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صفحه 3

3 پیشنهاد نظام بانکی
 برای کمک به زلزله زدگان

معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار 

گفت: باید حتی االمکان با ساز و کارهای اقتصادی به 

باشیم.به گزارش  بازار و کنرتل قیمت ها  دنبال تنظیم 

مهر، اسحاق جهانگیری گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و 

توزیع کاالهای مرصفی در کشور وضعیت مناسبی دارد 

و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است.

وی  ترصیح کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد 

افزایش قیمت تعدادی از کاالها باشیم که البته دالیل 

اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه 

کاال از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.

 وی با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و 

روش های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید 

به همین  باشد  داشته  را  بتواند حرکت منطقی خود 

دلیل باید حتی االمکان با ساز و کارهای اقتصادی به 

دنبال تنظیم بازار و کنرتل قیمت ها باشیم.وی ادامه 

داد: برای تنظیم بازار در رشایطی که ساز و کارها و 

روش های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری 

نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می تواند 

موضوع  باید  اینگونه رشایط  در  البته  که  باشد  موثر 

حامیت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید 

کنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.وی همچنین 

پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالها از سوی دولت در 

مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار 

در رشایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نیست، 

عنوان کرد و گفت: البته در اینگونه موارد حتامً باید 

بر  مبنی  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  مثبت  نظر 

تخصیص بودجه الزم اخذ شود چرا که در غیر اینصورت 

تواند به تعهد خود عمل مناید.جهانگیری  دولت منی 

در  اصناف  بر  نظارت  رضورت  بر  تاکید  با  همچنین 

جهت تنظیم بازار، خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات 

تقاضای  که  سال  مقاطع  برخی  در  باید  حکومتی 

جامعه در بازار بیشرت است، نظارت جدی تری داشته 

باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار 

و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختاللی در بازار ایجاد 

کنند.وی همچنین با اشاره به برخی پیشنهادات برای 

 آزادسازی قیمت ها، ترصیح کرد: البته برنامه آزادسازی

الزم  و  باشد  کار  دستور  در  همواره  باید  ها  قیمت   

است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به صورت 

آزادسازی  امکان  که  گیرد  قرار  بررسی  مورد  دقیق 

دولت  در  است.  میرس  کاالهایی  چه  برای  ها  قیمت 

و  شد  آزادسازی  کاالها  برخی  قیمت  نیز   یازدهم 

اقالم  این  قیمت  که  داشتند  را  آن  دغدغه  ای  عده 

پیدا  این کاالها کاهش  اما در عمل قیمت  باال رود 

کرد.در این نشست که وزرای نیرو، راه و شهرسازی،   

دادگسرتی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، 

بازرگانی  اتاق  رییس  اجتامعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 

سازمان  مدیرعامل  ایران،  اصناف  اتاق  رییس  ایران، 

رییس  کنندگان،  تولید  و  کنندگان  مرصف  حامیت 

سازمان  مدیرعامل  و  حکومتی  تعزیرات  سازمان 

هدفمند سازی یارانه ها نیز حضور داشتند، قیمت 

برخی کاالها و دالیل افزایش تعدادی از اقالم در بازار 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیامت الزم 

برای تنظیم بازار و نظارت بیشرت بر قیمت ها اتخاذ 

شد.

در نشست ستاد تنظیم بازار اتفاق افتاد؛

بررسی دالیل افزایش قیمت ها و تصمیم گیری برای تنظیم بازار

همین صفحه
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 تحقیق و تفحص از مسکن مهر 
به هیات رییسه مجلس رفت
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 وزیر اقتصاد پیشنهاد داد :

 تهاتر 3جانبه بدهی دولت، بخش خصوصی 
و بانک ها درالیحه بودجه ۹7

 چینی ها خودروسازان فراموش شده اروپایی را احیاء کردند؛

 جوالن خودروهای چینی به نام  اروپایی 
در بازار ایران

 موضع گیری ترامپ تاثیری بر حضور اروپایی ها 
در نفت و گاز ایران ندارد

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی:

مشکل 
حساب بانکی

 ایرانی ها در چین 
حل شد

 تحقیق و تفحص از مسکن مهر 
به هیات رییسه مجلس رفت

مناینده تهران از تهیه طرح تحقیق و 

تفحص از مسکن مهر و تقدیم آن 

به هیات رییسه خرب داد.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان 

مناینده   15 از  بیش  کرد:  اظهار 

تفحص  و  تحقیق  طرح  مجلس 

پروژه های  سایر  و  مهر  مسکن  از 

و  راه  توسط  شده  احداث  مسکن 

شهرسازی را به هیات رییسه جهت 

صحن  در  بررسی  و  مراحل  طی 

علنی ارجاع داد.وی گفت: جدا از 

و  عمومی  افکار  در  که  سواالتی 

محافل سیاسی درباره تعداد تلفات 

و  حرف  و  کرمانشاه  مهر  مسکن 

مطرح  آن  پیرامون  حدیث های 

آن  دنبال  به  منایندگان  ما  می شود 

ساختامن های  بدانیم  که  هستیم 

مسکن مهر چه میزان از استحکام، 

برخوردار  را  کافی  قوت  و  قدرت 

تنها  موضوع  این  البته  هستند؛ 

شامل مسکن مهر منی شود و همه 

وزارت  توسط  مسکن  پروژه های 

راه از دولت نهم تا دولت فعلی را 

می شود. شامل 

مناینده تهران گفت: در این تحقیق 

و تفحص به دنبال میزان هزینه کرد 

هستیم  پروژه هایی  چنین  ساخت 

چون اینکه مثال بگویند پیامنکاری 

دستگیر  بیامرستانی  مورد  در 

می باشد.وی  دردآور  است  شده 

قرارداد  طرف  پیامنکار  داد:  ادامه 

طبیعتا  است.  دولتی  دستگاه  با 

نظارت های  باید  دولتی  دستگاه 

بیامرستان  تا  دهد  انجام  را  الزم 

در  افتتاح  ماه  هفت  از   بعد 

زمین لرزه تخریب نشود لذا ما به 

دنبال  به  نظارتی  دستگاه  عنوان 

از  دور  به  اتفاقات  این  چرایی 

تنها  که  هستیم  سیاسی  مباحث 

مربوط به این دولت نیز منی شود.

هموطنان  اینکه  اعالم  با  مسکن  بنیاد  بهسازی  و  نوسازی  دفرت  مدیرکل    

زلزله زده از روز شنبه می توانند با معرفی بانک مسکن برای عقد قرارداد و 

دریافت تسهیالت احداثی و مرمت به شعب بانکها مراجعه کنند، خرب داد: دیروز 

کلنگ احداث حدود ۳۰ واحد تخریب شده در جریان زلزله استان کرمانشاه 

زده شد.مجید جودی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در جریان زلزله استان 

کرمانشاه تا دیروز بالغ بر ۲1 هزار واحد مورد ارزیابی قرار گرفته که برآورد ما 

این است ۴5۰۰ واحد احداثی شهری و 11 هزار واحد روستایی داریم که به طور 

کامل تخریب شده اند. 15 هزار واحد نیز قابل مرمت است.وی افزود: ستادهای 

معین بنیاد مسکن همزمان با ارزیابی واحدها آواربرداری را نیز انجام دادند که 

بالغ بر ۳۰۰ واحد آواربرداری شده است.

با احداث، آواربرداری متام می شود گفت: تا کنون  اینکه همزمان  با بیان  وی 

حدود ۳۰ واحد پی کنی انجام شده و می توان گفت احداث و کلنگ زنی از 

دیروز آغاز شده است.جودی ترصیح کرد: دیروز با بانکهای عامل جلسه داشتیم. 

خوشبختانه این اولین بازسازی در جریان زلزله های کشور است که با وجود آنکه 

تنها یک هفته از وقوع حادثه گذشته هم اعتبارات توسط دولت تصویب شده، 

هم بانکهای عامل را تعیین کرده و هم بانکهای عامل را به استانها اعالم کردند.

وی اظهار کرد: از روز شنبه متقاضیان می توانند برای عقد قرارداد و دریافت 

تسهیالت به شعب بانک ها مراجعه کنند.

پرداخت وام از شنبه؛

آغاز عملیات احداث واحدهای تخریب شده در زلزله

نشانی جدید سازمان آگهی های
 گروه نشریات ابرار 

فردوس بلوار  ابتدای   صادقیه،  دوم   فلکه 
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گردهمایی شهرداران ومدیران شهری 
درهشتمین همایش شهرایده آل 

شهرداران کشور همزمان با برگزاری هشتمین هامیش و منایشگاه شهر ایده 

آل و حضور رسمایه گذاران حوزه گردشگری، برای جذب رسمایه گذاری در 

حوزه گردشگری رقابت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی رویداد ، عاطفی دبیر اجرایی هشتمین رویداد شهر 

ایده آل گفت :در این هامیش که همراه با برگزاری منایشگاهی بزرگ از 10 

تا 13 دی ماه در محل دامئی منایشگاه های بین امللل کیش برپا می شود 

شهرداران رسارس کشور و سایرمتولیان حوزه مدیریت شهری به تعامل و هم 

افزایی دراین باره خواهند پرداخت.

وی افزود :سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، سازمان 

پدافند غیرعامل، دبیر خانه کالنشهرهای کشور و استانداری تهران با حامیت 

و مشارکت خود و ایجاد تعامل و افزایش اثر بخشی در این رویداد حضور 

خواهند داشت.

حامیت  ضمن  کشورنیز  شهری  اتوبورسانی  اتحادیه  اظهارداشت:  عاطفی 

معنوی از این رویداد اعالم کرد :در صورت حضور رشکت های داخلی و 

خارجی سازنده اتوبوس و مینی بوس های برقی و دیزلی درون شهری در 

آتی  برای خریدهای  ارزیابی کیفی و فنی خودروها  به  منایشگاه، نسبت 

مذاکره خواهد شد.

به گفته وی ،نشست های تخصصی حوزه پسامند و سازمان های پارکها 

و فضای سبز نیز با حضور مدیران عامل سازمانهای مذکور از رسارسکشور 

همزمان با هامیش و منایشگاه شهر ایده آل برگزار خواهد شد.

و  شهرداریها  کرد:  ترصیح  آل  ایده  شهر  رویداد  هشتمین  اجرایی  دبیر 

پررنگی  حضور  امسال  منایشگاه  و  هامیش  در  شهرها  اسالمی  شوراهای 

دارند و برنامه ریزی شده است تا همه مسئولین شهری حارض در رویداد از 

آورند. به عمل  بازدید ویژه  منایشگاه 

وی بیان کرد: با توجه به استقبال گسرتده شهرداریها از ارائه فرصت های 

رسمایه گذاری گردشگری به رسمایه گذاران در رویداد سال گذشته،کتاب 

ویژه فرصت های رسمایه گذاری حوزه گردشگری شهرداریهای کشور چاپ 

و رومنایی گردید.

 

   آغاز به کار سومین نمایشگاه بین المللی طال
 و جواهرات کیش از فردا

سومین منایشگاه بین املللی طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی و نیمه 

قیمتی فردا با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس منطقه 

آزاد کیش و روسای انجمن ها و اتحادیه های مرتبط در محل منایشگاه های 

بین املللی جزیزره کیش گشایش می یابد و ده ها رشکت و کارگاه تولیدی و 

خدماتی داخلی و خارجی؛ زیباترین و جدیدترین طرح های تولیدی صنعت 

طال، جواهر،  نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را در معرض دید 

عالقمندان قرار می دهند.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سومین منایشگاه بین املللی طال و 

جواهرات کیش؛ در این منایشگاه بیش از یکصد رشکت، کارگاه، واحد تولیدی 

وکارخانه سازنده و تولیدکننده داخلی و خارجی، نوین ترین تولیدات خود 

را به منایش می گذارند.

این منایشگاه که در سه گروه » ابزار و تجهیزات و ادوات ماشین سازی«، » 

سازندگان طال و جواهر، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی« و » حلقه واسط 

فروش و بازرگانی« برپا می شود، امسال با استقبال خوبی مواجه شده است 

و عالوه بر رشکت ها و کارگاه های داخلی، تولیدکنندگانی از کشورهای 

ترکیه، ایتالیا، تایلند و هند و هنگ کنگ نیز حضور دارند.

در سومین منایشگاه بین املللی طال و جواهرات کیش؛ انواع رسویس های 

مختلف طال و جواهر)گردنبند، گوشواره، دستبند، زنجیر(، انواع سنگ های 

انواع فیروزه ها، دستگاههای مدرن تولید داخل  انواع جواهرات،  قیمتی، 

طال و جواهر، انواع شیشه های ضد گلوله و مقاوم در برابر زلزله، انواع 

دستگاهها و سیستم های حکاکی، دستگاههای جدید ریخته گری و سازنده 

مصنوعات طال و پالتین، دستگاههای برش و حالت دهنده طال، دستگاههای 

میکرو جوش نقطه ای طال و جواهرات، دستگاه های مدل سازی با حجم 

ساخت  دستگاههای  ابزارآالت،  طال،  ذوب  های  کوره  باال،  بسیار  تولید 

زیورآالت، دستگاههای تصفیه طال، انواع صندوق های نسوز و درب های 

ضد رسقت، دستگاههای تولید شمش و دیگر تجهیزات و صنایع وابسته ارائه 

شده و در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

محمد بندرچی خاطر نشان کرد: قرار است چند هیئت بازرگانی و تجاری 

از کشورهای مختلف طی روزهای برگزاری منایشگاه بین املللی طال، جواهر، 

نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمت کیش، با حضور در محل منایشگاه از 

پیرشفت های این صنعت گرانبهای کشورمان بازدید کنند و در بخش ساعت 

نیز با همکاری اتحادیه ساعت ایران شاهد حضور پرقدرت برندهای مطرح 

دنیا در کیش خواهیم بود.

سومین منایشگاه بین املللی طال و جواهرات کیش از فردا تا 5 آذرماه در 

محل دامئی منایشگاه های جزیره کیش آماده بازدید عالقمندان است.
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آدرس:
فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق ، نرسیده به خیابان سلیمی جهرم

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

 8700 اینکه  بیان  با  مجلس 

میلیارد تومان از فروش اوراق و 

است،  شده  حاصل  خزانه  اسناد 

و  هزار   16 دولت  کرد:  ترصیح 

از  تنخواه  تومان  میلیارد   700

جمع  زیرا  کرد،  دریافت  خزانه 

درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد 

هزینه   از  کمرت  که  بوده  تومان 

است. پرداختی 

گفت وگو  در  حسینی  محمد 

وضعیت  به  اشاره  با  فارس  با 

ماهه   6 در  دولت  درآمدهای 

کل  داشت:  اظهار  امسال 

و  هزار   110 وصولی  درآمدهای 

700 میلیارد تومان بوده که 57 

هزار میلیارد تومان سهم مالیات 

و گمرک و 45 هزار میلیارد تومان 

سهم نفت و میعانات بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

 8700 اینکه  بیان  با  مجلس 

فروش  محل  از  تومان  میلیارد 

اوراق و اسناد خزانه نیز حاصل 

دولت  کرد:  ترصیح  است،  شده 

تومان  میلیارد   700 و  هزار   16

کرده  دریافت  خزانه  از  تنخواه 

 127 درآمدها  جمع  زیرا  است، 

هزار و 400 میلیارد تومان بوده 

که کمرت از هزینه های پرداختی 

است.

به گفته این مناینده مجلس، سهم 

درآمدهای مالیاتی در این مدت 

بوده  تومان  میلیارد  هزار   43

از  و  درصد محقق شده  که 72 

مصوب کل نیز 37 درصد وصول 

است. شده 

حسینی ادامه داد: از محل نفت 

هزار   45 نیز  گازی  میعانات  و 

که  شده  وصول  تومان  میلیارد 

درصد   38 و  ماهه   6 درصد   74

مصوب کل را وصول کرده است. 

تومان  میلیارد   3800 همچنین 

تومان  میلیارد   3800 و  اوراق 

اسناد خزانه فروخته شده است.

افزود: در بخش پرداخت ها  وی 

هزار   107 هزینه ای  اعتبارات 

که  بوده  تومان  میلیارد   500 و 

درصد   42 و  ماهه   6 درصد   83

است.  شده  محقق  کل  مصوب 

و  برنامه  کمیسیون  عضو 

هزار   14 افزود:  مجلس  بودجه 

حقوق  تومان  میلیارد   500 و 

بازنشستگان تأمین اجتامعی، 19 

هزار و 600 میلیارد تومان حقوق 

ملی،  صورت  به  دولت  کارکنان 

حقوق  تومان  میلیارد  هزار   4

استانی و 12 هزار و 500 میلیارد 

تومان سایر هزینه ها )آب، برق، 

بوده   )... و  ناهار  بنزین،  گاز، 

است.

 7600 اینکه  بیان  با  حسینی 

طرح های  به  تومان  میلیارد 

است،  شده  پرداخت  عمرانی 

از  درصد   20 کرد:  ترصیح 

از  درصد  و 11  ماهه  مصوب 6 

شده،  محقق  سال  کل  مصوب 

2100 میلیارد تومان پول نقد و 

اوراق  فروش  محل  از  آن  بقیه 

است.  بوده  خزانه  اسناد  و 

میلیارد   7200 دولت  همچنین 

بدهی های  رسرسید  از  تومان 

کرده پرداخت  را  خود   مالی 

 است. 

وی افزود: تا پایان مهر ماه نیز 2 

هزار میلیارد تومان به طرح های 

یافته  اختصاص  استانی  عمرانی 

میلیارد   4600 آن  رسجمع  که 

است.  تومان 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

پایان  تا  اینکه  بیان  با  مجلس 

درصد   90 حدود  احتامالً  سال 

محقق  مالیاتی  درآمدهای  از 

برنامه  طبق  گفت:  می شود، 

درآمدهای مالیاتی از سال 97 باید 

به 159 هزار میلیارد تومان برسد. 

است  موظف  دولت  همچنین 

10 درصد از هزینه های جاری را 

 کاهش دهد که البته بعید به نظر

 می رسد. 

در  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 

می توان  حالت  خوش بینانه ترین 

از  تومان  میلیارد  هزار   40

پرداخت  را  عمرانی  اعتبارات 

کرد، خاطرنشان کرد: بالغ بر 50 

هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 

و ظرفیت مالیاتی علیرغم رکود، 

آنکه  دلیل  به  اما  دارد  وجود 

شناسایی  را  بخش  این  منی توان 

کرد، درآمدهای مالیاتی کم است 

در  نقدینگی  گردش  همچنین 

 40 و  بوده  معیوب  حارض  حال 

صورت  به  کشور  اقتصاد  درصد 

فعال زیرزمینی  و   چمدانی 

 است. 

انتشار جزییات درآمدها و هزینه های دولت در 6ماه ؛

دولت 16/7 هزار میلیارد تومان 
از خزانه تنخواه گرفت

بیان  با  بخش خصوصی،  و  دولت  گفتگوی  شورای  دبیر  قائم مقام 

و  بانکها  دولت،  بدهی  سه جانبه  تهاتر  پیشنهاد  اقتصاد  وزیر  اینکه 

بخش خصوصی را در الیحه بودجه 97 داده است، گفت: اسناد خزانه 

نیست. رصفه  به 

حسین سالح ورزی در گفتگو با مهر با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تهاتر سه جانبه بدهی های 

دولت، بانکها و بخش خصوصی گفت: با توجه به مطالباتی که دولت 

از بخش خصوصی دارد که البته حجم و رقم آن هم زیاد است، دولت 

با  دولت  بدهی  تسویه  برای  را  راهکاری  تا  گرفت  تصمیم  یازدهم 

پیامنکاران در نظر گیرد که بر این اساس، در دولت گذشته، زمان زیادی 

رصف شد تا بدهی دولت استخراج شود؛ حتی برای این امر، کمیسیونی 

در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که مدتها بر روی این 

پرونده کار کرد تا میزان بدهی دولت را استخراج کند.

قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: با توجه به 

اینکه دولت به دالیل مختلف، امکان پرداخت مطالبات بخش خصوصی 

را در کوتاه مدت نداشت، به دنبال یک ابزارهایی همچون اسناد خزانه 

اسالمی و اوراق مشارکت رفت؛ اما به موازات این، یکی از موضوعاتی 

که از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری 

می شد، فراهم منودن امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با 

بدهی هایی بود که بخش خصوصی به بانکها یا نهادهایی همچون تامین 

اجتامعی داشت؛ به این معنا که همزمان که بخش خصوصی مطالبات 

بانکها، سازمان تامین  از دولت داشت، بدهی باالیی نیز به  سنگینی 

اجتامعی یا سازمان امور مالیاتی دارد؛ به همین دلیل پیشنهاد شد که 

این بدهی ها تهاتر شود.

وی ترصیح کرد: در تبرصه یک ماده 2 قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی 

به وجود آمده بود که بر اساس آن، امکان تهاتر بدهی ها به صورت 

سه جانبه فراهم شود؛ به همین دلیل در جلسه قبل شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی نیز، این پیشنهاد تهیه و به  تصویب رسید تا 

به عنوان یکی از راهکارها، به بخش خصوصی طلبکار از دولت، کمک 

کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای فراهم منودن 

امکان تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی و بخش خصوصی با بانکها، 

نامه ای را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده تا بر اساس آن، 

تسویه بدهی های دولت از طریق مطالبات دولت از بانکها در بودجه 

سال 97 کل کشور دیده شود.

به اعتقاد سالح ورزی، اگر این امکان فراهم شود، ولو یک بخش کوچک 

ولی باز هم بخش کوچکی از مشکالت برخی از پیامنکاران و بخش 

خصوصی با دولت حل می شود؛ چراکه واقعیت آن است که این ساز و 

کار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به دلیل اینکه 

رسرسید آتی دارد و معموال قدرت خرید آن حفظ منی شود، به اندازه 

کافی اثرگذار نیست.

که  فعاالن بخش خصوصی مجبورند  و  پیامنکاران  داشت:  اظهار  وی 

دلیل،  همین  به  و  کنند  دیسکانت  بازارها  در  را  اوراق  و  اسناد  این 

نکول آن باعث می شود که رضر و زیان قابل توجهی متوجه فعاالن 

اقتصادی شود؛ بنابراین امیدواریم که دولت با توجه به نامه وزیر امور 

اقتصادی و دارایی، تسویه بدهی پیامنکاران و مطالباتی که از دولت یا 

سازمان هایی همچون مالیاتی، تامین اجتامعی و بانکها دارد را تهاتر کند 

و به یکی از روش های مختلف، بدهی خود را پرداخت مناید؛ پس تهاتر 

 سه جانبه، رشایط را بسیار مهیا خواهد کرد و به نفع فعاالن اقتصادی 

است.

عضو هیات منایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

خاطرنشان کرد: هنوز رقم دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی به 

جمع بندی نرسیده است؛ اما وزارت اقتصاد با ایجاد دفرتی، رشوع به 

برآورد میزان بدهی های دولت کرده و این روند تدریجی ادامه خواهد 

داشت و متوقف نخواهد شد. اما رقمی که مطرح است، باالی 500 هزار 

میلیارد تومان است.

وی افزود: وزیر اقتصاد درخواست کرده تا تهاتر سه جانبه بدهی ها در 

الیحه بودجه سال 97 کل کشور دیده شود و پس از آن در دولت تصویب و 

در مجلس نیز با رویکرد مثبت منایندگان مجلس، به عنوان قانون بودجه 

 دیده شود. به هرحال نیاز به بررسی و تصویب در دولت و مجلس

 دارد.

  

 وزیر اقتصاد پیشنهاد داد :

 تهاتر 3جانبه بدهی دولت، بخش خصوصی 
و بانک ها درالیحه بودجه ۹7 

با دستور وزیر اقتصاد صورت گرفت؛

 آغاز اعطای تسهیالت بانکی 
به زلزله زدگان

 

زدگان  زلزله  به  تسهیالت  پرداخت  برای  بانک   7

استان کرمانشاه مشخص و سهمیه آنها نیز تعیین 

شده که از دوشنبه روند پرداخت تسهیالت در این 

بانک ها آغاز شد.

وزارت  افزود:  کرباسیان  مسعود  شادا،  گزارش  به 

وزیران  هیات  مصوبات  دارایی  و  اقتصادی  امور 

بانک  به  را  کرمانشاه  زلزله  حادثه  با  ارتباط  در 

پیگیری نیز  را  آن  اجرای  روند  و  کرده  ابالغ   ها 

 می کند.

وی تاکید کرد: بانک ها نباید روند اجرای مصوبات 

به  را  کرمانشاه  زلزله  با  ارتباط  در  وزیران  هیات 

بیاندازند. تاخیر 

کرباسیان ترصیح کرد: روند اجرای مصوبات هیات 

دولت به صورت ویژه از سوی وزارت امور اقتصادی 

و دارایی پیگیری می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از بانک ها 

اعطایی در  استهامل تسهیالت  زمینه  خواست در 

مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نیز همراهی و 

کنند. همکاری 

مناطق  برای  مالیاتی  معافیت  مورد  در  کرباسیان 

این  برای  گفت:  نیز  کرمانشاه  استان  زده  زلزله 

موضوع جلسه ای در وزارتخانه تشکیل و با حضور 

مسئوالن و کارشناسان مربوطه موضوع مطرح و 

شد. خواهد  پیگیری 

خروج زودهنگام۴میلیون نفرازشغل اصلی
جدیدترین مطالعات نیروی کار نشان می دهد از مجموع حدود 22.5 

میلیون شاغل کشور، بیش از 4 میلیون نفر حداکرث 6 سال در شغل اصلی 

خود حضور دارند.

به گزارش مهر، بر اساس آمار رسمی، جمعیت شاغل کشور 22 میلیون و 

588 هزار نفر است؛ مدت اشتغال نیروی کار در شغل اصلی خود می تواند 

از یک سال تا بیش از 30 سال متغیر باشد.

خروج افراد از شغل اصلی ممکن است در جهت رونق بازار کار و تالش 

فرد شاغل برای جستجوی کار بهرت یا در مقابل به دالیل رکود در بازار، 

نارضایتی شغل، تعطیلی محل کار یا سایر موارد باشد.

با این حال بر اساس جدیدترین مطالعات وضعیت شغلی نیروی کار که 

توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، در بین جمعیت نیروی کار کشور 

بیشرتین افراد، بین 3 تا حداکرث 6 سال در شغل اصلی خود حضور داشتند 

که چهار میلیون و 60 هزار نفر از شاغالن را شامل می شوند.

