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معاون رییس جمهور اباغ کرد؛

دستورالعمل فروش ارز صادراتی
طی بخشنامه سازمان توسعه تجارت؛

رییس شورای رقابت خبر داد:

همین صفحه

صفحه 2
وزیر نفت:
سخنگوی دولت اعام کرد:

به دستور وزیر اقتصاد انجام شد؛

سازمان برنامه مسئول تخصیص یارانه ارزی واردات ؛

صفحه 2

رییس کل گمرک اعام کرد:

رییس کل گمرک با اشاره به تعیین سهمیه واردات پوشاک در مناطق آزاد
گفت :پوشاک جزء کااهای هدف و در سطح  ۳یعنی مسیر قرمز قرار دارد که
ابتدا ارزیابی فیزیکی و سپس به ایکسری ارجاع داده میشود.
به گزارش خانه ملت ،فرود عسگری در خصوص عملکرد گمرک کشور در
زمینه واردات پوشاک و مبارزه با قاچاق کاا ،اظهارداشت :گمرک جمهوری
اسامی ایران به عنوان یکی از دستگاههای موثر و تعیین کننده در حوزه
تجارت خارجی ارتباطات خوبی با سازمانهای مانند توسعه تجارت و
دستگاههای متولی صدور مجوز دارد و به منظور تسهیل روابط پنجره واحد
تجارت فرامرزی را ایجاد کرده است.رییس کل گمرک کشور با بیان اینکه در
پنجره واحد تجارت فرا مرزی حدود  ۲۷سازمان در حال ارائه خدماترسانی
به صورت الکرونیک هستند ،گفت :صاحب کاا پس از اینکه کاای خود را
ثبت سفارش و وارد سیستم کرده تریفات گمرکی انجام و از متولیان صدور
مجوز ،مجوزها را اخذ و بر اساس آن پروانه صادر و در اختیار واردکنندگان
قرار میگیرد.
وی  ،عنوان کرد :گمرک ،دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت صنعت،
معدن و تجارت برای مناطق آزاد سهمیه پوشاک تنظیم کردهاند تا بر اساس
آن سهمیه عمل کنند ،این موضوع در قالب یک مصوبه از سوی دولت اباغ
شده است.

معاون امور اقتصاد و برنامه ریزی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتاعی گفت:
از مجموع  ۸۰۰هزار میلیارد ریال بدهی دولت به سازمان تامین اجتاعی،
 ۵۰۰هزار میلیارد ریال تهاتر می شود.
علی رزعیم در گفت و گو با ایرنا ،درباره برنامه های وصول طلب ۸۰۰
هزار میلیارد ریالی سازمان تامین اجتاعی از دولت تریح کرد :قرار نیست
وجهی پرداخت شود.
وی یادآوری کرد ،این بدهی به تازگی به رسمیت شناخته شده و بخش عمده
این مبلغ ،بدهی بانک رفاه به بانک مرکزی است که تهاتر می شود .همچنین
خود رکت ها می توانند این مبلغ را تهاتر کنند.رزعیم درباره تاثیر این
اقدام بر بحران زدگی صندوق ها گفت :این پرداخت ها اتفاق ویژه ای برای
خروج صندوق ها از بحران ایجاد می کند؛ زیرا وضعیت صندوق ها مشکل
بسیاری دارد.وی افزود :بیشر پول صندوق بازنشستگی را دولت پرداخت
می کند و اگر دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم احتاا همه
صندوق های بازنشستگی کشور را باید ملی کنیم.رزعیم از ارائه پیشنهادها
به دولت در این زمینه خر داد و درباره میزان همراهی دولت گفت :مساله
فقط دولت نیست و مجلس باید در کنار کل جامعه همراه باشد تا اهداف
مورد نظر محقق شود.
در بازار آزاد تهران ،قیمت هر قطعه سکه مام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰
هزار تومان کاهش ،به یک میلیون و  ۷۸۵هزار تومان رسید.
به گزارش مهر ،در جریان معامات دیروزبازار آزاد تهران ،قیمت هر قطعه
سکه مام بهار آزادی طرح جدید با  ۴۰هزار تومان کاهش به یک میلیون و
 ۸۷۵هزار تومان رسید ،ضمن اینکه هر قطعه سکه مام بهار آزادی طرح قدیم
نیز با  ۱۵هزار تومان افت ،به یک میلیون و  ۷۴۰هزار تومان معامله شد.
همچنین هر نیم سکه ده هزار تومان ،ربع سکه  ۱۴هزار تومان و سکه یک
گرمی  ۳هزار تومان ارزان شد و به ترتیب نرخ آنها به  ۸۷۵هزار تومان۵۳۵ ،
هزار و  ۵۰۰تومان و  ۳۵۳هزار و  ۵۰۰تومان رسید.

صفحه 2

صفحه 7

معاون رییس جمهور اباغ کرد؛

معاون اول رییس جمهور در شیوه نامه ای  ۱۲بندی ،شیوه فروش
ارز حاصل از صادرات را اباغ و برای  ۹۵درصد ارز حاصل از صادرات
صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد.
به گزارش مهر ،در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شده اند ظرف
شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ۹۵ ،درصد ارز حاصل از
صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها ،استفاده مایند:
واردات در مقابل صادرات ،پرداخت بدهی ارزی خود ،فروش ارز به بانک
ها و رافی های مجاز ،سپرده گذاری نزد بانک ها.
همچنین  ۵درصد باقیانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی،
تبلیغات ،دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.
براساس این اباغیه ،مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش
ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن
توسط وزارت صنعت ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود.
همچنین در بند دو این اباغیه آمده است :ارز حاصل از صادرات که نزد
بانک سپرده گذاری می شود در هر زمان رفا می تواند برای این امور
رف شود :واردات در مقابل صادرات ،پرداخت بدهی ارزی ،فروش ارز
به بانک ها و رافی های مجاز.
براساس اباغیه جهانگیری ،فروش ارز به بانکها و رافی های مجاز توسط
صادرکنندگان کاا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت
ارز(نیا)» از طریق این سامانه انجام شود.
من کامل بخشنامه  ۱۲بندی جهانگیری خطاب به دستگاههای اجرایی به
این رح است:
وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت صنعت ،معدن و تجارت-وزارت راه
و شهرسازی ،وزارت اطاعات ،وزارت کشور ،وزارت دادگسری ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسامی ،وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان برنامه و بودجه
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،بانک مرکزی جمهوری
اسامی ایران ،سازمان صدا و سیای جمهوری اسامی ایران ،ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاا و ارز ،دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری،
صنعتی و ویژه اقتصادی
در اجرای بندهای  ۵،۶،۷تصویب نامه شاره /۴۳۵۳ت  ۵۵۳۰۰ه مورخ
 ۱۳۹۷.۱.۲۲دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران به رح ذیل اباغ می شود:
-۱به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور،
صادرکنندگان کاا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی
گمرکی  ۹۵درصد ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش  FOBیا
 FCAیا  EXWکاا) به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنهااستفاده
ماید ۵ .درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی،
تبلیغات ،دفاتر خارج از کشور ،در اختیار صادرکننده خواهد بود.
الف-واردات در مقابل صادرات
ب-پرداخت بدهی ارزی خود
پ-فروش ارز به بانک ها و رافی های مجاز
ت-سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها
تبره  -۱مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط

وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعیین خواهد شد ،دستورالعمل اجرایی
این تبره توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصاد و
دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تهیه خواهد شد.
تبره -۲وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان رفا می تواند به مرف
جزهای الف ،ب و پ برسد.
تبره -۳فروش ارز به بانک ها و رافی های مجاز توسط صادرکنندگان
کاا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیا) از
طریق سامانه مزبور صورت گیرد.
-۲رکت های دولتی و رکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی
و رکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به
واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند .واردات این
صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات ،منحر به تامین نیازهای
خود خواهد بود.
تبره-فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به نحوی که با احتساب رکت های دولتی و رکت های وابسته به
نهادهای عمومی غیردولتی حداقل  ۸۰درصد صادرات کشور را شامل شود
در مقاطع سه ماهه اعام می شود.
-۳کلیه صادرکنندگان موظفند اطاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را
در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (ساصا) ثبت مایند.
-۴عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این
دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب
شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
-۵اعال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و
دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل
است.
-۶کمیته قیمت گذاری کااهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسامی
ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کااهای صادراتی را به
روز ماید.
-۷صادرکنندگانی که مقصد نهایی کاای آنها کشورهای عراق و افغانستان
می باشد و مبادات کاایی در بازارچه های مرزی تا اطاع ثانوی الزامی
به اجرای جز (پ) بند ( )۱ندارند.
-۸آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیان های پولی
سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند مشمول این دستورالعمل
می باشند.
-۹بانک ها و رافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب
مقررات ارزی به فروش رسانند.
-۱۰بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به
بانک مرکزی به فروش رسانند.
-۱۱گمرکات جمهوری اسامی ایران موظف است از تاریخ اباغ این
دستورالعمل اطاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت
سیستمی به بانک مرکزی ارسال ماید.
-۱۲انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی
به کارگروه موضوع ماده  ۱۴تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.

رییس شورای رقابت خبر داد:

رییس شورا و مرکز ملی رقابت با بیان اینکه فقط خودروهای زیر  ۴۵میلیون
تومان ،مشمول قیمت گذاری این شورا هستند ،گفت :مجوزی برای افزایش
قیمت خودرو نداده ایم.
به گزارش مهر  ،رضا شیوا گفت :تصمیم مایندگان مجلس در خصوص مکلف
کردن این شورا به تاسیس و تدوین اساسنامه نهادهای تنظیم گر در خصوص
کااهای انحصاری نقطه عطفی در مصوبات اقتصادی مجلس است که با
تفویض اختیارات شورای رقابت به تنظیم گرها عاوه بر تخصصی شدن اخذ
تصمیات تخصصی گامی بزرگ در جهت کوچک سازی دولت محسوب
خواهد شد.
وی با اشاره به نقش اساسی و سابقه  ۵۰ساله نهادهای تنظیم گر در اقتصاد
اکر کشورهای توسعه یافته افزود :قدیمی ترین نهاد تنظیم گر را در وزارت
ارتباطات و فناوری اطاعات داریم و اخیرا در برخی وزارتخانه ها فعالیت
هایی شاهد بودیم اما با توجه به دولتی بودن آنها ،این کار به نوعی قانونی
نیست.
رییس شورای رقابت تریح کرد :تنظیم گرها طبق قانون باید مستقل
و متشکل از اعضای خره و متخصص باشند و با رصد بازار در بازارهای
انحصاری ،ورود رقبا را تسهیل کنند.وی ادامه داد :در ماده  ۵۹قانون اجرای
اصل  ۴۴قانون اساسی ،موضوع تنظیم گرها آمده بود و شورای رقابت از دو
سال گذشته موضوع برق را با هاهنگی وزیر وقت نیرو به کمیسیون های
مربوطه ارجاع داد اما در نهایت بدون اعام دلیل از سوی دولت رد شد.
شیوا اظهار داشت :پس از عدم اقبال دولت به این موضوع ،با مایندگان
مجلس وارد گفتگو شدیم که خوشبختانه با رای خوب مایندگان حاا دولت
مکلف است  ۳ماه پس از دریافت اساسنامه آن را به مجلس ارسال کند تا در
خانه ملت نهایی شود.وی خاطر نشان کرد :در بازار خودرو به نهاد تنظیم
گر نیازی وجود ندارد چون بخش اعظم بازار بدلیل وجود واردات از سوی
رکتهای مختلف به استثنای خودروهای زیر  ۴۵میلیون تومان رقابتی است.
رییس شورا و مرکز ملی رقابت با اشاره به بررسی دستورالعمل تنظیم قیمت
خودرو تا خرداد ماه گفت :هنوز مجوزی درباره افزایش قیمت خودرو صادر
نشده است.رضا شیوا گفت :تنها خودروهای داخلی زیر  ۴۵میلیون تومان
مشمول قیمت گذاری این شورا است و بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت،
خودروسازان موظف به رعایت آن هستند.
وی ادامه داد :ساانه با بررسی  ۳شاخص کیفیت ،بهره وری و تورم بخشی
که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت می کنیم ،در خرداد ماه ،مجوز
افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعام می کنیم.

بازار سهام در این روزها به کمبود نقدینگی دچار است ،این موضوع ارتباط
مستقیم به انتظارات بازیگران بازار سهام از آینده اقتصاد و تصمیات سیاسی
در سطح بین املل دارد.
به گزارش ایسنا ،بورس تهران در این روزها بیش از هر روز دیگری نیاز به
نقدینگی دارد .دار  ۴۲۰۰تومانی و به طور کلی غیر شفاف بودن آینده بازار
ارز یکی از مهمرین موضوعاتی است که باعث شده رکت های بورسی با
ابهاماتی روبه رو باشند و تحلیل گران نتوانند موضع دقیقی درباره وضعیت
سوددهی رکتها داشته باشند.این موضوعات سبب شده شاخص کل بازار
سهام که در طی ماهها و هفتههای گذشته بارها حول کانال  ۹۶هزار نوسان
میکرد با ترک کانال  ۹۶و  ۹۵هزار واحدی به تراز  ۹۴واحدی وارد شود.دیروز
شاخص بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران  ۱۹۴واحد افت کرد
و به رقم  ۹۴هزار و  ۷۵واحدی رسید .همچنین شاخص کل هم وزن با ۲۶
واحد مواجه شد و تا رقم  ۱۶هزار و  ۷۳۰پایین آمد.
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سخنگوی دولت اعام کرد:
رییس دفر رییس جمهوری ،تاش برای بهبود وضعیت معیشتی
و امنیت شغلی کارگران را از اولویت های دولت تدبیر و امید
دانست و گفت :شخص رییس جمهوری به این مهم توجه ویژه
دارد.
به گزارش ایرنا ،محمود واعظی افزود :رییس جمهوری به طور
مداوم به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتاعی و همچنین وزیر
صنعت ،معدن و تجارت گوشزد میکند که کارگران رمایههای
کشور هستند و باید وضعیت معیشتی و امنیت آنها در اولویت
باشد.
وی اظهار کرد :نقش کارگران در بومی سازی محصوات توام با
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی بسیار موثر است.
وی یادآور شد :همه باید بدانیم اقتصاد ما زمانی شکوفا میشود
و میتوانیم بازارهای خارجی را تسخیر کنیم که کارگران از اینکه
نظام و دولت حامی آنها است ،اطمینان داشته باشند.
به دستور وزیر اقتصاد انجام شد؛

نخستین گزارش کمیته ویژه تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد،
از رشد  3۷0درصدی فروش رکت ها و اموال مازاد بانک های
دولتی و خصوصی کشور در سه ماهه پایانی سال  1396نسبت به
میانگین دوسال گذشته حکایت دارد.
به گزارش شادا ،کمیته ویژه تعیین تکلیف اموال و دارایی های
مازاد بانک ها که با دستور مسعود کرباسیان ،وزیر اقتصاد تشکیل
شده است ،طی گزارشی به میزان فروش بنگاه ها و اموال مازاد
بانک های دولتی و غیر دولتی در سه ماهه منتهی به  28اسفند
ماه  1396را با رشدی  3۷0درصدی ،معادل سه هزار و  366میلیارد
و  900میلیون تومان اعام کرد در حالی که این رقم در طول 33
ماه قبل از آن ،در مجموع بالغ بر حدود  10هزار میلیارد تومان
بوده است.
در این گزارش مجموع میزان فروش سهام رکت های متعلق به
بانک ملی ایران معادل  ۷2۷میلیارد و  409میلیون ریال متعلق به
دو رکت “صنعتی و معدنی توسعه ملی” و “چوب فریم” و 10
درصد سهام رکت “شفا دارو” اعام شده است.
بر این مبنا بانک ملی ایران همچنین نسبت به عرضه رکت
“دامپروری پارس” از طریق سازمان خصوصی سازی و نیز ارزش
گذاری دو رکت مهم زیر مجموعه از جمله “رکت رمایه
گذاری گروه توسعه ملی” در مجموع به مبلغ  49میلیارد و 344
میلیون ریال اقدام کرده است.
این گزارش حاکی است ،بانک صنعت و معدن نیز در این مدت
اقدام به پیش آگهی مزایده فروش رکت “گروه رمایه گذاری
آتیه دماوند” به مبلغ حدود  6هزار میلیارد ریال و انحال رکت
“آتیه الوند صنعت و معدن” به ارزش  104میلیارد ریال اقدام
کرده است.
دراین گزارش همچنین ،مجموع رقم حاصل از فروش بخشی از
سهام بانک ملت در رکت ملی “صنایع مس”“ ،پاایش نفت
بندرعباس”“ ،پروشیمی شازند”“ ،رمایه گذاری نفت و گاز
تامین” و “پروشیمی مبین” از طریق بورس را معادل  540میلیارد
ریال و فروش اماک مازاد بانک در سه ماه پایانی سال  1396را
مبلغ  651میلیارد ریال اعام شده است.
عرضه سهام رکت رمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به
ارزش یک هزار و  183میلیارد ریال از طریق بورس ،از جمله دیگر
اقدامات انجام گرفته از سوی بانک ملت در مدت مذکور بوده
است.
بر اساس این گزارش ،بانک تجارت نیز در سه ماه پایانی سال
گذشته ،نسبت به فروش بخشی از سهام رکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار و فروش اماک مازاد در خارج از بورس به
ترتیب به مبلغ  62و  22میلیارد ریال اقدام کرده است.
ارزش گذاری و عرضه سهام رکت های “تجارت الکرونیک
پارسیان”“ ،فواد مبارکه اصفهان”“ ،پروشیمی شیراز” و “پروشیمی
پردیس” در مجموع به ارزش  904میلیارد و  693میلیون ریال از
جمله دیگر اقدامات بانک تجارت در این خصوص محسوب می
شود.
بانک تجارت همچنین در این مدت نسبت به ارزش گذاری و
عرضه سهام رکت “سپرده گذاری مرکزی” و تسویه وجوه آن
و انتشار آگهی فروش “صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران” و
رکت های “بیمه معلم”“ ،توسعه انرژی تجارت آسیا” و “خورشید
درخشان هشتم” در اسفند ماه سال  1396اقدام کرده است.
این گزارش در ادامه با اعام فروش اماک مازاد بانک سپه به مبلغ
 285میلیارد ریال از انجام اقدامات ازم به منظور فروش رکت
“نیروگاه جهرم” از طریق فرابورس و نیز صورت دادن مهیداتی به
منظور افزایش رمایه از محل مطالبات بانک از “رکت رمایه
گذاری امید” با هدف آماده سازی این رکت برای فروش از طریق
بورس خر داده است.
در بخش دیگری از گزارش ،میزان فروش اماک مازاد بانک
کشاورزی معادل  49میلیارد ریال ،بانک توسعه تعاون معادل 5۷
میلیارد ریال ،و بانک صادرات معادل  12میلیارد ریال اعام شده
است.گزارش تریح دارد :ما حصل اقدامات انجام شده در اسفند
ماه سال  1396منجر به فروش  14میلیارد و  802میلیون ریال
اماک مازاد و سهام رکت های تابعه بانک ها شده است که با
احتساب اقدامات قبلی ،میزان فروش از تاریخ یکم دی ماه لغایت
 28اسفند ماه  1396مبلغ  33هزار و  669میلیارد ریال می باشد.

