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مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مجمع عمومی سالیانه بانک:

 19درصد از سهم بازار تسهیالت
در اختیار بانک صنعت و معدن است

مديرعامل بانك صنعت و معدن در مجمع عمومي ساليانه اين بانك
گفت :در بني بانكهاي كشور  19درصد از سهم بازار در اعطاي
تسهيالت متعلق به بانك صنعت و معدن است.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن،افخمي همچنني
افزود :بانك صنعت و معدن طي سال  1395مبلغ  90،078میلیارد
ریال به طرحهاي صنعتي و معدين تسهيالت پرداخت منوده كه
نسبت به سال قبل  10درصد افزايش داشته است.
وي خاطرنشان ساخت :رسمايه بانك در پايان سال  ،85مبلغ 730
ميليارد تومان بوده است و از محل افزايش رسمايه كه در سال
 ،86مبلغ  1ميليارد و  500ميليون دالر به بانك اختصاص داده شد،
رسمايه بانك به  2070ميليارد تومان رسيد و همچنني در سال 95
جمعاً  4هزار ميليارد تومان شد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن خاطرنشان كرد :رسمايه بانك
صنعت و معدن تا پايان سال  95به  6هزار ميليارد تومان رسيده
است كه اين رقم در مقايسه با بانك هاي توسعه اي جهان در سطح
پاييني قرار دارد.
نقش مهمي در رونق صنعت و معدن داريد
پس از سخنان مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه روند
برگزاري مجمع ،كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه
گفت :بانك صنعت و معدن يك بانك توسع ه اي و تخصيص است
كه انتظار م ي رود در رونق بخش صنعت ،معدن و تجارت اقدامات
مهمي را به انجام برساند .البته براي رونق اين بخشها نبايد بانك
صنعت و معدن تنها باشد بلكه صندوق ضامنت صادرات ،بانك
توسعه صادرات و مديريت صنعتي هم م ي بايست حاميت و
كمكهايشان را دريغ نكنند.
وي افزود :در بحث صنايع كوچك و متوسط كه در ابتدا قرار بود
ت هاي الزم را از اين بخش داشته باشد و
بانك توسعه تعاون حامي 
بايد اين موضوع در زمان مشخص مورد برريس قرار گريد ،از طريف
بانك ايران و اروپا با توجه به رشايط پسا برجام ميتواند به عنوان
يك بانك قدرمتند عمل كند.
وي افزود :در بحث فاينانس نيز كه حدود  30ميليارد دالر است
بيشرت به دو بخش طرحهاي صنعتي و آب پرداخته شده است كه
اگر بتوانيد بخش خصويص را نيز در بحث فاينانس مشاركت دهيد،
آنها نيز ميتوانند در جهت رونق صنعت كمك كننده باشند و
بسيار مطلوب است.
كرباسيان در خصوص نوسازي صنايع عنوان داشت :در رشد
 8درصدي ساليانه برنامه ششم  2/7آن بحث افزايش بهره وري

ميباشد بدين معني كه نياز به نقدينگي ،نوسازي ،پركردن
ظرفيتهاي خايل و استفاده از زمين ه هاي صادرات احساس
م ي شود كه بايد در برنام ه هاي راهربدي لحاظ شود.
وزير اموراقتصادي و دارايي در ادامه خاطرنشان كرد :موضوع
ش بنيان از موارد مهمي است اما متاسفانه فضاي اين
رشكتهاي دان 
بخش در سيستم بانيك كشور خايل است و بايد حاميتهاي الزم از
تآپها صورت گريد.
دانش بنيانها و استار 
وي گفت :در زمينه معادن بايد سياستهاي وزارت صنعت را
دنبال كنيم .در وزارت نفت بخشهاي اكتشاف ،بهره برداري و
نگهداري تجميع شدند و اقدام پسنديد ه اي بود ،اگر امكان اين
اقدام در بخش معادن هم وجود داشته باشد ،خايل از لطف
نيست.
كرباسيان افزود :از محورهاي مهمي كه در بودجه كشور وجود
ش بنيانها ،پروژههاي زيست محيطي و اصالح
دارد اشتغال ،دان 
ساختار در بخشهاي انرژي ،يارانه و صندوق بازنشستگ ي است كه
سه بخش اول مرتبط با حوزه فعاليت بانك صنعت و معدن است
و خواهش بنده اين است كه به اين حوزه ها بيشرت توجه شود.
رشيعتمداري :بانك صنعت و معدن به عنوان بانك توسعهاي روند
رو به رشدي داشته است
در ادامه روند برگزاري مجمع ،رشيعتمداري وزير صنعت ،معدن و
تجارت خاطرنشان كرد :در ابتدا از گزارش عملكرد بسيار خويب كه
توسط مديرعامل و هيات مديره بانك صنعت و معدن ارائه شد،
كامل تشكر را دارم .خوشبختانه اين بانك به عنوان بانك توسع ه اي
با حضور مديريت مهندس افخمي روند رو به رشدي داشته است.
وي افزود :اين گزارش نشان دهنده افزايش  2برابري اعطاي
تسهيالت م ي باشد .همچنني افزايش درآمدهاي ارزي با برداشته
شدن تحريمها رشايط مطلوبتري را براي تامني مايل ارزي ايجاد
كرده است.
وزير صنعت خاطرنشان كرد :بانك صنعت و معدن در هدايت و
حاميت صنايع بزرگ نيز اقدامايت را انجام داد و بايد توجه داشت
كوچك شدن اقتصاد كشور به صالح نيست و بايد در بخشهاي
ش بنيان
نفت ،گاز ،انرژي و معادن در كشور از رشكتهاي دان 
استفاده و حاميت شود و اين ظرفيتها در كشور نشاندهنده
اين است كه اقتصاد ايران بايد توسط تصمي م گريي بزرگ وسعت
پيدا كند.
رشيعتمداري گفت :اقتصاد ايران بسيار به نظام بانيك متصل است و
ش بنيانها تقويت
ما اگر بخواهيم ظرفيتهاي ديگري را مانند دان 

كنيم و تا حدي متركز اقتصاد ايران را از نظام بانيك برداريم مهمترين
عضو در نظام بانيك ،يعني بانك صنعت و معدن است چرا كه
ش بنيانها داشته باشد.
ميتواند نقش سازند ه اي در حاميت از دان 
وي در خصوص افزايش رسمايه افزود :افزايش رسمايه  6درصدي
بانك صنعت و معدن توسط بانك مركزي بيانگر اين است كه ما
از رشايط مطلوب بانكهاي تخصيص و توسع ه اي دنيا بسيار عقب
هستيم و از پورمحمدي درخواست م ي كنيم با توجه به تجربيايت
كه در نظام بانيك كشور نيز دارند در خصوص مسئله افزايش رسمايه
بانكهاي تخصيص و توسع ه اي رويكرد جديتري داشته باشند.
رشيعتمداري اظهار كرد :مسئله مهم ديگري كه بايد به آن اشاره
كرد مسئله نوسازي واحدهاي صنعتي است و بايد برريس شود كه
آيا بانكها به اعطاي تسهيالت براي نوسازي ماشني آالت فرسوده و
واحدهاي توليدي ميپردازند يا خري ،و اين اقدام اگر صورت ميگريد
آيا توليدات آن واحد توليدي جايگزين واردات م ي شود يا براي
صادرات نيز رسماي ه گذاري خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد :توجه به موضوع معدن كه بسيار در كشور
ناديده گرفته شده است بايد مورد پيگريي قرار گريد چرا كه با توجه
به ظرفيتهاي زيادي كه كشور در بخش معدن دارد اين موضوع از
اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي عنوان داشت :با حاميتهاي وزير اقتصاد براي اولني بار يك
نقشه راه  4ساله براي توسعه معدين كشور طراحي كرده ايم كه
ابعاد گسرتد ه اي دارد و بانك صنعت و معدن نيز م ي بايست توجه
ويژهاي به اين مقوله داشته باشد.
وي افزود :تامني مايل بخش معادن بسيار اهميت دارد .مرحله
ابتدايي فعاليت معادن موضوع اكتشاف است اما متاسفانه در حال
حارض ابزارهاي اكتشاف بسيار مستهلك م ي باشند كه بايد با تامني
مايل اين ابزارها را نوسازي كنيم.
پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه :بانك صنعت و معدن
يك بانك منضبط است
پورمحمدي در ادامه خاطرنشان كرد :بانك صنعت و معدن يك بانك
چابك ،منضبط و مؤثر است .اين بانك با تعداد شعب محدود و با
وجود نيم درصد پرسنل نظام بانيك عملكرد بسيار پرفروغي دارد كه
قابل مقايسه با بسياري از بانكهاي بزرگ كشور من ي باشد.
وي افزود :بانكهاي كشور با حجم وسيعي طلبكار دولت و بدهكار
به بانك مركزي هستند اما خوشبختانه بانك صنعت و معدن رقم
قابل توجهي از دولت طلب نداشته است و تقريباً هيچ اضاف ه
برداشتي از بانك مركزي نيز ندارد و اين نشان دهنده انضباط مايل

بانك صنعت و معدن است.
پورمحمدي بيان داشت :نكته مهم ديگر اينكه بانك صنعت و معدن
ت داري و بنگاهداري مانند بسياري از بانكها من ي پردازد و
به رشك 
اين بانك با دارايي محدود درآمدزايي بااليي دارد و رشد  40درصدي
حاصل از داراييها مبني اين اقدام است.
وي عنوان داشت :از سوي ديگر وجه متايز بانك صنعت و معدن
نسبت به بانكهاي ديگر ،مديريت ممتاز اين بانك با حضور
افخمي ميباشد كه موجب اميدواري فعاالن صنعتي شده است.
وي در خصوص حجم مطالبات مشكوك الوصول بانك خاطرنشان
كرد :متاسفانه نقطه ضعف اين بانك مطالبات مشكوك الوصول
است كه وجه نامناسبي به بانك داده است و اقدامي مانند پذيرش
مطالبات مشكوك الوصول توسط سازمان ماليايت كشور از سوي
وزارت اقتصاد بايد مورد رسيدگي قرارگريد.
پورمحمدي بيان داشت :سال آينده سال خايص براي بخش صنعت
و معدن كه از موضوعات خاص برنامه ششم نيز هست ،م ي باشد
و براي حاميت از اين دو بخش 4 ،نهاد توسع ه اي بايد به صورت
زنجري ه وار اقدامات الزم را انجام دهند.
وي افزود :اين چهار نهاد شامل سازمان برنامه و بودجه م ي باشد
كه به عنوان مسئول راهربدي امر توسعه با توجه به منابع محدود
براي اين بخش منابع را آماده م ي كند ،دومي صندوق توسعه ميل
است كه تامني مايل را انجام م ي دهد و ديگري بانك صنعت و
معدن م ي باشد كه فعاليتها و اقدامات معناداري را در جهت
رونق بخشهاي صنعت و معدن به انجام م ي رساند و در پايان
دو نهاد توسعه اي ايدرو و امييدرو كه آنها نيز منابع مورد نياز را
تامني مي كنند.
در پايان اكرب كميجاين قائم مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد:
فعاليتهاي بانك صنعت و معدن در بخش صنايع كوچك و متوسط
مثال زدين است و بانك مركزي در سال گذشته در كنار بخش مسكن
در بخش  SMEنيز تامني مايل كرده است و اين بانك با مديريت
شايسته افخمي توانست در راستاي رونق صنايع كوچك و متوسط
اقدامات مثبتي را به انجام برساند.
كميجاين بيان داشت :بحث افزايش رسمايه ييك از مشكالت بزرگ
نظام بانيك ما ميباشد و در حال حارض بانكهاي توسع ه اي كه بايد
باالي  20درصد افزايش رسمايه داشته باشد اكنون  11درصد افزايش
رسمايه دارد.وي گفت :خوشبختانه اين بانك با وجود دارايي محدود
در ايجاد روابط كارگزاري با بانكهاي خارجي نيز بسيار موفق عمل
كرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران:

نان ۱۵درصد گران میشود

رئیس اتاق اصناف ایران از موافقت ستاد
تنظیم بازار برای افزایش  ۱۵درصدی قیمت
نان خرب داد و گفت :پیشنهاد نانوایان ۳۰
درصد افزایش نرخ بود که با آن موافقت
نشد.
به گزارش مهر ،علی فاضلی در حاشیه
دهمین اجالسیه دوره ششم اتاق اصناف
ایران در جمع خربنگاران از موافقت
ستاد تنظیم بازار با افزایش  ۱۵درصدی
قیمت نان خرب داد و گفت :پیشنهاد
نانوایان افزایش  ۳۰درصدی بود که بر این
اساس ،با افزایش نرخ به میزان  ۱۵درصد
به رشط افزایش کیفیت موافقت شده
است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود :به عنوان
رئیس اتاق اصناف ایران شخصا با افزایش
قیمت نان به صورت صد در صدی مخالف
هستم و معتقدم که نان باید تک نرخی
باشد.

سکه  ۷هزار تومان گران ترشد

در بازار آزاد تهران ،قیمت هر قطعه سکه
متام بهار آزادی طرح قدیم  ۷هزار تومان،
طرح جدید  ۴هزار تومان و نیم سکه ۶
هزار تومان گران شد؛ همچنین نرخ دالر به
 ۴۱۱۶تومان رسید.
به گزارش مهر ،در جریان معامالت بازار
آزاد تهران ،قیمت هر قطعه سکه متام
بهار آزادی طرح قدیم  ۷هزار تومان ،طرح
جدید  ۴هزار تومان ،نیم سکه  ۶هزار
تومان و ربع سکه  ۵هزار تومان افزایش
یافت .بر این اساس هر قطعه سکه متام
بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۳۱۳
هزار و  ۴۰۷تومان ،طرح جدید یک میلیون
و  ۳۹۶هزار و  ۴۳۲تومان ،نیم سکه ۶۹۷
هزار و  ۲۱۶تومان ،ربع سکه  ۳۹۷هزار و
 ۱۲۳تومان و سکه یک گرمی  ۲۵۷هزار و
 ۷۹تومان بود.
هر اونس طال در بازارهای جهانی
 ۱۲۷۳دالر و  ۵۷سنت و هر گرم طالی
 ۱۸عیار نیز  ۱۲۵هزار و  ۷۷۵تومان
بود .
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با دستور وزیر اقتصاد صورت گرفت؛

پرداخت  71میلیارد تومان
برای تسهیل در رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان
ایالم و کرمانشاه

در پی وقوع زلزله در استانهای ایالم و کرمانشاه ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی دستور پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیارد و ده میلیون تومان در
رسفصل های مختلف تخصیص داده شده برای کمک به آسیب دیدگان
این دو استان را صادر کرد.
به گزارش شادا ،بر اساس این دستور ،مبلغ  10میلیارد تومان از محل
تنخواه ماده  12وزارت کشور 14 ،میلیارد و  560میلیون تومان از محل
متلک استان کرمانشاه 10 ،میلیارد و  550میلیون تومان متلک استان ایالم،
 15میلیارد تومان اورژانس کشور و تهران 2 ،میلیارد و 954میلیون و 800
هزار تومان پزشکی قانونی 5 ،میلیارد تومان به وزارت کشور و  12میلیارد
و  946میلیون تومان از محل جمعیت هالل احمر پرداخت شد.
کرباسیان همچنین با اشاره به دستور رییس جمهور و معاون اول وی،
در نامه های جداگانه ای خطاب به معاون امور بانکی و بیمه ،رییس کل
سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور ،دستورات ویژه ای به منظور
رسیدگی فوری و مساعدت به زلزله زدگان صادر کرد.

طرح ایجاد  ۲۰هزار شغل در تعاونیها
به دفتر وزیر کار رفت

مدیرعامل اتحادیه رسارسی تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف
شهری با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال از طریق فرش دستباف گفت:طرح
ایجاد اشتغال مورد تأیید ربیعی قرار گرفته است و نحوه ساماندهی،
آموزش،تولید ،عرضه و فروش و تأمین منابع مالی پذیرفته شد.
به گزارش تسنیم ،عبداله بهرامی ،مدیرعامل اتحادیه رسارسی تعاونی
های تولید کنندگان فرش دستباف شهری وروستایی در نشست تخصصی
اقتصادی مقاومتی،تولید و اشتغال فرش دستباف که صبح امروز با حضور
معاونان وزیر،منایندگان مجلس شورای اسالمی،رئیس مرکز ملی فرش ایران
و تعاونی های صنعت فرش برگزار می شود گفت :اقتصاد مقاومتی برای
اولین بار در سال  89مطرح شد که پس از آن در دیدار با دانشجویان
دانشگاههای رسارس کشور در سال  91و سپس در مالقات با مدیران
دستگاههای اجرایی در سال  92مطرح شد که نشاندهنده اهمیت باالی
آن است.
وی افزود :در واقع اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال ،تکمیلکننده
شعارهای قبلی و مکمل سیاست های ابالغی اصل  44قانون اساسی و
همچنین چشمانداز برنامه بیست ساله کشور است .اقتصاد مقاومتی به
معنای مقاومسازی اقتصاد در برابر بحرانهای گوناگون در سطح کشور،
منطقه و جهان است که هدف از آن ،تشخیص حوزههای فشار و تحریم
و برنامهریزی برای خنثیسازی اثرات مخرب آنان است.
وی بیان کرد :طرح ایجاد 20هزار شغل در تعاونی ها را به وزیر ارائه
دادیم .در نشستی که با معاونت اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتامعی
داشتیم اجرای این طرح ،شیوه ساماندهی ،آموزش،تولید،عرضه و فروش و
تأمین منابع مالی پس از بررسی مورد استقبال قرار گرفت.
وی بیان کرد :در گام اول اگر بخواهیم ایجاد 20هزار نفر را در دستور
کار قرار دهیم دچار مشکل در بحث بیمه خواهیم شد .به همین دلیل
در قدم اول ایجاد  1000نفر را در دستور کار داریم ،به تدریج با ایجاد
زیرساخت ها و بازاریابی و اخذ سفارش تولید ،به این تعداد اضافه و به
مرور برای 20هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
بهرامی با بیان اینکه  14هزار کارشناس در زمینه صنعت فرش دستباف
داریم گفت :این کارشناس ها توامنند هستند و می توانیم با امکاناتی که از
طریق بخش تعاون مسیر است ،علم و آگاهی این کارشناسان را در جهت
آموزش نیروی کار و ایجاد اشتغال با توجه به نیاز بازار کار مهیا کنیم.
مدیرعامل اتحادیه رسارسی تعاونیهای تولیدکنندگان فرش دستباف
شهری و روستایی درباره بیمه قالیبافان گفت :تفاهمنامه همکاری میان
صندوق بیمه اجتامعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر و اتحادیه رسارسی
تعاونیهای تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران جهت
بیمه اعضا اتحادیه به امضاء رسید.
وی ادامه داد:طی چند سال اخیر،بیمه قالیبافان با مشکالت متعددی
روبرو شد ،تعدادی زیادی هم از افراد جدید تحت پوشش بیمه نبودند
و هم افرادی بودند که به دالیل مختلف بیمه آنها قطع شده بود و در
حال حارض در این زمینه دچار مشکل بودند .بهرامی گفت :در راستا
اصل 29قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتامعی از نظر بازنشستگی،
بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی ،بیرسپرستی ،درراهماندگی ،حوادث و سوانح،
نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه
و غیره ،حقی است همگانی .دولت موظف است طبق قوانین از محل
درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و
حامیتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

برقراری بیمه بیکاری

برای کارگران حادثهدیده زلزله کرمانشاه
کارگرانی که بر اثر حادثه زلزله کرمانشاه آسیب دیدهاند ،با مراجعه به
ادارات کار از بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد.
به گزارش فارس در مرز میان ایران و عراق حادثه غمباری برای هموطنامنان
رخ داد که براساس آن تاکنون بیش از  430نفر کشته شدند.
براساس این گزارش ،بسیاری از کسب و کارهای استان کرمانشاه به طور
کامل تعطیل شدند و کارگران پس از حادثه زلزله بر اثر شدت تخریبها
در واحدهای تولیدی بیکار شدهاند.
قرار است تا کارگران کرمانشاهی که بر اثر حادثه زلزله کار خود را از
دست دادهاند بیمه بیکاری دریافت کنند؛ این خرب را معاون پارملانی وزیر
کار اعالم کرد و در عین حال گفت بسیاری از نهادهای زیرمجموعه وزارت
تعاون موظف شدند تا امکانات الزم برای آسیبدیدگان ارسال کنند.
بازماندگان کارگران فوت شده نیز مشمول دریافت مستمری خواهند شد
که این موضوع در دستورکار اداره تعاون ،کار و رفاه اجتامعی استان
کرمانشاه قرار گرفته است تا بالفاصله پس از مراجعه ،پرداخت مقرری با
رسعت بیشرتی مراحل اداری را طی کند.
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رییس جمهور در جمع مردم سرپل ذهاب وعده داد:

وام بالعوض دولت
برای جبران خسارت زلزله زدگان

رییس جمهور در اجتامع مردم شهرستان رسپل
ذهاب گفت :دولت برای بازسازی منازل و کمک
به زندگی آسیب دیدگان و کسانی که منازل آنها در
این حادثه در شهر و یا روستا دچار خسارت شده،
کمک بالعوض و وام بلند مدت اعطا خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،حسن روحانی
با اشاره به نیاز مردم به چادر و امکانات زندگی
موقت در مناطق زلزله زده ،گفت :ستاد بحران در
کرمانشاه تشکیل و بودجه الزم برای بازسازی و
جربان خسارت های وارد شده به مردم اختصاص
داده خواهد شد.

رییس جمهور ترصیح کرد :بنیاد مسکن متام توان
خود را برای بازسازی منازل مردم به کار خواهد
گرفت و همه دستگاه های مسوول نیز این بنیاد را
کمک خواهند کرد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه بطور مستمر روند
امداد رسانی و جربان خسارات مردم این منطقه
را پیگیری خواهد کرد ،ادامه داد :بیامرستان های
تهران ،کرمانشاه و استان های معین برای ارائه
خدمات درمانی فوری به مصدومان این حادثه
بسیج هستند.
روحانی با اشاره به اینکه در این حادثه برخی

ساختامن هایی که بصورت تعاونی و دولتی
ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمی
می گذرد ،تخریب و دچار حادثه شده اند ،گفت:
باید اشکاالت و کاستی های موجود در ساخت
این بناها بررسی شود و دولت مطمئنا این مسائل
را دنبال کرده و مقرصان را شناسایی و به مردم
معرفی خواهد کرد.
روحانی گفت ۱۱ :هزار خانه روستایی و
حدود  ۴۵۰۰خانه شهری در این زلزله تخریب
شده و نیاز به ساخت  ۳۰هزار مسکن جدید
داریم.

در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد:

امضای ۳۰میلیارد دالر قرارداد
برای تامین مالی پروژهها از منابع خارجی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس گفت که طبق گزارشهای
ارائه شده برای تامین مالی پروژهها
از منابع خارجی تاکنون  ۳۰میلیارد
دالر قرارداد امضا شده است.
محمدرضا تابش در گفتوگو با
ایسنا با اشاره به کمیسیون برنامه
و بودجه گفت :در جلسه کمیسیون
برنامه و بودجه درخصوص
چگونگی تامین مالی پروژهها از
منابع خارجی تکلیف شده در
قانون برنامه توسعه ششم و قانون
بودجه سال  ۹۶بحث و بررسی به
عمل آمد.
این مناینده مجلس ادامه داد :در
این نشست که با حضور رییس کل
بانک مرکزی و معاونین ذیربط،

همچنین مسئوالن وزارت امور
اقتصادی و دارایی برگزار شد ،سیف
روند تعامالت درخصوص تامین
اعتبارات ارزی از کشورهای آسیایی
و اروپایی را که ابتدا کند بود ،رو به
رشد و رضایت بخش دانست.
وی افزود :در این جلسه عنوان
شد که برای تامین مالی پروژه ها
از منابع خارجی تاکنون  ۳۰میلیارد
دالر قرارداد امضا شده و برای ۴۰
میلیارد دیگر نیز توافق اولیه انجام
و منابع در دسرتس است.
تابش در پایان ترصیح کرد:
طرحها و پروژه های معرفی شده
عمدتا مربوط به سازمان بنادر،
راه آهن ،پاالیشگاهها ،نیروگاهها،
بیامرستان سازی ،کاغذسازی و

 ...است که توسط بخش دولتی
و خصوصی با ضامنت وزارت
اموراقتصادی و دارایی به مرحله
اجرا در می آید.
همچنین در ادامه جلسه عدل
معاونت سازمان برنامه و بودجه
درخصوص چگونگی اجرای قانون
حامیت از توسعه و ایجاد اشتغال
پایدار در مناطق روستایی و
عشایری ،توضیحاتی داد و گفت که
در چند روز گذشته آیین نامه این
قانون توسط دولت تصویب و به
دستگاههای ذیربط ابالغ شده است.
به گفته وی ،طبق قانون اختصاص
 1/5میلیارد دالر از صندوق توسعه
ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق
روستایی و محروم کشور و آیین

نامه آن که در هیات دولت به
تصویب رسیده ۴۵ ،درصد این منابع
به کشاورزی۱۰ ،درصد به معادن،
 ۱۵درصد به مشاغل و خدماتی
و تبادل اطالعات۱۰ ،درصد به
گردشگری۱۰ ،درصد به صنایع
دستی و فرش دستباف و
 ۱۰درصد برای تامین رسمایه در
گردش واحدهای تولیدی اختصاص
می یابد.همچنین معادل مبلغ
تخصیصی از صندوق توسعه
ملی از طرف بانک های عامل
برای اشتغالزایی موارد معین
شده اختصاص خواهد یافت که
پیش بینی می شود با رسانه هر
شغل  ۵۰میلیون تومان با این منابع
۲۳۸هزار شغل جدید ایجاد شود.