همچنین مدت ماندگاری بیش از سه میلیون و 385 هزار نفر از شاغالن در 

شغل اصلی خود، بین 10 تا حداکرث 15 سال بوده است.

نشان  همچنین  اصلی  شغل  در  شاغالن  اشتغال  مدت  شاخص  بررسی 

می دهد بالغ بر 3 میلیون و 222 هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور 

بین یک تا کمرت از سه سال در شغل اصلی خود حضور دارند و سپس بنا 

به دالیلی، شغل اصلی خود را ترک کرده اند.

در عین حال بیش از 2 میلیون و 185 هزار نفر از جمعیت شاغل بین 15 

تا حداکرث 20 سال در شغل اصلی خود ماندگار بوده اند؛ همچنین بیش 

از یک میلیون و 983 هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور، بین 20 تا 

حداکرث 25 سال در شغل اصلی خود مشغول به کار بوده اند.

یک میلیون و 852 هزار و 961 نفر از جمعیت شاغل کشور، کمرت از یک 

سال، یک میلیون و 130 هزار و 917 نفر بین 25 سال تا حداکرث 30 سال 

و یک میلیون و 760 هزار و 931 نفر نیز بیش از 30 سال در شغل اصلی 

خود حضور داشته اند.

آمار مذکور از »مدت اشتغال شاغالن در شغل اصلی« نشان می دهد بیشرت 

نیروی کار کشور حداکرث تا 15 سال متایل به خروج از شغل اصلی خود 

دارند. سپس پس از این مدت اشتغال در شغل اصلی به تدریج متایل برای 

خروج از شغل کمرت می شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از عوامل ترک شغل در سال گذشته که 

به تازگی منترش شده است، »پایین بودن درآمد«، »تعطیلی دامئی محل 

کار«، »فصلی بودن کار«، »موقتی بودن شغل«، »جابجایی محل کار«، 

»تحصیل یا آموزش«، »اخراج یا تعدیل نیرو«، »مهاجرت نیروی کار«، »به 

پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه«، »بیامری«، »بازنشستگی« و »کهولت 

سن« بیشرتین عوامل ترک شغل هستند.

موقتی بودن کار با سهم 25.6 درصدی از مهمرتین عوامل ترک شغل در 

بین جمعیت بیکار در دو گروه مردان و زنان بوده است. عالوه بر این 

»پایین بودن درآمد« دومین عامل ترک شغل است به طوریکه 257 هزار و 

919 نفر از نیروی کار را به دلیل شغل خود را ترک کردند.

»اخراج یا تعدیل نیرو« نیز با جمعیت 235 هزار و 866 نفری و »به پایان 

رسیدن دوره خدمت وظیفه« با جمعیت 231 هزار و 260 نفر از دیگر 

عوامل مهم ترک شغل به شامر می روند.

مطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد 124 هزار و 685 نفر به دلیل 

»تعطیلی دامئی محل کار« شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند 

و تعداد 115 هزار و 838 نفر نیز به دلیل »فصلی بودن کار« به جمعیت 

بیکاران پیوستند.

در عین حال 37 هزار و 689 نفر به دلیل مسائل خانوادگی، 29 هزار 

و 884 نفر به دلیل بیامری، 9 هزار و 206 نفر به دلیل رسیدن به سن 

بازنشستگی، 6 هزار و 802 نفر به علت متایل به جابجایی محل کار خود، 

6 هزار و 430 نفر به دلیل مهاجرت، 5 هزار و 456 نفر به علت تحصیل 

یا آموزش و هزار و 601 نفر نیز به دلیل کهولت سن مجبور به ترک شغل 

خود شده اند. عالوه بر این، حدود 230 هزار و 570 نفر از جمعیت شاغل 

کشور نیز به دلیل سایر موارد از کار خود انرصاف داده اند.

نبض بازار ارز در دست دالالن
زا  بحران  ارز  نوسانات  که  دارد  تاکید  اقتصادی مجلس  عضو کمیسیون 

نیست و دولت اگر ادعای مدیریت بازار ارز را دارد به تک نرخی کردن 

ارز جامعه عمل بپوشاند.

سیدنارص موسوی الرگانی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش 

قیمت دالر به بیش از 4 هزار و ١٠٠ تومان و نزدیکی به سفرهای ماه 

ژانویه، اظهار داشت: دالیل متعددی برای افزایش قیمت دالر قابل شامرش 

است یکی از این دالیل می تواند افزایش سفرهای خارجی در ماه ژانویه 

باشد،اما این سفرها  منی تواند تاثیر بسزایی بر افزایش قیمت دالر داشته 

باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر ساله سفرهای ژانویه 

صورت می گیرد، بنابراین منی تواند فاکتور دلیل قاطعی افزایش قیمت 

دالر باشد، گفت: با این حال با سفرهای زیارتی مانند اربعین، دهه اول ماه 

محرم یا ایام نوروز شاهد تغییرات جزیی در قیمت دالر هستیم، اما این 

سفرهای مناسبتی تاثیری بر سیر صعودی قیمت ارز ندارد.

تاثیر اظهارات مقامات آمریکایی بر نوسانات ارز

مقامات  اظهارات  به  اشاره  با  دهم  مجلس  در  فالورجان  مردم  مناینده 

آمریکایی، ادامه داد: گفته های سخیف و نا بخردانه ترامپ علیه ایران نیز 

می تواند عامل افزایش قیمت دالر و نابسامانی ها در این زمینه شود، در 

این مسیر شاهد هستیم که گاهی کشورها اروپایی با واشنگنت همراهی 

می کنند و بر شدت افزایش نوسانات ارز دامن می زنند.

برنامه ریزی  انتظار می رود که مسئوالن  این رشایط  با  تاکید کرد:  وی 

دقیقی برای ارز آوری به کشور داشته باشند چرا که در حال حارض ارز 

زیادی از کشور خارج می شود بنابراین می توان با رسمایه گذاری در بخش 

هایی چون گردشگری بدون فروش نفت ارز آوری کنیم.

 این مناینده مجلس با تاکید بر اینکه با پشتوانه ارزی می توان از دخالت 

نوسانات دالری بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد، گفت: البته باید به این 

نکته اشاره کرد که نوسانات ارز تنها بر ایران تاثیر ندارد بلکه تاثیر جهانی 

است با این حال مسئوالن با برنامه ریزی و در نظر گرفنت پشتوانه ارزی 

باید به سمتی حرکت کنند که کمرتین تغییرات را با نوسانات ارزی تجربه 

کنیم.موسوی الرگانی با بیان اینکه در سنوات گذشته نوسانات ارز را پشت 

رس گذاشته ایم، بیان داشت: با توجه به تجربه دوره های گذشته نوسانات 

ارز بحران زا نیست، اما می تواند تاثیر منفی بر برنامه اقتصادی کشور 

داشته باشد که اگر دولت توامنند و دارای پشتوانه ارزی قوی باشد با تک 

نرخی کردن ارز می تواند تاثیر نوسانات ارز را کاهش دهد.

نبض بازار ارز در دست دالالن است

وی با بیان اینکه مقدار قابل توجهی از ارز در اختیار دالالن است، گفت: 
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3 پیشنهاد نظام بانکی برای کمک به زلزله زدگان
جلسه ویژه بانک ها در رابطه با تصمیم گیری برای نحوه کمک رسانی به مناطق 

زلزله زده برگزار شد و طی آن سه پیشنهاد از سوی نظام بانکی برای انجام 

اقدامات اساسی در مناطق زلزله زده و به ویژه استان کرمانشاه مطرح شده 

است.

به گزارش ایسنا، مجموعه بانک های دولتی و خصوصی با حضور مدیران ارشد 

فرشاد حیدری  و  مرکزی   بانک  مقام  -قائم  کمیجانی  از جمله  مرکزی  بانک 

-معاون نظارت بانک مرکزی- به میزبانی بانک پارسیان گرد هم آمده و در 

رابطه با کمک رسانی به مناطق زلزله زده بحث و تصمیم گیری کردند.

آن طور که جمشیدی  دبیر کانون بانک های خصوصی- در رابطه با جزئیات این 

جلسه به ایسنا توضیح داده است: بانک ها تصمیم گرفتند در کنار تسهیالتی 

که از سوی هیات دولت و بانک مرکزی برای کمک به مناطق زلزله زده مصوب 

شده، به گونه ای کمک های خاص خود را ساماندهی کرده و به طور پراکنده 

انجام نشود. به عبارتی منابع مالی که قرار است در این رابطه هزینه شود را 

متمرکز و برای انجام اقدامات بلندمدت و بازسازی زیرساخت ها در نظر بگیرند.

در نتیجه این جلسه مشرتک سه پیشنهاد مطرح شده است. اول اینکه بانک ها 

بازسازی مدارس، درمانگاه ها و خانه های بهداشت آسیب دیده در مناطق زلزله 

بیامرستان  و ساز  اینکه ساخت  انجام دهند. مورد دوم  و  تقبل کرده  را  زده 

پزشکی  امکانات  ین  پیرشفته تر  به  تجهیز  با  پل ذهاب که تخریب شده  رس 

مناینده ای  تا  قرار شده  رابطه  این  در  انجام دهند.  بانک ها  کامل  به طور  را 

تا بتواند در جریان کامل رشایط  از بانک ها به مناطق زلزله زده اعزام شود 

موجود قرار گرفته و مذاکراتی را با استاندار کرمانشاه انجام شود. بر این اساس 

پورزرندی -مدیرعامل بانک شهر- از سوی شبکه بانکی به عنوان مناینده فردا 

به استان کرمانشاه خواهد رفت.دبیر کانون بانک های خصوصی اعالم کرد که 

ما برای انجام اقدامات نیازمند دریافت اطالعات و آمار کافی هستیم که باید از 

طریق استاندار و البته وزیر بهداشت دریافت شود. اگر مورد تایید قرار گرفته 

و اطالعات مان تکمیل شود، آنگاه در هفته جاری برای اجرایی کردن تصمیامت 

اخذ شده وارد عمل خواهیم شد.اما اگر پیش از بانک ها سازمانی ساخت و ساز 

درمانگاه ها، خانه های بهداشت و یا بیامرستان رسپل ذهاب تقبل کرده باشد 

آنگاه بانک ها پیشنهاد سوم خود را اجرایی خواهند کرد. پیشنهاد سوم این است 

که بانک ها کانکس های الزم برای اسکان موقت زلزله زدگان تا حد امکان تهیه 

خواهند کرد.

درخواست برای پیگیری یارانه سود

اما در کنار این تصمیامت پیش از این هیات وزیران مصوب کرده بود که شبکه 

بانکی تا ۶۵۹ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت در اختیار مناطق زلزله زده 

قرار دهند که در ادامه بانک مرکزی این رقم را تا  ۷۶۷ میلیارد تومان افزایش 

داده و روز شنبه به شبکه بانکی ابالغ کرده است.

از  تسهیالت  این  پرداخت می شود.  با سود حدود چهاردرصد  تسهیالت  این   

طریق هفت بانک عاملی که بانک مرکزی معرفی کرد، اجرایی خواهد شد. در 

همین رابطه تصمیم دیگری که در جلسه امروز مشرتک بانک ها اخذ شده این 

است که سایر بانک ها مبالغی را از محل منابع قرض الحسنه خود برای افزایش 

تسهیالت دهی در این رابطه اختصاص دهند، اما قرار نیست که خودشان به 

طور مستقیم این کار را انجام دهند بلکه این منابع را در اختیار آن هفت 

بانک عامل یعنی سپه، ملی، ملت، تجارت، کشاورزی، مسکن و صادرات قرار 

داده و آنها در قالب رشایط تعیین شده تسهیالت را پرداخت خواهند کرد.

در همین جلسه که قائم مقام بانک مرکزی و معاون نظارت حضور داشتند، 

بانک ها از آنها خواسته اند تا جریان دریافت یارانه سود که قرار است از سوی 

دولت پرداخت شود را به طور جدی پیگیری کند. به هر صورت سود تسهیالت 

بانکی در حال حارض ۱۸ درصد است که برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 

 باید مابه التفاوت آن در قالب یارانه از سوی دولت به نظام بانکی پرداخت 

شود.

 
افخمی اعالم كرد:

حمايت بانک صنعت و معدن 
از واحدهای تولیدی خسارت دیده کرمانشاه 

به  وارده  هاي  خسارت  جربان  براي  اسايس  گامي  برداشنت  راستاي   در 

واحد هاي مسكوين ، صنعتي و سازمان هاي مهم مناطق زلزله زده ، جمعي 

اين  محل  در  كرمانشاه  استانداري  معاونني  و  ها  بانك  عامل  مديران  از 

استانداري تشكيل جلسه دادند.

به گزارش پايگاه اطالع رساين بانك صنعت و معدن ،در اين جلسه اقدامات 

الزم در خصوص پرداخت تسهيالت به زلزله زدگان انجام و قرار است در 

ارسع وقت بانك هاي كشور مصوبات دولت در خصوص اعطاي تسهيالت 

به زلزله زدگان را اجرايي كنند.

عيل ارشف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن در اين جلسه گفت: 

ضمن تسليت به زلزله زدگان استان كرمانشاه و خدا قوت به مديران استان 

و تشكر وي   ژه از ملت رشيف ايران در همراهي و كمك به مردم كرمانشاه ، 

اهميت موضوع به قدري باالست كه رهرب معظم انقالب و رئيس جمهوري 

هم حضور داشتند.وي افزود : سيستم بانيك ، خود را در اين حادثه دردناك 

و غم انگيز همراه مردم مي داند و با متام توان در كنار مردم استان خواهد 

بود .افخمي بيان داشت : متاثر كننده است كه هموطنان عزيز ، عزيزان 

ويران شده  نيز  آنها  كاشانه  و  خانه  آن  دركنار  و  داده  از دست  را  خود 

است .بانك صنعت ومعدن در كنار توليد كنندگان خسارت ديده خواهد 

بود و واحدهاي توليدي را كه دچار خسارت شده اند مورد حاميت قرار 

خواهد داد تا زيرساخت صنعتي استان مجددا فعال شود .در جلسه ياد 

شده مديران عامل بانك هاي صنعت و معدن، سپه ، ميل و صادرات و 

برخي از اعضاي هيات مديره بانك هاي كشور و معاونني عمراين و اقتصادي 

استانداري كرمانشاه و مديران بنياد مسكن و برخي از مديران استاين حضور 

داشتند.گفتني است بادستور وزير امور اقتصادي و دارايي ۷ بانك و ميزان 

سهميه هريك از آن ها براي پرداخت تسهيالت به زلزله زدگان تعيني شده 

و كار پرداخت آنها از دیروز آغاز شده است .اين وزارت ، مصوبات هيات 

وزيران در ارتباط با زلزله كرمانشاه را به بانكها ابالغ كرده و روند اجراي آن 

را پيگريي مي كند .در ضمن خاطر نشان مي سازد كاركنان بانك صنعت و 

معدن همراه با ساير هموطنان در كمك به مردم زلزله زده به صورت نقدي 

و غري نقدي حضور فعايل داشتند.

بازدید مدیران بانک ایران زمین
از مناطق زلزله زده غرب کشور

معاونت عملیات بانکی و مدیریت امور شعب استان های بانک ایران 

زمین از مناطق زلزله زده غرب کشور بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، درپی جانباخنت تعدادی از 

هموطنان در حادثه زمین لرزه استان های غرب کشور، محمد رضا ادبی 

معاون عملیات بانکی و مصطفی یزدانجو مدیر امور شعب استان های 

بانک ایران زمین در سفری به این استان ها پیام تسلیت مدیرعامل و 

هیات مدیره این بانک را به هموطنان استان های کرمانشاه و ایالم و 

کردستان رساندند.در این بازدید، ادبی معاون عملیات بانکی در دیدار 

با مدیر منطقه ای و همکاران اظهار کرد: طی بازدیدی که از شهرهای 

زلزله زده داشتیم،  با صحنه های بسیار دلخراشی روبرو شدیم که البته 

همیاری مردم همیشه در صحنه ایران زمین در رساندن کمک های 

مردمی به مناطق حادثه دیده قابل تحسین بود.ادبی در این دیدار 

به متامی واحدهای صف و ستاد در مناطق حادثه دیده توصیه کرد 

بامتام توان در خدمت رسانی به همشهریان خود تالش کنند.معاون 

عملیات بانکی بانک ایران زمین گفت: باتوجه به محرومیت منطقه 

و به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مشرتیان شعب به کلیه واحدها 

توصیه می شود با تسهیل در پرداخت تسهیالت به رشد اشتغال زایی 

و تقویت بنیه اقتصادی منطقه کمک کنند.

اقالم اهدایی کارکنان بانک دی
 به مناطق زلزله زده ارسال شد

در  دی  بانک  کارکنان  کشور،  غربی  مناطق  در  زلزله  وقوع  پی  در 

راستای ایفای نقش مسئولیت اجتامعی و کمک به تهیه ملزومات و 

رفع نیازمندی های هموطنان مصیبت دیده، بخشی از حقوق خود را 

بصورت داوطلبانه به خرید و ارسال اقالم مورد نیاز هموطنان زلزله 

زده در استان کرمانشاه اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، با وقوع زلزله در مناطق غربی 

کشور، کارکنان بانک دی با هدف کمک به خانواده های قربانیان و 

آسیب دیدگان حادثه تلخ و اندوهبار زلزله بصورت داوطلبانه یک تا 

پنج روز از حقوق خود را به خرید اقالم مورد نیاز هموطنان زلزله 

زده اختصاص دادند.

قابلیت  با  نیاز  مورد  غذایی  مواد  بر  عالوه  گزارش  این  اساس  بر 

ماندگاری طوالنی مدت، با توجه به احتامل شیوع بیامریهای عفونی 

در این مناطق، تعداد ۱4دستگاه کانکس شامل رسویس بهداشتی و 

حامم سیار و نیز اقالم بهداشتی کودکان از جمله پوشک، شیر خشک 

و شیشه شیر خریداری گردید.

بر اساس همین گزارش با توجه به رسمای منطقه و در پیش بودن 

خرید  به  دی  بانک  کارکنان  نقدی  های  کمک  از  بخشی  بارندگی، 

وسایل گرمایشی از جمله پتو و تیوپ های نایلون به منظور استتار 

چادرهای زلزله زدگان اختصاص یافت.قابل ذکر است اقالم اهدایی به 

همراه منایندگانی از بانک به استان کرمانشاه ارسال شد و با حضور 

رئیس و کارکنان شعبه کرمانشاه بانک دی و منایندگانی از جمعیت 

هالل احمر در بین زلزله زدگان توزیع شد.

حضور حمایتی نمایندگان مدیر عامل بانک 
صادرات ایران در مناطق زلزله زده غرب کشور

 مدیران ارشد بانک صادرات ایران به منایندگی از سیاوش زراعتی مدیر عامل 

این بانک، ضمن بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، از نزدیک در 

جریان مشکالت و کمبودهای موجود قرار گرفته و بر تداوم حامیت های 

نقدی و غیرنقدی از آسیب دیدگان این حادثه تلخ تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حسن فراهانی، مشاور مدیر 

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

بازاریابی بانک و بهزاد قهرمانی مدیر شعب استان کرمانشاه، در بازدیدهای 

مستقل و هامهنگ از شهرستان های رسپل ذهاب، کرند غرب، قرص شیرین 

و سایر مناطق زلزله زده استان، ضمن تسلیت به بازماندگان و دلجویی از 

مصدومین این سانحه ناگوار، اقدامات الزم برای حامیت های مالی این 

این  از آسیب دیدگان زلزله اخیر را در دستور کار قرار دادند. در  انک  ب

دیدار همچنین همدردی کارکنان بانک صادرات ایران در تهیه اقالم غیر 

نقدی مختلف مورد اشاره قرار گرفت و هامهنگی های الزم برای توزیع 

 اقالم ارسالی از جمله پتو، لباس، وسایل گرمایشی و غذای گرم در مناطق و 

روستا های دور افتاده شهر های آسیب دیده استان بعمل آمد.

گفتنی است، این بانک تا روز شنبه مورخ ٢٧ آبان ماه ٩٦ مبلغ ٣٨ میلیارد 

ریال از محل رصفه جویی در هزینه های تبلیغاتی ، تخصیص مزایای یک 

روز مرخصی کارکنان و رشکت های تابعه و حامیت های نقدی هموطنان، 

برای کمک به مردم رشیف این منطقه در نظر گرفته است.در ادامه این 

همدلی ها، بانک صادرات ایران با ارسال ٨ دستگاه خودپرداز از مدیریت 

شعب استان های کرمانشاه، خوزستان، مرکزی و لرستان به مردم آسیب 

دیده یاری رساند و به رسعت بیش از ٥ هزار دستگاه خودپرداز این بانک 

در رسارس کشور با ارائه امکان ویژه، آماده دریافت و انتقال رسیع وجوه 

اعطایی مردم به هموطنان رنج کشیده از زلزله شد.

بازسازی یک روستای آسیب دیده کرمانشاه
 توسط بانک تجارت

رئیس هیات مدیره بانک تجارت از اختصاص کمک های نقدی کارکنان این 

بانک برای بازسازی یکی از روستاهای استان کرمانشاه خرب داد.

 به گزارش روابط عمومی، هیبت اله سمیع رئیس هیات مدیره این بانک از 

تشکیل هیات امنای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مرتقبه در بانک 

تجارت پس از زلزله اخیر در استان کرمانشاه خرب داد و گفت: در دومین 

جلسه اعضای هیات امنا مقرر گردید بانک تجارت به منظور حامیت از 

آسیب دیدگان حادثه زلزله کرمانشاه، بازسازی یک روستای آسیب دیده تا 

حداکرث ۱00 خانوار با برآورد هزینه 40 میلیارد ریالی شامل احداث منازل 

مسکونی، دو واحد آموزشی و دو واحد درمانی را عهده دار خواهد شد.

رئیس هیات مدیره بانک تجارت خاطرنشان کرد: بانک تجارت همچنین در 

راستای اجرای مسئولیت های اجتامعی نسبت به خرید 20 دستگاه کانکس 

آموزشی یک کالسه و دوکالسه با بودجه ۱0 میلیارد ریالی برای 20 روستای 

بازنشسته  و  کارکنان شاغل  داد:  ادامه  اقدام می کند.سمیع  دیده  آسیب 

بانک تجارت و رشکتهای تابعه در اقدامی خداپسندانه عالوه بر جمع آوری 

کمکهای غیر نقدی شامل اقالم مورد نیاز هموطنان زلزله زده ، کمکهای 

نقدی خود را نیز در قالب اهدای پنج روز حقوق و یا بازخرید مرخصی به 

هموطنان آسیب دیده از زلزله اختصاص داده اند.  همچنین مقرر گردید 

۵0 درصد هزینه چاپ تقویم و رسرسیدهای سال ۹۷ بانک تجارت برای 

کمک به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه اختصاص یابد.

کمک های بانک گردشگری 
برای زلزله زدگان کرمانشاه ارسال شد   

بانک گردشگری ضمن دعوت از عموم مردم نوع دوست ایران به همدلی 

در کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه، کمک هایی شامل اقالم رضوری 

مانند آب آشامیدنی، پتو و مواد غذایی را به استان کرمانشاه ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این اقالم در هامهنگی با جمعیت 

همکاران  از  جمعی  مشارکت  با  و  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر  الل  ه

 بانک و در راستای ایفای مسئولیت های اجتامعی تدارک دیده و ارسال

 شدند.

این گزارش همچنین حاکی است به منظور یاری رساندن به امداد رسانی 

به زلزله زدگان، گروهی از همکاران به شکل داوطلبانه در مناطق حضور 

در  نوع دوست  مردم  ایفاگر سهمی کوچکی دوشادوش عموم  تا  افتند  ی

کاهش آالم و مشکالت باشند.

سندیکای بیمه گران :

زلزله زده ها بیمه نامه المثنی بگیرند
کشور  غرب  زلزله  آسیب دیدگاه  که  کرد  اعالم  بیمه گران  سندیکای   

در صورت مفقودی بیمه نامه های خود در این حادثه، با مراجعه به 

رشکتهای بیمه، بیمه نامه املثنی دریافت منایند.

به گزارش مهر، سندیکای بیمه گران در اطالعیه ای اعالم کرد که آسیب 

دیدگان حادثه زمین لرزه که انواع بیمه نامه هایشان مانند بیمه نامه 

شخص ثالث، حوادث، عمر و آتش سوزی )با پوشش زلزله(را از دست 

نخواهند  مشکلی  خسارت،  دریافت  و  بیمه ای  امور  در  داده اند، 

داشت.از آنجایی که ممکن است بیمه گذاران مناطق زلزله زده، اصل 

بیمه نامه های خود را در اختیار نداشته و یا در حادثه زلزله، از دست 

داده باشند، می توانند با در خواست از شعب رشکت های بیمه و 

احراز هویت، بیمه نامه املثنی دریافت منایند.

مدیركل بین الملل بانک مركزی:

مشکل حساب بانکی  ایرانی ها در چین 
حل شد

اینکه  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  بین امللل  مدیرکل 

هم اکنون مشکل خاصی در روابط بانکی ایران با 

چین و امارات وجود ندارد، از حل مشکل روابط با 

هالک بانک ترکیه خرب داد و گفت: عالوه بر این، 

به زودی با یک بانک بزرگ ترکیه ای روابط کارگزاری 

می  شود. برقرار 

به گزارش فارس، حسین یعقوبی میاب درخصوص 

در  اقتصادی  فعاالن  برخی  حساب  شدن  مسدود 

را  موضوع  این  ما  اظهارداشت:  چین،  و  امارات 

مسدود  ماجرای  شد  مشخص  و  کردیم  پیگیری 

شدن حساب ها در امارات فقط چند مورد بوده که 

است.  Emirates NBD بانک  به  مربوط 

وی افزود: این بانک که اداره مرکزی آن در دوبی 

است، به دو مشرتی ایرانی خود اخطار داده و اعالم 

کرده حساب تان را ببندید.

