتخانه اختصاص منی دهد. در بودجه سال 9۷ ردیف 

پایداری به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص دهید.

در جلسه مشترک با وزیر کارمطرح شد؛

انتقاد بهارستانی ها از آشفتگی آمارهای نرخ اشتغال 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، پیش بینی میشود در 

پایان سال تنها 50 درصد اعتبارات عمرانی محقق شود،گفت: به نظر میرسد 

نگاه دولت در تدوین بودجه 9۷ انقباضی است.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تسنیم، با 

بیان اینکه اگر به سمت بودجه ریزی عملیاتی حرکت نکنیم دچار مشکالت 

عدیده ای از جمله بی انضباتی مالی خواهیم بود،گفت: در این راستا سازمان 

مدیریت احکام مورد نیاز را به دولت ارسال و به دنبال جمع آوری جداول 

بودجه میباشد. با توجه به بخشنامه تدوین الیحه بودجه که سه ماه قبل به 

دستگاههای اجرایی ارسال شد،  به نظر می رسد نگاه دولت در بودجه هزینه ای 

9۷ انقباضی باشد.

و  تر  بینانه  واقع  بودجه  که  هستیم  آن  بدنبال  امسال  داد،  ادامه   حسینی 

بر اساس برنامه ششم توسعه تدوین شود. جدول شامره 4 برنامه ششم سقف 

بودجه سال 9۷ را تعیین کرده و درامدهای مالیاتی، نفتی و متلک داراییهایی 

مالی در آن مشخص شده است.

وی افزود، اگر قرار باشد بر اساس جدول شامره 4 برنامه حرکت کنیم باید 

باشیم. داشته  درامدی و هزینه ای  اساسی در جداول  تغییرات 

درآمدهای  تنها ۷3 درصد  ماه سال جاری  آبان  اواسط  تا  اینکه،  بیان  با  وی 

مصوب به نسبت زمان محقق شده، گفت: این روند به آن معناست که در 

پایان سال با 24 درصد کاهش درامد وصولی مواجه خواهیم بود. این در حالی 

است که تاکنون 90 درصد اعتبارات هزینه ای به نسبت زمان پرداخت شده 

است.

به گفته حسینی، در حال حارض 40 درصد درخصوص تحقق داراییهای رسمایه 

ای کاهش داشته ایم. با توجه به اینکه ۷4 هزار میلیارد تومان اعتبارت متلک 

دارایی در نظر گرفته شده، عملکرد متلک  داراییهای رسمایه ای در پایان سال 

حدودا 50 درصد پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید بدنبال طرحهای خاص بخشی 

باشیم، گفت: در بخشهایی مانند آب باید اولویت گذاری انجام شود. در مرحله 

بعد باید روی طرحهایی که در جذب رسمایه گذاری خارجی و داخلی تاثیر 

موضوع  در  باید  رویکردی  تغییر  یک  همچنین  شویم.  متمرکز  دارد  مثبت 

هدفمندی یارانه ها داشته باشیم.

حسینی گفت: هر ماه 3400 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می شود و 

یارانه  از  اند که  افراد پیشنهاد داده  نیز مدیریت شود. بعضا  این عدد  باید 

انرصاف میدهم تا  یکی از اعضا خانواده ام مشغول به کار شود. در اصل قانون 

هدفمندی یارانه ها قرار بود، 50 درصد درامد هدفمندی پرداخت نقدی شود، 

30 درصد به تولید و 20 درصد مابقی به دولت بازگردد اما این اتفاق نیافتاده 

است.وی در پایان با بیان اینکه نگاه جدید دولت واگذاری منابع به مدیریت 

استانی است، گفت: در این طرح منابع مازاد در هامن استان برای طرحهای 

زیربنایی رصف شود.

  

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بودجه ۹۷ انقباضی است  

سخنگوی دولت :

 انتقاد رئیس جمهور از مسکن مهر
 به جا بود

 

انتقاد  اینکه  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی   

به جا  ذهاب  پل  مهر رس  مسکن  از  رئیس جمهور 

و به حق بود، گفت: نباید هر انتقاد دولت را به 

کنند. تلقی  کاری  سیاسی  معنای 

درباره  نوبخت  محمدباقر  ایسنا،  گزارش  به 

مهر  مسکن  از  رئیس جمهور  انتقاد  به  واکنش ها 

رس پل ذهاب اظهار کرد: تخریب مسکن مهر در 

بود.برخی  ساختامن ها  سایر  از  بیشرت  زلزله  اثر 

ساختامن ها که در مسیر گسل هم بودند آسیب 

جدی ندیدند. مسلام برای هر دلسوزی این سوال 

پیش می آید که چرا مسکن مهر اینگونه تخریب 

شد؟ آیا منی شد از این خسارات پیشگیری کرد؟وی 

در ادامه افزود: طبیعی است که برای رئیس جمهور 

این سوال پیش آید که چرا خسارات مسکن مهر 

زیاد است.البته همه مسکن های مهر رسارس کشور 

را یک پیامنکار نساخته است و منی توانیم بگوییم 

نباید  که مسکن  مهر رسارس کشور مشکل دارد. 

باید  ولی  کنیم،  ایجاد  ناامنی  احساس  مردم  برای 

مسکن مهر بازبینی شود. موضع رئیس جمهور به 

حق و به جا بود و نباید هر انتقادی که دولت می 

کند برچسب سیاسی خورده و تخطئه شود.

نوبخت با بیان اینکه انتقاد دولت به پیامنکار بر 

می گردد نه دولت قبلی خاطر نشان کرد: اگر این 

آسان  معنای  به  واقع  در  شود  منی  مطرح  انتقاد 

گذشنت دولت از این موضوع مهم بود. البته این 

پایین  کیفیت  به  انتقاد  این  نبود.  سیاسی  انتقاد 

مسکن مهر رس پل ذهاب بود نه به مسکن مهر کل 

کشور. باید همه مسکن مهر رسارس کشور و حتی 

سایر مسکن ها بازبینی شوند.

برای  دولت  اقدامات   درباره  همچنین  نوبخت 

گفت:  زلزله زده  مناطق  در  مردم  جربان خسارات 

دولت 281 میلیارد تومان برای اسکان موقت، ترمیم 

واحدهای  بازسازی  و  احداث  و  و مرمت خانه ها 

صد در صد تخریب شده به صورت بالعوض و 659 

قیمت  ارزان  تسهیالت  صورت  به  تومان  میلیارد 

پرداخت می کند که تخصیص بودجه آن هم داده 

شده است تا این تسهیالت به چهار هزار و 500 

خانوار شهری و 11 هزار خانوار روستایی برسد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر تاکید 

زلزله زدگان، ترصیح کرد:  به  بیشرت  بر کمک  رهرب 

صحبت های رهربی این بود که مسئوالن باید تالش 

بیشرتی داشته باشند و ما هم نسبت به اقداماتی 

ساخت  درباره  نیستیم.  راضی  داده ایم،  انجام  که 

که  است  این  دولت  سیاست  زلزله زدگان  مسکن 

مسئولیت بازسازی را به عهده بنیاد مسکن بگذارد. 

بنیاد مسکن هم اعالم کرده که ساخت منازل به 

عهده خود مردم گذاشته می شود و بنیاد از آنها 

پشتیبانی مالی و فنی می کند تا کار با رسعت و 

به سوالی  پاسخ  انجام شود.وی در  دقت بیشرتی 

مبنی بر موضع دولت نسبت به مسکن مهر اظهار 

کرد: دو راه نسبت به مسکن مهر پیش روی دولت 

بود. اول اینکه کل طرح متوقف شود و راه دیگر 

اینکه اقدامات نیمه متام به فرجام برسد که دولت 

مسیر دوم را انتخاب کرد. در میان راه به دلیل باال 

رفنت هزینه مسکن دولت هم تسهیالت را افزایش 

داد و هم تکمیل تاسیسات مسکن مهر مثل آب و 

برق را بر عهده گرفت. به طور مثال هزار میلیارد 

تومان جهت تامین آب و برق دولت متقبل شد تا 

هزینه مسکن مهر برای دولت کمرت شود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سازنده مسکن 

مسکن،  هزینه های  افزایش  به  توجه  با  مهر 

مصالحی انتخاب کرده است که برای او ارزانرت متام 

شود، گفت: باید این کار با دقت بیشرتی انجام می 

شد و دولت تالش می کند با نظارت بیشرت کیفیت 

مسکن مهر را افزایش دهد.

 8۷2 و  میلیون  کرد: هشت  نشان  خاطر  نوبخت 

میلیارد  و 593  ارزش 11 هزار  به  گندم  تن  هزار 

تومان به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری 

شده که صد در صد هزینه آن نیز به گندمکاران 

اعتبارات  پرداخت  است. همچنین  پرداخت شده 

عمرانی از مرز 30 هزار میلیارد تومان نیز گذشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در قرارداد توتال 

برای عدم اجرای تعهدات طرف مقابل پیش بینی 

شده است، اظهار کرد: در این قرارداد رشایطی در 

از تعهدات  اگر طرف مقابل  نظر گرفته شده که 

خود عدول کرد، ما چگونه عمل کنیم. تا االن که 

از حقوق خود  ما  اما  است  نیفتاده  اتفاقی  هیچ 

هم کوتاه منی آییم.نوبخت همچنین درباره زمان 

ارائه گزارش 100 روزه توسط رئیس جمهور اظهار 

کرد: این گزارش آماده شده و روی میز من است 

که خدمت رئیس جمهور هم داده شده و در زمان 

مقرر اعالم خواهد شد.

نوبخت در مورد برقراری بیمه طالیی بازنشستگان 

این  پرورش در  با وزیر آموزش و  فرهنگی گفت: 

این  برای  قانونی  بسرت  تا  کنم  می  زمینه صحبت 

بازنشستگان  کنیم.  تهیه   9۷ بودجه  در  موضوع 

فرهنگی برای ما بسیار محرتم هستند و هر نوع 

تسهیالت به آنها برای ما یک اصل و فرض است.

چه  دولت  که   پرسید  نوبخت  از  خربنگاری 

برنامه هایی در حوزه مسکن دارد، که وی در پاسخ 

داریم.  برای مسکن  مستقلی  ما طرح های  گفت: 

سازمان برنامه و بودجه موظف شده است مبالغی 

که دولت در این زمینه باید کمک کند را تامین کند. 

طرح های مختلفی برای سال 9۷ داریم که در مورد 

چگونگی اجرای آن اطالع رسانی می کنیم. ما دنبال 

تقویت قدرت خرید مردم هستیم.

دستگاه های  به  بودجه  تخصیص  مورد  در  وی 

نیز اظهار کرد: ما بودجه برخی دستگاه  مختلف 

این  اما هنوز  تامین کرده ایم  تا 110 درصد  ها را 

من  همین  خاطر  به  دارند  مشکل  دستگاه های 

دیروز یک متمم 500 میلیارد تومانی دیگر را برای 

. کرده ام  امضا  مشکلها  رفع 

سخنگوی دولت در مورد پرداخت یارانه مطبوعات 

درصد  گذشته صد  سال  ما  کرد:  نشان  خاطر  نیز 

یارانه مطبوعات را پرداخت کردیم. امسال هم 26 

هر ماه یارانه را به مطبوعات می دهیم. تالش ما 

برای پرداخت صد در صد یارانه مطبوعات است.

به  مجلس  منایندگان  نامه  به  اشاره  با  خربنگاری 

دولت برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین 

زمینه  این  در  دولت  برنامه  که  پرسید  اجتامعی 

چیست که نوبخت در پاسخ گفت: بخشی از این 

بدهی ها ناشی از تکالیف قانونی است که به وجود 

آمده و سازمان تامین اجتامعی باید آن را پرداخت 

از وضعیت  اینکه  به  با توجه  کند. منایندگان هم 

مالی دولت باخرب هستند از این پس کمرت از این 

قوانین که دولت را بدهکار سازمان تامین اجتامعی 

می کند، تصویب کنند.

اینکه در قانون مشخص  بیان  با  سخنگوی دولت 

نیست،  ششم  برنامه  در  بی سابقه  و  است  شده 

اظهار کرد: در برنامه ششم مصوب شد که به نوعی 

انجام  اجتامعی  تامین  سازمان  مطالبات  پرداخت 

شود البته این بدهی ها فقط مربوط به دولت ما 

از گذشته  انباشتی است که  نیست و بدهی های 

باقی مانده است. حاال قرار شد دولت با یک برنامه 

رشوع به پرداخت تعهدات کند. صدور اوراق برای 

پرداخت این مطالبات سازمان تامین اجتامعی در 

نظر گرفته شد و این اتفاق هم افتاد و پیشنهادش 

هم در راستای پرداخت پنج هزار میلیارد تومان از 

اسناد به سازمان تامین اجتامعی در دولت مطرح 

شد و آنچه در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه 

است را انجام می دهیم.

وی در پایان گفت: اینکه منایندگان اعالم کنند هر 

چه بدهی در طول تاریخ پیش آمده است را دولت 

بپردازد غیرممکن است. خود منایندگان هم نسبت 

به این موضوع مطلع هستند.

پیوند فضای کسب و کار
 به نظام اداری و بروکراسی

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: فضای کسب و 

کار در کشور به نظام اداری و بروکراسی ایران پیوند خورده، بخشی از این 

موضوع به ساز و کار اداری و بخشی به محیطی که از خارج از کشور به 

ما تحمیل می شود، وابسته است.

 به گزارش ایرنا، حسین میرشجاعیان حسینی در نشست ›شیوه اجرایی 

و  محیط کسب  پایش  ملی  مرکز  توسعه  و  استقرار  دستورالعمل  شدن 

کار ›افزود: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اینکه شعار این دولت، 

بهبود فضای کسب و کار بود، طبق قوانین موجود هیاتی فراقوه ای برای 

مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای فضای کسب و کار شکل گرفت.

وی یادآور شد: در ادامه این کار، سامانه ایران مجوز نیز راه اندازی و 

تاکنون بیش از 2 هزار مجوز در این سامانه ثبت شده است.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در 

ادامه نیز بررسی مجوزها بر اساس استناد قانونی انجام شد ؛عنوان کرد: 

بیشرت مجوزها در کشور مقرره قانونی داشته و دارد و مواردی نیز وجود 

داشته که مجوزها غیرقانونی صادر شده است.

میرشجاعیان حسینی به ترسیم نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور 

اشاره و بیان کرد: هشت هزار و 900 رسویس بین دستگاهی در کشور 

شناسایی شده است.

وی گفت: برای تغییر وضعیت کشور و بهبود فضای کسب وکار در حوزه 

مجوزدهی باید 10 دستگاهی که بیشرتین صدور مجوزها را دارند وارد 

تغییرات را حس  این  این کار مردم  با  این روند شوند و  عرصه تسهیل 

خواهند کرد.

میر شجاعیان افزود: دنیا به سمت سیستم های هوشمند حرکت کرده 

است تا مشکالت فضای کسب و کار حل شود.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: مرکز ملی 

پایش فضای کسب و کار سعی می کند کل فضای کسب و کار کشور را 

پایش کند.

نقش دولت در اقتصاد
 از مداخله گری به سیاست گذاری تغییر کند

رئیس کمیسیون ویژه حامیت از تولید مجلس گفت: اجرای سیاست های 

اصل 44 در گرو کاهش تصدی گری دولت است و نقش دولت باید از 

مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت تغییر کند.

به گزارش تسنیم، حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حامیت از تولید 

و اصل چهل و چهار مجلس، در مصاحبه با رادیو در خصوص سهم بخش 

خصوصی از اقتصاد پسابرجام اظهار کرد: قرار است گزارش کمیسیون ویژه 

اصل 44  اجرای سیاست های  پیرامون عملکرد  در صحن علنی مجلس 

قرائت شود که موارد آسیب شناسی و فعالیت های انجام نشده در این 

راستا دسته بندی شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم از ظرفیت های پسابرجام استفاده بکنیم باید با 

توجه به مشکالت موجود از پتانسیل بخش خصوصی حداکرث بهره برداری 

را بکنیم به دلیل اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد 

مورد توجه قرار گرفته است .

مجلس  چهار  و  چهل  اصل  و  تولید  از  حامیت  ویژه  کمیسیون  رئیس 

گفت:هرچه ما اقتصاد را به مردم و بخش های غیردولتی گره بزنیم،در 

اقتصاد وارد می شود و تاب آوری  تنش های بیرونی آسیب کمرتی به 

شد. خواهد  بیشرت  اقتصاد 

بیشرت  بگیرد  باشد تحریمی صورت  قرار  اگر  بیان کرد: درضمن  فوالدگر 

بخش ها و نهادهای دولتی را دربرمی گیرد و از این حیث بخش خصوصی 

در حاشیه امنیت قرار دارد و می تواند در دوران تحریم روابطش را با 

دیگر کشورها حفظ کند.

وی اذعان کرد: با توجه به محدودیت های اقتصاد دولتی، ما باید جذب 

رسمایه گذاری ها و منابع جدیدی را در پسابرجام در دستور کار قرار 

دهیم.

فوالدگر با اشاره به اینکه سهم خصوصی واقعی در اقتصاد ما کمرت از 20 

درصد است، ترصیح کرد:همچنان 80 درصد اقتصاد در دست دولت و 

نهادهای عمومی است که در واقع دربرگیرنده رشکت های شبه دولتی 

است که این رشکت ها به لحاظ حقوقی غیردولتی محسوب می شوند اما 

چون عمال تصمیم گیرندگان و وابستگانش مربوط به بخش های دولتی 

است منی توان آنها در شامر بخش خصوصی آورد.

دولتی  نه  که  است  این  نیز  ها  این رشکت  اشکاالت  از  افزود:یکی  وی 

هستند که نظارت پذیری و پاسخگویی بخش دولتی را داشته باشند و 

نه در زمره بخش خصوصی قرار می گیرند که رقابت پذیری این بخش را 

داشته باشند،بنابراین سهم بخش تعاونی و بخش خصوصی در مجموع 

بیش از 20 درصد منی شود .

رئیس کمیسیون ویژه حامیت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس ادامه 

داد: ما مشکالتی در فضای کسب و کار در بحث نقدینگی، تسهیالت 

بانکی، ناهامهنگی های سیستم های اداری، تغییر برخی قوانین،تصمیم 

گیری ها و قیمت گذاری ها داریم.

فوالدگر در خصوص راهکارهای کاهش این مشکالت گفت: بخش دولتی 

باید بپذیرد که اجرای سیاست های اصل 44 در گرو کاهش تصدی گری 

و  گذاری  سیاست  به  گری  مداخله  از  باید  دولت  نقش  و  است  دولت 

نظارت تغییر کند.

مناینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: بخش خصوصی باید توامنند 

بشود تا بتواند در عرصه اقتصادی پروژه ها و واگذاری های بزرگ را به 

عهده بگیرد زیرا توامنندسازی بخش خصوصی جزو تکالیف اصل 44 است 

و مربوط به بهبود فضای کسب و کار می شود.

وی در پایان ترصیح کرد: ما باید ضوابط موجود را برای حامیت بخش 

این  در  و  بیشرت  توجه  داخل  تولید  بحث  بگیریم،به  کار  به  خصوصی 

راستا از واردات بی رویه جلوگیری کنیم و همچنین با قاچاق کاالو فساد 

اقتصادی مبارزه و امنیت رسمایه گذاری ایجاد کنیم .

 



بانک مرکزی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون 34 هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در اختیار موسسه اعتباری کاسپین 

قرار داده است.

به گزارش ایرنا، تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به همراه هفت تعاونی دیگر که مدیریت دارایی و بدهی های آنها را موسسه کاسپین بر عهده گرفته است، 

از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شد اما در مرداد ماه به دلیل شکایت سپرده گذاران کالن فرشتگان و اخذ حکم از مراجع قضایی، حساب های کاسپین بسته شد. 

رسانجام در نشست رسان سه قوه مقرر شد تا کمیته ای متشکل از منایندگان سه قوه برای رفع مشکل سپرده گذاران موسسات غیرمجاز شکل گیرد؛ کمیته منتخب دهم آبان 

ماه تشکیل شد و در این نشست با توجه به بازگشایی حسابهای بسته شده موسسه کاسپین با دستور رییس قوه قضاییه، بر ترسیع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران 

فرشتگان بر مبنای 1 شهریور 94 )تاریخ انحالل تعاونی( تا 200 میلیون تومان تاکید شد. 

در مرحله اخیر که اکنون در حال اجراست، اصل سپرده ها تا سقف 2 میلیارد ریال )200 میلیون تومان( به سپرده گذاران پرداخت می شود و همچنین در صورتی که سپرده 

فردی بیش از 2 میلیارد ریال باشد، تا سقف 200 میلیون تومان به وی پرداخت می شود. 

طبق اطالع کسب شده  از بانک مرکزی از زمان آغاز فرآیند تعیین تکلیف سپرده های تعاونی منحله فرشتگان تاکنون 34 هزار میلیارد ریال در چند نوبت در اختیار موسسه 

کاسپین قرار گرفته است. 

با امتام بازپرداخت حساب های زیر 200 میلیون تومان، 98 درصد از سپرده گذاران فرشتگان که حدود 450 هزار نفر بودند، تعیین تکلیف می شوند و تنها حدود 9 هزار 

نفر از سپرده گذاران می مانند که مبالغ حساب های آنها بیش از این رقم است. البته این گروه نیز در رشایط کنونی می توانند تا 200 میلیون تومان از حساب های خود را 

برداشت کنند.از ابتدای آذر ماه نیز قرار است نوبت بررسی و تعیین تکلیف حساب هایی برسد که دارندگان آن، در کنار سپرده گذاری، تسهیالت دریافت کرده اند. تعاونی 

فرشتگان 500 هزار نفر سپرده گذار داشت که از این تعداد 50 هزار نفر یا در حساب خود موجودی نداشتند یا حساب های خود را بسته بودند. بررسی انجام شده در مورد 

سپرده های 450 هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپرده گذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه امسال، حدود 86 هزار 

میلیارد ریال )8 هزار و 600 میلیارد تومان( است. 

56 هزار میلیارد ریال )5600 میلیارد تومان( از این رقم را اصل بدهی تعاونی و تا 30 هزار میلیارد ریال )3000 میلیارد تومان( را سودهایی تشکیل می دهد که پس از شهریور 

94 یعنی از زمان انحالل تعاونی به طور غیرقانونی به عنوان سپرده برای سپرده گذاران در نظر گرفته شده است. 

مجموع دارایی فرشتگان شامل چهار بخش است: وجوه نقد، تسهیالت پرداخت شده، اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول که ساختامن ها و سایر دارایی ها را شامل 

می شود. 

البته اکنون برخی از مدیران فرشتگان تا زمان تعیین تکلیف دارایی ها و بدهی های این تعاونی در بازداشت به رس می برند تا پاسخگوی هرگونه کرسی در پرداخت سپرده 

های سپرده گذاران باشند.در پایان سوال اینجاست که چرا دارایی غیرمجازها، کفاف بازپرداخت بدهی هایشان را منی کند؟ مدیران و گردانندگان موسسات غیرمجاز با رسمایه 

هایی که حاصل عمر سپرده گذاران است، چه کردند؟ پاسخ این سواالت را مدیران و گردانندگان موسسات غیرمجاز باید به مقامات ناظر بدهند.

خط اعتباری بانک مرکزی برای سپرده گذاران تعاونی فرشتگان به 34 هزار میلیارد ریال رسید
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مسئولیت  بر  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 

در  مردم  و  بیمه  رشکت های  محدود 

تصادفات رانندگی با خودروهای لوکس 

مالکان  چاره  تنها  گفت:  و  کرد  تاکید 

این خودروها پوشش بیمه بدنه خودرو 

است و به نظر می رسد به همین دلیل 

جاری  سال  در  بدنه  بیمه نامه  فروش 

است. داشته  رشد 

عبدالنارص همتی در گفت وگو با فارس 

که گفت علی رغم تدابیر قانون جدید 

از  شخص ثالث همچنان نگرانی مردم 

وجود  لوکس  خودروهای  با  تصادف 

این  به  مجازی  فضای  شایعات  و  دارد 

داشت:  اظهار  می زند،  دامن  نگرانی ها 

حارض  بیمه ها  می کنند  تصور  برخی 

گران  خودروهای  خسارت  پرداخت  به 

قیمت از یک حدی نیستند، در حالی 

کس  هیچ  مشخص  سقف  یک  از  که 

خودروها  گونه  این  خسارت  برابر  در 

کرد:  خاطرنشان  ندارد.وی  مسئولیتی 

مثال اگر کسی با یک خودرو یک میلیارد 

تومانی تصادف کند،با توجه به پوشش 

کامل  دیه  از  نیمی  معادل  خسارت 

بر  تقسیم  تومان  میلیون   140 انسان، 

قیمت خودرو یعنی یک میلیارد تومان 

است. درصد   20 از  کمرت  که  می شود 

نظر  از  افزود:  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 

می تواند  که  متعارف  خودرو  قانون 

کند  دریافت  را  بدنه  کامل  خسارت 

است،  تومانی  میلیون   140 خودرو 

یک  با  خودرویی  مالک  اگر  بنابراین 

تومانی  میلیارد  یک  لوکس  خودرو 

و   140 رضبدر  خسارت  کند  تصادف 

که  می شود  خودرو  قیمت  بر  تقسیم 

عددی حدود 14 میلیون تومان است.