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستایی از
هفته آینده
معاون امور تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتامعی با اشاره به طرح
تسهیالت ارزان قیمت به اشتغال روستایی گفت :از هفته آینده پرداخت
تسهیالت توسط بانکهای عامل آغاز میشود .در این باره طرح یکهزار
تعاونی در هزار روستا را ارائه کردهایم .
به گزارش تسنیم ،حمید کالنرتی،معاون وزیرتعاون،کار و رفاه اجتامعی
با اشاره به افزایش  15درصدی صادارت فرش در 6ماهه ابتدایی امسال
امیدوارکننده نیست گفت :صنعت فرش رسمایه اولیه محدودی نیاز دارد و
به همین دلیل میتوان قرش بزرگی از جامعه را به آن جذب کرد.
وی با تأکید بر رضورت تقویت صادرات صنایع فرش کشور بیان کرد:
باید صادرات صنایع فرش کشور را بیش از پیش تقویت کنیم و با شناخت
دقیق بازارهای بیناملللی در این عرصه به رقابت بپردازیم ،بنابراین در این
باره پیشنهاد میکنیم که فعاالن صنعت فرش در قالب تشکل به رقابت
بپردازند و با ایجاد یک شورای راهربدی از نهادهای ثابت و مرتبط ،اهداف
خود را دنبال کنند.
معاون وزیرتعاون بیان کرد:امسال نسبت به سال گذشته  15درصد رشد
داشته است.این آمار چندان رضایت بخش نیست ،چرا که ظرفیتهای
بسیاری در این صنعت وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند ،البته

نظام مالیاتی کشور الکترونیکی می شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشست این کمیسیون را
ترشیح کرد.رامین نورقلی پور در گفتوگو با خربنگار خربگزاری خانه ملت ،با
اشاره به نشست کمیسیون نصایع و معادن اظهار داشت :در این نشست احکام
برنامه ششم در حوزه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مورد بررسی
قرار گرفت ،طبق دستور کار قرار بود با حضور وزیر این بررسی صورت بگیرد
اما به دلیل همراهی وزرا در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه ،جهرمی در
نشست حضور پیدا نکرد.عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
بیان اینکه معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گزارش مکتوب و شفاهی
ارائه کردند ،توضیح داد :معاونین به سواالت مختلف منایندگان در حوزه وظایف
وزارتخانه پاسخ گفتند ،عمده مسائلی که منایندگان مطرح کردند به مفادی از
برنامه ششم بر می گشت که به عنوان وظایف ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات قید شده بود.مناینده مردم کردکوی در مجلس دهم با بیان اینکه
گزارشی از میزان اجرا و شیوه عملکرد وزارت ارتباطات ارائه شد ،بیان داشت :اما
از آنجایی که مباحث بسیاری در این حوزه وجود دارد و نکات مبهمی مطرح
شد ،مقرر گردید در نشستی دیگر به موضوعات تخصصی تر ورود شود.وی با
اشاره به نکاتی که از سوی منایندگان مطرح شد ،گفت :موضوع مدنظر منایندگان
این بود که نظام مالیاتی در کشور الکرتونیکی شود تا مودیان مالیاتی بی نیاز از
حضور فیزیکی و رو در رو شدن با ارزیابان مالیاتی شوند .در این مسیر وزارت
ارتباطات اقداماتی داشته و زیرساختهای الزم فراهم شده اما همچنان باید
اقدامات بیشرتی صورت گیرد تا سیستم اخذ مالیات خودکار شود.
این مناینده مجلس ادامه داد :همچنین مشخص شد که بررسی عملکرد در زمینه
سازمان فضایی کشور،قراردادهایی که در ارتباطات با ماهوارههای مخابرات و
سنجش از دور مبهم است و باید نشست کارشناسی برگزار شود.

صنعت فرش باید با بخش تعاون گره بخورد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتامعی با اشاره به اینکه
قالیبافان زیر چرت تعاون میتوانند گردهم آمده و آموزش مناسب و
یافنت بازارهای هدف را دریابند گفت :تعاونی های فرش باید برای
صادرات یکپارچه برنامهریزی کنند .فنی و حرفهای با زیرساختهای
موجود میتواند در راستای بهبود فرایند کیفی تولید فرش کشور گام
بردارد.
وی همچنین از به وجود آمدن ظرفیت پوشش بیمهای برای قالیبافان از
طریق صندوق بیمه عشایر و روستائیان که با همکاری اتحادیه رسارسی
تعاونیهای تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران به دست
آمده ،ابراز امیدواری کرد و گفت :متام فعاالن این صنعت میتوانند از
مزایای بیمهای بهرهمند شوند.
کالنرتی همچنین از تدوین آئیننامه اجرایی ارائه تسهیالت ارزانقیمت به
اشتغال روستائی خرب داد و گفت :از هفته آینده پرداخت تسهیالت توسط
بانکهای عامل آغاز میشود .در این باره طرح یکهزار تعاونی در هزار
روستا را ارائه کردهایم که تعاونیهای فرش دستباف نیز میتوانند در این
باره نقش جدی ایفا کنند.

آدرس:

تهران  -خیابان هویزه غربی  -نبش خیابان قنبر زاده  -پالک 175

بهره گیری از همه امکانات سازمان اموال تملیکی
برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر

سازمان جمع آوری و فروش اموال متلیکی با اعزام یک تیم متشکل از
مسئوالن و معاونان این سازمان به مناطق زلزله زده غرب کشور به ویژه
استان کرمانشاه متام توان و امکانات خود را برای کمک به آسیب دیدگان
زلزله اخیر بکار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال متلیکی با
عنایت به منویات رهربی به منظور بکارگیری از متام ظرفیت های نهادها و
دستگاه های اجرایی برای کمک به آسیب دیدگان و زلزله زدگان و اجرای
عملی دستور وزیر محرتم امور اقتصادی و دارایی این سازمان از متام
ظرفیت های ملی و استانی خود جهت کمک به مردم رشیف  ۵استان زلزله
زده غرب کشور به ویژه استان کرمانشاه استفاده خواهد کرد.
این گزارش می افزاید :گروه اعزامی از سوی سازمان جمع آوری و فروش
اموال متلیکی در استان کرمانشاه مستقر می شود و با استفاده از امکانات
ملی و استانی این سازمان به ویژه امکانات مدیریت اموال متلیکی
استان های همجوار غرب کشور متام تالش خود را در جهت کاهش آالم و
دردهای مردم رشیف زلزله زده انجام می دهد.
رئیس مجلس تاکید کرد:

ارائه مشوقهای مستمر پشتوانه توسعه اقتصادی

رئیس مجلس با تأکید بر لزوم ارائه مشوقهای صادراتی مستمر گفت :باید
صادرکنندگان کشور مورد حامیت بیشرتی قرار بگیرند و حتی میتوان در
این راستا پشتوانههای مستمری برای صادرکنندگان لحاظ کرد.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی افزود :باید روی موضوع صادرات در
کشور کار شده و ایرادات در این بخش حل شود.
الریجانی با تأکید بر لزوم حامیت مجلس از صادرکنندگان گفت :در
سیاستهای اقتصاد مقاومتی به موضوع برو نزا بودن در زمینه اقتصاد
توجه شده است و در این راستا باید اقدامات الزم انجام شود.
وی ادامه داد :در رشایط کنونی در کشور رشکتهای بزرگی که بتوانند در
زمینه صادرات عملکرد قابل توجهی داشته باشند وجود ندارد و باید در
این راستا اقدامات اساسی صورت گیرد چرا که گاهی کم دقت ی در صادرات
محصوالت باعث میشود برخی از بازارها را در دنیا از دست بدهیم.
رئیس نهاد قانونگذاری در خصوص مشکالت استان مرکزی گفت :اینکه
منابع مالی برای توسعه طرحهای عمرانی در استانها محدود بوده یک
موضوع قابل تأمل است بنابراین باید از ظرفیت بخش خصوصی برای
تکمیل طرحهای عمرانی استفاده شود و در این راستا میتوان از ظرفیت
منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس در پروژههای مختلف مانند ساخت
بیامرستان استفاده شود.وی افزود :در ساخت جاده و راهها نیز موانعی
وجود دارد که اگر برطرف شود بخش خصوصی رسمایهگذاری بیشرتی در
راهسازی انجام خواهد داد ،در موضوع تقویت ناوگان ریلی نیز میتوان
از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد -و در این راستا حامیتهای الزم
صورت خواهد گرفت.الریجانی ترصیح کرد :رشایط بالقوه برای جهش
اقتصادی در کشور وجود دارد اما موضوعاتی مانند واردات بیرویه برخی
اقالم و قاچاق کاال مانع از پیرشفت شده است که باید این مسائل رفع شود.
وی ادامه داد :مسائل و مشکالت در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در
کمیسیون اقتصادی در حال رسیدگی است و باید این موضوع ساماندهی
شود ،همچنین در بحث پرداخت یارانههای نقدی باید یاران ه به افراد نیازمند
پرداخت شود تا مشکالت حل شود.
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آمادگی بانک صنعت و معدن برای کمک به
صنایع استانهای زلزله زده

مديرعامل بانك صنعت و معدن آمادگي اين بانك را براي كمك به صنايع
استانهاي زلزله زده غرب كشور اعالم كرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن ،افخمي با اعالم مطلب فوق
افزود :به كليه رسپرستان و روساي شعب بانك در سه استان كرمانشاه ،كردستان
و ايالم اعالم كرديم كه از طريق هامهنگي با مقامات استانهاي ياد شده
اقدامات الزم را براي شناسايي و تعيني ميزان خسارات وارده به صنايع و تامني
نقدينگي الزم براي بازسازي آن ها به عمل آوردند.
وي كه در مجمع عمومي ساليانه بانك ،سخن مي گفت ضمن ابراز تاسف از
حادثه زلزله در مناطق غرب كشور بيان داشت :بانك صنعت و معدن آماده
كمك به هموطنان آسيب ديده و بويژه صنايعي است كه دچار خسارت شده
اند.

شرط پرداخت وامهای ویژه به زلزلهزدگان

در جریان زلزله اخیر مناطق غربی کشور و دستورهایی که تاکنون برای حامیت
بانکها در حوزه تسهیالت به آسیب دیدگان صادر شده ،فعال تصمیم جمعی در
این رابطه وجود نداشته و هرگونه پرداختی منوط به همکاری دولت برای تامین
یارانه سوخت خواهد بود .با این حال بانکها تا عادی نشدن رشایط آسیب
دیدگان مجاز به پیگیری برای وصول مطالبات خود از آنها نیستند.
به گزارش ایسنا ،در زلزله اخیر مناطق غربی کشور در کنار امداد رسانی و کمک
رسانی که از سازمانهای ذیربط انجام میشود ،اعطای تسهیالت برای بازسازی
مناطق زلزله زده و محل مسکونی هموطنان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار
است ،موضوعی که در روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد نیز به شبکه بانکی
تاکید شد.
کرباسیان طی نامهای خطاب به معاون امور بانکی و بیمهای خود اعالم کرد که
با همکاری بیمه مرکزی ،بانکها ،بیمههای دولتی و نیمه دولتی ضمن تشکیل
کمیته پیگیری و رسیدگی نسبت به ترسیع در ارائ ه خدمات و اعطای تسهیالت
الزم به اسیب دیدگان رسیعا اقدام کنند.
وی همچنین تاکید کرد که بانکهای عامل مشمول این دستور مکلفند در
خصوص افراد و رشکتهایی که در این حادثه دچار ضایعه جانی و یا خسارت
مالی شدهاند تا بازگشت به حالت عادی نسبت به هرگونه اقدام پیگیری جهت
وصول مطالبات و یا موارد مشابه دستور توقف را صادر کنند .بنابراین با این
دستور وزیر اقتصاد آسیب دیدگان مناطق زلزله زده تا وقتی که رشایط عادی
آنها مهیا نشده این امکان را دارند که پرداخت مطالبات را با تاخیر انجام دهند.
اما این که قرار باشد تسهیالتی از سوی شبکه بانکی برای کمک به زلزله زدگان و
بازسازی محل مسکونی آنها در نظر گرفته شود ،موضوعی است که فعال در این
رابطه هیچ تصمیم جمعی گرفته نشده است.
آنطور که جمشیدی دبیر کانون بانکهای خصوصی در این باره به ایسنا
توضیح داده فعال بانکها هر کدام براساس متایل و امکانات خود برای کمک به
زلزل ه زدگان وارد شدهاند و سعی بر این بود تا بتوان خدمات بانکی را در این
مناطق در روال معمول انجام داد و دچار قطعی و یا مشکلی نباشد.
وی البته درباره این که تسهیالت ویژهای در قالب یک طرح برای مناطق زلزله
زده از سوی شبکه بانکی پرداخت شود اینگونه توضیح داده که چنین طرحی
نیازمند بررسی و البته تصویب مواردی در هیات دولت است ،چرا که دراین
رشایط باید برای پرداخت تسهیالت با سود مناسب از سوی دولت یارانهای
در نظر گرفته شود تا بانکها بتوانند وامهایی با سودهای به رصفه و کمرت از
نرخهای فعلی در شبکه بانکی را به مشمولین اعطا کنند.با این حال طی دیروز
و امروز برخی بانکها برای کمک به مناطق زلزله زده اعالم آمادگی کردهاند ،به
طوری که بانک سپه اعالم کرد حدود  ۱۰۰میلیارد تومان برای بازسازی مناطق
مسکونی در نظر گرفته است و یا بانک ملی امکانات پزشکی و بیامرستان خود
را در اختیار زلزله زدگان قرار داده است .همچنین بانک قرضالحسنه مهر ایران
نیز اعالم کرد که مشارکت در بازسازی مناطق زلزله زده و دریافت کمکهای
نقدی مردم از طریق حسابهای جمعیت هالل احمر نزد این بانک در دستور
کار قرار دارد .همچنین بانک پارسیان نیز اعالم کرده که  ۲۰۰میلیارد تومان برای
کمک به این مناطق در نظر گرفته است.

همیاری بانک قرض الحسنه مهر ایران
با زلزله زدگان استان کرمانشاه

بانک قرض الحسنه مهرایران ضمن اعالم تأمل ازحادثه ناگهانی وجانسوز زلزله
استان کرمانشاه ،درراستای مسؤولیت اجتامعی خود ،همراه با متام نهادهای
دولتی ،عمومی و مردمی به همیاری با زلزله زدگان این حادثه شتافت.
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران اعالم کرد :براساس دستور مدیرعامل
و اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران ،این بانک مجموعه کمک
های خود را برای یاری آسیب دیدگان زلزله استان کرمانشاه برنامه ریزی کرده
و در حال اجرا است.براساس این گزارش ،این بانک امدادرسانی در حین واقعه
زلزله به آسیب دیدگان ،مشارکت در بازسازی مدارس مناطق زلزله زده و دریافت
کمک های نقدی مردم از طریق حسابهای جمعیت هالل احمر نزد این بانک را
در دستور کار خود قرار داده است.
مردم ایران می توانند کمکهای نقدی خود را به آسیب دیدگان زلزله استان
کرمانشاه به شامره حساب  ۲-۶۷۴۱۴۰-۱۱-۳۰۲۱به نام کمکهای مردمی
جمعیت هالل احمر نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز کنند.

آمادگی بیمه سامان برای پرداخت خسارت به
بیمه شدگان زلزله غرب کشور

بیمه سامان آمادگی خود را برای پرداخت خسارت به بیمهشدگان مناطق زلزله
زده غرب کشور اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سامان ،بدنبال وقوع زلزله  7.3ریشرتی در
استانهای غرب کشور ،ارزیابان خسارت رشکت بیمه سامان به مناطق زلزله زده
اعزام و کار بررسی و برآورد میزان خسارت ناشی از این حادثه دردناک را آغاز
کردند.
بر اساس این گزارش ،شعب بیمه سامان در غرب کشور به عنوان مراکز اعالم
خسارت و تشکیل پرونده برای بیمه گزاران تعیین شد تا با هامهنگی این مراکز
اقدامات الزم جهت ترسیع در پرداخت خسارت به بیمهشدگان و ذینفعان
صورت گیرد.

امضاء تفاهم نامه
بانک مرکزی با
جمهوری چک
برای تسهیل
روابط تجاری

Wednesday - 15 November 2017

تفاهمنامه همکار ی بین بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک (اِگاپ) با هدف تسهیل روابط تجاری و
ارتقای سطح رسمایهگذاری ،در محل بانک مرکزی منعقد شد.
به گزارش بانک مرکزی  ،این تفاهمنامه با همکار ی مشرتک بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق ضامنت
صادرات نهایی و توسط حسین یعقوبی میاب ،مدیرکل بینامللل بانک مرکزی و آقای «مارک دلوهی» ،نائب رئیس و معاون
مدیرعامل مؤسسه اگاپ امضاء شد.
در حاشیه این مراسم که با حضور سفیر جمهوری چک در کشورمان برگزار شد ،طرفین ضمن تأکید بر پیگیری اجرایی
کردن تفاهمنامه منعقده ،گفت وگوهای سازندهای در زمینه فراه م کردن منابع مالی برای اجرای پروژههای مشرتک دو
کشور ،ازطریق انعقاد قراردادهای تأمین مالی میان بانکهای ایرانی و بانکهای جمهوری چک ،با اتکا به پوشش بیمه
صادراتی اگاپ ،داشتند.

دالر در پستوی برخی صرافیها؛

بازار سوداگری ارز داغ شد

دوباره قیمت دالر از مرز  ۴۱۰۰تومان گذشت؛ قیمتهایی که چند وقت پیش
هم صعود کرد و اگرچه برای مدت کوتاهی نیز به کمرت از  ۳۹۰۰تومان رسید،
اما دوباره هامن شد که برخی میخواهند.
به گزارش مهر ،قیمت دالر دوباره از مرز  ۴۱۰۰تومان گذشت؛ هامن قیمتی
که تحرکات سوداگرایانه در بازار ارز را بار دیگر گوشزد میکند و عده ای از
سناریوهای جدید برای برخی سوداگریها در بازار ارز خرب می دهند .البته به
موازات این افزایش قیمت در بازار آزاد ،نرخ دالر مبادلهای هم از سوی بانک
مرکزی رو به افزایش است و همین امر سبب شده تا انتظارات نسبت به افزایش
نرخ هم با شدت بیشرتی تدوام یابد.
همین چند وقت پیش بود که محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
و یکی از تئوریسینهای فعلی اقتصاد ایران ،به رصاحت اعالم کرد که شخص
رئیس جمهور یعنی حسن روحانی ،با افزایش نرخ ارز مخالف است و دولت
بنای این را ندارد که اجازه دهد ،قیمت دالر به نحو فزاینده و جهشی افزایش
یابد .با این حال به نظر می رسد که دالر باز هم با سناریوهایی که برخی تدوین
میکنند ،در بازار باال و پایین میشود.
در این میان کارشناسان معتقدند که اگر دولت ،نگران افزایش تورم ناشی از باال
رفنت قیمت دالر در بازار نبود ،به طور قطع رشایط را به گونه دیگری پیش میبرد
و اجازه منیداد که فرن ارزی ،به شکل کنونی فرشده شود؛ بلکه اکنون دولت به
دلیل اینکه میترسد دوباره روزهای سخت اقتصاد ایران با تورم باال برگردد ،نرخ
را تا حدود زیادی کنرتل می کند ،هر چه که باشد ،هنوز هم عرضه کننده عمده
ارز در بازار ،دولت است و همین امر سبب میشود که کنرتل بازار ،باز هم در
دستان دولت باشد.گزارش های میدانی از میدان فردوسی حکایت از آن دارد که
رصافان ،با احتیاط بسیار زیاد دالر را خرید و فروش میکنند و برخی از آنها تنها
متایل به خرید دالر دارند تا فروش آن .این را هم میتوان به خوبی از تابلوهای
آنها درک کرد و فهمید که رفتار آنها با بازار ارز چطور است .در این میان برخی
از فعاالن بازار ارز هم ،خرب از این می دهند که رصافان به دلیل مناسبتهای
پیش رو و به خصوص ژانویه ،با رویکردهای محتاطانه تری اقدام به خرید و
فروش ارز میکنند و بیشرت متایل آنها ،به سمت خرید دالرهای در دست مردم
است.
یکی از رصافان مجاز میگوید :برخی رصافان با احتیاط ارز را خرید و فروش
میکنند و به یک ذخیرهسازی آهسته و پیوسته دالر روی آورده اند تا در ایام
خاص پیش رو ،آن را گرانرت بفروشند ،اما اگر بانک مرکزی به عنوان عرضهکننده
اصلی ارز در بازار ،وارد عمل شده و ارز بیشرتی نسبت به روزهای عادی در

بازار بریزد ،این افراد رضر می کنند؛ اما اگر سیاست عدم دخالت را در پیش
گیرد ،به طور قطع میتواند زمینه خوبی برای سودآوری سوداگرایانه برخی
رصافان فراهم مناید .وی میافزاید :طی هفتههای گذشته ،بانک مرکزی نیز به
مرور قیمت ارز مبادله ای را در بانکها باال برده است و همین امر ،سیگنالهایی
را برای افزایش قیمت به رصافی ها و بازار میدهد که آنها هم نرخ را باال برند؛
البته باید تقاضایی هم در بازار وجود داشته باشد که این کشش در افزایش نرخ
جواب دهد؛ این در حالی است که این روزها بازار ارز همچنان برای برخی
جذاب است.
رصافان بر این باورند که باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که برای توزیع و نرخ
گذاری ارز در بازار ،همه از آن تبعیت کنند ،نه اینکه یکرسی رصاف غیرمجاز،
بازار را به سمتی که خود می خواهند هدایت کنند .در حال حارص تعداد
زیادی رصافی غیرمجاز که هیچگونه مجوزی برای فعالیت ندارند و طبیعتا
هیچ نظارتی هم بر عملکردشان وجود ندارد ،در بازار ارز فعال هستند و به
نظر می رسد هیچ اراده ای برای برخورد با آنهاوجود ندارد .این در حالی است
به گفته فعاالن بازار ارز ،این رصافان نقش موثری در نوسانات سوداگرایانه
بازار ارز دارند.
سیدکامل سیدعلی ،معاون اسبق ارزی بانک مرکزی میگوید :باید جلوی
رفتارهای سوداگرایانه در بازار ارز را گرفت ،ضمن اینکه اجرای سیاست یکسان
سازی نرخ ارز نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ در این میان به نظر میرسد ،دولت
برای یکسانسازی ،منابع کافی نیز در اختیار دارد .پیشبینی میشود تا پایان
سال ،فراتر از  ۹۰میلیارد دالر درآمد ارزی نصیب کشور شود و با تکیه بر
این منابع امکان تحقق یکسانسازی وجود دارد.وی می افزاید :در این زمینه
تنها ضعفی که وجود دارد ،روابط کارگزاری است که همچنان برقرار نشده؛
مسالهای که نگرانی بانک مرکزی را دوچندان کرده است .اما اگر نرخ ارز
مبادالتی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود ،به طور حتم اعالم یکسانسازی نرخ
ارز نیز چندان اهمیتی نخواهد داشت .در واقع هدف از یکسانسازی ،برچیدن
بساط رانت و فساد است و به این منظور باید این نرخها به هم نزدیک شود
تا هجوم برای خرید ارز ارزان چه برای واردات و چه برای خدمات به حداقل
برسد.
بر همین اساس است که دولت باید زمینه ساز تغییر در شیوه مدیریت بازار ارز
شود و رشایط را به گونه ای پیش برد که اجازه فعالیت سوداگرایانه در بازار را
ندهد و به خصوص در ایامی که پیش رو است و تقاضا برای ارز باال می رود،
عده ای سوداگر زمینه ساز افزایش قیمت در بازار نشوند.