بودجه دولت در سال  96طبق مصوبه مجلس  92.3درصد محقق شد
سخنگوی دولت گفت :براساس
ایحه ،بودجه دولت در سال 96
صد درصد تحقق یافت اما بر اساس
بودجه مصوب مجلس ،حدود ٩٢.٣
درصد محقق شد که نشان دهنده
پیش بینی درست دولت است.
به گزارش ایرنا ،محمد باقر نوبخت
افزود  :در  11ماهه سال گذشته
فروش نفت ایران حدود  53دار
ولی به دلیل اینکه قیمت میعانات
گازی نیز معادل نفت گرفته می
شود ،ر جمع آن حدود  55دار
بوده است.
وی تریح کرد  :البته در اسفند ماه
قیمت فروش نفت حدود  60دار
بوده که پیش بینی می کنیم منابع
کشور حتی از میزان پیش بینی
بیشر شود.
محمد باقر نوبخت اظهار داشت:
هر سال همه برنامه ها و اهداف
در سندی به نام بودجه محاسبه می
شود ،اظهار داشت :پیش بینی منابع
و مصارف بودجه در سال  ٩٦برابر
با  ٣٢٠هزار میلیارد تومان بود که
نسبت به منابع و مصارف سال ٩٥
افزایش  ١٣درصدی داشته است.
وی افزود :بر این اساس ایحه
بودجه دولت صد درصد تحقق
یافت اما بر اساس بودجه مصوب
مجلس ،حدود  ٩٢.٣درصد محقق

شد که نشان دهنده پیش بینی
درست دولت است.
سخنگوی دولت اظهارداشت :پیش
بینی نفت در بودجه سال گذشته
بین  ٥٠تا  ٥٥دار برای هر بشکه
بود که بر اساس گزارش ها در یازده
ماهه سال  ٩٦قیمت هر بشکه نفت
 ٥٣دار و هر بشکه میعانات نفتی
 ٥٥دار بود.
وی تاکید کرد :منتظر تصمیات
دولت امریکا در  22اردیبهشت
نیستیم و برای همه رایط برنامه
ریزی کردیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه همه
منابع ارزی کشور شناخته شده
است ،تریح کرد 100 :میلیارد
دار ورودی و منابع بازار ارز است،
درحالی که مرفان کمر از این
مقدار است و بنابراین ،فزونی عرضه
به تقاضای دار داریم.
نوبخت با بیان اینکه متعهد شده
ایم کااهای وارداتی را با قیمت دار
 4200تومانی ثبت سفارش کنیم،
گفت :برای برخی کااهای اساسی
که با ارز مبادله ای  3800تومانی
وارد می شد ،دولت با اختصاص 3
هزار میلیارد تومان یارانه این فاصله
را پر خواهد کرد.
سیاست دولت در سال  9۷ساخت
 50هزار واحد مسکن است

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره
برنامه دولت در مقابل افزایش بی
رویه بهای مسکن و اجاره بها در
تهران ،اظهار داشت :سیاست دولت
این است که اداره بازار باید توسط
بخش خصوصی صورت پذیرد ،اما
دولت می تواند برای کنرل بازار در
رایط خاص ورود پیدا کند .از نظر
تعداد واحدهای مسکونی ساانه
بین  1تا  1.5میلیون واحد مورد
نیاز است ،به همین تعداد مسکن
ساخته می شود اما مسکن هایی که
مورد نیاز مردم باشد ،نیست.
سخنگوی دولت ادامه داد :سیاست
مسکن دولت در سال  9۷ساخت 50
هزار واحد مسکن شهری و ساخت
و ساز در بافت های فرسوده است.
قیمت تضمینی خرید هرکیلو گرم
گندم  1300تومان
نوبخت در پاسخ به سوال دیگری در
خصوص قیمت خرید تضمینی گندم
در سال جاری ،گفت :برای سال
جاری وزارت جهاد کشاورزی مایل
داشت قیمت بیشری را اعام کند،
اما از طرفی اگر قیمت خرید گندم
را افزایش دهیم آیا می توانیم نان
را هم گران کنیم؟ بر همین اساس
بنا شد قیمت تضمینی خرید گندم
در سال جاری ،هان  1300تومان
به ازای هر کیلوگرم باشد.

نوبخت درباره وضعیت رافیها و
نبود ارز در بازار اظهار کرد :ما به
صورت روزانه جلساتی داریم و مام
موارد مربوط به ارز و نیازهای ارز
بررسی میشود.
وی افزود :بانک مرکزی همه مواردی
که ثبت سفارش کردهاند ،تصمیاتی
گرفته است .ما در حال بررسی نقاط
آسیب هستیم ،از نظر دولت این کار
به درستی انجام میشود .ما برای 80
میلیون نفر برنامهریزی میکنیم و
ممکن است یک میلیون نفر دچار
محدودیتهایی شوند اما سعی
میکنیم مشکات را رفع کنیم.
سخنگوی دولت در بخشی از
سخنانش گفت :سیاست سازمان
برنامه و بودجه این است که
دستگاههایی که پولشان را در
سال گذشته نتوانستهاند به طور
کامل دریافت کنند ،در سال جدید
و ماههای ابتدایی آن از سهم
خودشان ،پولشان را زودتر دریافت
کنند .
نوبخت یادآور شد :با راهاندازی نیا
و هاهنگی وزارتخانههای ثبت
سفارش میکنند و بانک مرکزی،
مشکل عرضه چهار هزار و  200حل
میشود .قطعا خرید و فروش دار
بر پایه دار  5هزار تومانی در حوزه
ثبت و سفارش نداریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه
صدای تولیدکنندگان را درآورده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :ایرادات بسیار زیادی به قرارداد تجارت
تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه وارد است از جمله اینکه این قرارداد منجر به
افزایش صادرات کااهای ایرانی بعد از کاهش تعرفه ها نشده است.
پدرام سلطانی درگفتگوبا تسنیم ،اظهار کرد:هر چند از موافقان اجرای توافقنامه
های تجاری دو یا چندجانبه هستم زیرا این اقدام مقدمه ای برای ورود ایران
به سازمان تجارت جهانی که در حال حار چشم اندازی برای آن وجود ندارد
محسوب می شود اما قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه به شکل غیراصولی
و بدون انطباق با شاخص رقابت پذیری تدوین شده است.
وی افزود :درگزارشی که اتاق بازرگانی ایران از حجم روابط تجاری ایران و ترکیه
تهیه شده نشان می دهد که در بازه زمانی  10ماهه میزان صادرات ایران به
ترکیه بیش از  40میلیون دار است درحالیکه میزان صادرات ترکیه به ایران در
همین بازه زمانی حدود  2میلیارد دار است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد تیمی که برای انعقاد قرارداد
تجارت تعرفه ترجیحی ترکیه و ایران مسئولیت بررسی و تدوین آن را به عهده
داشته اند خاطرنشان کرد :انعقاد این قرارداد اما در حجم رمایه گذاری ترکیه
در ایران اثر منفی نگذاشت زیرا ترکها خواستار تولید کاا در ایران نبودند و
در قالب قرارداد تعرفه ای منعقد شده مواد اولیه و موثر در تولید را از ایران

خریداری می کنند.
این فعال اقتصادی درباره تاثیر قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و
ترکیه بر کاهش قاچاق به خصوص البسه تریح کرد :به صورت تئوریک و
نظری می توان گفت که با کاهش تعرفه باید حجم قاچاق کاهش پیدا کند
اما باید مراکز و منابع رسمی اعام کنند که آیا به واقع این امر محقق شده
است یا خیر.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:با توجه به اینکه ایران هیچ گاه در
سیاست های تعرفه ای خود ثبات نداشته و حتی بعد از انعقاد قرارداد تعرفه
ترجیحی با ترکیه شاهد افزایش مکرر تعرفه ها بوده ایم بنابراین این قرارداد
نتوانسته به کاهش قاچاق کاا از ترکیه به خصوص در زمینه البسه کمک کند.
سلطانی در پاسخ به این سوال که سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهری
در زمینه حایت از تولید نامگذاری شده اند آیا انعقاد قرارداد تجارت تعرفه
ترجیحی میان ایران و ترکیه به تحقق شعارهای سال کمک کرده است یا خیر
اذعان کرد:گزارشها و بررسی هایی که در بخش,تولید انجام شده حکایت از
نارضایتی تولیدکنندگان از انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه دارد زیرا ما
تعرفه واردات کااهایی را به کشور کاهش داده ایم که مشابه داخلی دارد و
این امر به زیان تولیدکنندگان است.

تلفن سازمان آگهی ها :

44967589
44026612

فلکه دوم صادقیه ،اول بلوار فردوس شرق
نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی ،پاک ۱۶۰

آدرس:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تحول جدی در راستای کنرل
قاچاق کاا و ارز در کشور خر داد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت ،در
خصوص نشست مشرک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با
مسئوان ستاد مبارزه با کاای قاچاق و ارز گفت :در این جلسه
مسئوان ستاد مبارزه با قاچاق گزارشی از عملکرد این ستاد و برنامه
های آتی ارائه کردند و مایندگان عضو کمیسیون اقتصادی نیز دغدغه
های خود را برای مقابله جدی با قاچاق بیان کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :یکی از اهداف برگزاری این
جلسه هاهنگی بیشر مجلس و دولت برای پیگیری امور مبارزه با
قاچاق کاا و ارز بود چرا که قاچاق معضل جدی در راه رونق تولید
محسوب می شود بنابراین در راستای فرمایشات مقام معظم رهری
مبنی بر حایت از کاای ایرانی کمیسیون اقتصادی موضوع مبارزه با
قاچاق کاا را به صورت جدی پیگیری می کند.
پورابراهیمی داورانی تریح کرد :یکی از اقدامات کمیسیون اقتصادی
در مبارزه با قاچاق کاا و ارز موضوع امام بررسی ایحه اصاح قانون
مبارزه با قاچاق کاا و ارز بوده است که این مهم در اسفندماه سال
 96به تصویب کمیسیون رسید و پیش بینی می شود طی چند روز
آینده ایحه مذکور در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد که
در صورت به رانجام رسیدن ایحه اصاح قانون مبارزه با قاچاق کاا
و ارز در مبارزه با قاچاق تحول جدی صورت خواهد گرفت.
پورابراهیمی داورانی افزود :امیدوارم با عزم جدیدی که مجلس و
دولت در سال حایت از کاای ایرانی دارند با بحث قاچاق کاا
مبارزه جدی شود و نکته دیگر اینکه در ایحه اصاح قانون مبارزه
با قاچاق کاا و ارز به بحث ضانت های اجرایی قانون نیز توجه
شده است.
وی ادامه داد :هیات تحقیق و تفحصی در کمیسیون اقتصادی مجلس
نیز موضوع روند مبارزه با قاچاق کاا و ارز را بررسی کرده است و
امیدواریم مبارزه تاثیرگذار و جدی با قاچاق کاا و ارز صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی ،گفت:جلسات سه قوه باید بیشر و
مستمر باشد ،چراکه تبادل نظر ،مساعدت و اشراکات قطعا به رفع
مشکات و حل مسائل کمک می کند.
مسعود کرباسیان در گفت وگو با خانه ملت ،در تریح نشست سه
قوه ،گفت :این جلسات باید بیشر و مستمر باشد و حسن آن این
بوده که در مام زمینه ها می تواند اثر مثبت داشته باشد ،چراکه
تبادل نظر ،مساعدت و اشراکات قطعا به رفع مشکات و حل مسائل
کمک می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به محورهای مطرح شده در
نشست سه قوه تریح کرد :یکی از موضوعات مهم این است که
مجلس باید در بحث لوایح کمک کند ،دولت در زمینه اجرا باید
اقدامات را به اطاع مایندگان برساند و از همه این مباحث مهم تر
قوه قضاییه به عنوان پشتیبان قضایی از این مصوبات ،می تواند کمک
موثری داشته باشد.

 42میلیارد دار در دولت احمدی نژاد تاراج شد
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس گفت :در دوران دولت احمدی
نژاد 42،میلیارد دار به بانک های عمومی و
خصوصی داده اند و بانک ها به جای برطرف
کردن نیاز مردم ،ارز را چمدانی به جاهای
دیگر بردند و فروختند و بانک مرکزی هم
حساب و کتابی می کرد و در واقع منابع
ارزی کشور در بانک های دوران دولت
احمدی نژاد به تاراج رفت.
عزت اله یوسفیان ما در گفتوگو با خانه
ملت ،با اشاره به بی برنامگی بانک مرکزی
برای جایگزینی یورو اظهار داشت :در حال
حار مام قراردادها داخلی ،خارجی و
صندوق توسعه ملی بر اساس دار است،
حتی روند گردش مالی ،اقتصادی و ارزی
کشور با دار انجام می شود.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات

مجلس با بیان اینکه جایگزینی یورو یک شبه
حتی سه ماهه نیز امکان پذیر نیست ،ادامه
داد :مام قوانین کشور براساس دار تنظیم
شده است ،مام قراردادهای خارجی با دار
است و احتال اینکه طرف مقابل با تغییر
مبنای پولی قرارداد موافقت کند بسیار کم
است.
ماینده مردم آمل در مجلس دهم با اشاره به
اینکه دولت در بخشنامه ای دیگر بیان کرده
است تا دو سال آینده همچنان با دار کار می
شود و پس از آن به طور قطع یورو جایگزین
می شود ،گفت :هان روز که مصوبه دولت
برای جایگزینی یورو منتر شد تعجب کردم
که چطور می توان یک شبه چنین تغییری
را کلید زد ،البته تغییر دار به یورو چیزی را
تغییر می دهد و کار را سخت تر می کند.
مام قوانین کشور براساس دار تنظیم شده

است ،مام قراردادهای خارجی با دار است
و احتال اینکه طرف مقابل با تغییر مبنای
پولی قرارداد موافقت کند بسیار کم است
وی تاکید کرد :بدون تعارف باید گفت که
تبدیل دار به یورو مبنای ثابتی ندارد و هر
لحظه در حال تغییر است ،حتا پیانکاران
خارجی این جایگزینی را می پذیرند آقایان
بدون بررسی از جایگزینی یورو می گویند.
این ماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری در
دنیا می خواهند دار از انحصار خارج شود،
ادامه داد :بسیاری به دنبال چنین هدفی
هستند اما تاکنون موفق نبودند ،کشورهای
آمریکایی از جمله اکوادور که در خط مقدم
مبارزه با آمریکا است دار را پول ملی خود
در نظر گرفته است ،بانک مرکزی عراق نیز
مبنای فعالیت خود را دار می داند با این
حساب باید براساس واقعیت بخشنامه صادر

کرد و از شعار دادن فاصله بگیریم.
یوسفیان ما با بیان اینکه جایگزینی یورو
در مدت دو سال امکان پذیر نیست،
اظهارداشت :در بخش ارز ،بانک مرکزی این
مسئولیت را به تنهایی بر عهده ندارد.
وی با یادآوری رویه گذشته کشور در خصوص
مدیریت بازار ارز ،گفت :رئیس جمهور در
سخرانی اخیر خود توضیح داد که در گذشته
دار را با گونی و از طریق هواپیا وارد کشور
می کردند و در بانک مرکزی می ریختند ،آن
زمان دار در رافی ها فروخته می شد و
گونی گونی به بانک ها می رفت تا از آن
طریق ارز مسافرتی ،دانشجویی و بیاری به
دست مردم برسد.
این ماینده مجلس ادامه داد :در دوران دولت
احمدی نژاد 42 ،میلیارد دار به بانک های
عمومی و خصوصی داده اند و بانک ها به

جای برطرف کردن نیاز مردم ،ارز را چمدانی
به جاهای دیگر بردند و فروختند و بانک
مرکزی هم حساب و کتابی می کرد.
عضو فراکسیون مستقلین وایی در مجلس
بیان داشت :به همین جهت فروش دار از
بانک ها گرفته و به رافی ها دادند چرا
که نیروی انتظامی و دادگسری می توانست
به تخلفات رسیدگی کند اما رنوشت 42
میلیارد دار در  18بانک دولتی و خصوصی
هنوز نیازمند پیگیری است.
یوسفیان ما با بیان اینکه بانک ها با 42
میلیارد دار از ورشکستگی نجات پیدا کردند
 ،گفت :بانک ها به مشری های خوش
حساب که گردش مالی خوبی داشتند  2هزار
دار را به نرخ دولتی به آنها جایزه دادند و در
واقع منابع ارزی کشور در بانک های دوران
دولت احمدی نژاد به تاراج رفت.
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بانک صادرات ایران ضمن تعیین تکلیف بیش از  ٨٥هزار میلیاردریال از
مطالبات غیر جاری خود در سال  ،٩٦بالغ بر  ٧٣٠٠میلیاردریال از مطالبات
خود را به صورت نقدی وصول کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ،این بانک طی سال  ،٩٦در راستای
م دیریت و کنرل مطالبات غیرجاری و بارویکرد تقویت توان پرداخت
تسهیات به بخش تولید ،تسهیل در تامین مالی مشریان و همچنین اعال
مساعدت با مدیونین مشمول تبره  ٣٥قانون اصاح قانون بودجه سال
 ،٩٥با استفاده از طرق مسامتآمیز بیش از  ٨٥هزار و  ٥٤٤میلیاردریال از
بدهی بنگاههای اقتصادی را مورد رسیدگی قرار داد که از این میان مبلغ
 ٧٣٣١میلیاردریال به صورت نقدی وصول و مابقی تعیین تکلیف شد.بنا
براین گزارش ،بانک صادرات ایران طی سال گذشته ،در راستای حایت از
اشتغال و تولید داخلی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مبلغ ٧٤
ه زار و  ٢٢میلیاردریال از بدهی بنگاههای فعال و نیمه فعال را از طرق
مسامتآمیز تعیین تکلیف کرد .همچنین به منظور مساعدت با مدیونین
با مبالغ بدهی خرد و در راستای اجرای ماده  ٢آیین نامه اجرایی تبره ٣٥
قانون اصاح قانون بودجه سال  ،١٣٩٥با رعایت اباغیههای بانک مرکزی،
تعداد  ٧٥هزار و  ١٢٣فقره قرارداد بالغ بر  ١١هزار و  ٥٢٢میلیاردریال از
مشمولین بند مذکور را مورد رسیدگی قرار داد که مجموعا ضمن رسیدگی
و تعیین تکلیف  ٨٥هزار و  ٥٤٤میلیاردریال از پرونده های مطالباتی ،در
حدود  ٧٣٣١میلیاردریال از مطالبات نیز به صورت نقدی به حیطه وصول
درآمد.
در همایش تبیین سیاستهای اعتباری سال  1397بانک دی مطرح شد:

ه ایش تبیین سیاستهای اعتباری سال  1397بانک دی ،با حضور
محمدرضا قربانی ،مدیرعامل بانک ،اعضای هیأت مدیره ،روسا و معاونین
اعتباری شعب رار کشور و تنی چند از مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی
برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک دی ،در ابتدای این هایش محمدرضا
قربانی با تریح روند تدوین سیاستهای اعتباری بانک گفت :خطمشی
اعتباری سال  1397با تاش بیوقفه همکاران،هیأت مدیره و معاونت
اعتبارات و بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی اقتصاد کشور و نقاط
قوت و ضعف سیاستهای اعتباری سالیان گذشته بانک تدوین شده است
و تحقق کامل آن نیازمند اراده ،همت و انرژی مضاعف همکاران تاشگر
شعب است.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به مسائل اقتصادی کشور و دغدغههای مقام
معظم رهری در خصوص حایت از کاای ایرانی افزود :حایت از کاای
ایرانی به معنای حایت از تولید داخلی ،رمایه ایرانی و کارگر ایرانی
است که این دغدغه در سیاستهای اعتباری سال  1397به صورت ویژه
لحاظ شده است.
ق ربانی با تریح اقدامات صورت گرفته توسط هیأت مدیره بانک در
ماههای اخیر خاطر نشان کرد :هیأت مدیره با بررسی وضعیت موجود
بانک ،برنامههای کوتاه مدت خود را بر فروش دارایی های غیرمولد ،وصول
مطالبات غیرجاری و افزایش رمایه بانک قرار داده و از این طریق موفق
به احیاء و بازپسگیری بسیاری از مطالبات غیرجاری بانک شده است.وی
همچنین با اشاره به انجام کار تیمی و تخصصی در تیم مدیریتی جدید
افزود :در سال گذشته اصاح ساختار بانک به منظور چابک سازی فرایندها
و تشکیل انواع کارگروهها و کمیتههای تخصصی مانند کارگروه ویژه وصول
مطالبات ،کمیته مدیریت ریسک و حسابرسی و کمیته رسیدگی به امور
رکتهای تابعه موجب برطرف شدن بسیاری از نقاط قابل بهبود شد
و همچنین رعایت بهداشت اعتباری در بانک باعث اعطای تسهیات
مطمنتر شد.
مدیرعامل بانک دی با تریح منطق سیاستهای اعتباری سال جاری
گفت :بر اساس خطمشی اعتباری جدید ،بانک دی باید به تدریج از
پرداخت تسهیات کان به سمت تسهیات خرد حرکت کند تا از این طریق
ضمن تحریک سمت تقاضا در اقتصاد و رونق تولید ،ریسک بانک نیز
کاهش یابد.
قربانی ادامه داد:تجربه نشان داده است مطالبات معوق ناشی از پرداخت
تسهیات خرد بسیار کمر از تسهیات کان است و بانک دی قصد دارد در
سال جاری در قالب عقودی همچون خرید دین ،مرابحه ،اجاره به رط
ملیک و مشارکت مدنی و  ...در جهت تأمین مالی متقاضیان تسهیات
گام بردارد.
قربانی با بررسی رئوس خطمشی اعتباری جدید افزود :اعطای تسهیات به
بنگاه های کوچک و متوسط ،به بافتهای فرسوده ،اعطای تسهیات به
بنگاههای دانشبنیان ،اعطای تسهیات بابت رفع نیازهای روری ،ایجاد
بسته های اعتباری جدید شامل تسهیات تعمیر وسایل نقلیه سنگین؛
ِ
خدمات گردشگر ،بازسازی و نوسازی اماکن ورزشی ،درمانی،
مرابحه بخش
اقامتی -گردشگری و جایگاههای سوخت از جمله تغییرات خطمشی
اعتباری سال  1397بانک دی است.
وی همچنین با تریح اهداف اعتباری سال  1397گفت :اصاح ترکیب
منابع ،بهبود فرایند سیستمی موارد اعتباری ،افزایش میزان درآمد غیرمشاع،
اعطای تسهیات قرضالحسنه ،افزایش سهم تسهیات به خانواده معزز
شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری ،استفاده از خدمات اعتباری متنوع ،استفاده
از خدمات بانکداری الکرونیک و درگاه الکرونیکی  ،IPGاستفاده از
کارت اعتباری جهت اعطای تسهیات خرد ،پرداخت تسهیات به جامعه
وسیعی از مشریان و اجتناب از ریسک متمرکز ،تشکیل تیمهای بازاریابی
و وصول مطالبات در شعب و انجام اقدامات به موقع و مناسب حقوقی
برای کاهش مطالبات بانک و گسرش خدمات ارزی از مهمرین اهداف
خطمشی اعتباری سال جاری است.مدیرعامل بانک دی در پایان سخنان
خود با تاکید بر اصاح نسبت مصارف به منابع در سال جدید تاکید کرد:
روسای شعب باید با مطالعه دقیق خطمشی اعتباری سال  1397و تریح
ِ
نسبت مصارف و
اهداف تعیین شده برای مامی همکاران خود به اصاح
منابع بانک و ترمیم ترکیب منابع به نفع منابع ارزان قیمت حرکت کنند.
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عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعام کرد:
کلیه شعب ارزی داخل کشور و همچنین شعب
و باجههای مستقر در فرودگاههای بینامللی
آماده خرید ارز همراه مسافران خارجی هستند.
به گزارش بانک ملی ،غامرضا پناهی گفت:
در راستای سیاست جدید بانک مرکزی ،مامی
واحدهای ارزی این بانک براساس نرخ روزانه،
ارز همراه گردشگران خارجی را خریداری
و نسبت به پرداخت معادل ریالی آن اقدام

میکنند.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران
افزود :در صورت درخواست مشری امکان ارائه
کارت هدیه و وجه نقد به صورت ترکیبی نیز
وجود دارد.پناهی ادامه داد :گردشگران خارجی
میتوانند از طریق شبکه کارگزاری بانک ملی
ایران در خارج از کشور ،نسبت به صدور حواله
ارزی به داخل ایران به نام و به نفع خودشان
اقدام و به محض ورود به ایران با مراجعه
به شعب ارزی این بانک ،معادل ریالی ارز

حاصله را به صورت نقدی یا در قالب کارت
هدیه دریافت کنند.پناهی تاکید کرد :این بانک
آمادگی دارد نسبت به افتتاح حساب سپرده
پسانداز ارزی برای آن دسته از گردشگران
متقاضی ،اقدام کرده و ارز مشری را در حساب
ارزی نگهداری و به هر میزان که مورد نیاز
این دسته از گردشگران است ،از طریق شعب
به ریال و به نرخ روز تبدیل و به آنها ارائه
دهند.