بانک اماراتی با هیچ بانک ایرانی روابط کارگزاری 

نداشت

کرد:  ترصیح  مرکزی  بانک  بین امللل  امور  مدیرکل 

بانک ها برای اجرای ضوابط KYC مانند شناسایی 

مستندات  همیشه  پولشویی،  با  مبارزه  و  مشرتی 

این  باید  مشرتیان  می خواهند  افراد  از  متعددی 

کامل  مستندات  اگر  و  دهند  ارائه  را  مستندات 

نباشد، به دلیل نگرانی از برخورد مقام ناظر، این 

می دهند. مشرتی  به  را  پیام 

قطع رابطه Emirates NBD با ایران از سال ۸۸

هیچ  با   Emirates NBDبانک اینکه  بیان  با  وی 

از  اساسا  و  نداشته  کارگزاری  روابط  ایرانی  بانک 

سال ۸۸-۸۹ روابط خود را با بانک مرکزی و دیگر 

بانک های ایرانی متوقف کرد، گفت: این بانک پس 

ایرانی  بانک های  با  از برجام هم روابط کارگزاری 

در  وزنی  مذکور  بانک  این  نکرد،بنابراین  برقرار 

ندارد. امارات  با  ما  بانکی  روابط 

با بانک های اماراتی روابط کارگزاری داریم اما در 

سطح ایده آل نیست

هم اکنون  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  یعقوبی 

بانک های ایرانی با برخی بانک های اماراتی روابط 

کارگزاری دارند، گفت: بله، اگر روابط بانکی برقرار 

قرار  سطح  این  در  کشور  دو  تجارت  حجم  نبود 

این  به  جواب  در  مرکزی  بانک  مدیر  نداشت.این 

نکته که گفته می شود بخش عمده نقل و انتقال ها 

اظهارداشت:  می شود،  انجام  رّصافی ها  کانال  از 

ممکن است این روش هم انجام شود اما منشاء نقل 

و انتقال از مسیر سیستم بانکی انجام می شود. در 

نهایت ورود و خروج هر ارزی از شبکه بانکی انجام 

می شود و رّصافی  هم باید نقل و انتقال وجه را از 

سیستم بانکی انجام دهد.وی افزود: ممکن است 

یک ذینفع یا صادرکننده در بانک مورد نظر حساب 

نداشته و ترجیح دهد به وسیله یک رّصافی این کار 

را انجام دهد اما این به معنای مسدود بودن کانال 

امارات نیست. در مجموع مسائل  ایران و  بانکی 

و مشکالتی در این بین وجود دارد و قطعا سطح 

روابط بانکی ایران و امارات ایده آل نیست.

مشکالت حساب ایرانیان در چین برطرف شد

به  بانکی  مشکالت  درخصوص  همچنین  یعقوبی 

وجود آمده با بانک های چینی گفت: دو ماه پیش 

رسانه ها از مسدود شدن حساب برخی رشکت های 

پرتوشیمی خرب دادند که با رایزنی های انجام شده 

مشکالتی  است.  شده  برطرف  تقریبا  مشکل  این 

هم که برای حساب دانشجویان و شهروانان ایرانی 

و  برطرف  تقریبا  بود،  آمده  به وجود  ساکن چین 

مجددا روابط برقرار شد.وی در توضیح علت بروز 

ایران و چین، گفت:  بانکی  این اختالل در روابط 

اوقات  گاهی  آمریکا  دولت  خزانه داری  وزارت 

روی بانک های برخی کشورها مترکز می کند و در 

همین راستا مدتی پیش با هدف ایجاد مشکل برای 

ایران، این مترکز را به سمت بانک های چینی برده 

بود.یعقوبی ادامه داد: اوفک به بانک های چینی 

)بانک های  شام  بود  کرده  اعالم  و  آورده  فشار 

چینی( مقررات بانکی را به درستی اجرا منی کنید 

و همین مساله موجب چنین واکنش هایی از سوی 

بانک های چینی شده بود.مدیر کل بین امللل بانک 

مرکزی ترصیح کرد: ما به طور جدی این موضوع را 

پیگیری و حتی در منت نامه ای که به مقام نظارت 

بر بانک های چین ارسال کردیم، نوشتیم ما دیگر 

از کشور چین که اولین رشیک تجاری ایران است 

چنین  انتظار  دارد،  ما  با  خوبی  سیاسی  روابط  و 

نداریم. برخوردهایی 

قول مقام چینی برای رسیدگی به وضعیت حساب 

مشرتیان ایرانی

وی اظهارداشت: مقام چینی هم پاسخ داد ما هیچ 

فشاری به بانک های چینی نیاورده ایم و فقط برخی 

بانک ها با هدف نشان دادن جدیت شان در اجرای 

مقررات، این سخت گیری ها را برای مشرتیان خود، 

گفته  کردند.به  اعامل  ایرانی  مشرتیان  جمله  از 

این  وی مقامات چینی قول رسیدگی بیشرت را در 

داده اند. خصوص 

علت بسته شدن برخی حساب ها

یعقوبی در پاسخ به این سوال که بنابراین هم اکنون 

ساکن  ایرانیان  و  ایرانی  اقتصادی  فعاالن  حساب 

چین مسدود منی شود، گفت: بانک چینی، اماراتی 

و یا آملانی ممکن است حساسیت بیشرتی نسبت به 

حساب ایرانی ها داشته باشند اما اینگونه نیست که 

فقط روی حساب مشرتیان ایرانی مترکز کرده باشند. 

شهروند هر کشوری در هر جای دنیا اگر بخواهد 

حساب باز کند و نقل و انتقال پول انجام دهد، باید 

اسناد و مدارک آنها بررسی می شود.

کجا  از  پول  این  که  می کنند  بررسی  افزود:  وی 

آمده، به حساب کدام شخص یا نهاد واریز می شود، 

یا دریافت کننده پول در لیست  نام واریز کننده 

تروریستی  سازمان های  جزء  و  نباشد  تحریم ها 

نباشد. بانک های ما هم در ایران طبق قانون مبارزه 

با پولشویی این بررسی ها را انجام می دهند.مدیر 

کل بین امللل بانک مرکزی گفت: اگر یک شهروند 

آملانی هم به یک بانک فرانسوی مراجعه و تقاضای 

گشایش اعتبار برای واردات کاال از انگلیس را کند، 

همین فرایند هم برای او انجام می شود. اینکه کاال 

مشکوک به استفاده دو گانه نباشد، ذی نفع کیست 

و یا اینکه از چه رشکتی خریداری می شود؛ همه این 

موارد باید شناسایی شود.

مشکل رابطه با هالک بانک ترکیه تقریبا حل شده 

است

وی درخصوص رسنوشت رابطه شبکه بانکی ایران 

با هالک بانک ترکیه، گفت: مشکل رابطه با هالک 

برای  بانک  هالک  است.  شده  حل  تقریبا  بانک 

بود  کرده  اعامل  ایرانی سخت گیری های  بانک  دو 

بانک  با هالک  و مذاکرات متعددی برای حل آن 

داشتیم و این مشکل تقریبا حل شده است.

برقراری روابط کارگزاری با یک بانک بزرگ ترکیه ای؛ 

بزودی

یعقوبی با بیان اینکه مسائل سیاسی تاثیر زیادی در 

برقراری روابط بانکی دارد، گفت: پس از سفر رئیس 

ایران و توافقات مناسب صورت  جمهور ترکیه به 

گرفته با یک بانک بزرگ ترکیه ای مذاکراتی انجام 

گرفت که خوشبختانه بخش عمده کار برای برقراری 

روابط انجام شده است.

روابط  برقراری  درخواست  ارائه  به  اشاره  با  وی 

کارگزاری ۵ بانک ایرانی با بانک ترکیه ای، ترصیح 

بانک،  این  با  کارگزاری  روابط  برقراری  با  کرد: 

توجهی  قابل  میزان  به  انتقال  و  نقل  هزینه های 

کاهش می یابد و هالک بانک تنها بانک ترکیه ای 

دارای روابط کارگزاری با بانک های ایرانی نخواهد 

بود.

راه اندازی  گفت:  مرکزی  بانک  صادرات  اداره  مدیر 

فرآیندهای  ارز«  الکرتونیکی  معامالت  »سامانه 

یکسان سازی نرخ ارز را ترسیع می کند و بسرتی برای 

می شود. محسوب  هدف  این  تحقق 

به گزارش ایرنا، درگاه اینرتنتی معامالت ارزی در سیستم 

بانکی ایران با هدف تعمیق معامالت ارزی در بازار بین 

بانکی ارز، افزایش کارایی و رسعت تامین مالی، ایجاد 

ثبات در بازار ارز کشور هفتم آبان ماه جاری به بهره 

برداری رسید.

با اجرای این سامانه، بانک های کشور می توانند در 

»رویرتز  یا   »)ETS( الکرتونیکی  معامالت  »سامانه 

انجام معامالت ارزی طی روزهای  داخلی« نسبت به 

با بانک مرکزی اقدام کنند. با یکدیگر و  بانکی  کاری 

و  سامانه  این  های  ویژگی  درباره   ، کریمی«  »صمد 

دستاوردهای آن برای مدیریت نظام ارزی کشور اظهار 

داشت: این سامانه با هدف اجرایی کردن رشح خدمات 

پروژه ایجاد »درگاه اینرتنتی معامالت ارزی در سیستم 

بانکی ایران«، با هدف تعمیق معامالت ارزی در بازار 

بین بانکی ارز، افزایش کارایی معامالت ارزی و رسعت 

عملیات ارزی در تأمین مالی تجارت و پروژه ها و ارتقای 

خزانه اطالعاتی از معامالت ارزی در بازار بین بانکی 

بانک ها  داشت:  اظهار  شد.وی  اندازی  راه  کشور  ارز 

مزبور  سامانه  در  معامالت  رسمی  شدن  عملیاتی  با 

می توانند نسبت به تامین کرسی منابع ارزی خود از 

این بازار اقدام کنند؛ به طور مثال بانک های کشور با 

وضعیت ارزی مثبت، می توانند به رسعت در این بازار، 

وضعیت خود را تعدیل کرده و ریسک بازار )ارز( خود 

را مدیریت کنند.وی با بیان اینکه در چارچوب سامانه 

امکان پذیر  نیز  نقدینگی  ریسک  بهرت  مدیریت  مزبور 

است، تاکید کرد: این بازار همچنین این امکان را فراهم 

می کند که صادرکنندگان کاال و خدمات، رسمایه  گذاران 

خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش 

از  بتوانند  ارزی  دارایی  دارای  اقتصاد  مالی  و  واقعی 

طریق بانک های عامل )کارگزار ارزی( منابع ارزی خود 

را در بازار بین بانکی ارز به نرخ بازار )آزاد( به فروش 

رسانده و تبدیل به ریال کنند.

یکسان سازی ارز رسعت می گیرد

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به اینکه گفته 

شده که راه اندازی این سامانه مقدمه ای برای حرکت 

به سمت نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی 

نرخ ارز است؛ این سامانه چه قابلیت هایی را در اختیار 

مدیران ارزی کشور قرار می دهد تا بتوان یکسان سازی 

معامالت  »سامانه  کرد،گفت:راه اندازی  اجرایی  را  ارز 

ترسیع  را  یکسان سازی  فرآیندهای  ارز«  الکرتونیکی 

می کند و بسرتی برای تحقق هدف مزبور محسوب 

می شود.

سیاست  بودن  تدریجی  به  توجه  با  کرد:  ترصیح  وی 

مرکزی  بانک  راستا  این  در  ارز،  نرخ  سازی  یکسان 

اقدامات الزم را انجام داده است که می توان به ابالغ 

»دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به 

کرد. اشاره  در مردادماه سال ۱3۹۵  )آزاد(«  بازار  نرخ 

کریمی گفت: بدیهی است یکی از اقدامات تکمیلی در 

این راستا، راه اندازی »سامانه معامالت الکرتونیکی ارز« 

در قالب پروژه  موصوف است که دستیابی به اهداف 

ترسیع  را  ارز  نرخ  یکسان سازی  جهت  مرکزی  بانک 

معامالت  تعمیق  با  این سامانه  کلی  به طور  می کند. 

ارزی  ارز و هدایت عملیات  بانکی  بین  بازار  نقد در 

به سیستم بانکی کشور یکی از ابزارهای تحقق هدف 

یکسان سازی نرخ ارز است.

رشح وظایف سامانه معامالت الکرتونیکی ارز

الکرتونیکی  سامانه  این  وظایف  رشح  درباره  کریمی 

ارزی به ایرنا توضیح داد: سامانه معامالت الکرتونیکی 

ارز )ETS( در گام نخست، معامالت ارز به ریال، ارز 

نفتی،  غیر  صادرکنندگان  ارز  فروش  و  خرید  ارز،  به 

را  ارز  حراج  خارجی،  رشکت های  و  رسمایه گذاران 

دنبال می کند.وی تاکید کرد: البته در فازهای بعدی در 

صورت یکسان سازی نرخ ارز معامالت *فوروارد،* آپشن 

و *سوآپ ارزی نیز در آن انجام خواهد پذیرفت، اما 

تقویت و  بازار مزبور  در  نقد  باید معامالت  ابتدا  در 

گفت:  مرکزی  بانک  صادرات  اداره  شود.مدیر  تعمیق 

های  بانک  ارزی  نقدینگی  تامین  حالت  دو  هر  در 

عضو بازار بین بانکی ارز به نحو بهرتی انجام خواهد 

که  است  این  سامانه  این  مزایای  از  یکی  پذیرفت. 

بانک ها نقش کارگزار را جهت خرید ارز صادرکنندگان، 

رسمایه گذاران خارجی و رشکت ها خواهند داشت، به 

به  را  خود  کارگزاری  حساب های  بانک ها  که  طوری 

صادرکنندگان معرفی کرده و صادرکنندگان نیز ارز را به 

حساب های فوق الذکر واریز می کنند، متعاقباً بانک ها 

 نسبت به فروش ارز آنان در بازار بین بانکی ارز اقدام 

می کنند.

 مدیر اداره صادرات
 بانک مركزی خبر داد:

 تسریع در 
یکسان سازی 
نرخ ارز 
با سامانه 
معامالت 
الکترونیکی
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کاهش 53.6 درصدی بارش ها 
نسبت به متوسط بلندمدت  

با گذشت حدود 60 روز از سال آبی جدید، متوسط بارش های کشور به 12.3 

میلی مرت رسیده است. 

مدیریت  باران سنجی رشکت  ایستگاه های  اطالعات  اساس  بر  ایلنا،  به گزارش   

منابع آب ایران، با گذشت حدود 60 روز از سال آبی جدید یعنی از ابتدای 

مهرماه سال جاری تا پایان روز شنبه 27 آبامناه جاری، متوسط بارش های کشور 

به 12.3 میلی مرت رسید.

بر اساس این گزارش، این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 

)12.5 میلی مرت( 1.6 درصد و در مقایسه با متوسط بلندمدت )26.5 میلی مرت( 

53.6 درصد کاهش داشته است.

بر همین اساس، بیشرتین بارش ها در حوضه های آبریز اصلی، دریای خزر با 

86.1 میلی مرت، دریاچه ارومیه با 30.2 میلی مرت، خلیج فارس و دریای عامن با 

2.6 میلی مرت، فالت مرکزی با 2.6میلی مرت، مرزی رشق 0.3 میلیمرت و قره قوم با 

3 میلی مرت به ثبت رسیده است.

این گزارش می افزاید: ایستگاه رامرس- صفارود در استان مازندران شاهد حداکرث 

بارندگی به میزان 578.5 میلی مرتبوده و برای ایستگاه های یاسوج، فین کاشان، 

زاهدان و فریامن در استان های ، کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، سیستان و 

بلوچستان و خراسان رضوی حداقل بارندگی به میزان صفر گزارش شده است.

گفتنی است، حجم بارش اول مهر تا 27 آبان معادل 20میلیاردو 271 میلیارد 

می باشد. مرتمکعب 

 41جایگاه سوخت روی میز مزایده
 سازمان خصوصی سازی 

مزایده ۴1 جایگاه سوخت دولتی متعلق به 1۴ استان کشور امروز)سی ام آبان 

ماه( توسط سازمان خصوصی سازی برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، مزایده ۴1 جایگاه سوخت دولتی متعلق به 1۴ استان کشور 

امروز)سه شنبه( برگزار می شود که بر این اساس جایگاه سوخت خلخال متعلق 

پایه 15 میلیارد و 27۴ میلیون ریال؛ جایگاه های  به قیمت  اردبیل  استان  به 

سوخت شامره ۴ به ارزش 117 میلیارد و 522 میلیون ریال، جایگاه شامره یک به 

ارزش کل پایه 136 میلیارد و 826 میلیون ریال، جایگاه سان آرای شاملی به ارزش 

کل پایه چهار میلیارد و 516 میلیون ریال، جایگاه سوخت سان آرای جنوبی به 

ارزش کل پایه چهار میلیارد و ۴16 میلیون ریال، جایگاه سوخت مشکات رشقی 

به ارزش کل پایه شش میلیارد و 2۴8 میلیون ریال، جایگاه سوخت مشکات 

سوخت  جایگاه  ریال،  میلیون   1۹2 و  میلیارد  شش  پایه  کل  ارزش  به  غربی 

اریسامن به ارزش کل پایه 5 میلیارد و 765 میلیون ریال و جایگاه سوخت قلعه 

شور به ارزش کل پایه ۹ میلیارد و 305 میلیون ریال)هر 8 جایگاه متعلق به 

استان اصفهان( روی میز فروش می رود.

افزون بر این جایگاه سوخت رشکتی کرج به ارزش کل پایه 165 میلیارد و 287 

میلیون ریال و جایگاه سوخت نساء به ارزش کل پایه 58 میلیارد و 77۹ میلیون 

ریال)هر دو جایگاه متلعق به استان الربز(؛ جایگاه سوخت خوی به ارزش کل 

پایه 81 میلیارد و 613 میلیون ریال، جایگاه شامره یک ماکو به ارزش کل پایه 

33 میلیارد و ۴3 میلیون ریال و جایگاه سوخت میاندوآب به ارزش کل پایه ۴۹ 

میلیارد و 560 میلیون ریال)هر سه جایگاه متعلق به استان آذربایجان غربی(؛ 

ریال  میلیون  و 320  میلیارد  پایه 13  کل  ارزش  به  دیر  شهر  جایگاه سوخت 

متعلق به استان بوشهر؛ جایگاه سوخت شامره 17 به ارزش کل پایه 8۴ میلیارد 

و 650 میلیون ریال، جایگاه سوخت شامره 2۹ به ارزش کل پایه 180 میلیارد 

و 5۴6 میلیون ریال، جایگاه سوخت شامره 1۴ به ارزش کل پایه 26۴ میلیارد 

و ۹7۹ میلیون ریال، جایگاه سوخت شامره 16 به ارزش کل پایه 56 میلیارد و 

37۹ میلیون ریال، جایگاه سوخت شامره ۴2 به ارزش کل پایه 123 میلیارد و 

803 میلیون ریال و جایگاه سوخت شامره 37 به ارزش کل پایه 52 میلیارد و 

32 میلیون ریال )هر شش جایگاه متعلق به اتان تهران( در آخرین روز آبان ماه 

امسال عرضه خواهد شد.

همچنین جایگاه سوخت امیدیه به ارزش کل پایه 2۴ میلیارد و 188 میلیون ریال، 

جایگاه سوخت مسجد سلیامن به ارزش کل پایه 2۴ میلیارد و 733 میلیون ریال، 

جایگاه سخت شامره یک آبادان به ارزش کل پایه ۴5 میلیارد و 2۴3 میلیون ریال 

و جایگاه سوخت شوشرت به ارزش کل پایه 32 میلیارد و 687 میلیون ریال)هر ۴ 

جایگاه متعلق به استان خوزستان(؛ جایگاه سوخت شامره یک زاهدان به ارزش 

کل پایه ۴0 میلیارد و 585 میلیون ریال و جایگاه سوخت شامره 2 زاهدان به 

ارزش کل پایه 28 میلیارد و 821 میلیون ریال)هر دو جایگاه متعلق به استان 

سیستان و بلوچستان(؛ جایگاه سوخت خرم بید به ارزش کل پایه 38 میلیارد 

و 180 میلیون ریال و جایگاه سوخت شامره 2 به ارزش کل پایه 8۴ میلیارد و 

6۹5 میلیون ریال)هر دو جایگاه متعلق به استان فارس(؛ جایگاه سوخت شامره 

3 خرم آباد به ارزش کل پایه 72 میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال و جایگاه سوخت 

شامره 2 بروجرد به ارزش کل پایه 33 میلیارد و ۴27 میلیون ریال)هر دو جایگاه 

سوخت متعلق به استان لرستان(؛ جایگاه سوخت شهید اسامعیلی ساری به 

ارزش کل پایه ۹1 میلیارد و ۴15 میلیون ریال، جایگاه سوخت بهشهر به ارزش 

کل پایه 36 میلیارد و 58۴ میلیون ریال و جایگاه سوخت سوادکوه)آالشت( به 

ارزش کل پایه 10 میلیارد و ۹06 میلیون ریال)هر سه جایگاه متعلق به استان 

مازندران(؛ جایگاه CNG ابرکوه)هر دو جایگاه متعلق به استان یزد( در روز 

سی ام آبان ماه امسال روی میز مزایده می روند.
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چینی  بانک های  گفت:  پرتوشیمی  و  گاز  نفت،  صادرکنندگان  اتحادیه  عضو 

دریافت  را  پول  که  این رشکتی  نیست، می گویند  ایران  تحریم های  بهانه شان 

می کند چه هویتی دارد؟ وابسته به کجا است؟ در لیست تحریم است یا خیر؟ 

دارد؟  چه ضوابطی 

حمید حسینی در گفت و گو با ایلنا، درخصوص موضع گیری های ترامپ و تاثیر 

رادیکال  و  تند  موضع گیری  داشت:  اظهار  نفتی  فراورده های  صادرات  بر  آن 

ترامپ ادامه سیاست خارجی اوباما قبل از برجام است. یعنی به دنبال این 

و  فنی  دانش  به  دسرتسی  از  را  ما  و  کرده  وارد  اقتصادی  فشار  که  هستند 

تکنولوژی محروم کنند، موضع گیری او به  خاطر منافع شخصی و بیزینسی 

است که با کشورهای عربی دارد و با این مواضع برای خودش خلق موقعیت و 

ارزش می کند و کشورهای جنوب رشق آسیا مثل ژاپن و چین را می ترساند که 

همکاری با ایران را محدود کنند.

تاثیری  اروپا  اتحادیه  با  ما  روابط  بر  ترامپ  گیری  موضع  وی  اعتقاد  به 

ایران شاهد خواهیم  گاز  را در نفت و  اروپایی ها  نخواهد داشت و  حضور 

البته  می یابد،  تداوم  مشرتک  گذاری  رسمایه  و  تکنولوژی  توسعه  و  بود 

تاثیری کل  در  اما  شود  قائل  هایی  محدودیت  کشوری  هر  است   ممکن 

 ندارد.

منطقه ای  تاثیر سیاست های  که تحت  قدری  آن  ما  ادامه گفت:  در  حسینی 

نیستیم. تحوالتی که در روابط  تاثیر موضع گیری های جهانی  هستیم تحت 

بخش  در  ما  است.  کرده  مشکل  را  کار  شده  ایجاد  کویت  و  عامن  قطر،  با 

امارات  رشکت های  و  بانکی  خدمات  بازار  به  شدت  به  فراورده ها  صادرات 

از صادرات محصوالت پرتوشیمی  از طرفی بخش عمده ای  وابسته هستیم و 

بانک ها و رشکت های چینی  بازار چین است که تحت فشارهای آمریکا،  در 

بانک ها  منی کنند،  باز  سی  ال  نیستند،  ایران  به  همکاری  به  حارض  هنوز 

پولشویی  و   kyc دلیل  به  آن  از  بخشی  البته  که  دارند  موضع  شدت   به 

است.

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پرتوشیمی افزود: بانک های چینی بهانه 

شان تحریم های ایران نیست، می گویند این رشکتی که پول را دریافت می کند 

چه هویتی دارد؟

 وابسته به کجا است؟ در لیست تحریم است یا خیر؟  چه ضوابطی دارد؟ بنا بر 

این اگر طبق اسناد پول به ایران حواله شود معموال امتناع می کنند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی:

 موضع گیری ترامپ تاثیری بر حضور اروپایی ها در نفت و گاز ایران ندارد

وزیر نفت گفت: 2 تفاهمنامه بررسی نحوه تامین خوراک کامل پاالیشگاه جم و همچنین تفکیک خروجی پاالیشگاه و 

جداسازی مولکول های سنگین با رشکت انرژی گسرت سینا وابسته به بنیاد مستضعفان امضا شد که رشکت طرف قرارداد 6 

ماه فرصت دارد بررسی های خود را انجام دهد.

به گزارش فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین رشکت  ملی نفت و رشکت انرژی گسرت 

سینا که در زمینه بررسی و مطالعه امکان سنجی تامین پایدار خوراک پاالیشگاه فجر جم صورت گرفت،گفت: از چندی 

قبل این رشکت متقاضی شده که گاز را در خروجی پاالیشگاه جم تحویل بگیرد و مولکول های سنگین گاز C2+ را که با 

ارزش هستند جداسازی کرده و همچنین تاسیسات پرتوشیمی احداث کند.

وی افزود: با توجه به اینکه خوراک ورودی به پاالیشگاه از میدان های ناروکنگان به دلیل زمان طوالنی ای که برداشت 

می شود در حال افت است نیاز است مطالعه باالدستی صورت گیرد تا از وضعیت تامین خوراک پاالیشگاه مطمنئ شویم 

و بعد بدانیم که چه باید انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در هر دو مورد تفاهم شده که از رشکت های بین املللی استفاده و دقت شود که در مطالعات 

با پیشنهادات بنیاد طراحی مفهومی صورت گیرد،بر مبنای آن خوراک اختصاص یابد و کار رسمایه گذاری برای احداث 

واحدهای تفکیک و پرتوشیمی آغاز شود.

زنگنه همچنین گفت: ما در این قرارداد تاکید داشتیم که مساله آب با توجه به اینکه منطقه بی آب است حتام دیده شود.

وی با بیان اینکه مطالعه به خوبی صورت گیرد، تاکید کرد: باید همه جواب دیده شده سپس تصمیم گیری و منافع کشور 

حداکرث شود.

فروش گاز ال ان جی کف قیمت گاز پرتوشیمی هاست

وزیر نفت با اشاره به قیمت گذاری گاز برای تولید ال ان جی گفت: اگر بخواهیم به قیمت صادرات به ترکیه گاز را 

بفروشیم باید منتظر مبانیم، مشخص نیست چه زمانی بتوانیم گاز را به ال ان جی تبدیل کنیم و گاز بدون مشرتی باقی 

خواهد ماند.