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی خبر داد:

آمادگی برای اتصال به میر روسیه
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به
آمادگی زیرساختها برای اتصال به میر روسیه ،گفت:
مدل تغییر کارمزدها نهایی شده و منتظر تصویب آن
در شورای پول و اعتبار هستیم.
به گزارش پایگاه خربی نقدینه ،نارص حکیمی درباره
اتصال به میر روسیه اظهارداشت :این پروژه در حال
انجام و زیرساخت های الزم ایجاد شده اما به دلیل
عدم متایل طرف روسی در این زمینه ،اطالع رسانی
دقیقی انجام منی شود.
وی در واکنش به اینکه زمان اجرای طرح دی ماه
امسال اعالم شده است ،گفت :امیدوارم .اقدامات الزم
در حال انجام است .معاون فناوری های نوین بانک

مرکزی در ادامه درباره بحث اصالح کارمزد صنعت
پرداخت ،اظهارداشت :اقدامات کارشناسی الزم
انجام شده و مدل جدیدی برای اصالح و تغییر نظام
کارمزدها نهایی شده که باید در شورای پول و اعتبار
مطرح و مصوب شود تا به مرحله اجرا برسد.
به گفته حکیمی ،در مدل کارمزد نقل و انتقال و
موجودی گیری نیز تغییری نخواهد داشت .حکیمی
درباره اتصال ایران به نظام های پرداخت بین املللی
گفت :با توجه به مشکالتی که بر رس راه اتصال به
نظام پرداخت بین املللی وجود داشت ،اتصال دو
جانبه میان ایران و برخی کشورها مثل روسیه ایجاد
شد ،اما این به معنی فراموشی اتصال به سوئیچ بین

املللی نیست .وی افزود :در حال حارض ،هر دو پروژه
در حال پیگیری است ،به شکلی که بانک مرکزی هم
به دنبال اتصال به نظام پرداخت بین املللی بوده و
هم مذاکراتی برای اتصال به سوئیچ برخی کشورها
و ارتباط دو به دو با این کشورها در دست پیگیری
قرار دارد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد:
البته اتصال و ارتباط دو به دو مزیت هایی برای نظام
بانکی دارد که می توان به کاهش میزان کارمزدهای
پرداختی برای برقراری این اتصال اشاره داشت ،زیرا به
دلیل عدم وجود واسطه در این اتصال ،هزینه کمرتی
دارد.

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد :

پرداخت ۱۰درصد کسر شده
از سپردهگذاران زیر  ۲۰۰میلیون تومان کاسپین
رئیس کل بانک مرکزی گفت :مبلغ ۱۰
درصدی که از سپردهگذاران زیر ۲۰۰
میلیون تومان کاسپین کرس شده بود،در
حال بازپرداخت به سپردهگذاران است.
ولی اله سیف در گفتوگو با خانه
ملت  ،در ترشیح آخرین وضعیت
سپردهگذاران کاسپین گفت :بر اساس
آخرین تصمیم مبلغ 200میلیون
تومان به متامی سپردهگذاران اعم از
سپردهگذارانی که زیر  200میلیون
تومان و بیش از این ارقام سپردهگذاری
کردهاند پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
مبلغ  10درصدی که از سپردهگذاران

زیر  200میلیون تومان کرس شده بود
در حال بازپرداخت به سپردهگذاران
است ،افزود :در حال حارض شعب
کاسپین با خطوط اعتباری که بانک
مرکزی باز کرده است،پاسخگوی
سپردهگذارانی هستند که برای دریافت
سپرده خود مراجعه میکنند و به تدریج
متامی سپردهگذاران را در نظر
م یگیرد.
وی ادامه داد :مابقی سپرده مشرتیان که
باالی  200میلیون تومان سپردهگذاری
کردهاند پس از شناسایی اموال جدید
پرداخت م یشود.
بررسی صورتهای مالی موسسه

مالی – اعتباری فرشتگان در دستگاه
قضا
سیف با بیان اینکه قوه قضائیه از
طرق مختلف تالش میکند تا با
بررسی صورتهای مالی موسسه
مالی – اعتباری فرشتگان شناسایی
کند که داراییهای ایجاد شده در چه
مسیری قرار گرفته است ،یادآور شد:
قوه قضائیه بررسی میکند که آیا
داراییها بدون حق به به افراد دیگر
منتقل شده یا خیر و داراییهایی که
شناسایی کند باز میگرداند و ظرفیت
جدیدی برای پرداخت سپرده مشرتیان
ایجاد م یشود.

تصمیامت جدید درباره تعاونی وحدت
و افضل توس
رئیس کل بانک مرکزی ترصیح کرد:
جلساتی به صورت منظم با منایندگان
رسان سه قوه برگزار میشود که یکی
از تصمیامت جدید در این جلسات
درباره تعاونی وحدت و افضل توس
بود که پیشبینی شده تا مبلغ صد
میلیارد تومان پرداخت شود که البته
هنوز تصمیم نهایی در این خصوص
گرفته نشده است ،البته سپرده مشرتیان
تا  3میلیون تومان پرداخت شده و
حدود  76درصد مشرتیان این تعاونیها
تسویه حساب شدهاند.

کمک 2میلیارد ریالی بانک پارسیان
به زلزله زدگان غرب کشور

در پی رویداد ناگوار زلزله درمناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه،
مسئوالن و کارکنان بانک پارسیان مبلغ  ۲میلیارد ریال برای کمک به
زلزلهزدگان اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ،این بانک ضمن ابراز همدردی با
زلزله زدگان غرب کشور ،آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی و کمک به
هم میهنان زلزلهزده اعالم میدارد .به همین منظور شامره حساب -608
 201 -00999990و شامره کارت  6221061210641264به نام کمک
های مردمی جمعیت هالل احمر ج.ا.ا را جهت واریز کمکهای نقدی
اختصاص داد ه و از ملت نیک اندیش ایران دعوت میکند در این امر
انسانی مشارکت منایند.

تعیین تکلیف اکثر سپرده گذاران
تا سقف  ۲۰۰میلیونی کاسپین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تعیین تکلیف اکرث سپرده گذاران کاسپین
تا سقف  ۲۰۰میلیون خرب داد و افزود ۱۰:درصدی که پیشرت از سپرده
های سپرده گذاران کرس می شد ،به رسعت به سپرده گذاران بازگردانده
می شود.
به گزارش تسنیم ،شهباز حسنپور بیگلری با بیان اینکه در جلسه اخیر
منایندگان با وزیر اقتصاد درباره رسیدگی به سپردهگذاران مؤسسه مالی
کاسپین بحث و تبادل نظر شد ،گفت :در این جلسه فرشاد حیدری معاون
نظارتی رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که تا عرص روز چهارشنبه (۱۷
آبان) وضعیت اکرث سپردهگذاران تا سقف  ۲۰۰میلیون تومان تعیین تکلیف
شد ه است.
وی ادامه داد :مسئوالن وزارت اقتصاد در این جلسه اعالم کردند مقرر شده
تا  ۱۰درصدی که پیش از این از سپرده سپرده گذاران کرس میشد ،به
رسعت به سپردهگذاران بازگردانده شود.
وی ترصیح کرد :وزیر اقتصاد در این جلسه اعالم کرد که به متامی معاونین
و مدیران دستگاهها ابالغ شده تا با فوریت نشستهای تخصصی را با
منایندگان هر حوزه انتخابیه بهصورت جداگانه برگزار کنند و نسبت به رفع
دغدغه منایندگان در حوزههای اقتصادی اقدامات جدی صورت گیرد.وی
با ابراز اینکه در این نشست موضوع مشکالت به وجود آمده در بحث
مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح شد ،گفت :در مواردی در  ۲الی  ۳مرحله
از واحدهای تولیدی مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده که وزیر اقتصاد
ترصیح کرد بهمحض اینکه مشخص شود که از یک واحد تولیدی چند بار
مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده باید پول این واحدها مسرتد شود.مناینده
مردم سیرجان در مجلس با اظهار اینکه اعضای فراکسیون در این نشست
نظرات و پیشنهاداتی را در حوزههای اقتصادی به وزیر ارائه دادند ،گفت:
تالش در جهت تراز مثبت صادراتی و انتقاد از واردات بیرویه ،تالش برای
اجرای بودجه عملکردی ،حل قطعی مشکل مالباختگان مؤسسات مالی
و اعتباری و همچنین پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی از جمله
پیشنهادات و خواستههای منایندگان از وزیر اقتصاد در این جلسه بود.

شماره حساب  99999بانک تجارت
برای یاری زلزله زدگان

بانک تجارت با اختصاص شامره حساب  99999مبنظور جمع آوری کمکهای
نقدی هموطنان نوع دوست رسارس کشور برای زلزله زدگان غرب کشور
اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،در پی وقوع زلزله یکشنبه شب
در استانهای غربی کشور متاسفانه تعدادی از هموطنان عزیز جانباخته و
عده بیشامری نیز خسارات مالی سنگینی را متحمل شده اند .این بانک در
راستای تسهیل مشارکت هموطنان نوع دوست در کمک رسانی به زلزله
زدگان نسبت به اختصاص شامره حساب  99999به نام جمعیت هالل احمر
جمهوری اسالمی قابل واریز در شعب رسارس کشور مبادرت منوده است
.در این گزارش آمده است :امکان واریز کمکهای نقدی به شامره حساب
اعالم شده و شامره کارت  5859837000088225به نام جمعیت هالل
احمر جمهوری اسالمی ایران از طریق خدمات الکرتونیک بانک تجارت
همچون دستگاههای خود پرداز  ،موبایل بانک  ،تلفنبانک و اینرتنت بانک
نیز فراهم است.

ارسال کمکهای موسسه نور به زلزله زدگان

اولین محموله کمک های موسسه اعتباری نور به سمت مناطق زلزله زده
کرمانشاه ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه نور،در راستاى همدردى و کمک به
هم میهنان در زلزله کرمانشاه تعداد  ١٥کامیون کمکهاى موردنیاز توسط
«موسسه اعتبارى نور» به مناطق زلزله زده ارسال شد.

حمایت همه جانبه بانک های دولتی
برای کمک رسانی به مناطق زده

رئیس شورای هامهنگی بانک های دولتی از حامیت و همراهی همه جانبه
 ۱۲بانک عضو این شورا در کمک رسانی هرچه بیشرت و بهرت به مناطق
زلزله زده خرب داد.
به گزارش ایبِنا ،محمدرضا حسین زاده ضمن اعالم تامل و همدردی با
هموطنان آسیب دیده در حادثه زلزله غرب کشور و تسلیت به خانواده
جان باختگان این حادثه دردناک بر حامیت و همراهی همه جانبه بانک
های عضو شورای هامهنگی در کمک رسانی هرچه بیشرت و بهرت در مناطق
زلزله زده تاکید کرد.
وی همچنین ضمن اعالم تسلیت موکد خانواده بزرگ شبکه بانکی کشور به
هموطنان داغدیده استان های غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه خاطر
نشان کرد ۱۰۰ ،درصد ظرفیت های بانک های عضو شورای هامهنگی در
هرگونه خدمات و کمک رسانی و تسهیالت به آسیب دیدگان آماده خواهد
بود و کارکنان رشیف شبکه بانکی کشور همچون همیشه همپای دیگر
ارگان های مربوطه در کمک رسانی به هموطنان ارجمند تالش خواهند
کرد.
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با حضور قائم مقام وزیر نیرو انجام شد؛

اوپک:

امضاء ۳تفاهمنامه همکاری
در زمینه آب و آبفا با دانمارک

با حضور قائم مقام وزیر نیرو در امور بینامللل و سفیر دامنارک  3تفاهمنامه همکاری مشرتک بین رشکتهای ایرانی با
رشکتهای دامنارکی در زمینه آب و آبفا امضا شد.
به گزارش وزارت نیرو« ،علیرضا دامئی» قائم مقام وزیر نیرو در امور بین امللل در نشست مشرتک با سفیر دامنارک و
تعدادی از رشکت های فعال این کشور در زمینه آب و آبفا اظهار داشت :سابقه همکاری رشکت های ایرانی با رشکت های
دامنارکی در زمینه مسائل آب و آبفا به گذشته بر می گردد.
وی افزود :پیش از این ما با رشکت های دامنارکی در زمینه ساخت پروژه های تصفیه خانه فاضالب و زمینه های علمی و
پژوهشی همکاری های بسیار خوبی داشته ایم.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین امللل ترصیح کرد :در طی یک و نیم سال گذشته نیز جلسات بسیار خوبی با طرف های
دامنارکی برای تعمیق این روابط برگزار شده و خوشبختانه این مسأله باعث شده تا هم زمینه ظهور رشکت های رسمایه
گذار دامنارکی در حوزه آب و آبفا در کشور فراهم شود و هم اینکه این رشکت با پتانسیل های رشکت های همطراز خود
در ایران بیشرت آشنا شوند.
دامئی با بیان اینکه انتظار ما از رشکت های دامنارکی فراهم کردن زمینه مبادالت بانکی و تأمین مالی پروژه هاست اضافه
کرد :همچنین امیدواریم رشکت های دامنارکی در اجرا و رسمایه گذاری پروژه های خود در ایران حداکرث استفاده از
ظرفیت های داخلی کشور را در نظر بگیرند.
در پایان این نشست  ۳تفاهم نامه همکاری بین رشکت های ایران انشعاب ،تأمین توسعه انرژی و رشکت تارا با رشکت
های همتای دامنارکی در زمینه ساخت آبشیرین کن و تصفیه فاضالب و ساخت کنتورهای هوشمند آب امضا شد.
توقف فروش برق دولتی به مرصفکنندگان باالی  ۵مگاوات
قائم مقام وزیر نیرو گفت :کلیه ی مرصف کنندگان باالی  ۵مگاوات (اعم از موسسات بزرگ و هتل ها و )...باید برق
مورد نیاز خود را از بخش خصوصی خریداری کنند چرا که وزارت نیرو دیگر حارض نیست با این موسسات بزرگ قراردادی

منعقد کند.
دامئی ،پیرامون رسانجام طرح های نیمه متام عمرانی اظهار داشت :در حال حارض واحدهای نیروگاههای تجدید پذیر ما
تقریبا و متاما توسط بخش خصوصی اداره می شود این در حالی است که خریدار برق ،دولت است و این عملیات از
طریق خرید تضمینی صورت می پذیرد.
وی افزود :بیش از  50درصد برق کشور نیز توسط تولیدکنندگان بخش خصوصی تامین می شود و در حال حارض تنها
واحد نیروگاهی تجدید پذیر(نیروگاه منجیل ،در ناحیه ی لوشان) قابل واگذاری می باشد.
دامئی با بیان اینکه در حال تالش برای واگذاری نیروگاه منجیل هستیم خاطر نشان کرد :در بخش برق کشور،واحدها
واگذار شده اند و کارهای جدیدی نیز آغاز شده که برخی از منابع داخلی و برخی دیگر از طریق فاینانس های بین
املللی در حال انجام است.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین امللل ترصیح کرد :ما عمال از اعتبارات و ردیف های دولتی در این عملیات استفاده
منی کنیم و پیش بینی می شود تا پایان برنامه ی ششم توسعه 30،درصد نیروگاههای باقی مانده ی کشور را نیز به بخش
خصوصی واگذار خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تنها  20درصد نیروگاههای برقی کشور در اختیار دولت است اذعان کرد :این درصد رصفا به منظور
حفاظت از پایداری شبکه ها خواهد بود.
دامئی در پایان اظهارات خود بیان داشت :دولت آمادگی خرید تضمینی را دارد و تولیدکنندگان با طیب خاطر برق تولیدی
خود را به دولت می فروشند همچنین گامی دیگر در این راستا و نیز به منظور پیشربد خصوصی سازی در دولت یازدهم
برداشته شده بدین ترتیب که کلیه ی مرصف کنندگان باالی  5مگاوات (اعم از موسسات بزرگ و هتل ها و )...باید برق
مورد نیاز خود را از بخش خصوصی خریداری کنند چرا که وزارت نیرو دیگر حارض نیست با این موسسات بزرگ قراردادی
منعقد کند لذا این گام رسآغاز مراحل رابطه ی تجارت برق خواهد بود.

تشکیل وزارت انرژی ،مشکل نیروگاه ها را حل میکند
رییس سندیکای برق گفت:از آنجایی که وزارت نفت مسوول تامین سوخت
نیروگاه های حرارتی است در حالیکه مدیریت و سیاست گذاری آن مربوط به
وزارت نیرو ،در این میان همواره ناهامهنگی وجود دارد.
علی بخشی ،در گفت و گو با مهر با اشاره به بررسی کارشناسانه مرکز پژوهش
های مجلس شورای اسالمی و همچنین سندیکای برق پیرامون جدا شدن بخش
برق از وزارت نیرو ،گفت :بخش عمده تولیدات برق کشور از نیروگاه های
حرارتی است ،نیروگاه هایی که سوخت عمده آنها گاز و البته گازوییل است.
وی ادامه داد :از آنجایی که وزارت نفت مسوول تامین سوخت مورد نیاز

نیروگاه های حرارتی است در حالیکه مدیریت و سیاست گذاری آن مربوط به
وزارت نیرو ،در این میان همواره نا هامهنگی و مشکالتی وجود دارد.
این فعال بخش خصوصی مدیریت یکپارچه را مهم ترین دستاورد جدا شدن
بخش برق از وزارت نیرو و الحاق آن به وزارت نفت دانست و ترصیح کرد :در
حال حارض مباحثی در ارتباط با تغییر نوع مرصف از حالت گازی به برقی وجود
دارد که نیازمند بررسی بیشرت است اما در صورت انجام ،بی شک وزارت نفت
می تواند متولی مناسبی باشد چرا که تامین گاز متامی بخش ها بر عهده این
وزارتخانه است .از سویی دیگر صادرات برق یکپارچه می شود.

بخشی درباره شبهات درباره رانتی شدن نیروگاه ها هامنند برخی از پرتوشیمی
ها توضیح داد :با مد نظر گرفنت نرخ خوراک مناسب می توانیم از رانتی شدن
جلوگیری کنیم .این در حالی است که نرخ خوراک گازی نیروگاه های حرارتی
حدود ١١سنت است.رییس سندیکای برق ایران همچنین به اختالف قیمت متام
شده هر کیلو وات ساعت برق با میزان قیمتی که از مرصف کنندگان دریافت
می شود اشاره کرد و افزود :بدهی های وزارت نیرو باالست ازطرفی منابع مالی
کافی برای تامین پروژه در این وزارتخانه وجود ندارد بنابراین جدایی این بخش
می تواند به نفع آن باشد.

تعریف  5فاز برای تولید  5میلیارد فوت مکعب گاز در کیش
مدیرعامل رشکت مهندسی و توسعه نفت (منت) با اشاره به تعریف  5فاز برای تولید گاز در میدان کیش از شل به عنوان جدی ترین رشکت برای ورود به توسعه این میدان نام برد.
سید نورالدین شهنازی زاده ،در گفت و گو با ایلنا با اشاره به برنامه های توسعه ای میدان گازی کیش اظهار داشت :ما در حال حارض توسعه این میدان را رشوع کرده ایم اما قبل از آن با تعدادی از رشکت هایی که خودشان درخواست مطالعه
میدان را داشته اند تفاهمنامه امضا کرده ایم که نتیجه مطالعات بیرون آمده و برخی رشکت ها نیز هنوز در دست مطالعه دارند.
وی افزود :همزمان با این مباحث و به محض اینکه نتیجه مطالعات بیرون آمد و رشح کار داده شد در قالب قرارداد آی پی سی وارد مذاکره با رسمایه گذار می شویم و توسعه را آغاز می کنیم.
شهنازی زاده ترصیح کرد :فاز یک میدان را از چند وقت پیش رشوع کرده بودیم که سال های قبل به دلیل تغییر رسمایه گذار متوقف شده بود اکنون مجددا طرح را در حد اینکه در وهله اول گاز جزیره کیش تامین شود ،فعال کرده ایم که در
قالب یک خط لوله  56اینچی که بین جزیره و  7 IGATاجرا می شود و همزمان بخشی از گاز فاز یک را در قالب چاه هایی که در جزیره حفاری شده به عسلویه می فرستیم که در یکی از پاالیشگاه ها که ظرفیت خالی دارند تصفیه شود.
وی خاطرنشان کرد :ما در کل  5فاز آنشور و آفشور در جزیره کیش تعریف کرده ایم که در قالب این  5فاز  5میلیارد فوت مکعب گاز تولید می شود اما فاز یک را به دلیل اینکه زمان از دست نرود ،آغاز کرده ایم.

آگهی تغییرات

به استناد صورتجلسه مورخ  96/6/19صندوق سرمایه گذاری
گنجینه یکم آوید و مجوز شماره  121/41042سازمان بورس و
اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق (موضوع بند  4امید نامه) از
"%18ساالنه" به "%15ساالنه"

مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید -محسن شهیدی
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تولید نفت ایران  ۱۱هزار بشکه در روز
کاهش یافت

اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد
تولید روزانه نفت ایران در ماه اکترب نسبت به ماه پیش  ۱۱هزار بشکه
کاهش داشته و به  ۳میلیون و  ۸۲۳هزار بشکه در روز رسیده است.
به گزارش تسنیم ،اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود به نقل از منابع
ثانویه اعالم کرد تولید روزانه نفت ایران در ماه اکترب نسبت به ماه پیش
 11هزار بشکه کاهش داشته و به  3میلیون و  823هزار بشکه در روز
رسیده است.
میزان کل تولید نفت اوپک نیز در ماه گذشته میالدی با  151هزار بشکه
کاهش به  32میلیون و  589هزار بشکه در روز رسیده است.
همچنین بر اساس آمارهای رسمی اعالم شده از سوی دولت ایران به اوپک،
میزان تولید نفت این کشور در ماه اکترب با  38هزار بشکه کاهش نسبت به
ماه سپتامرب به  3میلیون و  810هزار بشکه در روز رسیده است.
این گزارش همچنین حاکی است ،قیمت متوسط نفت خام سنگین ایران در
ماه اکترب با  2دالر و  2سنت ،معادل  3.9درصد افزایش نسبت به ماه سپتامرب
به  54دالر و  29سنت رسیده است.