در شورایعالی بیمه مطرح شد:

در جلسه عر روز گذشته شورای
عالی بیمه ،گزارش مقدماتی
عملکرد سال  1396صنعت بیمه
توسط رئیس شورای عالی بیمه
ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه
مرکزی  ،همتی در شورای عالی
بیمه با اشاره به رشد  ۲1درصدی
حق بیمه در سال  1396گفت:
افزایش ریب نفوذ بیمه ،گذر
گردش مالی صنعت بیمه از 500
هزار میلیارد ریال ،رشد مطلوب
بیمه های زندگی ،آتش سوزی
و بدنه اتومبیل از مهم ترین

دستاوردهای صنعت بیمه در
سال گذشته است.
بنا بر این گزارش همتی رشد
ریب خسارت در برخی رشته
های بیمه ای را ناشی از نرخ
گذاری غیرف ّنی و عدم اعال
مدیریت ریسک در برخی از
رکت های بیمه دانست.
بنابر این گزارش ،شورای عالی
بیمه مقرر کرد :بیمه مرکزی با
توجه به عدم وجود تعرفه با
کسب نظر کارشناسان خره و
مدیران صنعت بیمه و سندیکای
بیمه گران ایران ضوابط مورد

نظر جهت کنرل ریب خسارت
در رشته های مورد نظر را به
شورای عالی بیمه پیشنهاد
ماید.
همچنین در این جلسه ،شورا
تعرفه هزینه ارزیابی خسارت
موضوع تبره ماده ()39
قانون بیمه اجباری خسارات
واردشده به شخص ثالث را به
ازای هر فقره ارزیابی برای سال
 1397یک میلیون ریال تعیین
کرد.
در ادامه شورای عالی بیمه ،بنا
به گزارش رئیس کل بیمه مرکزی،

سهم رکت های بیمه مستقیم را
در تأمین عوارض موضوع تبره
« »10قانون بودجه سال  1397را
تعیین کرد.
همچنین ،شورای عالی بیمه از
بیمه مرکزی خواست تا موضوع
هزینه کرد این مبالغ در نیروی
انتظامی ،سازمان راهداری و
اورژانس کشور و اثربخشی آن
در کاهش تصادفات و مرگ و
میر را از طریق دیوان محاسبات
کشور به عنوان مسئول تهیه
گزارش تفریغ بودجه پیگیری
ماید.

نظر مراجع درباره معامله با
ارزهای رمزنگار
مراجع تقلید درباره بیت کوین و ارزهای
رمزنگاری شده اعام کردند که معامله با این
نوع از پولها مشکل رعی دارد و حرام است.
به گزارش ایبِنا ،بیت کوین محبوب ترین ارز
دیجیتالی دنیا به شار میرود که حتی با عرضه
بیش از  1۴0ارز رمزنگاری شده در رار دنیا
همچنان بیش از  50درصد سهم بازار رمز ارزها
را به خود اختصاص داده و بیشرین ارزش را
در میان پولهای دیجیتالی دارد؛ در حقیقت
استقبال گسرده از بیت کوین باعث شده تا
ارزش آن افزایش پیدا کند و در رار جهان
در میان رافان و رمایه گذاران بهرین گزینه
باشد.
ارزهای رمزنگار که هر روز به محبوبیت آنها
افزوده میشود ،در کنار ویژگیهای مثبت در
زمینه رمایه گذاری و رفع محدودیتها البته
مشکات زیادی در زمینه زیست محیطی،
ریسک رمایه گذاری و حتی ایجاد سودجویی
برخی افراد ایجاد کردهاند که باعث شده تا
رگواتورهای بانکی و مالی نسبت به آنها
سکوت کنند ،یا با ممنوع اعام کردن این دسته
از پولهای مجازی به دنبال شناخت بیشر
به منظور ارائه یک ارز ملی مجازی واحد با
قابلیتهای بین امللی بروند.
ارزهای رمزینه در ایران با وجود فعالیت در
فضای خاکسری و سکوت رگواتور بانکی تا
روز گذشته ،توانستهاند محبوبیت باایی کسب
کنند تا جایی که به گفته پورابراهیمی ،سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی
معامله پولهای رمزینه در یک سال اخیر توسط
مردم باعث شده تا ارز از کشور خارج شود.
با توجه به ریعت اسام و فقه اسامی در

زمینه تجارت و کسب و کار همواره مسائل
بانکی باید چارچوبهای فقهی را رعایت کند
چرا که در اسام برخی از امور مالی حرام
محسوب میشود؛ از مهم ترین ممنوعیتهای
اسام در حوزه مالی باید به کسب سود مال
یا هان ربا و رمایه گذاری در فعالیتهایی
که منافع عمومی در آن در نظر گرفته نشده
اشاره کرد.یکی از دغدغههای اصلی پژوهشگران
حوزه پولی و بانکی به خصوص در حوزههای
نوین ،رعایت قوانین و مقررات اسامی است تا
فناوریهای جدید با قوانین بانکداری اسامی
مطابق باشد و استفاده از آن توسط مراجع
تقلید و مسئوان شورای فقهی بانک مرکزی
بدون مشکل و حال اعام شود.
آیا بیت کوین حال است؟
در دنیا بیش از  1.6میلیارد مسلان زندگی
میکنند و مسائل فقهی اسام تاثیر مستقیمی
بر روی زندگی این جامعه بزرگ دارد .به منظور
بررسی وضعیت حال یا حرام بودن بیت کوین
و ارزهای رمزینه باید به تعریف پول از منظر
اسام توجه داشت.بر اساس احکام اسامی
کااهای اصلی و حقیقی میتوانند به عنوان
پول استفاده شوند و تنها باید دارای پشتوانهای
حقیقی باشند؛ در واقع رورتی وجود ندارد
که پول رفا سکه ،کاغد یا به صورت دیجیتال
باشد.
سیدعباس موسویان ،عضو شورای فقهی بانک
مرکزی و نظریهپرداز بانکداری اسامی درباره
تعریف اسام از پول گفت :در اسام رفا
کااهای حقیقی از جمله طا یا سکه طا ،نقره
یا سکه نقره ،برنج ،خرما ،گندم ،جو و مک
به عنوان پول به رسمیت شناخته میشوند و

دبیر کل شورای هاهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی از پرداخت یک
میلیون و  50هزار فقره تسهیات ازدواج از ابتدای سال  96تا پایان فروردین ماه
سال جاری خر داد.
علیرضا قیطاسی در گفتگو با ایبِنا اعام کرد :بانک های عضو شورای هاهنگی
شامل ملی ،سپه ،کشاورزی ،صادرات ،ملت ،تجارت ،رفاه کارگران ،مسکن ،توسعه
صادرات ،پست بانک ،صنعت و معدن و توسعه تعاون از ابتدای سال  1396تا
پایان فروردین ماه  1397بیش از یک میلیون و  50هزار فقره تسهیات قرض
الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند.وی افزود :با این اقدام در حال حار حدود

اگر بخواهیم با این تعریف به بیت کوین یا
مونههای مشابه نگاه کنیم ،بیت کوین به هیچ
وجه کاا محسوب میشود چرا که دارای ارزش
ذاتی و پشتوانه نیست.
وی ادامه داد :با توجه به آیه قرآنی َو ل َْن یَ ْج َع َل
ین َسب ًِیا به معنای «و
ِین َعلَی الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
اللّ ُه لِلْکا ِفر َ
خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به جامعه
مومن و با ایان راه تسلط باز نخواهد کرد»،
باید گفت که بیت کوین یا ارزهایی مشابه که
باعث میشود ثروت جامعه با ایان و مسلان
به جیب کافران راهی شود و رایط برای
تسلط آنها در جامعه ایجاد کند یک روش مالی
نامروع و ناصحیح است.موسویان تاکید کرد:
معامله با بیتکوین و پولهای مجازی از لحاظ
رعی اشکال دارد.
مراجع تقلید درباره بیت کوین و ارزهای رمزینه
چه میگویند؟
مکارم شیرازی :معامله با بیت کوین و ارزهای
رمزنگار به دلیل اینکه نسبت به آنها ابهامات
زیادی مطرح میشود ،اشکال دارد.
هاشمی شاهرودی :بر اساس ابهامات فروان در
نوع معامله با ارزهای مجازی استفاده از این
پول جایز نیست.
صادقی گلپایگانی :معامله با پولهای دیجیتالی
حرام است و به کل باطل است.شبیری زنجانی:
در صورتی که استفاده از این ارزها خاف
قانون باشد و باعث ایجاد فساد اقتصادی باشد،
هرگونه معامله با این ارزهای مجازی اشکال
رعی دارد.وحید خراسانی :معامله با پولهای
مجازی باطل است.
نوری همدانی :ورود در معامله پولهای مجازی
اشکال رعی دارد.

 173هزار نفر در صف دریافت تسهیات ازدواج هستند و با ادامه این روند
بزودی شاهد از بین رفن صف متقاضیان ازدواج خواهیم بود.دبیرکل شورای
هاهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی اظهارداشت :به موجب بند الف
تبره  16قانون بودجه سال  1397کل کشور مبلغ تسهیات قرض الحسنه ازدواج
برای هریک از زوجین به میزان  150میلیون ریال تعیین شده که به دستورالعمل
اجرایی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور اباغ شده و بانک ها نیز
براساس بخشنامه جدید سقف تسهیات قرض الحسنه ازدواج را  150میلیون
ریال برای هریک از زوجین تعیین کرده اند.

فعاان برتر سامانه مديريت دانش بانك صنعت و معدن به تفکيک برترين دانش
ثبت شده از لحاظ ميزان بکارگري آن توسط سايرين ،فعالرين دانشکار از لحاظ
ميزان مشارکت در ثبت و بکارگري دانش و نيز ميزان فعاليت در انجمنهاي
خرگي و همچنن فعالرين مديريتهاي بانک به لحاظ عملکرد پرسنل آن
مديريتها در سامانه در سال  96معري شدند.
به گزارش روابط عمومی بانك صنعت و معدن  ،با استقرار سامانه مديريت دانش
در بانک صنعت و معدن و جاري شدن نسخه جديد دستورالعمل مديريت
دانش در بانک ،در نيمه دوم سال  1396حدود نيمياز همکاران محرم در اين
سامانه عضو شده اند.
با بکارگري دانش ثبت شده توسط ديگر همکاران ،در رشد و شکوفايي اين نظام
و افزايش بهره وري به کمک دانش و تجربيات جمعي در بانک مؤثر واقع شوند.
بر اساس اين گزارش  ،رتبه برترين فعال سامانه مديريت دانش در زمينه دانش
برتر از نظر تعداد کاربردهاي ثبت شده در سامانه توسط همکاران را علرضا
سعيدي معاون سامانههاي فرايندي اداره توسعه فاوا و سامانههاي فرايندي
كسب كرده است.

صاحیت حرفهای محسن امیریزاده ،مدیر بیمههای اتکایی رکت بیمهکوثر
ازسوی بیمهمرکزی جمهوری اسامی ایران تایید شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر؛ محسن امیریزاده با 13سال تجربه در حوزه
بیمه تاکنون در سمت مدیر اتکایی و امور بیناملل در رکت فعالیت داشته
است و اکنون پس از اخذ مجوز از مبادی ذیربط خصوصا بیمه مرکزی جمهوری
اسامی ایران به ماموریت خویش ادامه خواهد داد.

»

»

دومین دوره قرعه کشی طرح « دانایی جایزه دارد» بیمه دانا روز سه شنبه ۲8
فروردین ماه جاری در سالن اجتاعات مرحوم دکر فرهندی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،در این مراسم که با حضور مسووان این
رکت از جمله مدیر روابط عمومی و ماینده دفر حراست ،مقامات ناظر سازمان
صدا و سیا و با اجرای مزدک میرزایی کارشناس و گزارشگر فوتبال برگزار شد،
قرعه کشی به وسیله گوی و چرخ گردون انجام و در نهایت پنج نفر برنده خوش
شانس دریافت کننده جایزه  50میلیون ریال کمک هزینه سفر به جام جهانی
روسیه انتخاب و معرفی شدند.
در دومین دوره قرعه کشی طرح « دانایی جایزه دارد» بیمه دانا ،محسن خانه
زاد،حمیده بشیری هارمی ،شهناز خراسانی ،مریم رزم آهنگ و سید محمد
خدابخشی به عنوان برندگان خوش شانس دومین دوره معرفی شدند.بیمه دانا
با هدف تقویت و توسعه فرهنگ بیمه در جامعه از تاریخ  ۲۲بهمن ماه سال
گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری ،هر ماه با برگزاری مراسم قرعه کشی
طرح « دانایی جایزه دارد»  ،مبلغ  50میلیون ریال کمک هزینه سفر به جام
جهانی روسیه به پنج نفر از برندگانی که بیمه نامه های این رکت را تهیه کرده
باشند ،اهدا می کند.
گفتنی است :سومین و آخرین دوره قرعه کشی این طرح هفته پایانی اردیبهشت
ماه جاری برگزار می شود.عاقه مندان به حضور در این طرح می توانند با
مراجعه به شعب و مایندگی های رکت بیمه دانا در رار کشور نسبت به
تهیه بیمه نامه های مورد نیاز خود اقدام و با ارسال شاره بیمه نامه ها به سامانه
 30001۴3000در این قرعه کشی رکت کنند.

نرخ حقالوکاله سپردههای رمایهگذاری موسسه ملل در سال جدید اعام شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه ملل  ،در راستای قانون عملیات بانکداری بدون
ربا ،نرخ حق الوکاله به کارگیری انواع سپرده های رمایه گذاری در موسسه
اعتباری ملل در سال  1397به میزان دو درصد ( ۲درصد) تعیین شد.بر این
اساس ،حقالوکاله مبلغی است که بانکها میتوانند در قبال به کارگیری منابع
سپرده شده توسط سپردهگذاران در امور اعطای تسهیات و رمایه گذاریهای
اقتصادی بانک ،از آنان دریافت کنند.

مدیر امور فن آوری اطاعات بانک شهر با تاکید بر اینکه این بانک « نوآوری
در خدمت» را در همه حال در صدر برنامه های خود قرار داده است،گفت :با
تعامل گسرده و همکاری خوب سازمان ثبت احوال و به همت جوانان نخبه
بانک شهر برای اولین بار استفاده از ظرفیت های کارت ملی هوشمند در شبکه
بانکی کشور محقق شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر،میثم مازی با تریح چگونگی دریافت بن
کارت های سی و یکمین مایشگاه بین امللی کتاب پایتخت از طریق کارت ملی
هوشمند ،گفت :طرح دریافت بن های خرید کتاب از طریق کارت ملی هوشمند
 ،کاملرین و راحرین روش برای اهالی کتاب و کتابخوانی است.وی تاکید کرد:
با استفاده از این روش ،پس از تخصیص اعتبار به دارندگان کارت ملی هوشمند،
امکان انجام تراکنش خرید رفا با در دست داشن کارت ملی هوشمند بر روی
پایانه های فروشگاهی بدون نیاز به حضور کارت بانکی صورت می گیرد.مازی
در همین راستا افزود :متقاضیان استفاده از این روش در گام اول رفا باید دارای
کارت ملی هوشمند باشند .سپس در زمان ثبت نام در سامانه ثبت نام bon.
 tibf.irمی بایست نحوه دریافت بن کارت خود را «کارت ملی هوشمند» اعام
کنند.مدیر امور فن آوری اطاعات بانک شهر ادامه داد :با توجه به اینکه پس از
پایان مهلت ثبت نام در سامانه ،اطاعات مربوط به رمز اعتبار از طریق پیامک
به شاره تلفن همراه فرد متقاضی مندرج در سامانه ارسال میشود ،لزوم دقت
در ثبت شاره موبایل صحیح و متعلق به خود متقاضی در هنگام تکمیل فرآیند
ثبت نام الزامی است.وی با بیان اینکه در این روش فرآیند تحویل بن کارت خرید
کتاب رفا با ارسال پیامک اطاعات رمز اعتبار متقاضی به شاره موبایل ارایه
شده از سوی وی صورت می پذیرد،گفت :البته متقاضیان استفاده از کارت ملی
هوشمند در هر بازه از زمان روع مایشگاه در صورت نیاز میتوانند با مراجعه
حضوری و به همراه داشن اصل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه) خویش
نسبت به تحویل بن کارت فیزیکی از شعب ،باجه های بانکی و همچنین
دستگاههای وب کیوسک مستقر در کیوسکهای شهرنت بانک شهر اقدام
کنند.
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وزیر نفت:

ایران برای مقابله نفتی با ترامپ
آماده است

وزیر نفت در مورد توسعه ایههای
نفتی پارس جنوبی با اشاره به خرید
بخش نفتی رکت مرسک توسط
توتال و مذاکراتی که بین ایران و
مرسک در مورد توسعه ایههای نفتی
پارس جنوبی صورت گرفته بود ،گفت:
ایههای نفتی به توتال داده میشود.
به گزارش ایسنا ،بیژن زنگنه با اعام
این خر فوق افزود :مذاکره برای
توسعه ایههای نفتی پارس جنوبی
به مراحل آخر رسید ،اما بخش نفتی
رکت مرسک توسط توتال خریداری
شد و ما قصد نداریم توسعه ایههای
نفتی را به توتال بدهیم .تاکنون برای
مذاکره در مورد توسعه ایههای نفتی
درخواست دادهایم ،اما پیشنهاد جدی
دریافت نکردهایم.

چند مذاکره برای توسعه میادین در
مراحل آخر قرار دارد
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد
مذاکره برای توسعه میادین ،اظهار
کرد :چند قرارداد در دست مذاکره
است که در مرحله آخر قرار دارد که
در این بین رکتهای روسی هم
هستند ،اما تا روزی که قرارداد امضاء
نشود نامی از رکتها و میادین
نخواهم برد.
آخرین میزان فروش نفت و میعانات
گازی
وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه
میزان فروش نفت در یک ماه کم
شد اما بعدا مجدد اضافه شد،
تاکید کرد :میزان فروش نفت ایران
در حال حار مشکلی ندارد و

رقم فروش نفت و میعانات گازی
بیش از  ۲.۵میلیون بشکه در روز
است.
صادرات گاز به عان به مرحله
مناقصه نزدیک میشود
زنگنه در مورد پروژه صادرات گاز به
عان توضیح داد :گاز از رودان به
کوه مبارک و سپس به غرب جاسک
میرود و پس از آن به عان صادر
میشود .مذاکرات پیش رفته است و
در مرحلهای هستیم که برای اجرای
خط دریایی اعام مناقصه کنیم یا به
مرحله عقد قرارداد نزدیک میشویم
که یک رکت خارجی برای احداث
خط رمایه گذاری کند.
ایران هر کاری که ازم باشد برای
مقابله با ترامپ میکند

وی در مورد برخی اخبار مبنی
بر اینکه ایران به هند در فروش
نفت تخفیف میدهد ،اظهار کرد:
ما تخفیف ویژهای به هند ندادیم
البته برای فروش ممکن است در هر
زمانی که ازم باشد از نظر سیاسی
قیمتهایی را اعال کنیم که بتوانیم
در بازار حضور داشته باشیم.
وزیر نفت در مورد اینکه گفته
میشود ایران برای جذب مشری در
مقابل سیاستهای ترامپ به هند
تخفیف میدهد ،گفت :ما هر کاری
که ازم باشد برای اینکه با ترامپ
مقابله کنیم انجام میدهیم.
زنگنه با اشاره به تصمیمگیری ترامپ
در  ۱۲مهر درباره برجام اظهار کرد:
باید صر کنیم ببینیم ترامپ چه

میکند .ما به عنوان جمهوری اسامی
ایران همه تجارب و ظرفیت را برای
اینکه ترامپ نتواند به ایران رر
برساند به کار میبریم.
جابهجایی و سوآپ گاز فرزاد برعهده
ایران است
وی با اشاره به مذاکرات بین ایران
و هند در مورد توسعه میدان گازی
فرزاد  ،Bاظهار کرد :قرار شد هندیها
گاز ترش میدان را به ما تحویل بدهند
و ایران جابهجایی و سوآپ را انجام
دهد.
وزیر نفت گفت :در روند اجرای
قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان
تغییر جدیدی رخ نداده است و
وضعیت آن را از طریق سیستم
دیپلاسی پیگیری می کنیم.