کس  هیچ  قانون  طبق  داد:  ادامه  وی 

بیش از این مسئولیتی در برابر خسارت 

نه فرد  ندارد،  خودروهای گران قیمت 

عامل حادثه و نه رشکت بیمه.به گفته 

همتی تنها راه حل مسئله برای مالکان 

پوشش  خرید  گران قیمت  خودروهای 

بیمه بدنه است و شاید یکی از دالیلی 

که امسال بیمه بدنه رشد خوبی داشته 

این است که مالکان اینگونه خودروها 

احساس کردند نیاز به بیمه بدنه دارند، 

مابه التفاوت  بیمه نامه  این  که  چرا 

تعهدات شخص ثالث را برای خسارت 

رغم  می پردازد.علی  خودروها  اینگونه 

تعیین تکلیف قانون جدید شخص ثالث 

درباره خسارت خودروهای گران قیمت 

در تصادفات همچنان در فضای مجازی 

زده  دامن  باره  این  در  نگرانی ها  به 

کرد؛ اعالم  می شود.یمه مرکزی 

ضوابط قرارداد همکاری عرضه کنندگان 

بیمه ای با بازاریابان برخط

بیمه مرکزی اعالم کرد: بازاریابان برخط 

)آنالین( محصوالت بیمه باید مجوزهای 

حوزه  در  ذیصالح  نهادهای  از  را  الزم 

)از  مناد  ای-  نظیر  الکرتونیک  تجارت 

)از  ساماندهی  مناد  و  صنعت(  وزارت 

کنند. اخذ  ارشاد(  وزارت 

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ، 

مدیران شبکه فروش متامی رشکت های 

بیمه از این پس برای انعقاد قراردادهای 

همکاری با بازاریابان برخط باید طبق 

بیمه  سوی  از  اعالمی  جدید  ضوابط 

مرکزی اقدام کنند.

بر این اساس، بازاریابان برخط )آنالین( 

الزم  ابزارهای  باید  بیمه  محصوالت 

متقاضی  که  کنند  فراهم  نحوی  به  را 

نظیر  مواردی  بتواند  بیمه ای  خدمات 

قیمت نهایی محصول بیمه ای و مقایسه 

قیمت بین بیمه گران و میزان تعهدات 

بیمه گر و ... را به درستی ارزیابی منوده 

انجام دهد. و تصمیم  گیری درستی 

ثبت  فرآیند  پایان  از  پس  همچنین 

سفارش برخط )آنالین( محصول بیمه ای 

و قبل از صدور بیمه نامه، در مدت زمان 

متقاضی  انرصاف  برای  امکان  متعارف 

خدمات بیمه فراهم باشد و مفاد فرم 

پیشنهاد بیمه، رشایط عمومی، به ویژه 

استثنائات و محدودیتهای محصول بیمه 

باید به صورتی مناسب و در طی فرآیند 

فروش و قبل از ثبت تقاضای بیمه برای 

مشاهده  قابل  بیمه  خدمات  متقاضی 

باشد.

صورت  به  اطالعات  بندی  طبقه 

موضوعی به منظور مطالعه مجدد برای 

متقاضی خدمات بیمه، ارائه میزان حق 

در  رضوری  اطالعات  خالصه  و  بیمه 

مورد محصول بیمه  ای از رشکت بیمه 

صدور  سفارش  ثبت  از  قبل  منتخب 

و  بیمه  متقاضی خدمات  به  بیمه نامه 

ارائه مستندات فرم پیشنهاد و بیمه نامه 

مبلغ  پرداخت  سفارش،  ثبت  از  پس 

حق  بیمه و صدور بیمه نامه به صورت 

فیزیکی و ارسال آن به آدرس بیمه گذار 

بازاریابان  که  است  مواردی  دیگر  از 

کنند. رعایت  باید  برخط 

همچنین بر اساس این ضوابط باید از 

اطالعات  سادگی  و  شفافیت  دسرتسی، 

قبل و طی فرآیند عرضه برخط )آنالین( 

محصول بیمه  ای اطمینان حاصل شود 

خدمات  متقاضی  شخصی  اطالعات  و 

مراحل  متام  در  بیمه گذاران  و  بیمه ای 

الکرتونیکی  خدمات  شود،  حفظ  باید 

به صورت امن و قابل اطمینان صورت 

در  مندرج  مطالب  و  محتوا  و  گیرد 

صفحات وب بازاریابان برخط )آنالین( 

و  قوانین  با  باید  بیمه،  محصوالت 

بیمه و سایر مقررات مربوط  مقررات 

باشد. منطبق 

بیمه مرکزی در این بخشنامه اعالم کرد: 

منایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه 

موظفند، نسخه  ای از قرارداد همکاری 

با بازاریابان برخط )آنالین( محصوالت 

بیمه را حسب مورد برای رشکت بیمه 

ذیربط خود و بیمه مرکزی ارسال کنند و 

مسئولیت رعایت این بخشنامه حسب 

مورد برعهده مدیریت ذیربط دررشکت 

بیمه، منایندگان بیمه و کارگزاران رسمی 

بیمه دارای قرارداد همکاری با بازاریابان 

بیمه  محصوالت  )آنالین(   برخط 

است.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

 رشد بیمه  بدنه در پی محدود شدن مسئولیت مردم 
و  بیمه ها در تصادف با خودروهای لوکس 

ضوابط قرارداد همکاری عرضه کنندگان بیمه ای با بازاریابان برخط اعالم شد

 
پرداخت بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریال؛

تسهیالت بانک ملی ایران به بخش صنعت و معدن   
بانک ملی ایران در جهت حامیت از بنگاه های اقتصادی بخش صنعت و معدن، 

تعداد 15 هزار و 585 فقره تسهیالت به ارزش 52 هزار و 383 میلیارد ریال در 

هفت ماه ابتدای امسال پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عم.می بانک ملی، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، تعداد 

34 هزار و 926 فقره تسهیالت به ارزش 15 هزار و ۷48 میلیارد ریال به بخش 

کشاورزی و صنایع تبدیلی و تعداد 24 هزار و 59 فقره تسهیالت به ارزش 6 هزار 

و 2۷۷ میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختامن اختصاص یافته است.همچنین 

سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران به بخش های 

مختلف اقتصادی کشور طی این مدت، ۷1 هزار و 142 فقره به ارزش 38 هزار 

و 15۷ میلیارد ریال بوده است.تعداد 485 فقره تسهیالت به ارزش یک هزار و 

856 میلیارد ریال در هفت ماه ابتدای امسال، به بخش صادرات و 815 هزار 

و 401 فقره تسهیالت به ارزش 285 هزار و 334 میلیارد ریال به بخش خدمات 

اختصاص یافته است.بخش بازرگانی هم ۷1 هزار و 142 فقره تسهیالت به ارزش 

38 هزار و 15۷ میلیارد ریال از بانک ملی ایران دریافت کرده است.گفتنی است، 

در مجموع 961 هزار و  598 فقره تسهیالت به ارزش 399 هزار و ۷55 میلیارد 

ریال در هفت ماه ابتدای امسال توسط بانک ملی ایران به بخش های مختلف 

اقتصادی پرداخت شده است.

 

انتقال کارت به کارت با پات
  برای بانک تجارت عملیاتی شد

بانک تجارت به مجموعه بانک هایی که از طریق اپلیکیشن پات امکان انتقال 

کارت به کارت در آن وجود دارد اضافه شد .

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، همکاری بانک تجارت برای انتقال کارت 

به کارت از طریق اپلیکیشن های پرداخت ، برای نخستین باردرکشور، با ایران 

کیش و پات صورت گرفته است .از این پس دارندگان کارت های بانک تجارت 

می توانند از طریق اپلیکیشن پات از کارت بانک تجارت به متامی بانک های 

عضو شتاب انتقال وجه منایند.صادق فرامرزی مدیر عامل رشکت کارت اعتباری 

ایران کیش گفت :پیشرت اپلیکیشن پات به عنوان اولین اپلیکیشن پرداخت این 

امکان را دراختیار دارندگان کارت بانک سپه نیز قرارداده بود.وی خاطرنشان کرد 

:نرم افزار پرداخت پات از خردادماه امسال وارد فاز جدیدی از تکامل خود شد 

.فراهم کردن امکان کارت به کارت برای بانکهای معترب و بزرگ کشور از جمله 

ویژگی های نرم افزار پات است .

وی افزود:پات به عنوان نخستین اپلیکیشن پرداخت این امکان را برای بانک 

در  کارت  به  کارت  .در حال حارض رسویس  آورد  فراهم  و سپه  تجارت  های 

انصار،   ، نوین  اقتصاد   ، سپه   ، تجارت  های  بانک  طریق  از  پات  اپلیکیشن 

شده  عملیاتی  ایرانیان  حکمت  قوامین،  زمین،  ایران   ، بانک  پست   ،  دی 

است .

مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده 
بیمه آسیا برگزار شد

مجمع عمومي عادي ساليانه بطور فوق العاده بیمه آسیا با حضور5/91 درصد 

سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بیمه آسیا ، منايندگان وزارت امور 

اقتصادي و دارايي، بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بورس و اوراق 

بهادار و سازمان حسابريس روز دوشنبه 29/8/1396برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، براساس دستور جلسه مجمع عمومي عادي 

ساليانه بطور فوق العاده بیمه آسیا مبنی بر انتخاب عضو غیر موظف ، رشکت 

پویا فراز کیش به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره بیمه آسیا )عضو حقوقی( 

انتخاب شد.بنابر این گزارش در حال حارض فضل اله معظمي)رئیس هیات مدیره 

و عضو غیر موظف(، ابراهيم كاردگر)نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل( 

به منایندگی از وزارت امور اقتصادي و دارايي ، مسعود بادين)معاون بیمه های 

اموال و عضو موظف( به منایندگی از رشكت رسمايه گذاري توسعه معني ملت 

و نيام نوراللهي)معاون مالی و اقتصادی و عضو موظف( به منایندگی از رشكت 

ستاره عمران زمني در هیات مدیره رشکت بیمه آسیا حضور دارند.

مدیر عامل بانک پارسیان:

طرح اصالح قانون پولی و بانکی ضعیف است
مدیر عامل بانک پارسیان گفت: طرح اصالح قانون بانکداری نسبت به قانون 

سال 51 بسیار طرح ضعیف تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله 

قانون بانکداری بدون ربای سال 62 این قانون را با مشکل روبه رو کرده است.

به گزارش فارس، کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان با اشاره به الیحه 

اصالح قانون نظام پولی و بانکی کشور گفت: مهمرتین نکته ای که اصالح آن 

دنبال می شود، بحث استقالل سیاستگذاری پولی برای حامیت از مردم و بخش 

خصوصی است که هدف بسیار باالیی است و امیدوارم اگر این اصالحیه به 

نتیجه برسد، اصالحات دقیق تری در آن انجام شود.

مدیر عامل بانک پارسیان اظهار داشت: اوال این طرح اصالح قانون بانکداری نسبت 

به قانون سال 51 بسیار طرح ضعیف تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی 

 از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال 62 این قانون را با مشکل روبرو کرده 

است.

مساعدت بانک صادرات ایران
 در امهال وصول مطالبات آسیب دیدگان زلزله

زده غرب  زلزله  مناطق  در  با حضور  ایران  بانک صادرات  مدیرعامل 

کشور ضمن دیدار با مردم آسیب دیده شهرها و روستاهای غرب استان 

موجود،  مشکالت  و  خسارات  میزان  جریان  در  نزدیک  از  کرمانشاه، 

خدمات رسانی های انجام شده و نیازمندی های مالی آنها قرار گرفت و 

دستورات الزم برای رسیدگی فوری به این امور را صادر کرد.

زراعتی، مدیرعامل  بانک صادرات، سیاوش  روابط عمومی  گزارش  به 

بانک صادرات ایران پس از رشکت در نشست ویژه استانداری کرمانشاه 

با سفر به شهرها و روستاهای تخریب شده منطقه و در راستای کاهش 

آالم مردم و همکاران حادثه دیده، دستور تشکیل کارگروه ویژه جهت 

ترمیم روحیه همکاران، توقف وصول مطالبات تا بازگشت به حالت 

عادی و پیش بینی استمهال بدهی آسیب دیدگان را صادر کرد. وی در 

عین حال بر تداوم کمک رسانی ها به مردم منطقه تاکید کرد.

در این سفر که برخی مقامات بانک از جمله حسن فراهانی مشاور 

مدیر عامل و مدیر امور حراست و حفاظت، علی حاجی پور معاون 

شعب و بازاریابی، بهزاد قهرمانی مدیر شعب استان کرمانشاه و حمید 

رضا رهرب رییس اداره کل روابط عمومی مدیر عامل را همراهی می 

کردند، شعب آسیب دیده بانک در سطح منطقه نیز مورد بازدید و 

ارزیابی قرار گرفت و دستورات الزم برای بازسازی فوری آنها نیز صادر 

ویژگی  توصیف  در  سفر  این  در  ایران  صادرات  بانک  شد.مدیرعامل 

و کرامات انسانی مردم رنج دیده منطقه، گفت: »مردمانی از جنس 

غیرت و شجاعت که تاریخ همواره گویای رسآمدی و پیشاهنگی آنان در 

عرصه های گوناگون ملی و منطقه ای بوده و سالیان اخیر نیز با خلق 

حامسه های پی در پی، معنای ایثار و از خودگذشتگی را در جبهه های 

جهاد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس به کرّات متجلی ساخته و 

به منایش گذاردند و همچنین صفای مهامن نوازی و گرمای محبتشان 

سالهاست خستگی راه از تن عاشقان اباعبدالله الحسین)ع( می زداید، 

این روزها بدلیل جان باخنت و جراحت جمع کثیری از ایشان در حادثه 

دلخراش زلزله در پاره ای از تن وطن و خصوصاً استانهای همیشه مقاوم 

و قهرمان پرور کرمانشاه و ایالم، داغدار بوده و به سوگ عزیزانشان 

نشسته اند. شدت این ضایعه حزن انگیز و وسعت خسارات مادی و 

معنوی وارده، موجب تأثر بیکران و تأمل شدید گردیده و ایران اسالمی را 

یکباره در غمی عظیم فرو برده است«.

وی افزود: »اینجانب به منایندگی از یکایک کارکنان دلسوز و نوعدوست 

بانک صادرات ایران ضمن همدردی و همراهی با خسارت دیدگان و 

بازماندگان و علی الخصوص همکاران عزیزی که دچار خرسان شده و 

یا در فقدان عزیزانشان عزادارند، این حادثه دلخراش و مصیبت وارده 

را به پیشگاه حرضت بقیه الله االعظم ، رهرب انقالب و ملت صبور ایران 

تسلیت عرض منوده و در همراهی با ماتم مردم غیور کرمانشاه و ایالم 

و خانواده های داغدار و آسیب دیده، از درگاه خداوند قادر متعال 

برای آن مسافران عرشیایی، مغفرت در مأوای آسامنی و برای مصدومان، 

صحت، سالمت و عافیت عاجل و برای بازماندگان محرتم صرب و شکیبایی 

خواهانم و زمان را می خوانم که خود سنگ صبورشان باشد. سیاوش 

کارکنان خانواده  و  کلیه مدیران  زراعتی ترصیح کرد: »شایسته است 

با  با متام توان، ضمن همراهی و همدلی  ایران  بزرگ بانک صادرات 

آسیب دیدگان در جهت التیام آالم وارده و گذر از روزهای سخت پیش 

رو، همچون همیشه با جدیّت و اهتامم ویژه تالش و مساعدت منایند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در ادامه این بازدید با صدور دستوراتی 

به کلیه معاونت ها و مدیریت های مختلف بانک تاکید کرد:

ای  ویژه  کارگروه  تشکیل  با  مقررات  و  قوانین  کامل  رعایت  ضمن 

اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش فعالیت ها و نتایج 

منایند: ارسال  ذیربط  واحدهای  به  را  حاصله 

همکاران  وضعیت  به  رسیدگی  و  روحیه  ترمیم  در  جدی  اهتامم   -١

ایشان. محرتم  های  خانواده  و  دیده  آسیب 

٢- تالش مضاعف در ارائه خدمات به کلیه اشخاص مقیم مناطق حادثه 

دیده که به تبع حادثه فوق، دچار خسارت شده اند.

٣- توقف پیگیری وصول مطالبات و محاسبات خسارت تأخیر تأدیه)وجه 

التزام(، بازپرداخت دیون و تعهدات مشرتیان حادثه دیده، از زمان وقوع 

زلزله تا زمان بازگشت رشایط به حالت عادی.

٤- پیش بینی متهیدات الزم جهت استمهال بدهی مشرتیان آسیب دیده 

با قید فوریت.

سیاوش زراعتی در خامته از ترشیک مساعی و کمک های بی شائبه 

متامی کارکنان بانک و همچنین تالش ها و زحامت مدیران و کارکنان 

ساماندهی  و  راستای هامهنگی  در  کرمانشاه  استان  مدیریت شعب 

جمع آوری و توزیع کمک های نقدی و غیرنقدی، خالصانه و خاضعانه 

کامل قدردانی و سپاسگزاری را به عمل آورد و اظهار کرد: » این خدمات 

رسانی شایسته باید تا رفع کامل رشایط بحرانی و بازگشت رشایط به 

وضعیت عادی استمرار یابد .

مصادیق جدید قاچاق ارز تعیین شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تعیین مصادیق 

جدید قاچاق ارز در کمیسیون متبوعش خرب داد.

داورانی  پورابراهیمی  محمدرضا   ، مهر  گزارش  به 

اقتصادی مجلس گفت: در  درباره جلسه کمیسیون 

قانون  اصالح  الیحه  از  موادی  کمیسیون،  نشست 

شد. بررسی  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این 

جلسه مصوب شد ورود یا خروج ارز از کشور بدون 

رعایت ترشیفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و 

رعایت  بدون  کشور  از  ارز  به خروج  اقدام  هرگونه 

به رشط  غیرمجاز  مسیرهای  از  یا  قانونی  ترشیفات 

احراز در مراجع ذی صالح با استناد به قرائن و مدارک 

موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.وی افزود: 

اقتصادی همچنین مصادیق دیگر قاچاق  کمیسیون 

ارز را به این رشح تعیین کرد پ: انجام هر عملی که 

عرفاً معامله ارز محسوب می شود در کشور از قبیل 

خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیراز رصافی، 

بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک 

بانک  رصافی،  معامله  طرف  که  صورتی  در  مرکزی 

یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور 

ضوابط  حدود  در  که  معامالتی  همچنین  نباشد، 

و  واردکنندگان  نظیر  اشخاصی  توسط  مرکزی  بانک 

صادرکنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج 

است.

ت: معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط رصافی یا 

غیر آن انجام شود.

معامله فردایی معامله ای است که تحمیل ارز و ریال 

یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به  به روز 

تحویل ارز منی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود 

نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت 

ارز است.  ث: انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل 

کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشنت مجوز 

انجام عملیات رصافی از بانک مرکزی است. کارگزار 

شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در 

کشور دریافت می کند.

ج: عدم ثبت معامالت ارزی در سامانه ارزی یا ثبت 

معامالت  به  مربوط  اطالعات  واقع  خالف  یا  ناقص 

مذکور در این سامانه توسط رصافی، بانک یا موسسه 

مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ: عدم ارائه فاکتور معترب یا ارائه فاکتور خالف واقع 

رصافی،  توسط  مشرتی  به  ناقص  اطالعات  دارای  یا 

بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک 

مرکزی.

ح: عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معترب یا 

فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از رصافی، بانک 

یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. 

موارد کمرت از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای 

ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.

به گفته وی، طبق تبرصه یک این ماده رصافی شخص 

حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات 

رصافی اخذ کرده است. مجوز رصافی قائم به شخص 

حقوقی رصافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری 

یا توکیل به غیر نیست.

هم  ماده  این   2 تبرصه  در  داد:  ادامه  پورابراهیمی 

مصوب شد منظور از فاکتور معترب، رسید سامانه ارزی 

معامله،  طرفین  پیگیری،  کد  نظیر  اطالعاتی  حاوی 

میزان و زمان انجام معامله است که شامره مسلسل 

ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق مصوبه 

مکلف  مرکزی  بانک   3 تبرصه  در  کمیسیون  این 

بانک ها  برخط رصافی ها،  و  مستمر  دسرتسی  است 

و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت 

اخذ معامالت با قابلیت وارد کردن اطالعات مندرج 

در تبرصه 2 این ماده فراهم کند.

مناینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: براساس 

ظرف  حداکرث  است  مکلف  مرکزی  بانک   ،4 تبرصه 

مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست رصافی های 

مجاز و مسیرهای مجاز و ترشیفات قانونی ورود و 

خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینرتنتی 

بانک مرکزی اقدام کنند. هرگونه تغییرات بعدی نیز 

باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطالع 

در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  برسد.رییس  عموم 

براساس مصوبه کمیسیون در تبرصه 5  پایان گفت: 

متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت 

یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم 

موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های 

این  می شوند.  محکوم  قانون  این   69 ماده  موضوع 

از اعامل ضامنت اجراهای مقرر  ضامنت اجرا مانع 

در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف 

تعزیرات  سازمان  صالحیت  در  تبرصه  این  موضوع 

است. حکومتی 
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تعمیر 30 هزار مگاوات از نیروگاههای کشور
معاون راهربی تولید رشکت برق حرارتی ایران اعالم کرد: تاکنون تعمیرات 30 

هزار و 508 مگاوات از نیروگاه های کشور انجام شده است و از برنامه زمان 

بندی آماده سازی نیروگاه ها جلوتر هستیم.

به گزارش وزارت نیرو، »عبدالرسول پیشاهنگ« اظهار داشت: در چند سال 

اخیر نیروگاه ها در تابستان از آمادگی 99 درصدی برخوردار بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه باید امسال 88 هزار و 150 مگاوات تعمیرات نیروگاهی 

در سطح کشور صورت بگیرد، گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته باید 

قرار  تعمیر  نیروگاه های کشور تحت  از  و 628 مگاوات  تاکنون 29 هزار 

می گرفت که تاکنون تعمیرات 30 هزار و 508 مگاوات از نیروگاه ها انجام 

شده است.

پیشاهنگ افزود: هر ساله 270 روز از سال و به تعبیری از 15 شهریورماه 

تا 15 خردادماه سال آینده به فعالیت های تعمیراتی نیروگاه ها اختصاص 

پیدا می کند و اینگونه تعمیرات بر اساس الگوهای مختلفی همچون ساعات 

کارکرد واحدها، قطعات مورد نیاز نیروگاه ها، گروه های تعمیراتی، کارگاه های 

تعمیراتی، سوخت نیروگاه ها، نیاز شبکه و بازار برق برنامه ریزی می شود.

پیشاهنگ ترصیح کرد: بر این اساس هرساله در زمان مقرر پس از هامهنگی 

با مدیریت شبکه به متامی نیروگاه های کشور اعم از دولتی، خصوصی و 

خرید برق تضمینی اعالم می شود که در زمان مقرر به دلیل امنیت شبکه  

امور مربوط به تعمیرات با کیفیت باال و تامین منابع مالی در دستور کار 

قرار بگیرد.

اتاق  بازدید  دوره ای،  اساسی،  دسته  چهار  به  را  نیروگاه ها  تعمیرات  وی 

احرتاق و بازدید مسیر داغ تقسیم بندی کرد و گفت: مدت زمان تعمیرات 

واحدها براساس آیتم های یاد شده متفاوت است و بین یک هفته تا 120 

روز زمان می برد.

 603 بایستی  نیروگاه ها  تعمیرات  جریان  روند  در  کرد:  تاکید  پیشاهنگ 

فعالیت در دستور کار قرار بگیرد که تاکنون 202فعالیت آن انجام شده 

است.

گاز منازل ۱0 هزار مشترک زلزله زده وصل شد
گاز سه هزار و 500 مشرتک شهر ثالث باباجانی و هفت هزار مشرتک شهر 

رسپل ذهاب در ادامه روند گازدار شدن شهرها و روستاهای آسیب دیده 

زلزله اخیر استان کرمانشاه وصل شد.

و  ریزی  برنامه  امور  معاون  مشایخی،  غالمرضا  نفت،  وزارت  گزارش  به 

پشتیبانی مدیریت گازرسانی رشکت ملی گاز که به همراه احمد فعله گری، 

مدیرعامل رشکت گاز استان کردستان و سیروس شهبازی، مدیرعامل رشکت 

گاز استان کرمانشاه در بازدید از مناطق زلزله زده و روند گازرسانی به شهرها 

و روستاهای آسیب دیده عازم منطقه شده بودند، گفت: تزریق گاز به شبکه 

داخلی شهرها انجام شده و رشکت گاز استان کرمانشاه از هم اکنون آماده 

ارائه خدمات و وصل گاز منازل هموطنان در صورت درخواست و حضور 

آنان در منازل، با تأیید نظام  مهندسی است.

وی با حضور در جلسه کمیته بحران رشکت گاز استان کرمانشاه در جریان 

اقدامات انجام شده این رشکت طی هفته گذشته قرار گرفت و ادامه داد: 

تا از  تأکید ما بر این نکته است که هموطنان آسیب دیده از زلزله اخیر 

نظام   از سوی کارشناسان سازمان  گاز داخل منازل خود  لوله کشی  بازدید 

مهندسی اطمینان حاصل نکرده اند، نسبت به استفاده از گاز برای گرمایش 

و ... اقدام نکنند.

معاون امور برنامه ریزی و پشتیبانی مدیریت گازرسانی رشکت ملی گاز 

ایران با اشاره به وصل گاز در اکرث شهرها و روستاهای آسیب دیده، ترصیح 

کرد: در حال حارض، متامی مشرتکین شهر جوانرود از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار هستند و مأموران گازرسانی در تالش هستند تا هرچه رسیع تر گاز 

منازل دیگر مشرتکان شهرهای آسیب دیده را وصل کنند.

بهزودی

موضع روسیه درباره تمدید کاهش
 تولید نفت مشخص می شود

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد که این کشور در ماه نوامرب امسال موضع خود 

را درباره متدید توافق جهانی کاهش تولید نفت مشخص می کند.

به گزارش مهر و به نقل از رویرتز از مسکو، الکساندر نواک، اعالم کرد: این 

کشور در روزهای آینده )نوامرب(، موضع خود را درباره متدید احتاملی توافق 

جهانی برای کاهش تولید نفت، مشخص می کند.