وصل گاز منازل زلزله زده

پس از استقرار مردم در خانه ها
مدیرعامل رشکت ملی گاز گفت :هم اکنون در جوانرود و ثالث باباجانی
گروههای اعزامی در محله ها حضور دارند و پس از پایان عملیات نشت
یابی ،گاز تا علمکها وصل شده و به محض حضور مردم در منازل و
اطمینان از نبود نشتی در داخل خانه ها ،گاز آنها وصل می شود.
به گزارش وزارت نفت« ،حمیدرضا عراقی» در پی بروز زلزله اخیر در
استانهای غربی کشور بیان داشت :به علت رعایت استانداردهای فنی و
ایمنی از سوی رشکت ملی گاز ،شاهد بروز حوادث ثانویه در شبکه های
گاز استان کرمانشاه پس از زلزله اخیر نبوده ایم و هم اکنون اولویت اصلی،
نشت یابی شبکهها برای وصل دوباره گاز مشرتکان در کمرتین زمان ممکن
است.
وی افزود :مهمرتین نکته ای که هم اکنون باید با توجه و دقت بسیار زیاد
انجام شود ،وصل کردن ایمن گاز منازل است؛ زیرا احتامل دارد به علت زلزله
اخیر ،اشکاالتی در اتصاالت وسایل گاز سوز و گرمایشی ،لولههای گاز داخل
منزل ،لولههای دودکش و بخاری و دیگر بخشها ایجاد شده باشد که نیاز
به بررسی دوباره این موارد است تا حوادث ناگوار ،جان مشرتکان را تهدید
نکند؛ بنابر این عجله کردن به هیچ وجه توصیه منیشود.
به گفته عراقی ،مردم نیز بدون هامهنگی و حضور مأموران امداد گاز و
تأیید نظام مهندسی به هیچ وجه شخصاً اقدام به وصل گاز و دستکاری
تجهیزات گازی نکنند.
وی با اشاره به اعزام گروههای معین از استانهای اصفهان ،همدان ،مرکزی،
کردستان ،لرستان ،ایالم و تهران به منطقه ،افزود :همه این گروهها با
تجهیزات کامل در محل حادثه برای شتاب در امر گازرسانی حارضند که
با آرامش و در کمرتین زمان ،نسبت به تعمیر علمکها و دیگر بخشها
اقدام خواهند کرد.
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت :در جوانرود  16هزار ،رسپل ذهاب 16
هزار و ثالث باباجانی شش هزار مشرتک گاز طبیعی هستند و پس از زلزله
شامگاه یکشنبه در رسپل ذهاب و ثالث باباجانی بیشرتین حادثه علمکها
به علت ریزش آوار ساختامنی به وقوع پیوسته است.
عراقی افزود :هم اکنون در جوانرود و ثالث باباجانی گرو ههای اعزامی در
محل ها حضور دارند و پس از پایان عملیات نشت یابی ،گاز تا علمکها
وصل شده و به محض حضور مردم در منازل و اطمینان از نبود نشتی در
داخل خانه ها ،گاز آنها وصل می شود؛ همچنین در رسپل ذهاب نیز پس از
نشت یابی خطوط ،گاز به شبکه تزریق شده و به محض کسب اطمینان از
حضور هموطنان در منازل و حصول اطمینان از نبود مشکل علمک و نشتی
داخلی ،گاز مشرتکان وصل میشود.
مدیر عامل رشکت ملی گاز ایران در پایان تأکید کرد :با توجه به مسؤولیت
سازمان نظام مهندسی در تأیید نبود مشکل لوله کشی داخل منازل ،الزم
است تیمهای کارشناسی این سازمان به فوریت وارد عمل شده و همکاری
و نظارت الزم را با رشکت ملی گاز به عمل آورند.

تولید  ۱۰۰هزار بشکه نفت
در میدان آزادگان جنوبی تا پایان آبان ماه

نشانی جدید دفتر سازمان آگهی های

گروه نشریات ابرار از مورخ 96/8/29
به محل جدید واقع در فلکه دوم صادقیه،
ابتدای بلوار فردوس شرق  ،نرسیده به

خیابان سلیمی جهرمی  ،پالک  ، 160طبقه

چهارم واحد 6انتقال می یابد.

44017045
44015792

براساس برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان آبان ماه تولید از میدان
آزادگان جنوبی به بیش از  ۱۰۰هزار بشکه در روز میرسد.
به گزارش فارس ،در ادامه روند افزایش ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی
توسط پیامنکاران داخلی ،تولید این میدان تا پایان آبان ماه امسال از مرز
 100هزار بشکه در روز عبور میکند.
در همین رابطه تورج دهقانی رسپرست طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی
با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نفت در این میدان با در مدار قرار گرفنت
 13حلقه چاه تا پایان آبان ماه امسال ،میگوید :تولید فعلی میدان بیش از
 80هزار بشکه در روز است که این رقم در روزهای آینده به بیش از 100
هزار بشکه افزایش مییابد.
به گفته این مقام مسئول از ابتدای سال جاری تاکنون با به مدار آمدن بیش
از  30حلقه چاه ،حدود  50هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت میدان آزادگان
جنوبی اضافه شده است.یکی از مشکالتی که هم اکنون در غرب کارون
وجود دارد افت تولید در چاههای قدیمی است که به همین منظور و جربان
بخشی از افت تولید برنامهریزی برای انجام تعمیرات چاهها صورت گرفته
است که به گفته رسپرست طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی مطالعاتی نیز
در باره بهکارگیری پمپهای درونچاهی به منظور نگهداشت تولید صورت
گرفته است.وی ادامه داد :نگهداشت تولید و افزایش رضیب بازیافت به
ویژه در میدان عظیمی مثل آزادگان بسیار رضورت دارد ،که در مدل جدید
قراردادهای نفتی دیده شده و با تعیین تکلیف توسعه میدان در قالب این
مدل قراردادی شاهد برداشت بیشرتی از میدان خواهیم بود.
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بر اساس تفاهم نامه منطقه آزاد کیش و هواپیمایی ترکیش ایرالین ؛

ترک ها کیش را به دنیا معرفی می کنند

بر اساس تفاهم نامه ای که میان منطقه آزاد کیش و هواپیامیی ترکیش
ایرالین ترکیه منعقد شد ،ساالنه  50مسافر بیزینس کالس این ایرالین از
رسارس جهان به صورت رایگان به مدت  3روز به جزیره کیش می روند.
به گزارش خربنگار اب رار اقتصادی ،آدم جیالن ،مدیر ارشد ترکیش ایرالین
در خاورمیانه با اشاره به این تفاهم نامه ،گفت :بر این اساس ،بازاریابی
و معرفی پروژه به مساف ران خارجی به عهده ترکیش ایرالین بوده و
هزینه سفر و اقامت این  50نفر به عهده سازمان منطقه آزاد کیش
می باشد.
وی افزود :این سفر ب رای  50نفر اولی که متقاضی سفر به کیش باشند
کامال رایگان است و تالش می کنیم که از این طریق کیش را به دنیا
معرفی کنیم .به گفته وی ،رشط بهره مندی از این امکانات ،نداشنت
تابعیت ای رانی است.
آدم جیالن با اشاره به اینکه معرفی ای ران از طریق ترکیش ایرالین به
جهانیان ،منحرص به جزیره کیش نیست ،گفت :در  10سال گذشته
برنامه معرفی شهرهای ای ران به مساف ران خارجی خود را در دستور کار
ق رار داده ایم و تنها در سال گذشته  10تور با هزینه خودمان به ای ران
آورده ایم.
به گفته وی  ،با توجه به این که ترکیش ایرالین بیش از  ۴۵سال است که
در ای ران فعالیت دارد و به دلیل حجم باالی پروازها از ای ران به مقصد
ترکیه ،بیشرتین تعامل را در بین رشک تهای هواپیامیی بین املللی با
بازار ای ران دارد ،این رشکت خدمات ویژه ای ب رای مساف ران ای رانی ارائه
می دهد تا در مسیرهای طوالنی بتوانند یک استاپ اوور در استانبول
داشته باشند.
این طرح جدید ترکیش ایرالین ویژه مساف ران ای رانی است که قصد سفر
به آمریکا ،کانادا ،آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا ،پاناما ،ونزوئال ،کوبا ،خاور
دور ،شامل اروپا و بریتانیا را دارند .بر اساس این طرح ،مساف ران در
مسیر رفت یا برگشت م یتوانند به رایگان یک شب اقامت در هت لهای
استانبول داشته باشند .هدف ترکیش ایرالین از ارائه این رسویس ،راحتی
بیشرت مساف ران در مسیرهای طوالنی است تا مساف ران بتوانند در میانه
راه مدتی را در استانبول سپری کنند.
همچنین ،مساف ران ای رانی م یتوانند از رسویس مینی پورت این رشکت
نیز استفاده کنند .مینی پورت این امکان را به مسافر م یدهد تا
هنگامی که به فرودگاه استانبول م یرسد ،بار خود را به جای فرودگاه
در داخل شهر استانبول تحویل بگیرد و همچنین پس از چ کاوت از
هتل ،بار خود را به جای فرودگاه ،در داخل شهر تحویل دهد تا به
مقصد فرودگاه حمل شود.
به گفته مدیر ارشد ترکیش ایرالین در خاورمیانه ،در کل دنیا درسال
 ۱۹۹۵حدود  3/1میلیارد مسافر جابه جا شده و این رقم درسال  ۲۰۱۵به
4/3میلیارد نفر رسیده است ،در ترکیه این رقم از 6/19میلیون مسافر

به  ۱۳۲میلیون نفر افزایش پیدا کرده است؛ بناب راین رشد صنعت
هواپیامیی ترکیه نسبت به جهان میزان باالتری داشته است.
آدم جیالن همچنین اعالم کرد که ساخت سومین فرودگاه شهر
استانبول که جزو بزرگ ترین فرودگاه های دنیا خواهد بود ،تا سال
آینده به امتام می رسد .این فرودگاه ظرفیت جابه جایی  ۱۵۰میلیون
مسافر را در سال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تعداد پرسنل رشکت هواپیامیی ترکیه  ۴۹۶۸۶نفر
است ،افزود :ترکیش ایرالین  ۳۲۹فروند هواپیام دارد که  ۱۶فروند در
بخش باربری فعالیت می کنند و  169فروند نیز خریداری شده که
هنوز به ناوگان این رشکت نپیوسته اند؛ به این ترتیب در سال  ۲۰۲۳به
 ۵۰۰فروند هواپیام می رسیم و هدف مان این است که یک ایرالین ۵
ستاره شویم.
به گفته وی ،یکی از ویژگی های خط هوایی ترکیش ای ر ،رسویس
 CIPاست که در فرودگاه امام خمینی (ره) به ارایه خدمات
به مساف ران می پردازد .ترکیش یکی از چند خط هوایی است
که این رسویس را در اختیار مشرتیانش ق رار می دهد .در این
بخش مساف ران نیازی به تحویل بار و عبور از گیت و انتظار در
صف های طوالنی دریافت کارت پرواز ندارند ،بلکه همه خدمات به
عالوه پذی رایی به مساف ران ارایه می شود .این خدمات به اضافه فضایی

مناسب ب رای اس رتاحت و حتی استحامم مساف ران بخش بیزینس در
فرودگاه آتاتورک نیز ارایه می شود.
گفتنی است هواپیامیی ترکیش یکی از خطوط هوایی فعال در ای ران
است که امکان خرید بلیط های این هواپیامیی با استفاده از کارت های
شتاب بانکی انجام می پذیرد و مساف ران می توانند بدون واسطه از این
خط هوایی خرید انجام دهند.
ترکیش ایرالینز که در سال  ۱۹۳۳به دستور مصطفی کامل آتاتورک
تأسیس شد و روزانه به  ۳۰۰مقصد ،در اروپا ،آسیا ،آفریقا و ایاالتمتحده
آمریکا پروازهای مستقیم دارد ،در سال  ۲۰۱۶هفتمین رشکت هواپیامیی
برتر جهان شناخته شد .رعایت بسیاری از استانداردهای جهانی در این
رشکت سبب انتخاب آن در سال های  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶به عنوان ایرالین
منتخب در میان صدها ایرالین معروف جهانی بود.
از سال  ۲۰۰۰فعالی تها و پیرشفت های این رشکت روند صعودی
بسیار قابل توجهی به خود گرفت و در سال  ۲۰۰۴با اضافه شدن
 ۱۵فروند هواپیامی بوئینگ آمریکایی و  ۳۶فروند هواپیامی
مدرن ایرباس ف رانسوی ،ناوگان این رشکت چهره ای جدید
به خود گرفت .بنابر آمار اعالم شده ،تا سال  ۲۰۱۶تعداد ۳۳۵
فروند هواپیامی مختلف ،ناوگان هوایی این رشکت را تشکیل
داده اند.

غذاهایی که درهواپیامهای ترکیش ایرالنیز رسو م یشوند ،مشهور بوده
و در بسیاری از مجالت و سای تهای معروف موردتقدیر ق رارگرفته است.
منوهایی که ب رای برخی از پروازها تهی هشدهاند ،از غذاهای امپ راتوری
عثامنی الهام گرفت هاند .در کالسهای پروازی این رشکت بهرتین غذاهای
بی ناملللی و ترکی رسو م یشود.
همچنین بیش از  ۱۹هزار کارمند به صورت مستقیم در استخدام
ترکیش ایرالینز هستند که از این تعداد یازده هزار نفر به عنوان خدمه
پرواز در حال خدمت بوده و به طور کلی چهل هزار پرسنل نیز در
 ۱۵رشکت طرف ق رارداد با ترکیش ایرالینز مشغول خدمت هستند .با
توجه به بروزرسانی ناوگان و همچنین ارائه خدمات مطلوب و بر اساس
نظر سنجی های صورت گرفته از مساف ران  ،ترکیش ایرالینز توانسته
ب رای چهار سال پیاپی عنوان بهرتین رشکت هواپیامیی اروپا را کسب
کند.
در بازدید از دفرت مرکزی هواپیامیی ترکیش ایرالین در استانبول نحوه
آموزش کادر پروازی شامل مهامنداران  ،خلبانان و نیروهای فنی
مهندسی نیز مورد بررسی ق رار گرفت .آموزش صحیح این موارد یکی
دیگر از عوامل توفیق رشکت های هواپیامیی است  ،هواپیامیی ترکیش
ایرالینز در این حوزه نیز موفق عمل کرده و پیرشفته ترین تجهیزات را
ب رای آموزش نیروی های مورد نیاز در اختیار گرفته است.
اولین و مهمرتین بخش آموزش  ،تربیت خلبانان است که باید با
توجه به ناوگان موجود صورت گیرد  ،ترکیش ایرالینز ب رای این منظور
پیرشفته ترین سامانه های شبیه ساز پرواز را ب رای آموزش خلبانان
هواپیامهای بویینگ  ، ۷۷۷بویینگ  ، ۷۳۷ایرباس  ۳۱۰و خانواده ایرباس
 ۳۲۰در اختیار دارد.
با کمک این سامانه های شبیه سازی آموزش خلبانان در کمرتین زمان و
البته با استانداردهای روز بین املللی انجام می شود .
بخش بعدی در قسمت آموزش  ،ب رای خدمه پروازی کابین و
مهامنداران در نظر گرفته شده است.در این بخش نیز با توجه
به نوع هواپیامهایی که در خدمت ترکیش ایرالینز هستند
شبیه سازهای مورد نیاز تهیه شدند و ب رای آموزش استفاده می شوند.
همچنین خدمه پرواز کابین و مهامنداران هم آموزش های الزم ب رای
مقابله با حوادث و سوانح را ف را می گیرند تا در صورت بروز رشایط
اضط راری بتوانند به مساف ران خدمت رسانی کرده و میزان خسارت و
تلفات را به حداقل میزان ممکن برسانند.
در سال  ،۲۰۱۶موسسه بی ناملللی ارزیابی «برند فایننس» (Brand
 )Financeکه در زمینه ردهبندی رتبه برندهای جهانی فعالیت دارد،
خطوط هوایی ملی ترکیه موسوم به «ترکیش ایرالینز» را با ارزشی
بیش از  ۲.۴میلیارد دالر به عنوان ارزشمندترین برند ترکیه معرفی
کرد.
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با امضاء تفاهم نامه میسر شد؛

دور جدید همکاری کشتی سازی های
ایران و هلند

کشتی سازی های اروندان و  Damenهلند
تفاهم نامه همکاری در زمینه صنعت کشتی
سازی را امضا کردند.
به گزارش مانا ،در حاشیه منایشگاه یورو پورت
هلند ،رشکت کشتی سازی اروند تفاهم نامه
همکاری را با کشتی سازی  Damenهلند امضا
کرد ،تفاهم نامه مذکور ،تکنولوژی و انتقال
دانش فنی به ایران با بکارگیری ظرفیت های

داخلی در کشتی سازی را در برمی گیرد.
افزون بر این ،در این تفاهم نامه همکاری در
زمینه ساخت شناورهای فراساحل پیرشفته در
ایران نیز منظور شده است.
کشتی سازی اروندان که تحت مدیریت رشکت
رسمایه گذاری شستا قرار دارد ،متخصص در
زمینه ساخت شناورهایی با ظرفیت بیش از
دو هزار و  DWT 500شامل قایق های حمل

خدمه ،کشتی های مسافربر ،بارج و شناورهای
چند منظوره حمل کارگو است.
گروه کشتی سازی  Damenهلند از زمان
تاسیس خود بیش از پنج هزار شناور را
طراحی و ساخته است ،ساالنه بیش از
 150فروند شناوررا به مالکان تحویل
می دهد.
این گزارش در پایان نوشت :سال گذشته ،رشکت

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
(ایزوایکو) و  Royal IHCهلند نیز تفاهم نامه
مشابهه ای را امضا کردند.
براساس این تفاهمنامه ،رشکت ایزوایکو و
رشکت آیاچسی هلند در زمینههای مهندسی،
تبادل فناوری ،ارتقای مهندسی ایزوایکو،
ساخت و تامین تجهیزات با یکدیگر همکاری
می کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان:

شانتینگ یارد نفتی بندر شهید رجایی
به اجرا نزدیک شد
سی و یکمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی با محوریت توسعه ریلی بنادر در محل
این سازمان برگزار شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ،گفت :پروژه شانتینگ یارد نفتی در این بندر پس از
نهایی شدن اجرا می شود.
به گزارش مارینتایمز ،الهمراد عفیفی پور در سی و یکمین جلسه اتاق فکر گفت :در  ۷ماه نخست
امسال  ۵۰میلیون تن کاال در بندر شهیدرجایی تخلیه و بارگیری شد که از این میزان  ۵.۳درصد از
طریق ریل جابهجا شد .این آمار افزایش  ۸.۸درصدی سهم ریل در عملیات تخلیه و بارگیری در این
بندر را نشان میدهد.
وی با اشاره به رشد  ۲۷درصدی عملکرد تناژی بندر شهید رجایی در حوزه حمل کاال از طریق ریل
افزود :تخلیه از ریل  ۹برابر بارگیری ریلی است که علت آن این است که کاالها به صورت متمرکز
وارد بندر میشوند اما حمل کاال از بندر به صورت خرد صورت میگیرد.
عفیفی پور با بیان اینکه بخش ریلی مجزا برای ارزیابی کاال در گمرک وجود ندارد ،گفت:
باید تفکیک بخش ریل برای ارزیابی کاال در گمرک ایجاد شود تا روند ترخیص کاال ترسیع
شود.
وی تفکیک آمار ریلی و نهایی کردن مانیفست ریلی را از راهکارهای افزایش سهم ریل در بنادر
دانست ،و گفت :طرح بارنامه رسارسی از جمله طرحهایی است که میتواند به تسهیل و ترسیع
فرآیندها برای توسعه حمل ریلی از بندر بسیار موثر باشد.
عفیفیپور از رشد  ۴۰درصدی کانتیرنهای ورودی به ترمینال کانشیپ بندر شهید رجایی خرب داد و
گفت :هنوز استقبال از ریل توسط صاحبان کاال کم است شاید برخی از تجار هنوز حمل ریلی را
با رصفه منیدانند.
وی با اشاره به توسعه ریل در اسکله نفتی بندر شهید رجایی ،گفت :پروژه شانتینگ یارد نفتی در
این بندر پس از نهایی شدن اجرا می شود ولی تا آن وقت دو خط لوله در ترمینال شامره یک توسط
رسمایهگذار در حال جاگذاری است تا از طریق آن مازوت صادراتی پاالیشگاه اصفهان به اسکله
منتقل شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ،ترصیح کرد :با هامهنگی و جلساتی که با گمرک داشتیم
مقرر شد ایستگاه ارزیابی گمرک که در حال حارض پشت درب شاملی بندر قرار دارد به گلوگاه
ورودی انتقال یابد.
وی ترصیح کرد :در صورت قرارگرفنت ایستگاههای مانور و عملیات در منطقه ویژه اقتصادی بخش
زیادی از مشکالت برطرف می شود.
رشوع آئین نامه تجارت کاالی ملوانی در هرمزگان
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه آیین نامه تجارت کاالی ملوانی در هرمزگان آغاز شده است،
گفت :برنامه های خوبی برای بندرتیاب مد نظر است و تیاب به بندری فعال و پررونق تبدیل
خواهد شد.
به گزارش مانا ،فریدون همتی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان هرمزگان که
در بندرتیاب شهرستان میناب برگزار شد ،اظهار کرد :با اقداماتی که صورت گرفته و استقرار دستگاه
هایی همچون بنادر ،گمرک ،استاندارد و سایر دستگاه های مربوطه بندر تیاب که از بنادر قدیمی
منطقه است دوباره فعال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به ابالغ و اجرای آئیننامه کاالی ملوانی در هرمزگان فعالیتهای
تجاری در بندرتیاب نیز رونق خواهد گرفت ،افزود :توسعه سواحل و افزایش تراکم جمعیت در

مناطق ساحلی جنوب کشور به ویژه در سواحل مکران مورد تاکید مقام معظم رهربی است.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه باید استعدادهای موجود در این مناطق را به خوبی شکوفا کنیم،
ترصیح کرد :برنامه و دستور کار ما باید مقابله با باندهای اصلی و بزرگ قاچاق باشد و میتوان از
کمک و همراهی مردم در مبارزه با قاچاق استفاده کرد.
وی خواستار ترسیع در رویه های صادرات کاال از بنادر و گمرکات هرمزگان شد و بیان کرد:
صادرکنندگان نباید در بندر و گمرک دچار معطلی شوند و نیاز است اشکاالت و نواقص موجود در
این زمینه رفع شود.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :از این پس دیگر اجرای آئین نامه تجارت کاالی ملوانی رسام
در هرمزگان آغاز شده و هیچ نهادی نباید برای افرادی که قصد واردات کاال از این طریق را دارند
مزاحمت ایجاد کند.
همتی اضافه کرد :در کنار سهمیه تعیین شده برای واردات باید مقدار مشخصی هم کاال صادر شود
تا صادرات از طریق بنادر استان اوج بگیرد و افزایش یابد.
وی گفت :برنامه های خوبی برای بندرتیاب مد نظر است و تیاب به بندری فعال و پررونق تبدیل
خواهد شد و در این راستا نیاز است اقداماتی همچون ایجاد پایانه صادراتی ،ایجاد رسدخانه و انبار
و بهسازی جاده میناب به تیاب صورت گیرد.
استاندارهرمزگان افزود :در کنار فعالیت های تجاری باید برای افزایش جذب گردشگر با توجه به
مناطق دیدنی ساحلی و دریایی بندر تیاب اقدام شود.
همتی اضافه کرد :تجارت کاال باید در بنادر کوچک و متوسط موجود در مناطق ساحلی هرمزگان
توزیع شود تا این بنادر رونق یابند.
کلنگزنی مجموعه رفاهی کارگری در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه
مدیر بنادر ودریانوردی غرب هرمزگان از کلنگزنی مجموعه رفاهی کارگران در این بندر خربداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی»،محمود صابری»مدیر بنادر غرب هرمزگان
گفت :در این مجموعه رفاهی ساختامن منازخانه و اسرتاحتگاه ویژه کارگران زحمتکش این بندر
تجاری و همچنین محل اسرتاحت موقت برای رانندگان نیز در نظر گرفته شده است.
صابری اضافه کرد  :احداث این مجموعه با زیر بنای  ۱۸۰مرت با اعتباری بالغ بر  ۲میلیارد ریال به
زودی عملیاتی خواهد شد.
گ زنی شد  ،افزود  :هدف از
وی با اشاره ب ه اینکه این مجموعه رفاهی توسط یکی از کارگران کلن 
ساخت این مجموعه  ،ارایه خدمات بهرت به مردم و کارگران اسکله و رانندگان  ،جلوگیری از مشکالت
ناشی از اسکان امن و ایمن برای کارگران در سطح بندر  ،اسکله ومنطقه عملیاتی و همچنین ایجاد
فضا برای ادای فرایض دینی است.
این مسؤول در پایان با بیان اینکه باید در همهجا به امکانات رفاهی کارگران توجه ویژ ه ای شود،
یادآور شد  :بیشک میتوان کارگران را بازوان حرکت هر جامعهای به سوی رشد ،تعالی و شکوفایی
دانست  ،زیرا در هر جامعهای که از فرصت اندیشه و بازوی هرنمند کارگران بهرت استفاده شود
توسعه و پیرشفت رونقی دو چندان خواهد یافت و تصور پیرشفت و توسعه یک جامعه بدون
حضور قرشی به نام کارگر محال است.
گفتنی است  ،اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب هرمزگان با
پوشش بر هفت بندر تجاری و مسافری از انتهای محدوده شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه
استحفاظی استان بوشهر و پشتیبانی نیمی از جزایر کشور ،همچنین در برگیری  ۵۷۵کیلومرت مرز
دریایی از نقاط مهم مدیریت بر سواحل کشور است.