جداسازی آب بهداشتی و شرب روستاهای تهران
از شهریور ماه
مدیرعامل رکت آب و فاضاب
روستایی استان تهران از جداسازی
آب بهداشتی و رب از شهریور
ماه امسال خر داد و گفت :تا پایان
سال جاری برنامه تخصیص کامل ۱۰
میلیون مرمکعب آب از سد ماملو
برای روستاهای استان تهران اجرایی
می شود.
رضاپور رجب در گفتوگو با فارس،
با اشاره به اینکه هیچ روستایی
در استان تهران با تانکر آبرسانی
میشود ،گفت :تولید روزانه آب برای
 ۴۱۰روستای استان تهران  ۳هزار لیر
بر ثانیه است که از  ۳۶۵حلقه چاه
تأمین میشود.
برنامه تأمین آب روستاهای تهران از
منابع سطحی
وی افزود :بنابراین از آنجا که تأمین
آب رب روستاهای تهران ماماً از
منابع زیرزمینی بود از سال  ۹۴این
موضوع مورد توجه قرار گرفت که
برای تأمین و هر چه پایدارتر کردن و
باا بردن کیفیت آب روستاهای استان
تهران به سمت تأمین آب از منابع
سطحی نیز حرکت کنیم.
پوررجب اضافه کرد :بر این اساس
و پس از پیگیریهای زیاد مقرر شد
تا ساانه از سد ماملو  ۱۰میلیون
مرمکعب آب برای روستاهای جنوب

استان تهران تأمین شود.
مدیرعامل رکت آب و فاضاب
روستایی استان تهران ،گفت :تأمین
این  ۱۰میلیون مرمکعب به عبارتی
 ۳۶۰لیر در ثانیه خواهد شد که
تاکنون موفق شدهایم  ۱۸۰لیر در
ثانیه را محقق کنیم و تا پایان سال
جاری نیز عدد  ۳۶۰لیر بر ثانیه از سد
ماملو محقق خواهد شد.
احداث  ۳۰مجتمع آبرسانی با اعتباری
بالغ بر  ۷۸میلیارد تومان از محل
صندوق توسعه
پوررجب با تأکید بر اینکه در حال
حار روستاهای استان تهران به ۳۰
مجتمع آبرسانی مجهز هستند ،گفت:
برای تجهیز روستاهای استان تهران
 ۷۸میلیارد تومان اعتبار از صندوق
توسعه ملی جذب و هزینه شد تا با
حفر و تجهیز چاه ،احداث خطوط
انتقال و ساخت مخازن زمینی و
هوایی و خرید ژنراتورهای برق ۵۵
درصد از  ۴۱۰روستای استان تهران
را به این مجتمعهای آبرسانی مجهز
کنیم.
وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم
توسعه  ۸۰درصد روستاهای استان
تهران به مجتمعهای آبرسانی مجهز
خواهند شد ،خاطرنشان کرد :قطعاً
هر چه به سمت تجهیز مجتمعهای

آبرسانی حرکت کنیم تعداد روستاهای
تک روستایی که از چاهها و قنات آب
موردنیاز خود را تأمین میکنند کاسته
خواهد شد.
به گفته وی ،تجهیز روستاها به
مجتمعهای آبرسانی موجب پایداری
آب و باا رفن کیفیت آب خواهد
شد.
پوررچب با اشاره به اینکه در مام
روستاهای استان تهران خط انتقال
و مخازن ،کلرزنی و فرایند تولید
و توزیع به خوبی انجام میشود تا
کمیت و کیفیت آب افزایش یابد،
گفت :در حال حار روستاهای
استان تهران به هفت آزمایشگاه
مجهز هستند که مام آزمایشهای
شیمیایی و میکروبیولوژی را انجام
میدهند بنابراین با استفاده از
دستگاههای مک طعام و کلر مایع
به جای کلرزنی گازی موفق شدهایم
میزان کلر باقیمانده در شبکه آب
را به باای  ۹۹.۵درصد و درصد
مطلوبیت میکروبی آب به ۹۹.۸
درصد برسد.
جداسازی آب رب و بهداشت از
شهریور
پورجب از جداسازی آب رب و
بهداشتی برای اولین بار در کشور خر
داد و گفت :برای باا بردن کیفیت

آب در روستاهای استان تهران از
روش نانوفیلراسیون استفاده شده
است و از شهریور ماه سال  ۹۷این
اقدام در روستای گلحصار شهرری با
روش فیلراسیون برنامه دو شبکهای
شدن آب اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در شبکهای
شدن آب رب و بهداشتی یک
شبکه مجزا ایجاد میشود ،افزود:
در این روش از لولههای آب برای
آب بهداشتی و استفاده آب رب
به روش تصفیهخانه فیلراسیون آب
رب توزیع خواهد شد.
وی تأکید کرد :قطعاً با اجرای دو
شبکهای شدن آب رب مرف آب
به شکل قابل توجهی کاهش مییابد
و کیفیت آب رب نیز بااتر خواهد
رفت.
وی در خصوص مصوبه شورای امنیت
ملی برای مقابله با آلودگی آب رب،
گفت :طرح مقابله با آلودگی آب
رب تهران  ۲۳روستای باادست سد
ماملو و  ۴۳روستای باادست سد
لتیان مطالعات خوبی انجام شده
است و طرح جمعآوری و تصفیه
فاضاب روستاهای آهار و امباج
شمیران به مدار بهرهبرداری وارد شده
و کلنگ این اقدام در روستای زردبند
شمیران در شهریور ماه به زمین زده

خواهد شد.
پرت آب ۳۸درصد است
وی در پاسخ به این سؤال که در حال
حار میزان پرت آب در شبکه آب
روستایی تهران چند درصد است،
گفت :در اواخر سال  ۹۳میزان آب به
حساب نیامده حدود  ۴۳درصد بود
که این  ۴۳درصد شامل آب بدون
درآمد واقعی و ظاهری بود.
وی با اشاره به اینکه آب بدون درآمد
واقعی شامل پرت آب و نشت آب
از لولهها و ر ریزمخازن میشود،
اظهار داشت :با هاهنگی دهیاریها
اقدام به اصاح و بازسازی شبکه
آبرسانی روستاها و ایستگاههای پمپاژ
کردیم و تعداد حوادث شبکه آب را
 ۴۵درصد کاهش دادیم.
مدیرعامل رکت آب و فاضاب
روستایی استان تهران ادامه داد :با
این اقدامات توانستیم میزان آب
بدون درآمد را کاهش دهیم و به
 ۳۸درصد برسانیم که البته در برنامه
ششم توسعه این عدد باید به ۲۰
درصد برسد.
به گفته وی ،برای کاهش پرت آب
چه واقعی و چه ظاهری باید عاوه
بر فرهنگسازی به اصاح و بازسازی
کنتورهای فرسوده و خراب اقدام
کنیم.

احداث خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار با  250میلیون یورو اعتبار
مدیرعامل رکت ملی گاز درباره اجرای خطوط لوله گاز صادراتی
ایران و عان گفت :این طرح میان دو کشور در مرحله انجام
مناقصه و انتخاب پیانکار است و احتال دارد اجرای بخش
خشکی تا جاسک به رکت ملی گاز واگذار شود.
به گزارش فارس ،حمیدرضا عراقی ،معاون وزیر نفت در رکت
ملی گاز ایران در حاشیه امضای تفاهمنامه احداث خط انتقال
گاز ایرانشهر به چابهار گفت :خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار
به طول  ۲۹۰کیلومر و با هزینه  ۲۵۰میلیون یورو احداث میشود
که هزار میلیارد تومان از این مبلغ ریالی و حدود  ۷۰میلیون یورو
آن ارزی است.
وی با بیان اینکه همه رمایهگذاری برای احداث این خط از
سوی صندوق تامین اجتاعی نیروهای مسلح (شستان) تامین
میشود ،ادامه داد :محل برگشت این رمایهگذاری از محل
گازبهای تامین سوخت پروشیمیهایی است که از سوی رکت
مکران احداث میشود.
عراقی تاریخ اخذ مصوبه دولت برای اجرای طرح را بهمن ماه سال
 ۹۶اعام کرد و گفت :این کار بر اساس فهرستبهای سازمان برنامه
طرحریزی شده است.
مدیرعامل رکت ملی گاز با اشاره به اینکه پس از احداث خط
انتقال گاز ایرانشهر به چابهار ،نیروگاههای چابهار و کنارک از
نعمت سوخت گاز طبیعی بهرهمند خواهند شد ،اظهار کرد :افزون
بر نیروگاهها ،سایر صنایع ،پروشیمیها ،فواد و سیان نیز از گاز

بهرهمند میشوند .در مجموع توسعه اقتصادی مبتنی بر گاز با
تکیه بر احداث این خط پیش خواهد رفت.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه خط انتقال گاز
ایرانشهر به چابهار از لحاظ راهردی برای کشور اهمیت فراوانی
دارد ،ادامه داد :از آنجا که مکران یکی از محلهای توسعه آینده
کشور است ،به گاز طبیعی نیاز دارد و از لحاظ اقتصادی نیز با
توجه به استفاده نیروگاههای چابهار و کنارک از سوخت مایع ،پس
از رسیدن این خط ،رفهجویی ناشی از مرف نشدن سوخت
مایع ،منافعی را برای صنعت نفت و گاز کشور به دنبال خواهد
داشت.
وی با اشاره به برخورداری نیروگاه زاهدان از گاز طبیعی اظهار
داشت :بر اساس بند «ق» تبره  ۲قانون بودجه سال  ،۹۳از
محل رفهجویی سوخت مایع در نیروگاه زاهدان به شهرهای
زاهدان و زابل و سایر شهرهای سیستان و بلوچستان گازرسانی
انجام میشود.
عراقی درباره انتخاب مجری طرح خط انتقال گاز ایرانشهر به
چابهار اظهار کرد :مجری این طرح از سوی رکت رمایهگذاری
تامین اجتاعی نیروهای مسلح انتخاب میشود و رکت ملی
گاز بر روند اجرای طرح نظارت میکند .شایان ذکر است همه
خریدهایی که این پیانکار برای اجرای طرح انجام میدهد باید
از منابع تایید شده رکت ملی گاز انجام شود.
وی درباره صادرات گاز از بخش جنوب و جنوبرق کشور

تریح کرد :با توجه به اینکه این منطقه به کشورهایی مانند
هندوستان و پاکستان نزدیک است و امکان صادرات گاز به
صورت مینی الانجی و افالانجی و نیز صادرات سیانجی
به صورت کشتی به کشتی در این منطقه وجود دارد ،در آینده
موقعیت خوبی برای صادرات گاز به کشورهای همسایه فراهم
خواهد شد.
مدیرعامل رکت ملی گاز درباره اجرای خطوط لوله گاز صادراتی
میان ایران و عان توضیح داد :این طرح میان دو کشور در مرحله
انجام مناقصه و انتخاب پیانکار است که احتال دارد اجرای
بخش خشکی تا جاسک به رکت ملی گاز واگذار شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز ،درباره رسیدن گاز به استان
سیستان و بلوچستان اظهار داشت :مهمترین تاثیر رسیدن گاز به
این استان ایجاد اشتغال برای مردم است ،زیرا گاز محور توسعه
در هر منطقهای محسوب میشود .گاز طبیعی به دلیل قیمت
مناسب و پاک و ایمن بودن گزینه بسیار مناسبی برای توسعه
صنایع است.
عراقی با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان در زمره امنترین
مناطق کشور است ،ادامه داد :نبود گاز طبیعی ،تنها نقطه ضعف
این منطقه بود ،اما با رسیدن گاز به شهرها و روستاهای سیستان
و بلوچستان نه تنها صنایع رونق مییابند ،بلکه مردم در رفاه
بیشری قرار میگیرند و امکان تبادل رفاه بینامللی به واسطه
حضور کشتیهای وارداتی و صادراتی فراهم میشود.

+++

اما و اگر در قطع آب مشترکان پرمصرف

قائم مقام رکت آب و فاضاب استان تهران گفت :با قوه قضاییه به منظور برخورد با مشرکان پر مرف
و انشعابات غیر مجاز مذاکراتی را داشته ایم که پس بررسی میزان بارشها و میزان مرف پس ازاخذ
مجوزهای ازم نسبت به مقابله اقدام خواهیم کرد.
علیرضا نوذریپور در گفتوگو با ایسنا با اشاره به کاهش  ۵۰درصدی بارندگیها در کشور گفت :سعی ما
این است که با اجرای مهیدات ازم تابستان سال جاری را بدون مشکل پشت ر بگذاریم اما نگرانی اصلی
ما برای سال آینده است.
وی با بیان اینکه استفاده از منابع سطحی موجب شده تا ما از هماکنون برای تامین نیاز آبی سال ۹۸
نگرانی داشته باشیم ،اظهار کرد :این موضوع موجب شد تا شورای مدیریت بحران و کمیته توزیع و مرف
را در رکت آب و فاضاب استان تهران راهاندازی کنیم.
قائم مقام رکت آب و فاضاب استان تهران با اشاره به اقداماتی که در این زمینه انجام میشود ،عنوان
کرد :تریع در اجرای پروژهها و اجرای برنامههای مقابله با مشرکان پرمرف میتواند راهی برای گذر از
چالشهای فعلی حوزه آب باشد.
به گفته نوذری پور ،برای این مهم با استانداری صحبت شده و قرار است که در حوزه مقابله با مشرکان
پرمرف شاهد همکاری استانداری در استان تهران باشیم .عاوه بر این نیز طبق صحبتهای وزیر با
استاندار تصمیم بر آن شد تا کارگروه سازگاری با کمآبی در مام استانها ایجاد شود.
وی با بیان ایکه در حال حارسدهای رق تهران وضعیت خوبی ندارند گفت :امید می رود با مدیریت
مرف و همکاری مشرکان بتوانیم تابستان را بدون هیچ مشکلی پشت ر بگذاریم.
چندی پیش نیز وزیر نیرو اعام کرد با توجه به وضعیت بارشها در تابستان امسال پیش بینی می شود ۳۳۴
شهر با جمعیت حدود  ۳۵میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار بگیرند.بهگونهای که  ۱۶۵شهر با جمعیت
 ۱۰.۵میلیون نفر در وضعیت زرد ۶۲ ،شهر با جمعیت  ۶.۸میلیون نفر در وضعیت نارنجی و  ۱۰۷شهر
با جمعیت  ۱۷.۲میلیون نفر در وضعیت قرمز و مجموعا این  ۳۳۴شهر در معرض تنش آبی قرار خواهند
داشت.
همین موضوع موجب شد تا مدام وزیر نیرو به مشرکان و مدیران خود نسبت به تامین منابع آبی و اجرای
مهیدات ازم هشدار دهد.

 90درصد ظرفیت سد زایندهرود خالی است
مدیرکل دفر مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فات مرکزی ،کاهش بارشهای سال آبی جاری
در حوضه آبریز زاینده رود را در  ۷۰سال اخیر بیسابقه دانست و گفت :اکنون حدود  ۹۰درصد ظرفیت
سد زایندهرود خالی است.
به گزارش روابط عمومی وزارت نیرو« ،مهرزاد احسانی» با تاکید بر اینکه کاهش حدود  ۶۰درصدی
بارندگیها در حوضه آبریز زایندهرود موجب افت شدید آب ورودی به سد زایندهرود در سال آبی جاری
شده است ،عنوان کرد :براساس آمار ایستگاههای هیدرومری رودخانه زایندهرود ،این میزان کاهش حجم
ذخیره آب در سد از زمان ساخت آن تاکنون بیسابقه بوده است.
وی افزود :میزان بارشهای حوضه آبریز زاینده رود تا پایان فروردینماه امسال کمرین رکورد ثبت شده
ایستگاههای هواشناسی در بیش از نیم قرن گذشته بوده است .این تنزل بارشها موجب کاهش شدید
ذخیره آب در سد زایندهرود شده است.
احسانی تاکید کرد :آب رب حدود پنج میلیون نفر از مردم در استانهای اصفهان ،یزد و چهارمحال و
بختیاری به منابع آب سد زایندهرود وابسته است.
وی خاطرنشان کرد :ذخیره آب موجود در مخزن سد زایندهرود بعاوه میزان آب ورودی به آن در ماههای
آتی فقط تکافوی نیازهای آب رب استانهای یاد شده آن هم با رعایت رفهجویی  ۲۰درصدی را خواهد
کرد.
وی ادامه داد :بنابراین چالش بزرگ برای مدیریت منابع آب حوضه آبریز زایندهرود ،فقدان آب کافی برای
تامین نیازهای آب کشاورزی است .در چنین رایطی پذیرفتنی نیست که ذخیره موجود در سد زاینده
رود که فقط برای تامین آب رب نگهداری میشود برای آبیاری اراضی کشاورزی منطقه رهاسازی شود.
احسانی یادآور شد :رایط کنونی حوضه زایندهرود در جلسات متعدد شورای هاهنگی حوضه آبریز
زایندهرود و کارگروه تخصصی ذیل آن با حضور ذینفعان و دستاندرکاران این حوضه ،تریح شده است
و با توجه به ذخیره بسیار کم آب در سد زایندهرود و اولویت تامین آب رب منطقه ،این شورا رهاسازی
آب از سد زایندهرود برای مصارف کشاورزی را مقدور ندانسته است.
مدیرکل دفر مدیریت بههم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فات مرکزی ادامه داد :وزارت نیرو با مشارکت
وزارتخانههای ذیربط در مسایل آب و استانداران اصفهان ،یزد و چهارمحالوبختیاری برای تعدیل اثرات و
پیامدهای منفی ناشی از رایط کمآبی شدید سال آبی جاری در حوضه آبریز زایندهرود ،برای حفظ منابع
آب رب و کاهش مشکات کشاورزان برنامهها و اقدامات مختلفی را در دستور کار دارند.
وی یادآور شد :دولت نیز برای هاهنگسازی برنامه و اقدامات دستگاههای اجرایی برای مدیریت آب در
رایط کمآبی ،در اسفندماه سال گذشته تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مسئولیت وزیر نیرو و
عضویت وزیران جهادکشاورزی ،کشور و صنعت ،معدن و تجارت و روسای سازمان حفاظت محیط زیست
و برنامه و بودجه کشور را تصویب و اباغ کرد.
احسانی گفت :نخستین جلسه کارگروه یادشده نیز به بررسی مسایل حوضه آبریز زایندهرود اختصاص
یافت؛ براساس مصوبات این کارگروه مقرر شده است برنامههای کوتاه مدت و میانمدت معیشت
جایگزین برای کشاورزان منطقه اجرایی شود؛ همچنین نحوه تامین منابع مالی نیز برای اجرای طرحهای
بهبود معیشت جایگزین پیشبینی و اباغ شده است.
وی اضافه کرد :سیاستگذاری و مدیریت چالشهای حوضه زایندهرود از طریق تعامل و همکاری جمعی
نظیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و شورای هاهنگی حوضه آبریز زایندهرود با جدیت در حال انجام
است و امیدواریم با نزول باران و با تدابیر اتخاذ شده در سطح ملی و استانی ،مسایل و مشکات موجود
با کمرین آسیب و خسارت مدیریت و تعدیل شود.