وی افزود: درباره متدید احتاملی توافق یاد شده، با رشکت های نفتی روسیه 

رایزنی خواهد داشت.

قرار است تولید کنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک، 30 نوامرب )9 آذرماه( 

امسال برای تصمیم گیری درباره متدید توافق جهانی کاهش تولید نفت، در 

وین، پایتخت اتریش، گردهم بیایند.
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بلومربگ طی گزارشی از تالش های ایران برای بازسازی و توسعه پاالیشگاه آبادان 

نوشت: سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتامل خروج از 

برجام فوریت بیشرتی به طرح های نوسازی پاالیشگاه آبادان بخشیده است.

قدیمی  زرد رنگ  بر روی سیلوهای  بلومربگ،  از  نقل  به  و  تسنیم  گزارش  به 

ترین پاالیشگاه نفت خاورمیانه که نفت خام و فرآورده های نفتی ایران را در 

خود ذخیره کرده، جای گلوله های بر جای مانده از جنگ 8 ساله ایران عراق 

خودمنایی می کند.

عرصه جنگ اکنون تغییر یافته و به جنگ اقتصادی تبدیل شده است، اما منطقه 

دارای  اسرتاتژیک  نظر  از  باز هم  فارس  نزدیکی خلیج  در  ایران  جنوب غرب 

اهمیت است. سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتامل 

خروج از توافقی که قرار بود ایران را مجددا به بازار جهانی باز گرداند، فوریت 

بیشرتی به طرح های نوسازی پاالیشگاه آبادان بخشیده است.

هدف این است که با کمک چین، پاالیشگاه صد ساله آبادان از مجتمعی که 

ساالنه 700 میلیون دالر هزینه روی دست دولت می گذارد به یک منبع درآمد 

مهم برای تهران تبدیل شود که بتواند نیازهای داخلی ایران به سوخت با کیفیت 

را مرتفع سازد و جلوی واردات را بگیرد.

محمود خاقانی، رئیس سابق امور نفت و گاز خزر در وزارت نفت ایران در این 

باره گفت: »با توجه به موضع ترامپ، دولت ایران باید منابع خود را کنار هم 

جمع کند و یک سیاست ملی و کالن انرژی تعریف مناید و نیاز به اتخاذ این 

سیاست اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می شود... این رسمایه گذاری 

برای پاالیشگاه آبادان بسیار حیاتی است و به طور کلی برای اقتصاد ایران بسیار 

اهمیت دارد.«

رشکت سینوپک چین در ماه ژانویه قراردادی 2.7 میلیارد دالری با رشکت ملی 

نفت ایران برای احداث واحدهای تولید بنزین با کیفیت به امضا رساند. به گفته 

اسفندیار دائم الذکر، رئیس پاالیشگاه آبادان، رشکت های ماروبنی انرژی و جی 

جی سی ژاپن هم در مراحل نهایی مذاکرات بر رس یک قرارداد جداگانه هستند. 

رشکت های عامنی، قطری و ترک هم در حال مذاکره با مقامات داخلی در مورد 

سایر پروژه های رسمایه گذاری نفت و گاز هستند.

دائم الذکر افزود: »این بزرگرتین رسمایه گذاری خارجی ای است که بعد از لغو 

تحریم ها آغاز خواهد شد... کل پاالیشگاه در طی مدت 4 تا 5 سال نوسازی 

خواهد شد.«

ایران برای تامین نیاز داخلی خود روزانه به طور متوسط 10 میلیون لیرت بنزین 

کیفیت  کم  و  نشده  پاالیش  های  فراورده  تولید  دارد  قصد  و  کند  می  وارد 

پاالیشگاه آبادان را کاهش دهد. این روندی است که در سایر کشورهای حاشیه 

خلیج فارس از جمله عربستان نیز دنبال می شود.

جان استوارت، تحلیلگر موسسه وود مکنزی در این باره گفت: »ایران در حال 

دنباله روی از مسیر دیگر بازیگران بزرگ منطقه ای است و تالش دارد تا جایی 

که می تواند ارزش افزوده بیشرتی از منابع هیدروکربنی خود استحصال کند... 

این کیفیت سوخت های تولید شده است که تفاوت قابل توجهی پیدا خواهد 

کرد.«

بر اساس آمارها، میزان تولید نفت ایران بعد از لغو تحریم ها به باالترین رقم 

از سال 2010 تاکنون رسیده است، اما این کشور هنوز نتوانسته بنزین با کیفیت 

به میزان کافی تولید کند.

نوسازی پاالیشگاه آبادان در صدر تالش ها برای رسمایه گذاری در منطقه آزاد 

تجاری اروند، یکی از 6 منطقه آزاد تجاری تعریف شده در ایران برای جذب 

رسمایه گذاری خواهد بود. به گفته محمود ترک زاده، معاون رسمایه گذاری 

و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت، وی هر روز با رسمایه 

گذاران خارجی صحبت می کند.

ترک زاده افزود: »ما در حال ساخت یک مهامنرسا برای پیامنکاران چینی هستیم 

و من دارم با رشکت های لهستانی، آملانی و دیگر رشکت های اروپایی رایزنی 

ایران  آبادان به عنوان شهر مدرن پیرشوی  با دورانی که  می کنم... ما هنوز 

شناخته می شد فاصله داریم، اما در طی چند سال گذشته تغییرات ملموسی 

رخ داده است.«

بلومبرگگزارشداد:

تالش ایرانی ها 
برای نوسازی پاالیشگاه آبادان 

حدود 2300 مگاوات قرارداد خرید تضمینی 

 40 حدود  که  دارد  وجود  کشور  در  برق 

به  مربوط  درخواست ها  این  از  درصد 

نیروگاه های بادی است که به گفته بسیاری 

از کارشناسان حوزه انرژی ورود به جزییات 

به شبکه برق  نیروگاه ها  اتصال  الزامات  و 

است. جزو رضورت ها  کشور 

به گزارش ایسنا، کاربرد نوین انرژی باد به 

برق  تولید  جهت  بادی  توربین های  شکل 

دارد  سال  از 20  بیش  ای  سابقه  ایران  در 

و در این مدت ضمن همکاری با کشورها 

و رشکت های صاحب نام در عرصه ساخت 

توربین های بادی به تولید در داخل کشور 

این توربین ها نیز توجه شده است.

 100 چند  توربین های  نصب  از  ایران 

چند  توربین های  ساخت  به  کیلوواتی 

برنامه  اساس  بر  و  یافته  دست  مگاواتی 

توسعه  بر  مبنی  کشور  توسعه  ششم 

به  رسیدن  جهت  تجدیدپذیر  نیروگاه های 

ظرفیت 5000 مگاوات الزم است که بخش 

توسعه  به  ظرفیت  این  از  توجهی  قابل 

نیروگاهی بادی با مشارکت بخش خصوصی 

یابد. اختصاص 

در این بین پایین بودن بهای برق و یارانه ای 

بودن آن، ناپایداری در منابع مالی اختصاص 

منابع  از  شده  تولید  برق  خرید  به  یافته 

تجدیدپذیر، باالبودن نامتعارف هزینه های 

نیروگاه های  از  تضمینی  برق  خرید 

تجدیدپذیر، متغیر بودن تولید انرژی حاصل 

به  آن ها  وابستگی  و  تجدیدپذیر  منابع  از 

رشایط محیطی و همچنین عدم اطمینان به 

تولید برق حاصل از نیروگاه های تجدیدپذیر 

چالش های  جمله  از  پیک مرصف  درزمان 

جدی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر در 

کشور شناخته می شود.

از  تجدیدپذیر  منابع  دوربودن  همچنین 

مراکز مرصف برق نیزیکی دیگر از مشکالت 

این موضوع مترکز  بادی ها است که  برق 

اتصال  جهت  را  برق  انتقال  شبکه های 

می سازد.  به شبکه رضوری  نیروگاه ها  این 

عالوه بر این ستفاده از تجربه کشورها و 

رشکت های پیرشو در احداث و بهره برداری 

مهم ترین  از  یکی  تجدیدپذیر  نیروگاه های 

راهکارها جهت مقابله با چالش های پیرشو 

است.

فرمد،  مجید  پیش  چندی  راستا  همین  در 

اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 

از  دارد  قصد  ایران  گفت:  توانیر  رشکت 

دستاوردهای ارزشمند کشورهای پیرشو در 

عرصه توسعه تجدیدپذیرها استفاده کند و 

به زودی مشابه آن کشورها در کنار خرید 

خرید  روش)تعرفه  براساس  برق  تضمینی 

برای  مناقصه  برگزاری  به  برق(  تضمینی 

احداث یک مزرعه خورشیدی 150 مگاواتی 

کند. اقدام  یزد  در 

کردن  واقعی  به  اقدام  این  وی  گفته  به 

تجدیدپذیرها  از  برق  خرید  قیمت های 

دارندگان  بین  سامل  رقابتی  فضای  ایجاد  و 

خواهد منجر  تجدیدپذیر   فناوری 

 شد.                

اعالم جزئیات جدید از وضعیت تولید برق بادی در کشور

قائم مقام وزیر نفت گفت: ما در حال مذاکره با مشرتیان جدیدی برای فروش نفت هستیم و بیشرت رویکرد ما افزایش 

صادرات نفت خام به کشورهای اروپایی است.

مرضیه شاهدایی در گفت وگو با تسنیم، اظهار داشت: اینکه برخی مشرتیان آسیایی نفت ایران اقدام به کاهش واردات 

نفت از کشورمان کنند، به معنای متزلزل شدن صادرات نفت ایران نیست.

وی افزود: ما در حال مذاکره با مشرتیان جدیدی برای فروش نفت هستیم و بیشرت رویکرد ما افزایش صادرات نفت خام 

به کشورهای اروپایی است.

قائم مقام وزیر نفت ترصیح کرد: با به مثر نشسنت مذاکرات با کشورهای اروپایی، سهم فروش نفت به قاره سبز نسبت به 

قبل، در سبد صادرات نفت خام ایران بیشرت خواهد شد.

کشور هند یکی از بزرگرتین مشرتیان نفتی ایران است. این کشور پس از تالش برای تصاحب امتیاز توسعه میدان گازی 

فرزاد B با مدل مالی گران برای ایران و پرامتیاز برای هندی ها، و عدم موفقیت در کسب نظر مساعد مسئوالن نفتی ایران، 

اقدام به کاهش واردات نفت از ایران کرد. این اقدام اگرچه به ظاهر به عنوان اقدامی تالفی جویانه در پی عدم موفقیت 

هندی ها در کسب امتیاز از وزارت نفت ایران منود کرد اما در حقیقت به دلیل مذاکرات آمریکایی ها با مسئوالن نفتی هند 

به منظور جایگزینی نفت ایران با نفت آمریکا بود.

مؤید این امر، پهلوگیری اولین نفتکش حامل نفت آمریکا در بنادر هند در ماه گذشته است. این کشور آسیایی مهرماه 

نخستین محموله نفتی خود را از آمریکا وارد کرد و هند به عنوان یکی از مشرتیان جدید نفت آمریکا محسوب می شود.

تالش  با  ایران  ملت  با  دشمنی  در  خود  جدید  حیله  از  رومنایی  با  آمریکا  می دهد  نشان  امر  شواهد 

ایران درآمدزایی  کانون های  حذف  به دنبال  کشورمان،  پرتوشیمی  و  گازی  نفتی،  بازارهای  تصاحب   برای 

  است.

قائممقاموزیرنفتخبرداد:

مذاکره با مشتریان جدید اروپایی
 برای صادرات نفت ایران

نشانی جدید سازمان آگهی های
 گروه نشریات ابرار 

فردوس  بلوار  ابتدای   صادقیه،  دوم  فلکه 

شرق ، نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، 

، واحد6 ، طبقه چهارم  پالک 160 

 44017045
 44015792 

در نشست مشرتک قائم مقام وزیر نیرو در امور بین امللل و مدیرکل انرژی اتحادیه اروپا بر توسعه همکاری های دو طرف در زمینه انرژی های نو و افزایش بهره وری انرژی تأکید شد.

به گزارش ایلنا، »علیرضا دامئی« قائم مقام وزیر نیرو در امور بین امللل و پشتیبانی صنایع آب و برق در نشست مشرتک با »دومنیک ریستوری« مدیرکل انرژی اتحادیه اروپا اظهار داشت: در اویل سال جاری 

میالدی در ایران جلسه ای با حضور یک هیئت اروپایی با حضور 300 نفر در ایرن برگزار شد که حائز نتایج بسیار خوبی برای دو طرف بود.

وی افزود: زمینه همکاری بسیار مناسبی بین دو طرف بویژه در زمینه تغییر اقلیم و توسعه انرژی های نو و افزایش کارایی انرژی وجود دارد.

دامئی ترصیح کرد: چند ماه پیش نیز هامیش بسیار خوبی در ایران با حضور مناینده سازمان ملل برگزار شد که عمدتاً بر فرآیند کاهش تولید ریزگردها در ایران و ساری کشورهای منطقه متمرکز بود.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین امللل گفت: ایران دارای 75 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی است که در بین کشورهای جهان در رده چهاردهم قرار می گیرد که از این میان حدود 10 درصد از ظرفیت 

منصوبه متعلق به نیروگاه های برق آبی و کمرت از 1000 مگاوات مربوط به انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی و بادی است.

وی تأکید کرد: بر اساس برنامه پنج ساله ششم توسعه در کشور، وزارت نیرو می بایست تا پایان برنامه ظرفیت منصوبه نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور را به 5 هزار مگاوات و ظرفیت کل انرژی نصب شده 

در کشور را به 100 هزار مگاوات برساند.وی اضافه کرد: در حال حارض بیش از 50 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود و برنامه ما تداوم این روند خصوصی سازی و جذب فاینانس و 

رسمایه گذاری خارجی به ویژه در حوزه انرژی های نو در کشور است.

توسعه همکاری های 
ایران و اتحادیه اروپا 
در زمینه انرژی های 
نو و بهره وری انرژی
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اینکه  به  اشاره  با  مزدآبادی  طباطبایی 

وضعیت  در  ایرانی  میلیون   19 از  بیش 

موقع  در  که  دارند  قرار  مسکنی  بد 

 بروز بحران تبدیل به کانون تهدیدزایی 

درصد   15 از  بیش  گفت:  گردد،  می 

در  کشور  غیررسمی  های  گاه  سکونت 

داخل  در  نیز  درصد   10 و  تهران  استان 

حساب  این  با  و  دارد  قرار  تهران  شهر 

استان  مردم  از  نفر  میلیون   2.3 حدود 

غیررسمی  های  سکونتگاه  در  تهران 

کنند. می  زندگی 

طباطبایی  محسن  ایلنا،  گزارش  به 

با  شهری  مسائل  کارشناس  مزدآبادی 

غرب  در  مهیب  زلزله  وقوع  به  اشاره 

عوارض  دیگر  و  زلزله  گفت:  کشور 

جرب  نوعی  سیل  همچون  طبیعی 

جغرافیایی به حساب می آید که با هیچ 

آنها  وقوع  از  توان  منی  برشی  دستاورد 

جلوگیری کرد با این حال امکان مدیریت 

این حوادث و به حداقل رساندن تلفات 

اینکه  به  اشاره  با  وجود دارد.طباطبایی 

امروز بیش از دو سوم از جمعیت کشور 

وقوع  و  کنند  می  زندگی  شهرها  در 

جان  تواند  می  شهرها  در  بحرانی   هر 

میلیون ها نفر را به خطر اندازد، افزود: 

زلزله های مرگبار همچون  تلخ  تجربه 

رودبار، بم و رسپل ذهاب به ما یادآوری 

می کند که تاب آوری شهرها در برابر 

بحران ها باید بیش از پیش در دستور 

با  تهران  دانشگاه  گیرد.مدرس  قرار  کار 

بیان اینکه کشور ما از نظر جغرافیایی 

بر روی کمربند زلزله ای قرار دارد، افزود: 

نزدیک به 15 درصد زلزله های دنیا در 

روی  هیاملیا   - آلپ  خیز  لرزه  کمربند 

می دهد و فالت ایران نیز بر روی این 

کمربند زلزله خیز واقع شده و استعداد 

زلزله های بسیار بزرگ را دارد.

اگر نگاهی آماری  ادامه داد:  طباطبایی 

هر  باشیم  داشته  کشور  های  زلزله  به 

سال به طور متوسط یک زلزله با بزرگای 

6 ریشرتی و هر دهه یک زلزله با بزرگای 

ایران به وقوع پیوسته و  7 ریشرتی در 

جانی  تلفات  کل  از  درصد  به 6  قریب 

به  مربوط  گذشته  سال   25 طی  کشور 

زمین لرزه ها بوده است. وی با اشاره به 

کلرادو  دانشگاه  پژوهشگران  تحقیقات 

و دانشگاه مونتانا که در نشست ساالنه 

شده  ارائه  آمریکا  زمین شناسی  انجمن 

است، گفت: این تحقیقات تاکید دارند 

که در سالهای آینده باید منتظر وقوع 

زمین لرزه هایی با قدرت های بیشرتی 

در رسارس جهان به ویژه نواحی نزدیک 

به خط استوا باشیم.

اینکه  بیان  با  شهری  مسائل  کارشناس 

کوچک  شهر  در  زلزله  اثر  بر   تنها 

واحد  هزار   30 به  قریب  ذهاب  رسپل 

داد:  ادامه  است،  شده  آسیب  دچار 

بزرگای  با  زلزله  یک  بروز  تصور  واقعا 

همچون  کالنشهرهایی  در  ریشرتی   7

تهران، اصفهان، تربیز و ... غیرقابل تصور 

است به ویژه آنکه در شهری مانند تهران 

ما چندین گسل خطرناک نیز داریم که 

می توانند میزان تخریب زلزله را افزایش 

با  براینکه  تاکید  با  طباطبایی  دهند. 

وجود متام انتقاداتی که از مسکن مهر 

 شد اما میزان خسارت های جانی در این 

بافت  و  روستایی  مناطق  با  ها  شهرک 

گفت:   است،  مقایسه  غیرقابل  فرسوده 

به نظر رضوری است یک اقدام ملی در 

سال  در  کشور  فرسوده  بافت  خصوص 

گیرد. صورت  جاری 

مدرس دانشگاه تهران با اشاره به آمارها 

مبنی بر بدمسکنی بیش از 19 میلیون 

ایرانی، افزود: اغلب این افراد در حاشیه 

زندگی  فرسوده  های  بافت  و   شهرها 

بحرانی  بروز  صورت  در  که  کنند  می 

های  کانون  توانند  می  زلزله  همچون 

افزایش تلفات انسانی باشند. وی ادامه 

فرسوده  بافت  هزار   77 از  بیش  داد: 

حدود  که  دارد  وجود  کشور  در  شهری 

تهران  استان  در  آن  هکتار  هزار   6.5

آن  از 3700 هکتار  بیش  که  دارد  وجود 

در خود پایتخت است. طباطبایی افزود: 

 همچنین به طور کلی بیش از 15 درصد 

در  کشور  غیررسمی  های  گاه  سکونت 

شهر  داخل  در  نیز   10 و  تهران  استان 

این حساب حدود  با  و  دارد  قرار  تهران 

2.3 میلیون نفر از مردم استان تهران در 

می  زندگی  غیررسمی  سکونتگاه های 

کنند.

سکونت 2.3 میلیون نفر در سکونتگاه های غیررسمی

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر رضورت ارائه تسهیالت ارزان قیمت و همچنین منابع صندوق 

توسعه ملی به بانک ها برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده، گفت: رونق بازار مسکن در گرو افزایش 

ساخت و ساز است.

سیدکامل الدین شهریاری در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر رضورت رونق بازار مسکن، گفت: برای 

ایجاد رونق در بازار مسکن باید ساخت و ساز در این بازار به ویژه در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری 

تحریک شود.

مناینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه افزایش ساخت و ساز در عرصه های 

خالی و اطراف شهرها به رشط تامین زیرساخت های مورد نیاز می تواند تا حدودی به رونق بازار مسکن 

کمک کند، افزود: هر چند تامین زیرساخت ها در این نواحی هزینه هایی را در بردارد، اما می تواند به 

کاهش انباشت تقاضا و در نتیجه رشد قیمت ها کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه نوسازی بافت های فرسوده راه دیگر رونق بازار مسکن است، ترصیح کرد: بافت های 

فرسوده شهری که در دل شهرها واقع شده و از نظر دسرتسی به زیرساخت ها و تجهیزات تقریبا بدون 

مشکل هستند، در صورت نوسازی و بهسازی می توانند نقش عمده ای در ساماندهی بازار آشفته مسکن 

ایفا کنند.

ساختامن های قدیمی ساز فاقد پایداری هستند

شهریاری با بیان اینکه بافت های فرسوده شهری به ساختامن های قدیمی و فاقد پایداری که نفوذپذیری 

در آن ها کم است، گفته می شود، ترصیح کرد: به علت فرسودگی بناها اکرث ساکنان این بافت ها متایلی به 

زندگی در آن ها نداشته و غالب مهاجرت ها از این مکان ها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه احیای بافت فرسوده طبق قانون مصوب مجلس باید انجام شود، گفت: با زنده سازی 

و احیای بافت های فرسوده بسیاری از مشکالت اعم از تخریب بسیار در نتیجه کوچک ترین زمین لرزه 

نیز مرتفع خواهد شد.

احیای بافت فرسوده شهری نیازمند منابع مالی کافی

این مناینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه احیای بافت های فرسوده نیازمند منابع مالی و توجه مسئوالن 

به اهمیت این موضوع است، افزود: با توجه به اینکه ساکنان بافت های فرسوده منابعی برای نوسازی این 

 سازه ها ندارند، دولت باید با ایجاد تکلیف بر بانک ها ارایه تسهیالت ارزان نوسازی این واحدها را ترسیع

 کند.

شهریاری ادامه داد: ارایه تسهیالت با سود کم و همچنین ارایه مشوق های الزم جهت نوسازی بافت های 

فرسوده می تواند به ساخت و ساز در این مناطق کمک کند.

وی گفت: صندوق توسعه ملی می تواند با اختصاص منابع خود به بانک ها، بانک ها را در جهت پرداخت 

تسهیالت در خصوص نوسازی بافت های فرسوده تقویت کند تا نوسازی و بهسازی ساختامن ها در این 

نوع بافت ها رخ دهد.

رضورت استفاده از توان بخش خصوصی در نوسازی بافت فرسوده

وی ادامه داد: رشکت های رسمایه گذاری نیز از دیگر عواملی هستند که می توانند بافت های فرسوده 

 را در قطعات کوچک خریداری کرده و با یکپارچه سازی اراضی مجتمع های بزرگ را ایجاد کنند که این 

مجتمع ها می تواند برای ساکنان و رشکت های رسمایه گذار واجد منافع خوبی باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم، با بیان اینکه با عدم تزریق بودجه برای نوسازی بافت های فرسوده 

نوسازی این واحدها رخ نخواهد داد، گفت: دولت باید با پی بردن به اهمیت نوسازی بافت های فرسوده 

هر چه رسیع تر وارد این حوزه شده و رونق بازار مسکن را کلید بزند.

رونق بازار مسکن در گرو رشد ساخت و سازها

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری 

و حمل و نقل جاده ای گفت: هدف اپلیکیشن هایی 

نظیر اسنپ تنها حمل و نقل درون شهری است و 

اپلیکیشن ها هیچ برنامه ای برای حمل و نقل  این 

ندارند. برون شهری 

به گزارش ایسنا، داود کشاورزیان در حاشیه مراسم 

تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید راهداری 

و حمل و نقل جاده ای لرستان در جمع خربنگاران، 

اظهار کرد: در جلسه ای که با مدیران اپلیکیشن های 

فعال در حمل و نقل شهری داشتیم، اعالم شد که این 

اپلیکیشن ها برنامه ای برای حمل و نقل برون شهری 

ندارند.

وی ترصیح کرد: کاربرد این اپلیکیشن ها تنها برای 

حمل و نقل درون شهری توجیه دارد؛ چراکه در حمل 

استفاده  به  تشویق  را  مردم  باید  جاده ای  نقل  و 

و... اتوبورسانی  و  ریلی  نقل  و  حمل  ناوگان   از 

 کنیم.

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس 

خاطرنشان کرد: درصورت حذف یک دستگاه اتوبوس 

سواری   12 حداقل  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  از 

افزایش  بر  عالوه  که  می شود  جایگزین  کرایه ای 

ترافیک  و  زیست  محیط  آلودگی  سوخت،  مرصف 

بردارد. در  را  جاده ای 

در  کاال  ناوگان  فرسودگی  به  اشاره  با  کشاورزیان 

نفر  هزار  تا 500   ۴50 حال حارض  در  افزود:  کشور، 

در بخش حمل و نقل جاده ای کاال فعال هستند و 

جور بیکاری کشور بر دوش این بخش است. از  این  

رو ناچار به اعامل محدودیت برای ناوگان فرسوده 

هستیم.

وی با اشاره به تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای 

قالب  در  نیروها  این  کرد:  خاطرنشان  حجمی، 

تالش  با  ولی  دارند  فعالیت  پیامنکاری  رشکت های 

همکاران در استان تخصیص طرح ها بیشرت از متوسط 

در نظر گرفته می شود تا بتوان حقوق معوقه این 

کرد. پرداخت  را  نیروها 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره 

به تخصیص اعتبارات به استان، اضافه کرد: به طور 

معمول لرستان 2.5 تا 3 درصد اعتبارات سازمان را به 

خود اختصاص می دهد و سهم هر استان متناسب با 

اعتبارات سازمان و رشایط و شاخص های استان تعیین 

می شود.