زنگنه با اشاره به آخرین وضعیت صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران گفت: در حال حارض به طور متوسط بیش از 

دو و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بحث هایی که اخیرا در خصوص قرارداد با توتال مطرح شده است گفت: برخی بیامر گونه 

درخصوص قرارداد توتال صحبت می کنند و متایل دارند که توتال ایران را ترک کند اما باید گفت ما یک قرارداد معترب با این 

رشکت داریم که در حال انجام است و عده ای فقط دنبال این هستند که بگویند آیا این بیامر می میرد و یا زنده می ماند.

زنگنه در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت عملیات مهار آتش سوزی چاه 1۴7 میدان رگ سفید گفت: در حال حارض کار 

برای مهار آتش سوزی این چاه در دو بخش پیش می رود.

وی ادامه داد: دو دکل حفاری چاه حفر می کند که بتوانند از پایین به آتش حمله کرده و آن را خاموش کند اما اقدامات 

سطحی نیز در حال انجام است که از سطح نیز عملیات خاموش کردن چاه انجام شود.

به گفته وزیر نفت در حال حارض محیط چاه پاکسازی، تجهیزات مستقر و آب مورد نیاز تامین شده است و سعی بر این 

است که با آرامش کار انجام شده و بدون اینکه فشاری وارد شود و یا اتفاق جدیدی رخ دهد از باال چاه را خاموش کنیم.

زنگنه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر علت کندی پیرشفت امضای قراردادهای نفتی گفت:ما اگر قرارداد امضا کنیم 

می گویند چرا با خارجی ها قرارداد امضا کردید. از طرف دیگر نیز عده ای فشار می آورند که چرا تاخیر می کنید و وقتی 

هم امضا می کنیم باز هم به ما انتقاد می شود.

وی درباره تصمیم گیری کاهش سقف تولید در اجالس آتی اوپک اظهار داشت: پیشنهاد اکرثیت اعضا کاهش سقف تولید 

است اما باید دید در جلسه آتی اوپک چه اتفاقاتی رخ می دهد.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص قرارداد تولید گاز ال ان جی با نروژی ها گفت:قیمتی 

که برای تولید گاز ال ان جی تعیین کردیم در واقع کف قیمت گاز پرتوشیمی ها است و با قیمت گاز صادراتی به ترکیه 

متفاوت است.وی ادامه داد:اگر بخواهیم به قیمت ترکیه گاز را بفروشیم باید منتظر مبانیم و مشخص نیست چه زمانی 

بتوانیم گاز را به ال ان جی تبدیل کنیم و گاز بدون مشرتی باقی خواهد ماند.

زنگنه گفت:در مورد ال ان جی قیمت را عمومی اعالم کردیم و هر کس بخواهد می تواند با آن قیمت رسمایه گذاری کند.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به قرارداد توسعه الیه نفتی پارس جنوبی ترصیح کرد:مذاکره برای توسعه این میدان به خوبی 

پیش می رفت اما مشکلی که باعث تاخیر در کار شد این بود که توتال رشکت مرسک را خرید و ما دچار اشکال شدیم 

چون به این ترتیب هر دو طرف توتال بود.  

وزارت نفت و بنیاد مستضعفان 2 تفاهم نامه امضاء کردند؛

مهلت 6 ماهه  وزارت نفت
 به بنیاد مستضعفان
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کشور  ساختامن  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 

مسکن  ایمنی  و  مقاومت  درباره  که  این  بیان  با 

گفت:  باشیم،  داشته  هیجانی  قضاوت  نباید  مهر 

هر  ساخت  هزینه  شده  الزام  که  مهری  مسکن 

مرت آن 300 هزار تومان باشد در این حد مقاومت 

بدون  خانه  از  خروج  فرصت  آن  ساکنان  که   دارد 

آسیب دیدگی داشته باشند.

میزان  درباره  ایلنا،  با  گفت وگو  در  رجبی  فرج اله 

نظارت سازمان  و  مهر  واحدهای مسکن  مقاومت 

این  احداث  نحوه  بر  ساختامن  مهندسی  نظام 

و  ساختامن ها  دید  باید  داشت:  اظهار  واحدها 

ایمنی  از  سطحی  چه  برای  مسکونی  واحدهای 

ساخته شده اند. برخی از ساختامن ها چنین طراحی 

شده اند که آنقدر ایمنی داشته باشند تا ساکنان آن 

شوند. خارج  دیدگی  آسیب  بدون  بتوانند 

آنقدر  هم  ساختامن ها  از  دیگر  برخی  افزود:  وی 

با  زلزله هایی  برابر  در  که  شده اند  ساخته  ایمن 

باشند.         مقاوم  هم  ریشرت   7 از  بیش  بزرگی 

کشور  ساختامن  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 

زلزله  دربرابر  مهر  مسکن  مقاومت  میزان  درباره 

گفت: واحدهای مسکن مهری که الزام شده هزینه 

ساخت آن 300 هزار تومان در هر مرت باشد، طبیعی 

است که ایستایی و ایمنی آن در سطحی باشد که  

ساکنانش بتوانند بدون آسیب دیدگی از خانه خارج 

شوند.

رجبی با بیان اینکه البته نباید درباره مقاومت و 

ایمنی مسکن مهر قضاوت هیجانی داشته باشیم ، 

ادامه داد: در بازدید واحدهای مسکن مهر مناطق 

اسکلت  بودیم که  سازه ها و  آن  زلزله زده شاهد 

و سقف مسکن مهر سامل مانده و منا و دیوارهای 

حائل تخریب جدی داشته اند.

این  زده  زلزله  مناطق  این  مهر  افزود: مسکن  وی 

حد از تاب آوری و مقاومت را داشته که ساکنان آن 

فرصت داشته باشند بدون آسیب دیدگی از واحدها 

خارج شوند.

مهندسی  نظام  سازمان  اینکه  بیان  با  رجبی 

مقاومت  ارزیابی  برای  را  کارشناس  از  اکیپ هایی 

واحدهای مسکن مهر و سایر واحدهای مسکونی 

گفت:  است،  کرده  اعزام  زده  زلزله  مناطق  به 

منطقه  مسکونی  واحدهای  می شود  گفته   اینکه 

داشتند،  درصدی   90 تخریب  ذهاب  پل   رس 

اظهار نظر کارشناسی نیست.

منطقه  این  در  ساختامن هایی  البته  افزود:  وی 

 وجود داشت که مشخص است بدون نظارت مراجع 

ذی صالح ساخته شده اند و تخریب جدی داشتند.  

نظام  قوانین  مسیر  از  اجرا  مراحل  تنها  اینکه 

مهندسی عبور کند، کافی نیست و یک ساختامن 

باید از مرحله طراحی تا اجرا زیر نظر سازمان نظام 

مهندسی ساخته شود چرا که ممکن است  طراحی 

ضعیفی داشته باشد و مشکالتی را ایجاد کند.   

رییس سازمان نظام مهندسی گفت: باید دید چه 

تعداد از این ساختامن ها در مناطق زلزله زده بدون 

منطقه  در  گرفته اند.  کار  پایان  مهندس   گزارش 

رس پل ذهاب بافت قدیمی غیر فنی دارد که تکلیف 

این بافت روشن است که البته  برخی از واحدها در 

این منطقه تخریب جزیی دیده اند.

رییس سازمان نظام مهندسی اعالم کرد:

 اعزام کارشناسان نظام مهندسی
 برای ارزیابی واحد های مسکن مهرمناطق زلزله زده

رییس بنیاد مسکن کشور گفت: تالش می کنیم بحث اسکان موقت زلزله زدگان استان کرمانشاه را نهایتا دو ماهه 

جمع کنیم.

اقدامات  از  گزارشی  ارائه  با  کرمانشاه  استان  بحران  مدیریت  ستاد  نشست  در  تابش  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 

 انجام شده و برنامه ها برای ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده در زلزله اخیر استان کرمانشاه، با اشاره به 

برنامه ریزی به منظور تشکیل پرونده برای زلزله زدگان، اظهار کرد: خوشبختانه منابع مالی ساخت واحدهای 

مسکونی آسیب دیده تامین شده است.

وی در خصوص نحوه ورود به بازسازی نیز گفت: در مرحله اسکان موقت به دو شکل عمل خواهیم کرد. یا یک 

رسپناه ۱۲ مرتی با کمک خود افراد درون واحدهای مسکونی تخریب شده می سازیم که بعد به اسکان دائم اضافه 

می شود و یا در روش دیگر به هر فردی که مایل باشد اجاره پرداخت می کنیم، مرشوط بر اینکه چادرهای خود را 

جمع کنند.

تابش افزود: در مرحله اسکان دائم نیز با استفاده از تسهیالت پرداختی، توسط خود مردم واحدها احداث خواهد 

شد، البته ماهم در مراحل آواربرداری، تهیه نقشه، نظارت و ... کمک خواهیم کرد.

تابش اظهار کرد: منابعی که رصف بازسازی این مناطق می شود باید رونق اقتصادی نیز در منطقه ایجاد کند.

رییس بنیاد مسکن عنوان کرد: تالش می کنیم اسکان موقت نهایتا دو ماهه جمع شود و مردم از زیر چادرها بیرون 

بیایند. برآورد این است که اسکان دائم نیز یک سال طول می کشد.

وی گفت: در مورد دو سایت مسکن مهر نیز باید تصمیم گیری شود.

رییس بنیاد مسکن وعده داد:

 اسکان موقت زلزله زدگان  
در ۲ ماه

قائم مقام مدیر عامل راه آهن اعالم کرد:

سهم 8 درصدی راه آهن در جابجایی مسافر
قائم مقام مدیر عامل راه آهن با تأکید بر اینکه ارتقای کیفی در 

حمل و نقل ریلی مسافر به خوبی تعریف نشده است، گفت: 

سهم راه آهن از حمل و نقل مسافر  حدود ۸ درصد است و برای 

ارتقای آن به سهم ۲0 درصد، مسیر  دشواری را پیش رو داریم.

 به گزارش فارس،  احمد خدایی در  نخستین گردهامیی ایده های 

نوین در بخش ریلی مسافری اظهار داشت:  طبق  برنامه ششم 

راه آهن  در  ارتقای بخش مسافری  به منظور  توسعه دو هدف 

مدنظر قرار گرفت که اولین مورد دستیابی به سهم ۲0 درصدی از 

حمل و نقل مسافر کشور تا پایان برنامه  ششم است. 

وی با اشاره به رشد 4 درصدی حمل و نقل ریلی مسافر نسبت 

به سال گذشته، بیان کرد: در حال حارض سهم راه آهن از حمل و 

نقل مسافر  حدود ۸ درصد است و برای ارتقای آن به ۲0 درصد، 

مسیر  دشواری را پیش رو داریم. 

اظهار داشت:  بخش حمل و نقل  راه آهن  قائم مقام مدیر عامل 

داشته  رشد  درصد  چهار  گذشته  سال  به  نسبت  مسافر  ریلی 

است،   از معضالت ما توجه بیش از اندازه به شاخص های کمی 

و  شخصی  سفر های  راه آهن،  اصلی  رقیب  که  حالی  در  است 

حمل و نقل جاده ای محسوب می شود و این کیفیت سفر است 

 که خانواده ها را برای استفاده از وسایل نقلیه شخصی ترغیب

 می کند. 

خدایی افزود:  به نظر می ر سد ارتقای بخش کیفی حوزه مسافر 

ترغیب  است  برای  بنابراین رضوری  است  کمی  بخش  از  کمرت 

ارائه شود.  مسافر، رسویس مناسب 

قائم مقام مدیرعامل   راه آهن با اشاره به وجود ظرفیت خالی غیر 

از زمان پیک سفر یادآور شد: اغلب به غیر از زمان پیک، ظرفیت 

قطار های مسافری به طور ۱00 درصد تکمیل منی شود که نشان از 

عدم رغبت مسافر دارد.

قرار  مردم  اولویت  در  قطار  از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  وی 

نگرفته است، بیان کرد: البته به غیر از مسیر های طوالنی مانند 

نقاط  سایر  و  مرکز  از  طوالنی  مسافت  دلیل  به  جنوب  محور 

و  نقل جاده ای  و  از حمل  سایر مسیر ها  در  به جنوب،  کشور 

می شود. استفاده  بیشرت  شهری 

خدایی اضافه کرد: متأسفانه ارتقای کیفی در حمل و نقل ریلی 

اروپایی  کشور های  است،   در  نشده  تعریف  خوبی  به  مسافر 

از آغاز سفر خود  تا ۱5 دقیقه قبل  یافته مسافر ۱0  و توسعه 

دلیل  به  ایران  در  که  حالی  در  می شود  آهن  راه  ایستگاه  وارد 

ایستگاه ها معطل  در  بلیت، مسافر  فیلرتینگ  چندین مرحله 

موجب  امروز  دنیای  در  شده  منسوخ  روش های  این  می شود؛ 

ما شده  راه آهن  ایستگاه های  داخل  در  انتظار   ایجاد سالن های 

است. 

قائم مقام مدیر عامل راه آهن بیان کرد: در حال حارض واگن های 

مورد استفاده داخل کشور به لحاظ نوع از لوکس ترین واگن های 

قطار های  عنوان  به  جهان  نقاط  سایر  در  معموال  که  دنیا 

گردشگری و یک هتل متحرک با رسویس بسیار پایین تر استفاده 

می شود،هستند.

قطار های حومه ای گفت:  توسعه  به سیاست های  اشاره  با  وی 

حومه ای  ناوگان  وارد  باس«  »ریل  حومه ای  ناوگان  نوع  بهرتین 

از  عمدتا  جهان  کشور های  در  که  حالی  در  است  شده  کشور 

واگن های اتوبوسی استفاده می شود، زیرا از توان بخش خصوصی 

و دولتی خارج است. 

طرح  آغاز  کرد:     براساس  تأکید  راه آهن  مدیر عامل  قائم مقام 

توسعه راه آهن از سه سال گذشته، پروژه ها پیرشفت قابل قبولی 

داشته اند. خدایی اضافه کرد:  حوزه های مرتبط با بخش ریلی اعم 

از راه آهن، رشکت های ریلی و رشکت های گردشگری باید همسو 

با یکدیگر حرکت کنند تا هدف اصلی که ارائه رسویس به مردم 

است به افزایش تعداد مسافر و آمار مورد نظر رشکت راه آهن یا 

شاخص های مورد نظر دیگر منجر شود.

 قائم مقام مدیرعامل رشکت راه آهن با اشاره به اهمیت بخش 

تور های  برگزاری  لزوم  به  ریلی   نقل  و  حمل  در  گردشگری 

تور ها  این  اشاره کرد و گفت :  بلندتر  با فاصله های  گردشگری 

می تواند به تعداد روز های بیشرتی بین یک هفته تا ۱0 روز را 

سپری کند و قطار می تواند به عنوان یک هتل متحرک، نقش 

باشد داشته  اساسی 

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 
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استقبال اروپایی ها از نمایشگاه صنایع دریایی ایران
با استقبال رشکت های بین املللی، نوزدهمین منایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران به محفلی 

برای رایزنی صاحبان صنایع دریایی در ایران با همتایان اروپایی و آسیایی خود تبدیل می شود.

مدیر برگزاری منایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران گفت:با تالش مدیریت برگزاری منایشگاه 

صنایع دریایی و دریانوردی ایران و حامیت های همه جانبه انجمن مهندسی دریایی، ستاد توسعه 

فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی،از سال 94 تاکنون هر ساله 

حضور گسرتده  رشکت های بزرگ خارجی را در منایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی شاهد بوده  ایم.

مجید ایزدخواه به مارین تایمز گفت: امسال نیز هامنند 2 سال گذشته کشورهای دامنارک، فنالند، 

کره جنوبی و چین به برپایی پاویون دریایی خود در منایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران 

در جزیره کیش اقدام کرده اند.

وی بیان کرد: رشکت های شناخته شده و مطرح کشورهای نامربده در قالب پاویون های کشور خود 

در این منایشگاه رشکت خواهند کرد.

 DAMEN مدیر برگزاری منایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران ترصیح کرد: 2 رشکت بزرگ

و ROYAL IHC در نوزدهمین منایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش در کنار بیش از 300 

رشکت داخلی و بین املللی حضور خواهند داشت.

وی گفت: این دو رشکت بزرگ هلندی به همراه حدود 10 رشکت دیگر از کشور هلند در منایشگاه 

صنایع دریایی و دریانوردی کیش حضور خواهند داشت.

با برنامه ریزی مناسب بتوانند از این  ایزدخواه اظهار کرد: امید می رود رشکت های داخلی نیز 

فرصت استفاده الزم را بربند و با حضور خود در منایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش ضمن 

مذاکره با رشکت های بزرگ خارجی، به ارائه دستاوردهای خود بپردازند.

وی با بیان اینکه پس از مذاکره با رشکت های نروژی، تاکنون رشکت Hoglund از کشور نروژ 

حضور خود را قطعی کرده است، افزود: این ارتباط با کشور نروژ به تازگی رشوع شده و انتظار 

داریم تا روز برگزاری منایشگاه حضور 4 رشکت بزرگ دیگر از کشور نروژ را در جمع رشکت ها 

IRANI� ایران و جهان در جزیره کیش و در منایشگاه  و فعاالن صنایع دریایی و دریانوردی 

باشیم. MEX2017 داشته 

ایزدخواه در ادامه از سازمان ها و رشکت های فعال در زمینه صنایع دریایی و دریانوردی برای 

گفت: همه  و  آورد  عمل  به  دعوت  این صنعت  رشد  و  توسعه  پیرامون  خارجی ها  با  مذاکره 

بازدیدکنندگان باید در سامانه »ثبت نام« که امسال برای بازدیدکنندگان از منایشگاه طراحی شده 

است، ثبت نام و کارت ورود به منایشگاه را دریافت کنند.

IRANI�  نوزدهمین هامیش صنایع دریایی و منایشگاه بین املللی صنایع دریایی و دریانوردی  )

MEX2017( به مدت 3 روز از تاریخ 21 الی 23 آذر ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد. گفته 

می شود در این منایشگاه بیش از 300 رشکت داخلی و خارجی حضور  داشته باشند.

 

دوستی، مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در امور اجرایی شد

با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اسامعیل دوستی به عنوان »مشاور مدیرعامل در 

امور اجرایی« منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین امللل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم محمد 

ابراهیم انصاری الری، خطاب به دوستی آمده است: »با عنایت به سوابق روشن و تجارب ارزشمند 

جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل در امور اجرایی منصوب می شوید. 

امید است با عنایت خداوند متعال در راستای انجام این امر خطیر، پیوسته موفق و موید باشید«.

دوستی از سال 82 تا 84 استاندار کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

در سابقه دوستی، منایندگی مردم کوهدشت در دوره پنجم مجلس شورای اسالمی وجود دارد.

وی شهردار منطقه 3 تهران بوده است؛ همچنین در کارنامه وی می توان به شهرداری خرم  آباد 

اشاره کرد.

مشاور وزیر کشور و مشاور شهردار تهران دو مسئولیت دیگر در کارنامه کاری مشاور مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش در امور اجرایی است.

دوستی، عضو شورای شهر تهران در چهارمین دوره این شورا بود؛ در این دوره وی نایب رییسی 

کمیسیون عمران و حمل و نقل این شورا را به عهده داشت.

 

مشاور امور بین  الملل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
منصوب شد

سخنگوی اسبق وزارت خارجه، مشاور امور بین  امللل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمود محمدی به عنوان »مشاور امور 

بین  امللل مدیرعامل« منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی و امور بین   امللل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم محمد 

ابراهیم انصاری الری خطاب به محمدی آمده است: »با عنایت به سوابق روشن و تجارب ارزشمند 

جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور امور بین  امللل مدیرعامل منصوب می شوید. امید 

است با عنایت خداوند متعال در راستای انجام این امر خطیر، پیوسته موفق و موید باشید«.

محمدی، عنوان مشاور وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه را در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین مدیرکل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه بوده است.

محمدی سفیر ایران در جمهوری تونس بوده است؛ وی همچنین در سال 1389 راهی الجزایر شد 

و تا سال 1393 سفیر ایران در الجزایر بود.

مناینده دوره هفتم مجلس شورای اسالمی، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی، رییس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسالمی و رییس گروه 

های  دوستی پارملانی ایران و فرانسه و ایران و تونس از جمله سوابق وی در خانه ملت است.

کارنامه در  را  آسیایی  شهرهای  کالن  و  پایتخت ها  شهرداران  اجالس  اولین  دبیری   محمدی، 

 دارد.

محمدی، مشاور بین امللل رییس دانشگاه و رسپرست معاونت بین  امللل دانشگاه آزاد اسالمی 

بوده است.

روابط  دانشکده  مقام  »قائم  به  توان  می  آموزش  حوزه  در  وی  مدیریتی  سوابق  دیگر   از 

بین  امللل وزارت امور خارجه، ستاد مرکز آموزش های دیپلامتیک ویژه دیپلامتهای خارجی وزارت 

 امور خارجه، استاد دانشگاه آزاد اسالمی و دانشکده روابط بین  امللل وزارت امور خارجه« اشاره

کرد.

وی سابقه عضویت در گروه های بلند پایه بین  امللل را دارد.

محمدی که به چهار زبان ایتالیایی، انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط دارد تا کنون مقاالت زیادی 

در زمینه سازمانهای بین  املللی و منطقه ای، سیاست خارجی و سیاست بین  امللل به رشته تحریر 

در آورده و مقاالت وی در سمینارها و کنفرانسهای بین  املللی ارائه شده است.

وی دارای دکرتا در سیاست بین  امللل از دانشگاه خاور شناسی ناپل ایتالیا و مدرک تخصصی فوق 

دانشگاهی در مطالعات اروپایی است.
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه 

آزاد قشم از راه اندازی 74 واحد صنعتی در این 

جزیره با رسمایه بیش از 3 هزار و 382 میلیارد 

نیم  و  سال  سه  طی  خصوصی  بخش  ریالی 

گذشته خرب داد.

این  بیان  با  مجیدی  جهانگیر  فرینا،  گزارش  به 

مطلب گفت: این تعداد واحد صنعتی از سال 

1393 تاکنون در دو شهرک صنعتی توال و فجر و 

دیگر نقاط جزیره به بهره برداری رسیده است.

دو  این  در  رشکت   171 اینک  هم  افزود:  وی 

 62 و  هزار  چهار  معادل  کار  نیروی  با  شهرک 

نفر مشغول تولید هستند و تا دهه مبارک فجر 

امسال تعداد آنها به 180 رشکت فعال افزایش 

یابد. می 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه 

واحد   171 کنار  در  اینکه  اعالم  با  قشم  آزاد 

صنعتی سبک و نیمه سنگین در شهرک های توال 

و فجر، فعالیت های عظیم حوزه نفت، گاز و 

انرژی در کنار فعالیت های شیالتی، شناورسازی 

این  پاک در  انرژی های  تولید آب و برق و  و 

سازمان  شتابان  حرکت  از  نشان  هم  منطقه 

اقتصاد  تحقق  راستای  در  قشم  آزاد  منطقه 

دارد. مقاومتی 

رشکت   21 تولیدی  محصوالت  گفت:  مجیدی 

صنعتی قشم به 12 کشور جهان صادر می شود 

این منطقه در شش  ارزش صادرات صنعتی  و 

ماهه اول سال 96 در مقایسه با مدت مشابه 

میلیون و 28  با رقمی معادل 22  سال گذشته 

هزار دالر با 24 درصد رشد همراه شده است.

ویتنام،  کویت،  چین،  روسیه،  ایتالیا،  فرانسه، 

هند، امارات، عامن، عراق، سومالی و موزامبیک 

کشورهایی هستند که به گفته مدیرکل صنعت، 

قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  تجارت  و  معدن 

میگو،  منطقه همچون  این  تولیدی  محصوالت 

رسب،  شمش  پوشاک،  سیامن،  تازه،   ماهی 

 ،UPVC درب  و  پنجره  اتیلن،  پلی  های  لوله 

لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار و موارد دیگر را 

خریداری می کنند.

دالری  هزار   575 و  میلیون   10 ارزش  به  او 

دیگر  به  قشم  آزاد  منطقه  صنعتی  صادرات 

مناطق کشور از جمله مناطق آزاد ایران اشاره 

کرد و گفت: این میزان ارزش صادراتی در شش 

ماهه اول سال 96 در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته با رقم 4 میلیون و 860 هزار دالر، 

است. داشته  رشد  درصد   118

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه 

آزاد قشم از دستگاه های آناالیزر  )ابزار دقیق( 

ویژه صنایع عظیم نفت و گاز، جکت های نفتی، 

لوازم تزئینی خودرو، کشتی های مدرن مسافری 

باری  )لنج(،  شناورهای  کوچکرت،  و  نفره   158

روغن موتور، لوله های آب، میگو و ماهی، لوازم 

آرایشی و بهداشتی و ... هم به عنوان محصوالت 

صادراتی تولیدی این منطقه آزاد به داخل کشور 

دیوانساالری  روال  کردن  تر  سخت  برد.او  نام 

نیاز حامیت  را  در حوزه واردات بی رویه کاال 

کرد:  تاکید  و  دانست  داخلی  تولیدکنندگان  از 

با سخت تر کردن مراحل واردات کاالهایی که 

در ایران توان تولید آن را داریم، به صنعت و 

تولیدکنندگان کشور می بایست کمک کنیم.

مجیدی، مواد اولیه تولید و ماشین آالت را جدای 

از سیاست سخت گیرانه در روال دیوانساالری 

اول  ماهه  شش  در  افزود:  و  برشمرد  وارادت 

امسال 18 میلیون و 862 هزار دالر مواد اولیه 

برای فعاالن صنعتی قشم از کشورهای مختلف 

با مدت مشابه سال  وارد شده که در مقایسه 

گذشته با رقم 16 میلیون و 810 هزار دالر، 14 

درصد رشد داشته است.

وی معتقد است از طریق تولید می توانیم به 

اقتصادی در کنار  امنیت  انبوه برسیم و  ثروت 

امنیت کسب و کار هم از همین مسیر تامین 

شد. خواهد 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه 

اینکه رشد صنعت صادرات  اعالم  با  آزاد قشم 

ملی کشور در شش ماهه اول امسال 7 درصد 

بوده است، اعالم کرد: در این مدت رشد صنعت 

صادراتی از قشم به 24 درصد رسیده است  و 

با کاسنت از اقدامات دست و پاگیر می توانیم با 

جذب رسمایه های بیشرت روند رشد محصوالت 

صادراتی از قشم را تقویت کنیم.