ایجاد پستهای قرنطینه گیاهان در مناطق آزاد؛

نخستین مرکز قرنطینه گیاهان در چابهار فعال شد
رئیس سازمان حفظ نباتات از ایجاد پستهای قرنطینهای گیاهی در
مناطق آزاد خرب داد و گفت :نخستین مرکز قرنطینه در منطقه آزاد
چابهار فعال شده و در مناطق آزاد ماکو و کیش نیز تا  ۲هفته آینده
وارد مدار میشود.
به گزارش فارس؛ محمدعلی باغستانی از ایجاد مرکز قرنطینه حفظ
ی که با
نباتات در مناطق آزاد کشور خرب داد و گفت :طی هامهنگ 
سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشتهایم ،سه هفته اخیر نخستین
مرکز قرنطینه در منطقه آزاد چابهار رشوع به کار کرد.
وی همچنین از احداث مرکز قرنطینه و حفظ نباتات در منطقه آزاد
کیش خرب داد و افزود :فضای الزم در اختیار ما قرار گرفته و کار احداث
این مرکز در حال انجام است و امیدواریم تا دو هفته آینده مرکز

قرنطینه کیش نیز کار خود را آغاز کند و همینطور در منطقه آزاد
ماکو.
رئیس سازمان حفظ نباتات به این نکته اشاره کرد که تاکنون پیش از
این هیچ مرکز قرنطینه گیاهی در مناطق آزاد وجود نداشت و اگر
قرار بود گیاهی به رسزمین اصلی کشور وارد شود در شهرهای اصلی
قرنطینه میشد که مشکالتی را در بازار به وجود آورده بود.
وی در توضیح بیشرت این موضوع گفت :وقتی قرار بود نوعی از گیاهان
وارد مناطق اصلی بشود ،به دلیل نداشنت رشایط و استانداردهای الزم
امکان ورود را نداشت.
باغستانی گفت :قرار بر این شد تا محصوالت کشاورزی از ابتدا با
نظارت قرنطینهای وارد مناطق آزاد شوند تا اگر الزم بود ،آنها وارد

رسزمین اصلی شوند ،دیگر مشکلی نداشته باشیم.
به گزارش خربنگار فارس ،دو هفته اخیر تفاهمنامهای بین رییس
سازمان مناطق آزاد کشور و وزیر جهاد کشاورزی به امضا رسید ،تا در
مناطق آزاد هم مراکز قرنطینه گیاهی ایجاد شود.
ورود گیاهان غیربومی به کشور خطر ورود آفات و بیامری های جدید
را به همراه دارد که به رسعت به گیاهان بومی کشور قابل انتقال
خواهد بود .آفت مگس زیتون و شب پره شمشاد از جمله آفات
وارداتی است.
ورود میوه و گیاهان قاچاق عالوه بر رضبه به تولید داخل خطر انتقال
آفات گیاهی را هم به دنبال دارد چرا که در واردات رسمی مراحل
قرنطینه گیاهی قبل از ورود به داخل کشور طی میشود.

دولت روسیه سند راهکار توسعه بنادر دریای خزر را
تائید کرد

دولت روسیه سند راهکار توسعه بنادر دریای خزر را به منظور گسرتش حضور
و تقویت توامنندی اقتصادی و ژئوپلیتیکی در این پهنه آبی تائید کرد
به گزارش ایرنا ،سند راهکار (اسرتاتژی) توسعه بنادر روسیه در دریای خزر
در سایت دولت روسیه منترش و در آن گفته شده است :هدف اصلی راهکار
توسعه بنادر روسیه در دریای خزر ،تقویت حضور اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن
در این پهنه آبی و گسرتش روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای ساحلی
خزر است.
تامین رشایط توسعه بیشرت اجتامعی و اقتصادی مناطق روسیه در دریای خزر
از راه افزایش محموله های تجاری بین املللی که از طریق بنادر دریای خزر
حمل می شود ،هدف اصلی دیگر این راهکار اعالم شده است.
این سند را وزارت توسعه اقتصادی روسیه به دستور والدیمیر پوتین رئیس
جمهوری این کشور تنظیم کرده و در آن بهینه سازی دسرتسی راه آهن و جاده
ها به بنادر این کشور در دریای خزر تا سال  2030راهکار گنجانده شده است.
سه منطقه روسیه شامل جمهوری داغستان (در قفقاز شاملی) ،جمهوری
کاملیکیا (در منطقه ولگا) و استان آسرتاخان (در حوزه فدرال جنوب) مناطق
ساحلی روسیه در شامل غربی دریای خزر تشکیل می دهند.
بنادر مخاچ قلعه ،آسرتاخان ،کاسپییسک و اولیا بنادر مهم روسیه در دریای
خزر هستند.
این بنادر روسیه با ایران ارتباط دارند و بخشی از همکاری های تجاری دو
کشور از این راه صورت می گیرد.
«لو کوزنتسف» وزیر امورقفقاز شاملی روسیه به تازگی اعالم کرد دولت روسیه
برای گسرتش همکاری های این منطقه و کشورهای ساحلی خزر برنامه ریزی
کرده است.
کوزنتسف در دیدار با «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی ایران بر اهمیت
همکاری منطقه قفقاز شاملی روسیه با ایران به ویژه با استان های شاملی این
کشور تاکید کرد.
استان آسرتاخان روسیه نیز همکاری گسرتده ای با ایران دارد و سه هفته پیش
مرکز تجاری ایرانیان در بندر آسرتاخان گشایش یافت.

آمادگی سازمان بنادر برای احیاء کامل
بندرخرمشهر

معاون اموربندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی این سازمان
در زمینه های گوناگون برای احیاء بندرخرمشهر را اعالم کرد.
به گزارش مانا ،محمدعلی حسن زاده با بیان اینکه امروزه بیشرت بخش های
شهر خرمشهر تحرک ندارد ،افزود :امیدواریم با کاهش بیکاری عالوه بر افزایش
امید به زندگی در خرمشهر ،دین خود را به مردم شهید پرور آن ادا کنیم.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش بندر خرمشهر
در دوران دفاع مقدس گفت :مقاومت  ۳۴روزه شهرستان خرمشهر در روزهای
ابتدایی جنگ تحمیلی مدیون حامیت های لجستیک بندرخرمشهر بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بندرخرمشهر سالها مهمرتین بندر کشور بود و
مردم خرمشهر انتظارات زیادی از این بندر دارند ابراز امیدواری کرد ،مدیر کل
جدید با تجارب ارزنده خود از بنادر هرمزگان  ،کاهش بیکاری را به عنوان مهم
ترین شاخص خود در نظر بگیرد.
معاون اموربندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی این سازمان
در زمینه های گوناگون برای احیاء بندرخرمشهر را اعالم کرد.

اولین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی

سواحل ،بنادر و سازه های دریایی برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی سیزدهمین هامیش بین املللی ICOPMAS۲۰۱۸
با حضور اله یار ،معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و
دریانوردی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی ،اولین جلسه کمیته علمی
سیزدهمین هامیش بین املللی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی(  (�ICOP
 )MAS۲۰۱۸با حضور اله یار ،معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان
بنادر و دریانوردی در طبقه دوازدهم ساختامن مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که به منظور همفکری اعضا برگزار شد ،پس از ارائه گزارشی از
اقدامات صورت گرفته ،موضوعاتی شامل شعار هامیش ،موضوعات پیشنهادی
هیات رئیسه ،پارامرتهای ارزیابی و شیوه داوری مقاالت ،زمان بندی و تقویم
علمی هامیش طرح شدند و اعضا نظراتشان را بیان کردند.
اله یار ،معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی،
در خصوص این جلسه گفت :برگزاری جلسات کمیته علمی ،به ارتقا و بهبود
کیفیت هامیش بین املللی  ICOPMASکمک می کند و ما به دنبال آن
هستیم تا با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات اعضا ،هامیشی علمی و
متناسب با استانداردهای جهانی برگزار کنیم.
وی ضمن تاکید بر اهمیت هامیش بین املللی سواحل ،بنادر و سازه های
دریایی  ۲۰۱۸گفت :در واقع این هامیش مقدمه هامیش  ۲۰۲۰پیانگ در
ایران خواهد بود و در سال  ۲۰۲۰هامیش پیانگ و  ICOPMASتلفیق
می شوند و در قالب یک هامیش برگزار خواهند شد.
وی افزود :ما به دنبال نهادینه کردن برخی فرایندها و جذب مقاالت
علمی تر و کاربردی تر در این هامیش ها هستیم تا از این طریق دانشجویان
و اساتید کشور نیز به ایده پردازی و تولید مقاالت علمی دریایی توجه پیدا
کنند.
اله یار اظهار کرد :گسرتدگی موضوعات در حوزه دریا بسیار زیاد است و
بخش های متنوعی برای پرداخنت وجود دارد .با این وجود ما در هامیش
 ICOPMASتالش می کنیم از زمینه تخصصی هامیش یعنی سواحل ،بنادر و
سازه های دریایی غافل نشویم و توجه و مترکز ما روی این موضوعات خواهد
بود.اولین دوره این هامیش با نام “کنفرانس بین املللی بندرسازی و
سازه های دریایی” در هفتم خرداد ماه سال  ۱۳۶۹در دانشگاه تهران برگزار
و دوازدهمین هامیش بین املللی سواحل ،بنادر و سازه های دریای ی �ICOP
   MAS۲۰۱۸در روزهای در روزهای  ۵الی  ۷آذر  ۱۳۹۷برگزار خواهد شد.
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دلیل عبور سکه از کانال یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان اعالم شد؛

دالر ،قیمت سکه را افزایش داد

محمد کشت یآرای گفت :بهای
سکه حاصل رضب قیمت جهانی
طال در قیمت دالر است و علت
اصلی اف زایش نرخ سکه اف زایش
بهای دالر در بازار است.
به گ زارش ایلنا ،از ابتدای هفته
جاری بهای دالرامریکا و سکه
همسو با هم در حال اف زایش
است.

بر اساس این گ زارش ،در روز
شنبه بیستم آبان ماه  ۹۶بهای دالر
آمریکا به  ۴۰۸۰تومان و قیمت
سکه در محدوده  ۱میلیون و ۳۶۴
ه زار تومان ق رار گرفت .در روز
یکشنبه بیست و یکم آبان ماه
بهای دالر امریکا به  ۴۰۹۰تومان و
قیمت سکه به یک میلیون و ۳۶۵
ه زار تومان رسید و در روز دوشنبه

بیست و دوم آبان ماه قیمت دالر
مرز  ۴۱۰۰تومان را رد کرد.
سه شنبه نیز بهای دالر امریکا به
 ۴۱۱۰تومان و قیمت سکه تصویر
امام محدوده  ۱میلیون و  ۴۰۰ه زار
تومان را پشت رس گذاشت.
در این خصوص محمد کشت یارای
رئی ساتحادیه کشوری طال و
جواهر اظهار داشت :بهای سکه

حاصل رضب قیمت جهانی طال
در قیمت دالر است و علت اصلی
اف زایش نرخ سکه اف زایش بهای دالر
در بازار است.
وی خاطر نشان کرد :طی روزهای
گذشته بهای جهانی طال تغییری
نداشته و تنها اف زایش بهای دالر
باعث این تغییر شده است.
همچنین احمد وفادار؛ رییس

سابق اتحادیه طال و جواهر ته ران
گفت :علت تغییر بهای سکه
وضعیت کنونی خاورمیانه است
ضمن آنکه بهای سکه داخل،
همیشه همسو با بهای دالر تغییر
م ی کند.
وی ترصیح کرد :اف زایش بهای طال
و سکه به رضر صنف ما و مردم
است و هر دو مترضر م یشویم.

در نیمه نخست  ۲۰۱۷صورت گرفت ؛

افزایش  165درصدی صادرات ایران به بلغارستان

صادرات ای ران به بلغارستان در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۷
با رشد بی سابقه  ۱۶۵درصدی به  ۴۰.۱میلیون دالر رسید که
عمدتا شامل فرآورده های نفتی بوده است.
به گ زارش تسنیم ،وزارت اقتصاد بلغارستان اعالم کرد،
منایندگان  15رشکت لبنیاتی ای رانی در حال بررسی فرصت
های رشاکت و رسمایه گذاری در بلغارستان هستند.
الکساندر مانولف ،معاون وزیر اقتصاد بلغارستان در افتتاحیه
مجمع تجاری ای ران و بلغارستان در سوفیه گفت 313 ،رشکت
لبنیاتی با مجموع  8300نفر نیروی کار در بلغارستان مشغول
هستن د.
وی افزود« :تولید شیر از اهمیت اس رتاتژیکی ب رای بلغارستان
برخوردار است ».مانولف گفت ،بلغارستان دارای سابقه

دیرینه ای در این بخش است.
مانولف اظهار داشت ،تالش های هامهنگی ب رای رسمایه
گذاری در مواد ژنتیکی با کیفیت باال ،نوسازی م زارع،
م راکز جمع آوری شیر و مجتمع های بسته بندی شیر و
همچنین توسعه تجارت و به ویژه صادرات انجام شده
است.
وی در ادامه گفت« :رشکت های بلغاری از نظر تجهی زات و
فن آوری های مدرن جهت اتوماسیون تولید و کنرتل کیفیت،
حرف های زیادی ب رای گفنت دارند».
وی اب راز امیدواری کرد که رشکت های ای رانی بیشرتی از م زایای
حضور در بلغارستان به عنوان یک مقصد تجارت و رسمایه
گذاری و همچنین همکاری ها در سایر حوزه های مرود

عالقه طرفین استفداه کنند.
«در نیمه نخست سال  ،2017رشد مبادالت تجاری بین ای ران و
بلغارستان بیش از  80درصد بوده است».
می زان صادرات بلغارستان به ای ران با اف زایش  38.5درصدی
نسبت به سال گذشته به  38.7میلیون دالر رسیده که عمدتا
شامل کود شیامیی ،خودروی شخصی و انواع جک بوده است.
صادرات ای ران به بلغارستان نیز در شش ماهه نخست
سال با رشد بی سابقه  165درصدی به  40.1میلیون
دالر رسید که عمدتا شامل فرآورده های نفتی بوده
است.
دیگر محصوالت صادراتی ای ران به بلغارستان شامل انواع
پلیمرها ،شیشه شناور ،خرما و انگور بوده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

استفاده مناسب از خط اعتباری  ۲۰۰میلیون یورویی
اسلواکی و اتریش
دبیرکل اتاق بازرگانی ته ران
گفت :اگر بتوانیم از خط
اعتباری  ۲۰۰میلیون دالری که
 ۱۰۰میلیون دالر آن مربوط به
اسلواکی و  ۱۰۰میلیون دالر آن
مربوط به اتریش است ،خوب
استفاده کنیم کم کم می توان
آن را اضافه کرد.
به گزارش فارس ،بهمن عشقی
دبیرکل اتاق بازرگانی ته ران با
اشاره به هامیش تجاری ای ران و
اسلواکی گفت :اسلواکی کشوری
تقریبا توسعه یافته است ،اما
شاخص های توسعه یافتگی در
آن در حال رشد است.
وی با بیان اینکه اسلواکی این
قابلیت را دارد که به دروازه ورود
ای ران به بازار اروپا تبدیل شود،
گفت :حقیقت این است که
ای ران دروازه چندانی ب رای ورود
به اتحادیه اروپا ندارد و این
کشور م یتواند چنین نقشی را

ب رای ای ران ایفا کند.
عشقی با بیان اینکه ب رای ورود
به اروپا باید اقداماتی انجام
شود ،اظهار داشت :اولین مرحله
حل مسائل بانکی است ،زی را
با توجه به گفت ههای تجار دو
کشور موضوع روابط بانکی بین
دو کشور حاد است.
دبیرکل اتاق بازرگانی با اشاره
به پیشنهاد خود ب رای تاسیس
یک شعبه از یکی از بانک
های ای رانی در اسلواکی اظهار
داشت :سفیر جمهوری اسالمی
ای ران در اسلواکی و همجنین
رئیس اتاق بازرگانی اسلواکی
از این پیشنهاد استقبال کردند،
ضمن اینکه سفیر کشورمان در
اسلواکی بسیار در این رابطه
اب راز عالقمندی کرد.
عشقی با تاکید بر اینکه باید
دروازه ارتباطامن را با اتاق
بازرگانی ب راتیسالو (پایتخت

اسلواکی)
باز نگه داشت ،اظهار داشت :از
تجربه اتاق بازرگانی اسلواکی که
در سال  1850میالدی افتتاح شده
م یتوان ب رای راهنامیی تجار
ای رانی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه باید
ظرفی تهای اقتصادی دو کشور
را طرفین بهرت بشناسند ،اظهار
داشت :اگر بتوانیم از خط
اعتباری  200میلیون دالری که
 100میلیون دالر آن مربوط به
اسلواکی و  100میلیون دالر آن
مربوط به اتریش است خوب
استفاده کنیم ،کم کم می توان
آن را اضافه کرد.
وی با بیان اینکه نگاه من به
اسلواکی نگاه صادراتی نیست،
اظهار داشت :به هرحال این
کشور کوچک و با جمعیت
اندک است ،اما کشوری هدفمند
و مزیت های شناخته شده دارد

که می توان از این مزیت ها
ب رای راه اندازی چرخ صنعت
کشورمان استفاده کرد.
وی با بیان اینکه اسلواکی به
لحاظ رسانه تولید خودرو در
دنیا اول است ،اظهار داشت:
این کشور هم پول و هم دانش
فنی دارد که م یتواند ب رای ای ران
سودمند باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ته ران با
بیان اینکه رئیس اتاق بازرگانی
اسلواکی در پاسخ به این سوال
که سیاس تهای کشورش در
قبال جمهوری اسالمی ای ران
چیست و آیا سیاست های
مستقلی دارد و یا اینکه سیاست
های تابع اتحادیه اروپا است،
گفت :اولویت ما سیاس تهای
اتخادیه اروپا در قبال ای ران
است ،اما معنی آن نیست که ما
اتحادی هگ را هستیم.
وی افزود :عالقه مند هستیم

ضمن رعایت سیاست های
اتحادیه اروپا کار را با ای ران ادامه
دهیم.

نمایندگان  13کشور خارجی برای حضور
در نمایشگاه روغن های خوراکی و دانه های روغنی به ایران می آیند

منایشگاه بین املللی روغن های خوراکی ،دانه های روغنی  ،ماشین آالت و صنایع وابسته با حضور منایندگانی
از  13کشور خارجی  7الی  10آذر ماه سال جاری در ته ران برگ زار می شود.
به گ زارش پایگاه خربی اقتصاد غذا «فود پرس» ،منایندگان کشورهایی نظیر اسپانیا ،هلند ،پرتغال ،روسیه،هند،
یونان ،مالزی ،برزیل ،آفریقای جنوبی ،چین،اوک راین ،تایوان و ویتنام آخرین فناوری روز دنیا در زمینه های
ماشین آالت ،مواد اولیه و تجارت غالت و روغنهای خوراکی ها را در این منایشگاه عرضه می کنند.
بنا ب راین گ زارش منایشگاه بین املللی روغن های خوراکی  ،دانه های روغنی ،ماشین آالت و صنایع وابسته با
همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن وتجارت وشهرداری ته ران در محل دامئی منایشگاه
های تخصصی شهرداری ته ران (بوستان گفتگو) برگ زار می شود.
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشرت و ثبت نام در منایشگاه می توانند به سایت http://seedex.nikatis.
  /ir/faم راجعه منوده و یا با ستاد برگ زاری منایشگاه با شامره های  02186022601و 09123052241متاس حاصل
منایند.

دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت

برای رسیدگی فوری و کمک به هموطنان زلزله زده

وزیر صنعت ،معدن و تجارت به معاون اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و رئیسان سازمان های صنعت،
معدن و تجارت استان کرمانشاه و استان های همجوار دستور داد ب رای رسیدگی فوری و کمک به هموطنان
زلزله زده اقدام کنند
به گ زارش ایرنا ،معدن و تجارت« ،محمد رشیعتمداری» با تسلیت به خانواده های داغدار
جان باختگان زلزله غرب کشور ،از معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن
وتجارت و رئیسان سازمان استان کرمانشاه و استان های همجوار خواست تا هرچه زودتر
با بکارگیری همه امکانات موجود بدون وقفه به کمک هموطنان زلزله زده بشتابند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی:

ارو پا خواستار افزایش تعامل اقتصادی با ایران شد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ته را ن گفت :اروپا خواستار اف زایش تعامل با ای ران است و همچنان
به توافقات برجام پایبند است.
به گ زارش ایلنا ،کاوه زرگ ران در خصوص سفر هیات  ۷۰نفره اروپایی به ته ران اظهار داشت :این سفر با
رویکرد کشاورزی صورت گرفت و این هیئت تاکید داشتند دفرت اتحادیه اروپا در ای ران مجددا تاسیس شود.
وی افزود :این هیئت و رشک تهای یکه هم راه آنها به ای ران آمده بودند بر این موضوع تاکید داشتند
که اتحادیه اروپا تنها منافع اقتصادیاش ب رایش مهم است و خواستار اف زایش رابطه با ای ران
است.
زرگ ران ترصیح کرد :اروپا خواستار اف زایش تعامل با ای ران است و بر توافقات برجام همچنان پایبند است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگان ی ته ران خاطر نشان کرد :رشک تهای مناسبی در این هیئت با قد و
قواره گرید  Aحضور داشتند و بازدیدهای متعددی از کارخانجات ای ران انجام دادند.
وی با بیان این که حضور این هیئت جدیتر از هیاتهایی بود که به صورت عمومی وارد کشور م یشدند،
افزود :این هیئت منظ متر و با برنام هریزی بهرتی آمده بودند و با هیئ تهای مربوط به خودشان در استان
ته ران مذاک رات خوبی داشتند.
زرگ ران افزود :روحانی نیز گفتند که اتحادیه اروپا به برجام پایبند هستند و حضور این هیئت نیز نشان داد
که به برجام معتقدند و این سفر پیام برجامی اروپا بود که از ته ران به ت رامپ انتقال یافت.
وی در خامته تاکید کرد :حضور هیئت کشاورزی و صنایع غذایی اروپا در ای ران مانند همه هیئ تهای
اقتصادی ب رای مذاکره و تجارت به نفع منافع کشور است به خصوص اگر به رسمایه گذاری مشرتک
بیانجامد.
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تقاضا در بازار خودرو کم شد

قیمت انواع خودروهای داخلی به
دلیل کمبود تقاضا در بازار کاهش
یافت.
به گزارش تسنیم ،بازار روز گذشته
خرید و فروش انواع خودروهای
داخلی به دلیل کمبود تقاضا
کاهش داشته است البته عرضه
محدود تعدادی از خودروها مانند
تندر  90اتوماتیک توسط کارخانه
باعث شده تا این خودرو همچنان
قیمت  49میلیون و  300هزار تومان
را تجربه و خربی از کاهش قیمت
نباشد .عالوه بر این خودروهای
ساندرو ،ساندرو استپ وی،برلیانس
 ، 320برلیانس  ، 330دنا پالس  ،پژو
 2008و پژو  405همچنان در بازار
با حاشیه قیمت های  300هزار
تومانی تا  16میلیون تومان نسبت
به کارخانه روبه رو هستند.
تفاوت دنا پالس با دنا توربوشارژ
چیست ؟
دنا پالس توربو شارژ با طراحی
متفاوت نسبت به دنا پالس به
زودی راهی بازار خواهد شود.
به گزارش تسنیم ،دنا پالس توربو با
موتور  1٫7لیرتی  150اسب بخار با
گشتاور  215نیوتون مرت قرار است
به زودی راهی بازار شود و پیش
فروش آن هم از چند روز دیگر
آغاز می شود.
براساس اعالم ایران خودرو ،دنا
پالس توربو از نظر امکانات رفاهی
و برخی بخش های طراحی با
نسخه معمولی دنا پالس متفاوت
است .از مهمرتین تغییرات خودرو
دنا پالس توربوشارژ نسبت به دنا
پالس می توان به رینگ و تایر
بزرگرت ( )205.50.16و  5پیچ ،طرح
رینگ آلومینیومی جدید ،تغییر