کشاورزیان در رابطه با راهداری زمستانی گفت: با 

زمستانی  راهداری  طرح  استقبال  به  کامل  آمادگی 

می رویم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 اپلیکیشن ها هیچ برنامه ای 
برای ورود به حمل و نقل برون شهری ندارند

دبیر کانون رسارسی انبوه سازان مسکن کشور گفت: نرخ اثرگذاری سود تسهیالت ساخت مسکن باالتر از 26درصد 

است و این مساله باعث شده بخش تولید رشایط بسیار سختی داشته باشد.

فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: رشایط بازار مسکن تغییر خاصی نداشته است و علی رغم آن 

که در فصل تابستان وضعیت بازار مقداری بهرت شد اما هنوز انتظارات در بحث شکسته شدن رکود بازار مسکن 

برآورده نشده است و رشایط در بازار مسکن رشایط خوبی نیست.

وی افزود: انتظار داریم حجم معامالتی که در بازار مسکن صورت می گیرد بیشرت شود اما معموال در ماه های بهمن 

و اسفند بازار مسکن رونق بهرتی پیدا می کند.

دبیر کانون رسارسی انبوه سازان مسکن کشور ترصیح کرد: اگر مردم قصد دارند به خرید مسکن بپردازند، اکنون 

بهرتین زمان خرید مسکن است. بهرت است مردم در خرید و فروش مسکن به شکل سنتی عمل نکنند تا به بازار 

مسکن شوک وارد نشود.

پورحاجت با بیان اینکه بخش تولید رشایط بسیار سختی دارد و هیچگونه تسهیالت مناسبی در بازار مسکن وجود 

ندارد، عنوان کرد: تنها بانکی که در حوزه مسکن تسهیالت پرداخت می کند، بانک مسکن است اما این تسهیالت 

تنها از طریق خرید اوراق پرداخت می شود و هزینه های سنگینی برای تولیدکنندگان مسکن دارد.

از 26 درصد شود. هیچ  باالتر  اثرگذاری سود تسهیالت در حوزه ساخت  این مساله باعث شده نرخ  وی گفت: 

تسهیالت مناسبی در حوزه ساخت مسکن نیست و با چنین سیاست هایی بسته های تقویتی که دولت به دنبال 

آن است، اثرگذار نخواهد بود.

اینکه با چنین رویه ای که بانک مسکن پیش گرفته  با اشاره به  انبوه سازان مسکن کشور  دبیر کانون رسارسی 

است، رونق اقتصادی در بازار مسکن به این زودی محقق نخواهد شد، عنوان کرد: بانک مسکن مشکالتی دارد 

 که برای سازندگان قابل قبول است اما نباید رشایط را برای صنعتی که پنج سال بحرانی را طی کرده است، سخت

 کرد.

پورحاجت خاطرنشان کرد: صنعت ساختامن و تولیدکنندگان آن در پنج سال گذشته رشایط بسیار سختی را تجربه 

کرده اند و نباید برای این صنعت پیرشان رشایط را به شکلی کرد که دچار چالش های اساسی شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن:

نرخ اثرگذاری سود تسهیالت ساخت مسکن
 باالتر از ۲۶درصد است

0
تالش کمیسیون عمران

 برای ضابطه مند کردن قانون نظام مهندسی
رئیس کمیسیون عمران مجلس، از تالش کمیسیون متبوعش برای 

کیفیت  افزایش  با هدف  مهندسی  نظام  قانون  کردن  مند  ضابطه 

نظارت های مقطعی مهندسان  داد و گفت:  ساخت و سازها خرب 

نوساز  های  ساختامن  ایجاد  عوامل  از  یکی  ها  سازه  بر  غیرمقیم 

است. فرسوده 

محمدرضا رضایی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عوامل ایجاد 

ساختامن های نوساز غیر ایمن و سست در کشور، گفت: متاسفانه 

رعایت  به  توجهی  بی  و همچنین  کیفیت  بی  از مصالح  استفاده 

استانداردها در ساخت وسازها بیشرتین تخریب ها در زمان بروز 

حوادثی چون زلزله را رقم می زند.

از  انتقاد  با  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون   رئیس 

ساختامن های نوساز فرسوده، افزود: غیر مقیم بودن مهندسان ناظر 

و عدم نظارت دقیق بر روند ساخت ساختامن از دیگر عواملی است 

که عمر سازه ها را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه عوامل اجرایی پروژه های عمرانی باید صالحیت 

توجه  کرد:  ترصیح  باشند،  برخوردار  الزم  مهارت  از  و  داشته  کافی 

بیشرت به دانش فنی کارگران و رشد مراکز فنی و حرفه ای در این 

راستا یکی از ملزوماتی است که می تواند به ایجاد سازه های ایمن 

و مستحکم در کشور کمک کند.

از تالش کمیسیون  اسالمی،  مناینده مردم جهرم در مجلس شورای 

عمران مجلس برای ضابطه مند کردن قانون نظام مهندسی با هدف 

شدن  مقیم  با  گفت:  و  داد  خرب  سازها  و  ساخت  کیفیت  افزایش 

مهندسان ناظر و افزایش نظارت ها به طور حتم کیفیت ساخت 

و سازها افزایش یافته و سازه های نوساز فرسوده در کشور کاهش 

یافت. خواهد 

مهندسان غیرمقیم سنگ بنای ضعف کنرتل ها را گذاشته اند

مهندسان  از  بسیاری  حارض  حال  در  متاسفانه  داد:  ادامه  رضایی 

 ناظری که مقیم نیستند تنها پایان هر هفته یا هر ماه نظارت از 

برخی  به  خود  موضوع  این  که  دهند  می  انجام  را  ها  ساختامن 

مشکالت در نتیجه ضعف کنرتل ها دامن می زند؛ از این رو مهندسان 

ناظر باید مقیم بوده و متام مراحل ساخت سازه ها را رصد کنند.

این مناینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کمیسیون عمران 

مجلس با جدیت بسیار، پیگیر رشد کیفیت ساخت و سازها در کشور 

است، ترصیح کرد: این کمیسیون با تشکیل کمیته ای تخصصی و 

برگزاری نشست های مستمر راهکارهای افزایش کیفیت ساخت و 

سازها را پیگیری می کند تا در نتیجه بروز حوادثی همچون زلزله 

کمرتین خسارت ها به کشور وارد شود.

شد:  یادآور  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 

آن  در  تعلل  که  است  ناپذیر  انکار  ها رضورتی  سازه  کیفی   ارتقاء 

خسارت های جربان ناپذیری را در پیش دارد؛ از این رو در این رابطه 

تعامل دستگاه های اجرایی باید بیش از پیش دیده شود.

49۲ میلیارد ریال خسارت 
وارد شده به راه های مناطق زلزله زده

مدیر بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: طبق 

برآورد اولیه راه های ۴ استان ایالم، کردستان، کرمانشاه و لرستان ۴92 

میلیارد ریال خسارت دیده اند.

داریوش نرص مدیر بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

در گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان، با بیان اینکه طبق برآورد اولیه 

میزان خسارت وارد شده به راه های مناطق زلزله زده ۴92 میلیارد 

ریال بوده است  اظهار کرد: در ۴ استان ایالم، کرمانشاه، لرستان و 

کردستان به راه های روستایی، اصلی ، فرعی و پل ها خسارت های 

بسیاری وارد شده است.

این راه ها در طول سال های مختلف ساخته  افزود:  ادامه  وی در 

شده و در نقاط مختلفی خسارت وارد شده که خوشبختانه بعد از 

وقوع زلزله توانستیم تردد را در این راه ها باز کنیم.نرص ترصیح کرد: 

این میزان خسارت را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان 

بودجه ارائه کرده ایم که امیدواریم تأمین اعتبار آن در اولویت قرار 

گیرد.مدیر بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پایان، 

 یادآور شد: اقدامات و مشکالت اولیه در حوزه راه ها برطرف شده و 

این  اعتباری  منابع  تزریق  با  که  دارد  وجود  اساسی  های  نقص 

شود. می  سازی  مقاوم  و  بهسازی  ها،  راه  و  برطرف  مشکالت 

آگهی دعوت سهامداران
 شرکت خدمات بیمه ای چتر آرامش صبا )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 394937 و شناسه ملی 10320450471
 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات بیمه ای چتر آرامش صبا )سهامی خاص( 
دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 صبح مورخ 
96/9/14 به آدرس : تهران، خیابان میرداماد، خیابان تبریزیان، کوچه آسائی، پالک 5، 

کدپستی 1911657111 حضور بعمل آورد.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده : - نقل و انتقال سهام و تغییر آدرس 

رئیس هیات مدیره  



6

جابجایی 61 ميليون تن کاال در بنادر هرمزگان 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از جابجایی 61 میلیون تن انواع کاال در بنادر این استان طی 7ماهه 

سال جاري خرب داد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از جابجایی 61 میلیون تن انواع کاال و ترابری 10 میلیون نفر سفر 

دریایی در کارنامه عملیاتی بنادر تجاری و مسافری این استان طی 7ماهه سال جاري خرب داد. 

به گزارش مارین تایمز، اله مراد عفیفی پور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه کل بنادر استان 

هرمزگان طی 7ماهه نخست سال 96 اظهار کرد: طی این مدت، در مجموع 61 میلیون و 395 هزار و 

332 تن کاالی نفتی و غیر نفتی در بنادر این استان تخلیه و بارگیری شد که 6.7 درصد در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته افزایش عملیات داشته ایم.

وی با اشاره به افزایش 13 درصدی عملیات جابجایی کاالی غیرنفتی در بنادر این استان، افزود: از مجموع 

عملیات انجام شده، 40 میلیون و 153 هزار و 9 تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و 21 میلیون و 242 هزار 

و 323 تن به کاالهای نفتی اختصاص دارد.

افزایش دو برابري ترانشیپ کاال 

عفیفی پور اظهار داشت: طی 7ماهه سال جاری، بالغ بر دو ميليون و 46 هزار و 258 تن کاالی غیرنفتی 

از طریق این بنادر با رشد 98 درصدی ترانشیپ شد.

صادرات غیرنفتی رونق گرفت

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه حجم صادرات کاالهای غیرنفتی از طریق بنادر تجاری این 

استان طی سال 96 را 22 میلیون و 998 هزار و 523 تن با رشد 14 درصدی اعالم کرد. 

وی از واردات 6 میلیون و 209 هزار 137 تن و کابوتاژ 4میلیون 349 هزار 881 تن از اینگونه کاالها خرب 

داد.

افزايش 31 درصدي ترانزیت غیرنفتی 

عفیفی پور همچنین از رشد 31 درصدی ترانزیت سخن به میان آورد و افزود: طی این مدت، سه میلیون 

و 370 هزار و 148 تن انواع کاالی غیر نفتی از طریق بنادر تجاری استان با رشد 31 درصدي ترانزیت شد. 

صادرات 8 ميليون تن فرآورده هاي نفتي

این مقام مسؤول حجم صادرات فرآورده های نفتی از ابتدای سال جاری تاکنون را 8 میلیون و 66 هزار 

و 51 تن و کابوتاژ این گونه محموله ها را 11 میلیون و 297 هزار و 985 تن اعالم کرد و گفت: طی این 

مدت، 41 هزار و 586 تن از اینگونه کاالها ترانزیت و يك ميليون و 836 هزار و 701 تن از فرآورده های 

نفتی وارد شد.

عملیات کانتیرنی 31 درصد افزایش یافت 

وی با اشاره به فعالیت پیرشفته ترین بندر کانتیرنی کشور در مرکز استان هرمزگان، بیان کرد: طی این 

مدت، بالغ بر يك ميليون و 601 هزار و TEU 570 کانتیرن در مجموعه بنادر این استان تخلیه و بارگیری 

شد که رشد 31 درصدی را در این زمینه شاهد بودیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعداد شناورهای ورودی به بنادر تجاری این استان طی سال جاری را 

22 هزار و 952 فروند اعالم کرد و افزود: از این میزان، 3هزار و 40 فروند کشتی باالی هزار تن و 19 هزار 

و 912 فروند از شناورهای پهلو گرفته در این بنادر، زیر هزار تن وزن داشته اند.

ترابری 10 میلیون نفر سفر دریایی 

عفیفی پور همچنین جایگاه ویژه این استان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران را یادآور شد 

و گفت: از آغاز سال جاری تا ابتدای آبان ماه، ترابری 10 میلیون و 248 هزار و 244 نفر سفر در بنادر 

مسافری این استان به ثبت رسید.

انعقاد دومین تفاهم نامه همکاری با 
مراکز علمی در بندرامام خمینی)ره(

تفاهم نامه همکاری های علمی و تحقیقاتی میان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و دانشگاه 

امیر کبیر)واحد ماهشهر( با هدف گسرتش هرچه بیشرت زمینه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی 

منعقد گردید. 

به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی 

استان خوزستان  ضمن اعالم این خرب بیان داشت: طی دیدار منایندگان دانشگاه امیر کبیر)واحد ماهشهر( 

با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره(، سند 

همکاری علمی و تحقیقاتی فی مابین به منظور بهره گیری از امکانات علمی، فنی، اقتصادی و تخصصی 

این مرجع دریایی کشور در استان خوزستان برای توسعه آموزش های بندری و دریایی به امضاء رسید.

عسکری با اشاره به تدوام و گسرتش همکاری این اداره کل با مراکز علمی استان خوزستان بیان داشت: 

حسب این تفاهم نامه، همکاری ها عمدتا در سه محور آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی خواهد بود و 

طرفین متعهد می شوند حسب نیاز، از امکانات و توامنندی های همدیگر برای ارتقاء، توسعه و پیرشفت 

فعالیت های علمی و عملی در بخش های دریایی و بندری بهره بگیرند.

وی همچنین برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، منایشگاه ها و کارگاه های تخصصی علمی و بهره گیری از 

ظرفیت های دو طرف جهت اجرای فعالیت های مشرتک آموزشی و پژوهشی را از اهم نکاتی برشمرد که 

طی این تفاهم نامه به آن اشاره شده است.

معاون طرح و توسعه ابراز امیدواری کرد توسعه روابط بندر و مراکز آموزشی و پژوهشی باعث رشد 

علمی فعالیت های دریایی و بندری گردد و در این زمینه انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی و پژوهشی 

مستقر در استان خوزستان به عنوان گام  نخست در دستور کار قرار گرفته و بنا به پیشنهاد منایندگان این 

دانشگاه کمیته مشرتکی برای بررسی تدوام و تعمیق این همکاری تشکیل می گردد.

یادآور می شود اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به عنوان مناینده سازمان بنادر و دریانوردی 

در استان خوزستان و تنها مرجع حاکمیتی در حوزه دریایی و بندری، با هدف  ترویج دانش و فرهنگ 

و توسعه فعالیت های دریایی و بندری، دومین تفاهم نامه همکاری را با مراکز علمی شهرستان منعقد 

کرده است.

 
بندر بوشهر پایلوت ورود فرهنگ دریا و دریانوردی

 به کتابهای درسی شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با انتخاب سازمان بنادر و دریانوردی، بندر بوشهر به عنوان 

بندر پایلوت برای ورود فرهنگ دریا و دریانوردی در کتابهای درسی انتخاب شد.

به گزارش ایرنا، محمد مهدی بنچاری افزود: در این ارتباط فرهنگ دریا و دریانوردی و فعالیت های 

دریایی از استان بوشهر مستند برداری و برای درج در کتب درسی معرفی می شود.

وی بیان کرد: به همین دلیل گروه تحقیق و مستندساز وزارت آموزش و پرورش نیز با استقرار در بوشهر 

فعالیت های خود را آغاز کرده است. 

بنچاری ادامه داد: براساس تفاهم نامه میان سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت آموزش و پرورش در مورد 

ورود مباحث فرهنگ دریا و دریانوردی و فعالیت های دریایی در کتب درسی گروه یاد شده اقدام به 

تهیه اطالعات مورد نیاز برای درج در کتابهای درسی می کنند.

انتخاب بندر بوشهر به عنوان نخستین بندر پایلوت توسط سازمان بنادر  وی یادآور شد: معیار های 

بوشهر در موضوع دریا و  استان  فراوان  پرورش وجود ظرفیت های  و  آموزش  و دریانوردی و وزارت 

با فرهنگ دریا و دریانوردی است. دریانوردی و فعالیت های دریایی و عجین بودن مردم 

Wednesday -  22 November 2017چهارشنبه اول آذر 1396 -  3 ربیع االول 1439  -  شماره 5453      

آزاد چابهار گفت:  مدیرعامل سازمان منطقه 

رشکت  خارجی  مالکیت  صد  در  صد  امکان 

مزایای  از  آزاد  منطقه  در  شده  ثبت  های 

ایران  اقیانوسی  بندر  تنها  در  رسمایه گذاری 

است. 

با  افزود:  کردی  عبدالرحیم  فرینا،  گزارش  به 

هدف تسهیل و حذف بروکراسی اداری ثبت 

هرگونه رشکت برای رسمایه گذاری و فعالیت 

اقتصادی، تجاری و گردشگری در 2 روز کاری 

در منطقه آزاد چابهار انجام می شود.

گردی گفت: صنعت یکی دیگر از نقش های 

صنایع  رسی  یک  که  چابهاراست  اقتصادی 

و  مکران  فوالد  پروژه های  مثل  سنگین 

پرتوشیمی در حال احداث و نصب تجهیزات 

هستند.وی افزود: سازمان منطقه آزاد چابهار 

در وسعت 14 هزار هکتار و 9 پیکره تجاری، 

صنعتی، گردشگری، روستای تیس و غیره نقش 

مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه منطقه دارد.

آزاد چابهار گفت:  مدیرعامل سازمان منطقه 

همچنین امکان ثبت و راه اندازی انواع بانک 

امکان  بیمه داخلی و خارجی و منایندگی،  و 

 10 سقف  تا  خارجی  کار  نیروی  از  استفاده 

درصد، معافیت 20 ساله بر درآمد و دارایی ها 

و سود حاصله، امکان تبدیل ارزهای مختلف 

مواد  و  ماشین آالت  واردات  محدویت،  بدون 

اولیه مورد نیاز صنایع بدون عوارض گمرکی، 

بدون  مختلف  محصوالت  صادرات  امکان 

امکان  همچنین  و  پاگیر  و  دست  ترشیفات 

100 درصد مالکیت خارجی رشکت ثبت شده 

در منطقه آزاد از دیگر مزایای رسمایه گذاری 

ایران است. اقیانوسی  در تنها بندر 

هزار   3 از  بیش  تاکنون  اینکه  بیان  با  کردی 

در  خارجی  و  ایرانی  رسمایه گذاری  رشکت 

است،  رسیده  ثبت  به  چابهار  آزاد  منطقه 

افزود: تجار افغانستانی با ثبت بیش از 160 

رشکت رسمایه گذاری در منطقه آزاد رکورد دار 

این  رشکت های ثبت شده خارجی هستند و 

حضور  زمینه  همچنان  که  است  درحالی 

برای  افغانستان  اقتصادی  فعاالن  و  تاجران 

فراهم  چابهار  آزاد  منطقه  در  رسمایه گذاری 

است و هیچ مانعی برای تحویل زمین، ثبت 

ندارد. وجود  فعالیت  آغاز  و  رشکت 

هیچ  داخلی  رسمایه گذاران  گفت:  وی 

محدودیتی در میزان مشارکت با رسمایه گذاران 

در  رشکت  راه اندازی  و  ثبت  برای  خارجی 

منطقه آزاد ندارند و امکان داشنت صد در صد 

منطقه  در  ثبت شده خود  سهام رشکت های 

دارند. را  چابهار  آزاد 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: 

صدور  در  سهولت  و  روادید  به  نیاز  عدم 

اقامت رسمایه گذاران خارجی،  و  ورود  مجوز 

آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ 

اصل  کامل ورود و خروج  آزادی  محدودیت، 

رسمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی 

از  خارجی  و ضامنت رسمایه های  و حامیت 

دیگر مزایای منطقه آزاد چابهار برای تسهیل 

است. رسمایه گذاری  در 

تبدیل چابهار به مرکز ترانزیت 6 کشور آسیای 

میانه

مدیرکل بنادر ودریانوردی سیستان و بلوچستان 

از حضور رسمایه گذاران در بندر چابهار و ارائه 

سوبسید و تخفیف هایی به صاحبان کاال برای 

تبدیل چابهار به مرکز ترانزیت 6 کشور آسیای 

میانه خرب داد. 

بهروز آقایی با اشاره به جمعیت 400 میلیون 

املنافع گفت: چابهار  نفری کشورهای مرشک 

بهرتین و به رصفه ترین مسیر برای ترانزیت 

در  محصور  کشورهای  نیاز  مورد  کاالهای 

است. میانه  آسیای  خشکی 

و  افغانستان  حاظر  درحال  افزود:  آقایی 

کشورهای آسیای میانه عمدتا از بندر کراچی 

پاکستان به عنوان مرکز ترانزیت خود استفاده 

می کنند و پاکستان نیز تاکنون موانع متعددی 

را برای استفاده از تجار و به طور ویژه تجار 

افغانستانی برای استفاده از این بندر به وجود 

آورده است و این درحالی است که جمعیت 

درصد  افغانستان حدود 95  نفری  30میلیون 

تامین  واردات  طریق  از  را  خود  کاالیی  نیاز 

می کند.

وی گفت: برای آنکه چابهار به مرکز ترانزیت 

تبدیل شود و بتواند با بنادر همسایه رقابت 

را  هایی  تخفیف  و  ها  یارانه  ابتدا  باید  کند 

به تجار ارائه کرد که تخفیف30 درصدی در 

وارد  بندری  عوارض  و  حقوق  ردیفهای  کلیه 

درصدی  تخفیف75  کانتیرنی،  کشتیهای  بر 

تخفیف  و  وارداتی  کانتیرنهای  انبارداری  در 

85درصدی در )نرخ تخلیه و بارگیری( کانتیرنی 

وارده برخطوط کشتیرانی و تخفیف30 درصدی 

 thc بر   وارد  انبارداری  و  باربری  هزینه  در 

تخفیف  ارایه  کانتیرنهای صادراتی،  انبارداری 

پلکانی درکاالهای غیرکانتیرنی نسبت به سایر 

بنادر کشور را از جمله مزایای بندرچابهاراست.

متقاضی  حضور 35رشکت  به  اشاره  با  آقایی 

بندر چابهارگفت: تعدادی  رسمایه گذاری در 

دوم  فاز  احداث  برای  گذاران  رسمایه  این  از 

بندر شهید بهشتی ابراز متایل کردند که پس 

با  دوم  فاز  ساز  و  ساخت  اول  فاز  افتتاح  از 

مشارکت این رسمایه گذاران آغاز خواهد شد 

تا در سال 1404 افق ترازیت32میلیون تن کاال 

از طریق بندر چابهار محقق شود.

امکان مالکیت خارجی شرکت های ثبت شده در منطقه آزاد چابهار

در پی توسعه تجارت ایران با قطر یک رشکت خطوط کشتیرانی ایرانی درصدد توسعه فعالیت 

های خود در قطر برآمده است. 

به گزارش تسنیم، رشکت ایرانی خطوط کشتیرانی ترنگ دریا به دنبال توسعه فعالیت های خود 

در قطر است. این رشکت انتظار دارد با افزایش مبادالت تجاری میان ایران و قطر در آینده 

نزدیک، تعداد محموله های حمل شده اش به مقصد قطر افزایش یابد.

امیر خانی یکی از مدیران این رشکت ایرانی که برای حضور در یک منایشگاه صنعتی به قطر 

سفر کرده در این باره گفت: »قبل از تحریم )اعامل شده علیه قطر( ما هیچ متایلی )به توسعه 

روابط( نداشتیم، زیرا قطر بخش عمده نیازهای خود را از برخی از کشورهای همسایه تامین می 

کرد. اما اکنون، ما برای واردات و صادرات به قطر متایل و برنامه داریم. ما می خواهیم کسب و 

کارمان را در قطر توسعه دهیم.«

این رشکت از حدود 4 ماه قبل ارائه خدمات به بنادر قطر را آغاز کرده و در حال حارض هفته 

ای یک نوبت به قطر خدمات حمل محموله انجام می دهد.

به دنبال اعامل تحریم های کشورهای عربی منطقه علیه قطر، حجم مبادالت تجاری بین ایران 

و قطر افزایش یافته است. در حال حارض انواع سبزیجات، تجهیزات مختلف، محصوالت لبنی 

و سایر مواد غذایی از مسیر دریایی از ایران به قطر صادر می شود. قفسه بسیاری از فروشگاه 

های قطری از محصوالت ایرانی پر شده است. خانی افزود: »ما مواد معدنی، ابزارآالت و مواد 

غذایی )به قطر( حمل می کنیم. ما بزرگرتین رشکت خصوصی کشتیرانی در ایران هستیم که 3 

کشتی و 7000 کانتیرن در اختیار داریم... ما هفته ای یک بار بین بندر عباس و بندر حمد حمل 

محموله داریم.«

وی معتقد است، به دلیل روند رسیع رشد اقتصادی در قطر حجم مبادالت تجاری بین دو کشور 

در آینده افزایش خواهد یافت. خانی گفت، پروژه های مرتبط با جام جهانی فوتبال در پیش 

است و رشکت ها به مواد خام نیاز دارند. رشکت ظرفیت کافی برای تامین تقاضای قطر را دارد.

 توسعه فعالیت کشتیرانی ایران در قطر
 با گسترش مبادالت دو کشور

اینکه  به  اشاره  با  ایران  اقتصاد  خانه  رئیس 

افزایش مناطق آزاد به هیچ عنوان به صالح 

نیست، گفت: رای گیری درباره افزایش مناطق 

آزاد باید از فضای احساسی خارج و به فضای 

منایندگان  اگر  واقع  در  شود؛  وارد  عقالنی 

حوزه  در  که  هستند  این  خواستار  مجلس 

انتخابیه شان رشایط خوبی شکل بگیرد، بدانند 

نیست.  راهکار  آزاد  مناطق  که 

خانه  رئیس  جمیلی  ابراهیم  ایلنا،  گزارش  به 

آزاد  مناطق  افزایش  درخصوص  ایران  اقتصاد 

افزایش  کشور،  فعلی  وجود رشایط  با  گفت: 

مناطق آزاد به هیچ عنوان به صالح نیست؛ 

در واقع هیچ کشوری همچون ایران، مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی ندارد و قرار نیست که 

همه سیستم های کشور خود را به پایگاه هایی 

تبدیل کنیم که به واردات بیشرت منجر شود.