َمتو  و  ساردین  های  ماهی  کردن  خشک  وی 

در حوزه صادرات را از اقدامات مهم در ارزش 

افزوده دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون 

َمتو خشک  و  ماهی ساردین  تُن  از 500  بیش 

شده با ارزش افزوده بیش از 10 برابر به خارج 

به  آب  از  است.مجیدی  شده  صادر  کشور  از 

عنوان ارزشمندترین نیاز صنعت نام برد و افزود: 

خوشبختانه قشم از این لحاظ محصور در دریای 

آزاد است که با استفاده از سیستم های شیرین 

کننده عالوه بر تامین نیاز آشامیدنی و صنعتی 

این جزیره، می توان از آب با خلوص پائین تر 

استان  چند  کشاورزی  بخش  کردن  شکوفا  در 

همجوار هرمزگان نیز استفاده کرد.

راه اندازی 74 واحد صنعتی در قشم

و  مجوز ساخت  با متدید  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  دریایی  سازه های  مجوز  کمیته صدور 

کرد. موافقت  دریایی  سازه   4 برای  بهره برداری 

استان های  دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی گفت: 4 سازه دریایی در  مسئول 

می شوند.  ساخته  خوزستان  و  مازندران،  گیالن،  هرمزگان، 

به گزارش مارین تایمز از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، حمید خلیلی گفت: مدارک 

متقاضیان از دیدگاه حقوقی، امور بندری، اموردریایی، حفاظت ایمنی و محیط زیست، سازه 

دریایی و مهندسی سواحل توسط کمیته صدور مجوز سازه های دریایی مورد بحث و بررسی 

کارشناسی قرار گرفت که در نهایت با این موارد موافقت شد:

1� متدید مجوز ساخت جهت نصب یک دستگاه SPM در جزیره قشم� استان هرمزگان

2� متدید مجوز بهره برداری کارگاه ساخت شناور در استان گیالن

3� متدید مجوز بهره برداری کارگاه ساخت و تعمیر شناور درشهرستان خرمشهر

4� متدید مجوز بهره برداری سکوی تفریحی در استان مازندران

به منظور حفاظت از خط سواحل کشور از آسیب های ناشی از ساخت و سازهای غیر اصولی 

مربوط به تاسیسات دریایی و بندری، کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی موظف هستند 

قبل از اقدام جهت ساخت سازه دریایی از این سازمان مجوزهای ساخت و تأسیس و بهره برداری 

را دریافت کنند.

تمدید مجوز ساخت 4 سازه دریایی

ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل  حوزه  توسعه 

اقتصادی کشور با هدف انتقال فناوری های 

تولید، صادرات  پیرشفته، گسرتش و تسهیل 

کاال و خدمات و تأمین نیازهای رضوری و 

منابع مالی از خارج كه از سیاست های كلیدی 

اقتصاد مناطق آزاد در دوره پساتحریم است، 

به واقع خاستگاه مناطق آزاد تجاری�صنعتی 

كشور هستند.

عبدالرسول خلیلی استاد دانشگاه و كارشناس 

مناطق آزاد با اشاره به این مطلب گفت:بر 

مقررات   ٥ ماده  به  توجه  با  و  اساس  این  

رسمایه گذاران  آزاد،  مناطق  رسمایه گذاری 

خارجی می توانند در فعالیت های اقتصادی 

مناطق آزاد ایران به هر نسبتی رسمایه گذاری 

كنند. باید گفت مناطق آزاد ایران به لحاظ 

را  خارجی  رسمایه گذاری  جذب  رویكردی، 

در مأموریت  های خود برای ایفای نقش در 

اقتصاد كشور در اولویت قرار داده  اند.

این مناطق حسب ماده یك قانون چگونگی 

ایجاد  و  گذاری  رسمایه   مناطق  امور  اداره 

اشتغال سامل و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، 

حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 

تولید و صادرات کاالهای صنعتی را ازجمله 

مأموریت  های متعددی می دانند كه بر آنها 

تأکید شده است.

به گفته وی ارتباط پس رو شامل استفاده از 

مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه  های 

اقتصادی داخلی و ارتباط پیش رو در قالب 

فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد تحت 

عنوان ارزش افزوده در بازار داخلی از عمده 

گرفته  قرار  توجه  مورد  كه  است  مواردی 

است.

از  ایران  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 

مهم ترین مراكز جذب رسمایه  گذاری كشور 

. هستند

امكانات  و  رقابتی  های  مزیت   به  توجه  با 

بخش  تقویت  برای  كشور  كه  فراوانی 

اقتصادی در حوزه  های مناطق آزاد و ویژه 

مناسبی  كارهای  و  ساز  است،  كرده  ایجاد 

و  خارجی  رسمایه گذاری های  جذب  برای 

متناسب  كشور  از  خارج  ایرانیان  رسمایه 

اقتصادی كشور در عرصه  با رویكرد جدید 

دارد. املللی در دوره پساتحریم وجود  بین  

مناطق  های  ظرفیت   از  افزود:استفاده  وی 

آزاد برای بهبود فضای کسب  و کار می تواند 

به ویژه در سطح بین  املللی عاملی برای بهبود 

تولید  ارتقای رشد  از طریق  مردم  معیشت 

در   نهایت  و  خانوار ها  درآمد  افزایش  ملی، 

آنكه  به ویژه  باشد.  مردم  معیشت  بهبود 

بهبود فضای کسب  و کار با ظرفیت  سازی و 

جهت دهی به رسمایه  های رسگردان داخلی 

زمینه ساز  بین املللی  سطح  در  خارجی  و 

ایجاد فرصت های مولد شغلی برای حضور 

فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای است.

با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  گفت:  وی 

ایجاد این بسرت بزرگ رسمایه گذاران خارجی 

را قادر خواهند كرد تا با حامیت های قانونی، 

تشویق و حامیت از رسمایه  گذاری خارجی 

ترین  جامع   و  ترین  مرتقی   از  یكی  كه  را 

خارجی  گذاری  رسمایه   از  حامیت  قوانین 

در سطح منطقه برای جذب رسمایه  گذاران 

خارجی است از حقوقی هامنند اتباع داخلی 

برخوردار كنند، آن چنان  كه موضوع حامیت 

در  گذاران خارجی  ها و رسمایه   از رسمایه  

محسوب  كشور  آزاد  مناطق  مهم   اولویت  

می  شود.

می تواند  خارجی  گذاری  رسمایه   جذب 

اقتصاد  اساس  بر  را  آزاد  مناطق  رویكرد 

تقویت  رضورت  به مثابه  بین املللی  توسعه 

بازار رسمایه مطرح كند. از این  رو با جذب 

توان  می   خارجی  های  گذاری   رسمایه  

نسبت به احداث زیرساخت  ها و امکانات 

 پیرشفته مورد نیاز از طریق روش  های رایج 

و  کرد  اقدام  خارجی  رسمایه  گذاری 

پیوند  طریق  از  را  اقتصادی  فعالیت های 

و  داد  شکل  جهانی  بازار  و  اقتصاد   با 

برای  را  کشور  اقتصادی  های  توامنندی  

داد .خلیلی  نشان  هدف  بازارهای  گشایش 

با اشاره به اینکه بر این  اساس باید فرآیند 

حضور  با  ایرانی  آزاد  مناطق  در  را  توسعه 

تولید و  بازار جهانی بسرتسازی کرده و  در 

این  انجام  داد،گفت:  گسرتش  را  صادرات 

را  زمینه  های الزم  تواند  به درستی می   کار 

 برای ایجاد زیرساخت  های الزم برای حرکت 

در  آن چنان كه  کند.  فراهم  وار  جهش  

سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به توسعه 

اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل  حوزه 

کشور به منظور انتقال فناوری  های پیرشفته، 

و  کاال  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسرتش 

منابع  و  نیازهای رضوری  تأمین  و  خدمات 

است. شده  اشاره  كشور  خارج  از  مالی 

انواع  ورود  از  آزاد  مناطق  سازمان های 

تكنولوژی های پیرشفته برای خلق مزیت های 

رقابتی در مناطق آزاد برای گسرتش تولید و 

و  منطقه ای  هدف  بازار های  به  صادرات 

را  الزم  آمادگی  و  كرده  استقبال  بین املللی 

ایرانی  و  خارجی  رسمایه گذار  جذب  برای 

دارند. مشاركتی  و  مستقل  به صورت 

از جمله صنایعی كه می توان پیشنهاد كرد، 

موارد زیر است: گردشگری تفریحی، طبیعی، 

سالمت و ورزش های دریایی، خدمات مالی، 

خدمات پشتیبانی و لجستیكی فعالیت های 

نفتی، صنعت حفاری فراساحلی، مدیا سیتی، 

تجارت و ترانزیت در مسیر كریدور جدید 

حمل ونقلی ایران ـ الذقیه، صنایع سنگین و 

خوشه های صنعتی و تركیبی، خدمات فنی 

كشورهای  به  صادرات  برای  مهندسی  و 

جنوبی خلیج فارس و دریای عامن، تولیدات 

مبتنی بر اقتصاد دریامحور، گاز و پرتوشیمی، 

مسیر  در  رجایی  شهید  بندر  مكمل  صنایع 

صادرات  جنوب،  ـ  شامل  ترانزیتی  كریدور 

مجدد، ترانزیت به كشورهای آسیای میانه و 

افغانستان، صنایع تجاری محور توسعه رشق، 

كاالهای  ذخیره سازی  و  نگهدارنده  صنایع 

سوم  قطب  كشور،  نیاز  مورد  اسرتاتژیك 

خودروسازی كشور، صنایع لنگرگاهی شاملی 

صنایع  جنوب،  ـ  شامل  ترانزیتی  كریدور 

تجاری در مسیر كریدور جدید حمل ونقلی 

شانگهای ـ اكتائوی قزاقستان ـ بندر كاسپین 

و كشورهای CIS، صنایع با ارزش افزوده باال، 

مجتمع های بزرگ كشت و صنعت، ترانزیت 

بنادر  و  قفقاز  حوزه  كشورهای  به  كاال 

ترانزیت  آزاد ماكو،  دریای سیاه در منطقه 

فراوری  صنایع  نقلی،  و  حمل   خدمات  و 

الزامات حركت جهشی در مناطق آزاد

همرتاز  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  ماده  )71(  بند  )ه(  موضوع  مقامات  با  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  دولت،  هیئت  مصوبه   با 

شدند.

به گزارش تسنیم؛ بر اساس مصوبه هیئت دولت،  مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد با مقامات موضوع بند  )ه( ماده  )71( قانون مدیریت خدمات 

کشوری همرتاز شدند.

 در این ابالغیه که به امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور رسیده، آمده است: مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری � صنعتی 

همرتاز مقامات موضوع بند  )ه( ماده  )71( قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شوند.

مصوبه هیات وزیران برای 
مناطق آزاد؛

مدیران 
مناطق آزاد با 
معاونین وزیر 
همتراز شدند 



مجموع درآمدهای گمرکی در شش ماهه نخست سال جاری به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسید 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۷ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، گمرک ایران از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با اجرای سامانه جامع 

گمرکی خرب داد و اعالم کرد که امکان جعل اسناد با ارتقای سامانه های الکرتونیکی در گمرک 

هوشمند وجود ندارد.

گمرک ایران در سال های اخیر تحوالتی را در نظام گمرکی ایجاد کرده که مهم ترین آن ها 

پروژه گمرک الکرتونیک است و گمرک در این مدت مدعی شده که اجرای این پروژه تاثیرات 

بسیار مثبتی را بر نظام گمرکی ایران گذاشته است.

و سامانه جامع  الکرتونیک  اجرای طرح گمرک  راستای  در  که  اتفاقاتی  مهم ترین  از  یکی 

گمرکی افتاد، افزایش درآمدهای گمرکی با وجود کاهش حجم واردات در سال های اخیر بود 

و گمرک ایران در طول این سال ها خرب از افزایش درآمدهای گمرکی به میزان چشم گیری 

است. داده 

گمرک ایران با الکرتونیکی کردن متامی رویه های گمرکی موفق شد درآمدهای خود را نسبت 

به زمان قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی به سه برابر افزایش دهد و در سال گذشته با 

کسب ۳۳۰ هزار میلیارد ریال مجموع درآمدهای وصولی بهرتین رکورد را در کسب درآمدها 

کسب کند و این در حالی است که واردات کاال به کشور در سال گذشته نسبت به مدت 

زمانی قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی کاهش داشت.

بر اساس اعالم گمرک ایران، با هوشمندسازی متامی مراحل انجام ترشیفات گمرکی از ابتدای 

سال جاری تطبیق اطالعات بارنامه، ثبت سفارش و متامی اسناد و مدارک ترخیص با اظهار 

صاحب کاال به صورت الکرتونیکی و هوشمند انجام می شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد.

درآمدهای گمرکی ۳ برابر شد
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تجمع جمعی از بازنشستگان صنعت فوالد مقابل مجلس
با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار  بازنشستگان صنعت فوالد کشور صبح دیروز  از  جمعی 

شدند. خود  مطالبات  دریافت 

برای حل  متعدد  قوانین  تصویب  داشت: علی رغم  اظهار  ایرنا  با  وگو  در گفت  بازنشستگان  این  از  یکی 

روبروست.  مشکل  با  ما  حقوق  پرداخت  هنوز  ولی   ، مشکالت 

وی افزود: بازنشسته های صنعت فوالد خواستار اختصاص بودجه ای دولتی برای تامین منابع مالی پرداخت 

مستمری بازنشستگی خود هستند.

بازنشستگان درنظر گرفته شده  برای  بازنشستگان گفت: در حال حارض بودجه ای که در سال 9۶  از  یکی 

جوابگوی مطالبات بازنشستگان نیست، به همین دلیل هر ماه در بحث پرداخت مستمری و ارائه خدمات 

درمانی و رفاهی صندوق دچار مشکل است.

وی ادامه داد: در حال حارض صندوق بازنشستگی فوالد خالی است و هیچ منبعی برای پرداخت حقوق وجود 

ندارد.

معادن تهران آلودگی ندارند؛ به صنایع فلزی رسیدگی کنید
یکی از بزرگرتین چالش های معادن و صنایع معدنی، مسائل محیط زیستی است که هر ساله در رشایط 

آلودگی هوا بیشرت زیر ذره بین می رود اما دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی در مجموعه معادن و صنایع 

معدنی استان تهران معتقدند که نباید همه چیز را گردن این بخش انداخت؛ چراکه تاکید دارند اکرث ۴۰۰ واحد 

معدنی موجود در این استان در حوزه مصالح ساختامنی مانند شن، ماسه و گچ فعال هستند که آلودگی هوا 

ندارند و کارخانه های آسفالت تهران هم کم رضرترین صنایع معدنی هستند و در این میان باید به صنایع 

فلزی رسیدگی کرد که آالیندگی غیرقابل قبولی دارند.

به گزارش ایسنا، امروز یکی از جدی ترین بحران های ایران آلودگی هوا در شهرهای مختلف است که این 

آلودگی عمدتا در کالن شهرها مربوط به عوامل صنعتی و خودرویی است که می توان نقش هر صنعت را در 

شهرهای مختلف، متفاوت توصیف کرد.

از جمله شهرهایی که آلودگی هوای آن عمدتا بر اثر عوامل انسانی است و این روزها مرز هشدار را رد کرده، 

همچون همیشه تهران است که بر اساس نظر کارشناسان ۸۰ درصد آلودگی موجود در این شهر مربوط به 

آالینده های متحرک، خودروها، کامیون ها و اتوبوس هاست. ولی سهم دیگری از این آالیندگی نیز به صنایع 

اطراف تهران برمی گردد که در این میان معادن هم جایگاهی دارند.

فعالیت ۴۰۰ واحد معدنی در تهران

در حوزه معدنی، تهران ۲۶ ماده معدنی کشف شده دارد که به گفته معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان تهران اکرث آنها در حال استحصال هستند.

مصالح  حوزه  در  آنها  اکرث  که  دارد  وجود  معدنی  واحد   ۴۰۰ به  نزدیک  تهران  در  کرد:  اظهار  عبدی  علی 

این  در  که  چیزی  بیشرت  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  که  هستند  گچ  و  ماسه  شن،  مانند  ساختامنی 

زمان  در  منطقه  در هامن  که  است  استخراج  از  ناشی  و خاک  گرد  گفته می شود،  آالیندگی  آن  به  معادن 

به  میکرون   ۲.۵ زیر  ذرات  محیطی  زیست  تعاریف  اساس  بر  که  حالی  در  می نشینند  زمین  به  کوتاهی 

داشته  تهران منی تواند مصداق  در مورد معادن  که  آالینده هوا و خطرناک شناخته می شوند   عنوان ذرات 

باشد.

عبدی با اشاره به نحوه قرارگیری معادن در تهران گفت: اکرث معادن در سطح استان تهران پراکنده هستند، 

وقتی صحبتی از آلودگی می شود معموال مربوط به معادن شهریار و شهر قدس است که در مجموع آنها هم 

به نظر منی  رسد که تولید ذرات ۲.۵ میکرون را انجام دهند. از طرف دیگر سال های پیش کارخانه های آسفالت 

هم به عنوان آالینده های جدی استان مطرح می شدند که امروز با فیلرتاسیونی که روی آنها انجام شده است، 

به یکی از کم رضرترین معادن استان تبدیل شدند؛ به طوری که حتی در زمان تعطیلی معادن شن و ماسه و 

صنایع آالینده استان، این کارخانه ها به کار خود ادامه می دهند.

اما با وجود اینکه سهم معادن و صنایع معدنی در آلودگی هوای استان تهران تقریبا ناچیز است، این موضوع 

برای دیگر شهرستان ها و استان های کشور متفاوت است. از جمله صنایع آالینده کشور می شود به صنایع 

فلزی یعنی صنعت فوالد، مس و آلومینیوم اشاره کرد که عمدتا از تکنولوژی های قدیمی بهره می برند و در 

مناطق نامناسبی قرار گرفته اند.

بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران  با اشاره به وضعیت صنایع و معادن آالینده اظهار 

کرد: در خصوص معادن عمال منی توان آنها را آالینده هوا دانست، چرا که عمدتا با گرد و خاک همراه هستند 

و ذراتی زیر ۲.۵ میکرون تولید منی کنند اما در مقابل وقتی صنایع فلزی آالیندگی دارد که باید با کمک دولت 

مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در بررسی صنایع معدنی باید انواع آنها را به صورت صنایع فلزی، معادن و صنایع معدنی سبک 

مثل سنگ بری ها از هم تفکیک کرد تا بتوانیم برآورد صحیحی از موضوع آلودگی ارائه کنیم.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه استانداردهای صنایع و صنایع معدنی باید در 

همه اماکن مورد توجه قرار بگیرد، بیان کرد: یکی از اشتباهاتی که در حوزه زیست محیطی می  شود، این 

است که بیشرت از استانداردها به شعاع توجه می کنند یعنی وقتی صنعتی به عنوان صنعت آالینده شناسایی 

می شود به جایی که بگویند باید استانداردهای زیست محیطی را حتی تا حد همجواری با مناطق مسکونی 

برای شهرها خارج شوند و دیگر آن نظارت  تعیین شده  از شعاع  آنها گفته می شود که  به  رعایت کنند، 

زیست محیطی سابق را روی آنها ندارد.

پناهی زاده درباره وضعیت آالیندگی صنایع فلزی گفت: متاسفانه می  بینیم که صنایعی مانند آلومینیوم، 

ذوب آهن و فوالد سطح آالیندگی غیرقابل قبولی دارند که علت آن هم به خاطر عدم آمایش مناسب در 

استقرار آنها و البته بهره مندی از تکنولوژی های قدیمی برای تولید است و این مشکلی است که باعث شده 

شهرهایی مانند خوزستان، اصفهان و اراک با آلودگی دست به گریبان شوند.

به گفته وی، زمانی که کارخانه های صنایع فلزی از تکنولوژی ۴۰ سال پیش بهره  می برند و از طرف دیگر امکان 

دسرتسی به ماشین آالت روز را ندارند، دولت باید در خصوص تجهیز زیست محیطی آنها مانند فیلرتاسیون 

اقدام بکند و مشوق هایی را در این باره قائل شود و آنها را به مرز صنایع سبز برساند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: وقتی تولیدکنندگان با مشکالت تولید عوارض دست 

و پنجه نرم می کنند، این دولت است که باید با قرار دادن مشوق ها یا تسهیالت در خصوص بهبود وضعیت 

زیست محیطی آنها ورود کند، چراکه وقتی یک تولیدکننده مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، کاهش 

نرخ سود بانکی یا کاهش حق بیمه را برای رعایت استانداردهای زیست محیطی ببیند، قطعا تالش می کند به 

این سمت حرکت کند ولی متاسفانه تاکنون برخورد ما در حوزه زیست محیطی بیش از اینکه مشفقانه باشد، 

جنبه برخورد داشته که نتوانسته تاکنون چندان جواب مناسبی کسب کند.

در همین رابطه نادعلی اسامعیلی دهج رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران  هم نظر با معاون معدنی 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران سهم معادن در آلودگی هوا را ناچیز دانست و اظهار کرد که 

دوستان محیط زیست نباید همه چیز را گردن معادن بیندازند و باید واقع نگرانه به سهم هر عامل در آلودگی 

هوا نگاه کنند.

وی ادامه داد: معدن چرخ اقتصاد کشور را می چرخاند و معادنی هم که در جنوب تهران قرار دارند سهمی 

گفتنی در آلودگی هوا ندارند که هر بار به تعطیلی کشیده شوند.

اسامعیلی در خصوص دیگر شهرهای کشور نیز گفت: در بقیه شهرها هم آلودگی معدن به همین نسبت 

است. یعنی ممکن است آلودگی هایی در حوزه معادن اتفاق بیفتد ولی راهکارهای زیست محیطی آن نیز 

وجود دارد و ما توصیه های خود را به همکاران مان خواهیم کرد.

 

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اعالم کرد که بر اساس 

قطعاً  نان  انواع  قیمت  بازار  تنظیم  کارگروه  مصوبه 

تصمیم گیری هایی  ادامه  در  اما  می کند  پیدا  افزایش 

که در راستای طرح یکسان سازی گندم، آرد و نان نیز 

اجرایی خواهد شد، نانوایان نگران گرانی آرد نباشند.

با  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  زراعتکار  قاسم 

توجه به اینکه قیمت نان طی سه سال گذشته افزایش 

پیدا نکرده است، مصوبه کارگروه تنظیم بازار در زمینه 

اجرایی خواهد شد  افزایش ۱۵ درصدی قیمت قطعا 

که البته مسکن موقت برای نانوایی ها خواهد بود تا 

کارگران حرفه های خود را از دست ندهند و بتوانند 

چراغ نانوایی هایشان را روشن نگه دارند.

وی افزود: قیمت گندم و آرد هیچ تغییری نسبت به 

گذشته نخواهد کرد؛ بنابراین نانوایی ها نباید نگران 

این مسئله باشند و افزایش قیمت نان بدون تغییر 

قیمت آرد و وزن چانه نان اعامل می شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با بیان اینکه قیمت انواع 

نان در تهران به اتاق اصناف و در استان های دیگر به 

فرمانداری ها و استانداری ها واگذار شده است، ادامه 

داد: قیمت آرد برای انواع نان بسته به درصد مشخص 

شده، متفاوت است. هر کیلوگرم آرد برای نان بربری 

نان  برای  و  تومان   ۸۱۰ تافتون  نان  برای  تومان،   ۸۱۵

تغییر  تومان است که هیچگونه  سنگک حدود ۷9۴ 

قیمتی در این زمینه اعامل نخواهد شد و قیمت گندم 

نیز برای خبازی ها هامن کیلویی ۶۶۵ تومان خواهد 

بود.

رئیس اتحادیه نانوایان نیزدر گفت وگو با فارس اعالم 

کرد: کارگروه آرد و نان در مورد یکسان سازی نرخ آرد 

تصمیم  می گیرد

رئیس اتحادیه نانوایان تهران ضمن اشاره به افزایش ۱۵ 

درصدی قیمت نان تا چند روز آینده گفت: کارگروه 

آرد و نان با دستور وزیر در مورد یکسان سازی نرخ آرد 

تصمیم گیری می کند.

تهران  نانوایان  اتحادیه  رئیس  زراعت کار  قاسم 

تعیین  برای  گفت:  نان،  قیمت  افزایش  مورد  در 

جلسه ای  گذشته  ماه  آبان   ۱۶ مورخ  در  نان  قیمت 

معدن  صنعت،  وزیر  رشیعتمداری  حضور  با 

برگزار  نان  و  آرد  کارگروه  اعضای  و  تجارت   و 

شد.

اینکه  به  توجه  با  جلسه  این  در  داشت:  اظهار  وی 

افزایش نداشته است، مقرر  از سال ۱۳9۳  قیمت نان 

شد تا ۱۵ درصد قیمت نان با وزن چانه های موجود 

افزایش یابد، بدون اینکه افزایش در مورد قیمت آرد 

شود.  اعامل 

رئیس اتحادیه نانوایان تهران در مورد زمان اجرای آن 

اظهار داشت: بطور قطع منی  توانم بگویم که افزایش 

این  زیرا  می شود،  اجرایی  آذرماه  اول  از  نان  قیمت 

کار نیاز به برنامه ریزی و چاپ نرخ نامه دارد که در 

در  و  فرمانداری  و  استانداری  توسط  شهرستان ها 

اصناف  اتاق  و  تهران  نانوایان  اتحادیه  توسط  تهران 

 ایران انجام می شود و ممکن است، چند روز زمان بر

 باشد.

نانوایی ها  افزود: در سه سال گذشته هزینه های  وی 

از جمله آب، برق، دستمزد کارگر و بیمه افزایش یافته 

بود، اما هیچ گونه افزایش قیمتی در نان اعامل نشده 

بود. 

وی در ادامه به دستور وزیر صنعت معدن و تجارت 

به سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی خود برای 

برگزاری جلسه ای در کارگروه ساماندهی و یکسان سازی 

آرد و نان  اشاره کرد و گفت: دستور وزیر به معاون 

راستای ساماندهی  این جلسه در  برگزاری  برای  خود 

نرخ آرد بوده است.