طرح رس دسته دنده و نصب موتور
توربوشارژ اشاره کرد.
راهکار حذف حاشیه از بازار فروش
خودروها چیست ؟
به گزارش خرب خودرو  ،با وجود
قیمت گذار ی خودروها همچنان
بازار خودرو با حاشیه قیمت
روبه رو است به نحوی که در
حال حارض متوسط اختالف قیمت
کارخانه با بازار برخی از خودروهای
زیر  45میلیون تومان به حدود 2
میلیون و باالی  45به بیش از 7
میلیون تومان رسیده است در این
حال برخی از فعاالن بازار معتقدند
که رشکتها با محدودیت عرضه
تالش دارند تا قیمت خودرو را در
بازار مدیریت کنند در همین راستا
دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز
با رد این اقدام توسط رشکتهای
خودروساز  ،بخشی از رشایط ایجاد
شده در بازار برخی از خودروهای
جدید را ناشی از تاثیر کاهش سود
بانک ها و هجوم دالالن به بازار
خودرو می داند .
به گفته وی تنها راه  ،فروش این
قبیل خودروها عرضه در حاشیه
بازار است و در صورتی که به
رشکتها اجازه داده شود که در
حاشیه بازار محصوالت را به فروش
برسانند مسلام دالالنی که به دنبال
سودآوری از این جریان هستند از
بازار این خودروها خارج می شوند
( حذف تقاضاهای کاذب) در نتیجه
با تقاضای واقعی در بازار  ،قیمت
این خودروها نیز متعادل خواهد
شد  .احمد نعمت بخش با تاکید
بر اینکه قیمت هر کاالیی را عرضه
و تقاضا تعیین می کند به نقدهای
مطرح در خصوص وضعیت فروش

در بازار خودرو پرداخت و گفت:
خودروسازان در حال حارض به
لحاظ عرضه با مشکل خاصی مواجه
نیستند چنانچه سال گذشته تولید
انواع سواری خودروسازان  40درصد
و در شش ماهه اول امسال نیز آمار
تولید  20درصد افزایش یافت.
وی گفت  :خودروسازان همواره با
عرضه بیشرت خودرو به بازار تالش
دارند تا قیمت خودرو در بازار باال
نرود.
وی با رد سیاست محدودیت
عرضه توسط رشکتهای خودروساز
با هدف مدیریت قیمت در بازار
تاکید کرد :خودرو به جهت اندازه
و حجم مانند برخی از کاالهای
تولیدی نیست که رشکتها به منظور
مدیریت بازار  ،تولیداتشان را که
معموال در روز به حدود  6هزار
دستگاه می رسد را به بازار عرضه
نکنند و در انبارها نگهداری کنند.
وی خاطرنشان کرد :نگهداری
خودرو در انبارها ریسک بزرگی
برای رشکتها دارد چرا که امکان
وقوع حوادثی مثل آتش سوزی
و بسیاری از اتفاقات دیگر وجود
دارد.
وی همچنین با انتقاد از برخی
اظهارات در خصوص وجود رکود
در بازار خودرو گفت  :اینکه گاها
مطرح می شود بازار خودرو با
رکود تقاضا روبرو است صحت
ندارد چرا که امروز به جهت تیراژ
باالی بسیاری از خودروها  ،اغلب
تولیدات رشکتها حاشیه بازار ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران
ترصیح کرد  :طبعا در این رشایط
حرکت پول های رسگردان به سمت
بازار این خودروها بی معنا بوده و

رصفه ای برای دالالن ندارد.
نعمت بخش افزود  :هر چند از
دید برخی فعاالن و مسئوالن ،
بازار خودرو راکد است در حالی
که از سال گذشته تاکنون شاهد
رشد تولید خودروسازان هستیم و
قطعا این جریان بدون رشد تقاضا
ممکن نخواهد شد چنانچه افزایش
 40درصدی خودروهای سواری در
سال گذشته و  20درصدی در 6
ماهه اول امسال خالف این مساله
را ثابت می کند .
وی خاطرنشان کرد  :البته منکر افت
توان مالی در جامعه نیستیم هر
چند در این راستا ،رشکتها نیز اقدام
به تسهیل رشایط فروش و عرضه
خودرو به صورت فروش رشایطی و
اقساطی کردند.
وی همچنین کاهش نسبی تقاضا
در فصل پاییز را طبیعی و مطابق
روال هر ساله بازار دانست و افزود:
با وجود افت تقاضا در  6ماهه دوم
سال اما همچنان متقاضیان واقعی
به بازار مراجعه کرده و خودرو
دلخواه را خریداری می کنند از این
رو بازار خرید و فروش خودرو با
رکود مواجه نیست.
وی در ادامه با توجه به ایجاد حاشیه
قیمت در برخی از خودروهای
جدید گفت  :با تولید و پیش
فروش هر خودروی جدید  ،تقاضای
زیادی برای خرید در بازار بوجود
می آید چرا که امروز بسیاری از
متقاضیان به ایجاد تفاوت قیمت
خودروهای جدید با نرخ کارخانه و
بازار واقف هستند .وی البته کاهش
سود سپرده های بانکی را در این
جریان بی تاثیر ندانست و افزود:
با کاهش سود سپرده های بانکی

پول های رسگردان در بازار افزایش
یافته است بنابراین دالالنی که به
دنبال سود بیشرتی هستند اقدام به
ورود به بازارهایی می کنند که سود
بیشرتی را برای آنها به دنبال دارد.
وی تاکید کرد  :البته بیش از 60
درصد اختالف قیمت در بازار این
خودروها نصیب دالالن و افرادی که
پول های رسگردان دارند  ،می شود.
وی افزود  :تنها راهکار رفع این
معضل ،فروش و قیمت گذاری
خودروها در حاشیه بازار است در
صورتی که به رشکتها اجازه داده
شود که در حاشیه بازار محصوالت
را به فروش برسانند مسلام دالالنی
که به دنبال سودآوری از این جریان
هستند از بازار این خودروها خارج
می شوند.
وی همچنین به نظارت کلی سازمان
حامیت بر بازار فروش کلیه کاالها ،
اشاره کرد و گفت  :در حال حارض
متام کاالهای صنعتی کشور از
جمله خودروهای باالی  45میلیون
تومان باید بر اساس فرمول سازمان
حامیت به بازار فروش عرضه شود
در واقع سازمان حامیت فرمولی
را برای قیمت گذاری کاالها تعیین
کرده که رشکتها باید بر این اساس
قیمت گذاری کرده و با توجه به
قیمت متام شده و سود معین ،
محصوالت مورد نظر را به بازار
عرضه کنند.
وی تاکید کرد  :در صورتی که به
رشکتهای خودروساز سواری اجازه
داده شود که خودروها به خصوص
خودروهای جدید را در حاشیه بازار
به فروش رسانند اختالف قیمت ها
از بین رفته و داللی در بازار خودرو
نیز از بین خواهد رفت.

روند تولید خودروهای چینی در ایران معکوس است!
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مونتاژ خودرو مزیت اقتصادی برای
کشور به همراه ندارد ،گفت :در سطح جهانی تولید ابتدایی خودرو در کشور
مادر و تولید انبوه در چین انجام می شود اما در ایران این فرایند کامال برعکس
است.
ابوالفضل خلخالی به ایسنا ،اظهار کرد :توسعه زنجیره تامین خودرو در داخل
کشور یک هدف بسیار مناسب است و به نظر می رسد در رشایط فعلی همکاری
قطعه ساز و مجموعه ساز ایرانی با رشکای بیناملللی خروجی مناسبرتی نسبت به
جوینت شدن خودروساز دارد.
او افزود :با پیوسنت قطعه ساز و مجموعه ساز ایرانی به همکاران بین املللی می توان
به بازارهای صادراتی طرف خارجی دست پیدا کرد و از سوی دیگر کیفیت قطعات
داخلی ارتقا می یابد که در توسعه و ساخت محصوالت برند ملی تاثیر بسزایی دارد.
وی خاطرنشان کرد :یکی از اصلی ترین مشکالت خودروهای ملی نداشنت زنجیره
تامین است و زمانی صنعت خودرو به مزیت اقتصادی کامل دست پیدا می کند که
خودروهایی با برند ملی تولید شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد :در سطح جهانی ایده ،طرح،

تولید ابتدایی و تست های نهایی در کشور مادر صورت می گیرد و تولید انبوه در
کشور چین انجام می شود که در حال حارض این مورد در ایران کامال برعکس صورت
می گیرد.
خلخالی گفت :باید به سمتی حرکت شود که تولید خودرو برای کشور
ارزش افزوده و مزیت اقتصادی داشته باشد که با طراحی و تولید اولیه
می توان به این مهم دست پیدا کرد و تولید انبوه محصوالت دیگر کشورها
همچون چین مزیت اقتصادی برای صنعت خودرو و اقتصاد کشور
ندارد.
او بیان کرد :قیمت متام شده محصوالت در ایران به واسطه نبود بهره وری باال است
و این موضوع عاملی شده تا رشکای خارجی آنچنان عالقه ای به صادرات محصوالت
تولید مشرتک در ایران نداشته باشند و تنها به بازار داخلی ایران فکر کنند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد :با توجه به تفاسیر بیان شده پیشنهاد می شود
به جای توجه به تولید و مونتاژ خودرو در زمینه زنجیره تامین رسمایه گذاری صورت
گیرد ،زیرا رسمایه گذاری بر زنجیره تامین عاملی خواهد بود تا محصوالت داخلی بسیار
با کیفیت در کشور تولید شود.

بازار خودروهای وارداتی
بیش از این کشش افزایش قیمت ندارد
بازار خودرو در حالی روزهای رسد پاییز
را سپری می کند که بر خالف هفته های
اخیر از نوسانات قیمتی در این بازار کاسته
شده و طی هفته جاری جز تغییرات بسیار
محدود  ،بازار اغلب خودروهای داخلی و
وارداتی با تثبیت در قیمت همراه بوده
است.
به گفته رئیس اتحادیه منایشگاه داران تنها
خودرویی که طی دو هفته گذشته بیشرتین
تغییر قیمت را تجربه کرده  ،تندر  90اتومات
بوده است که به نظر می رسد کاهش عرضه
به بازار علت افزایش قیمت این خودرو در
بازار است.
سعید مومتنی به خرب خودرو اظهار داشت :

هر چند طی هفته گذشته قیمت تندر اتومات
به  48میلیون و  100در بازار رسید اما طی
دو روز اخیر این خودرو باز هم روند صعودی
قیمت را ادامه داد و به  49میلیون و  300را در
بازار رسید در حالی که قیمت این خودرو درب
کارخانه  47میلیون و  485میلیون است و در
حال حارض اختالف قیمتی در حدود  2میلیون
را در بازار دارد .
وی تاکید کرد  :هنگامی که خودرویی با
محدودیت عرضه مواجه می شود طبعا قیمت
آن در بازار افزایش می یابد البته رشکتها با
محدودیت عرضه  ،به دنبال حفظ اختالف
قیمت خودروها در بازار هستند.
وی گفت  :هم اکنون انواع رنو ساندرو  ،دنا

پالس ،پژو  207اتومات نیز همچنان بیشرتین
اختالف قیمت ها را در میان خودروهای
داخلی دارند به طوری که در حال حارض
قیمت ساندرو استپ وی در بازار نسبت به
قیمت کارخانه به حدود  7میلیون  ،ساندرو
اتومات به بیش از  4میلیون  ،دنا پالس حدود
 4میلیون و پژو  207اتومات به باالی  5میلیون
رسیده است.
وی افزود  :قیمت خودرو سایر خودروهای
داخلی در بازار تغییر چندانی نداشته و قیمت
اغلب خودروها بین  100تا  200هزار تومان
نوسان داشته است.
به گفته وی هم اکنون تنها متقاضی واقعی به
بازار مراجعه می کند و بر اساس نیاز اقدام به

خرید می کند.
رئیس اتحادیه منایشگاه داران خودرو همچنین
از تثبیت قیمت وارداتی در بازار خرب داد
و گفت  :طی هفته گذشته تاکنون بازار
وارداتی ها تغییری در قیمت نداشته و به نظر
می رسد بازار خارجی ها بیش از این کشش
افزایش قیمت را ندارد.
مومتنی همچنین با اشاره به اشباع وارداتی ها
در بازار به قیمت آنها در بازار طی دو روز
اخیر اشاره کرد و افزود  :النرتا  157میلیون،
سورنتو  295میلیون  ،سوناتا  180میلیون،
سانتافه فول  258میلیون  ،رساتو  157میلیون،
اوپتیام فول  230میلیون و توسان با گارانتی
 210میلیون بوده است.

ارائه خدمات گسترده سايپا به زلزله زدگان استان هاي غربي

در پی وقوع زلزله  7ریشرتی در استانهاي غريب كشور،رسپرست سایپایدک از آمادگی کامل شبکه منایندگیها و
امدادگران سایپا برای کمک به حادثه دیدگان خرب داد.
به گزارش سایپانیوز ،رضا تقي زاده ضمن ابراز تاسف ،اظهار کرد :با توجه به وقوع حادثه زلزله در استانهاي كرمانشاه
و ايالم ،منایندگیهای سایپا در اين استانها و استانهاي مجاور در راستاي انجام مسووليتهاي اجتامعي آمادگی دارند
تا به یاری زلزله زدگان بشتابند .به همین منظور در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه ،ستاد بحران و امدادرسانی
تشکیل شد و نیروهای امدادی به مناطق حادثه دیده اعزام شدند .همچنین  ۸منایندگی در استان های کرمانشاه،
ایالم و کردستان به طور ویژه برای ارائه خدمات امدادی مشخص شده اند و  ۱۶دستگاه وانت امدادی و  ۳دستگاه
خودروبر و مایحتاج روزانه حادثه دیدگان به همراه نیروی متخصص به مناطق زلزله زده اعزام گردیده اند  .عالوه
بر این ،کل شبکه فروش و خدمات پس از فروش سایپا در کشور ضمن آمادگی برای جمع آوری هدایای نقدی و
غیرنقدی  ،آماده توزیع این کمک ها در مناطق زلزله زده هستند.
وی ادامه داد :خودروهای آسیب دیده بر اثر زلزله بدون وقت قبلی و با فوریت پذیرش میشوند ضمن اینکه
قطعات یدکی مورد نیاز به صورت فوری برای منایندگیهای این استانها ارسال میشود .همچنین بر اساس دستور
مدیرعامل گروه سایپا ،متامي منايندگيهاي گروه سايپا در استان كرمانشاه و استان هاي همجوار موظف به ارائه
خدمات در خصوص اسكان آسيب ديدگان نايش از اين حادثه شده اند.

عرضه روغن موتورهای دست دوم معضل بازار خودرو

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک  ،فیلرت و روغن می گوید  :با افزایش بازرسی و نظارت بر بازار و
عرضه کنندگان تا حدودی روند عرضه قطعات یدکی قاچاق و تقلبی به بازار کاهش یافته است.
داوود سعادتی به خربخودرو اظهار داشت  :هر چند همچنان قطعات یدکی زیادی بسیاری با بسته بندی های
معترب و تحت عنوان برند های خارجی وارد بازار می شود که باید این جریان پی گیری و نسبت به عرضه آنها مقابله
مناسبی از سوی دولت و دستگاههای نطارتی صورت گیرد.
وی با اشاره به کاهش سهم قطعات تقلبی در بازار تاکید کرد  :سهم  35درصدی برندهای تقلبی و قاچاق در بازار
قطعات یدکی با افزایش نظارت ها امروز به  25درصد رسیده و حدود  10درصدی عرضه این قطعات کاهش یافته
است.
وی اظهار داشت  :برای ادامه جریان عرضه قطعات تقلبی و بی کیفیت به زودی جلسه ای را با تولیدکنندگان
خواهیم داشت تا قطعات تولیدی همگی دارای کد رهگیری شده و مشرتیان تنها از این کاالها خریداری منایند.
وی همچنین به اقدامات وزارت صنعت و معدن به منظور مقابله با ورود و عرضه الستیک های بی کیفیت به
کشور پرداخت و یاد آورشد  :بر اساس سیاست گذاری وزارت صنعت و معدن  ،الستیک های وارداتی باید از برند
معترب و دارای گواهی کیفیت اروپا باشند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک  ،فیلرت و روغن در ادامه به تقلبی و بی کیفیت بودن  40تا  45درصد از
فیلرت هوای موجود در بازار اشاره کرد و گفت  :متاسفانه مواد اولیه وارداتی این کاال نیز بی کیفیت است که بخشی
از این مواد در منازل و تولیدیهای غیراستاندارد تبدیل به فیلرت میشود.
سعادتی همچنین یکی از معضالت بازار خودرو را عرضه روغن های دست دوم عنوان کرد و افزود  :هم اکنون
سودجویانی با جمع آوری روغنهای سوخته و تصفیه آن و افزودن مواد اولیه با نام برندهای معترب این گونه را
روانه بازار میکنند.
مدیر فروش و امور نمایندگی های گروه سایپا:

شبکه نمایندگیهای فروش و خدمات با قابلیت های جهانی طراحی می شود

مدیر فروش و امور منایندگی های گروه سایپا گفت :بر مبنای چشم انداز در نظر گرفته شده ،شبکه منایندگی های
فروش و خدمات پس از فروش با قابلیت های جهانی طراحی می شود.
به گزارش سایپا نیوز؛ احمد کریم پور در هامیش آموزشی مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش سایپا با بیان این
مطلب اظهار کرد :بازاریابی امروز با شکل بازاریابی در گذشته تفاوت های زیادی پیدا کرده است و بر این اساس
طراحی روش های فروش نیز باید تغییر کند.
وی افزود :بر اساس برنامههای گروه سایپا تولید خودرو در گروه سایپا در سال  ۱۴۰۴به یک میلیون دستگاه در سال
خواهد رسید و بر همین مبنا باید روش های فروش و بازاریابی نیز متحول شود.
کریم پور با اشاره به تغییر رفتار مرصف کننده نهایی ،ادامه داد :برای تحول در روش های فروش ،باید مسووالن
فروش خودرو در منایندگی ها مورد توجه ویژه قرار گیرند و عالوه بر آن ،سیاست گذاری ها در گروه سایپا با
منایندگی ها به اشرتاک گذاشته شود .بر این اساس انجمنهای صنفی نقش بارز و موثری ایفا می کنند.
مدیر فروش و امور منایندگی های گروه سایپا با تاکید بر تقویت شبکه عملیاتی فروش و خدمات پس از فروش،
گفت :سایپا زیربنای خوبی برای منطقه ای شدن ایجاد کرده است که با عملیاتی شدن آن ،مشارکت منایندگی ها
در فروش و خدمات پس از فروش افزایش می یابد و به نوعی بازسازی و انتقال ساختارهای فروش و خدمات به
ابر منایندگی ها انجام خواهد شد.
کریم پور ادامه داد :ما مشاور امین و صدیق منایندگی ها هستیم و عارضه یابی شبکه و کشف توامنندی ها در
حوزه فروش و خدمات پس از فروش در دستور کار قرار می گیرد.
وی همچنین افزود :برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده ،ارزیابی های مستمر دوره ای و نیازسنجی شبکه
در حوزه آموزش و منابع انسانی با جدیت انجام خواهد شد و استانداردها در مسیر جهانی شدن به روز رسانی
می شود.
کریم پور گفت :ما معامری جدیدی در فروش و خدمات پس از فروش تعریف کرده ایم و در حال طراحی طرحی
جدید هستیم که بر اساس آن سازمان فروش و خدمات پس از فروش با ساختاری چابک ،خالق و نوآور ایجاد
خواهد شد .

برجام مشکالت صنعت خودرو را به حداقل کاهش داد

یک فعال صنعتی تولیدکننده لوازم خودرویی با ابراز خشنودی از اجرایی شدن برجام ،آن را به مثابه مسکّنی برای
بخش صنعت کشور توصیف کرد که سایه تعطیلی های وسیع و تعدیل نیروها را از رس آن برطرف کرد.
«محمد تیموری» در گفت وگو با ایرنا ،از کمبود نقدینگی برای توسعه فعالیت ها ،تولید و رسمایه در گردش مورد
نیاز ،همچنین سود باالی تسهیالت بانکی به عنوان مهمرتین مشکالت فراروی فعاالن تولیدی خود یاد کرد.
وی که در زمینه تولید چراغ و آیینه انواع خودروی سواری و باری کوچک فعال است ،افزود :امروز تأمین مالی از
بانک ها با نرخ های باال و گاه با سود  30درصدی میرس می شود که منی تواند راهگشای بهبود وضع تولید باشد.
این فعال صنعتی یادآوری کرد که مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل و بخشی از آن را از خارج کشور و کشورهای
آملان ،تایوان ،کره جنوبی و چین وارد می کند ،اما در زمان اعامل تحریم ها رشکت متبوعش به دلیل ناتوانی در
تأمین این مواد تا مرز نابودی و تعطیلی کامل پیش رفته بود.
تیموری ادامه داد :برخی اظهارات دولتمردان وقت از جمله عبارت مشهور «پراید کیلویی چند؟» از سوی رئیس
دولت دهم نیز تأثیر سوء مضاعفی بر فعالیت فعاالن خودرویی و صنایع وابسته گذاشته بود؛ به طوری که رشکت
ما تا  20درصد تعدیل نیرو داشته و اضافه کاری های کارکنان را به صفر برسانم؛ موضوعی که مشابه آن را برای
بسیاری دیگر از رشکت ها و صنایع شاهد بودیم.
وی گفت :در زمان تحریم های اقتصادی ،قادر به تأمین مواد اولیه پالستیکی و بی کربنات ،همچنین ماشین آالت
مورد نیاز این صنعت نبودیم و اگر هم امکان این امر میرس می شد ،با چند دست گشنت از طریق واسطه های
متعدد امکانپذیر می شد که خود ،افزایش هزینه های رشکت را به همراه داشت.
تیموری همچنین با اشاره به سختی امکان مبادالت بانکی در زمان تحریم ها ،اظهار کرد :عمده پرداخت های رشکت
به خارجی ها در این زمان از طریق رصافی ها به انجام می رسید که با ریسک ها و مشکالت خاص خود همراه بود.
وی ترصیح کرد :در همین پیوند ،اما برجام مسکّنی بر دردهای پرشامر فعاالن این صنعت بود که تسهیل در
پرداختی ها و تأمین مواد اولیه را به دنبال داشته است.
این تولیدکننده لوازم خودرویی ادامه داد :اکنون برخی بانک های کوچک و متوسط آسیایی و اروپایی (به طور
عمده بانک های آملانی ،ایتالیایی ،چینی ،کره ای و تایوانی) به گشایش اعتبار برای رشکت ها اقدام می کنند؛ هرچند
هنوز نیز به ناچار و به دلیل رفع نشدن کامل تحریم های بانکی ناگزیر از پرداخت در برخی موارد از طریق
رصافی ها هستیم.
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رییس سازمان بورس مطرح کرد:

نقش ویژه بانکها و بیمهها در بازار سهام

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
اعالم کرد :اعتامد به بازار رسمایه خط
قرمز این نهاد است.
به گزارش ایبِنا ،شاپور محمدی با
تاکید بر اینکه اعتامد به بازار رسمایه
خط قرمز سازمان بورس و اوراق
بهادار است ،گفت :نقدپذیری و
پذیرش مسایل بازار رسمایه در دستور
کار قرار دارد و همواره در این راه
تالش خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش ،چهارمین جلسه
شورای اطالع رسانی وزارت امور
اقتصادی و دارایی با حضور شاپور
محمدی ،رییس سازمان بورس و
اوراق بهادار ،یارس فالح ،مدیر روابط
عمومی و امور بین امللل سازمان
بورس و اوراق بهادار ،سید مالک
حسینی ،مشاور وزیر و رییس مرکز
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
اقتصاد و همچنین مدیران روابط
عمومی ارکان این وزارت خانه در
سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار
شد.
تعامل دوجانبه با نهادهای اقتصادی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

ابراز داشت :ارکان اقتصادی از
جمله بانک ها و بیمه ها به عنوان
رشکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار ،اهمیت باالیی برای
بازار رسمایه دارند اظهار داشت  :در
صورتی که هر کدام از ارکان اقتصادی
کشور با مشکالتی روبرو شوند ،همه
نهادهای اقتصادی باید کمک کنند تا
مشکل برطرف شود.
دبیر شورایعالی بورس با تاکید بر اینکه
هیچکدام از مجموعه های مرتبط با
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،قصد
ندارند مشکالت یا مسایل پیش روی
خود را پنهان کنند ،ادامه داد :آنچه
برای مجموعه اقتصادی کشور مهم
است ،نقد منصفانه و ارایه پیشنهاد
برای بهبود عملکرد است.
پنجاهمین سالگرد بازار رسمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
با اشاره به پنجاهمین سالگرد فعالیت
بازار رسمایه خاطرنشان کرد :همگی
مدیران حارض در این نشست ،به
اهمیت بازار رسمایه و نقش آن ،در
توسعه اقتصادی کشور واقف و با
عملکرد آن آشنا هستند.