وی با بیان این پرسش که کدامیک از مناطق 

آزاد ایران به محلی برای صادرات کاال تبدیل 

به  تبدیل  آزاد  مناطق  گفت:  است،  شده 

مناطقی برای تجارت چمدانی شده است که 

پرداخت  هم  گمرکی  حقوق  و  عوارض  حتی 

و  آرایشی  لوازم  پارچه،  بیشرتین  منی کنند؛ 

می شود؛  وارد  مناطق  این  طریق  از  موبایل 

همچنین بیشرتین قاچاق مسافری نیز از این 

می گیرد. صورت  مناطق 

اینکه  به  اشاره  با  ایران  اقتصاد  خانه  رئیس 

در قانون مناطق آزاد باید تجدیدنظر صورت 

گیرد تا دست کم میزان صادرات این مناطق 

به میزان واردات برسد، اظهار داشت: منظور 

از صادرات، صادراتی است که از خود مناطق 

آزاد اتفاق بیافتد نه آنکه از رسزمین اصلی به 

آنجا برود و از آنجا صادر شود؛ در واقع منظور 

صادراتی است که ارزش افزوده داشته باشد.

اینکه مونتاژ کردن کاالها در  بیان  با  جمیلی 

مناطق آزاد و سپس صادر کردن آن ها تولید 

کاالهای  رسی  یک  کرد:  خاطرنشان  نیست، 

مونتاژ  و سپس  وارد  آزاد  مناطق  به  صنعتی 

می شود و در نهایت به رسزمین اصلی می آید؛ 

تولید  را  فرآیند  این  اسم  منی توان  درحالیکه 

گذاشت.

از  آزاد  مناطق  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 

این بخش  نباید در  باالتر است و  نرمال  حد 

رسمایه گذاری شود، عنوان کرد: اگر قرار است 

در مناطق محروم رسمایه گذاری صورت گیرد، 

به  گیرد؛  صورت  اساسی  و  جدید  فکر  باید 

عنوان منونه اگر قرار است که مناطق مرزی 

که  است  بهرت  شوند،  توریستی  محروم  و 

رسمایه گذار،  تا  شود  داده  قرار  مشوق هایی 

کند. ایجاد  پایدار  اشتغال 

رئیس خانه اقتصاد ایران همچنین در خصوص 

در مجلس گفت:  آزاد  مناطق  افزایش  الیحه 

از  باید  آزاد  مناطق  افزایش  درباره  رای گیری 

عقالنی  فضای  به  و  خارج  احساسی  فضای 

هستند  این  دنبال  منایندگان  اگر  شود.  وارد 

خوبی  رشایط  خود،  انتخابیه  حوزه  در  که 

را  رسمایه گذاری  مشوق های  دهند،  شکل 

راهکار  آزاد  مناطق  که  بدانند  و  بربند   باال 

نیست.

جمیلی ادامه داد: در واقع باید پتانسیل های 

هر منطقه ارزیابی شده و سنجیده شود که 

مناسب  کاری  چه  برای  منطقه  هر  استعداد 

الزم  رسمایه گذاری  مکان  هامن  در  و  است 

لحاظ شود؛ به این ترتیب اشتغال پایدار نیز 

گرفت. خواهد  شکل 

رئیس خانه اقتصاد ایران:

افزایش مناطق آزاد
 به هیچ عنوان به صالح نیست 

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فاز نخست توسعه بندر شهید بهشتی چابهار با حضور رئیس جمهوری و وزرای 

حمل و نقل 27 کشور دنیا در نیمه اول آذرماه امسال افتتاح می شود. 

به گزارش فرینا، محمد راستاد اظهار داشت: چابهار دارای ظرفیت های تجاری و اقتصادی و ترانزیتی باالیی است و می تواند به قطب اقتصاد منطقه تبدیل 

شود.وی بیان کرد: برای آماده سازی و تجهیزات فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار در مجموع یک میلیارد دالر هزینه شده است.

وی افزود: برای افتتاح فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار مهامنان داخلی و خارجی از 27 کشور منطقه و رشکای اقتصادی ایران حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: در فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار 15 میلیون مرتمکعب الیروبی، 203 هکتار استحصال اراضی جدید، هزار و 650 طول موج شکن 

انجام شده و عمق حوضچه آن نیز 16 و نیم مرتمربع است.وی گفت: هم اینک کشتی های 100 هزار تنی قابلیت پهلوگیری دارند و این مهم می تواند 

نقش بسزایی در واردات و صادرات کاالهای اساسی و عمومی داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: چهار فاز دیگر بندر شهید بهشتی چابهار نیز در آینده تکمیل و به بهره برداری 

می رسد که در نهایت ظرفیت این بندر به 82 میلیون تن خواهد رسید.

با حضور رئیس جمهور؛

فاز نخست بندر 
شهید بهشتی 
چابهار افتتاح 
می شود



رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در 

گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری 

آنکارا در پی توسعه و تقویت 

روابط تجاری و اقتصادی خود 

با تهران است.

به گزارش ایرنا، چنگیز گورسل 

بازدید  در  شنبه  سه  روز 

کاسپین  صنعتی  شهرک  از 

تجاری  مبادالت  حجم  قزوین، 

و همکاری های اقتصادی میان 

ایران و ترکیه را نیازمند گسرتش 

دانست و افزود: رسمایه گذاران 

مختلف  های  بخش  در  ترکیه 

ایران  در  حضور  به  راغب 

. هستند

های  ظرفیت  همچنین  وی 

اقتصادی قزوین را باال خواند و 

گفت: این استان مستعد جذب 

خارجی  های  گذاری  رسمایه 

است.

با  کرد  اظهارامیدواری  گورسل 

معرفی توامنندی های اقتصادی 

قزوین، رسمایه گذاران خارجی 

در  ترکیه  از  جمله  از  بیشرتی 

شهرک ها و نواحی صنعتی این 

استان حضور پیدا کنند.

ترکیه  سفارت  بازرگانی  رایزن 

چند  از  بازدید  ضمن  ایران  در 

واحد تولیدی مستقر در شهرک 

زمینه  در  کاسپین  صنعتی 

تولید مواد غذایی و محصوالت 

منایشگاه  از  بهداشتی 

های  توامنندی  و  محصوالت 

قزوین  استان  کوچک  صنایع 

واقع در این شهرک نیز بازدید 

کرد.

گورسل همچنین در این بازدید 

و  فناوری  خدمات  مرکز  از 

صنعتی  شهرک  کار  و  کسب 

در  و  کرد  دیدن  نیز  کاسپین 

به  مرکز  این  خدمات  جریان 

گرفت.  قرار  صنعتگران 

در حال حارض 2 واحد تولیدی 

رسمایه  مشارکت  با  طرح   2 و 

شهرک  در  ای  ترکیه  گذاران 

مستقر  کاسپین  صنعتی 

. هستند

شهرک صنعتی کاسپین با 550 

 173 دارای  مساحت  هکتار 

در  و  است  بردار  بهره  واحد 

در  قزوین-کرج  آزادراه  جنب 

قرار  قزوین  آبیک  شهرستان 

دارد.

گذار  رسمایه   17 اکنون  هم 

خارجی در شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان به فعالیت می 

پردازند.

حارض  خارجی  گذاران  رسمایه 

در شهرک های صنعتی قزوین 

جنوبی،  کره  کشورهای  از 

آملان،  کانادا،  ایتالیا،  لهستان، 

فرانسه،  ترکیه،  هندوستان، 

هستند. اردن  و  پاکستان 

استان قزوین دارای 15 شهرک و 

ناحیه صنعتی فعال است.

براساس آخرین آمار یک هزار 

و 317 واحد تولیدی و صنعتی 

در شهرک ها و نواحی صنعتی 

شده  مستقر  قزوین  استان 

اند که از این تعداد 840 واحد 

 22 گذاری  رسمایه  با  تولیدی 

بهره  به  ریال  میلیارد  هزار 

آنها  در  که  اند  رسیده  برداری 

کار  به  مشغول  نفر  هزار   25

. هستند

رایزن بازرگانی سفارت ترکیه: 

آنکارا به تقویت روابط اقتصادی با تهران می اندیشد

وزارت صنعت در نامه ای به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعالم کرد: واردات 

برنج از ابتدای آذر ماه امسال تا 31 تیرماه 97 آزاد است.

به گزارش ایرنا، براساس ابالغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ثبت سفارش و 

واردات برنج، واردکنندگان این محصول باید بدانند که متام کاالهای وارداتی آنها حداکرث تا تاریخ 

31 تیرماه سال آینده وارد و ترخیص می شود. 

طبق مصوبه دولت در تاریخ سوم بهمن ماه 1395حقوق ورودی برنج سفید 26 درصد است و 

از تاریخ ابالغ )سوم بهمن ماه 1395( الزم االجراست. 

هر سال همزمان با پایان فصل برداشت برنج داخلی، در ماه های مرداد، شهریور، مهر و آبان 

ورود این محصول به کشور برای حامیت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع است و پس از آن 

دولت در جهت تامین نیاز کشور واردات برنج را آزاد می کند. 

به گزارش ایرنا و بر اساس آمار گمرک از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک میلیون تن برنج وارد 

کشور شده که بخشی از آنها هنوز ترخیص نشده اند و پس از پایان فصل برداشت برنج در 

داخل کشور، ترخیص می شوند.

به گفته یزدان سیف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل رشکت بازرگانی دولتی ایران در سال 96 

ثبت سفارش برنج وارداتی یک میلیون 660 هزارتن است در حالی که سال گذشته نیز یک 

میلیون و 591 هزارتن برنج وارداتی ثبت سفارش شده بود. 

واردات برنج آزاد شد
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به مدت 4 روز و با حضور 177 شرکت داخلی و خارجی؛

یازدهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتآردوناناز2آذربرپامیشود
یازدهمین منایشگاه بین املللی صنعت آرد و نان با حضور 139 رشکت داخلی و 38 رشکت خارجی از دوم تا 5 

آذرماه برگزار می شود.

علی معین، مدیر منایشگاه »Ibex 2017« ضمن بیان این خرب افزود: یازدهمین منایشگاه بین املللی صنعت آرد 

و نان در فضایی به مساحت 14 هزار و 500 مرتمربع و با حضور غرفه گذارانی از 11 کشور جهان در محل دامئی 

منایشگاه های بین املللی تهران به مدت 4 روز برپا خواهد شد.

وی با بیان این که منایندگان کشورهایی از فرانسه، ترکیه، آملان، لهستان، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش، سوئد، 

انگلستان، چین و امارات متحده عربی به همراه تولیدکنندگان توامنند داخلی، آخرین فناوری صنعت آرد و 

نان را به مدت 4 روز به منصه منایش خواهند گذاشت، تأکید کرد: در این منایشگاه تولیدکنندگان نان صنعتی، 

سازندگان ماشین آالت نان، تولیدکنندگان نان شیرینی و کیک، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات کافه 

قنادی، تولیدکنندگان آرد و سازندگان ماشین آالت آردسازی حارض هستند.

تجهیزات  تولیدکنندگان  سیلو،  سازندگان  دهنده،  بهبود  و  خمیرمایه  تولیدکنندگان  کرد:  اضافه  معین 

آزمایشگاهی مرتبط، تولیدکنندگان آنزیم های مرصفی در صنایع غذایی، تولیدکنندگان دکوراسیون مرتبط، 

تولیدکنندگان امولسیفایرهای خوراکی، صنایع بسته بندی، تولیدکنندگان قهوه و غالت افزودنی، تولیدکنندگان 

لباس کار مرتبط، مشاوران صنعت آرد و نان، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط، مطبوعات و صنایع وابسته، 

دیگر گروه های حارض در این منایشگاه به شامر می روند.

مدیر منایشگاه »Ibex 2017« خاطرنشان کرد: برنامه های جانبی گسرتده ای هم برای این منایشگاه تدارک دیده 

شده که »کارگاه آموزشی بهبود کیفیت آرد« و سمینار »نان – صنعت سالمت« از جمله این برنامه ها به شامر 

می رود.گفتنی است این منایشگاه از ساعت 9 تا 17 و در سالن های 8 و 9 و 10 و 11 پذیرای عالقه مندان و 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

وعدهساختساختمانپالسکوبهسبکوسیاقسابق
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد نسبت به اینکه پس از گذشت 11 ماه هنوز مشکالت پالسکو حل نشده 

است، اعالم کرد که قرار شده مجوز ساخت ساختامن پالسکو به سبک و سیاق سابق صادر شود.

بازسازی ساختامن پالسکو  ارائه توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت  به  ایسنا، علی فاضلی  به گزارش 

پرداخت و اظهار کرد: یکی از ایراداتی که ما در این بحث داریم و در گزارش تهیه شده برای ارائه به مجلس 

مورد توجه قرار داده ایم، این است که اگرچه بر اساس قانون نظام صنفی اتاق اصناف در بحث های ارشادی 

ممکن است نقش داشته باشد اما تاثیری در بحران پیش آمده ندارد.

وی ادامه داد: اکنون حدود 11 ماه از این حادثه می گذرد و هنوز مشکالت متعددی حل نشده باقی مانده که 

این مسئله خیلی بد است.

رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال گفت: یکی از درخواست های 600 فردی که در واحدهای این بنگاه دارای 

رسقفلی بوده اند، این است که تکلیفشان را مشخص کنند، چراکه این افراد هیچ مدرکی در دست ندارد. حال 

اگر قرار است توافق نامه ای در این زمینه مکتوب شود، بهرت است که این اتفاق زودتر بیفتد.

فاضلی ادامه داد: البته حسن نیت ریاست بنیاد مستضعفان جای تقدیر دارد اما هنوز مسائلی که باید 

در مورد ساخت این بنا حل شود، از سوی دیگران حل نشده باقی مانده است. قطعا بنیاد مستضعفان به 

دنبال دریافت پروانه ساخت مجدد ساختامن پالسکو است اما در این زمینه نهادهایی مانند وزارت مسکن و 

شهرسازی، شهرداری یا شورای شهر نیز دخیل هستند که باید این بخش ها هر چه رسیع تر تکلیف را روشن 

کنند.

وی افزود: یک روز گفته می شود که ساخت مجدد پالسکو در یک ارتفاع خاص ممکن است و روز دیگر حرفی 

خالف آن زده می شود. این گونه تصمیم گیری ها برای مردم جواب منی شود و مردم از همین موضوع دلخور 

هستند و تاکنون کسبه این پاساژ 12-10 تجمع داشته اند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه صحبت های خود گفت: البته بر اساس جلساتی که با رئیس شورای شهر 

و اعضای این شورا داشته ایم، می توان این مژده را داد که مجوز ساخت پالسکو با سبک و سیاق سابق صادر 

خواهد شد.

فاضلی همچنین به پیگیری های مختلفی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، اشاره 

کرد و افزود: وزیر صنعت از برگزاری جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی و شهردار تهران خرب داده اند تا در این 

جلسه بحث صدور مجوز ساخت پالسکو مورد توجه قرار گیرد. این احتامل نیز وجود دارد که جلسه مذکور 

ظرف دو هفته آتی برگزار شود.وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تسهیالت در نظر گرفته شده برای 

کسبه پالسکو اشاره کرد و گفت: در این زمینه 170 واحد که درخواستی ارسال کرده اند برای دریافت وام به 

بانک ها معرفی می شوند. از سوی دیگر پیگیری هایی برای کاهش هزینه شارژ واحدهای مجتمع نور انجام 

شده تا هزینه شارژ این واحدها از 16 هزار تومان به 8000 تومان برسد.رئیس اتاق اصناف ایران درباره سود 

تسهیالت بانکی نیز اظهار کرد: این بهره به صورت 18 درصدی در نظر گرفته شده که خود من هم به این رقم 

ایراداتی داشتم، چرا که معتقدیم این رقم برای افراد آسیب دیده باالست اما فعال رشایط به همین شکل است.

فاضلی در پایان درباره گالیه های کسبه پالسکو از لزوم استقرار در مجتمع نور برای دریافت تسهیالت توضیح 

داد: هر جا که دارای رشایط صدور پروانه کسب باشد، بالمانع است اما این خواسته خود کسبه بود که در 

کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند؛ حال چه اتفاقی افتاده که صحبت های آنها به این شکل تغییر کرده است؟

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران خبرداد:

امکانعضویتشرکتهایایرانی
دربزرگترینپایگاهاطالعاتمحصوالتدنیا

مدیرعامل مرکز ملی شامره گذاری کاال و خدمات ایران از امکان ثبت اطالعات کاالهای ایرانی در بزرگرتین 

پایگاه اطالعات معترب و مطمنئ محصوالت در دنیا )Cloud GS1( خرب داد.

به گزارش فارس، بهزاد عمرانی گفت: امروزه بیش از یک میلیون رشکت، محصوالت خود را با کد GTIN که 

به عنوان فراگیرترین کد شناسایی محصوالت در جهان پذیرفته شده معرفی می کنند و روزانه بیش از 6 

میلیارد تراکنش تجاری براساس این کد در عمده فروشی ها، خرده فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای دنیا 

انجام می شود.

ارزش افزوده دیگری در حوزه های  از همین شناسه می توان سیستم های  استفاده  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 

خرده فروشی، عمده فروشی، تامین، پخش و توزیع کاال و نیز تجارت الکرتونیکی ایجاد مناید، اظهارداشت: 

در واقع Cloud GS1 یک سامانه بین املللی استاندارد و قابل اطمینان محصوالت است که بر اساس اطالعات 

 B2B صحیح، موثق و اصیلی که در خود دارد، جعل اطالعات را به حداقل رسانده و خدمات متعددی را در بسرت

و B2C به کلیه ذینفعان زنجیره های عرضه، تأمین و تقاضا ارائه می دهد.

وی با تأکید بر اینکه Cloud GS1 از ابتدای سال 2018 میالدی رشوع به ارائه خدمات خواهد کرد و در فاز اول، 

هفت مشخصه اصلی و مورد نیاز متقاضیان برای بیش از 50 میلیون کد کاال را ارائه خواهد منود، افزود: شامره 

جهانی قلم کاالی تجاری)GTIN(، نام رشکت تولیدکننده یا مرجع عرضه کننده، ِبرند یا نام تجاری محصول، 

رشح کاال )توضیحات نوشته شده روی سطح یا بسته بندی کاال(، تصویر محصول با وضوح متوسط، بازارهای 

هدفی که محصول در آنها توزیع می شود و گروه کاالیی یا طبقه بندی محصول بر اساس ساختار استاندارد و 

بین املللی، هفت مشخصه اصلی ارائه شده در این بانک می باشد.وی در توضیح مزایای این سامانه گفت: 

شناسایی کدهای GTIN اصیل و معترب و حذف کدهای غیرمعترب و جعلی امکان جستجوی اطالعات کاال برای 

خریداران عمده و جزئی در رسارس جهان و همچنین ایجاد رسویس های ارزش افزوده و اپلیکیشن های کاربردی 

برای تسهیل فرایندهای تأمین و فروش محصول در رشکت ها از جمله مزایای این سامانه است.مدیرعامل مرکز 

GS1 ایران با بیان اینکه عضویت در Cloud GS1 رایگان است، تاکیدکرد: کلیه عرضه کنندگان کاال که برای 

محصوالت خود از مرکز ملی شامره گذاری کاال و خدمات ایران، کد گرفته اند می توانند با مراجعه به پرتال 

مرکز و ورود به داشبورد مدیریتی فقط با چند کلیک ساده محصوالت خود را در سامانه فوق جهت رویت 

در رسارس جهان بارگذاری منایند.

 

وزارتخانه  پیگیری  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

ششم  برنامه  اجرایی  آیین نامه  تصویب  از  متبوعش 

داد.  خرب  وزیران  هیات  جلسات  در  توسعه 

به گزارش ایلنا، محمد رشیعتمداری پس از پایان نشست 

کمیسیون  گفت:  معدن  و  صنعت  کمیسیون  با  خود 

در  را  موضوع  چند  امروز  معدن  و  صنعت  تخصصی 

دستور کار خود داشت. نخستین موضوع مورد بحث و 

سوال، تهیه آیین نامه های اجرایی برای اجرای دستورات 

برنامه ششم توسعه بود.

این  هنوز  که  بود  این  منایندگان  سوال  داد:  ادامه  وی 

ما  گزارش  اما  است  نرسیده  تصویب  به  آیین نامه ها 

در  تجارت  و  که وزارت صنعت، معدن  نشان می دهد 

حوزه های صنعت و معدن آیین نامه ها را تقدیم هیات 

 وزیران کرده است و ان شاالله پیگیر تصویب آن خواهیم

 بود.

درخصوص  سوال  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

حوزه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه های 

تحقیق و توسعه را سوال دیگر منایندگان از وی برشمرد 

و اظهار داشت: درخصوص تحقیق و توسعه در حوزه 

صنعت  سوی  و  سمت  به  حرکت  و  معدن  و  صنعت 

متکی به علوم داش بنیان سواالتی در این جلسه مطرح 

شد که در این باره ما برنامه ها وزارتخانه ها را ترشیح 

و  تحقیق  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  و 

دادیم. انجام  معدن  و  در صنعت  توسعه 

وزارت  برنامه  درخصوص  اینکه  بیان  با  رشیعتمداری 

دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  درباره  معدن  و  صنعت 

ارتباط  ما  باره  سواالتی مطرح شد، ترصیح کرد: دراین 

دستگاه های صنعتی با دانشگاه ها و ارتباط دستگاه های 

کردیم. مطرح  را  علمی  حوزه های  با  معدنی 

شورای های  وظایف  با  رابطه  در  همچنین  افزود:  وی 

عالی صنعت و معدن و تفویض برخی از دستورات به 

ارائه کردیم. به منایندگان محرتم  را  استان ها گزارشاتی 

خاطرنشان  پایان  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

بیشرتی  همکاری  زمینه  جلسات  گونه  این  کرد: 

ایجاد  وزارتخانه ها  و  تخصصی  کمیسیون  میان   را 

می کند. 

 

 وزیر صنعت:

وزارتصنعت،معدنوتجارت
پیگیرتصویبآییننامههایبرنامهششماست

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پس 

اعالم  را  سنتی  نان   قیمت  بررسی ها  از 

می کنم، گفت: ممکن است تا 48 ساعت 

کنم. اعالم  را  نان  قیمت  آینده 

اتاق  به گزارش فارس، علی فاضلی رئیس 

نان  قیمت  افزایش  مورد  در  ایران  اصناف 

می شود،  اعامل  افزایش  این  آیا  اینکه  و 

گفت: دبیر ستاد تنظیم بازار صورت جلسه 

افزایش قیمت نان را به اتاق اصناف ایران 

و به شخص بنده اعالم کرده اند اما من به 

عنوان رئیس اتاق اصناف ایران باید با توجه 

به وزن چانه قیمت چهار نان سنتی یعنی 

اعالم  را  لواش  و  تافتون  بربری،  سنگک، 

کنم. 

وی افزود: نظر اتحادیه نان تهران را گرفته ام 

و قرار شد پس از بررسی قیمت ها را ابالغ 

نداده ام و  انجام  را  کار  این  کنم که هنوز 

ممکن است ظرف 48 ساعت آینده این را 

اعالم کنم. 

داشت:  بیان  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 

افزایش 15 درصدی قیمت نان حتمی است 

اما این افزایش متناسب با اصالح چانه نان 

هم هست. 

وی افزود: حتام باید وزن چانه نان برای ما 

محرز شود.

فاضلی در پاسخ به این سوال که وزن چانه 

نان های سنتی چه تغییری می کند، گفت: 

وزن چانه نان که از سوی اتحادیه نانوایان 

تهران اعالم شده را تقریبا پذیرفته ام اما من 

نقطه نظری برای اصالح آن دارم و ممکن 

است وزن چانه نان سنتی درصدی اضافه 

شود.

این  به  پاسخ  در  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 

چه  قیمت  افزایش  صورت  در  که  سوال 

نظارتی بر کیفیت صورت می گیرد، اظهار 

کیفیت ها  بر  نظارت  باید  دقیقا  داشت: 

وجود  تعارضی  تاکنون  البته  شود.  بیشرت 

نان  قیمت  گذشته  سال  سه  در  و  داشته 

اضافه نشده و بنابراین طبیعی است که 

این موارد روی کیفیت و حتی کاهش وزن 

چانه موثر بوده است. 