دو  با  آرد  حارض  حال  در  داشت:  اظهار  زراعت کار 

صورت  به  تومان   9۰۰ و  تومان   ۶۶۵ کیلویی  نرخ 

که  می شود  عرضه  نانوایی ها  به  آزاد  و  دولتی 

قیمت  به  نانوایی ها  به  توزیعی  آرد  درصد   ۸۵

آزاد قیمت  با  هم  بقیه  درصد   ۱۵ و   دولتی 

 است. 

با  اینکه دولت  بیان  با  تهران  نانوایان  اتحادیه  رئیس 

آرد  کیلو  هر  ازای  به  گندم،  خرید  قیمت  به  توجه 

اظهار داشت: در صورت  یارانه می پردازد،  تومان   ۴۵۰

 برگزاری جلسات و تصمیم گیری برای قیمت آرد ممکن

 است آرد تک نرخی شود که البته در مورد این موضوع 

در  کارشناسی  کارهای  با  و  متعدد  هم طی جلسات 

کارگروه آرد و نان تصمیم گیری خواهد شد و در نهایت 

و پس از طی مراحلی، دولت در مورد یکسان سازی نرخ 

آرد تصمیم گیری خواهد کرد.

به  سازی  یکسان  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 

تا  گفت:  تومان   9۰۰ یا  است  تومان   ۶۶۵ نرخ  سمت 

 جلسات و کار کارشناسی انجام نشود، نرخ آرد معلوم 

نیست.

 

 رئیس اتحادیه نانوایان سنتی:

قیمت نان قطعا افزایش می یابد

استان  در  زلزله  وقوع  پی  در 

کرمانشاه، مدیرکل دفرت صنایع 

وزارت  غیرفلزی  معدنی 

از  تجارت  و  معدن  صنعت، 

تشکل ها  با  جلسه  برگزاری 

تامین مصالح ساختامنی  برای 

آسیب  مناطق  بازسازی  جهت 

دیده از طریق سازمان صنعت، 

خرب  استان  تجارت  و   معدن 

داد.

گفت وگو  در  امیری  سیف اله 

با ایسنا، از تصمیم اتخاذ شده 

آسیب  مناطق  بازسازی  جهت 

دیده خرب داد و اظهار کرد: بنا 

تاکید وزیر صنعت، معدن  بر 

و تجارت قرار شده که در یک 

از سوی  کمکی  منسجم  اقدام 

وزارت صنعت، معدن و تجارت 

صنعت،  سازمان  طریق  از 

برای  استان  تجارت  و  معدن 

دیده  آسیب  مناطق  بازسازی 

گیرد. صورت 

به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 

حضوری که در مناطق آسیب 

که  گزارشاتی  و  داشتم  دیده 

به  توجه  با  رسیده،  آنجا  از 

به  مردمی  کمک های  سیل 

را  کمک ها  که  می رسد  نظر 

کرد،  جدیدی  فاز  وارد  باید 

تامین  جای  به  اکنون  که  چرا 

رضوری  ملزومات  و  مایحتاج 

فکر  به  باید  حادثه دیدگان 

بود. زیرساخت ها  بازسازی 

معدنی  صنایع  دفرت  مدیرکل 

غیرفلزی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت با اشاره به اقداماتی 

که در این زمینه صورت خواهد 

دفرت  در  امروز  گفت:  گرفت، 

صنعت،  وزارت  صنایع  معاون 

با  جلسه ای  تجارت  و  معدن 

انجمن های معدنی و صنعتی 

خود  کمک های  می توانند  که 

به  ساز  و  ساخت  زمینه  در  را 

ارائه کرمانشاه   زلزله زدگان 

 کنند، برگزار می کنیم تا چند و 

چون این کمک رسانی مشخص 

سازمان های  طریق  از  و  شود 

استانی در اختیار مناطق قرار 

بگیرد.

اختصاص تسهیالت ۱۰ میلیون 

تومانی به عشایر خسارت دیده 

رییس سازمان امور عشایر ایران 

از اختصاص وام یکصد میلیون 

عشایر  به  کم  بهره  با  ریالی 

زلزله زده استان کرمانشاه خرب 

داد.

کرمعلی  ایسنا،  گزارش  به 

مناطق  از  بازدید  در  قندالی 

در  کرمانشاه  استان  زده  زلزله 

رسپل  منطقه  عشایر  جمع 

ذهاب، از اختصاص وام یکصد 

چهار  بهره  با  ریالی  میلیون 

پنج  بازپرداخت  و  درصد 

از  بخشی  جربان  برای  ساله 

خسارتهای وارده به خانوارهای 

خرب  منطقه   عشایری 

داد.

رفع  تا  اینکه  بیان  با  وی 

ها  رنج  و  مشکالت  متامی 

منطقه  عشایر  کنار  در 

باید  گفت:  ماند،  خواهیم 

مضاعف  تالش  و  همت  با 

از  ناشی  های  کاستی  رفع  و 

مرحمی  اخیر  زلزله  خسارات 

بر آسیب دیدگان این حادثه و 

منطقه غیور  عشایر   خصوصا 

 بگذاریم.

امیدواری  ابراز  قندالی 

زمان  کوتاهرتین  در  کرد: 

شدن  برطرف  شاهد  ممکن 

حادثه  از  ناشی  مشکالت 

دیده  آسیب  نقاط  در   اخیر 

باشیم.

مناطق  بازسازی  برای  فوالد 

می شود تامین  زلزله زده 

فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 

آمادگی  اعالم  با  نیز  ایران 

مناطق  به  کمک رسانی  برای 

تامین  امکان  از  زده  زلزله 

بازسازی  برای  نیاز  مورد  فوالد 

 مناطق زلزله زده کرمانشاه خرب 

داد.

به گزارش ایسنا، با وقوع زلزله 

۷.۳ ریشرتی در استان کرمانشاه 

جانی  و  مالی  تلفات  که 

سیل  گذاشت،  برجای  بسیاری 

مایحتاج  مردمی  کمک های 

را  دیده  آسیب  مردم  اولیه 

کمک های  اما  کرد،  فراهم 

دولتی دیگری نیز برای بازسازی 

شده  تخلیه  زیرساخت های 

راه  در  دیدگان  آسیب  خانه   و 

هستند.

صنعت،  وزارت  اعالم  از  بعد 

تامین  برای  تجارت  و  معدن 

مصالح مورد نیاز برای بازسازی 

ایران،  غرب  زده  زلزله  مناطق 

فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 

آمادگی  از  اطالعیه ای  طی  نیز 

برای  آن  اعضای  و  انجمن  این 

برای  نیاز  مورد  فوالد  تامین 

زده  زلزله  مناطق  بازسازی 

خرب دولت  با  همکاری   و 

داد.

در این اطالعیه آمده است که 

با توجه به لزوم بازسازی فوری 

نیاز  مورد  مسکن  تامین  و 

مناطق زلزله زده این انجمن با 

به  شده  انجام  هامهنگی های 

فوالدی  کارخانه های  منایندگی 

تامین  به  نسبت  دارد  آمادگی 

بهینه  و  اقتصادی  موقع،  به 

بازسازی  برای  نیاز  مورد  فوالد 

همچنین  و  زده  زلزله  مناطق 

جذب کمک های فعاالن فوالدی 

کنند. اقدام  کشور 

صنعت،  وزارت  اعالم  از  پس 

اولین  این  تجارت  و  معدن 

سوی  از  رسمی  آمادگی  اعالم 

تولیدکننده  انجمن های 

مصالح  و  معدنی  محصوالت 

راستای  در  که  بود  ساختامنی 

به  زیرساختی  کمک رسانی 

مطرح زده  زلزله   مناطق 

 شد.

اختصاص تسهیالت 10 میلیون تومانی به عشایر خسارت دیده؛

 وزارت صنعت مصالح بازسازی
 مناطق زلزله زده را تامین می کند



اخیراً تشدید شکایت مردم از رشکت های فاقد مجوز فروش باعث شده تا اسامی ۳ رشکت متخلف 

پلمب  برای  قانونی  اقدامات  تا  شود  ارسال  اصناف  اتاق  به  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  توسط 

و  که سازمان حامیت مرصف کنندگان  بود  امسال  مهرماه  تسنیم، 17  گزارش  گیرد.به  آنها صورت 

تولیدکنندگان اسامی هفت رشکتی که به صورت غیرقانونی خودرو پیش فروش می کردند را منترش 

کرد. بر همین اساس عملکرد رشکت های »عظیم خودرو«، »مفتاح رهنورد«، »داتیس خودرو«، »طاها 

خودرو«،  »شهر خودرو«، »آداک خودرو« و »پرشین پارس« در پیش فروش خودرو به دلیل نداشنت 

مجوزهای الزم، غیرقانونی اعالم شده است.در قالب آن اطالعیه سازمان حامیت از مردم تقاضا کرد که 

از خرید خودرو در قالب پیش فروش از رشکت های مذکور و مشابه  خودداری کنند و قبل از خرید 

یا پیش خرید خودرو یا پرداخت هرگونه وجه یا عقد قرارداد برای خرید خودرو به مجوزهای قانونی 

به خصوص ثبت منایندگی رسمی واردات و مجوز پیش فروش خودرو توجه کافی را داشته باشند. 

در حال حارض با وجود این اطالعیه همچنان تعدادی از رشکت های فاقد مجوز فروش به فعالیت 

ادامه داده و با تبلیغات متنوع سعی در جذب مشرتی دارند. به عنوان منونه داتس خودرو که خود 

را منایندگی رشکت ولوو معرفی کرده همچنان روند فروش خود را ادامه می دهد جالب اینکه این 

با شگردهای مختلف  اعالم کرده و  را  انواع خودرو  تبلیغات خود فروش  رشکت های متخلف در 

مشرتیان را در خرید گمراه می کنند. اخیراً تشدید شکایت مردم از رشکت های فاقد مجوز فروش 

باعث شده تا اسامی ۳ رشکت مختلف توسط اتحادیه فروشندگان خودرو به اتاق اصناف ارسال شود 

تا اقدامات قانونی برای پلمپ آنها صورت گیرد. البته براساس ضوابط فرصت 15 تا 20 روزه ای برای 

این رشکت ها در نظر گرفته شده و در صورت ادامه تخلف آنها پلمپ خواهند شد.

غیر قانونی ها  در یک قدمی پلمب؛  

شکایت مردم از شرکت های فاقد مجوز فروش ادامه دارد 
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قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا شد
به گفته عضو هیات مدیره سایپا با تصویب هیات مدیره این گروه خودروسازی محسن قاسم جهرودی به عنوان 

مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا بادکوبه با اعالم این خرب افزود: جهرودی دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه 

امیرکبیر است که پیش از این در ایساکو و ساپکو سابقه مدیریت داشته است و مدیرعاملی رشکت های ریخته گری 

آلومینیم و یاتاقان بوش را نیز در کارنامه خود دارد.

طبق گزارش مرکز اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی اظهار کرد: جهرودی آشنا به فضای خودروسازی 

کشور است و انتظار می رود که بتواند در ارتقای کیفی محصوالت، رضایت مشرتیان و بهره گیری از فناوری های 

روز خودروسازی با همدلی هزاران کارشناس و کارگر این مجموعه خودروسازی مؤثر واقع شود.

شایان ذکر است که در کارنامه کاری جهرودی سمت هایی مانند مدیر عامل و رییس هیأت مدیره رشکت یاتاقان 

بوش ایران متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو )به مدت پنج سال(، مدیرعامل رشکت ریخته گری آلومینیوم ایران 

خودرو به مدت پنج سال، قائم مقام ساخت و خودکفایی مدیرعامل رشکت ساپکو، عضو هیات مدیره رشکت 

ایساکو، عضو هیأت مدیره رشکت رادیاتور ایران متعلق به گروه سایپا و رییس هیات مدیره رشکت لنت پارسیان 

پیرشو دیده می شود.

پیش از این مهدی جاملی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بوده است.

تکنولوژی های جدید در نیسان مورانو 2018
اما از تکنولوژی های استاندارد جدید نیز بهره   نیسان مورانو مدل 2018 افزایش قیمتی اندک دارد 

می برد.

به گزارش خربخودرو، نیسان مورانو مدل 2018 که قیمت ۳1525 دالر دارد، 780 دالر از مدل 2017 خود 

گران تر شده است اما ترمز اضطراری خودکار و I-FCW اکنون به صورت استاندارد در متام نسخه های 

آن ارائه می شوند. نسخه SV این خودرو با قیمت ۳4825 دالر از هشدار نقاط کور و هشدار برخورد 

عقب بهره می برد.

کروز کنرتل هوشمند که قبال تنها به صورت استاندارد در نسخه های SL و پالتینیوم عرضه می شد اکنون 

در نسخه SL نیز ارائه می شود و در بسته ارتقایی SV Premium نیز تعبیه شده است. مدل SL این 

خودرو دارای قیمت ۳9225 دالر است. در صدر مدل های این خودرو مورانو پالتینیوم قرار دارد که 

42955 دالر قیمت دارد و اکنون از مونروف دو پانله بهره می برد.

خودروی برقی با قابلیت شارژ در یک دقیقه تولید می شود
رشکت نوآور و دانش بنیان فیسکر مدعی شد قصد دارد خودروهای برقی جدیدی تولید کند که قابلیت 

شارژ شدن ظرف مدت تنها یک دقیقه را دارند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت یاهو نیوز، رشکت فیسکر بعنوان یک استارتاپ که در زمینه طراحی 

و تولید خودروهای برقی و الکرتیکی لوکس فعالیت می کند و به مدیریت هرنیک فیسکر – طراح 

و مشاور سابق رشکت خودروسازی تسال – است به تازگی مدعی شده است که با طراحی و ساخت 

خودروهای برقی جدید که می توانند تنها در یک دقیقه شارژ شوند، به رقابت تنگاتنگی با تسال خواهد 

پرداخت.

رشکت تسال موتورز یک رشکت نوآور و دانش بنیان بوده که در ایاالت متحده آمریکا مستقر شده است. 

ایالن ماسک – موسس و مدیرعامل رشکت تسال – بر این باور است که دیگر زمانه تولید و استفاده از 

خودروهای آالینده بنزینی و دیزلی به پایان رسیده است و باید با بکارگیری فناوری و تکنولوژی های 

پیرشفته و مدرن و همچنین انرژی های پاک، اقدام به طراحی و تولید خودرو کرد. تسال خودروهای 

متام برقی و الکرتیکی لوکسی را تاکنون روانه بازار کرده است و همین موضوع باعث شده که غول های 

خودروسازی در جهان به تکاپوی رقابت با خودروهای لوکس برقی تسال بیفتند.

بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آالینده ها 

و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشرت محیط زیست، خودروهای متام الکرتیکی و برقی را به تولید انبوه 

برسانند.

افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشرت از این خودروهای پاک، موجب شده 

است رشکتهای خودروسازی در رسارس جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه های خود 

برای طراحی و تولید خودروهایی بهرت و با توان پیامیش بیشرت رومنایی کنند.

هم اکنون رشکت فیسکر از معرفی یک باتری جدید مخصوص خودروی برقی جدید خود خرب داده 

است و بنابر اعالم این رشکت، خودروی مذکور با این باتری جدید، پس از هر بار شارژ شدن قادر است 

مسافت 800 کیلومرت را بپیامید.

در صورتی که خودروی فیسکر با قدرت پیامیش 800 کیلومرت و شارژ کمرت از یک دقیقه با موفقیت تولید 

و روانه بازار شود، به طور قطع می توان گفت فیسکر رشکت تسال را به حاشیه خواهد راند و رقیب 

رسسختی برای آن به شامر خواهد آمد چرا که قدرمتندترین خودروی تولیدی تسال با هر بار شارژ قادر 

است تنها تا 540 کیلومرت را طی کند.

و نکته دیگر آنکه باتری های خودروهای تسال می تواند ظرف مدت یک ساعت و نیم شارژ شود این در 

حالیست که خودروهای فیسکر قرار است تنها ظرف مدت یک دقیقه شارژ شوند.

رشکت فیسکر امیدوار است تا سال 202۳ میالدی بتواند تولید انبوه خودروهای برقی و جدید خود را 

آغاز کند.

با شاسی بلند کوچک جدید جنرال موتورز 
برای بازار چین آشنا شوید

جوینت ونچر چینی سایک-جی ام-وولینگ جرنال موتورز از خودرو بائوجون 5۳0 در منایشگاه خودروی 

گوانگژو 2017 رومنایی کرد.

به گزارش خرب خودرو ، پس از موفقیت های خوب دو مدل 560 و 510، این سومین و همچنین بزرگ 

ترین شاسی بلند این برند محسوب می شود. ابعاد این خودرو معادل 4655 میلی مرت طول، 18۳5 مرت 

عرض و 1760 میلی مرت ارتفاع می باشد.

از نظر طراحی بدنه، این خودرو بسیار شبیه با بائوجون 510 که سال پیش در همین منایشگاه رومنایی 

شد می باشد و موارد قابل توجه آن شامل جلوپنجره بزرگ با چراغ های باریک، یک سقف شناور، 

گلگیرهای مستطیل شکل و چراغ های عقب یک تکه می شود.

در حالی که هنوز هیچ تصاویری از کابین این خودرو منترش نشده، ما می توانیم انتظار کابینی نسبتا 

مشابه با برادر کوچک تر این خودرو داشته باشیم، از مهم ترین موارد کابین می توان به تریم متالیک و 

چرم در کنار سیستم اطالعات رسگرمی، تهویه مطبوع و فرمان چند منظوره آن اشاره کرد.

 بائوجون می گوید این خودرو از سیستم تعلیق مک فرسون در جلو و چند میله ای در عقب بهره 

می برد تا حداکرث راحتی سواری ، هندلینگ و پایداری را ارائه کند، نیروی این خودرو از یک موتور 1.8 

لیرتی تنفس طبیعی یا یک موتور 1.5 لیرتی توربو تامین می شود.

دالر   ۳7۳ و  هزار   10 از   510 بائوجون  قیمت  ولی  است،  نشده  اعالم  هنوز  خودرو  این  قیمت 

داشته  5۳0 برای  را  مقدار  این  از  باالتر  قیمتی  انتظار  باید  بنابراین  شود،  می  رشوع  چین   در 

 باشیم.

 چینی ها خودروسازان فراموش شده اروپایی را احیاء کردند؛

جوالن خودروهای چینی به نام  
اروپایی در بازار ایران

سال های  در  چینی  خودروسازان 

از رشکت های فراموش   اخیر برخی 

دیگر  بار  برای  را  اروپایی  شده 

چینی  ذات  و  روح  با  بار  این  اما 

برخی  عقیده  به  که  کرده اند  احیا 

دسته  این  نباید  کارشناسان  از 

دانست. اروپایی  را  محصوالت 

سال های  در  ایسنا،  گزارش  به 

اخیر رشکت های چینی در صنعت 

قابل توجهی  رشد  خودروسازی 

رشکت های  با  توانستند  و  داشته 

صنعت  این  در  بین املللی  بزرگ 

در  و  کنند  پیدا  تنگاتنگی  ارتباط 

از رشکت های  برخی  آن حتی  کنار 

خودروسازی قدیمی که تنها نامی از 

آن ها باقی مانده بود را خریداری و 

کردند. احیا 

چینی ها  که  روند  این  بر  تکیه   با 

با  را  اروپایی  قدیمی  رشکت های 

علم و تکنولوژی خود احیا کرده اند 

اخیر  سال های  در  را  محصوالتی 

نام  تنها  که  بازار معرفی کردند  به 

خودرو  پیشانی  بر  اروپایی  تجاری 

خودرو  ریشه  و  اصل  و  حک شده 

است. چینی  کامالً 

در رابطه با این موضوع که آیا این 

دسته از خودروها را باید محصولی 

یک  چینی،  یا  دانست  اروپایی 

ایسنا  به  خودرو  صنعت  کارشناس 

حوزه  اخیر  سال های  در  گفت: 

صنعت  در  مدلینگ  و  طراحی 

بسیار  رسعت  با  خودروسازی 

قابل توجهی رشد و به ثبت رسانده 

و رس منشاء این موضوع برگرفته از 

دانش فنی و تکنولوژی است از این 

مربوط  رشکتی  گذشته  در  اگر  رو 

حال  در  و  بوده  اروپایی  کشور  به 

چینی ها  اختیار  در  مالکیت  حارض 

است، دانش فنی گذشته و اروپا در 

آن وجود ندارد. او افزود: دانش فنی 

و طراحی رشکت های چینی نسبت 

به رشکت های اروپایی عقب تر است 

گذشته  به  نسبت  رشد  رسعت  اما 

افزایش یافته و پیش بینی می شود 

خودروهایی  آینده  دهه  یک  در 

کالس  در  چینی  رشکت های  از 

خودروهای شخصی به بازار معرفی 

شود که قابلیت رقابت با محصوالت 

باشند. داشته  را  کره ای 

خودروسازی  صنعت  کارشناس  این 

تاکید کرد: با توجه به تفاسیر مطرح 

شده می توان مدعی شد که با توجه 

دانش  رشد  توجه  قابل  رسعت  به 

فنی طراحی در رشکت های چینی، 

رشکت های اروپایی که از حدود 10 

چینی ها  مالکیت  در  گذشته  سال 

نیستند و  اروپایی  دیگر  دارد،  قرار 

خودروی  نام  به  را  محصول  نباید 

اروپایی به بازار عرضه کرد.

کریمی سنجری خاطرنشان کرد: اگر 

رشکت چینی به بازار ایران وارد شود 

و با تکیه  بر سابقه گذشته نام تجاری 

رشکت اروپایی محصوالت خود را به 

بازار عرضه کند، کار غلطی صورت 

گرفته و باید با چنین شیوه تبلیغات 

و بازاریابی مقابله شود.

به  دستیابی  اصلی  های  شاخص 

صادراتی  بازارهای  توسعه 

با توجه به اینکه صنعت خودروی 

خم  و  پیچ  در  هنوز   کشور 

عضو  باشد،  می  کاری  مونتاژ 

و معادن مجلس  کمیسیون صنایع 

محور  صادرات   ، اسالمی  شورای 

شاخص  را  خودرو  صنعت  بودن 

صادراتی  بازارهای  توسعه  اصلی 

دانست و افزود: با افزایش کیفیت 

خودرو  قیمت  تعدیل  همچنین  و 

تصاحب  را  جهانی  بازار  توان  می 

کرد.

به خرب خودرو  سید جواد حسینی 

اظهار داشت : در حال حارض برخی 

شاخص  دو  با  خارجی  رشکتهای  از 

بخشی  مناسب  قیمت  و  کیفیت 

به  را  به کشور  از صادرات خودرو 

با  ادامه  در  وی  اند.  گرفته  دست 

اشاره به گردش مالی باالی بسیاری 

 ، دنیا  در  خودروساز  رشکتهای  از 

تولیدات  متاسفانه   : کرد  ترصیح 

داخلی به جهت عدم قدرت رقابت 

تا  شده  موجب  مناسب  پذیری 

صنعت خودرو ایران از این گردش 

مباند. عقب  مالی 

در مجلس  کلیایی  و  مناینده سنقر 

صادرات  اینکه  به  اشاره  با  دهم 

خودرو  صنعت  توسعه  ساز  زمینه 

برای  امروز   : داشت  اظهار   ، است 

دو  باید  جهانی  بازارهای  تصاحب 

قطعات  و  خودرو  صادرات  مساله 

قرار  رشکتها  جدی  اهتامم   مورد 

گیرد.

صورتی  در  افزود:  کیا  حسینی 

توجه  صادرات  موضوع  به  که 

آینده  در  شک  بی  نشود  جدی 

در  داخلی  تولیدات  بازار  نزدیک 

کشور اشباع خواهد شد از این رو 

باید  اکنون  هم  از  خودروسازان 

صادراتی  بازارهای  توسعه  فکر  به 

به  توجه  با  همچنین  وی  باشند. 

داخلی  قطعات  از  استفاده  لزوم 

 در تولید خودروسازان ، تاکید کرد: 

از  باید  خودروساز  های  رشکت 

ساخت  جهت  داخلی  قطعات 

این  در  و  کنند  استفاده  خودرو 

رابطه به نظر می رسد باید فرهنگ 

شود. سازی 

از بسته ماندن سایت ثبت سفارش  در حالی که حدود 5 ماه 

می گذرد تعداد خودروهای متوقف در گمرک از مرز 10هزار 

است. کرده  عبور  دستگاه 

دستور  و  قوانین  تغییر  با  خودرو  واردات  تسنیم،  گزارش  به 

العملهای وارداتی و مسدود ماندن 5ماهه سایت ثبت سفارش  

تاکنون منجر به عدم تعادلهای مختلفی در بازار خودرو شده و 

بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش عمالً همه واردکنندگان 

اعم از رسمی و غیررسمی امکان ثبت سفارش جدید نداشته اند.

 درحال حارض بر اساس آمارهای 7ماهه تجارت خارجی کشور، 

مدت  به  نسبت  توجه  قابل  رشد  )با  خودرو  هزار   49 حدود 

مشابه سال 95( به صورت قانونی وارد کشور شده است. البته با 

اتکا به همین آمار مسئوالن وزارت صنعت اعالم کردند که روند 

واردات خودرو متوقف نشده است، این درحالی است که دلیل 

واقعی رشد واردات با وجود مسدود ماندن سایت ثبت سفارش 

محرز نیست چراکه ثبت سفارش واردات با متدید شدن مجدد 

تنها 6ماه اعتبار دارد.

افزایش  با  واردات  میزان  تاکنون  هرچند  معتقدند  کارشناسان 

روبه رو بوده است اما به نوعی این موضوع به پیشخور شدن 

استفاده از مجوزهای ثبت سفارش قبلی مربوط بوده و اتفاقاً 

خودروهای  قیمت  افزایش  به  منجر  واردات  در  افزایش  این 

است. شده  وارداتی 

تعداد  واردات،  افزایش  وجود  با  آنکه  اهمیت  حائز  نکته 

خودروهای معطل در گمرک نیز به شدت افزایش یافته است. 

یک مقام مطلع در گمرک ایران در گفتگو با تسنیم از وجود 

یا بدون مجوز  بیش از 10 هزار خودروی بدون ثبت سفارش 

اگر  حتی  است،  گفتنی  داد.  خرب  اجرایی  گمرکات  در  واردات 

حجم موتور خودروهای متوقف در گمرک زیر 2500 سی سی 

ثبت  بدون  گمرکی  محوطه  به  خودروها  این  ورود  اما  باشد 

سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزی برای 

ندارند. آنها  ترخیص 

اقدام  بودن ثبت سفارش دولت  با وجود بسته  گفتنی است  

پیش  به  مجاز   رشکتها  عنوان  به  رشکتها  برخی  معرفی  به 

این رشکتها  این در حالیست که  فروش خودرو وارداتی کرده، 

واردات  امکان  فعلی  در رشایط  ها  واردکننده  بقیه  مانند   نیز 

ندارند.