محمدی ادامه داد :اکنون  ۵۰سال
از فعالیت بازار رسمایه ایران می
گذرد .از سال  ۱۳۴۶فعالیت این
بازار اقتصادی آغاز شد و سپس در
سال  ۱۳۸۴قانون جدید بازار اوراق
بهادار در مجلس شورای اسالمی به
تصویب رسید و اصالحات الزم انجام
شد .این قانون ،با تغییرات عمده ای
روبرو شد.
وی با اشاره به احتامل برگزاری جشن
پنجاهمین سالگرد فعالیت بازار
رسمایه ابراز داشت :ما در این مراسم،
قصد داریم بازار رسمایه را آنگونه
که هست ،معرفی کرده و ابزارها،
امکانات و مشکالت به شکل کامل
و شفاف برای آحاد جامعه مشخص
شود.
شفافیت ،هدف همیشگی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
با اشاره به اینکه برای ورود به این
بازار باید از دانش و تخصص کافی
برخوردار بود ،گفت :برای فعالیت
در بازار رسمایه ،باید امکانات،
توامنندی ها ،ابزارها و خطرات
ذاتی این فعالیت اقتصادی روشن و

شفاف باشد .در این راه نیز ،کمک
و همکاری همه اصحاب رسانه از
جمله ،مدیرانی که امروز در این
نشست حضور دارند ،رضوری است و
سازمان بورس و اوراق بهادار به گرمی
از همراهی متخصصان فرهنگ ساز
جامعه استقبال می کند.
وی ترصیح کرد :رضوری است همه
مردم جامعه به ویژه فعالین اقتصادی
حارض در بازار رسمایه از گذشته این
نهاد اقتصادی آگاه بوده و از وضعیت
فعلی اطالع الزم را داشته باشند تا
بتوانند در خصوص آینده پیش بینی
های منطقی کنند.
دبیر شورایعالی بورس با تاکید بر
اینکه پنجاهمین سالگرد فعالیت بازار
رسمایه فرصت خوبی برای فرهنگ
سازی و آشنایی مردم با بورس است،
تاکید کرد :هدف همیشگی ،شفافیت
بیشرت این بازار و توسعه کمی و کیفی
آن است.
همچنین مدیرعامل رشکت اطالع
رسانی و خدمات بورس در این جلسه
گفت :نیم قرن از فعالیت بازار رسمایه
کشور گذشته است و امیدواریم این

رکن اقتصادی بالنده تر از گذشته
در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام
بردارد.
مشاور رییس سازمان بورس ابراز
امیدواری کرد بازار رسمایه کشور
منشا خیر و برکت برای آحاد جامعه
باشد.
سید مالک حسینی ،مشاور وزیر و
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت اقتصاد نیز ضمن
همدردی با بازماندگان زلزله غرب
کشور ،ضمن تقدیر از عملکرد روابط
عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار
از برگزاری این نشست قدردانی کرد
و گفت :قطعا پنجاهمین سالگرد
فعالیت بازار رسمایه یکی از رویداد
های مهم اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه همه ارکان اقتصادی
کشور به شکل مستقیم و غیر
مستقیم با بازار رسمایه در ارتباط
هستند ،گفت :انسجام و همدلی
بسیار خوبی میان ارکان اقتصادی
کشور شکل گرفته و قطعا در ماه
های آتی همه آحاد جامعه شاهد آثار
مثبت این رویکرد خواهند بود.

احتمال ورود پول الکترونیکی به فرابورس
مدیرعامل فرابورس از احتامل استفاده از بیت کوین در
این بازار خرب داد.
به گزارش ایبِنا،امیر هامونی درباره استفاده از پول
الکرتونیکی در بازارهای مالی ایران ،گفت :اخیرا شورای
عالی بورس مصوبه اوراق ارزی را نهایی کرد که ب ه موجب
آن اگر اوراقی غیر از ریال منترش شود نیازمند این است که
از سازمان بورس و بانک مرکزی مجوز بگیرد.

وی در ادامه درباره استفاده از بیت کوین در فرابورس
افزود :به تازگی در واحد تحقیق و توسعه فرابورس این
قضیه مورد بررسی قرار گرفت و اگر به این نتیجه برسیم که
مزایای استفاده از پولهای الکرتونیکی بیشرت از معایب آن
است ،میتواند در دستور کار قرارگرفته و از آنها استفاده
کرد.
گفتنی است درهمین رابطه مدیرعامل بورسکاال نیز چندی

پیش اعالم کرد ،قرار است با تشکیل یک کارگروه کاری برای
بررسی ویژگیهای بیتکوین ،راهکارهای استفاده از بیت
س کاال مورد بررسی قرار گیرد.
کوین در حوزه بور 
وی در عین حال تاکید کرد :نهاد رسمی تنظیم مقررات در
س کاال بهعنوان جزئی از
این زمینه بانک مرکزی است و بور 
یک کل قادر نیست چنین کاری را به طور مستقل انجام
دهد.

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد:

راه اندازی نسخه جدید سامانه نت کلیر
مدیر امور نارشان رشکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار
و تسویه وجوه (سامت) از افزایش قابلیت های سامانه نت
کلیر در بازار رسمایه خرب داد.
به گزارش سامت ،مریم شاه حسینی از راه اندازی نسخه
جدید سامانه نت کلیر در بازار رسمایه خرب داد و گفت:
اضافه شدن کد ملی سهامداران بر روی اعالمیه و گواهینامه
های بازار رسمایه برای نخستین بار ،امکان درج و گزارش
دهی هزینه انبار گواهی های سپرده کاالیی ومالیات سپرده
کاالیی بر ارزش افزوده آن و گزارش دهی مالیات بر ارزش
بر افزوده معامالت از قابلیت های جدید این سامانه است.
وی با تاکید بر تالش های انجام گرفته در چند سال اخیر برای
تسهیل ارایه خدمات به کارگزاران ،نارشان و سهامداران اظهار
داشت :سامانه نت کلیر جهت تسویه و پایاپای انواع اوراق
بهادار و همچنین برای ارائه گواهینامه های غیر کاغذی به
رسمایه گذاران ،از سال  90راه اندازی شده است.

مدیر امور نارشان سامت با بیان اینکه نت کلیر دارای دو
سامانه مجزاست ،ادامه داد  :این سامانه توسط رشکت
سپرده گذاری مرکزی ایران توسعه داده شده که گزارش
های الکرتونیک و غیر کاغذی را که منشاء آن سامانه پس
از معامالت بازار رسمایه است ،ایجاد کرده و آن را در اختیار
ی دهد.
ذینفعان خود قرار م 
وی اضافه کرد :سامانه اول برای انتقال داده های معامالت
و گواهینام ه ها از سامانه پس از معامالت به وب سایت
نت کلیراست .سامانه دوم برای انتشار گواهینامه های
الکرتونیک و گزارشات اختصاصی برای کارگزاران ،اتاق
پایاپای و سایر ذینفعان ،استفاده می شود و اعالمیه های
الکرتونیکی و گواهینامه های معامالت را به کمک یک
سیستم گزارش گیری الکرتونیک ایجاد کرده و قادر به تهیه
گزارش های سفارشی تسویه ،کارمزد و صورتحساب مالی
است.

شاه حسینی با تاکید بر افزایش امنیت و اعتبار گواهینامه
های سپرده کاالیی یا درج کدملی افزود :برای نخستین بار
کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی بر روی
گواهینامه های صادره برای کلیه ابزارهای مالی درج شده
است که این امر باعث افزایش اعتبار و سهولت اعتبارسنجی
گواهینامه های بازار رسمایه شده است.
وی افزود  :نارشان م 
ی توانند با استفاده از نرم افزار Cert
 ،Reporterگواهینامه های سهامداران خود را چاپ کنند.
برخی از ویژگی های این سامانه را می توان به کاربرد آن
در اوراق سلف نفتی ،اوراق مشارکت ارزی ،بورس ارز،
قابلیت های تسویه اوراق با واحدهای پول متفاوت و
همچنین قابلیت تعریف پویای ارزهای جدید ،تهاتر با بورس
و فرابورس ،رسعت باال  20000معامله در دقیقه ،غیر کاغذی
شدن گزارش های کارمزدها ،پایاپای روزانه ،اعالمیه ها،
گواهینامه و...نام کرد.

معامالت الگوریتم ،کلید رشد مولفه های بورسی
به دلیل اینکه توسعه معامالت الگوریتمی حجم و ارزش معامالت را افزایش می دهد ،ارتقای
سیستم های زیرساختی موضوعی مهم است .در کل معامالت الگوریتمی یکی از مهمرتین ابزارهایی
است که می تواند به تعمیق هرچه بیشرت بازار بیانجامد.
به گزارش سنا ،علی اسالمی بیدگلی ،در گفتگویی معامالت الگوریتمی را اینچنین ترشیح کرد:
معامالت الگوریتمی دسته ای از معامالت هستند که براساس حجم قابل توجه ای از داده ها و
پردازش آنها اقدام به انجام معامالت می شود ،و هدف آن ها انتخاب حجم و اسرتاتژی ورود و
خروج در رسمایه گذاری ها است.
وی در ادامه بیان کرد :در مجموعه هایی که حجم های قابل توجه ای از معامالت را انجام داده و
این معامالت به صورت الکرتیکی یا آنالین انجام می شود ،از این روش به کرات استفاده می شود.
اسالمی بیدگلی در ادامه بیان کرد :بانک های رسمایه گذاری ،صندوق های بازنشستگی و صندوق
های رسمایه گذاری مشرتک از مجموعه هایی هستند که مدیریت دارایی و سبدگردانی آن بر اساس
معامالت الگوریتمی شکل داده می شود .به همین دلیل در بازار رسمایه ایران نیز این روش می
تواند دست آوردهای بسیاری داشته باشد.
این کارشناس بازار رسمایه همچنین افزود :اسرتاتژیست ها برای استفاده از معامالت الگوریتمی
از روش های مختلفی استفاده می کنند ،بنابراین در دنیا با مدل های متعددی از این معامالت
مواجه هستیم .
وی افزود :متداول ترین مدل های الگوریتم ها؛ مدل الگوریتم میانگین موزون حجم و قیمت،
الگوریتم های آربیرتاژی و الگوریتم موزون زمان و قیمت است.
این کارشناس بازار رسمایه در خصوص استفاده از این ابزار در بازار رسمایه ایران بیان کرد :آنچه که

در کشور ما در حال شکل گیری است و طبیعتا به دلیل نوین بودن آن باید احتیاط های الزم صورت
بگیرد ،الگوریتمی برای بازارگردانی رشکت ها و اوراق پذیرفته شده در بورس است.
وی افزود :یکی از اسرتاتژی های اصلی برای افرادی که از معامالت الگوریتمی استفاده می کنند،
استفاده از ابزار پوشش ریسک است .با این روش سیستم این امکان را پیدا می کند حجم زیادی
از تقاضا و عرضه را به صورت همزمان پردازش و وارد سیستم معامالتی کند .این کاربرد می تواند
پوشش ریسک بازار را افزایش دهد و نوسانات را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
اسالمی بیدگلی در ادامه بیان کرد :در بازارهای مالی دنیا به دلیل عمق قابل قبول این بازارها،
معامالت الگوریتمی شبیه سازی کمی دارد و حضور آن ها منجر به بهبود و تعمیق بازار رسمایه و
کارایی آن ها شده است .به همین دلیل در بازار رسمایه ایران باید دقت الزم را داشته باشیم تا این
ابزار کارایی خود را از دست ندهد و به جای اثربخشی ،اثرات مخرب نداشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد :بازار رسمایه ایران به دلیل محدودیت هایی که دارد می تواند مسیری را
ایجاد کند تا کارایی این ابزار کم شود ،به همین دلیل لزوم ایجاد بسرتهای کافی بسیار مهم است.
این کارشناس بازار رسمایه ابزارهای الزم برای ایجاد این ابزار را اینچنین برشمرد و گفت :افزایش
حجم ،ارزش و سهام شناور باید در دستور کار قرار بگیرد .همچنین باید فضایی ایجاد شود تا تنوع
ابزارهای مشتقه در بازار افزایش پیدا کند.
وی افزود :از دیگر پیش نیازهای آن افزایش ظرفیت سیستم های معامالتی است .توسعه سیستم
های نرم افزاری و پشتیبانی در این مسیر بسیار مهم است که باید به آن توجه شود.
این کارشناس بازار رسمایه همچنین بیان کرد :به دلیل اینکه توسعه معامالت الگوریتمی حجم و
ارزش معامالت را افزایش می دهد ،ارتقای سیستم های زیرساختی موضوعی مهم است.

شاخص بورس در آستانه ارتفاع  ۸۸هزار واحد قرار گرفت

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار رسمایه  ۱۱۷واحد رشد کرد و به قله  ۸۸هزار واحد نزدیک شد.
به گزارش تسنیم؛ در جریان دادوستدهای دیروز بازار رسمایه تعداد 784میلیون سهم و حقتقدم به ارزش
179میلیارد تومان در 46هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 117واحدی در ارتفاع
87هزار و 949واحد قرار گرفت.
بیشرتین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام دیروز به نام منادهای فوالد مبارکه اصفهان ،پاالیش نفت اصفهان
و پارس خودرو شد و در مقابل منادهای معامالتی پرتوشیمی جم ،رسمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تامین و
بانک ملت با افت خود مانع افزایش بیشرت شاخص شدند.
شاخصهای اصلی بازار رسمایه هم روز متعادلی را پشت رس گذاشتند بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی)
37واحد ،کل (هموزن) 18واحد ،قیمت (هموزن) 14واحد ،آزاد شناور 130واحد و شاخص بازار اول و دوم به
ترتیب  93و  196واحد رشد کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 260میلیون ورقه به ارزش 204میلیارد تومان در
31هزار نوبت ،آیفکس  1.6واحد رشد کرد و در ارتفاع 989واحد قرار گرفت.

سازوکار خرید توافقی زعفران از بورس کاال ابالغ شد

معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از هدایت سازوکار خرید توافقی محصول
زعفران از طریق ظرفیت های ایجاد شده در بورس کاال با قید فوریت خرب داد و دستورالعمل معامالت توافقی
این محصول با استفاده از گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال را ابالغ کرد.
به گزارش «پایگاه خربی بورس کاالی ایران» ،طبق این دستورالعمل ،خرید زعفران به قیمت توافقی توسط سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران در قالب دو سناریو در نظر گرفته شده که زمان اجرای آن از تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۲
لغایت  ۱۳۹۶.۰۹.۳۰است؛ سناریوی اول ،خرید فیزیکی زعفران است که توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران با پرداخت  ۴۰درصد از پول کشاورز بوده که در آن معامله به صورت قطعی انجام می گردد و زعفران
خریداری شده برای تقویت بخش صادرات و حفظ جایگاه بین املللی زعفران از طریق بورس کاالی ایران عرضه
می شود .سازمان مرکزی تعاون روستایی موظف است مابقی وجه زعفران خریداری شده از کشاورزان را از محل
درآمد ناشی از فروش محصول و یا تسهیالت دریافتی برای خریدهای تضمینی و توافقی تسویه کند.
در سناریوی دوم نیز خرید زعفران به شکل گواهی سپرده کاالیی مورد معامله در بورس کاالی ایران است که
طی آن قیمت توافقی زعفران برمبنای مشخصات کیفی و وضعیت ظاهری انواع محصول ،در  ۴دسته تعیین
شده است.
بدین ترتیب ،قیمت های توافقی مصوب زعفران ممتاز رشته ای بریده (نگین) به ازای هر کیلوگرم  ۵۴میلیون
ریال ،قیمت زعفران رشته ای بریده ممتاز (رسگل یا رسقلم) هر کیلوگرم  ۵۱میلیون ریال و قیمت توافقی مصوب
برای زعفران رشته ای درجه یک (پوشال مرغوب) هر کیلوگرم به قیمت  ۴۸میلیون ریال است.
قیمت مصوب توافقی زعفران رشته ای درجه دو (پوشال معمولی) نیز به ازای هر کیلوگرم  ۴۳میلیون ریال تعیین
شده است.
در این شیوه سازمان مرکزی تعاونی روستایی موظف به خرید  ۳۰درصد گواهی سپرده کاالیی صادر شده برای
کشاورز با سازوکار معامالت گواهی سپرده کاالیی بوده و نسبت به تسویه حساب با کشاورزان براساس مقررات
بورس اقدام می کند.
 ۷۰درصد باقیامنده محصول کشاورز توسط مبارش به مدت سه ماه با اخذ هزینه انبارداری از کشاورز نگهداری
می شود و در صورتی که طی سه ماه مذکور کشاورز موفق به فروش محصول خود در بورس نشود ۷۰ ،درصد
مذکور نیز پس از سه ماه با هامن حداقل قیمت خرید توافقی توسط مجری طرح با سازوکار معامالت گواهی
سپرده کاالیی خریداری شده و با کشاورز تسویه می شود.
در این راستا ،دو انبار با ظرفیت مناسب و قابل ارتقا در شهرهای مشهد و تربت حیدریه در بورس کاال پذیرش
شده اند و ظرفیت های انباری جدید نیز در حال پذیرش هستند.
جهت تسهیل معامالت برای کشاورزان ،بورس کاال آمادگی خود را برای فراهم کردن بسرتهای موردنیاز از جمله
اخذ کد بورسی ،استقرار منایندگان رشکت های کارگزاری و غیره و همچنین تدوین ضوابط موردنیاز برای عملیاتی
کردن این طرح ،اعالم کرده است.
پیش از صدور این ابالغیه ،رییس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز طی صدور نامه
ای خطاب به مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به مزیت های بورس کاال در زمینه شفاف
سازی معامالت و قیمت های عرضه شده ،حذف واسطه گری های غیررضوری ،کاهش هزینه های معامالتی و
نگهداری ،ایجاد رقابت سامل و رونق صادرات ،خواستار هدایت سازوکار فرآیند خرید توافقی محصول زعفران از
طریق بورس کاال شده بود.

مهمترین ریسک های این روزهای بازار سرمایه

بازار رسمایه این روزها به دلیل افزایش ریسک های سیاسی شاهد افت قیمت ها و کاهش شاخص است اما
ریسک های سیاسی معموال اثر کوتاه مدتی بر روند معامالت سهام دارد و پس از دوره ای کوتاه بازار مجددا از
عوامل درونی برای معامالت تاثیر می گیرد.
مهدی افضلیان  ،کارشناس بازار رسمایه در گفت و گو با عرص مالی در خصوص روند معامالت این روزهای بازار
رسمایه گفت :ریسکهای سیاسی و تنشهای منطقهای که درحالحارض بازار با آن روبهرو است ،بهطور طبیعی
رسمایه گذاران را نگران کرده و در روند معامالت تاثیر گذار است .
وی با تاکید بر اینکه اثر ریسک های سیاسی در بازار رسمایه کوتاه مدت است ،افزود :ریسک های سیستامتیک
باعث ایجاد ترس و تردید در رفتارهای رسمایه گذاران می شود.
وی درباره رفتار رسمایه گذران در زمان افزایش ریسک های سیستامتیک گفت :در این رشایط رسمایه گذارانی که
در بازار حضور دارند ،ترجیح میدهند خرید و فروش های خود را متوقف کنند ازسوی دیگر متایل رسمایهگذارانی
که تازه قصد ورود به بازار را داشتند کاهش پیدا میکند.
این کارشناس بازار رسمایه با اشاره به اینکه افزایش تنش های سیاسی منطقه باعث افزایش نرخ نفت شده
است،گفت :زمانی که تنش سیاسی ایجاد شود در میزان تولید نفت هم اثرگذار است ،در این صورت به دلیل
کاهش عرضهها ،نرخ نفت افزایش پیدا میکند .ازسوی دیگر ،از آنجا که این ماده خام مورد استفاده همه دنیا
است ،بنابراین این تغییرات برای رسمایهگذاران خارجی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
وی تنش های منطقه را مهمرتین عامل افزایش قیمت نفت دانست و افزود :بازار رسمایه این روزها متاثر از این
تنش های سیاسی است اما اینکه این روند چقدر تاثیر گذار است  ،منیتوان نظر قطعی داد.
این کارشناس بازار رسمایه با تاکید بر افزایش قدرت تحلیل در بازار رسمایه گفت :درحالحارض و در مقایسه با
چند سال گذشته ،معامله گران بازار رسمایه روند منطقیتری نسبت به اتفاقهای سیاسی در پیش می گیرند.
وی افزود :به هرحال بازار جهانی هنوز وضعیت خوبی دارد ،با توجه به نزدیکشدن به روزهای پایانی سال
میالدی ،۲۰۱۷بهطور قطع مشکل خاصی در بازارهای جهانی ایجاد منی شود و آمار اقتصادی چین و امریکا و
اتحادیه اروپا هم مناسب است.
وی با تاکید بر اینکه رشایط بازار از نظر اقتصادی نگران کننده نیست ،گفت :اما اتفاقهای سیاسی قابل پیشبینی
نیست .با گذشت زمان نگرانی های بازار درباره خربهای سیاسی کاهش می یابد و دوباره به سمت گزارشهای ۹
ماهه حرکت کرده و بیشرت از این بابت متاثر میشود.
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حق انحصار قابلیت  Slide to unlockدر اختیار اپل

انتشار نسخه کوانتوم مرورگر فایرفاکس

رشکت اپل در نربد با رشکت سامسونگ برای حق انحصار قابلیت  Slide to unlockپیروز
شد.
به گزارش باشگاه خربنگاران جوان؛ برای گشودن قفل گوشی های همراه روش های مختلفی
توسط رشکت ها ارائه گردیده است که از روش های جدید می توان به قفل گشایی با Touch
 IDو  Face IDاشاره کرد ،از روش هایی هم که مدت زمان زیادی است مورد استفاده قرار
می گیرد می توان به استفاده از رمز ،الگو و کشیدن دست اشاره منود.