قیمت  بخواهیم  وقتی  یقینا  افزود:  وی 

نان  کیفیت  از  انتظارات  افزایش دهیم  را 

باال می رود.  عرضه شده هم 

رئیس اتاق اصناف ایران:

افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان حتمی است

از  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 

در  اقتصادی  رشد  نرخ  کاهش 

کرد  نگرانی  ابراز  آینده  ماههای 

اندازه  از  بیش  ارصار  گفت:  و 

دچار  را  تولید  ارز،  نرخ  ثبات  به 

ست.  کرده  زیادی  مشکالت 

مسعود   ، تسنیم  گزارش  به 

هیات  جلسه  در  خوانساری 

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  منایندگان 

معادن و کشاورزی تهران با بیان 

اینکه طلب پیامنکاران کامکان به 

قوت خود باقی است اظهار داشت 

: این امر رشکتهای مشغول به کار 

در حوزه سالمت و بهداشت را با 

معضل بزرگی مواجه کرده است 

های  بودجه  حارض  حال  در  و 

دولت تکاپوی پرداخت آن را منی 

دهد. دولت جفا بیش از این را در 

حق پیامنکاران و رشکتهای بخش 

دهد. پایان  خصوصی 

ادامه  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 

افزایش  ماه های گذشته  در  داد: 

بوده  مشهود  کشور  در  ارز  نرخ 

که  شد  می  بینی  پیش  و  است 

کامکان  ها  قیمت  افزایش  این 

سالهای  در  تورم  زیرا  یابد،  ادامه 

متناسب  اما  داشته  وجود  اخیر 

با آن نرخ ارز، تغییر نکرده است، 

واقعی  هنوز  ارز  نرخ  بنابراین 

. نیست

دولت  گفت:  ادامه  در  وی 

نبایداز  خود  کنرتل  برای 

برخوردهای  و  کاالها  ممنوعیت 

در  گیرد.  بهره  غیرکارشناسی 

رشوع دولت روحانی، قیمت لیر 

ترکیه 2500 تومان بوده که اکنون 

و  است  رسیده  تومان   1000 به 

میزان ورادات از این کشور افزایش 

مدت  همین  در  اما  است  یافته 

تغییری  قبل  ماه  دو  تا  نرخ دالر 

است. نداشته 

 6 در  که  شد  آور  یاد  خوانساری 

هزار   400 جاری  سال  اول  ماهه 

نفر به آنتالیای ترکیه سفر کرده 

دادن  باعث  ارزی  رشایط  که  اند 

سوبسید برای سفر به این کشور 

شده است و ارصار بیش از اندازه 

دچار  را  تولید  ارز،  نرخ  ثبات  به 

ست. کرده  زیادی  مشکالت 

است  الزم  که  کرد  تاکید  وی 

کاال،  یک  عنوان  به  هم  ارز  که 

کنرتل  دولت  و  قیمتگذاری شده 

و مدیریت آن را به عهده داشته 

باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ابراز نگرانی کرد :

کاهشرشداقتصادیدرماههایآینده



یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است مشکل خصوصی سازی در صنعت خودرو به این معنی 

که عنوان می شود نیست ، چرا که به لحاظ  تعاریف بین املللی و سهم دولت در این صنعت ، 

امروز رشکت های خودروساز خصوصی محسوب می شوند .

امیر حسن کاکایی با اشاره به تفاوت معنایی کلامت در سطح بین املللی و در بسرت مدیریتی  

اینکه  رغم  علی  بنابراین  است  دولتی  ایران  اقتصادی  متاسفانه ساختار   :  به خرب خودرو گفت 

می خواهیم صنایع خودروسازی و همچنین حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی از جریان 

تصدی گری دولت خارج و کوچک تر شوند ، روز به روز این بخش ها قدرمتند تر و گسرتده تر 

می شوند و بخش مهمی از این مشکل به ساختار غلط برنامه ریزی در کشور باز می گردد.

وی با تاکید بر اینکه ساختار اقتصادی در ایران نیازمند تحول و مهندسی مجدد و کالن است ، 

اظهار داشت : با بررسی نفوذ دولت در بخش های مختلف صنعتی می توان نتیجه گیری منود 

 که خصوصی سازی نه تنها باعث کوچک تر شدن دولت نشده بلکه موجب بزرگ تر شدن و 

قدرمتند تر شدن دولت نیز شده است.

 ، خصوصی  بخش  به  خودروساز  رشکتهای  واگذاری  در  اهلیت  موضوع  طرح  به  اشاره  با  وی 

خاطرنشان کرد : متاسفانه در جریان خصوصی سازی خودروسازان ، بهرتین اقدامی که صورت 

گرفت خرید سهام رشکت ها توسط خود خودروسازان بود و به ظاهر این بخش ها خصوصی شدند 

در حالی که در واقعیت این کار صورت نگرفت .عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشکاه علم 

و صنعت ، تاکید کرد : خصوصی سازی در صنعت خودرو نیازمند عزم ملی به خصوص در سطح 

مدیران نظام است و با اجرای ظواهر قوانین به جایی نخواهیم رسید.کاکایی با تاکید بر اینکه 

مدیران باید بپذیرند که از دخالت کردن، بگریزند ، ترصیح کرد : متاسفانه ظاهرا صنعت خودرو در 

دست دولت نیست در حالی که در باطن خالف این مساله است.

 مکانیزم مدیریت خصوصی هنوز اجرایی نشده است؛ 

تناقض گویی در سهم دولت از صنعت خودرو

8 Wednesday -  22 November 2017چهارشنبه اول آذر 1396 -  3 ربیع االول 1439  -  شماره 5453      

مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا اعالم کرد:

افزایش کارایی و عمر خودرو با استفاده از قطعات اصلی
مدیرعامل رشکت خدمات فنی رنا گفت: استفاده از قطعات اصلی باعث افزایش کارایی و عمر خودرو خواهد 

شد.

به گزارش سایپا نیوز؛ محمد حسین مهدی با بیان مطلب فوق از تهیه و توزیع قطعات اصلی توسط رشکت 

خدمات فنی رنا خرب داد.

وی ترصیح کرد: حفظ منافع مشرتیان و جلوگیری از وارد شدن صدمات جانی به آنها برای خدمات فنی رنا از 

اهمیت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر مشرتیان نیز به خاطر عدم پرداخت هزینه های بیشرت در استفاده 

از قطعات تقلبی و بی کیفیت، به استفاده از قطعات اصلی بیشرت اهمیت می دهند.

مهدی گفت: متام قطعات توزیع شده از سوی رشکت خدمات فنی رنا دارای استاندارد و سطح کیفی مورد تائید 

خودروساز است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه واردشدن آسیب های احتاملی به خودرو، مشرتیان قطعات 

 اصلی رنا را با برچسب اطمینان فقط از منایندگی ها و عاملیت های فروش مجاز قطعه در رسارس کشور و با 

قیمت های یکسان تهیه کنند.

مدیر عامل رشکت خدمات فنی رنا گفت: قطعاتی که در بسته بندی رنا به بازار قطعات یدکی خودروهای تجاری 

عرضه می شوند همگی دارای گارانتی 9 ماهه بوده و مشرتیان خودروهای سنگین گروه خودروسازی سایپا در 

هنگام خرید قطعات یدکی حتام" به بسته بندی، آرم و نشان رنا بر روی قطعات یدکی توجه و دقت کنند چون 

که نصب قطعات غیراصلی، بی کیفیت و تقلبی موجود در بازار، آسیب های جربان ناپذیری را به خودرو وارد 

خواهد کرد.

مهدی افزود: به منظور کسب رضایت بیشرت مشرتیان و افزایش رضیب اطمینان هنگام خرید قطعه، مشرتیان 

می توانند برای اطالع از اصلی بودن آن، شامره هولوگرام بسته بندی قطعه را به سامانه اطالع رسانی 50002346139 

پیامک کنند تا بالفاصله از اصالت آن قطعه مطمنئ شوند.

وی تاکید کرد: اهمیت اصالت قطعه موجب مطلوبیت برند قطعات رنا در بازار شده و روز به روز مشرتیان از 

کیفیت قطعات داخل بسته بندی رنا بیشرت آگاه می شوند و قطعات رنا را بر سایر قطعات بازار ترجیح می دهند.

گمرک ایران اعالم کرد:

واردات خودرو بدون ثبت سفارش امکان پذیر نیست
گمرک ایران اعالم کرد: ترشیفات ترخیص خودرو در گمرک هوشمند شده و واردات خودرو بدون ثبت سفارش 

امکانپذیر نیست.

مراسم  حاشیه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رشیعتمداری  محمد  دوشنبه  روز  که  است  حالی  در  این 

چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران اعالم کرد که اصالحیه ثبت سفارش واردات خودرو همچنان در هیات 

است. دولت 

به گزارش مهر ، با پیاده سازی سامانه جامع گمرکی و الکرتونیکی شدن ترشیفات ترخیص متامی کاالها به کمک 

سامانه جامع گمرکی؛ ارتباط گمرک ایران با ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت از طریق پنجره واحد تجارت 

نظر گرفنت مجوزهای ورود  با در  انواع خودرو  ثبت سفارش  اخذ مجوز  از  الکرتونیکی شده و پس  فرامرزی 

شامل استاندارد، منایندگی رسمی و دیگر مجوزهای مرتبط با واردات خودرو اطالعات ثبت سفارش به تفکیک 

 شامره شاسی خودروهای وارداتی به صورت الکرتونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 

می نشیند.

در زمان ترخیص خودرو متامی مشخصات هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو، نشان تجاری، تیپ، سال ساخت، 

مدل ساخت، کشور سازنده، تعداد سیلندر، حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، شامره 

شاسی، شامره موتور و نوع سوخت )بنزینی، دیزل، نیمه دیزل، گازسوز، دوگانه سوز یا هیربیدی( با اطالعات ثبت 

سفارش که به صورت الکرتونیکی از طریق ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در اختیار سامانه جامع گمرکی 

قرار گرفته تطبیق داده می شود. 

همچنین با کمک گمرک الکرتونیک، گواهی های ترخیص خودرو نیز به صورت الکرتونیکی جهت شامره گذاری 

متامی  فنی  مشخصات  کرد:  اعالم  ایران  گمرک  گیرد.  می  قرار  خودرو  گذاری  شامره  مرکز  اختیار  در  خودرو 

خودروهای وارداتی در زمان ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت اخذ و به صورت الکرتونیکی به سامانه 

پنجره واحد تجارت فرامرزی ارسال می شود و در زمان اظهار تاییدیه منایندگی های رسمی خودرو به صورت 

الکرتونیکی از سازمان توسعه تجارت استعالم و تاییدیه منایندگی ها به صورت الکرتونیکی از طرف سازمان توسعه 

تجارت ثبت می شود. 

در زمان اظهار صاحب کاال کد ثبت سفارش را ارائه و ترشیفات گمرکی خودروهای وارداتی بر اساس مشخصات 

فنی صورت می گیرد که قبال مجوز ثبت سفارش برای هامن خودرو با مشخصات فنی کامل از جمله شامره شاسی 

اخذ شده است. پس از تطبیق مشخصات فنی خودرو در زمان ترخیص نظر ارزیاب به صورت سیستمی ثبت و 

کامال هوشمند با اطالعات ثبت سفارش هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو، نشان تجاری، تیپ، سال ساخت، 

مدل ساخت، کشور سازنده، تعداد سیلندر، حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، شامره 

شاسی، شامره موتور و نوع سوخت تطبیق داده می شود و هامن اطالعات به صورت الکرتونیکی از طریق سامانه 

جامع گمرکی در اختیار مراکز شامره گذاری خودرو قرار می گیرد.

مراکز شامره گذاری خودرو،  کاال،  کلیه صاحبان  کاغذی؛  گواهی نامه های  به حذف  عنایت  با  و  اساس  این  بر 

دستگاه های اجرایی و سایر مراکز مربوطه می توانند جهت استعالم رسید پروانه الکرتونیک خودروهای وارداتی 

به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک در آدرس اینرتنتی epl.irica.ir/ecl مراجعه منوده و کلیه اطالعات 

مورد نیاز را از این طریق کسب کنند

مسئولیت واردات خودرو بدون ثبت سفارش، با واردکننده است

در همین حال ، دفرت مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: ورود خودرو به گمرکات بدون 

ثبت سفارش به معنی رعایت نکردن قانون و مسئولیت ورود بدون ثبت سفارش خودرو یا هر کاالی دیگری به 

گمرکات و بنادر کشور، برعهده واردکننده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »علی علی آبادی فراهانی« در پی انتشار اخباری با عنوان »تعداد 

خودروهای متوقف در گمرک از 10هزار دستگاه گذشت « گفت: طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات 

مصوب سال 1372 ، واردات کاال مستلزم انجام فرایند ثبت سفارش است و واردات بدون پیش رشط یاد شده، 

مغایر ضوابط و مقررات مربوطه محسوب می شود.

وی تاکید کرد: بنابراین ورود »خودرو« به گمرکات بدون ثبت سفارش، رعایت نکردن قانون است و ورود بدون 

ثبت سفارش خودرو یا هر کاالی دیگری به گمرکات و بنادر کشور مسئولیتش بر عهده وارد کننده است.

علی آبادی فراهانی با اشاره به اینکه همه ثبت سفارشات خودرو دارای مدت اعتبار شش ماهه است، افزود: 

واردات خودرو از محل ثبت سفارش های معترب قبلی در حال انجام بوده است و خللی در واردات خودرو وجود 

ندارد، بنابراین »توقف موقت ثبت سفارش« خودرو به معنی »توقف واردات خودرو« نیست.

علی آبادی فراهانی با اعالم اینکه بر اساس آمار استخراجی از سامانه گمرک ایران در هفت ماهه اول امسال، 

تعداد خودرو وارد شده به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، گفت: در نتیجه 

قیمت  افزایش  با  بازار خودرو  اکنون  اما  است  انتظار  مورد  قیمت ها  کاهش  اصولی  به طور  عرضه،  افزایش 

مواجه شده که یکی از علل اصلی آن اظهارنظرهای غیرکارشناسانه برخی فعاالن اقتصادی مبنی بر انتشار اخبار 

 متعددی از قبیل »توقف واردات خودرو« در رسانه ها و در نتیجه تاثیر گذاری در ملتهب کردن بازار خودرو

 است.

مدیر کل دفرت مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پایان یادآور شد: اکنون با توجه به سیاست ها 

و دستورالعمل پیشنهادی ارسال شده به هیات دولت، ثبت سفارش خودرو تا وصول دستورالعمل جدید به طور 

موقت، متوقف شده است.

شورای رقابت مقصر اصلی مشکالت کنونی است؛

 قطعه سازان راهی جز
 افزایش قیمت ندارند  

در حالی طی هفته های اخیر بحث 

افزایش  برای  سازان  قطعه  رایزنی 

که  شده  مطرح  قطعات  قیمت 

اواخر سال گذشته  این موضوع در 

سازان  قطعه  انجمن  سوی  از  نیز 

بود  بنا  اساس  این  بر  و  مطرح شد 

با  که  ای  جانبه  سه  کمیته  در  تا 

سازان  قطعه  خودروسازان،  حضور 

تشکیل  معدن  و  صنعت  وزارت  و 

می شود بحث آنالیز قیمت قطعات 

 دنبال شود که با اقدام اخیر به نظر 

در  قیمت  آنالیز  موضوع  رسد  می 

 ، است  شده  منتفی  گذشته  سال 

هر چند سخنگوی انجمن سازندگان 

خودرو  های  مجموعه  و  قطعات 

ایران معتقد است که جریان آنالیز 

به  گذشته  سال  در  قطعات  قیمت 

و  است  مانده  مسکوت  دلیل  چند 

از آن به شوک مثبت ورود  بخشی 

باز  خودرو  صنعت  در  رنو  و  پژو 

می گردد که موجب شده موضوع 

گذشته  سال  در  قیمت  افزایش 

شود. منتفی 

موضوع  به  اشاره  با  نیا  به  فرهاد 

آنالیز قیمت قطعات در سال گذشته 

،به خربخودرو اظهار داشت: در سال 

برخی  مسائلی  جهت  به  گذشته 

و شوک  کشور  در  سیاسی  تحوالت 

ورود رشکتهای خارجی، خودروسازان 

پاسخی به درخواست انجمن ندادند 

و این مساله را منوط کرد به اینکه 

تا زمان تعیین تکلیف ، منی تواند در 

این زمینه تصمیمی اتخاذ مناید.

وی گفت : در چند ماه گذشته هر 

قیمت  افزایش  خصوص  در  زمان 

خودروسازان  با  سازان  قطعه 

است،  شده  برگزار  جلساتی 

این  در  اصلی  مشکل  خودروسازان 

جریان را شورای رقابت عنوان کردند 

اجازه  رقابت  شورای  که  مادامی  و 

خودروسازان  به  را  قیمت  افزایش 

ندهد ، خودروساز نیز امکان افزایش 

قیمت قطعات را  نخواهند داشت.

اینکه قطعه سازان  به  اشاره  با  وی 

نزدیک 3 سال است که هیچ گونه 

افزایش قیمتی را نداشته اند، ترصیح 

کرد : بر اساس اعالم شورای رقابت ، 

رشکتهای خودروساز در سال جاری 5 

تا 7 درصد اجازه افزایش داشتند ولی 

سازان  قطعه  درخواست  که  آنچه 

بوده با عددی که شورای رقابت با 

است،   کرده  توافق  خودروسازان  

دارد. زیادی  اختالف 

به گفته وی هم اکنون قیمت برخی 

 45 میانگین  طور  به  اولیه  مواد  از 

است  داشته  افزایش  درصد   75 تا 

این در حالی است که نرخ ارز در 

سال جاری حدود 24 درصد و نرخ 

به طور  اخیر  در سه سال  دستمزد 

افزایش  درصد   17 تا   15 میانگین 

رقم  مجموع  در  که  است  داشته 

. شود  می  باالیی 

وی اظهار داشت : در رشایط کنونی 

مختلف،  های  هزینه  به  توجه  با 

 20 افزایش  نیازمند  سازان  قطعه 

هستند. قطعات  قیمت  درصدی 

با  سازان  قطعه  انجمن  سخنگوی 

توجه به  تاثیر متفاوت هزینه های 

افزود:   ، قطعات  قیمت  بر  تولید 

اساس  بر  سازان  قطعه  انجمن 

 ، سازان  قطعه  از  رسیده  اطالعات 

میانگین هزینه ها را محاسبه و به 

خودروساز پیشنهاد افزایش 25 تا 30 

درصدی را ارائه می کند تا در قیمت 

منایند. لحاظ  شده  متام 

البته  کرد:  تاکید  نیا   به 

این مساله که  بر  نیز  قطعه سازان 

هر گونه افزایش قیمت ممکن است 

بر جریان تقاضا و رکود موقت در 

بازار خودروهای داخلی تاثیر بگذارد 

واقف هستند اما راهی جز افزایش 

قیمت نخواهند داشت.

شورای  که  صورتی  در   : گفت  وی 

صحیح  مدیریت  خواستار  رقابت 

باید ورودهای  بر این جریان است 

مناید  مدیریت  را  خودرو  صنعت 

این در حالی است که قیمت ها در 

فوالد مبارکه به عنوان واحد تولیدی 

و  است  رقابتی  غیر  کامال  دولتی 

شورای رقابت باید در این خصوص 

وارد عمل شود در حالی که شورای 

مثل  هایی  رشکت  دست  رقابت 

فوالد مبارکه را باز گذاشته است و 

فوالد مبارکه قیمت فوالد را با توجه 

در  دهد  تغییر می  بازار  به کشش 

صورتی که باید سهمیه فوالد تولید 

آلومینیوم که  و  ، مس  ، پرتوشیمی 

عمدتا در داخل تولید می شوند با 

قیمت رقابتی در اختیار تولیدکننده 

اولیه  مواد  متاسفانه  اما  گیرد  قرار 

رس  یا  و  شود  می  فروشی  خام  یا 

این  چنانچه  آورد  می  در  بورس  از 

و  گالیه  که  شده  موجب  مسائل 

انتظار قطعه سازان بر رس جای خود 

شورای  باید  رو  این  از  مباند  باقی 

و  کند  ورود  زمینه  این  در  رقابت 

مطمئنا جلوگیری از افزایش قیمت 

درستی  اقدام  تولیدی  محصول 

نخواهد بود. وی گفت : باید قیمت 

تومان  میلیون   50 زیر  خودروهای 

فروش  پر  و  تیراژترین  پر  جزء  که 

محسوب  داخلی  خودروهای   ترین 

گذاری  قیمت  شمول  از  شوند  می 

یا  و  شوند  خارج  رقابت  شورای 

واحدهای  نیاز  مورد  اولیه   مواد 

قطعه سازی قیمت گذاری شود.

سازان  قطعه  انجمن  سخنگوی 

این  مکرر  درخواست  به  اشاره  با 

با  انجمن جهت برگزاری جلسه ای 

شورای رقابت گفت : تاکنون جلسه 

برگزار  زمینه  این  در  گذاری  تاثیر 

است. نشده 

به نیا تاکید کرد : با دریافت اطالعات 

 ، آنها  بندی  دسته  و  سازان  قطعه 

 ، صنایع  کمیسیون  رساغ  به  قطعا 

اقتصادی ، سازمان گسرتش و شورای 

و  حامیت  تا  رفت  خواهیم  رقابت 

همراهی این بخش ها را در بخش 

های  هزینه  و  کشور  سازی  قطعه 

وارد بر این صنعت را کسب کنیم.

انجمن  کرد:  ترصیح   وی 

با  که  کند  می  تالش  سازان  قطعه 

قیمت  افزایش  بحث   ، ها  رایزنی 

و  رسانده  نتیجه  به  را  قطعات 

بخش  روی  بر  که  را  زیادی   فشار 

تا  را  است  کشور  سازی  قطعه 

. مناید  برطرف  حدودی 

این  که  صورتی  در   : گفت  وی 

یابد  ادامه  سازان  قطعه  مشکل 

خودروسازان  مشکالت  شک  بی 

به  نیاز  و  شد  خواهد  بیشرت  نیز 

خواهند  خارجی  قطعات  خرید 

افت  موجب  مساله  این  و  داشت 

خواهد  کشور  در  خودروها  کیفی 

رشایط  در   : کرد  تاکید  وی   . شد 

صنعت  نجات  اقدام  اولین   کنونی 

قطعه سازی کشور است مطمئنا با 

 ، سازی  قطعه  صنعت  گرفنت  جان 

صنعت خودروسازی کشور نیز جان 

تازه ای خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به لزوم طرح 

قرارداد  مفاد  در  ها  افزایش هزینه 

خودروساز با قطعه ساز گفت : هر 

چند طی چند سال اخیر قراردادهای 

سازان  قطعه  با  بزرگ  خودروسازان 

به تدریج تغییرات زیادی کرده است  

با  تغییرات  این  وجه  هیچ  به  اما 

موافقت قطعه سازان داخلی نبوده 

و قطعه سازان در این جریان هیچ 

نقشی در تنظیم قراردادها نداشته 

است.

اصلی  اینکه مقرص  بر  تاکید  با  وی 

در این جریان شورای رقابت است ، 

افزود : در این سالها شورای رقابت 

ریشه  حل  به  پرداخنت  جای  به 

و  خودروساز  قیمتی  مشکل   ای 

دستوری  صورت  به   ، ساز  قطعه 

کاال  نهایی  قیمت  افزایش  از 

این  در  اما  است  کرده  جلوگیری 

مستقیم  تاثیر  که  بنگاههایی  میان 

 ، فوالد  مثل  دارند  تولید  هزینه  بر 

الومینیوم ، دستمزد را آزاد گذاشته 

و اجازه داده که این آب پشت سد 

. شود  جمع  قیمت  افزایش 

که  صورتی  در   : کرد  تاکید   وی 

قیمت گذاری خودرو آزاد شود دو 

خواهد  همراه  به  را  مهم  مزیت 

جریان  اینکه  بر  عالوه  و  داشت 

متعادل  بازار  در  تقاضا  و   عرضه 

می شود ، قیمت خودرو نیز در بازار 

معقول و منطقی خواهد شد.

به گفته وی شورای رقابت باید بازار 

تا خودروساز  فراهم مناید  را  آزادی 

نسبت به مدل و قیمت ها تصمیم 

مادامی  زیرا  کند  اتخاذ  را  درستی 

گیری  تصمیم  بازار روی  که رشایط 

باشد  نداشته  تاثیر  خودروسازان 

بازار  در  مشکالت  شاهد  همواره 

خودرو خواهیم بود. وی با اشاره به 

مشکل چند ساله قطعه سازان ، گفت 

برای  ای  نسخه  تاکنون  متاسفانه   :

این درد مبتال به صنعت قطعه سازی 

 پیچیده نشده است از این رو انتظار 

سازمان   ، صنعت  وزارت  رود  می 

گسرتش ، شورای رقابت و کمیسیون 

صنایع یکبار برای همیشه راه عالج 

تا  کنند  اتخاذ  را  این مشکل  درمان 

هر ساله شاهد ادامه این مشکالت و 

خروج قطعه سازان از صنعت کشور 

نباشیم.

ثبت  اصالحیه  که  کرد  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

است. دولت  هیات  در  همچنان  خودرو  واردات  سفارش 

مراسم  حاشیه  در  رشیعتمداری  محمد  ایسنا،  گزارش  به 

اگر  کرد:  اظهار   ، ایران  کیفیت  ملی  جایزه  دوره  چهاردهمین 

نگاه  یک  در  معدن چیست،  و  بپرسند مشکل صنعت  امروز 

ممکن است پاسخ دهند مشکل بازار است. اما باید بدانیم که 

یکی از مهم ترین نیازهای اساسی چه در بخش عرضه و چه در 

بخش تولید مقوله کیفیت است و به طور حتم تسخیر بازارهای 

و  تولیدی  محصوالت  کیفیت  که  است  این  نیازمند  بین املللی 

عرضه شده خود را باال بربیم، چراکه درغیر این صورت منی توان 

داشت. بین املللی سهم  بازارهای  در 

وی افزود: عالوه بر این باید نوسازی صنعت و معدن مورد توجه 

قرار گیرد. چنانکه در دهه های اخیر به ویژه چند سال گذشته 

بنابر جایگزینی واردات به منظور جلوگیری از خروج ارز بوده 

است، باید 85 هزار واحد صنعتی که در ایران فعالیت می کنند 

مقوله صادرات گرا بودن را مدنظر قرار دهند.

 1000 دپوی  از  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رییس  همچنین 

دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد در سازمان جمع آوری و 

فروش اموال متلیکی خرب داد.