آغاز تزریق گاز به خط لوله انتقال گاز ششم سراسری
مدیرعامل رکت مهندسی و توسعه گاز گفت :خط ششم با گذراندن مراحل آزمایشی اولیه ،با موفقیت
تزریق گاز و بهرهبرداری از آن آغاز شد.
به گزارش وزارت نفت ،حسن منتظر تربتی درباره راهاندازی خط ششم راری انتقال گاز گفت :بخشی از
خط ششم راری که برای تامین گاز مورد نیاز غرب کشور مورد نیاز بود ،عملیاتی شده است.
وی افزود :برای راهاندازی این خط پس از پایان مراحل ساخت ،ابتدا به صورت آزمایشی تزریق اولیه انجام
شد تا در صورت وجود هرگونه مشکل احتالی ،آن را رفع کنیم .این روند برای همه خطوط راری اجرا
میشود تا پس از رفع عیوب و دستیابی به نتیجه مطلوب ،تزریق گاز نهایی انجام شود.
مدیرعامل رکت مهندسی و توسعه گاز با تاکید بر اینکه هدف اصلی راهاندازی خط ششم راری ،تامین
گاز صادراتی به عراق است ،اظهار کرد :گازی که پارسال از طریق پایانه نفتشهر به بغداد صادر شد با
بهرهمندی از گاز خط ششم راری بود و اکنون نیز با تکیه بر همین خط ،صادرات گاز به عراق ادامه
دارد.تربتی با بیان اینکه راهاندازی خط ششم راری ،رایط بسیار مطلوبی برای انتقال گاز عسلویه
ایجاد کرده است ،گفت :تامین گاز کریدور غرب کشور در گرو راهاندازی خط ششم راری بود .این خط
افزون بر تامین گاز صادراتی به بغداد و بره ،گازرسانی به استانهای غربی کشور را نیز بر عهده دارد.
به گفته مدیرعامل رکت مهندسی و توسعه گاز ،زمانی که روند احداث پروژههای این رکت به پایان
میرسد ،ابتدا به صورت آزمایشی بهرهبرداری میشود و پس از رفع عیوب ،وارد مدار میشود ،اما ممکن
است زمان راهاندازی اولیه با زمان افتتاح رسمی متفاوت باشد ،مانند خط ششم راری که مطابق وعده
مدیرعامل رکت ملی گاز در زمان تعیین شده ،تزریق گاز شد ،اما بهرهبرداری رسمی از آن به زمان حضور
مقامهای کشوری موکول شده است.
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معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت :رویکرد وزارت راه و شهرسازی توسعه
و اف زایش فضاهای عمومی اعم از فرهنگی ،ورزشی ،درمانی است.
به گ زارش ایرنا ،حمید رضا عظیمیان در دیدار با استاندار الرز ،افزود :الرز دارای موقعیت ویژه ای است و به دلیل
ضعف در زیرساخت ها باید مورد توجه ق رار گیرد.
وی با اشاره به بازدیدی که از پروژه های حوزه راه و شهرسازی الرز صورت گرفته ،خاطرنشان کرد :با توجه به روند
مطلوبی که در تکمیل پروژه های این بخش وجود دارد ،به طور قطع هم راهی ازم صورت خواهد گرفت.
استاندار الرز نیز با اشاره به رورت اختصاص زمین مناسب ب رای ایجاد شهرک دانش بنیان گفت :با راه اندازی
شهرک های دانش بنیان بسر اشتغال ب رای فارغ التحصیان ف راهم می شود.
محمدعلی نجفی با اشاره به اینکه الرز نوپا نیازمند توجه ملی ب رای ارتقا زیرساخت های خود است افزود :اکنون
بسیاری از ادارات و دستگاه های استان اجاره نشین هستند و مکان مناسبی ب رای استق رار ندارند.
وی ادامه داد :الرز دارای ظرفیت های بزرگی در بخش تجارت است که این امر با ایجاد و راه اندازی پایانه صادراتی
تسهیل و تریع می شود از این رو انتظار می رود که وزارت راه و شهرسازی در این روند هم راهی ازم را داشته
باشد.

نجفی با بیان اینکه اکنون زمین مناسب ب رای ایجاد مایشگاه دامی استان اختصاص پیدا کرده ،گفت :توامندی های
الرز در حوزه های مختلف نیازمند فضایی ب رای معرفی و مایش است که این امر با ایجاد سایت مایشگاهی دامی
استان بهر و بیشر تحقق پیدا می کند.
وی افزود :الرز بعنوان قطب علم و فناوری کشور شناخته شده بناب راین رورت دارد بسری ب رای ایجاد شهرک
دانش بنیان مهیا شود.
استاندار الرز اضافه کرد :شهرک های دانش بنیان زمینه اشتغال قر تحصیل کرده و فرهیخته استان و کشور را
ف راهم می کند.
وی گفت :رویکرد وزارت کشور مبنی ب رای گسرش فضاهای عمومی ب رای بهره برداری مردم ،بسیار ارزشمند و حائز
اهمیت است و این امر اکنون در بخش سامت استان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
نجفی افزود :اکنون علی رغم اقدامات قابل توجهی که در دولت تدبیر و امید ب رای اف زایش رانه های بهداشت
و درمان الرز صورت گرفته همچنان از میانگین کشوری فاصله بسیاری داریم از این رو درصدد تقویت این
بخش با اختصاص فضای مناسب از سوی وزارت راه و شهرسازی و رمایه گذاری بخش خصوصی در این رابطه
هستیم.

ارزانی در راه بازار مسکن
عضو کمیسیون عم ران مجلس ،با بیان اینکه قیمت مسکن پس از سال ها گ رانی اکنون در مرحله ثبات نسبی ق رار
گرفته است ،گفت :بازار مسکن بیش از اینکه درگیر مشکات واقعی باشد با جو روانی ناشی از اظهارات خاف
واقع درگیر است.
شه رام کوسه غ راوی در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن ،گفت :در حال حار بازار
مسکن بزرگ ترین حباب قیمتی خود در سال های اخیر را تجربه می کند اما این رویه به زودی نزولی خواهد
شد.
ماینده مردم مینودشت ،کاله ،گالیکش و م راوه تپه در مجلس شورای اسامی ،با بیان اینکه قیمت مسکن پس از
سال ها گ رانی اکنون در مرحله ثبات نسبی ق رار گرفته است ،افزود :با خالی شدن حباب قیمتی در بخش مسکن
رشد معامات رخ خواهد داد.
تاثیر ثبات نسبی نرخ ارز به بازار مسکن رسید
وی با تاکید بر اینکه نوسانات ارزی و همچنین رشد رقم تسهیات مسکن در ماه های اخیر تاثیر در وضعیت بازار
مسکن داشته است ،تریح کرد :اکنون با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و همچنین تشدید کنرل ها بر

نقدینگی تزریق شده به مسکن این بخش به سمت ثبات هدایت می شود.
کوسه غ راوی با اشاره به برخی اظهارنظرهای مسئوان و تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن ،گفت :متاسفانه بازار مسکن
بیش از اینکه درگیر مشکات واقعی باشد با جو روانی ناشی از اظهارات خاف واقع درگیر است.
داان مسکن در تیررس دستگاه های نظارتی
وی ادامه داد :برخورد با دالی در بازار مسکن یکی از مهم ترین اهرم فشارهای تنظیم نرخ ها در این بازار است که
باید از سوی دستگاه های نظارتی همچون سازمان تعزی رات حکومتی به جد دنبال شود.
این ماینده مردم در مجلس دهم ،با اشاره به پیشنهاد ارایه وام  ۲۰۰میلیون تومان مسکن ،گفت :این نوع وام با
توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن مناسب بوده با این رط که تورم حاصل از آن کنرل شده و مقصد نهایی
تسهیات نیز مشخص باشد.
عضو کمیسیون عم ران مجلس شورای اسامی ،یادآور شد :کمیسیون عم ران مجلس در تاش ب رای ارایه طرحی با
هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه است که در صورت تحقق آن به طور حتم بازار مسکن از آشفتگی
فعلی خارج خواهد شد.

معاون وزیر راه:

امسال  980کیلومتر به طول بزرگراه های کشور اضافه می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
عملیات احداث هفت هزار و  8۰۰کیلومر
بزرگ راه در کشور در حال اج راست افزود:
بهره برداری از  ۹8۰کیلومر بزرگ راه را از برنامه
های این رکت در سال  ۹۷است .
خی راله خادمی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد:
 18هزار میلیارد ریال ب رای تکمیل بخشی از این
بزرگ راه ها در سال جاری تخصیص یافته که پیش
بینی می شود  ۹8۰کیلومر از این جاده های
ارتباطی به بزرگ راه تبدیل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :اعتبار
تخصیص یافته حدود  ۲8درصد کاهش را نشان
می دهد که امیدواریم از طریق سایر منابع
همچون اسناد خزانه اسامی و تخصیص قیر
یارانه ایی اج رای این پروژه ها را شتاب ببخشیم.
خادمی تاکید کرد :ساانه بطور متوسط بیش از
یک هزار تا یک هزار و  5۰۰کیلومر بزرگ راه در
کشور به بهره برداری می رسد.
طول آزادراه های کشور  ۲3۷کیلومر اضافه می
شود
مدیرعامل رکت ساخت و توسعه زیربناهای

حمل و نقل همچنین از در دست احداث بودن
یک هزار و  1۷۰کیلومر آزادراه در کشور خر داد
و اضافه کرد :این مقدار معادل  5۰درصد آزادراه
های موجود است.
وی با مطلوب ارزیابی کردن عملیات اج رایی
آزادراه های کشور افزود :امیدواریم امسال
بتوانیم  ۲3۷کیلومر از این آزادراه ها را بهره
برداری کنیم.
خادمی گفت :بیشرین حجم این آزادراه ها در
استان های لرستان ،مرکزی ،اصفهان  -شی راز،
تریز  -ارومیه ،تریز  -مرند ،کنار گذر جنوبی
ته ران ،آزادراه شال ،حرم تا حرم ،آزادراه قم و
گرمسار  -سمنان هستند.
سه هزار و  41۰کیلومر راه آهن در م راحل
اج رایی ق رار دارد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :ب رای سال
جاری  3۰۹کیلومر برنامه ریل گذاری خطوط راه
آهن را در دستور کار داریم ولی با تاش های
صورت گرفته حدود  ۶۰۰کیلومر از شبکه راه
آهن را افتتاح خواهیم کرد چ راکه بخش هایی از
این ریل گذاری ها سال های گذشته انجام شده

است.
خادمی با اشاره به  5۰۰کیلومر ریل گذاری جدید
در سال گذشته گفت :این مقدار  ۲ب رابر بیشرین
سالی بوده که ریل گذاری در کشور انجام شده
است.
امسال سه مرکز استان به شبکه ریلی وصل می
شوند
وی افزود :امسال سه مرکز استان شامل گیان،
آذربایجان غربی و رقی با توجه به تعهد سال
گذشته از یک مسیر جدید به شبکه ریلی اتصال
پیدا می کنند.
قیر یارانه ای بر اساس اولویت پروژه ها تخصیص
می یابد
خادمی در خصوص تخصیص قیر یارانه ای
به پروژه ها و توقف آن در پایان سال گذشته
گفت :این مسیر از ابتدای سال جاری دوباره
بازگشایی شده است و سال گذشته نیز قیر
مناسبی بصورت یارانه ای ب رای پروژه های
مختلف روستایی ،بزرگ راه ها و آزادراه ها تامین
شد و امسال بر اساس اولویت پروژه های آماده
آسفالت قیر واگذار می شود.

اخذ مالیات از خانههای خالی به احتکار مسکن پایان میدهد
یک مقام مسئول گفت :اخذ مالیات از خانههای خالی به احتکار مسکن
پایان داده و به عرضه بیشر واحدهای مسکونی کمک میکند.
به گ زارش خانه ملت؛ سیداحسن علوی ،عضو کمیسیون عم ران مجلس،
با اشاره به بررسی های بسیاری که در سال گذشته در خصوص طرح اخذ
مالیات از خانه های خالی در مجلس صورت گرفت ،اظهار کرد :این طرح با
توجه به اهمیت موضوع و مشکاتی که در بازار مسکن مشهود است در
سال جاری نیز مطرح شده است.
ماینده مردم سنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسامی ،با بیان
اینکه بسیاری از کشورهای پیرفته با اج رای این طرح نابه سامانی بازار
مسکن را کاهش داده اند ،افزود :پرداخت مالیات از سوی کسانی که خانه
های خالی داشته و به احتکار مسکن دست زده اند می تواند به عرضه
بیشر واحدهای مسکونی در کشور کمک کند.
وجود خانه های خالی بسیار در کشور ،هدر رفت رمایه ملی است
علوی با اشاره به تعداد خانه های خالی موجود در ته ران و همچنین کشور،
تریح کرد :تعداد خانه های خالی در ته ران  11درصد و در کل کشور 1۰
درصد است که این می زان آمار باایی است.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا بیش از  4درصد خانه خالی وجود ندارد،

گفت :با وجود خانه خالی بسیار در کشور و به ویژه پایتخت بسیاری از
اقشار محروم بیش از  5۰۰ه زار خانوار حتی توان پرداخت اولین قسط وام
مسکن را نیز ندارند.
این ماینده مردم در مجلس دهم ،با تاکید بر اینکه وجود خانه های خالی
بسیار در کشور هدر رفت رمایه ملی است ،افزود :خالی ماندن این خانه
ها به مستهلک شدن بنا و سازه می انجامد از این رو اخذ مالیات می تواند
از خواب رمایه در این حوزه جلوگیری کند.
تعدیل نرخ ها در بازار مسکن با اج رایی شدن طرح اخذ مالیات از خانه
های خالی
علوی با بیان اینکه اج رایی شدن طرح اخذ مالیات از خانه های خالی می
تواند تا حدودی به تعدیل نرخ ها در بازار مسکن بی انجامد ،تریح کرد:
اج رایی شدن این طرح و عرضه مسکن در پی آن در صورتی موثر خواهد
بود که خانه های خالی کوچک مقیاس باشد زی را عرضه اماک لوکس می
تواند مشکلی از اقشار ضعیف جامعه رفع کند.
وی همچنین به پیشنهاد اف زایش تسهیات مسکن اشاره کرد و گفت :با
پرداخت تسهیات  ۲۰۰میلیون تومانی مسکن می توان بازار مسکن را
درگیر تحوات مثبت کرده و اقشار بیشری را خانه دار کرد.

حوزه راهسازی کشور از واردات خدمات فنی و
مهندسی بی نیاز است
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص توجه
به شعار سال در حوزه کاری خود گفت :با
ارتقا سطح مهندسی کشور و بویژه در بحث
توسعه و احداث راه ها و راه آهن مامی
عملیات راهسازی ،احداث مسیرهای ریلی
و آزادراه ها از حوزه ط راحی تا اج را توسط
متخصصان  ،پیانکاران و مجریان داخلی انجام
می شود.
خادمی اب راز امیدواری کرد :امسال با برنامه ریزی
انجام شده همه امکانات و منابع مورد نیاز
احداث مسیرهای ریلی و پل ها از منابع داخلی
تامین و به این ترتیب در بخش توسعه شبکه راه
ها و خطوط ریلی از ظرفیت بومی به بهرین
شکل ممکن بهره برداری کنیم.
وی گفت :با توجه به شعار سال استفاده از
تجهیزات و کااهای کارخانجات داخل در
اولویت ق رار دارد تا از این طریق بتوانیم زمینه
اشتغال تعداد بیشری از جوانان را ف راهم
آوریم.

یک مقام مسئول ،گفت :واکنش ریع رشد قیمت مسکن مانند سایر
کااها نیست و ما در آیندهای نزدیک شاهد اف زایش قیمت به دلیل
نوسانات نرخ ارز در مسکن خواهیم بود.
حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان استان ته ران در گفتوگو با
باشگاه خرنگاران جوان ،با بیان اینکه اف زایش قیمت ارز ناشی از رایط
اقتصادی و اجتاعی است ،گفت :با اف زایش قیمت ارز قیمت مسکن
نیز تغییر میکند و دچار نوسان میشود.
محتشم تریح کرد :اف زایش قیمت ارز به طور یقین بر کااهای
داخلی اثر میگذارد و در این بین بازار مسکن که متشکل از کااهای
داخلی و خارجی است بیتأثیر نخواهد ماند.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن استان ته ران در ادامه ،افزود :اف زایش
و رشد قیمت مسکن ریع نیست ،اما متناسب با این بازار در مقاطع
مختلف رشد قیمت خود را نشان میدهد.
وی یادآور شد :زمانی که اج زای تشکیل دهنده این بازار از جمله
آهنآات ،مصالح ساختانی و فواد اف زایش قیمت داشته باشند ،بازار
مسکن نیز دچار رشد قیمتی خواهد شد.
عضو انجمن انبوهسازان استان ته ران ،تأکید کرد :مسکن در سبد
هزینه خانوارها بیشرین قیمت را دارد ،بناب راین برخی از متقاضیان
غیرواقعی و رمایهگذاران به سمت این بازار کشیده میشوند و اقدام
به رمایهگذاری کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت میکند.
وی تریح کرد :زمانی که تقاضا اف زایش یابد می زان رمایهگذاری در این
بازار از سوی داان و واسطهگ ران اف زایش مییابد و همین موضوع دلیل
اصلی جهش قیمتی در این بازار میشود.
محتشم در پایان گفت :باید دولت با همکاری سایر دستگاهها و کنرل
قیمت ارز مانع جهش قیمتی در این بازار شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

معاون وزیر راه و شهرسازی از تسویه مام بدهیهای سازمان راهداری
به پیانکاران تا سه ماه سوم سال جاری خر داد و گفت :تهاتر بدهی
پیانکاران به بانکها با مطالباتشان از سازمان راهداری از امسال روع
میشود.
عبدالهاشم حسن نیا ،رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
درباره می زان بدهی به پیانکاران و آخرین وضعیت پرداخت مطالبات
بخش خصوصی اظهار داشت :می زان بدهیهای سازمان به پیانکارن
بخش خصوصی در سال گذشته چیزی بیش از  ۲ه زار میلیارد تومان بود
که توانستیم بخشی از این رقم را با حایت سازمان برنامه و بودجه و
از طریق اوراق خ زانه اسامی پرداخت کنیم.
وی افزود :در حال حار می زان بدهیها به چیزی حدود ه زار و ۶۰۰
میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تهاتر
مطالبات پیانکاران با بدهی آنها به بانکها گفت :با این مصوبه
میتوان بخش عمدهای از بدهی به پیانکاران را تسویه کرد.
حسن نیا از تسویه کامل بدهی به پیانکاران سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای تا پاییز  ۹۷خر داد و گفت :کلیه بدهیهای این سازمان
به پیانکاران از طریق اوراق مشارکت ،تهاتر با بدهیهای بانکی ،اسناد
خ زانه اسامی و بخشی به صورت نقدی تا سومین سه ماه سال جاری
یعنی تا آذر ماه مستهلک میشود.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تاکید کرد :البته این
تسویه شامل بدهیها تا قبل از سال  ۹۶میشود و مطالبات پروژههای
انجام شده تا قبل از سال  ۹۶در اولویت پرداخت هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :مطالبات پیانکاران بر اساس تناسب
بدهی سازمان پرداخت میشود و اولویت بندی بین آنها وجود ندارد.
حسن نیا اظهار داشت :از سال جاری تهاتر مطالبات پیانکاران از
سازمان راهداری با بدهیهایشان به بانکها آغاز میشود و این تصمیم
در تسویه بدهیهای دولت به پیانکاران میتواند بسیار موثر باشد.
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ  1396/12/20صندوق سرمایه گذاری
مشترک آسمان خاورمیانه موارد ذیل در امیدنامه صندوق تغییر یافت:
 -1تعیین نصاب دارایی های صندوق مطابق با ترکیب دارایی های
صندوق سرمایه گذاری مختلط موضوع اباغیه شماره  12020097مورخ
 ( 1396/11/28نصاب ترکیب دارایی های مطابق با آخرین تغییرات از
جمله تغییرات اباغیه شماره  12020087می باشد)
 -2افزودن هزینه ثبت و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری به
هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق موضوع اباغیه شماره
 12020090مورخ 1396/07/15
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فوادمبارکه در دستیابی به اهداف سال  96خوش درخشید

هدفگذاری فوادمبارکه
برای تولید  ۴/۹میلیون تن فواد
در سال  1397که از سوی مقام معظم رهری
بهعنوان سال حایت از کاای ایرانی نامگذاری
شده است ،گروه فوادمبارکه هانند سالهای
قبل که در تحقق راهردهای ایشان پیشقدم
بوده است ،امسال نیز با تاش بیشر در این
مسیر گام بر خواهد داشت؛ چراکه حایت
از تولید داخل موضوعی فردی و سازمانی
نیست ،بلکه فرایندی ملی است .فوادمبارکه
تولیدکننده ورق موردنیاز بسیاری از صنایع
کشور است که در پاییندست این رکت،
تولیدکننده قطعات و لوازم بیشاری هستند
و درگذشته باید این اقام از خارج از کشور
وارد میشد.
این مطلب را بهرام سبحانی در گردهایی
مدیریت و کارکنان فوادمبارکه گفت و
با تشکر از تاش همهجانبه کارکنان گروه
فوادمبارکه در دستیابی به اهداف سال 1396
افزود :سال گذشته ازهرجهت برای گروه
فوادمبارکه پر خیروبرکت و افتخارآمیز بود.
وی افزود :یکی از بزرگرین دستاوردهای
فوادمبارکه در سال گذشته رسیدن به توانایی
تأمین بازار داخل و با وجود اینکه ارزآوری
مناسب برای کشور بود .دیگر اینکه در سال
گذشته طرحهای توسعه فوادمبارکه ازجمله
گندلهسازی سنگان و توسعه مجتمع فواد