نسخه جدید مرورگر فایرفاکس با نام کوانتوم امروز منترش خواهد شد.
به گزارش باشگاه خربنگاران جوان؛ از آنجایی که امروزه دیگر کمرت کسی صرب و تحمل
استفاده از مرورگرهایی را دارد که رسعت استفاده از رایانه را کاهش میدهند ،رشکت موزیال
فایرفاکس اقدام به تولید نسخه جدیدی از مرورگر خود به نام فایرفاکس کوانتوم کرده است.
به گفته این رشکت ،فایرفاکس کوانتوم نسبت به مرورگر گوگل کروم ،به میزان  30درصد ،بهرت
و مؤثرتر از حافظه رم استفاده کرده است و همین امر به افزایش رسعت آن خواهد انجامید.
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چهکنیم که باتری گوشی شارژ بیشتری نگه دارد؟

ممکن است شام نیز جزو آن دسته از کاربرانی باشید که از طول مدت
شارژدهی باتری گوشی خود ناراضی بوده و بهدنبال راههایی برای افزایش
عمر مفید باتری گوشی خود هستند.
به گزارش ایسنا ،عوامل و فاکتورهای بسیاری در عمر مفید باتری گوشی و
طول مدت شارژ دهی آن تاثیرگذار هستند که میتوان با آگاهی یافنت از این
عوامل و رعایت آن کمک به سزایی به افزایش طول مدت شارژدهی باتری
گوشی و تبلت خود کرد.
از زمانی که صفحه منایش گوشیهای هوشمند بزرگ و بزرگرت شد و باوجود
سایز بزرگ منایشگرها ،گوشیها نازک شدند و از آن سو نیز کیفیت صفحه
منایش و دوربین آنها نیز به طور چشمگیر و قابل مالحظهای بهبود پیدا کرد،
مشکل شارژدهی طوالنی مدت باتریهای گوشی های هوشمند روز به روز
پررنگتر از دیروز شد .کاربران بسیاری با وجود رضایت از کیفیت باالی
صفحه منایش و بطور کلی عملکرد گوشی های خود ،از زمان بسیار کوتاهی
که باتریها می توانند شارژ نگه دارند ،ابراز ناخشنودی می کردند.
غول های تکنولوژی نیز به نظر می رسد با وجود تالش های فراوان برای
افزایش قدرت باتری گوشی های تولیدی خود ،هنوز نتوانسته اند طول مدت
شارژدهی باتری ها را به مدت زمان باالیی برسانند .آنها سعی داشتند همواره
با انتشار نسخههای بهروزرسانی شده از سیستم عامل گوشی های خود،
عملکرد کلی باتری را بهبود ببخشند .اما به نظر می رسد تنها کاری که کاربران
می توانند برای افزایش عملکرد باتری گوشی هایشان انجام دهند ،نکات
ریزی است که باید در گوشی خود به آن دقت کنند.
در این گزارش به بررسی مخترصی بر عوامل تاثیر گذار بر عمر مفید باتری
خواهیم پرداخت:
 .۱استفاده از اینرتنت همراه گوشی
یکی از علت هایی که باتری گوشی بسیاری از کاربران را مستهلک می کند،
استفاده بیش از اندازه و یا ناخودآگاه از اینرتنت همراه گوشی است .کاربران
باید به این نکته دقت کنند در صورتی که نیاز به اینرتنت و تبادل پیام از این
طریق ندارند ،از خاموش بودن آیکون اینرتنت همراه یا موبایل دیتا اطمینان
حاصل کنند.
 .۲استفاده از اینرتنت وای فای
اینرتنت وای فای گوشی با اینکه نسبت به اینرتنت همراه یا موبایل دیتا،
باتری کمرتی مرصف میکند اما باز هم جزو فاکتورهای پرمرصف باتری به
شامر می رود.
 .۳تنظیامت گوشی را چک کنید
برای مطلع شدن از اینکه چه برنامه ها و اپلیکشن هایی بیشرتین مرصف
باتری را دارند ،به تنظیامت گوشی رفته و در قسمت باتری ،می توانید مرصف
اپلیکیشن ها از لحاظ شارژ باتری را مشاهده و رصد کنید .در این قسمت،
به شام منوداری از پرمرصفترین برنامه ها ارائه می شود که می توانید در
صورت عدم نیاز یا استفاده از آن ،به طور کلی برنامههای مذکور را لغو نصب
یا  uninstallکنید.
 .۴برنامه های پشت زمینه را ببندید
در صورتی که به عنوان مثال از اپلیکیشن های پیام رسان یا غیره استفاده
روزانه دارید ،پس از هر بار استفاده و خروج از آن ،به طور کلی برنامه را
ببندید چراکه باز بودن برنامه های متعدد در پشت زمینه ،شارژ بسیاری از
باتری شام را هدر می دهد.
 .۵امکان اتصاالت غیر رضوری را خاموش کنید
امکانات اتصال بسیاری همچو ن �LTE, NFC, GPS, Wi-Fi, and Blue
 toothدر گوشی ها وجود دارد که تنها در صورت نیاز باید از آنها استفاده
کرد و به هیچ عنوان لزومی ندارد  ۲۴ساعته روشن باشند .با چک کردن
مداوم این امکانات و قابلیت ها ،می توانید از روشن بودن همیشگی و
مداوم آنها جلوگیری کنید.
 .۶از قابلیت اولرتا شارژ یا افزایش مدت زمان شارژ استفاده کنید
امروزه بسیاری از گوشی های هوشمند و جدید دارای قابلیت اولرتا شارژ یا
نام هایی با همین مضمون هستند که در اصل به منظور کاهش مرصف باتری
گوشی طراحی و تعبیه شده است.
 .۷نور گوشی را روی وضعیت خودکار تنظیم کنید
از آنجایی که صفحه منایش گوشی های هوشمند بزرگ بوده و از کیفیت
باالیی نیز برخوردار است ،باال بردن نور گوشی می تواند شارژ بسیاری از
باتری گوشی را مرصف کند .علت این امر نیز آن است که بدلیل بزرگ و با
کیفیت بودن صفحه منایش این گوشیها تعداد زیادی از پیکسلها وجود
داشته و نیازمند مرصف باتری هستند.
 .۸تصاویر متحرک پشت زمینه را متوقف کنید
یکی دیگر از عواملی که در مرصف باالی باتری گوشی تاثیرگذار است،
استفاده از تصاویر متحرک پشت زمینه است .برای کاهش مرصف باتری
گوشی خود ،این تصاویر متحرک را متوقف کنید.
 .۹اپلیکیشن های گوشی خود را بهروزرسانی کنید
شاید برایتان جالب باشد اما بهروزرسانی برنامه ها و اپلیکیشن های نصب
شده بر روی سیستم عامل گوشیتان ،می تواند کمک به سزایی در کاهش
مرصف باتری گوشی کند .سعی کنید با چک کردن زودهنگام در فروشگاههای
اینرتنتی معترب نظیر گوگل پلی استور ،برنامه های نصب شده گوشی خود را
بهروزرسانی کنید.
 .۱۰سیگنال دهی ضعیف امواج وای فای؛ علت مرصف باالی باتری
در صورتی که در منزل یا محل کارتان قدرت سیگنال دهی امواج شبکه
اینرتنت بی سیم وای فای ،کم یا بسیار کم باشد ،گوشی یا تبلت شام تالش
بیشرتی برای حفظ اتصال به مودم وای فای می کند و به همین علت هم
شارژ و باتری بیشرتی مرصف می کند.
در آخر باید گفت امید است با رعایت عوامل و نکات مذکور،
بتوانید عمر مفید و طول مدت شارژ دهی باتری گوشی خود را
افزایش داده و از قابلیت ها و امکانات گوشی خود لذت بیشرتی
بربید.
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وزیر ارتباطات مطرح کرد:

استفاده از پیامرسانهای مجاز
با یک سوم هزینه اینترنت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نوشت :استفاده
از پیام رسانهای مجاز ،یک سوم نرخ هزینه اینرتنت
را درپی خواهد داشت
به گزارش فارس ،محمد جواد آذری جهرمی با انتشار
عکس نوشتهای در اینستاگرام خود ،نوشت :استفاده
از پیام رسانهای مجاز ،یک سوم نرخ هزینه
اینرتنت را درپی خواهد داشت .تسهیالت ویژه برای

پیا مرسانهای مجاز.
در عکس نوشته وزیر ارتباطات آمده است :براساس
مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص
حامیت از پیامرسانهای بومی کمیسیون تنظیم
مقررات هزینه استفاده از پیامرسانهای مجاز در
شبکههای موبایل و ثابت را یک سوم نرخ هزینه
اینرتنت تصویب و ابالغ کرد.

مرکز ملی فضای مجازی لیست پیامرسانهای مجاز
را اعالم خواهد کرد.
درخصوص اختصاص فضا نیز هزینههای اتصال به
شبکه ملی اطالعات ،وزارت ارتباطات تسهیالت
ویژهای را برای این پیام رسانها در نظر گرفته است.
از محل وجوه اداره شده نیز وامهای کمبهره برای
پرداخت به این رشکتها در نظر گرفته شده است.

 80درصد محتوای اینترنت
مربوط به تصاویر است
معاون مرکز ملی فضای مجازی از
اجرای طرح «اینرتنت طبقهبندی
شده» در کشور خرب داد و گفت:
تقسیمبندی اینرتنت برمبنای
دسرتسیها براساس نیازها و
ماموریتها خواهد بود.
به گزارش مهر ،امیر خوراکیان در
نشست خربی در حاشیه یازدهمین
منایشگاه بیناملللی رسانههای
دیجیتال گفت :سیاستها باید تبدیل
به قانون و مقررات شود و با ابالغ
این مقررات به دستاندرکاران امر،
بتوانیم موانع تولید محتوا را برای
تولیدکنندگان کاهش دهیم تا آنها با
سهولت و آرامش و اطمینان خاطر
بیشرتی به فعالیتشان ادامه دهند.
بازدید روزانه  ۸میلیارد ویدئو در
فیس بوک
معاون محتوای مرکز ملی فضای
مجازی ،با اشاره به ویژگیهای محتوا
در فضای مجازی و اهمیت تصویری
شدن محتوا در فضای مجازی گفت :با
گذشت زمان ،تصویری شدن محتوا در
فضای مجازی امری جدی است.
وی گفت :بیش از  ۸۳درصد کل
محتوای جهان در فضای مجازی در
حال جابجایی محتوای تصویری است.
ویدئوها در دنیا در سه سال اخیر
دوبرابر شدهاند .همچنین فیسبوک
روزانه ۸میلیارد بازدید ویدئو دارد.
معاون محتوای مرکز ملی فضای
مجازی ترصیح کرد :دادههای باز
موضوع دیگری است که اهمیت
بسیاری دارد .هرچه در فضای
مجازی پیش میرویم ،دسرتسی آزاد
به اطالعات نرمافزار و دادههای باز
در فضای مجازی بیشرت میشود و
اطالعات بیشرتی در اختیار کاربران
قرار میگیرد.

وی از دیگر موارد بسیار مهم در
فضای مجازی را تولید و انتشار
محتوا عنوان کرد و گفت :تولید و به
اشرتاکگذاری محتوا دارای اهمیت
است.
خوراکیان اظهار کرد :این سه مورد
تأکیدی در فضای مجازی عارضهها
و مالحظات بسیاری دارد که الزم
است بیشرت به مباحث توجه داشته
باشیم .از جمله مالحظات بازنگری در
قوانین و ضوابط و مدل مواجهه با
رسویس ویدئومحور است .در کشور
با مشکالتی روبرو هستیم و کسانی
که در این حوزه فعالیت میکنند،
با موانع و محدودیتهایی روبرو
هستند.
وی یادآور شد :همه فعاالن فضای
مجازی و کسانی که در ارائه رسویس
و زیرساخت نقش دارند ،براساس
مسئولیت اجتامعیشان وظیفه دارند
این مسأله را برای کاربران تبیین کنند
که دادهها هیچ امنیتی در فضای
مجازی ندارد و باید در توزیع و
انتشار محتوا توجه بیشرتی داشته
باشند.
معاون محتوای مرکز ملی فضای
مجازی ترصیح کرد :کسانی که
در حوزه زیرساخت ،ایجاد شبکه
ارتباطات ،مدیریت و ارائه رسویس
نقش دارند ،مسئولیت اصلی
اجتامعی را دارند و باید توجه
اساسی به موضوع محتوا داشته
باشند .همچنین ضوابط و مقررات
به تولید محتوای داخلی کمک
میکند.
فضای شبکههای اجتامعی در ماههای
آینده متحول میشود
خوراکیان با اشاره به پیامرسانهای
داخلی گفت :در ماههای آینده شاهد

تحوالتی در حوزه سایرب خواهیم بود و
حتام وزارت ارتباطات زیرساختهای
الزم را برای پیامرسانهای داخلی
فراهم میکند .همچنین رسویسهای
خدماتی هم فعالیتشان را به درستی
انجام خواهند داد.
وی ادامه داد :مردم در حوزه
پیامرسانها تصورات غلطی دارند
مبنی بر اینکه فضا اطالعاتی خواهد
شد و امنیتی برایشان نخواهد بود،
درحالی که اینطور نیست و اطالعات
کاربران در فضای پیامرسانهای
داخلی امن خواهد بود.
معاون محتوای مرکز ملی فضای
مجازی ترصیح کرد :سند رسانههای
اجتامعی تصویب شده است و ما
مشکلی در این زمینه نداریم و به
شدت در حال پیگیری تحول در ابعاد
مختلف سند هستیم.
وی بیان کرد :از پیامرسانهای
داخلی به صورت مرحلهای حامیت
میکنیم .پیا مرسانهای داخلی باید
فعالیتهای خود را آغاز کنند و
بخشی از حامیتها در مسیر ثبت و
مجوز است تا در این بخش نسبت
به گذشته به راحتی وارد عمل شوند.
همچنین پس از فعالیتشان به میزان
جذب مخاطب ،امکانات زیرساختی
حامیت میشود .در ادامه حامیتهای
سختافزاری ،دانش فنی ،تعرفهها
و هزینهای از سوی وزارت ارتباطات
تسهیالتی برایشان درنظر گرفته شده
است.
اینرتنت طبقه بندی شده اجرایی
میشو د
خوراکیان با اشاره به اینرتنت
طبقهبندی شده گفت :طرح اینرتنت
طبقهبندی شده طرحی است که
اجرایی میشود .بر این اساس برخی از

مراکز خاص همچون مراکز پروژهشی
و دانشی ،فرهنگی ،دانشگاهها،
رسانهها میتوانند به بخش عظیمی
از اینرتنت دسرتسی داشته باشند.
سعی داریم تقسیمبندی اینرتنت به
گونهای باشد تا دسرتسیها براساس
نیازها و مأموریتها باشد.
وی افزود :در دو سال اخیر ،مصوبات
کوتاه را تبدیل به اسناد قابل انتشار
در کشور کردهایم ،اسنادی که وظایف
را در حوزههای مختلف مشخص
میکند تا زندگی فضای مجازی
براساس اسناد ملی به سهولت و بدون
مشکالت باشد.
معاون محتوای مرکز ملی فضای
مجازی ترصیح کرد :شبکه ملی
اطالعات ،فضای مجازی سامل ،مفید،
ایمن ،تولید محتوای منطبق با فرهنگ
ایرانی اسالمی ،آموزش و فرهنگسازی،
صیانت از کودکان و نوجوانان ،خط
و زبان فارسی از جمله موضوعات
و محورهای  ۲۵گانهای است که
برایمان اهمیت بسیاری دارد.
وی یادآور شد :در سال  ۹۶ما برای
حامیت و توسعه محتوا در کارگروهی
بیش از  ۹۰موضوعی که مانعی برای
تولید محتوا بوده را شناسایی کردیم
و از این تعداد  ۱۵موضوع را در
اولویت قرار دادیم و هماکنون با
کمک دستگاههای ذیربط در حال
تنظیم تفاهمنامه و مصوبات هستیم
تا به رشد فضای مجازی کمک بیشرتی
کند.
خوراکیان اظهار کرد :با انحصار در
حوزه فضای مجازی موافق نیستیم
و باید کمک کنیم تا اپراتورها و
همه کسانی که در حوزه خدمات و
ارتباطات نقش اصلی دارند ،در بازار
تولید مفید باشند.

برگزاری نخستین نمایشگاه شهر هوشمند در کشور
دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به برگزاری نخستین منایشگاه
شهر هوشمند در بهمن ماه سال جاری ( )۱۳۹۶از حضور رشکتهای داخلی
توامنند در این حوزه و همچنین برخی رشکتهای خارجی در این منایشگاه
خرب داد.
اصغر رضانژاد – دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای تهران– در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره به برگزاری نخستین منایشگاه شهرهوشمند در بهمن ماه سال جاری
( )۱۳۹۶و ارتباط آن با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اظهار کرد :اساسا
موضوع شهر هوشمند بدون استفاده از فناوری اطالعات قابل تصور نیست،
چرا که همه موضوعاتی که باعث هوشمندسازی شهرها میشود موضوعات
مربوط به فناوری اطالعات است.
وی با اشاره به زیرساختهای تکنولوژیک ،شهرهای هوشمند اعم
از زیرساختها فیربی و بیگدیتاها ،اظهار کرد :شهر آینده شهر
گسرتدهای است که متام حوزههایی که انسان با آن رسوکار دارد را در بر
میگیرد.
در زمینه مسائل حملونقل ،کنرتل ترافیک ،ساختامن هوشمند و  ...شهرهای
هوشمند به استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی نیاز دارند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای ادامه داد :در منایشگاه شهرهوشمند که در

منایشگاه بیناملللی آفتاب برگزار خواهد شد همه رشکتهای رشکت کننده
در این منایشگاه رشکت های عضو سازمان نظام صنفی رایانهای خواهند
بود .هدف از این منایشگاه ارائهی توامنندیهای فعالین داخلی این حوزه و
منایش آن برای عموم مردم و مسئولین است تا توامنندیهای داخلی برای شهر
هوشمند ارائه و شناخته شود .در منایشگاه امسال سعی میکنیم تا عالوه بر
رشکتهای خصوصی ،رشکتهای دولتی هم حضور داشته باشند تا دغدغهها و
خواستههای آنها نیز مطرح و شنیده شود.
وی با بیان این که در منایشگاه امسال شاید نشود که همه رشکتهای خارجی
بیایند ،اظهار کرد :درصددیم تا رشکتهای شاخص خارجی و مرجع در حوزه
شهرهای هوشمند در منایشگاه حضور داشته باشند .برخی رشکت های شاخص
و رسلیست مرتبط با مبحث شهرهای هوشمند در مناطق رشق آسیا و اروپا
احتامال در این منایشگاه حضور خواهند داشت.
رضانژاد در پایان نیز به ویژگی های محل برگزاری این منایشگاه اشاره کرد و
گفت :منایشگاه شهر آفتاب خوشبختانه بسیار مجهز و مناسب برای برگزاری
منایشگاه شهرهوشمند و منایشگاههای مشابه است؛ به لحاظ محیطی نیز این
منایشگاه دارای پارکینگ وسیعی است و همچنین از لحاظ ارتباطی هم از
وضعیت خوبی برخوردار است.

مدیرعامل زیرساخت:

ارتباطات کشور در مناطق زلزله زده نرمال شد

مدیرعامل رشکت ارتباطات زیرساخت ،گفت :زیرساخت ارتباطی کشور در
مناطق زلزله زده به حالت نرمال و پایدار درآمده است.
به گزارش مهر ،فرهاد معارفی با بیان اینکه شبکه ارتباطات زیرساخت در
مناطق زلزله زده پایدار شده است ،گفت :وضعیت ارتباطی مناطق زلزله
زده غرب کشور (شهرهای قرص شیرین  ،رسپل ذهاب  ،ثالث باباجانی ،
اسالم آباد  ،کرند و داالهو) عادی است و شبکه ارتباطی هیچ مشکلی ندارد.
وی با اشاره به متهیدات درنظرگرفته شده با همکاری اپراتورهای موبایل،
تاکید کرد :هیچ مشکلی در زمینه اختالل یا قطعی ارتباط در مناطق
زلزله زده نداریم.
معاون وزیر ارتباطات در مورد قطعی برق در برخی از مناطق افزود:
تعدادی از سایت های تلفن همراه در این مناطق به دلیل قطعی برق از
مدار خارج شده بود که خوشبختانه با حضور تیم های فنی مشکل رفع
شده است.
معارفی خاطرنشان کرد  :با توجه به افزایش حجم متاس های ارتباطی در
این مناطق و برای رفع نگرانی هموطنان ،تجهیزات فنی و کانالهای ارتباطی
جهت سهولت در برقراری ارتباط افزایش پیدا کرده است .
وی افزود  :با متهیداتی که صورت گرفته جمعی از کارشناسان و متخصصان
از مرکز و ادارات کل ارتباطات زیرساخت استانهای همجوار در قالب
تیم های فنی برای پشتیبانی و مشکالت احتاملی به مناطق زلزله زده
اعزام شدند .
مدیرعامل رشکت ارتباطات زیرساخت از اعالم آمادگی این رشکت برای
کمک هر چه بیشرت به تأمین زیرساخت های ارتباطی جهت تسهیل در
ارتباطات مردم در مناطق زلزله زده خرب داد.

استفاده از سوخت هیدروژنی
برای فراهم کردن اینترنت

به زودی برق مورد نیاز «مزرعه های رسور» رایانه ای با سلول های سوختی
هیدروژن تامین می شود.
به گزارش مهر  ،سلول های سوخت هیدروژنی تاکنون برای خودروها به
کارگرفته می شدند .اما به زودی از آنها در مزرعه های رسور برای تامین
برق استفاده می شود تا خدمات اینرتنت را برای کاربران فراهم کنند.
درهمین راستا رشکت دایملر HPE، Power Innovation ،و آزمایشگاه
ملی انرژی های تجدید پذیر آمریکا مشغول توسعه مصارف سلول سوختی
هستند تا میکرو شبکه هایی داخل مراکز اطالعاتی بسازند .در حالت
معمول نیروهای خورشیدی و بادی انرژی مورد نیاز این مراکز اطالعاتی(یا
مزرعه رسور) را تامین می کنند .این درحالی است که هدف این
رشکت ها استفاده از سلول سوختی هیدروژن هنگام افزایش تقاضا یا
قطع برق است زیرا برخالف منابع دیگر انرژی ،ذخایر آن محدود نیست و
سلول های سوختی تا زمانیکه هیدروژن وجود دارد ،به فعالیت خود ادامه
دهند.
ساخت منونه های چنین سلول سوختی در سال جاری آغاز شده و رشکت
 HPEمشغول اتصال این سلول ها به سیستم هال فعلی فناوری اطالعات
است.
البته مدت زمان زیادی طول می کشد تا مراکز اطالعاتی سبز به طور کامل
شکل بگیرند.

منتظر آیفون های جدید اپل در سال  2018باشید

اپل قصد دارد در سال  2018مدل های جدیدی از آیفون با منایشگرهای
بزرگ و فراگیر عرضه کرده و نظر عالقمندان را به خود جلب کند.
به گزارش فارس  KGI Securities ،که تا به حال بارها اخباری را در مورد
ویژگی های مدلهای تازه آیفون منترش کرده این بار مدعی شده که در سال
 2018سه مدل جدید از آیفون عرضه می شود.
قرار است یکی از این گوشی ها دارای منایشگر  5.8اینچی و دیگری دارای
منایشگر  6.5اینچی باشد .منایشگرهای یادشده از نوع  OLEDخواهند بود.
مدل سوم از این گوشی ها  6.1اینچی بوده و همراه با منایشگر
ال سی دی روانه بازار می شود .البته اپل هیچ یک از این شایعات را رد یا
تایید نکرده است.
تراکم پیکسلی این سه گوشی  5.8 ،6.5و  6.1اینچی به ترتیب  480تا ،500
 458و  320تا  PPI 330اعالم شده است .احتامال این سه گوشی دارای
منایشگرهای فراگیر و متام صفحه و سیستم دوربین پیرشفته TrueDepth
باشند.به نظر می رسد ارزان قیمت ترین مدل آیفون در این مجموعه مدل
 6.1اینچی با منایشگر ال سی دی باشد که قیمت آن  649تا  749دالر برآورد
شده است .برای دو مدل دیگر برآورد قیمت خاصی ارائه نشده است.

هک  ۱۲میلیون پسورد گوگل
با ایمیل های فیشینگ

تحقیقات گوگل نشان داد از  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷میالدی  ۱۲میلیون نام ورود و
پسورد کاربران گوگل از طریق ایمیل های فیشینگ هک شده است.
به گزارش مهر  ،محققان گوگل پس از یک سال تحقیقات اعالم
کرده اند هکرها به طور مداوم سعی در نفوذ به حساب های کاربری این
موتور جستجو می کنند .محققان این رشکت یک سال رصف تحقیق درباره
نحوه رسقت پسورد کاربران توسط هکرها و فاش کردن اطالعاتشان در بازار
سیاه اینرتنت کرده اند .گوگل برای جمع آوری اطالعات درباره ابزارهای
هک با دانشگاه برکلی کالیفرنیا همکاری کرد.محققان متوجه شدند بیشرت
پسوردها به دو شیوه ایمیل های فیشینگ و نفوذ از طریق طرف سوم
(مانند دستیابی به پسوردها از اطالعات شخصی افراد در رشکت هایی
مانند  )Equifaxرسقت می شوند .همچنین تحقیق نشان داده بین مارس
 ۲۰۱۶تا ۲۰۱۷میالدی  ۱۲میلیون اطالعات شخصی ( نام ورود و پسورد) از
طریق ایمیل های فیشینگ و  ۳.۳میلیارد اطالعات شخصی کاربران گوگل از
طریق طرف سوم فاش شده است.