ملی  جایزه  دوره  چهاردهمین  حاشیه  در  پیروزبخت  نیره 

کیفیت ایران ، در پاسخ به این که چه تعداد خودروی وارداتی 

که با معیارهای سازمان ملی استاندارد ایران انطباق نداشته اند 

مرجوع و دپو شده اند؟ اظهار کرد: در حال حارض در گمرکات ما 

حدود 1000 دستگاه خودرو مجوز ترخیص ندارند و مربوط به 

خودروهای مختلفی از جمله خودروهای اروپایی یا آسیای دور 

می شوند. تنها در یکی از گمرکات که مربوط به هرمزگان است 

800 دستگاه خودروی غیراستاندارد وجود دارد و در دو گمرک 

دیگر حدود 200 خودرو نیز چنین وضعیتی دارند.

وی افزود: این خودروها در حال حارض در سازمان اموال متلیکی 

از  و  نداده ایم  آنها  به  فروش  یا  ترخیص  اجازه  که  دارند  قرار 

ابتدای امر نیز اعالم کردیم که باید مرجوع یا صادر شوند. این 

خودروها ابتدا در گمرک بودند و سپس به اموال متلیکی رفتند و 

آنجا نیز نتوانستند تاییدیه های الزم را اخذ کنند.

بیشرتین  که  این  به  پاسخ  در  استاندارد  ملی  سازمان  رییس 

است؟  بوده  چه  خودروها  این  استاندارد  تطبیق  مغایرت 

گفت: این خودروها موفق به اخذ گواهی تاییدیه نو نشدند 

و نتوانستند 52 استاندارد الزم را کسب کنند. برخی از آنها در 

خصوص میزان مرصف سوخت تطبیق نداشتند و برخی دیگر با 

بودند. روبرو  دیگری  مسائل 

اصالحیه ثبت سفارش واردات خودرو هنوز در دولت است؛

دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد

 

به گفته وی دولت همچنان متایلی به رها منودن این نوع بنگاههای بزرگ اقتصادی را ندارد.

وی ترصیح کرد : در چنین رشایطی است که عموما هر مشکلی که در هر حوزه ای بوجود می آید مردم 

دولت را مقرص می دانند و خواستار دخالت دولت جهت رفع آن مشکل هستند .
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هامونی درنشست کانون نهاد های سرمایه گذاری مطرح کرد؛

ابزارهای متنوع؛ فصل همکاری مشترک بازار سرمایه و شهرداری تهران
صکوک منفعت برای تامین مالی بیلبوردهای شهری گزینه بسیار خوبی است و می تواند درآمدهای آتی شهرداری را 

یکجا و تنزیل شده کند. در حال حارض صدا و سیام برای تبلیغات خود درخواست انتشار صکوک منفعت را به سازمان 

بورس ارسال کرده و مجوزهای فقهی آن نیز صادر شده است.

به گزارش سنا، امیر هامونی ، مدیر عامل رشکت فرابورس ایران با اشاره به اینکه تعهدات شهرداری هفته گذشته با 

همکاری شهرداری تهران و بانک شهر ختم به خیر شد ،گفت: با این اتفاق نگرانی بازار رسمایه بابت نکول اوراق اوراق 

شهرداری برطرف شد و همه بدهی شهرداری ها تسویه شد. 

وی با تاکید بر اینکه این تسویه تعهدات شهرداری تهران و سایر شهرداری ها پیام مثبتی برای بازار رسمایه از طرف 

شهرداری و مدیریت شهری است، افزود: ابزارهای متنوعی در بازار رسمایه وجود دارد که می تواند آغازگر فصل مشرتک 

همکاری بازار رسمایه و شهرداری تهران باشد. 

به گفته هامونی صندق های رسمایه گذاری و مستغالت می تواند کاربرد باالیی در شهرداری تهران داشته باشد و 

مشارکت مردم در بازار رسمایه از طریق »ریت«ها انجام شود. در حال حارض »ریتی« در بازار رسمایه وجود ندارد 

. صندوق های زمین و ساختامن هم جزو این گروه نیستند چون صندوق امالک و مستغالت محسوب منی شوند.

وی صکوک منفعت را در بحث فضای تبلیغات شهری ابزار مناسبی دانست و اظهار داشت:صکوک منفعت برای تامین 

مالی بیلبوردهای شهری گزینه بسیار خوبی است و می تواند درآمدهای آتی شهرداری را یکجا و تنزیل شده کند. 

به گفته هامونی در حال حارض صدا و سیام برای تبلیغات خود درخواست انتشار صکوک منفعت را به سازمان بورس 

ارسال کرده است. مجوزهای فقهی این موضوع نیز صادر شده است.

مدیر عامل فرابورس ایران در بحث های توسعه شهری ، بحث زیر ساخت ها ، حمل و نقل و قطار شهری نیز به تامین 

مالی از طریق صکوک منفعت اشاره کرد و افزود: شهرداری یا سازمان هایی که وابسته به شهرداری هستند صکوک 

منفعت را می توانند جایگزین دریافت درآمدهای خرد خرد کنند؛ به این ترتیب که با اوراق منفعت کل درآمد قطار 

شهری را یکجا در ابتدای سال در اختیار می گیرند .

وی صکوک اجاره را نیز گزینه مناسبی برای تامین مالی شهرداری دانست و گفت: با توجه به دارایی های سنگین 

شهرداری تهران که عموما منجمد و راکد است و استفاده ای از آنها منی شود صکوک اجاره می تواند منابع مالی 

شهرداری تهران را تحریک کند.

هامونی پیشنهاد کرد در بحث سالمت شهری و بحث های توریسم سالمت شهرداری پروژه هایی را در قالب صندوق 

پروژه تعریف و از طریق بازار رسمایه تامین مالی کند.

وی هچنین به بازار دارایی های فکری برای حراج های هرنی در حوزه هرن شهری اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع 

» اقتصاد شادی« مدتی است در اسرتالیا مطرح شده و تبدیل به یک رشته تحصیلی شده که در دانشگاه های اسرتالیا 

تدریس می شود و این موضوعی است که واقعا تهران به آن نیاز دارد. پروژه های تفریحی ، فرهنگی و ورزشی را می 

توان تعریف کرد و از طریق بازار رسمایه تامین مالی شود.

مدیر عامل فرابورس ایران در خامته پیشنهاد کرد :شهرداری زمینی را در اختیار بازار رسمایه قرار دهد تا بازار رسمایه در 

قالب صندوق پروژه نهادهای مالی فعال را در یک مرکز مالی تجمیع کند. تشکیل یک مرکز مالی در کشور می تواند 

رصفه ناشی از مقیاس ایجاد کند ، ترافیک را کنرتل کند و منافع بسیار دیگری داشته باشد. قطعا این پروژه که تامین 

مالی آن از طریق بازار رسمایه هم صورت بگیرد بسیار سودآور خواهد بود. 

وی همچنین با اشاره به اینکه برخی نهادهای بازار رسمایه از شهرداری طلبکار و برخی بدهکار هستند،گفت: اگر 

شهرداری فضای تهاتر بدهی ها و طلب ها را برای نهادهای بازار رسمایه ایجاد کند مسائل مالی نهادهای مالی بازار 

رسمایه به شهرداری به راحتی و به رسعت حل می شود.

همچنین در این نشست سعید اسالمی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای رسمایه گذاری ایران، عنوان کرد: شهرهای 

ایران مدت ها است در امر توسعه با مشکالت گوناگون مالی روبرو هستند و برای حل این معضل روش های گوناگون 

تامین مالی را تجربه کرده اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از روش های تامین مالی هزینه های شهری موفق نبوده است، عنوان کرد: یکی از بهرتین 

ابزار های تامین مالی همه بخش های اقتصادی کشور از جمله هزینه های شهری بازار رسمایه است.

اسالمی بیدگلی با اشاره به اهمیت شفافیت و تامین منابع با هزینه کمرت افزود: اوراق مشارکت، انواع صکوک، اوراق 

بهادار و غیره می توانند راه تامین مالی هزینه های شهری از طریق بازار رسمایه باشند.

در ادامه این نشست حجت الله میرزایی، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، عنوان کرد: در دنیا 

شهرها به مرکز انباشت رسمایه تبدیل شده اند و فرآیند توسعه در بسرت آنها انجام می شود.

وی با بیان اینکه شهر تهران ۹ میلیون جمعیت ثابت دارد، ادامه داد: جمعیت باال، سطح درآمد متنوع و سبک زندگی 

در تهران سه فاکتور مهمی است که این شهر را به بازاری مطمنئ برای رسمایه گذاری تبدیل کرده است.

میرزایی افزود: ویژگی مکانی تهران و زیر ساخت های مختلف و گسرتدگی فن آوری اطالعات در آن، فرصت مهم 

رسمایه گذاری شهری است.وی با تاکید بر اینکه اگر رسمایه گذاری در تهران توجیه نداشته باشد در هیچ شهر دیگری 

نیز توجیه پذیر نیست، افزود: مشوق ها و رشایط تهران جذابیت رسمایه گذاری در آن را ارتقا داده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری، ادامه داد: تا کنون منابع مالی مورد نیاز شهر تهران از طریق فروش تراکم و 

عوارض ساخت و ساز تامین و در واقع به یک فرآیند هرمی تبدیل شده است که نیاز به اصالح دارد.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از فروش تراکم و عوارض ساخت و ساز، که ۸۰ درصد منابع شهرداری را تامین کرده است 

مسیری بی ثبات و غیر قابل اعتامد است و نتایج خطرناکی به همراه دارد و امروز زیست شهری تهران را با چالش 

روبرو کرده است.
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بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 

و  داخلی  کنرتل  دستورالعمل 

راهربی  دستورالعمل  پیش نویس 

 2۰12 سال  در  بار  اولین  را  رشکتی 

منترش کرد. بر اساس این دستورالعمل، 

تا معیار  بود  رشکت ها ملزم خواهند 

داشنت حداقل 2۰ درصد مدیر مستقل 

پذیرفته  رشکت های  کنند.  رعایت  را 

ملزم  تهران همچنین  بورس  در  شده 

عموم  برای  کافی  اطالعات  هستند 

منترش کنند تا عموم بتوانند قضاوت 

از  قبل  رشکت  اوضاع  از  درستی 

داشته  به رسمایه گذاری  تصمیم گیری 

باشند.

مدیر نظارت بر نارشان سازمان بورس 

و اوراق بهادار در گفت و گو با سنا 

تعریف  که  سوال  این  به  پاسخ  در 

روشن حاکمیت رشکتی چیست و چه 

اهدافی از اجرای آن در بازار رسمایه 

کلی  طور  به  گفت:  می شود،  دنبال 

راهربی رشکتی مجموعه مکانیسم های 

کنرتل رشکت هاست. و  هدایت 

سعید محمدعلیزاده افزود: حاکمیت 

رشکتی، توزیع حقوق و مسئولیت های 

از  اعم  رشکت ها  مختلف  ذی نفعان 

سایر  و  کارکنان، سهام داران،  مدیران، 

شخصیت های حقیقی و حقوقی را که 

از فعالیت های رشکت تاثیر پذیرفته و 

بر آن اثر می گذارند مشخص می کند.

اینکه راهربی رشکتی  با اشاره به  وی 

این  گفت:  دارد،  فراوانی  ابعاد 

جهت  رویه هایی  و  قوانین  که  نظام 

در  تصمیم گیری   فرآیند های  تعیین 

تعیین  هدف گذاری،  از  اعم  رشکت 

ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی 

سیستم های کنرتلی را معین می کند، با 

راه هایی که تامین کنندگان منابع مالی 

جهت اطمینان از بازگشت رسمایه شان 

به کار می بندند ارتباط تنگاتنگی دارد.

کرد:  خاطرنشان  محمدعلیزاده 

حاکمیت رشکتی را می توان بر اساس 

بخش  به  بازار  مقررات  و  قوانین 

جربان  مدیران،  وظایف  کلی  های 

و  سهامداران  نقش  مدیران،  خدمات 

پاسخگویی و حسابرسی تفکیک کرد.

در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 

موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره 

نظام  بر  حاکم  قوانین  رشکت ها، 

حاکمیت رشکتی چیست و تاثیر اجرای 

بنگاه های  بر  رشکتی  حاکمیت  نظام 

سهامداران  و حفظ حقوق  اقتصادی 

مطابق  گفت:  بود،  خواهد  چه  خرد 

و  ابزارها  »توسعه  قانون  ماده 13  با 

تسهیل  راستای  در  مالی  نهادهای 

 44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای 

قانون اساسی مصوب 25 آذر 13۸۸، 

مدیران نهادهای مالی، نارشان اوراق 

بهادار و تشکل های خود انتظام شامل 

عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  اعضای 

کیفری  قطعی  محکومیت  فاقد  باید 

موثر بوده و از صالحیت حرفه ای الزم 

برخوردار باشند. در صورت فقدان یا 

نامربدگان،  حرفه ای  صالحیت  سلب 

مرجع انتخاب کننده موظف است از 

یاد شده  به سمت های  آنان  انتخاب 

خودداری و یا مدیران انتخاب شده را 

برکنار کند. از آن سمت 

مدیر نظارت بر نارشان سازمان بورس 

و اوراق بهادار افزود: همچنین مطابق 

رشکت های  اساسنامه   27 ماده  با 

پذیرفته شده در بورس، حداقل یکی 

از اعضای هیات مدیره یا مناینده وی 

تحصیالت  دارای  و  غیرموظف  باید 

مالی،  مدیریت  )حسابداری،  مالی 

با  مدیریت  رشته های  سایر  اقتصاد 

تجربه  و  اقتصادی(  یا  مالی  گرایش 

باشد. مرتبط 

پیش نویس  با  مطابق  داد:  ادامه  وی 

اکرثیت  راهربی رشکتی،  دستورالعمل 

اعضای هیات مدیره باید غیرموظف 

باشند و تعداد مدیران مستقل هیات 

مدیره نباید کمرت از 2۰ درصد تعداد 

کل اعضای هیات مدیره باشد.

این مقام مسوول تاکید کرد: با توجه 

به موارد قانونی پیش گفته در صورت 

اصول  شدن  محقق  از  کامل،  اجرای 

حقوق  رعایت  شامل  که  راهربی 

با  منصفانه  برخورد  و  سهامداران 

پاسخگویی  شفافیت،  و  افشا  آن ها، 

اطمینان معقول کسب  درستکاری  و 

می شود.

محمدعلیزاده سپس در پاسخ به این 

حاکمیت  نظام  پیاده سازی  که  سوال 

رشکتی به عنوان یکی از رسحلقه های 

مهم مناسبات اقتصادی با چه چالش 

است، گفت:  مواجه  در کشور  هایی 

در  قانونی  چالش  چالش،  مهم ترین 

بخش قانون تجارت و تدوین مقررات 

اوراق  و  بورس  در  رشکتی  حاکمیت 

است. بهادار 

مرتبط  چالش های  با  رابطه  در  وی 

داد:  توضیح  تجارت  قانون  اصالح  با 

اصول  اصلی  ارکان  اینکه  به  توجه  با 

حاکمیت رشکتی مانند ساختار، ترکیب 

سازوکارهای  هیات مدیره،  وظایف  و 

هیات  مدیره،  بر  نظارت  و  استقالل 

سازوکارهای  و  سهامداران  رأی  حق 

اقلیت  سهامداران  حقوق  از  حامیت 

در قانون تجارت تعریف می شود، در 

نظر گرفنت اصول حاکمیت رشکتی در 

اصالح قانون تجارت و یا قانون بازار 

اوراق بهادار گامی مهم و اساسی در 

استقرار نظام حاکمیت رشکتی مناسب 

از  نتیجه حامیت  در  و  در رشکت   ها 

بود. خواهد  رسمایه گذاران  حقوق 

این مقام مسوول، درخصوص تدوین 

بورس  در  رشکتی  حاکمیت  مقررات 

اوراق بهادار هم گفت: با عنایت به 

اینکه در حال حارض مقررات مربوط 

اوراق  بورس  در  حاکمیت رشکتی  به 

بهادار در حال تدوین است، توجه به 

آن  از  مهمرت  و  کشورها  سایر  تجربه 

لحاظ کردن ویژگی های خاص کشور 

است. اجتناب ناپذیر  امری  ما 

درباره  همچنین  محمدعلیزاده 

و  بنگاه ها  در  تاکنون  که  اقداماتی 

استقرار  پیرامون  ایرانی  های  رشکت 

کنرتل  نظام  و  رشکتی  حاکمیت 

انجام  ریسک  مدیریت  و  داخلی 

تصویب  و  تهیه  گفت:  نیز  شده 

دستورالعمل کنرتل های داخلی نارشان 

بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده 

 ،)13۹1( ایران  فرابورس  و  تهران 

 )13۹1( حسابرسی  کمیته  منشور 

داخلی  حسابرسی  فعالیت  منشور 

الزامات  رعایت  لیست  )13۹1( چک 

کنرتل های داخلی حاکم بر گزارشگری 

الزم  رهنمودهای   ،)13۹1( مالی 

کنرتل های  دستورالعمل  راستای  در 

کارگاه  برگزاری   ،)13۹1( داخلی 

داخلی  کنرتل های  ارزیابی  آموزشی 

و   )13۹1( مالی  گزارشگری  بر  حاکم 

تهیه پیش نویس دستورالعمل راهربی 

پرسشنامه  پیش نویس  و  رشکتی 

بورس  رشکتی  راهربی  امتیازبندی 

این  جمله  از  تهران  بهادار  اوراق 

. است  بوده  اقدامات 

به  شد:  یادآور  مسوول  مقام  این 

دستورالعمل  بهرت  اجرای  منظور 

کنرتل های داخلی از جمله اظهارنظر 

حسابرس مستقل در خصوص استقرار 

و به کارگیری سیستم کنرتل های داخلی 

مناسب و اثربخش توسط رشکت، از 

سازمان  با  الزم  مکاتبات   13۹1 سال 

حسابرسی صورت گرفته و ضمن ارائه 

در  پیشنهادی  ضوابط  و  راهکارها 

نسبت  حسابرس  اظهارنظر  با  رابطه 

درخواست  داخلی،  کنرتل های  به 

شد تا رهنمودها و ضوابط موردنظر 

تا  که  شود  ارائه  حسابرسی  سازمان 

کنون سازمان حسابرسی استاندارد یا 

رهنمودی در این خصوص ارائه نداده 

است.

پیش  در  الزم  قانونی  مواد  پیشنهاد 

از  بازار  قانون  اصالحیه  نویس 

گفته  به  که  است  مواردی  دیگر 

و  تهیه  راستای  در  محمدعلیزاده، 

راهربی رشکتی  دستورالعمل  تصویب 

و نیز رعایت دستورالعمل کنرتل های 

داخلی توسط نارشان، مطرح شده و 

میباشد. پیگیری  حال  در 

مدیر نظارت بر نارشان سازمان بورس 

از  دیگری  بخش  بهادار،در  اوراق  و 

سوال  این  به  پاسخ  در  گفتگو  این 

بخش  بودن  دولتی  به  توجه  با  که 

آیا  ایران،  بانکداری  نظام  از  اعظمی 

عنارص  که  ندارد  وجود  خطر  این 

اصلی حاکمیت رشکتی نظیر استقالل 

استقالل  مدیرعامل،  از  مدیره  هیئت 

و  خارجی  و  داخلی  حسابرسی های 

از حقوق ذی نفعان و  اصل حفاظت 

نادیده  سپرده گذاران  خاص  طور  به 

مالکیت  ساختار  گفت:  شود،  گرفته 

رشکت ها از گذشته مورد نظر بسیاری 

از پژوهش ها بوده و متغیر تاثیرگذاری 

بر سایر ویژگی های رشکت هاست. در 

حوزه حاکمیت  رشکتی نیز این متغیر 

است. تاثیرگذار  بسیار  عاملی 

کرد:  خاطرنشان  محمدعلیزاده 

رشکت هایی که در آنها مترکز مالکیت 

کمرت است، مالکیت غیردولتی بوده و 

و  خرد  سهامداران  از  برگرفته  قدرت 

اصلی  عنارص  استقالل  است،  اقلیت 

بوده  آنها بیشرت  حاکمیت رشکتی در 

اعضای کمیته های  انتخاب  فرآیند  و 

حسابرسی یا حسابرسی داخلی و سایر 

ارکان به جای آنکه انتصابی و رصفا از 

طرف سهامدار عمده و نهادی باشد، 

مبنای مناسب تری داشته و بر اساس 

است. تخصص  و  شایستگی 

فشار  آن  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 

حاکمیت  اصلی  عنارص  بر  کمرتی 

رشکتی، از طرف مالکان و یا مدیران 

دولتی و یا شبه دولتی وارد می شود. 

نوع  و  مالکیت  ساختار  بنابراین 

استقالل  حفظ  در  مهمی  نقش  آن 

برعکس  دارد.  آنها  عملکرد  و  عنارص 

هیئت مدیره  اعضای  که  رشکتی  در 

و  بوده  عمده  سهامداران   از  اغلب 

مدیرعامل  بوده  دولتی  نهادهای  یا 

متام اختیارها را برعهده دارد، کارکرد 

سایر عنارص حاکمیت رشکتی پایین و 

دارد. کمرتی  اثربخشی 

وی اظهار داشت: در ایران نیز، سازمان 

دستورالعمل  بهادار  اوراق  و  بورس 

پیش نویس  و  داخلی  کنرتل 

برای  را  رشکتی  راهربی  دستورالعمل 

بار در سال 2۰12 منترش کرد.  اولین 

این دستورالعمل، رشکت ها  بر اساس 

داشنت  معیار  تا  بود  خواهند  ملزم 

را  مستقل  مدیر  درصد   2۰ حداقل 

رعایت کنند. رشکت های پذیرفته شده 

در بورس تهران همچنین ملزم هستند 

اطالعات کافی برای عموم منترش کنند 

از  درستی  قضاوت  بتوانند  عموم  تا 

اوضاع رشکت قبل از تصمیم گیری به 

باشند. داشته  رسمایه گذاری 

کرد:  تاکید  مسوول  مقام  این 

شده،  اشاره  رهنمودهای  و  مقررات 

ساختار  مدیره،  هیات  مسئولیت های 

هیات مدیره از جمله تعداد مدیران 

مقدار  سهامداران،  حقوق  مستقل، 

کمیته  وظایف  نیاز،  مورد  افشای 

حسابرسی و فرایندهای حسابرسی را 

می کند. ترشیح 

محمدعلیزاده با بیان اینکه رتبه بندی 

توسط  رشکتی  راهربی  شاخص  و 

موسسات تخصصی حوزه رتبه بندی و 

پژوهشگران انجام می شود، گفت: با 

این موسسات  از  این، بسیاری  وجود 

یافته  توسعه  کشورهای  در  تنها 

فعال هستند که این نقصان باید به 

کشورهای  زیرا  شود؛  اصالح  رسعت 

دارند  وجود  زیادی  توسعه  حال  در 

که نیاز به ارزیابی صحیح از راهربی 

رتبه بندی های  البته  دارند.  رشکتی 

قابل مالحظه ای نیز برای کشورهای در 

است. شده  تدوین  توسعه  حال 

مدیر نظارت بر نارشان سازمان بورس 

در  داشت:  اظهار  بهادار  اوراق  و 

ترکیه،  از  می توان  منطقه  کشورهای 

تایلند، کره جنوبی و هند نام برد که 

مقررات  و  ضوابط  تدوین  بر  عالوه 

راهربی رشکتی در  رتبه بندی راهربی 

انجام  را  اقداماتی  نیز  رشکت ها 

داده اند. 

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار تشریح کرد:

 اقدامات سازمان بورس 
در استقرار حاکمیت شرکتی



Wednesday -  22 November 2017چهارشنبه اول آذر 1396 -  3 ربیع االول 1439  -  شماره 5453       10



11 Wednesday -  22 November 2017چهارشنبه اول آذر 1396 -  3 ربیع االول 1439  -  شماره 5453      



رسپرست یکی از تیم های دانشگاهی رشکت کننده در 

مسابقه »ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی«، جزئیات 

و اهداف برپایی این مسابقه را که منتج به طراحی و 

ساخت ماهواره ایرانی می شود، ترشیح کرد.

مسابقه  درباره  صادقی  علی  حامد  مهر،  گزارش  به 

ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی با بیان اینکه در این 

و  ایران طراحی  توسط سازمان فضایی  که  مسابقات 

دانشگاههای کشور حضور  از  تیم  تعریف شده، ۲۰ 

دارند، گفت: مشابه مسابقه مکعب ایرانی در رسارس 

جهان برگزار می شود، مانند مسابقه ای که در اروپا برپا 

می شود و ۵۰ ماهواره »کیوب ست« از دانشگاه های 

گوناگون از قاره های مختلف در آن رشکت می کنند.

یا  پروپوزال  ارائه   ۹۴ سال  اسفند  از  داد:  ادامه  وی 

پیشنهادیه های تیم های رشکت کننده در مسابقه رشوع 

و  داوری  پیشنهادیه ها  این  اول،  مرحله  در  که  شد 

بررسی شد و حدود ۱۰ یا ۱۵ پیشنهادیه  برتر به مرحله 

بعد یعنی فاز طراحی مفهمومی ماهواره کیوب ست 

راه پیدا کردند.

درباره  خواجه نصیر  دانشگاه   ۱ نصیر  تیم  رسپرست 

ماهواره های  کرد:  اظهار  کیوب ست،  ماهواره های 

کیوب ست استانداردهای خاصی دارند و با توجه به 

پیرشفت تکنولوژی، اندازه و سایز ماهواره ها روز به 

که  دارد  وجود  استانداردی  می شوند.  کوچکرت  روز 

آن هر واحد یک ماهواره کیوب ست می تواند  طبق 

یک مکعب با ابعاد ۱۰ سانتی مرتی باشد. ماهواره های 

مختلف سه کیوب یا شش کیوب داریم که تشکیل شده 

از کنار هم قرار گرفنت چند واحد یک کیوبی هستند.