سبا یکی پس از دیگری به بار نشستند و
گروه فوادمبارکه را در تولید گندله موردنیاز
خود و تولید هرچه بیشر ورقهای فوادی
و پاسخگویی بیشر به نیاز بازار توامندتر
ساختند و بهطورکلی مسیر دستیابی به تولید
 6/۸میلیون تن پیشبینیشده برای سال  96را
هموارتر کردند.
مدیرعامل فوادمبارکه دستیابی به رکوردهای
متوالی در بیشر نواحی زیرمجموعه رکت را
در سال گذشته ،نشانه پویایی و شادابی نیروی
انسانی گروه دانست و ضمن قدردانی از آنها
تریح کرد :سودی که فوادمبارکه توانست در
پی کسب این موفقیتها ایجاد کند ،حاصل
یکدلی ،اعتادبهنفس ،احساس مسئولیت،
توسعهیافتگی ،وفاداری کارکنان به سازمان،
تصمیمگیریهای آگاهانه در توسعهها ازجمله
طرحهای توسعه گندلهسازی سنگان ،توسعه
سبا ،اجرای طرح  2/7میلیون تن و همچنین
کامل بودن زنجیره تولید در گروه فوادمبارکه
است که نتیجه آنها ایجاد توازن در تهیه و
تأمین مواد اولیه موردنیاز ،افزایش تولید آهن
اسفنجی ،تولید تختال
وی در ادامه از اجرای طرح موفقیتآمیز
بومیسازی در واحد باکس آنیلینگ در
فوادمبارکه در سال گذشته بهعنوان پیش

درآمدی ارزشمند برای تحقق شعار سال
جدید یادکرد و گفت :در جریان انجام این
طرح بزرگ ،اعتاد فوادمبارکه به توامندی
داخلی به معنی واقعی و حایت از سازندگان
ایرانی خوشبختانه نتیجه مثبت داد و نتایج
ارزشمندی در راستای بومیسازی حاصل
شد .سبحانی در همین راستا حایت از
تولیدکنندگان و تأمینکنندگان داخلی را
روری دانست و گفت :بدون شک در
فوادمبارکه این اراده هست که به هر شکل
ممکن از تولید ملی حایت کند تا از خروج
ارز و منابع ایران عزیز جلوگیری کرده باشد.
وی از افزایش بهرهوری بهعنوان راهکار
اساسی پیرفت روزافزون ،بازدهی و افزایش
سود رکتها یادکرد و با اشاره به اهمیت
سامت و ایمنی کارکنان گفت :در چهاراصل
ماشین ،منابع پولی و دارایی ،نیروی انسانی
و مواد اولیه باید بهرهوری دائم ارتقا یابد و
اینیک اصل مهم در همه دنیاست که همواره
مدنظر قرار دادهشده است.
او در ادامه تولید ورقهای کیفی و باارزش
افزوده باا در خطوط تولید رکت را مورد
تأکید قرارداد و گفت :وقتی یک کارخانه،
تولید ورقهای کیفی را در دستور کار
خود قرار میدهد ،بهطور طبیعی در

همه زمینهها ازجمله دانش فنی کارکنان،
بهروزرسانی تجهیزات و درنهایت تولید
ورقهای جدید و باارزش افزوده باا نیز
توامندی خود را افزایش داده است که این
موارد هم از دیگر رموز بقای هر سازمان
است.
مدیرعامل گروه فوادمبارکه در ادامه از
بهرهبرداری کنسانره  5میلیون تنی سنگان،
پایان نصب و راهاندازی واحد فوادسازی فواد
سفیددشت و اجرایی شدن قراردادهای خط
تولید بیلت و ورق نورد رد این رکت ،آغاز
احداث خط نورد گرم شهید خرازی و توسعه
فواد هرمزگان بهعنوان بزرگترین طرحهای
توسعه فوادمبارکه برای حفظ سهم 50
درصدی در تولید فواد کشور نام برد .سبحانی
در بخش پایانی سخنان خود بابیان اینکه گروه
فوادمبارکه در سال  1396با رشد  15درصدی
نسبت به سال  ،95توانست  ۸میلیون و 690
هزار و  471تن فواد و انواع محصوات رد
و گرم خود را از طریق ریل و جاده به مقصد
مشریان ارسال کند ،دستیابی به تولید 4/9
میلیون تن فواد را هدف پیروی فوادمبارکه
اعام و اظهار امیدواری کرد باهمت و تاش
مدیریت و کارکنان در سال جاری به این هدف
بزرگ نیز دستیابیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اصفهان خبر داد:

مدیرعامل رکت آبفای اصفهان گفت :تنها حدود  750لیر آب
از  70چاهی که حفر خواهد شد ،میتوان دریافت کرد .برای
این بحران حتی باید بخشی از آب فضای سبز را قطع و به
بخش رب تخصیص داد.
هاشم امینی در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتاعی با
موضوع بررسی راهکارهای کاهش حداکری آب در بخشهای
مختلف ،اظهار کرد :مشکل آب بسیار حادتر از آن چیزی است
که بیان میشود .سد زایندهرود آب رب شش میلیون نفر
در استان اصفهان ،یزد و کاشان و همچنین آب کشاورزی
چهارمحال و بختیاری و اصفهان و آب موردنیاز صنعت اصفهان
و درصد کمی از یزد را تأمین میکند.
وی بابیان اینکه میزان بارشها امسال به  512میلیمر رسیده
درحالیکه این آمار در سال گذشته هزار و  200میلیمر بود،
افزود :آب رب  56شهر و  300روستا از سد زایندهرود تأمین
میشود 4 .میلیون و  70هزار نفر در اصفهان و حدود  5میلیون
و  500هزار نفر همراه با کاشان و یزد تأمین میشود ،البته در
اسفند و بهمن سال گذشته 12/7،درصد رفهجویی در نظر
گرفته شده است.
مدیرعامل رکت آبفا استان اصفهان با یادآوری اینکه پیشازاین
چاههای فلمن  3هزار و  200لیر آب داشت ،درحالیکه امسال
خشکشده است ،تریح کرد :چاههای متفرقه نیز بهشدت
افت پیداکردهاند 106 .چاه از  214چاه متفرقه خشکشده
است .تنها حدود  750لیر آب از  70چاهی که حفر خواهد
شد ،میتوان دریافت کرد .برای این بحران حتی باید برشی از

را پشت ر بگذاریم.
امینی افزود :برنامههای فرهنگی گوناگون ازجمله تولید برنامه
تلویزیونی جاری حیات و همچنین برنامههای آموزشی در
مدارس برای روشهای درست مرف آب برگزار و ساختهشده
است ،لذا رورت دارد ،شهروندان نسبت به کاهش مرف آب
حساسیت بیشری داشته باشند.
وی گفت :از اردیبهشتماه فشار شبکه آب کاهش پیدا میکند
و در این صورت خانههایی که در طبقات باا هستند باید تانک
و پمپ قانونی داشته باشند تا بتوانند آب را به خانههای خود
برسانند ،همچنین باید مردم را به این باور برسانیم که نقش
خود را ایفا کنند.
مدیرعامل رکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به اینکه
استان اصفهان در حوزه کاهش پرت ،استان نخست در کشور
است ،اظهار کرد :دو سال است که آب مساجد و حسینیهها
مجانی شده و پسازآن مرف آنها بهشدت افزایشیافته است،
البته با اقدامات فرهنگی و درست میتوان  30تا  40درصد
مرف را کاهش داد اما به دنبال آن هستیم تا فضای کنونی
جامعه را تغییر داد.
وی با تأکید بر اینکه آب ،موضوعی همگانی است و باید همه
دستگاهها اعم از بهداشتی ،امنیتی و خدماتی در آن ورود
کنند تا این دوره سخت را پشت ر بگذاریم ،تریح کرد:
اگر مرف آب به همین صورت ادامه پیدا کند تا پایان تیرماه
 97آب سد خشک خواهد شد و راهی برای تأمین آب مرفی
اصفهان نخواهیم داشت.

وزیر نیرو در آیین کلنگ زنی پست و خط شهدای فواد در اهواز

خوزستان در تولید و مدیریت انرژی ممتاز است
وزیر نیرو در آیین کلنگ زنی پست و خط
 230/400کیلو ولت شهدای فواد خوزستان
در اهواز گفت :استان خوزستان از جهات
مختلف استان ممتازی است و از جهت تولید
و مدیریت انرژی هم این امتیاز و شاخص در
استان فراهم است.رضا اردکانیان اظهار کرد:
همه پروژه های صنعت برق مهم و تاثیر
گذار هستند اما اجرای این پروژه ها در این
سال کار ارزنده تری است ،چرا که امسال به
نام حایت از کاای ایرانی نام گذاری شده و
نقش صنعت برق در تامین زیرساخت ها و
رونق صنعتی بسیار تاثیر گذار و مهم است.
وی ادامه داد :دلیل دیگر این است که امسال
جزو خشک ترین و بی ّآب ترین سال های
نیم قرن اخیر کشور است که تاثیر مستقیمی
بر منابع انرژی به خصوص برق آبی گذاشته

و اگر با گرمای بیشری نیز همراه شود تاثیر
مستقیمی بر مرف انرژی دارد.
وزیر نیرو با تشکر ار دست اندر کاران
این پروژه بیان کرد :امیدوارم با تاشی که
مجموعه مدیران و متخصصین انرژی در این
استان اعم از صنعت برق و سایر صنایع دارند
تابستانی با مشکات کمر در پیش داشته
باشیم و عاوه بر گذران این تابستان دستاورد
بزرگ تر ما نهادینه کردن رویه های صحیح تر
مرف در جامعه صنعتی و دیگر گروه های
مرفی باشد.
مدیر عمل رکت برق منطقه ای خوزستان
نیز در این آیین کلنگ زنی گفت :اعتبار مورد
نیاز پروژه پست و خط  230/400 GISکیلو
ولت شهدای فواد خوزستان که با همکاری
رکت فواد تامین می شود دو هزار و 300

میلیارد ریال است که طبق برنامه ریزی های
تا پایان سال  9۸به بهره برداری خواهد رسید.
محمود دشت بزرگ ادامه داد :هدف از اجرای
این پروژه انتقال بار رکت فواد خوزستان
از شبکه  230به  400کیلو ولت ،کاهش بار
پست اهواز ،2تکمیل کننده رینگ  400اهواز،
برق مطمن و پایدار برای فواد و توسعه
زیرساخت های شبکه برق است.وی اضافه
کرد :در پست  230/400 GISکیلو ولت فواد
خوزستان چهار ترانس هر کدام به ظرفیت
 315مگاولت آمپر نصب خواهد شد که در
مجموع ظرفیت آن به  1260مگاولت آمپر می
رسد ،همچنین برای انتقال بار این پست ،خط
دو مداره  400کیلوولت از پست اهواز  2به
پست فواد خوزستان به طول  40کیلومر مدار
با اعتباری بالغ بر  350میلیارد ریال همزمان

اساعیل مفرد بوشهری مدیر عامل رکت گاز استان قزوین ضمن بیان مطلب فوق افزود :در دولت
تدبیر و امید تحویل حداکری گاز طبیعی به نیروگاههای تولید برق از اولویت های وزارت نفت
بوده است که بر همین اساس رکت گاز استان قزوین نیز از مامی ظرفیت های موجود برای
عملی شدن این مهم استفاده کرده است .وی میزان گاز تحویل شده به نیروگاه شهید رجایی در
سال  1392یعنی سال آغاز به کار دولت یازدهم را  1میلیارد مر مکعب اعام کرد که نسبت به 2
میلیارد و  500میلیون مرمکعب گازی که در سال  1396به نیروگاه تحویل شده است شاهد رشد 145
درصدی بوده ایم که این مورد جهشی بزرگ در تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی در چند سال اخیر
می باشد.
بوشهری با اشاره به سهم  56درصدی نیروگاه شهید رجایی از مرف کل استان در سال  1396اظهار
امیدواری کرد این مقدار در سال  1397همچنان افزایش یابد و با تحویل هر چه بیشر گاز به عنوان
سوختی پاک به نیروگاه شاهد کاهش آاینده های زیست محیطی باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین گفت :تا پایان امسال  10پروژه ورزشی از محل اعتبارات استانی
و وزارت ورزش تکمیل شده و به بهره برداری خواهد رسید.
عباس عایی مقدم در جلسه استاندار با معاون امور استانهای وزارت ورزش ،مدیرعامل رکت توسعه
ساخت و نگهداری اماکن ورزشی کشور که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت :در سفر
مسئوان ورزش کشور از چند طرح مهم در استان بازدید شد تا وضعیت آنها مورد بررسی کارشناسی
قرار گیرد.
وی اضافه کرد :ساخت سالن رپوشیده شش هزار نفری قزوین از سال  ۸6آغاز شده و در این بازدید
از روند اجرا انتقاد و مقرر شد با تامین اعتبار زمینه تریع در کار مهیا شود.
عایی مقدم تریح کرد :تا پایان امسال  10پروژه ورزشی از محل اعتبارات استانی و وزارت ورزش
تکمیل شده و به بهره برداری خواهد رسید.
وی اظهارداشت:نداشن سالن رپوشیده یکی از کمبودهای جدی استان است ونتوانسته ایم نیازهای
ورزشکاران استان را برآورده کنیم که امیدواریم در این سفر با تزریق اعتبارات ازم زمینه تریع در
عملیات اجرایی سالن رپوشیده شش هزار نفری فراهم شود.
در این جلسه مصوب شد گزارشی از نواقص استادیوم  15هزار نفری قزوین تهیه شده و به مدیرعامل
ساخت و نگهداری اماکن ورزشی کشور ارائه شود تا نسبت به رفع آنها برنامه ریزی ازم صورت گیرد.
اختصاص  25میلیارد ریال برای احداث ساختان وزارت ورزش در قزوین ،اختصاص  ۸میلیارد تومان از
سوی رکت ساخت و  5میلیارد تومان توسط برنامه و بودجه استان برای تکمیل سالن رپوشیده شش
هزار نفری از دیگر مصوبات این جلسه بود.
از طریق سامانه های الکترونیکی انجام شده است؛

بحران آب از زلزله بدتر است
آب فضای سبز را قطع و به بخش رب تخصیص داد.
وی بابیان اینکه  2/9مرمکعب آب چاه برای جمعیت  4میلیون
و  70هزارنفری استان اصفهان آب موجود است ،اظهار کرد:
نیاز آبی یزد  4/5مرمکعب است درحالیکه این استان 3/7
مرمکعب آب زیرزمینی دارد ،همچنین اصفهان  2/9مرمکعب
آب زیرزمینی دارد و  14/5مرمکعب نیاز آبی دارد .امینی با
تأکید بر اینکه باید از برداشتهای مجاز و غیرمجاز باادست
جلوگیری شود ،گفت :زمانی که رودخانه خشک شود ،سناریو
خط انتقال آب به یزد معنی و مفهومی پیدا میکند.
وی با تأکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید رفهجویی را
وظیفه خود بدانند زیرا غفلت ،خیانت دنیوی و اخروی است،
اظهار کرد :دانش آموزان ،دانشگاهیان ،امه ماز جمعه و همه
باید همراه حاکمیت باشند ،زیرا همه در یک کشتی هستیم و
باید در این واقعیت ورود پیداکرده و تدبیر کنیم .مدیرعامل
رکت آب و فاضاب استان اصفهان بابیان اینکه فرهنگسازی
موضوعی است که انجامپذیری و نتیجه یافن آن نیازمند مدت
زیادی است ،اما در مواقع بحران باید همه همکاری داشته
باشند ،تأکید کرد :بحران آب از زلزله بدتر است .در این راستا
بسته تشویقی در دست اجرا خواهد بود ۸5 .درصد مردم
الگوی مرف را رعایت میکنند ،اما اکنون صحبت از الگوی
مرف نیست .وی ادامه داد :نصب شیرآات کاهنده میتواند
حدود  20تا  30درصد کاهش مرف را به همراه داشته باشد
و متقاضیان باید اعام حضور کنند همچنین مام فرهنگیان و
روحانیان باید مروج مرف درست آب شوند تا تابستان امسال

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین:

اجرا می شود.
مدیر عامل رکت برق منطقه ای خوزستان
ویژگی ممتاز این پست را  GISبودن آن
دانست و افزود :این پست با رایط فعلی
خوزستان منطبق است و در مقابل ریزگردها
مقاوم است.
گفتنی است وزیر نیرو و هیات همراه در
سفری دو روزه به استان با حضور مسئولین
استانی پروژه های مهمی در صنعت آب
و برق خوزستان کلنگ زنی و افتتاح می
کنند ،از جمله ای این پروژه ها عاوه بر
کلنگ زنی پست شهدای فواد خوزستان،
کلنگ زنی پست  400کیلو ولت و آیین
افتتاح خط  400کیلو ولت جندی شاپور
دزفول رکت برق منطقه ای خوزستان
است.

رپرست دفر نظارت برخدمات مشرکین رکت توزیع برق استان سمنان از پرداخت  97.1۸درصدی
قبوض برق مرفی به صورت غیرحضوری طی سال 96خرداد.
علی مهدی زاده بااشاره به این که درطی سال  ،95این میزان  92.69درصد بوده گفت :برای سال 96
شاهد رشد 4.49درصدی در بخش پرداخت صورت حساب های برق مرفی بااستفاده از سامانه های
الکرونیکی می باشیم.
وی بااشاره به بسرسازی نرم افزار بیلینگ به منظور صدور صورت حساب کنتورهای هوشمند به
صورت قرائت از راه دور افزود :درسال گذشته بیش از هفت هزار و  630انشعاب عادی و  129انشعاب
دیاندی به مشرکان واگذار شده است.
مهدی زاده درادامه اضافه کرد :بیش از 27هزار رکورد خدمات پس از فروش شامل تعویض ،اصاح
کارکرد ،تغییرنام و تغییرتعرفه ،از دیگر اقدامات رکت در عرصه خدمات دهی به مشرکان محسوب
می شود.
وی بااعام این که عملیات صدور بیش از دومیلیون و 35هزار فقره قبض عادی و  155هزار و 575
صورت حساب دیاندی به امام رسیده اظهارداشت :بیش از هشت هزار و 200فایل وصول الکرونیکی
از سایت های شبکه بانکی کشور و اعال آن درسیستم جامع خدمات مشرکین این رکت دریافت
گردیده است.
 12تا  18اردیبهشت ماه؛

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت :خانه کانر سمنان از دوازدهم
تا هجدهم اردیبهشت ماه سالجاری میزبان رویداد فرهنگی صندوق احیاء و بهرهبردای از بناها و اماکن
تاریخی است.
«محمد جهانشاهی» افزود 11 :رویداد فرهنگی در مجموعه بناهای تاریخی واگذار شده
صندوق احیاء در شش ماهه نخست امسال برگزار می شود که خانه کانر میزبان دومین رویداد
است.
وی گفت :رویداد فرهنگی خانه کانر با تکیه بر داشتههای فرهنگی و بومی سمنان از دوازدهم تا
هجدهم اردیبهشت ماه برگزار میشود.
وی اظهار داشت  :محورهای اصلی این رویداد فرهنگی که به همت بهرهبردار این مجموعه تاریخی
برگزار میشود را صنایعدستی ،گردشگری غذا و میراث ناملموس تشکیل میدهد.
جهانشاهی گفت :در این رویداد فرهنگی ،سفال و رامیک ،مد مالی ،کاه مالی و چاروق دوزی در
بخش صنایع دستی و سبزی پلو سمنانی ،آش کلندا ،سمنو و ته چین سمنانی در بخش گردشگری غذا
ارائه میشود.
وی افزود :موسیقی محلی ،آوای محلی و نقالی ،چوب بازی ،اوستا بازی ،انکاری ها که (این کاری ناکرا)،
عاریسیکه ،بیدیا ،خس خس ،اگه مونه برنده مبا ،بازی سنگ سنگ رو رو و آئینهای ازدواح سنتی به
عنوان میراث ناملموس از جمله مراسم و بازیهایی محلی است که به صورت مادین در طول یک هفته
زمان برگزاری این رویداد فرهنگی در محل این خانه تاریخی برگزار میشود.
خانه کانر سمنان با شاره ثبت  17۸7آثار ملی ،متعلق به دوره قاجار است .این بنا در دو بخش اصلی
اندرونی و بیرونی و حیاط مرکزی تشکیل شده است.
این بنا دارای یک بادگیر بلند و منحر به فرد در قسمت جنوبی است که از سقف قسمت تابستان
نشین بیرون آمده است.
عنار تزئینی بنا شامل آجر کاری ،نقوش گچری ،کاربندی و تزئینات چوبی در بازشوها
است.
این خانه تاریخی به همت رمایه گذار بخش خصوصی مرمت شده و در حال حار به یکی از مراکز
پر بازدید گردشگری شهر سمنان تبدیل شده است.
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ماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری های اقتصادی از وزارت حمل و نقل این کشور خواست تا تعامات بازرگانی با ای ران را تعمیق
دهد.
به گ زارش ایسنا از پارتر رو ،رمضان عبداللطیپوف اظهار کرد :وزارت حمل و نقل روسیه باید یگانه نهاد هاهنگ کننده در تعامات بین ای ران
و روسیه در راستای تحقق طرح کریدور شال – جنوب باشد.وی افزود۱۷ :سال است که قادر به برق راری این مسیر نیستیم و وزارت حمل و نقل
روسیه به نوبه خود منتظر دیدار با طرف ای رانی است.
در همین خصوص ماریا آرتیوخوویچ ،سخنگوی وزارت حمل و نقل روسیه گفت:مسئله مربوط به کریدور شال -جنوب در ماه مارس میان مقامات
دو کشور بررسی شده است و هدف ما تشکیل مرکزی ارتباطی است.این مقام روس خاطر نشان کرد :در این پروژه حمل و نقل سازمان راه آهن
روسیه ،رکت ت رانس کانتیر و مرکز صادرات روسیه حضور خواهند داشت .برق راری کریدور شال  -جنوب این امکان را به روسیه می دهد تا از
مسیر دریای خزر و خاک ای ران به آبهای خلیج فارس و دریای عان دسرسی ت رانزیتی داشته باشد.

سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان نشست گذاشت؛

دستورالعمل نحوۀ به کار گیری ارز صادراتی از سوی اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور به دستگاهها و
سازمانهای ذیربط اباغ شد.
به گ زارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ای ران،
دستورالعمل مذکور در تاریخ  02/02/9۷به امضای معاون اول
رئیس جمهور رسید.
بررسی دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی
در نشست ریاست کل سازمان توسعه تجارت ای ران ،اهم
مطالب بخشنامۀ معاون اول رئیس جمهور در زمینۀ
دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی و سیاست های
تجاری کشور با توجه به رایط جدید ارزی با بیش از صد
نفر از صادرکنندگان مونه و فعالین عرصۀ تجارت کشور به
بحث گذاشته شد.
در این جلسه ،مجتبی خروتاج ،در خصوص تغیی راتی که
در نظام وارداتی کشور و همچنین سیاستهای صادرات
غیر نفتی با توجه به سیاستهای جدید ارزی پیش روی
صادرکنندگان است گفتگو کرد .
خروتاج در این نشست به بخشنامۀ جدیدی که از سوی
معاون اول رئیس جمهور اعام شده است اشاره کرد و گفت:
در این بخشنامه تعهدات و مسئولیتهایی که متوجه
فعالین اقتصادی در امر صادرات است و همچنین روشهای
مختلفی که میتوانند در استفاده از ارز صادراتی استفاده
کنند تریح شده است.
وی با تبیین تجارت خارجی کشور در سال  96گفت :در ابتدای
سال گذشته اس راتژی سازمان توسعه تجارت ای ران بر اساس
نقطه نظ رات بخش خصوصی و تشکلها تدوین شد و پروندۀ
صادرات غیر نفتی با رشد  6.5درصد و رقم  4۷میلیارد دار
بسته شد.

ریاست کل سازمان توسعه تجارت ای ران افزود :در ابتدای
سال  9۷با توجه به تنش ارزی در کشور ،طی مصوبۀ مورخ
 22/0۱/9۷از سوی معاون اول رئیس جمهور ،نرخ ارز 4200
تومان اعام شد که متعاقبا نرخ شناور مدیریت شده مبنای
کار ق رار خواهد گرفت .پس از آن یکی از دغدغهها این بود که
اثر تک نرخی شدن و ثبات ارز بر صادرات و واردات بررسی
شود تا بدانیم کدام روش ب رای تجارت خارجی کشور مناسب
است.
در ادامۀ این جلسه ،فعالین تجاری سواات و نقطهنظ رات
خود را مطرح کرده و ریاست کل سازمان توسعه تجارت به
آن پاسخ داد.
۱۱ه زار فعال صادراتی بار صادرات در سال  ۱396را به دوش
کشیدند
ریاست کل سازمان توسعه تجارت ای ران،همچنین در سومین
گام از پویش صادرات ،گفت ۱۱000 :فعال صادراتی در سال ۱396
بار صادرات  4۷میلیاردی را به دوش کشیدند که در مقایسه
با  8000فعال صادراتی که در سال  ۱395رقم 44میلیارد دار را
ب رای صادرات غیر نفتی رقم زدهاند شاهد اف زایش  3۷درصدی
تعداد واحدهای فعال صادرکننده بودهایم.
مجتبی خروتاج ،پویش صادرات را الگوی خوبی از همکاری
م راکز تحقیق و توسعه ،م راکز آکادمیک ،صنعتگ ران ،فعالین
اقتصادی و دولت توصیف کرد و م راکز تحقیق و توسعه و
دانشگاهی را به همکاری با سازمان توسعه تجارت ای ران در
برگ زاری چنین هایشهایی دعوت کرد.
وی توامند سازی بنگاهها ،رکتها و اف راد را در زمینۀ صادرات
از مهمترین موضوعات در صادرات عنوان کرد و اظهار داشت:
ظرفیت سازی در بخشهایی چون خدمات الکرونیک ،صنایع
خاق در اولویت برنامههای ما ب رای توسعۀ صادرات است

همچنان که در بخش پروشیمی و معدن شاهد هستیم
ظرفیتسازیهایی که صورت گرفت ،امروز به بار نشسته ،به
گونهای این دو بخش  22میلیارد دار صادرات از  4۷میلیارد
رقم کل صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهد.
خروتاج خلق الگوهای جدید در کسب و کار را یکی از
روشهای ظرفیتسازی خواند و گفت :در مدلهای جدید
کسب و کار میتوان با تعریف جدید ارتباط در زنجیرۀ ارزش،
تغیی رات در ساختار بازاریابی و فروش کاا و تغیی راتی از این
دست ،ظرفیت سازی کرد.
معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ای ران
در تریح تاشهای صورت گرفته در راستای توامندسازی
بنگاهها اظهار داشت :در سال  95تعداد  8000واحد صادراتی،
رقم  44میلیارد دار را ب رای صادرات غیر نفتی رقم زدند که
این تعداد با  3۷درصد اف زایش در سال  96به  ۱۱000واحد
صادراتی و  4۷میلیارد دار صادرات غیر نفتی رسید.
وی افزود :همچنین در سال  95تعداد  2550صادرکننده ،بیش
از یک میلیون دار صادرات داشتند که در سال  96این تعداد به
 2800صادرکننده رسید که نشاندهندۀ افزوده شدن  200واحد
به صحنۀ صادرات کشور هستیم اما این تعداد در مقایسه با
کشورهای توامند صادراتی مانند آمان که با جمعیتی مشابه
ای ران ،حدود صده زار فعال صادراتی دارد ،ناچیز است.
خروتاج در پایان سخنانش ،بر اهمیت تناسب ظرفیتسازی
با تولید کاا و خدمات تاکید کرد و گفت :رسیدن به
هدفگذاری رشد 22درصدی صادرات در سال جاری ،نیازمند
اف زایش  20درصدی فعالین اقتصادی و بنگاههای صادراتی
است که با حضور استارتاپها و فعالین اقتصادی و برگ زاری
اینگونه نشستها در راستای توسعۀ صادرات ما را در رسیدن
به هدف یاری خواهد کرد.

سازمان برنامه مسئول تخصیص یارانه ارزی واردات ؛

 ۱۶قلم کاای وارداتی یارانه ارزی می گیرند
بر اساس مصوبه دولت ،سازمان برنامه و
بودجه مسئول تخصیص یارانه ارزی واردات
تا سقف 3ه زار میلیارد تومان شد و بانک
مرکزی به ازای هر دار واردات کاای یارانه
 400تومان به بانک عامل پرداخت می کند.
به گ زارش تسنیم ،بر اساس مصوبه جدید
هیئت دولت ،سازمان برنامه و بودجه
مسئول تخصیص تنخواه یارانه ارزی تا سقف
 3ه زار میلیارد تومان شد.
هیئت وزی ران در جلسه  29فروردین و به

استناد تبره  3ماده  ۷قانون مبارزه با قاچاق
کاا و ارز به منظور ساماندهی بازار ارز
تصویب کرد ،سازمان برنامه و بودجه مکلف
است مبلغ  3ه زار میلیارد تومان به تدریج و
از طریق تخصیص تنخواه گردان در حساب
ویژه ای که نزد بانک مرکزی ای ران افتتاح می
شود ،واریز ماید.
وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی
موظف است سازو کار ثبت سفارش را به
گونه ای آماده کند که کااهای مشمول

دریافت یارانه به صورت خودکار در فرم ثبت
سفارش مشخص و جهت تخصیص یارانه به
صورت سیستمی به بانک مذکور ارسال شود.
به این ترتیب بانک مرکزی به ازای هر دار
 400تومان در زمان گشایش اعتبار به بانک
عامل از محل اعتبار تخصیص یافته پرداخت
می کند.
 ۱6قلم کاای وارداتی یارانه ارزی می گیرند
بر اساس مکاتبه رئیس سازمان برنامه
و بودجه با وزارت خانه های بهداشت،

کشاورزی و صنعت لیست کااهای مشمول
دریافت یارانه ارزی 3ه زار میلیارد تومانی
مشخص شد.
به گ زارش تسنیم ،بر اساس مکاتبه بین
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با
وزرای بهداشت ،صنعت و جهاد کشاورزی
جزییات پرداخت و تامین ما به التفاوت نرخ
ارز به ازای هر دار  400تومان ب رای تامین
کااهای اساسی و دارو تا سقف 3ه زار
میلیارد تومان مشخص شد.

نایب رئیس اتاق مشرک بازرگانی ای ران و چین ضمن بیان اینکه اکنون دار  4200تومانی فقط یک اسم است و
به صورت رسمی در بازار وجود ندارد ،گفت :باتوجه به اینکه همه کااهای وارداتی از چین ،ژاپن و کره لزوما
با ارز این کشورها نیستند و با یورو و دار هم معامله میشوند ،اف زایش قیمت را تجربه کردهاند.
در دو  -سه ماه گذشته به دنبال نوسانات در بازار ارز قیمت برخی از کااهای وارداتی با اف زایش روبرو شده
است که از جمله آن میتوان به کااهای چینی اشاره کرد .اما ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که
کااهای چینی که تصور میشود با واحد ارزی چین یعنی «یوان» وارد میشود ،چ را باید از اف زایش قیمت دار
تاثیر پذیرفتهاند که در این باره مجیدرضا حریری در گفتوگو با ایسنا ،معامله شدن همه کااهای چینی
با یوان را رد کرد.
وی اظهار کرد :تجاری که از مسیرهای قانونی کاا وارد میکنند ،رایط ب رایشان این گونه بوده که تا یکی  -دو
ماه قبل میتوانستند بدون انتقال ارز ثبت سفارش کنند اما از بهمن پارسال با اعام بخش نامه معاون اول
رئیس جمهوری ،تجار باید از طریق سیستم بانکی ثبت سفارش میکردند ،ولی معامله از طریق سیستم
بانکی اینگونه نبوده که ارز مرجع یا ارز مباداتی در اختیارشان ق رار گیرد .معموا این ارز از رافی بانکها
و ارز آزاد در اختیار تجار ق رار میگرفته است.
این عضو اتاق بازرگانی ای ران ادامه داد :وقتی روند اف زایش قیمت دار را بررسی کنیم میبینیم که تا دی و
بهمن ماه قیمت دار کمر از  4200تومان بوده و در اسفند ماه سال قبل بود که شتاب و رعت زیادی به
سمت اف زایش گرفت .بعید به نظر میرسد که در آن زمان کسی خریدی ب رای واردات کاا از چین انجام داده
باشد که در حال حار بتواند بگوید با چه قیمتی جنسش را خریده است.
حریری تریح کرد :اما مسلم است که اف زایش قیمت دار روی کاای وارداتی تاثیر میگذارد .البته اکنون دار
 4200تومان فقط یک اسم است و به صورت رسمی در بازار وجود ندارد .در این فضاها ممکن است استفاده
یا سوء استفادههایی شود و کسی میتواند کنرلی داشته باشد که چه کاایی با چه قیمتی و چه تاریخی وارد
شده است .اصوا نه فقط از مبدأ چین ،از هر کجای دنیا که کاای خارجی در انبارها موجود است فعا خرید
و فروشی انجام میشود ،مگر آنکه با نرخ دار فعلی معامله شود.
نایب رئیس اتاق مشرک بازرگانی ای ران و چین اضافه کرد :کااهایی که از کشورهای دیگر همچون کره یا ژاپن
هم وارد میشوند ،لزوما اینگونه نیست که با ارز این کشورها ب رای واردات کاا اقدام شود .در بانک مرکزی
چین هم فقط یوان وجود ندارد ،بلکه حواله یورویی هم صادر میشود .به هر حال اگر اف زایش قیمتی در
کااهای وارداتی از چین به وجود آمده باشد اتفاق غیرطبیعی نیست.

جزئیات واردات کاا در فروردین ماه  9۷ب راساس آمار گمرک منتر شد که بر اساس آن  285میلیارد تومان
برنج در یک ماه وارد شد.
به گ زارش فارس 20 ،کاای عمده وارداتی از ابتدای سال جاری تا  30فروردین  9۷از سوی گمرک منتر شد.
بر این اساس در این مدت بالغ بر  42میلیون و  62۷ه زار دار گوشت منجمد از نوع گاو بدون استخوان وارد
کشور شده که معادل ریالی آن میلیون میلیارد  ۱6۱میلیارد و  ۱۷5میلیون تومان با وزن  9ه زار و  48۷تن است.
طبق این اطاعات اشه و شقه بره ،تازه یا رد شده سهمی بالغ بر  ۱3میلیون و  535ه زار دار معادل 53
میلیارد و  63۱میلیون تومان و نیز  43میلیون و  32۷ه زار دار معادل  ۱68میلیارد و  ۱52میلیون تومان به
وزن  44ه زار تن موز سبز تازه یا خشک کرده وارد کشور شده است.
بر این اساس  68میلیون و  62۷ه زار دار معادل  258میلیارد و  820میلیون تومان با حجمی بالغ بر  6ه زار و
 52تن برنج کامل سفید شده یا نیمه سفید شده ترخیص شده است.
طی بخشنامه سازمان توسعه تجارت؛

سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در راستای تسهیل امور متقاضیان را اباغ
کرد.
به گ زارش فارس ،سازمان توسعه تجارت در راستای تسهیل امور متقاضیان و در اج رای تصویبنامه هیات
وزی ران در جهت ساماندهی و یکپارچهسازی طی بخشنامههای فرآیند ساماندهی ثبت سفارش را اباغ کرد.
در این اباغیه خطاب به علی آبادی مدیرکل دفر مقررات صادرات و واردات آمده است :در راستای تسهیل
امور متقاضیان و در اج رای تصویبنامه شاره  .4353ت  55300ه مورخ  9۷.۱.22هیات محرم وزی ران در جهت
ساماندهی و یکپارچهسازی فرآیند ثبت سفارش موارد ذیل جهت اج را اباغ میشود.
 - ۱مامی ردیف تعرفههای باقی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه
متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش (اعم از افتتاح یا مدید) رفا از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به
ثبت درخواست خود اقدام مایند.
 - 2فرآیند وی رایش در ثبت سفارشات بانکی:
در دوره اعتبار ثبت سفارش بانکی ،وی رایش هانند آنچه که تابحال در ثبت سفارش بانکی عمل میشده
است مبنا خواهد بود.
در صورت انقضاء مهلت اعتبار ثبت سفارش بانکی ،حداکر یکبار مدید مجاز خواهد بود و اعتبار آن تا سقف
 ۱80روز پس از تاریخ صدور ثبت سفارش اولیه میباشد.
 - 3فرآیند وی رایش در ثبت سفارشات غیربانکی:
در دوره اعتبار ثبت سفارش :اصاحات و وی رایش هانند ثبت سفارش بانکی بامانع است.
در دوره امام اعتبار ثبت سفارش :هرگونه وی رایش و یا مدیدی نیازمند اخذ مجوز کمیته ماده  ۱4تصویب نامه
مورخ  ۱39۷.۱.22هیات وزی ران میباشد و یا درخواست ثبت سفارش جدید بانکی انجام شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت :تعدادی از فعاان اقتصادی به دلیل خوش حسابی و فعال بودن توانستهاند در بازارهای مختلف اعتبار باایی به دست
بیاورند و اان موعد ررسید حسابهای آنها رسیده است اما موضوع این است آنها میتوانند از رافیها دار خریداری کرده و بدهی خود را به رکت
مادر پرداخت کنند از طرف دیگر به دلیل نداشن ثبت سفارش و فاکتور جدید بانک به آنها ارز اختصاص میدهد و همین امر سبب شده که اعتبار
آنها در معرض تهدید ق رار بگیرد.
محمد اهوتی در گفتوگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت بازار و تاثیر بخشنامههای بانک مرکزی مبنی بر واردات در مقابل صادرات و دستور
العملهای صادراتی گفت :دو هفته قبل دولت به سبب وجود هیجانات و نوسانات در بازار ارز تصمیم گرفت ب رای ساماندهی و آرامش بازار به طور
مستقیم ورود کند اتفاقی که درست به نظر میرسید اما تاکنون این ورود بدون هیچ راهکار اساسی بوده است.
وی یادآور شد :تاکنون بانک مرکزی  ۱۱اطاعیه و فقط دو دستورالعمل صادر کرده که یکی از آنها مربوط به کااهایی است که ارز  4200تومانی به آنها
تعلق میگیرد اما این لیست هنوز کامل مشخص نیست و ابهامات زیادی دارد .به طور مثال آیا این ارز ب رای فعالیت و حضور در مایشگاههای بین امللی
تعلق میگیرد یا خیر؟ و یا سقف و کف آن چقدر است.
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد :نکته دیگر واردات کااهای موقت است که اصطاحا این کااها دوباره صادر میشود وبه آن صادرات مجدد
میگویند و به واحدهای تولیدی که اینگونه کااها را وارد میکنند معافیت تعلق میگیرد.
وی افزود :تا پیش از این محل تامین ارز ورود این کااهای موقت از رافیها و بازار آزاد بود اما حاا که خرید و فروش ارز ممنوع شده این واحدها
باید چگونه ارز مورد نیاز خود را تکمیل کنند ؟ آیا ق رار است این کاا عرضه شود یا به آن ارز  4200اختصاص میگیرد یا خیر؟ متاسفانه در بسیاری از این
موارد ابهام وجود دارد.
وی تاکید کرد :یک تعداد از فعاان اقتصادی به دلیل خوش حسابی و فعال بودن توانستهاند در بازارهای مختلف اعتبار باایی به دست بیاورند و اان
موعد ررسید حسابهای آنها رسیده است اما موضوع این است آنها میتوانند از رافیها دار خریداری کرده و بدهی خود را به رکت مادر پرداخت
کنند از طرف دیگر به دلیل نداشن ثبت سفارش و فاکتور جدید بانک به آنها ارز اختصاص میدهد و همین امر سبب شده که اعتبار آنها در معرض
تهدید ق رار بگیرد.