یا  مجاز  رشکتهای   که  است  این  میشود  ایجاد  که  سئوالی 

چگونه  پیشین  تعهدات  وجود  با  فروش  پیش  به  مجاز  غیر 

ایفا  را  واردات  خصوص  در  خود  آتی  تعهدات   میتوانند 

کنند؟

معرفی  به  اقدام  دولت  حالی  در  قبل  چندی  دیگر  سوی  از 

رشکتهایی که امکان پیش فروش ندارند کرد که واقعیتهای میدانی 

حاکی از ان است که چنین دستورالعملهایی عمال در بازار پیاده 

منی شود و عالوه بر واردات نوعی رسدرگمی نیز در حوزه پیش 

فروش حکم فرماست.

 10 از  بیش  وجود  از  حکایت  رسمی  خربهای  رشایطی  در 

هزار خودرو در گمرکات دارد  که بازی رشکتهای  مجاز و غیر 

از  بسیاری  که  است  درحالی  این  دارد،  ادامه  همچنان  مجاز 

رشکتهای مجاز ارتباطی با رشکتهای مادر نداشته و نامی از انها 

در وبسایتهای کمپانیهای اصلی اروپایی و آسیای رشقی دیده 

منیشود به عنوان منونه موضوع واردات خودروهای تویوتا منونه 

است. این موضوع  از  واضحی 

برای  دولت  جدید  تصمیم   از  مقامات  برخی  دیگر  سوی  از 

افزایش تعرفه های  واردات خودرو خرب داده اند. این در حالی 

است که مشخص نیست این تصمیم چه بازخوردی در افکار 

سالیانه   میانگین  سهم  است  گفتنی  داشت.  خواهد  عمومی 

تولید خودرو  واردات کشور حدود 55 هزار دستگاه  و سهم 

است. میلیون دستگاه  از یک  بیش 

تداوم بالتکلیفی واردات؛

تعداد خودروهای متوقف در گمرک از ۱۰هزار دستگاه گذشت

ادامه عرضه محدود خودرو از سوی رشکت های خودروساز همچنان تقویت کننده اختالف قیمت ها بین کارخانه و بازار است به طوری که 

می توان به تفاوت قیمت 6 میلیون و 600 هزار تومانی ساندرو استپ وی اشاره کرد.

به گزارش فارس، بررسی بازار خودرو نشان می دهد عرضه محدود برخی محصوالت همچنان اختالف قیمت کارخانه و بازار را تقویت کرده 

و شاهد باال بودن نرخ بازار نسبت به کارخانه هستیم.

در این مورد می توان به اختالف قیمت 6 میلیون و 600 هزار تومانی ساندرو استپ وی اتومات اشاره کرد. همچنین ساندرو اتومات در بازار 

۳ میلیون و 900 هزار تومان گران تر از نرخ کارخانه خرید و فروش می شود.

ادامه محدودیت 
در عرضه 
برخی خودروها
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۲۰ درصد معامالت الکترونیک بورس در اختیار ۱9 کارگزاری بانکی
۱۹ رشکت کارگزاری متعلق به بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران، با ۳.۹۹۰.۶۳۴ میلیون ریال، بیش از 

۲۰ درصد از کل معامالت الکرتونیکی مهرماه را انجام داده اند.

به گزارش ایِبنا، آخرین آمار منترش شده از سوی اداره اطالعات بورس تهران نشان می دهد از بین ۱۰۶ 

رشکت کارگزاری فعال در بازار رسمایه ایران که در معامالت بورس های »اوراق، فرابورس، کاال و انرژی« 

۱۹ کارگزاری سیستم بانکی با ۲۰.۲ درصد معادل »یک پنجم« از کل معامالت آنالین بورس را انجام داده 

اند که سهم عمده ای را در بین همه کارگزاری ها نشان می دهد و ثابت می کند این کارگزاری ها نقش 

ویژه ای را در بورس بر عهده دارند.

سهم ۵ درصدی دو کارگزاری برتر

بر اساس این گزارش، دو کارگزاری بانک کشاورزی با ۶۲۷.۹۲۹ میلیون ریال معادل ۳.۱۸ و بانک پاسادگارد 

با ۴۶۷.۱۱۸ میلیون ریال معادل ۲.۳۷ درصد و در مجموع با ۱.۰۹۵.۰۷۴ میلیون ریال معادل ۵.۵ درصد 

بیشرتین سهم را در بین ۱۹ کارگزاری سیستم بانکی از معامالت الکرتونیک بورس را به ثبت رسانده اند.

افزون بر این کارگزاری بانک های »ملی با ۳۰۹.۷۱۰ میلیون ریال معادل ۱.۵۷،   ملت با ۲۶۱.۰۵۷ میلیون 

ریال معادل ۱.۳۲،   پارسیان با ۲۴۷.۳۱۳ میلیون ریال معادل ۱.۲۵،   تجارت با ۲۴۶.۴۶۸ میلیون ریال معادل 

۱.۲۵،   سامان با ۲۲۹.۵۱۱ میلیون ریال معادل ۱.۱۶،   صادرات با ۲۲۵.۰۶۱ میلیون ریال معادل ۱.۱۴، مسکن 

با ۲۰۷.۶۱۸ میلیون ریال معادل ۱.۰۵ و رفاه کارگران با ۱۹۶.۳۹۶ میلیون ریال معادل یک درصد« و در 

مجموع با ۱.۹۲۳.۱۳۴ میلیون ریال معادل ۹.۷۴ درصد از کل معامالت عالوه بر این که در بین ۱۰ کارگزاری 

برتر بانکی بورس از لحاظ مشارکت در انجام معامالت آنالین هستند، بیش از یک درصد از کل معامالت 

الکرتونیک مهر ماه بازار سهام را انجام داده اند.

سهم اندک ۹ کارگزاری

این گزارش می افزاید: ۹ کارگزاری دیگر سیستم بانکی که در بازار سهام مشغول خرید و فروش سهام برای 

سهامداران هستند زیر یک درصد از کل معامالت آنالین بورس را در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه 

۹۶ را در تابلوهای آماری درج کرده اند.

نگاهی به اطالعات موجود از فعالیت این کارگزاری ها در اولین ماه پاییز ۹۶ نشان می دهد، کارگزاری 

بانک های »انصار با ۱۵۹.۷۰۵ میلیون ریال معادل ۰.۸۱، سپه با ۱۴۲.۶۵۸ میلیون ریال معادل میلیون ریال 

معادل ۰.۷۲، توسعه صادرات با ۱۲۰.۷۵۷ میلیون ریال معادل ۰.۶۱، اقتصاد نوین با ۱۱۹.۲۰۸ میلیون ریال 

معادل ۰.۶۰، دی با ۱۱۸.۲۳۸ میلیون ریال معادل ۰.۶۰، صنعت و معدن با ۹۷.۴۸۷ میلیون ریال معادل 

۰.۴۹، آینده با ۹۵.۴۷۵ میلیون ریال معادل ۰.۴۸، خاورمیانه با ۶۱.۱۳۷ میلیون ریال معادل ۰.۳۱ و کارآفرین 

با ۵۷.۷۶۱ میلیون ریال معادل ۰.۲۹ درصد« و در مجموع با ۹۷۲.۴۲۶ میلیون ریال معادل ۴.۹۱ درصد در 

کل معامالت آنالین بورس اوراق بهادار تهران سهیم بوده اند.

صندوق های ارزی، نوسانات را بیمه می کند
 یکی از نگرانی های جدی برای رسمایه گذاران داخلی و رسمایه گذاران خارجی همیشه موضوع نوسانات 

با پذیرش ریسک رشکت و   افراد عالقه مند به رسمایه گذاری مشکلی  از  ارزی بوده است. زیرا بسیاری 

صنعت ندارند، اما منی خواهند رسمایه شان تحت ریسک نوسانات ارزی قرار بگیرد.

بهروز خدارحمی، کارشناس ارشد بازار رسمایه با بیان مطلب فوق درباره راه اندازی صندوق های ارزی و 

معامالت آتی ارز به سنا، گفت: چنانچه نوسانات برابری نرخ ارز در مقابل ریال وجود داشته باشد، بازدهی 

رسمایه گذاران تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار می گیرد، بنابراین دیگر این بازدهی، بازدهی واقعی نیست.

وی با بیان اینکه در این رشایط رسمایه گذاران با احتیاط بیشرتی به سمت صنایعی می روند که تأثیر بیشرتی 

از نوسانات ارز می گیرند، اظهار داشت: برای رسمایه گذاران خارجی نیز این موضوع یک دغدغه جدی و 

انکارناپذیر است چون این دسته از رسمایه گذاران درصورتی که نتوانند نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند یا 

به تعبیری بیمه کنند،  انگیزه الزم و کافی برای رسمایه گذاری پیدا منی کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای راه اندازی صندوق های ارزی اقدامات کارشناسی زیادی انجام شده است 

و امیدوارم که راه اندازی این ابزار،  اتفاق خوبی برای بازار رسمایه باشد و هر چه زودتر عملیاتی شود تا 

بخش قابل توجهی از نگرانی های رسمایه گذاران رفع شود.

خدارحمی رفع این نگرانی ها را به نفع بازار رسمایه خواند و گفت: در این صورت رسمایه گذاران اعم از 

داخلی و خارجی اگر در رشکت یا صنعت خاصی رسمایه گذاری کنند، نوسانات نرخ ارز در میان مدت یا 

بلندمدت، محاسبات آنها را به هم منی ریزد.

این کارشناس بازار رسمایه  ابراز امیداواری کرد: با تأسیس صندوق ارزی و راه اندازی معامالت آتی ارز، 

رسمایه گذاران می توانند آسوده خاطر، خود را در مقابل نوسانات، بیمه کنند و فقط مترکز و توجه خود را 

به اهداف صنایع و رشکت ها معطوف کنند.

رئیس خانه اقتصاد ایران:

بازار زعفران از طریق بورس کاال سروسامان می یابد
با توجه به مشکالتی که در خرید و فروش زعفران وجود دارد ، هرچقدر بتوانیم خرید و فروش زعفران 

را به سمت بورس کاال به عنوان بازاری شفاف و قانومنند هدایت کنیم، عالوه بر برطرف شدن مشکالت 

موجود همچون نوسان کاذب قیمت در فواصل مختلف، استانداردهای الزم برای این محصول رعایت شده 

و خریدار و فروشنده از خرید این محصول مطمنئ می شوند.

ایران«، هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل خرید  بورس کاالی  »پایگاه خربی  به گزارش 

توافقی زعفران از طریق بورس کاالی ایران را ابالغ کرد. در این طرح، خرید توافقی زعفران به صورت 

قطعی و امانی و توسط مبارشان انجام می شود که طی آن مراکز خرید و مبارشان تعیین شده توسط 

دولت، در حاشیه بازار برای خرید زعفران اقدام می کنند؛ به گونه ای در شیوه نخست با قیمت توافقی 

این محصول از زارعان خریداری می شود و در شیوه دیگر زعفران به امانت از بهره برداران گرفته شده و 

در بورس عرضه می شود.

درهمین رابطه رئیس خانه اقتصاد ایران به عرضه زعفران در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: چند 

سالی است که زعفران به صورت فله به کشور اسپانیا صادر می شد و این کشور زعفران ایرانی را بسته 

بندی کرده و به نام زعفران اسپانیا ارزش افزوده باال کسب می کند. 

وی افزود: این در حالی است که در چند سال اخیر برخی از رشکت ها توانسته اند تاحدودی در رفع 

مشکالت صادرات زعفران قدم بردارند. به طوریکه این رشکت ها زعفران مرغوب ایرانی را با کیفیت و برند 

مناسب بسته بندی و در بازارهای جهانی عرضه می کنند، اما این اقدام مثبت به دلیل برخی سوء استفاده 

و شیطنت ها در جریان نوسانات قیمتی با مشکل مواجه می شود.

جمیلی با بیان اینکه نوسانات قیمت از سوی عده ای در بازار زعفران به چالشی بزرگ برای تولیدکنندگان 

با توجه به مشکالتی که در خرید و فروش زعفران وجود دارد  تاکید کرد:  زعفران تبدیل شده است، 

قانومنند  و  بازاری شفاف  عنوان  به  کاال  بورس  به سمت  را  زعفران  فروش  و  بتوانیم خرید  ، هرچقدر 

هدایت کنیم، عالوه بر برطرف شدن مشکالت موجود همچون نوسان کاذب قیمت در فواصل مختلف، 

استانداردهای الزم برای این محصول رعایت شده و خریدار و فروشنده از خرید این محصول مطمنئ می 

شوند.

رئیس اتاق بازارگانی ایران و هند در پایان ترصیح کرد: با توجه به نیاز کشور به شفافیت اقتصادی و اقتصاد 

رقابتی، باید مسیرهای پایدار و همواری را برای رسیدن به این مهم انتخاب کنیم که استفاده مطلوب از 

ظرفیت های بازار رسمایه به خصوص بورس کاالی ایران که عمده تولیدکنندگان و مرصف کنندگان کشور 

در این بازار حضور دارند، می تواند کشور را برای بازگشت رونق اقتصادی کمک کند؛ در این میان رواج 

معامالت پنهانی و زیر زمینی و مقاومت در برابر شفافیت حاصلی جز فرار مالیاتی و رشد مشکالت 

اقتصادی نخواهد داشت. 
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کلی  رشایط  به  مربوط  رسمایه  بازار  اصلی  عملکرد  از  بخشی 

اقتصادی است و برای رشد بورس باید منتظر تحوالت در بخش 

اقتصادی  آینده رشد  اگر سال  به عنوان مثال  اقتصاد کالن بود. 

کشور و تولید افزایش یابد، ریسک های بین املللی کاهش داشته 

بازار  خودکار  طور  به  شود  کم  بانکی  شبکه  مشکالت  و  باشد 

بود. خواهد  رونق  شاهد  رسمایه 

سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای رسمایه گذاری در 

گفت و گو با سنا، ضمن بیان مطلب فوق، در خصوص وضعیت 

بازار رسمایه گفت: بخشی از عملکرد اصلی بازار رسمایه مربوط 

منتظر  باید  بورس  رشد  برای  و  است  اقتصادی  کلی  رشایط  به 

تحوالت در بخش اقتصاد کالن بود. به عنوان مثال اگر سال آینده 

رشد اقتصادی کشور و تولید افزایش یابد، ریسک های بین املللی 

به طور  شود  کم  بانکی  شبکه  و مشکالت  باشد  داشته  کاهش 

خودکار بازار رسمایه شاهد رونق خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای توسعه بازار رسمایه باید مدیران و فعاالن 

با برنامه ریزی مناسب؛ شفافیت و نقد شوندگی را افزایش دهند، 

افزود: سازمان بورس با طرح راهکارها و صدور بخش نامه در حال 

حل این مشکل است.

دبیرکل کانون نهادهای رسمایه گذاری در خصوص نقدشوندگی و 

حجم معامالت، گفت: یکی از مسایل بازار رسمایه تنوع ابزارهای 

مالی است. با وجود اینکه نسبت به سال های گذشته ابزارهای 

خوبی به بازار معرفی شدند اما با توجه به حجم بازار رسمایه در 

مقایسه با بازارهای مشابه در دنیا، همچنان نیاز به ابزارهای مالی 

بیشرت و متنوع تر احساس می شود.

سعید اسالمی ادامه داد:  عالوه بر این، نیاز است ابزارهایی در 

بازار تعریف شوند که در زمان رکود یا رونق به روند معامالت 

کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه ابزارهای مالی به نقدشوندگی جریان 

باعث جذب  ها  ابزار  توسعه  کرد:  اضافه  کند،  می  کمک  بازار 

پذیری  ریسک  درجه  با  گذاران  رسمایه  و  مختلف  های  سلیقه 

متنوع می شود و در نتیجه درجه نفوذ بازار را افزایش می دهد.

های  راه  از  دیگر  یکی  گذاری  رسمایه  نهادهای  کانون  دبیرکل 

کانون  گفت:  و  دانست  سازی  فرهنگ  را  رسمایه  بازار  توسعه 

وظیفه  یک  انتظام  خود  نهاد  هر  و  گذاری  رسمایه  نهادهای 

اساسنامه ای فرهنگ سازی در حوزه بازار رسمایه دارد، اما اجرای 

این وظیفه به ظرفیت اقتصاد کشور باز می گردد. طی سال های 

گذشته میلیاردها تومان از بودجه رشکت های بانکی که عمدتا 

در آن سالها به عنوان رشکت دولتی محسوب می شدند در رسانه 

ملی رصف تبلیغ شد.

به گفته دبیرکل کانون نهادهای رسمایه گذاری اگر دولت متایل 

دارد سهم تامین مالی بخش تولیدی کشور از طریق بازار رسمایه 

را افزایش دهد موظف است حداقل بخشی از آنچه طی ۴ دهه 

گذشته از بودجه بانک ها به عنوان رشکت های دولتی رصف تبلیغ 

و هدایت منابع به سمت بانک ها شده را رصف تبلیغ و فرهنگ 

سازی برای بازار رسمایه کند.

بازار  از مشکالت  یکی  اخیر  الی ۴ سال  در سه  داد:  ادامه  وی 

رسمایه و اقتصاد کشور نرخ های بهره باال و غیر واقعی بود. نرخ 

بهره بانکی به دلیل عدم نظارت کافی بانک مرکزی و مشکالتی از 

این نوع بسیار باال و غیر واقعی بود.

به  توجه  با  کرد:  اضافه  گذاری،  نهادهای رسمایه  کانون  دبیرکل 

بخش  عنوان  به  های خصوصی  بانک  وجود  و  دولتی  تبلیغات 

بدون ریسک بازار پول ایران و حوزه رسمایه گذاری، متایل مردم 

به رسمایه گذاری در دارایی های واقعی کاهش یافت. افراد متایلی 

به احداث یک کارخانه نداشتند و ترجیح  می دادند رسمایه خود 

را به بانک منتقل و نرخ های باالی سود را بدون نظارت بانک 

مرکزی دریافت کند.

به رسانه های  بازار رسمایه محدود  داد: موضوع  ادامه  اسالمی 

مثل  رسانه های عمومی  در  که  ترتیب  این  به  است.  تخصصی 

بیلبوردهای تبلیغاتی، سمینارهای عمومی و صدا و سیام اثری از 

تبلیغات برای بازار رسمایه کشور وجود ندارد و تنها اخبار محدود 

و خاص در رسانه های عمومی کشور منعکس می شود.

وی، ادامه داد: البته در آن رشایط حتی تبلیغات بازار رسمایه هم 

اثرگذار نبود و رسمایه گذاران بانک ها را با سود باال به هر بازاری 

از جمله بازار رسمایه ترجیح می دانند.

اسالمی با تاکید بر اینکه زمانی که یک بخش از اقتصاد در یک 

با  هم  دیگر  های  بخش  توسعه  گیرد  می  قرار  نابهنجار  تعادل 

چالش جدی مواجه می شود، گفت: یکی از وظایف دولت ها این 

است که مردم را برای تصمیم های اقتصادی درست هدایت کنند. 

این بخش با اطالع رسانی صورت می گیرد.

کانون  اقدامات  از  یکی  گذاری  رسمایه  نهادهای  کانون  دبیرکل 

نهادهای رسمایه گذاری در مسیر فرهنگ سازی را مسابقه تحلیل 

برای  برنامه  چند  شده  تالش  کانون  در  گفت:  و  دانست  برتر 

سازی  فرهنگ  برای  ها  برنامه  این  اجرایی شود.  سازی  فرهنگ 

مدیران، عمق بخشی بازار رسمایه و آشنایی عموم جامعه پیش 

است. بینی شده 

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های پیش بینی شده در مسیر 

فرهنگ سازی تحلیل برتر بود، گفت: تا ۳۰ آبان تحلیل ها دریافت 

و تا پایان آذر ماه بررسی می شود، البته تعداد آنها زیاد نیست 

ولی همین تعداد هم امیدوار کننده است. تحلیل برتر با هدف 

فرهنگ سازی و ارتقای سطح دانش و تحلیل متخصصین برگزار 

شد و البته مخاطب آن عموم جامعه نبود.

دبیرکل کانون نهادهای رسمایه گذاری در پایان ترصیح کرد: همه 

نهادهای دولتی و خصوصی  مسولیت اجتامعی دارند. ما نیز در 

تالش هستیم تا ارتباط خود را با کانون های مردم نهاد بیشرت کنیم، 

در این راستا از محک و کهریزک بازدید شد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه مسولیت های اجتامعی توسط نهادها 

اعتامد در جامعه ایجاد می کند، گفت: این احساس که در بازار 

رسمایه گروهی از افراد هستند که فقط به پول فکر می کنند حس 

خوبی نیست و ما وظیفه داریم برای توسعه بازار رسمایه این نگاه 

را تغییر دهیم و برای این موضوع نیاز به همراهی و همکاری 

رسانه ها داریم.

اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار مدیران 

و مسووالن ارشد و متامی کارمندان و کارکنان این سازمان نیز در 

راستای ایفای مسوولیت اجتامعی خود در پی وقوع زمین لرزه 

به آسیب دیدن بخش گسرتده  شدید در غرب کشور که منجر 

ای از هموطنامنان در استان کرمانشاه شد، همگام با سایر ارکان 

اقتصادی کشور، به منظور همدردی و همراهی با مردم رشیف و 

مظلوم این مناطق، از یک تا ٥ روز حقوق خود را برای کمک به 

آسیب دیدگان زلزله غرب کشور اختصاص دادند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری تشریح کرد:

فرهنگ سازی و تنوع ابزارها، مسیر توسعه مداوم بازار سرمایه

و  بورس  سازمان  رییس  گفته  به 

اوراق بهادار از جمله ویژگی های 

بازار رسمایه  سامانه جامع نظارتی 

جدید  های  الگو  شدن  افزوده 

بازار  حوزه  های  ناهنجاری   کشف 

های  رویه  مجموعه  به  رسمایه 

است. فعلی 

سازمان  رییس  محمدی،  شاپور 

اعالم  با  بهادار  اوراق  و  بورس 

سامانه  با  گفت:  سنا،  به  خرب  این 

استفاده  قابلیت  بازار،  بر  نظارت 

از  بروزترین روش  ها و استاندارد 

های نظارتی بورس  های مطرح دنیا 

است. شده  فراهم 

بیان  با  بورس  عالی  شورای  دبیر 

اینکه این سامانه در مدت بیش از 

۱۰ ماه طی دو فاز جداگانه اجرایی 

این  نخست  فاز  کرد:  ترصیح  شد، 

تهیه  هدف  با  ماه   ۵ طی  پروژه 

نیازمندی  شناخت  مفهومی  طرح 

 های حوزه  های مختلف نظارتی و 

مستند سازی آنها در تیر ماه سال 

جاری به امتام رسید و در فاز بعدی 

سازمان  در  سامانه  سازی  پیاده    ،

مختلف  تست  های  انجام  بورس، 

عملیاتی و فنی و انطباق با قوانین 

شد. انجام  موجود  مقررات  و 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 

با بیان اینکه اجرای این پروژه منونه 

بارزی از یک کار گروهی موفق و 

مجموعه   گفت:  است،  هامهنگ 

بازار رسمایه  های مختلف نظارتی 

بازار  بر  نظارت  اداره  کشور شامل 

سازمان بورس، رشکت بورس اوراق 

بهادار تهران، فرابورس ایران و بورس 

کاالی ایران در قالب تیم کسب و 

کار پروژه و همچنین رشکت های 

بورس  اطالعات  فناوری  مدیریت 

مدیریت  و  بورس  رایان  تهران، 

فناوری اطالعات سازمان بورس در 

ارتباط  از طریق  و  فنی  تیم  قالب 

نهایی  در  توانستند  نزدیک  بسیار 

شدن این پروژه ایفای نقش کنند.

های  ویژگی   مهمرتین  به  محمدی 

گفت:  و  کرد  اشاره  سامانه  این 

افزوده شدن الگوهای جدید کشف 

ناهنجاری  های حوزه بازار رسمایه 

در  فعلی  های  رویه  مجموعه  به 

شیو ه  جدیدترین  از  استفاده  کنار 

های شناسایی تخلفات انجام گرفته 

سفارشات  و  معامالت  حوزه  در 

جمله  از  سیستامتیک،  صورت  به 

نظارتی  سامانه  این  های  ویژگی 

است.

داد:  ادامه  رابطه  این  در  وی 

روند  بازسازی  امکان  همچنین 

با معامالت و  مرتبط  رویداد های 

سطح  ترین  جزئی  در  سفارشات 

نرم  با  تطبیق  قابلیت  و  ممکن 

 افزارهای هسته معامالت با رسعت 

بسیار باال و به کارگیری جدیدترین 

دیگر  از  افزاری  سخت  امکانات 

است. سامانه  این  های  مزیت 

با  کرد  امیدواری  ابراز  محمدی 

از این سامانه، کارآیی در  استفاده 

بورس افزایش پیدا کند و  حرکت در 

هموارتر  منصفانه  معامالت  مسیر 

شود.

ممنوع  هدفمند  بلوکی  معامالت 

ست ا

بر  دیگر  بار  بورس  سازمان  رئیس 

ممنوع بودن معامالت بلوکی تاکید 

افرادی که معامله  با  اعالم کرد:  و 

کننده  گمراه  و  کننده  اغوا  بلوکی 

است. برخورد شده   ، کردند  می 

محمدی  شاپور   ، مهر  گزارش  به 

گفت : اگر متوجه شویم معامالت 

بلوکی انجام می شود، مانع خواهیم 

شد و پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: معامالت »مناد ۲« از 

بازار رسمایه حذف شد و دیگر این 

معامالت وجود ندارد.

می  افزود:  بورس  سازمان  رئیس 

توانیم مجازات و جریمه کنیم ولی 

منی توانیم نام این اشخاص را اعالم 

کنیم.