علی صادقی افزود: این ماهواره ها در چندسال اخیر 

و  دانشگاه ها  و  هستند  گسرتش  حال  در  دنیا  در 

رشکت های دانش بنیان مختلف رشوع به فعالیت در 

این زمینه کرده اند، از این رو این  اقدامات بسرتی شد 

برای آنکه سازمان فضایی ایران، مسابقه ای را در این 

برگزار کند. زمینه 

وی درباره روند مسابقه، توضیح داد: در ابتدا ۲۰ تیم 

دانشجویی در فاز طراحی مفهومی ماهواره کیوب ست 

فعالیت کردند و اسناد و بخش فنی کار آن ها مورد 

داوری قرار گرفت و پنج تیم از دانشگاه های رشیف، 

امیرکبیر، مالک اشرت، تربیز و خواجه نصیر به مرحله 

بعد یعنی طراحی مقدماتی راه پیدا کردند. این پنج 

تیم در فاز بعدی در رقابت با یکدیگر جزئیات طراحی 

به  آن ها  میان  از  تیم  سه  و  کردند  دقیق تر  را  خود 

مرحله بعد راه یافتند.

رسپرست تیم نصیر ۱ دانشگاه خواجه نصیر افزود: در 

این مرحله ماهواره ای که این سه تیم طراحی کردند، 

باید ساخته شود. در ساخت این ماهواره ها چند نوع 

استاندارد وجود دارد که در ایران استاندارد اروپا به کار 

گرفته می شود. مرحله ای وجود دارد که به آن ساخت 

مدل مهندسی گفته می شود که در آن ماهواره همه 

کارکردهایی که باید در فضا داشته باشد را در زمین 

انجام می دهد، اما قطعات آن قطعاتی نیست که در 

فضا هم کارایی داشته باشد. چرا که فضا رشایط خاص 

خود را دارد.

علی صادقی یادآور شد: در مدل مهندسی به لحاظ 

عملکردی چک می شود که کار و طراحی ها به درستی 

انجام گرفته  باشد. در مرحله بعدی با عنوان »ساخت 

مدل فضایی«، در پروژه قطعات فضایی به کار گرفته 

باالتری  هزینه  قطعات  نوع  این  البته  که  می شوند 

دارند.

وی ادامه داد: سازمان فضایی ایران در حال حارض با 

این سه تیم برای ساخت یک مدل مهندسی قرارداد 

می بندد تا در این مرحله نشان داده شود که طراحی 

آن ها پاسخگوی نیازمندی های اولیه است یا خیر.

رسپرست تیم نصیر ۱ دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: 

مراحل  این  کردن  از طی  پس  است  توانسته  ما  تیم 

را  مهندسی  که می توانند مدل  باشد  تیمی  جزو سه 

بسازند. مدل مهندسی  تیمی که بین این سه تیم بتواند 

را  امتیاز  بیشرتین  و  کند  پاس  را  تست ها  بیشرتین 

کسب کند، برای ساخت مدل فضایی انتخاب می شود.

علی صادقی درباره نتیجه این مسابقه گفت: سازمان 

همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه یا هامن اپسکو 

)سازمان همکاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه( که در 

آن کشورهای چین، ایران، ترکیه و چند کشور دیگر در 

کارهای فضایی با یکدیگر همکاری می کنند، ماهواره ای 

را که به عنوان »مدل فضایی« ساخته می شود توسط 

این  و  می دهد  قرار  مدار  در  و  کرده  پرتاب  چین 

کشورها با هم یک ماموریت را به صورت منظومه ای 

انجام می دهند.

وی با بیان اینکه خروجی این مسابقه این است که 

تیم برنده ماهواره ای را که ایران ساخت آن را برعهده 

گرفته، می سازد تا توسط اپسکو به فضا پرتاب شود، 

ترصیح کرد: این مسابقه به لحاظ همکاری بین املللی 

توسط  ایران  ساخت  ماهواره  گرفنت  قرار  مدار  در 

اپسکو اهمیت دارد. همچنین طبیعتا این مسابقه برای 

دانشگاهها و دانشجوهایی که در این زمینه فعالیت 

می کنند نیز حائز اهمیت است.

رسپرست تیم نصیر ۱ دانشگاه خواجه نصیر اضافه کرد: 

نکته دیگر این است که تیم هایی که در این مسابقه 

مختلفی  رشته های  از  دانشجویانی  می کنند،  رشکت 

الکرتونیک،  مخابرات،  برق،  فضا،  مهندسی  همچون 

رو  این  از  هستند،  کامپیوتر  نرم افزار  و  سخت افزار 

گرفنت  نظر  در  با  مسابقه  این  دستاوردهای  از  یکی 

چالش های کار تیمی، فعالیت مشرتک دانشکده های 

مختلف در یک پروژه است. همچنین نیروی انسانی  

که در این پروژه فعالیت می کند، می تواند تجربیاتش 

را در پروژه های ماهواره ای بعدی کشور به کار گیرد.

علی صادقی درباره معیار انتخاب تیم های برتر گفت: 

انتخاب شدند، هریک  تیم  این سه  که  در مرحله ای 

از تیم ها ۳۵ سند فنی تولید کردند و این اسناد طبق 

تحویل  فضایی  سازمان  به  باید  اروپا  فنی  استاندارد 

داده می شد و مورد داوری قرار می گرفت و براساس 

امتیازاتی که در مرحله داوری به هر تیم داده شد، 

انجام گرفت و تیم دانشگاه مالک اشرت  رتبه بندی ها 

رتبه اول، امیرکبیر رتبه دوم و خواجه نصیر رتبه سوم 

را کسب کردند.

شیوه ساخت »ماهواره مکعب ایرانی«

12

هشدار در مورد مشکالت ضدبدافزار ویندوز 1۰
مایکروسافت از یک دهه قبل از برنامه های ضدبدافزار در ویندوز خود بهره می گیرد و حاال 

مشخص شده که فناوری یادشده در ویندوز ۱۰ قدیمی بوده و فاقد کارآمدی است.

روی  بر  بدافزارها  نصب  از  جلوگیری  فناوری ها  این  از  استفاده  هدف   ، فارس  گزارش   به 

 address space رایانه های کاربران بوده است.بدین منظور مایکروسافت از فناوری موسوم به

layout randomization )ASLR( استفاده می کند که در ویندوز ۱۰ هم به کار گرفته شده، 

اما حاال مشخص شده فناوری مذکور در تازه ترین ویندوز مایکروسافت دارای مشکالتی است 

و این امر شناسایی بدافزارها در سیستم عامل یادشده را با مشکل مواجه می کند.

نرم افزار گوگل با زبان برنامه نویسی اپل سازگار شد  
گوگل قصد دارد به زبان برنامه نویسی جدید اپل موسوم به سوئیفت روی خوش نشان دهد 

و استفاده از کدهای آن را در زبان برنامه نویسی تازه خود موسوم به Fuchsia ممکن کند.

به گزارش فارس ، در هفته های اخیر بحث و جدل های فراوانی در مورد واکنش گوگل در 

قبال زبان برنامه نویسی جدید اپل به وجود آمده بود و اعالم همکاری دو طرف می تواند 

نویدبخش عرضه نرم افزارها و برنامه های جدید و پرکاربردی برای کاربران تلفن همراه و 

دیگر وسایل الکرتونیک سیار باشد.
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رئیس مرکز ملی فضای مجازی از ثبت بیش از ۱۷ 

هزار کانال در سامانه وزارت ارشاد خرب داد و گفت: 

در صورتی که کانال هایی لطمه اقتصادی، حیثیتی 

به افراد وارد کنند، پیگیری قضایی می شوند.

به گزارش فارس، ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز 

ملی فضای مجازی در جمع خربنگاران با اشاره به 

سایت  در  تلگرامی  کانال  هزار   ۱۷ تاکنون  اینکه 

وزارت ارشاد ثبت نام کرده اند، گفت: این کانال ها 

طریق  از  ثبت نام شان  و  هستند  هویت  دارای 

تأیید رسیده است.  به  ارشاد  وزارت 

امنیت  که  کانالی  هر  کرد:  تاکید  فیروزآبادی 

اقتصادی و آبروی افراد را مختل کند، از طریق قوه 

قضائیه و پلیس فتا مورد پیگرد قانونی قرار خواهد 

گرفت. 

فضای  چالش های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

مجازی در کشور ما این است که گمنامی بسیار 

زیاد است، گفت: این میزان گمنامی بیش از حد 

معمول نسبت به سایر کشورهاست و با توجه به 

اینکه ذات فضای مجازی گمنامی است، اما برای 

مقابله با آن در حال برنامه ریزی هستیم. 

که  هستیم  شاهد  متأسفانه  گفت:  فیروزآبادی 

برخی از این موارد، رسانه های رسمی هستند که 

مخاطبان زیادی دارند و با ایجاد موج هایی، ناامنی 

می کنند.  ایجاد  ذهنی 

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اگر 

در کانال های رسمی هتک حیثیتی صورت پذیرد 

و به مسائل اقتصادی افراد لطمه وارد شود برخورد 

می کنیم، گفت: دستگاه قضائی و پلیس فتا آماده 

هستند تا با این کانال ها برخورد جدی انجام دهند. 

متولی  هم اکنون  اینکه  به  پاسخ  در  فیروزآبادی 

کرد:  ترصیح  کجاست،  کشور  در  مجازی  فضای 

درباره فضای مجازی تقسیم کار شده است و هر 

در  که  انجام می دهد  را  دستگاهی وظایف خود 

وزارت  قضائیه،  قوه  پرورش،  و  آموزش  میان  این 

خود  به  مختص  وظایف  هرکدام  که  ارتباطات 

محتواهای  درباره  همچنین  می دهند،  انجام  را 

محتوای  مصادیق  تعیین  کارگروه  نیز  نامناسب 

مجرمانه، اقدامات مؤثری انجام داده و این روند 

بود. خواهد  ادامه دار 

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

1۷ هزار کانال تلگرامی ثبت شدند
آی مک پروی تازه اپل

 با امکانات استثنایی از راه می رسد
اپل قصد دارد مدلی جدید و قدرمتند از رایانه رومیزی آی مک پروی 

خود عرضه کند که حداقل قیمت آن ۵۰۰۰ دالر خواهد بود.

به گزارش مهر ، در این رایانه از پردازنده های Xeon رشکت اینتل با ۱۸ 

هسته استفاده خواهد شد.

همچنین کارت گرافیک این رایانه ساخت ای ام دی بود و رسعت پردازش 

آن به ۲۲ ترافالپ خواهد رسید. قرار است آی مک پروی جدید در تاریخ 

۱۸ دسامرب یعنی حدود یک ماه دیگر در دسرتس عالقمندان قرار بگیرد.

پشتیبانی از دستیار صوتی سیری در این نسخه از آی مک پرو ارتقا 

یافته تا این رایانه قادر به درک و اجرای دستورات صوتی بیشرتی باشد.

در این رایانه عالوه بر پردازنده اصلی از یک پردازنده ثانویه برای ترسیع 

می  استفاده  امنیتی  فرایندهای  به خصوص  و  فرایندها  برخی  اجرای 

 شود. گفته می شود این پردازنده Fusion“ A۱۰” نام دارد که نسخه ای 

ساده تر از آن قبال در گوشی های آیفون ۷ به کار گرفته شده بود.

تراشه یادشده دارای ۵۱۲ مگابایت حافظه اختصاصی است و در ابتدای 

راه اندازی رایانه آن را برای شناسایی ضعف ها و آسیب پذیری های 

ایمنی  اثبات  در صورت  و  ادامه  در  کند.  می  اسکن  احتاملی  امنیتی 

پردازنده اصلی آی مک پرو رشوع به کار می کند.

 Final Cut Pro افزارهای جدیدی مانند نرم  با  یادشده همراه  رایانه 

X ۱۰.۴ عرضه می شود که با هدست های واقعیت مجازی و تصاویر 

فوق دقیق HDR و ویدئوهای ۳۶۰ درجه سازگار شده اند. حافظه این 

رایانه ها از ۳۲ تا ۱۲۸ گیگابایت و حافظه اس اس دی آنها یک، دو یا ۴ 

ترابایت خواهد بود.

اینترنت 5G در عمان
عامن تل با همکاری اریکسون موفق به اجرای آزمایشی نسل جدید و 

پررسعت اینرتنت ۵G در مسقط، پایتخت عامن شدند.

از آنجا که اخبار نسل جدید اینرتنت ۵G در گوشه و کنار جهان منترش 

شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار اجرای آن هستند، کشورهای زیادی 

با همکاری اپراتورهای اینرتنت در جهان درصدد برقراری این نسل جدید 

از اینرتنت هستند.

برقراری  به  اقدام  اریکسون  با همکاری  ، کشور عامن  ایتنا  به گزارش 

موقت و آزمایشی نسل جدید اینرتنت ۵G در یک محیط واقعی کرده 

و ویژگی ها و قابلیت های مختلف آن از جمله رسعت، آننت دهی همراه 

و عکس العمل را در دفرت اصلی و مرکزی عامن تل در مسقط آزمایش 

کردند.

طالل بن سعید املعمری - مدیر ارشد اجرایی رشکت عامن تل - درباره 

برقراری نسل جدید اینرتنت ۵G عنوان کرد: »واضح و بدیهی است که 

آینده اینرتنت در جهان از آِن نسل جدید اینرتنت ۵G است و ما درصدد 

معرفی و برقراری این نسل جدید اینرتنت به مردم و کاربران اهل کشور 

عامن هستیم تا بتوانند با استفاده از فناوری و تکنولوژی مدرن، جدید 

روزمره خود  کارهای  و  تجارت  به  اینرتنت  زمینه  در  جهان  روز  به  و 

بپردازند«.

وی در ادامه افزود: »استفاده از فناوری های جدید نسل جدید اینرتنت 

۵G به طور قطع در حوزه های مختلف نظیر صنعت و معدن، کشاورزی 

و بخش های بهداشت و سالمت تاثیر خواهد گذاشت«.

اریکسون در حوزه همکاری های خلیج  باجا – مدیر رشکت  ووجیچ 

فارس – در این باره عنوان کرد:« همکاری های آتی ما با رشکت عامن 

استحکام خواهد   ۵G اینرتنت برقراری نسل جدید  را در  ما  تعهد  تل 

بخشید و نقش ما را در اجرای این طرح در محیط واقعی پررنگ تر 

کرد«. خواهد 

با همکاری رشکت های  که   ۵G اینرتنت آزمایشی نسل جدید  اجرای 

مخابراتی و اپراتورهای عامن تل و اریکسون در مسقط صورت گرفته 

است، به منظور ایجاد بسرتی مناسب برای برقراری شبکه ارتباطی و 

اینرتنتی ۵G در جهان از جمله کشور عامن انجام گرفته است.

 

قاب عکس هوشمند تصاویر ایمیل شده را 
نمایش می دهد

در سال های اخیر قاب عکس های دیجیتال فراوانی روانه بازار شده که 

می توانند هزاران عکس را به طور مداوم منایش دهند.

به گزارش مهر ، اما برای ایجاد تنوع در این قاب عکس ها، محصول 

جدیدی به نام اسکای الیت فریم تولید شده که از انعطاف بیشرتی برای 

انتخاب و منایش عکس برخوردار است و می تواند تصاویر ایمیل شده 

را دریافت و منایش دهد.

برای این کار تنها کافیست ایمیل اختصاص یافته به این قاب عکس را به 

شامره های موجود در حافظه گوشی خود بیفزایید و زمانی که عکس 

تازه ای را برای دوستان و آشنایان ارسال می کنید، نسخه ای از آن را برای 

آدرس مذکور هم بفرستید.

ابعاد این قاب های عکس ۲۷ در ۱۹ سانتیمرت است و هر یک از آنها 

دارای آدرس ایمیل اختصاصی هستند و لذا اگر اقوام شام هم این قاب 

عکس ها را خریداری کنند تصاویر تازه شام را بر روی آنها مشاهده 

خواهند کرد.

این عکس ها به صورت خودکار جابجا می شوند. البته کاربر در صورت 

لزوم می تواند یکی از این عکس ها را برای مشاهده مداوم ثابت کند. 

در صورت ارسال عکس جدید اعالنی در باالی منایشگر ملسی قاب ظاهر 

می شود و فرد با ملس آن می تواند عکس یادشده را مشاهده کند.

توان  لذا می  و  گیگابایت است  یادشده ۴  ظرفیت حافظه قاب های 

حدود ۴۰۰۰ هزار عکس در آنها جای داد. همچنین می توان عکس های 

قدیمی را از آن پاک کرد. قیمت این قاب عکس های سازگار با شبکه 

های وای – فای ۱۶۰ دالر است.

ب
بب ب

وزارت ارتباطات موظف به تهیه مصوبه فعالیت اپراتور شبکه دولت الکرتونیکی 

و صدور مجوز به این اپراتور برای تحقق دولت الکرتونیک در کشور شد.

دولت  تحقق  راستای  در  دولت  جدید  تصمیامت  برمبنای  مهر،  گزارش  به 

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  کشور،  اداری  نظام  اصالح  و  الکرتونیک 

موظف شد به منظور اتصال یکپارچه دستگاه های دولتی به شبکه دولت و پایش 

امنیت آن و انطباق رشایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات، 

نسبت به صدور مجوز الزم برای اپراتور شبکه دولت الکرتونیکی اقدام کند.

براین اساس مقرر شد برای صدور مجوز این فعالیت، از طریق کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات، اقدام صورت گیرد و دستورالعمل های الزم به این امور، تهیه 

و ابالغ شود.

این الزامات در ابالغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تصمیامت جدید دولت 

در راستای تحقق دولت الکرتونیک و اصالح نظام اداری کشور، آمده است.

در راستای ابالغیه اسحاق جهانگیری، سازمان فناوری اطالعات ایران نیز موظف 

شده زیرساخت های فنی الزم برای توسعه دولت الکرتونیک را فراهم کرده و 

توسعه دهد.

دستگاه های اجرایی نیز موظفند رصفا از بسرت فنی ایجاد شده توسط سازمان 

ایجاد از  و  کرده  بهره برداری  خود  فعالیت های  انجام  در  اطالعات،   فناوری 

زیر ساخت های فنی موازی پرهیز کنند.

همچنین به منظور ایجاد هامهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه های اجرایی 

مالیات  پروژه های  اولویت  با  عملیاتی  برنامه  تحقق  منظور  به  شدند  مکلف 

الکرتونیکی، معامالت دولتی الکرتونیکی، سالمت الکرتونیکی، بیمه الکرتونیکی، 

استعالم مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطالعات نسبی سببی، خزانه داری 

وب  اطالعات،  ارائه  به  نسبت  خدمات،  الکرتونیکی  مدیریت  و  الکرتونیکی 

رسویس های برخط، استعالم های الکرتونیکی و برنامه های تلفن همراه، خدمات 

خود را جهت بهره برداری در مرکز ملی تبادل اطالعات، کارپوشه ملی ایرانیان، 

سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطالعات کالن کشور )پاک(، سامانه یکپارچه 

صدور مجوزهای کسب و کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار 

دستگاه های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه های )پورتال های( یکپارچه، 

ارائه کنند.

از سوی دیگر متامی دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به 

مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم جهت توسعه 

سامانه ها، درگاه ها )پورتال ها( و پایگاه های داده موافقت شورای اجرایی فناوری 

اطالعات را کسب کنند.

به منظور ایجاد هامهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش ها و متولیان مربوط به 

بخش های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت ها و مسئولیت های 

و  منابع  بهینه  تخصیص  و  پیش بینی  نیز  و  دولتی  دستگاه های  از  یک  هر 

مسئولیت  با  کارگروهی  الکرتونیک،  دولت  پروژه های  به  مربوط  اعتبارات 

استخدامی  و  اداری  سازمان های  روسای  از  متشکل  رئیس جمهور،  اول  معاون 

ارتباطات و فناوری اطالعات تشکیل  برنامه و بودجه کشور و وزیر   کشور و 

می شود.

این کارگروه موظف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در سازوکار راهربی، 

و  کرده  اقدام  الکرتونیک  دولت  برنامه های  پیشربد  بر  نظارت  و  مدیریت 

دهد. ارائه  وزیران  هیات  به  را  الزم  پیشنهادهای 

این گارگروه موظف به ساماندهی مدیریت، راهربی و نظارت بر دفاتر پیشخوان 

در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف ۲ دوماه آینده و با هدف تسهیل 

تکلیف  تعیین  جوانان،  بهینه  کارآفرینی  و  اشتغال زایی  رسانی،  خدمت  در 

کارگروه های ملی و استانی و پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب شده است.

دفاتر  به  اجرایی  دستگاه های  موجود  خدمات  دفاتر  کلیه  عنوان  همچنین 

پیشخوان دولت تغییر می کند و ایجاد هرگونه دفرت مشابه برای ارایه خدمات 

است. ممنوع  یادشده  دستگاه های  توسط 

باید توسط دفاتر پیشخوان  از طریق دفاتر خدمات  ارائه شده  کلیه خدمات 

شود. انجام  دولت 

الزام وزارت ارتباطات برای صدور مجوز؛

اپراتور شبکه دولت الکترونیکی ایجاد می شود

رئیس سازمان فضایی :

طراحی مفهومی ماهواره »پارس1« به اتمام رسید
از  سنجش  ماهواره  مفهومی  طراحی  امتام  از  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 

 دور »پارس ۱« خرب داد و گفت: این ماهواره با همکاری ۴ دانشگاه ساخته 

می شود و پیش بینی می کنیم تا ۴ سال دیگر به فضا پرتاب شود.

محسن بهرامی در گفتگو با مهر، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های 

فضایی در کشور گفت: پروژه های بخش فضایی کشور نیازمند کار طوالنی 

بسیاری  اساس  این  بر  بود.  نخواهد  دولت  یک  به  منحرص  و  است  مدت 

 از پروژه ها از دولتهای قبل تعریف شده و ما در این دولت، آن را ادامه 

می دهیم.

وی با بیان اینکه به دلیل رسمایه گذاری روی این پروژه ها صالح نیست آن 

را کنار گذاشته و پروژه جدیدی تعریف کنیم، ادامه داد: هم اکنون چندین 

پروژه ماهواره ای دانشگاهی که در دولتهای گذشته تعریف شده است، در 

دست اقدام قرار دارد.

رئیس سازمان فضایی ایران از عملیاتی شدن پروژه ماهواره ای »ناهید ۱« 

خرب داد و گفت: این ماهواره مخابراتی تقریبا آماده پرتاب است و تستهای 

نهایی را می گذراند و پیش بینی مان این است که تا پایان امسال آماده پرتاب 

شود. از سوی دیگر، پروژه ماهواره مخابراتی »ناهید ۲« که در دولت یازدهم 

تعریف شده است نیز مراحل طراحی و ساخت را می گذراند و امیدواریم در 

سال ۹۸ آماده پرتاب شود.

وی با اشاره به پروژه ماهواره سنجش از دور »پارس یک« نیز گفت: مطابق 

دانشگاهها  ماهواره،  ساخت  حوزه  در  آنکه  برای  جمهور  رئیس  دستور  با 

همکاری  با  مشارکتی  کنرسسیوم  نکنند،  کار  پراکنده  و  متفرق  صورت  به 

دانشگاهها ایجاد شده و ماهواره »پارس یک« را از طریق این کنرسسیوم 

جلو می بریم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای طراحی مفهومی این ماهواره، امسال 

با ۴ دانشگاه قرارداد منعقد کرده و تعریف جدید و به روزی از طراحی این 

ماهواره آماده شده است، اظهار داشت: طراحی مفهومی ماهواره سنجش از 

دور »پارس یک« نهایی شد.

وی گفت: برمبنای تقسیم کار صورت گرفته در این پروژه مشارکتی، وارد 

مراحل نهایی تقسیم کار برای طراحی این ماهواره با نظر دانشگاهها هستیم 

که تا یک ماه دیگر نحوه واگذاری هر قسمت از پروژه را به یک دانشگاه، 

اعالم می کنیم. بهرامی اضافه کرد: با توجه به زمان باقی مانده تا پایان دولت 

دوازدهم، پیش بینی مان این است که پروژه مذکور تا پایان دولت دوازدهم 

ایران در مورد انعقاد قرارداد برای  به رسانجام برسد.رئیس سازمان فضایی 

ساخت ماهواره ملی سنجشی با یک رشکت بین املللی نیز گفت: قرارداد 

همکاری یک رشکت خارجی برای ساخت ماهواره سنجشی ملی هنوز نهایی 

نشده است اما با توجه به اقدامات صورت گرفته، به نظر می رسد این قرارداد 

تا یک ماه آینده نهایی شود و به زودی آن را اعالم رسمی خواهیم کرد.

 

تولید اولین ربات سازگار با دستیار صوتی هوشمند الکسا
رشکت رباتیک چینی یوبی تک اولین ربات انسان منای جهان را تولید کرده 

که مجهز به دستیار صوتی هوشمند الکسای آمازون است.

به گزارش مهر ، این ربات ۸۰۰ دالر قیمت دارد و می تواند امور مختلف 

برنامه ریزی شده را به یادتان بیاورد، موسیقی های مورد عالقه تان را پخش 

کند و شام را از اخبار و وضعیت آب و هوا مطلع کند.

ربات یادشده از حالت کنرتل و نظارت خاصی نیز برخوردار است که باعث 

می شود ربات Lynx در صورت هرگونه تحرک یا شنیده شدن صدای مشکوک 

از سوژه تحت مراقبت، ویدئوهای ۳۰ ثانیه ای تهیه کند و آنها را برای یک 

برنامه موبایلی سازگار با این ربات ارسال کند.ربات مذکور از حالت دیگری 

به نام آواتار برخوردار است که در این حالت مخاطب خود را مشاهده کرده 

و با آن از طریق دوربین و میکروفون صحبت می کند.

یکی از نقاط ضعف اصلی این ربات قد کوتاه آن است که تنها به ۵۰ سانتیمرت می رسد و لذا جز در حالت نشسته برای معارشت با انسان های بالغ 

مناسب به نظر منی رسد. از جمله دیگر قابلیت های این ربات می توان به آواز خواندن، تعلیم یوگا و غیره اشاره کرد.