محمدی افزود : معامله بلوکی در 

اما  است  نشده  گذاشته  کنار  دنیا 

تغییر  قصد  به  که  بلوکی  معامله 

ها  قیمت  در  انحراف  و  قیمت 

نیست. درست  شود،  انجام 

که  سفارشی  گزارش،  این  براساس 

بزرگی  یا خرید بخش  برای فروش 

از یک نوع اوراق بهادار نظیر سهام 

یک رشکت ثبت می  شود، معامله 

بلوکی  معامالت  دارد.  نام  بلوکی 

شامل تعداد زیادی از سهام یا اوراق 

قیمت  یک  با  که  است  مشارکت 

تعیین شده بین طرفین خریدار و 

بورس  بازارهای  از  خارج  فروشنده 

تأثیر  کاهش  برای  فرابورس،  یا 

قیمت  بر  بزرگی  معامله  چنین 

جاری سهام در بازار انجام می شود.

معامالت بلوکی با عنوان »سفارش 

های بلوکی« هم شناخته می شود.

رئیس سازمان بورس:

 فاز نخست سامانه جامع نظارتی
 بازار سرمایه عملیاتی شد

مدیر نظارت برنهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار:

تأمین سرمایه ها برای تأسیس صندوق به مجوز بانک مرکزی نیاز دارند
برای تاسیس صندوق در رشکت های تامین رسمایه ، بانک مرکزی به رشکت های زیر نظر خود دستور داده که از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. ولی برای کارگزاری ها و سبد گردان ها که متعلق به 

سیستم بانکی نیستند فقط مجوز سازمان بورس مالک است.

به گزارش سنا ، محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع قانون جدید و مجوز رشکت های تامین رسمایه از بانک مرکزی برای تاسیس صندوق 

گفت: همه نهادهای مالی در بازار رسمایه وابسته به بانک یا تامین رسمایه نیستند، به هر حال کارگزاری ها و رشکت های سبد گردان نیز به عنوان نهاد مالی در حال فعالیت هستند.

وی افزود: برای تاسیس صندوق در رشکت های تامین رسمایه، بانک مرکزی به رشکت های تحت نظر خود دستور داده که از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. ولی برای کارگزاری ها و سبد گردان ها 

که متعلق به سیستم بانکی نیستند فقط مجوز سازمان بورس مالک است.

وی گفت: قانون برنامه ششم به بانک مرکزی اجازه داده که برای رشکت های زیر مجموعه بانک های خود، برای تاسیس صندوق اعطای مجوز الزامی شود و این نهاد اعامل نظر کند.

معتمد در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بورس برای جلوگیری از این قانون اقدامی نکرده است؟ گفت: سازمان بورس به موجب همین قانون تاسیس شده است و به نوعی می توان گفت مرجع 

قانونگذاری در کشور مشخص است. البته این قانون در گذشته نبوده است اما به هر حال سیاست گذاری های کالن توسط مراجع قانون گذاری انجام می شود و ما نیز تابع قانون هستیم. حتی در 

زمانی که مجوز تاسیس صندوق ها توسط سازمان انجام می شد، باز هم این موضوع توسط مراجع نظارتی شورای پول و اعتبار و سایر نهاد های مالی مورد بررسی قرار می گرفت.
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مقررات  تنظیم  کمیسیون  مصوب  نامحدود،  اینرتنت  جدید  های  تعرفه  جزئیات 

مشرتک  رسعت  کاهش  به  مجاز  اپراتورها  مصوبه،  این  در  شد.  منترش  ارتباطات، 

اند. شده  منصفانه«  مرصف  »آستانه  از  عبور  درصورت  اینرتنت 

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شامره ۲۶۶ خود، در 

راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی 

براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حامیت و تقویت 

بر اجرایی شدن تعرفه های  بازار رقابتی، مقررات حاکم  ایجاد  محتوای داخلی و 

بخش ICT را تصویب کرد.

از دهم  این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبرصه به تصویب رسیده و  در 

آذرماه امسال الزم االجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینرتنت پررسعت ثابت از طریق 

فناوری های سیمی )اعم از سیم مسی و فیرب( باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی 

بر رسعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال )Connection based( تنظیم 

کنند.این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسرتسی به اینرتنت پررسعت مبتنی 

بر فناوریهای بی سیم )اعم از همراه و ثابت( می توانند جداول تعرفه ای خود را 

مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

ارائه اینرتنت پررسعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین رسعت

حداقل رسعت دسرتسی به اینرتنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت 

برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی 

است که حداکرث رسعت اینرتنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در 

ماه اعالم شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسرتسی به اینرتنت پررسعت از طریق فناوری فیرب نیز با 

حداقل رسعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکرث رسعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار 

تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به 

میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های )رسعت( اعالم شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین 

شود و در ۵ درصد زمان حداکرث می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

کاهش رسعت اینرتنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، متامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعامل 

سیاست استفاده منصفانه )Fair Usage Policy( بر اساس رشایط رقابتی اقدام کرده 

و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشرتکان اعالم کنند.

اپراتور رسویس دهنده می تواند براساس رشایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه 

استفاده منصفانه ماهانه برای مشرتکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه 

استفاده  آستانه  از  مشرتک  عبور  از  پس  که  است  مجاز  اینرتنت  خدمات  دهنده 

منصفانه ماهانه، نسبت به اعامل سیاست استفاده منصفانه و کاهش رسعت کاربر 

تا حداقل رسعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطالع رسانی های 

قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم 

اضافه ترافیک بین امللل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینرتنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و متامی طرحهای 

تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین امللل از داخل، به نحوی 

اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده 

منصفانه ترافیک بین امللل باشد.

هر گیگ اینرتنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین امللل برای فروش حجم اضافه، 

۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات 

اعامل سقف  به  تا نسبت  اینرتنت موظف است  اپراتور   ، ارتباطات )شامره ۲۵۱( 

تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین امللل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل رسعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در 

رسعتهای مختلف تعیین شده است.

رگوالتوری اعالم کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبرصه های ۱، ۳ بند ۱و 

بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شامره ۱ جلسه شامره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات 

اینرتنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

)Offnet( تعرفه مکاملات ثابت به ثابت بین شبکه ای

بین  مکاملات  تعرفه  سقف  مصوبه،  این  در  ارتباطات  مقررات  تنظیم   کمیسیون 

شبکه ای ثابت به ثابت )اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر( را مشابه سقف 

تعرفه مکاملات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان )۳۳۰ ریال( تعیین کرد.

تعرفه اینرتنت با رسعت باالتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینرتنت برای رسعت 

۱۰۰Mbps و باالتر را نیز تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش »تعرفه 

ماهانه هر مگابیت بر ثانیه« در جدول بند ۱، مصوبه شامره ۴ جلسه شامره ۲۵۴ 

مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه 

به قوت خود باقی است.

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه رسویس شبکه انتقال 

 )۱۰۰Mbps۷۷( برای رسعت ۱۰۰ مگابیت )Dedicated( نقطه به نقطه اختصاصی

لینک  یک  ماهانه  بخش»قیمت  تعرفه  اساس  است.براین  شده  اعالم  نیز  باالتر  و 

اختصاصی نقطه به نقطه« که در جدول بند ۱ مصوبه شامره ۵ جلسه شامره ۲۵۴ 

مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات 

مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود 

باقی است.

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای رسعت ۱۰۰Mbps و باالتر نیز 

اعالم شد. براین اساس تعرفه بخش»قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به 

نقطه« در جدول بند ۱ مصوبه شامره ۶ جلسه شامره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات 

برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبرصه 

۲ بند ۱ مصوبه شامره ۶ جلسه شامره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو 

می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

نحوه مصرف منصفانه اینترنت مشخص شد

12

گوشی های اندروید به فناوری شناسایی صورت مجهز می شوند
چند تولید کننده موبایل های اندروید سفارش های کالنی برای خرید تجهیزات و مواد اولیه 

ثبت کرده اند. این امر نشان می دهد پرچمداران آتی اندروید سال آتی مجهز به فناوری 

شناسایی صورت خواهند بود.

 به گزارش مهر ، به نظر می رسد سازندگان موبایل های اندروید در آینده نزدیک به پیروی از 

اپل نرم افزار شناسایی صورت را جایگزین حسگرهای اثرانگشت می کنند.

فناوری  ساخت  مشغول  شیائومی  و  اوپو  هواوی،  های  تایمز، رشکت  دیجی  گزارش  طبق   

هستند. خود  مخصوص  بعدی  سه  حسگرهای 

تولید شارژر قدرتمند برای گوشی های هوشمند  
که  کرده  تولید  هوشمند  گوشی های  در  استفاده  برای  را  قدرمتندی  شارژر  تسال   رشکت 

می تواند نیاز این دستگاه ها را به انرژی برطرف کند.

به گزارش فارس ، این شارژر یا پاوربانک مجهز به پورت های یو اس بی، میکرویواس بی و 

سیستم ارتباطی lightning اپل است و با استفاده از آن می توان گوشی های اندرویدی و 

آیفون را به سادگی شارژ کرد.

این شارژر مجهز به ۱۸۶۵۰ سلول شارژکننده است و ظرفیت شارژ آن به ۳۳۵۰ میلی آمپر 

می رسد. قیمت این شارژ تنها ۴۵ دالر است.
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از  یکی  در  اطالعات  فناوری  و   وزیرارتباطات 

قرارداد  امضای  به  اشاره  با  اجتامعی  های  شبکه 

فروش ۳۰۰گیگابایت برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب 

به شامل نوشت: ایران قطب )هاب( ارتباطی منطقه 

می شود.

به گزارش ایرنامحمد جواد آذری جهرمی در صفحه 

اینستاگرام خود نوشت: هم راستا با اجرای برنامه 

ششم توسعه و در عملکرد اجرایی صد روزه نخست 

دولت دوازدهم قرارداد فروش ۳۰۰ گیگابایت برثانیه 

رشکت  توسط  شامل  به  جنوب  ترانزیت  ظرفیت 

ارتباطات زیرساخت منعقد و اجرایی شد.

کل  درصد   ۵۰ معادل  مذکور  قرارداد  افزود:  وی 

ظرفیت فعلی به حجم ترانزیت دیتا از ایران اضافه 

کرد.

ایرنا، پانزدهم مرداد ماه امسال بود که  به گزارش 

ایران  زیرساخت  ارتباطات  وقت رشکت  مدیرعامل 

 در یکی از شبکه های اجتامعی نوشت: ارتباطات 

بین امللل کشورمان با حذف واسطه ها از روز پنج 

شنبه ۱۹ مردادماه و بهبود جدی کیفیت اینرتنت با 

بیش از یکصد و هفتاد اپراتور ارتباطی و محتوایی 

به طور مستقیم خواهد شد.

اینستاگرام  صفحه  در  جهرمی  آذری  محمدجواد 

خود در باره اثر مستقیم شدن ارتباطات بین امللل 

کشورمان با بیش از یکصد و هفتاد اپراتور جهانی 

نوشت: اثرهای این کار بهبود جدی کیفیت اینرتنت 

تحویلی زیرساخت به اپراتورهای ایرانی و نیز بهبود 

کیفیت رسویس های ایرانی مستقر در شبکه ملی 

اطالعات در سایر کشورهای جهان خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات نوشت: می توان امیدوار بود 

پس از اجرایی شدن این اقدام رشایط برای کسب و 

از مرزهای کشور  ایرانی در خارج  کار رسویسهای 

فراهم شود.

آذری جهرمی افزود: تحقق این مهم بر اساس سند 

الزام های توسعه شبکه ملی اطالعات و بازطراحی 

شبکه ارتباطات بین امللل ایران و اصالح مدل های 

املللی  بین  های  تفاهم  عقد  و  سابق  مسیریابی 

است. متعدد 

براساس آمار و اطالعات رسمی وزارت ارتباطات و 

کشورهای  داده  ترانزیت  درباره  اطالعات  فناوری 

ترانزیت  اکنون ۷۰ درصد  ایران،  از خاک  همسایه 

ایران انجام می شود. از  داده عراق 

درصد   ۳۰ دهد  می  نشان  ها  بررسی  همچنین 

تامین  ایران  مسیر  از  افغانستان  داده   ترانزیت 

می شود و ۱۰۰ درصد ترانزیت داده آذربایجان از 

مسیر کشورمان صورت می گیرد.

منطقه جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد استعداد 

ارتباطی  قطب  یک  نقش  ایفای  برای  ای  ویژه 

از  برخی  بین  اکنون  دارد.  املللی  بین  مقیاس  در 

کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و شامری از 

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رقابت سختی 

برای تصاحب جایگاه ممتاز قطب ارتباطی منطقه 

و ایفای نقش یک نقطه متاس بین املللی در جریان 

است. 

نسل پنجم تلفن همراه زودتر از سال ۲۰۲۳ تجاری 

منی شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: نسل پنجم 

تلفن همراه زودتر از سال ۲۰۲۳ تجاری منی شود و 

اکنون در مرحله آزمایش مدل های مفهومی است.

ایرنا  با  وگو  گفت  در  جهرمی  آذری  محمدجواد 

در  همراه  تلفن  پنجم  نسل  خدمات  ارایه  درباره 

کشور افزود: نسل پنجم تلفن همراه زودتر از سال 

۲۰۲۳ در دنیا تجاری نخواهد شد و امروز در مرحله 

آزمایش مدل های مفهومی است و امروز دستگاه 

»فرغون«  یک  اندازه  در  پنجم،  نسل  گیرنده  یک 

است. باربری 

تلفن  پنجم  نسل  دستگاه  یعنی  کرد:  خاطر  وی 

همراه یک دستگاه تجاری نیست و فقط یک مدل 

مفهومی است و این مدل را برای نخستین بار در 

ایران منایش داده شده و معنی آن این است که تا 

کاربرد تجاری نسل پنجم زمان بسیاری طول خواهد 

کشید.

شهریورماه امسال آذری جهرمی در آیین رومنایی از 

نسل پنجم تلفن همراه که اپراتور دوم تلفن همراه 

آن  اجرایی شدن  از  بود،  کرده  برگزار  را  آن  کشور 

طرح تا پایان برنامه ششم توسعه خرب داد.

اینکه  درباره  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 

می  استفاده  ایرانی  های  اپلیکیشن  از  خود  آیا 

های  برنامه  از  من  بله؛  داشت:  اظهار  نیز  کند 

بنا  ایرانی  ابزارهای  و  ها  رسان  پیام  نقل،  و  حمل 

استفاده  شود،  می  پیشنهاد  که  روز  نیازهای   به 

می کنم و می بینم که چگونه پیرشفت ها در این 

را خوب  این پیرشفت ها  و  افتد  اتفاق می   زمینه 

می دانم.

وی ترصیح کرد: امروز ۲۳ هزار گروه برنامه نویس 

فارسی زبان و ایرانی در بازار اندروید ایران در حال 

تولید محصول هستند و هر کدام برای خود بازاری 

زمینه  این  در  نفر  تا ۱۴۰ هزار  دارند؛ حدود ۱۳۰ 

ها  گروه  این  به  باید  که  کنند  می  کار  و  فعالیت 

بها داد.

هرکدام  متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  جهرمی   آذری 

ای  کنند، عده  را رشوع  گپی  که یک  می خواهند 

مقاومت  آنها  برابر  در  سنتی  کارهای  و  کسب   از 

باال  آنها  سوی  از  »وامصیبتا«  بحث  و  کنند   می 

می رود و تجارت برخی دیگر بهم می خورد، یا سهم 

آنها کم می شود که با این وضعیت منی شود کار 

کرد و انتظار داشت که پیرشفت در کشور رخ دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ مردم هم در این حوزه بسیار 

حامیتی  های  بسته  ما  مواقع  برخی  است،  موثر 

نظر  در  جدید  کار  و  کسب  های  رشکت  این   از 

می گیریم که دیگران به آن اعرتاض می کنند ولی 

باید از این رشکت ها حامیت کرد و منی شود شعار 

اشتغال و تولید بومی داد ولی از آنها حامیت نکنیم.

باید  البته  گفت:  حال  عین  در  ارتباطات   وزیر 

دغدغه های مردم را نیز در نظر گرفت و نگرانی 

اطالعات شخصی  که  است  این  درباره  بیشرت  آنها 

مورد دستربد قرار گیرد که این مسئله نیز باید حل 

شود و دستگاه قضایی و دولت در این زمینه حساس 

باشندو این فعالیت ها چارچوب دار شود.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: مردم نیز باید اطمینان 

داشته باشند که وقتی وارد استفاده از این خدمات 

می شوند، اطالعات آنها محفوظ است، ضمن اینکه 

مردم بدانند که اگر از برنامه های داخلی استفاده 

کنند باعث اشتغال زایی جوان کشور می شوند.

آذری جهرمی درباره مطالعه و توجه به پیام های 

مخاطبان پست های قرار داده شده توسط وی در 

فضای مجازی نیز گفت: من بیشرت این پیام ها را 

می خوانم، ولی باید برخی از پیام ها را پاسخ داد، 

برخی دیگر از پیام ها توسط مخاطبان جواب داده 

می شود و لزومی ندارد که به دیگر پیام ها هامن 

لحظه پاسخ داد.

وی ترصیح کرد: البته مطالب و حضور من در فضای 

مجازی برای اطالع رسانی یک طرفه نیست و ما به 

عنوان مسئول در حاکمیت باید در بین مردم باشیم، 

دغدغه های آنها را بشنویم و مد نظر قرار دهیم، 

و  است  مردم  رضایت  در  خداوند  رضایت   چون 

می خواهیم خدمت کنیم، پس باید از نظرات آنها 

باخرب باشیم.

جمع  در  نتوانیم  شاید  داد:  ادامه  جهرمی  آذری 

همه مردم برویم ولی در فضای مجازی می توانیم 

صداهای آنها را بشنویم؛ برخی از حرف هایی که 

مطرح می شود، سلیقه اشخاص است ولی می توان 

نظرات مردم را نظر گرفت.

وزیر ارتباطات برخی از نظرات مردمی را نیز ناشی 

از نبود اطالع آنها و برخی را نیز شیطنت ارزیابی 

کرد.

وزیرارتباطات و فناوری اطالعات:

 ایران هاب ارتباطی منطقه می شود
ساعت هوشمند برای کودکان آلمانی ممنوع شد

دولت آملان استفاده از ساعت های هوشمند را برای کودکان در این کشور 

ممنوع کرد و از والدین آنها خواست تا ساعت های یادشده را نابود کنند.

Bundesnetzagen�  به گزارش فارس ، رگوالتوری مخابراتی این کشور که

 tur نام دارد رسام این ممنوعیت را اعالم کرده و افزوده کودکان نباید از 

ساعت های هوشمند استفاده کنند و استفاده از هر نوع وسیله الکرتیکی 

مشابه توسط کودکان با قابلیت پخش صوت و شنیدن اصوات نیز ممنوع 

است.

که  کرده  توصیه  نیز  مدارس  مسئوالن  و  اولیا  به   Bundesnetzagentur

توجه بیشرتی به کودکان داشته باشند تا مشخص شود آنها چه نوع ابزار و 

وسایل الکرتونیک را با خود به همراه می برند و در صورت لزوم ممنوعیت 

های رضوری اعامل شود.

 BEUC پیش از این سازمان حامیت از مرصف کنندگان در اروپا موسوم به

حریم شخصی  برای  تهدیدی  هوشمند  های  ساعت  بود  کرده  اعالم  نیز 

کودکان محسوب می شود و قابلیت ردگیری یا جی پی اس این ساعت ها 

توسط هکرها قابل نفوذ بوده و لذا از این طریق می توان موقعیت مکانی 

کودکان را شناسایی کرد.

هنوز مشخص نیست آیا ارتقای امنیت ساعت های هوشمند تغییری در 

این ممنوعیت ها به وجود خواهد آورد یا خیر.

تحولی شگرف در بازی های رایانه ای
 با استفاده از روبات ها

مکامون روباتی اسباب بازی است که از واقعیت افزوده استفاده می کند و 

توسط تلفن همراه کنرتل می شود.

به گزارش باشگاه خربنگاران جوان؛در زمان های قدیم اگر می خواستید با 

دوستانتان بازی کنید احتامال از بازی های اکشن با گرافیک نسبتا پایین یا 

بازی های فیزیکی یا بازی های فکری استفاده می کردید. اما ظرف چند 

سال کیفیت بازی ها به طور چشمگیری تغییر کرده است. آخرین فرم بازی 

یک ربات بازی از Reach Robotics  است که مکامون نام دارد. این ربات 

چهار پا دارد و از قابلیت واقعیت افزوده نیز برخوردار است که می توانید 

از طریق تلفن هوشمند خود آن را کنرتل کنید.

این ربات ها قابل ارتقا هستند و پاهای آن ها جدا میشود. آنها دارای ۴ 

سنسور IR هستند، بنابراین ربات می تواند فاصله و مکان را اندازه گیری 

کند و به طور دقیق به هدف حمله کند. ربات همچنین می تواند روی 

پشت خود جست بزند و به رسعت به حالت پایدار)عادی( خود باز گردد. 

هر ربات چیزی در حدود ۲.۲ پوند وزن دارد و ابعاد آن ۱۱.۸ در ۱۱.۸ در 

۵.۹ اینچ است. این اسباب بازی از طریق بلوتوث به گوشی هوشمند وصل 

می شود و از طریق مادون قرمز به ربات های دیگر متصل می شود. باتری 

این ربات زمان زیادی شارژ نگه منی دارد و پس از حدود یک ساعت بازی 

کردن احتیاج به شارژ دوباره آن دارید.

تحولی شگرف در بازی های رایانه ای با استفاده از روبات ها

داستان مکامون در سال ۲۰۷۶ اتفاق می افتد به طوری که پس از هجوم 

بیگانگان )فضایی ها( به زمین، انسان ها به وسیله روبات ها با فضاییان 

داستان  کردن  بازی  برای  هایی  گزینه  بازی  اسباب  این  در  جنگند.  می 

بازی،حالت گذری و نربد با دوستان گنجانده شده است.

مدیر عامل رشکت Reach Robotics در بیانیه ای گفت: ما یک پلتفرم 

بازی کامال جدید ایجاد کرده ایم. بازیکنان می توانند تلفن های هوشمند 

خود را برای بازی در دنیای واقعی و مجازی به طور همزمان تنظیم کنند.      

روبات ها با هر دو دستگاه اندروید و آی او اس با استفاده از دوربین های 

تلفن همراه و سنسور های مادون قرمز سازگار هستند. 

ب
بب ب

افزایش 50 درصدی ظرفیت ترانزیت دیتای کشور 
در 100 روز نخست دولت دوازدهم 

ظرفیت  گفت:  زیرساخت  رشکت  تجاری  امور  و  بازاریابی  کل  مدیر 

 ترانزیت دیتای کشور در صد روز نخست دولت دوازدهم ۵۰درصد رشد

 داشت.

به گزارش ایرنا ، مجیدمیرزایی افزود:در راستای اجرای برنامه ششم توسعه 

و به منظور توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور در عملکرد اجرایی صد روزه 

نخست دولت دوازدهم برای فروش ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت ترانزیت 

جنوب به شامل، توسط رشکت ارتباطات زیرساخت سفارش قطعی گرفته و 

قرارداد منعقد شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این قرارداد، ظرفیت فعلی ترانزیت یک و نیم برابر 

می شود.

مدیر کل بازاریابی و امور تجاری زیرساخت تاکید کرد : در حال حارض از 

این سفارش به میزان ۱۱۰ گیگا بیت آن فعال شده و ما بقی نیز به رسعت 

عملیاتی می شود.

میرزایی عنوان کرد این حجم ترانزیت معادل ۵۰ درصد حجم ظرفیت فعلی 

ترانزیت از ایران است و این مسیر نخستین مسیر دایر شده ترانزیتی از 

جنوب به شامل است.

چالش امنیتی تازه برای فیس آی دی آیفون
یک پرس ۱۰ساله به نام عامر مالک با هک کردن قابلیت فیس آی دی گوشی 

های آیفون ایکس به والدینش نشان داد که این ویژگی امنیتی چندان هم 

قابل اتکا نیست.

به گزارش فارس ، عطاله مالک و همرسش هر دو به تازگی یک گوشی آیفون 

ایکس را خریداری کرده اند و با اسکن کردن چهره خود قابلیت فیس آی دی 

را بر روی آن فعال کرده اند.

برابر هر دو گوشی  در  قراردادن چهره خود  با  آنها  حاال کودک ۱۰ ساله 

توانسته قفل آن را باز کند. این در حالی است که اپل مدعی است با استفاده 

از فیس آی دی تنها مالک گوشی می تواند به محتوای ذخیره شده در آن 

دسرتسی یابد.

نکته جالب اینکه باز کردن قفل آیفون ایکس بدین شیوه تنها یک بار و به 

صورت تصادفی رخ نداده و این کار بارها و بارها انجام شده است.

اعضای این خانواده ویدئویی را از این رویداد جالب تهیه کرده اند و آن 

را بر روی سایت یوتیوب قرار داده اند که تا به حال حدود ۲ میلیون بار 

 دیده شده است. قابلیت فیس آی دی با اسکن کردن دقیق چهره افراد و 

نقطه گذاری ۳۰ هزار بخش بر روی چهره فرد انجام می شود و مشخص 

نیست چگونه این فناوری در متییز دادن چهره یک پرس ده ساله از والدینش 

موفق نبوده است.

آپدیت منحصربه فرد تلگرام 
به زودی منتشر می شود! 

به تازگی پاول دوروف موسس تلگرام اعالم کرده است که طی هفته جاری 

این پیام رسان آپدیت بزرگ و منحرص به فردی دریافت خواهد کرد.

از  یکی  تلگرام  رسان  پیام  افزار  نرم  جوان؛   خربنگاران  باشگاه  گزارش  به 

محبوب ترین پیام رسان های جهان است که در میان کاربران ایرانی نیز، 

دارد. بسیاری  طرفداران 

طی ماه گذشته این پیام رسان چند مرتبه آپدیت و برخی از مشکالت آن رفع 

شد اما قابلیت جدیدی به آن افزوده نشد. در همین زمینه به تازگی پاول 

دوروف در پاسخ به یکی از کاربران توییرت که از او درباره آپدیت مخصوص 

گوشی آیفون ایکس پرسیده بود، پاسخ داد :

» یک آپدیت منحرصبه فرد به همراه ویژگی های گوناگون و رفع مشکالت 

ارائه  پایان هفته جاری  تا  ایکس  آیفون  برای گوشی هوشمند  افزاری  نرم 

خواهد شد. «