عضو هیئت مایندگان اتاق ته ران تریح کرد :نکته دیگر مربوط به نقل و انتقال پول صادر کنندگان و تعهدات آنهاست .در تبره  2همین بخشنامه
آمده است که واردکنندگان میتوانند از ارز صادر کنندگان استفاده کنند و یا از محل صادرات خودشان یا دیگر صادر کنندگان کاا را وارد کنند و این کار را
با اظهار نامه انجام بدهند که این مساله خیلی از مشکات بخش خصوصی را حل میکند اما متاسفانه هیچ توضیحی ب رای نحوه انجام این کار ندادهاند.
اان اگر وارد کنندهای با صادر کننده توافق کند آیا میتواند ثبت سفارش کند یا خیر؟
وی افزود :حرف فعالین اقتصادی به دولت این است که صادرات میتواند معطل آنها بشود تا زمانی که نسبت به این تصمیات ارزی شفاف سازی
نکنند و به طور ریح اعام نکنند که ارز صادراتی باید به سیستم رافی یا بانک مرکزی واریز شود یا باید با وارد کننده توافق شود میتوان کاری کرد.
وی افزود :اکنون شخصی که میخواهد کاایی صادر کند میداند که پس از آن که پول خود را گرفت چه تعهدی دارد؟ نقد جدی ما این است که دو هفته
از این مصوبه میگذرد و تا اان به غیر از ارز مسافری مورد دیگری عملیاتی نشده است .امروز تجارت خارجی ما تحت شعاع تصمیات دولت ق رار
گرفته و سامانه نیا هم هنوز رومایی نشده است.
اهوتی در خصوص کنار گذاشن رافیها و نقش آنها در اقتصاد کشور تریح کرد :تعیین کننده این وضع حاکمیت است و ما میتوانیم تعیین تکلیف
کنیم اما این امر در زندگی عادی مردم تاثیر گذاشته است ما تاجرهایی داریم که کثیر السفر هستند و اف رادی که فرزندانشان خارج مشغول تحصیل
هستند اما امروز میتوانند پولی ب رای آنها بفرستند.
وی ادامه داد :در مام دنیا تجارت خارجی یک کشور از طریق سیستم بانکی انجام میشود و تجارت کوچک و کارهای شخصی از طریق رافیها صورت
می گیرد اما به دلیل تحریمهای بانکی ،سیستم بانکی نتوانست در برههای فعالیت کند و رافیها این نقش را به عهده گرفتند و این بیانصافی است
که حاا آنها کنار گذاشته شوند ضمن آنکه تقاضاهای کوچک نیز باتکلیف میمانند.
اهوتی در پاسخ به اینکه شا به عنوان ماینده تاج ران و صادرکنندگان چه رایزنی با دولت ب رای حل این مشکات داشتهاید؟ گفت :جلساتی هرچند خیلی
محدود با دولتیها داشتهایم و نظ رات خود را چه شفاهی و چه کتبی به مایندگان دولت گفتهایم ضمن آنکه دولت اعام کرده من گوش شنوا دارم و اگر
ای رادی به این مصوبات و بخشنامهها باشد آنها را اصاح میکنم ضمن آنکه ب راساس شنیدههای ما دولت قادر است مام تقاضاهای رسمی و قانونی ب رای
واردات را جواب دهد اما امروز مهمتر از مام اینها رعت عمل است.
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قیمت تمام شده ارز برای واردات خودرو  ۴85۰تومان؛

نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به صحبتهای
رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تایید واردات غیرقانونی
 ۶۴۰۰دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال
گذشته ،میگوید :واردات غیرقانونی  ۶۴۰۰دستگاه خودرو را
تایید کردهاند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است
و طبق اطاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از
 ۱۵هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است.
فرهاد احتشامزاد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :به هر حال
این اتفاق عجیبی است که رخ داده است .مشکل اینجاست که
وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته میشود رانت و
فساد ایجاد میکند.
نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا
موردی به شا اعام شده که با پرداخت مبالغی ،ثبت سفارش
غیرقانونی انجام داده باشد؟ اظهار کرد :در این مورد شنیدهایم
اما اینکه چقدر واقعیت داشته باشد مشخص نیست .رقمهای
مختلفی را به ما اعام کردهاند اما چون مستند نیست میتوانیم
در این رابطه صحبت کنیم.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه از زمان
انتقال سامانه ثبت سفارش واردات خودرو به سامانه جامع
تجارت امکان ثبت سفارش وجود ندارد ،گفت :قیمت مام شده
ارز برای واردات خودرو  ۴۸۵۰تومان است.
فرهاد احتشامزاد در گفتوگو با فارس در خصوص وضعیت ثبت
سفارش واردات خودرو پس از بخشنامههای جدید ارزی ،گفت:
از زمانی که سیستم ثبت سفارش واردات خودرو به سامانه جامع
تجارت انتقال یافته است هیچ سفارش جدیدی ثبت میشود.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود :گفته میشود این
موضوع به دلیل دستورالعملهای اجرایی است که هنوز اباغ
نشده و فرآیندها و اطاعاتی که کاکان نامشخص است.
وی با بیان اینکه پس از تک نرخی شدن ارز با دار  ۴۲۰۰تومان

متقاضیان واردات خودرو برای تخصیص ارز از بانکها موفق
نشدهاند گفت :سیل عظیمی از تقاضای ارز برای واردات به
بانک رسیده است و باعث شده که برای تخصیص ارز به واردات
اولویتبندی شکل بگیرد.
از سوی روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفت؛

روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران به ادعای نایب
رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو در مورد تایید واردات
غیرقانونی  ۶۴۰۰دستگاه خودرو از سوی سازمان توسعه
تجارت ایران مبنی بر اینکه «عددی که انجمن از آمار دارد
بیش از این مقدار است و طبق اطاعات انجمن در زمان
بسته بودن ثبت سفارش بیش از  ۱۵هزار دستگاه خودرو
به صورت غیرقانونی وارد شده است» واکنش نشان
داد.
این روابطعمومی در خصوص این خر اعام کرد:
شایسته است ،نایب رئیس محرم انجمن واردکنندگان
خودرو که اطاعات دقیق تری از واردات غیر قانونی و کار
متخلفین خودرو دارند ،هر چه ریع تر این اطاعات در
اختیار مقامات نظارتی و امنیتی کشور برای رسیدگی ازم
قرار دهند.
بدیهی است ،در غیر اینصورت شائبۀ افزایش تخلف واردات
توسط خود اعضای انجمن به ذهن متبادر میگردد.
در پایان روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن
لزوم احرام حداکری به افکار عمومی خواهان همکاری این
انجمن با نهادهای نظارتی برای برخورد با متخلفین شد.
احتشام زاد با اشاره به اینکه علیرغم این رایط متقاضیان

مدیرعامل ایرانخودرو:

!

واردات خودرو موفق به تخصیص ارز برای تقاضای خود از بانک
شدهاند ،افزود :بانک نرخ برابری دار به یورو را برای واردات
خودرو با ریب تبدیل  ۱.۲اختصاص داده است و بر این اساس
نرخ دار تخصیص یافته برای واردکننده خودرو  ۴۸۵۰تومان
محاسبه شده است.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت :نرخ برابری
دار به یورو  ۱.۰۵است.
وی همچنین در خصوص ثبت سفارش و واردات خودرو در زمان
توقف و ممنوعیت ثبت سفارش خودرو در سال گذشته گفت:
انجمن واردکنندگان خودرو این موضوع را از سال گذشته اعام
کرد اما متاسفانه جدی گرفته نشد.
احتشامزاد اظهار داشت :اما بعد از یکسال پیگیریهای مختلف
از سوی نهادهای نظارتی پیرامون موضوع ذکر شده اکنون
اعراف میشود که تخلف در واردات خودرو در زمان توقف
ثبت سفارش انجام شده است.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این تخلف
در سیستم ثبت سفارش واردات خودرو و در دورانی اتفاق افتاده
که ثبت سفارش واردات خودرو متوقف بوده است ،گفت :در
این دوران هم ثبت سفارش و هم مدید سفارش انجام شده
است.
وی افزود :طبیعتا از آنجایی که سامانه ثبت سفارش تحت نظر
دفر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت است و
این سازمان هم زیر نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت است،
این ایراد باید در هان مجموعه شناسایی شود.
احتشام زاد اظهار داشت :حدود دو سال پیش هم یک مورد
مشابه اتفاق افتاد که انجمن واردکنندگان خودرو موضوع را به
صورت مکتوب با دفر مقررات صادرات و واردات اطاع داد
و ایراد هم بیان شد اما تنها دستاورد برای انجمن واردکنندگان
خودرو خارج شدن از فرآیند کنرل بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:

افزایش تعرفه واردات دستاوردی برای صنعت خودرو ندارد
عضو کمیسیون صنایع مجلس
گفت :متاسفانه واژه خودروی ملی
را یک فردی بر ر زبان انداخت و
مدتهاست که استفاده می شود ،ما
مگر یخچال ملی  ،تلویزیون ملی و
گچ و سیان ملی داریم که خودروی
ملی داشته باشیم.
به گزارش فارس ولی ملکی افزود:
حدود یک میلیون نفر در صنعت
خودروسازی و قطعه سازی به
طور مستقیم و پنج میلیون نفر
غیر مستقیم از این صنعت نان می
خورند .هر چند حایتهای درستی از
این صنعت می شود.
او ادامه داد :پس از خارج شدن
پیکان از چرخه تولید و جایگزینی
خانواده پژو رشد خوبی را در

صنعت خودرو شاهد بودیم اما
با روع تحریمها دوباره با رکود
تحمیلی مواجه شدیم ،زیرا افزایش
نرخ ارز از هزار به باا ،سه هزار
خطوط تولید را با مشکل مواجه
کرد.
احمدی نایب رئیس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس نیز به عنوان
مخالف طرح افزایش نرخ تعرفه
های واردات خودرو گفت :موافق
طرح هستم اما نه به این شکل.
او ادامه داد :ماک قرار دادن میزان
حجم موتور خودروهای وارداتی
برای تنظیم تعرفه واردات ،یک
اشتباه است .این رفتار یعنی ما
هنوز به تولید نگاهی سنتی داریم
دریغ که مفهوم تولید تغییر کرده

است.
احمدی گفت :متاسفانه مسئوان ما
حار نیستند به خودشان زحمت
بدهند و مفاهیم جدید تولید را
درک کنند .مسئوان می خواهند
مردم را متقاعد کنند که خودروهای
بی کیفیت تر اما نرخ برابر با
خودروهای وارداتی را خریداری
کنند.نایب رئیس کمیسیون صنایع
و معادن مجلس گفت :آنها که
با مفهوم جدید تولید مخالفند،
ریاضت را به مرف کننده تحمیل
می کنند.
احمدی افزود :افزایش تعرفه واردات
خودرو یک طرح ریاضتی است
و حاصلی برای پیرفت صنعت
خودرو کشور ندارد.

ملکی عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس نیز گفت :در حال
حار به ازای هر دستگاه خودروی
تولید داخل ،دو هزار و پانصد دار
قطعه وارد کشور می شود خودرو
در هیچ جای دنیا صد در صد تولید
ملی نیست.او ادامه داد :هر گونه
افزایش قیمت که به تورم در جامعه
بزند بصورت مستقیم به اقشار پایین
جامعه آسیب می رساند.
امیر حسین کاکایی عضو هیات
علمی دانشکده خودرو دانشگاه
علم و صنعت گفت :لزوما تعرفه
واردات به معنی حایت از تولید
داخل نیست ،برای رمایه گذاری
باید فضای امن ایجاد کرد نه اینکه
تعرفه افزایش یابد .در حال حار

صنعت خودروسازی و قطعه سازی
حدود پنج میلیارد دار رمایه
خارجی نیاز دارد که در رایط
فعلی ،اعتاد خارجی ها به راحتی
جلب می شود.
امیر حسین قناتی مدیر کل صنایع
خودرو و نیرو محرکه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیز گفت:
رشد صنعت خودرو نیاز به همکاری
اقتصادی و فناوری دارد ،ما می
توانیم تولیدکننده صد در صد
خودرو باشیم.
او با بیان اینکه افزایش تعرفه یکی
از ابزارهای حایتی است ادامه داد:
افزایش قیمت برخی خودروها متاثر
از افزایش تعرفه واردات ایرادی به
بازار تولید داخلی وارد می کند.

مدیرعامل ایرانخودرو گفت که در قراردادهای جدید این رکت با پژوی فرانسه ،حتی در صورت خروج احتالی
آمریکا از برجام مامی جوانب امر پیشبینی شده است.
به گزارش تسنیم ،هاشم یکهزارع در حاشیه نشست دانشجویان دانشگاه ریف که با موضوع « خودروسازی ایران
زیر ذرهبین» برگزار شده بود در پاسخ به پرسش تسنیم که پرسید «در اواخر اردیبهشت ماه امسال تصمیم نهایی
آمریکا در مورد برجام اعام میشود ،اگر آمریکا دیگر نخواهد متعهد به برجام باشد و سایر کشورهای اروپایی
هم بهدلیل منافع خود همکاری خود با ایران را قطع کنند یا کاهش دهند ،در این رایط تکلیف قرارداد ایران
خودرو با پژو چگونه است و آیا در قرارداد جدید الزامات ازم برای اجرای تعهدات پژو پیشبینی شده است؟»
اظهار داشت :در قرارداد با پژو مام این مسائل دیده شده ،ضمن اینکه ما بحث صادرات و ساخت داخل را هم در
این قرارداد درج کردهایم ،البته باید تأکید کنم قرارداد یکطرفه نیست و فرانسویها باید تعهدات خود را مطابق
قرارداد انجام دهند.
مدیرعامل ایران خودرو با اعام اینکه «قرارداد جدید مانند قراردادهای گذشته نیست که پژو یکباره بازار ایران
را ترک کند و فقط ما مترر شویم» ،افزود :اگر این بار این اتفاق بیفتد که بعید میدانم مطمن باشید خود پژو
رر خواهد کرد.

رئیس اتحادیه مایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص مصوبه طرح دو فوریتی کاهش تعرفه
خودروهای وارداتی و تاثیر آن بر بازار خودرو کشور گفت  :در صورت اجرایی شدن مصوبه تاثیر آن بر بر بازار
خودروهای وارداتی محسوس خواهد بود.
به گزارش خر خودرو رئیس اتحادیه مایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص مصوبه طرح دو فوریتی
کاهش تعرفه خودروهای وارداتی و تاثیر آن بر بازار خودرو کشور گفت  :تاثیر اجرای این مصوبه تاثیر بر بازار
خودروهای وارداتی محسوس خواهد بود.
سعید مومنی با اشاره به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از  ۵۵به  ۹۵درصد گفت  :از زمانی که تعرفه خودروهای
وارداتی افزایش یافت رایط آشفته کنونی به وجود آمد این در حالیست که کاهش تعرفه خودروهای وارداتی به
نفع خودروسازان و مردم است.
وی اظهار داشت  :در صورت اجرای این مصوبه و با توجه به تک نرخی شدن قیمت دار  ،چنانچه ارز مورد نیاز
واردکنندگان به موقع به آنها ارائه شود و خودرو نیز در بازار موجود باشد  ،رایط آشفته کنونی از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به کاهش شدید تقاضا برای خرید خودروهای وارداتی افزود  :عاوه بر اینکه تقاضا کم است  ،خودرو
نیز در بازار موجود نیست و چنانچه کسی در این رایط خودرو خریداری ماید با بااترین قیمت به دستش خواهد
رسید به همین دلیل در رایط کنونی بیشرین رر نصیب مرف کننده می گردد.
رئیس اتحادیه مایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به افزایش چندباره قیمت خودروهای رکت
نگین خودرو به دلیل نوسانات نرخ ارز گفت  :در چند روز گذشته قیمت خودروهای این رکت  ۳تا  ۴میلیون
تومان کاهش یافته است.
وی با اشاره به تبره  ۱۱مصوبه طرح دو فوریتی کاهش تعرفه خودروهای وارداتی گفت  :در تبره  ۱۱مصوبه
مذکور بیان شده که رکت های خودروساز موظفند هنگام فروش قیمت مام شده خودرو  ،درصد سود و قیمت
قطعی را محاسبه مایند و تخلف از این امر موجب محکومیت از  ۲ماه تا یک سال می گردد.
وی در ادامه افزود  :زمانی که واردکنندگان دار را با قیمت  ۴۲۰۰تومان دریافت مایند و از سوی دیگر قیمت
جهانی خودرو و میزان تعرفه واردات نیز مشخص باشد و با توجه به اینکه سود واردکننده را نیز قانون مشخص
کرده است دریافت سود اضافی مشخص خواهد بود و تخلف به حساب می آید.
سعید مومنی با بیان اینکه خودرو باید یک نرخ مصوب داشته باشد گفت  :خودرو باید با قیمت مشخص و مصوب
به فروش برسد تا شاهد بازار دو نرخی نباشیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت بازار خودروهای داخلی اظهار داشت  :رکت پارس خودرو حدود  ۱۰درصد افزایش
قیمت اعام کرد و خودرو استپ وی  ۵۵میلیون تومانی را با قیمت  ۶۰میلیون تومان به فروش رساند که البته در
پایان شب مدیر فروش این رکت اعام کرد قیمت ها به روال قبل باز می گردد ولی همین تغییر یک روزه موجب
شد که این خودرو در بازار آزاد تا  ۷۰میلیون معامله شود .
مومنی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت بازار خودروهای وارداتی تریح کرد  :در حال حار به دلیل کم بودن
خودرو در بازار و افزایش قیمت زیاد  ،خریداران رغبتی به خرید خودروی خارجی نشان می دهند و تقریبا خرید
و فروش خودروهای وارداتی صفر است.
وی در ادامه افزاد  :در رایط کنونی و با توجه به وضعیت خودروهای وارداتی  ،خریدار به دنبال خودروی
جایگزین با قیمت مناسب است ؛ در چنین رایطی به جای کاهش قیمت شاهد هستیم که قیمت
خودروهای مونتاژی باای  ۱۰۰میلیون تومان در چند روز گذشته با افزایش همراه بوده است به طوریکه
راتو با افزایش قیمت  ۵تا  ۶میلیون تومانی و مزدا با افزایش قیمت  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار تومانی به فروش
رسیده اند.
وی در پایان گفت  :رکت ها در این رایط نباید افزایش قیمت داشته باشند زیرا در این مرف کننده
مترر خواهد شد ؛ وقتی رکت ها قیمت ها را افزایش می دهند و عرضه کاهش می یابد تاثیر این
کمبود در بازار آزاد مود پیدا می کند به طوریکه هر کاایی در بازار کم باشد به شکل اتوماتیک ارزشمند
می شود.

برای ارائه فرصت  ۱۰ماهه تا تولید با استاندارد یورو ۴؛

دولت با موتورسیکلتسازان کنار آمد

دولت با درخواست موتورسیلکتسازان مبنیبر ارائه فرصت  ۱۰ماهه تا ابتدای دیماه سالجاری
بهمنظور تولید موتورسیکلتهایی با استاندارد یورو  ۴و شارهگذاری مجدد موتورسیکلتها با
استاندارد یورو  ۳تا آن زمان ،موافقت کرد.
به گزارش ایسنا ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از درخواست موتورسیکلتسازان به منظور
ارائه فرصتی  ۱۰ماهه برای تولید موتورسیکلت بر اساس استاندارد یورو  ،۴درخواستی را به
سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع داده تا بر اساس آن تا ابتدای دیماه سال جاری به
واحدهای تولیدی زمان داده شود که بتوانند تولیدات خود را با مطابق با استاندارد یورو  ۴روانه
بازار کنند .تقاضایی که جهت اجرا نیازمند موافقت سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب
در هیئت دولت بود چرا که به دلیل اجرای این مصوبه از ابتدای سال جاری ،هیچ موتورسیکلتی
با استاندارد یورو  ۴مجوز تولید و شاره گذاری نداشت و مامی تولیدکنندگان تا مشخص شدن
نتیجه نهایی دست نگهداشته بودند .درخواستی که پس از ارجاع ،در تاریخ ( ۱۳۹۷.۱.۳۰توسط
هیات دولت به آن پاسخ داده شده است.
در مصوبه ارسال شده از سوی نهاد ریاست جمهوری به وزارت صنعت ،معدن و تجارت که به
صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است« :به پیوست تصویر نامه شاره –۸.۹۷
د ۲۶ .مورخ  ۱۳۹۷.۱.۲۱انجمن صنعت موتورسیکلت ایران و ضائم آن درخصوص درخواست
اصاح پیوست  ۲تصویبنامه شاره  ۱۲۷۸۲ت  ۴۹۹۵۲ه مورخ  ۱۳۹۳.۲.۱۰هیات محرم وزیران
به منظور رفع مشکل شارهگذاری موتورسیکلتهای تولید داخل جهت استحضار ،دستور
بررسی و اقدام ازم ارسال میشود“ .
بر اساس مصوبه هیات دولت در تاریخ  ،۱۳۹۳.۲.۱۰تا پایان سال  ۱۳۹۶تولید موتورسیکلتها
براساس استانداردهای یورو  ۳بامانع بوده اما از ابتدای سال  ۱۳۹۷کلیه موتورسیکلتهای

تولیدی باید بر اساس استاندارد روز اتحادیه اروپا که در حال حار یورو  ۴است ،تولید شوند.
مصوبه ای که با توجه به درخواست موتورسیکلتسازان مبنی بر ارائه فرصت  ۱۰ماهه جهت
توامندسازی واحدهای تولیدی در راستای تولید محصواتی که مطابق با استاندارد روز اتحادیه
اروپا (یورو  )۴هستند ،با تغییر در مهلت زمانی روبهرو شده است و کلیه تولیدکنندگان فرصت
دارند تا ابتدای دیماه سال جاری موتورسیکلتهایی با استاندارد یورو  ۳به بازارعرضه کنند.
باید خاطرنشان کرد که بر اساس مصوبه دولت در سال  ،۱۳۹۳خط تولید موتورسیکلت هایی
که استاندارد یورور  ۴را نداشتند از ابتدای سال جاری متوقف شد و با توجه به عدم توانایی
واحدهای تولیدی موتورسیکلت در داخل کشور هیچ گونه موتورسیکلتی طی یک ماه گذشته
تولید و شاره گذاری نشده است.
گفتنی است در نامه مورخ  ۱۳۹۷.۱.۲۱انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ،گزارش و جدول
مربوط به توامندسازی موتورسیکلتها بر اساس استاندارد یورو  ۴تا ابتدای دی ماه سال
جاری که توسط کارگروه فنی این انجمن متشکل از مایندگان سازمان استاندارد ،سازمان
حفاظت محیط زیست و انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تهیه شده بود به دولت ارسال
شد.
بر اساس مصوبه هیات دولت از ابتدای مهرماه سال  ۱۳۹۳تا پایان سال  ۱۳۹۶تولید
موتورسیکلتها بر اساس استانداردهای یورو  ۳بامانع بوده اما از ابتدای سال  ۱۳۹۷کلیه
موتورسیکلتهای تولیدی باید بر اساس استاندارد روز اروپا که در حال حار یورو  ۴است تولید
می شد .حال با توجه به این اصاحیه دولت ،موتورسیکلتسازان میتوانند تا ابتدای دی ماه
سال جاری موتورسیکلتهایی با استاندارد یورو  ۳تولید کنند و از تاریخ مذکور مکلف هستند
استاندارد موتورسیکلتهای تولیدی خود را به یورو  ۴ارتقا بخشند و در غیر این صورت با عدم

شارهگذاری پاک از سوی پلیس روبهرو خواهند شد.
ابوالفضل حجازی عضو هیات رئیسه انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در ارتباط با مصوبه
هیات دولت مبنی بر اینکه از ابتدای سال جاری تنها تولید موتورسیکلت با استاندارد یورو ۴
مجاز است ،راحتا اعام کرد که در حال حار امکان تولید موتورسیکلت در کشور بر اساس
استاندارد یورو  ۴توسط تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.
وی ادامه داد که رکتهای تولیدکننده موتورسیکلت در حال حار توانایی تولید محصواتی
با استاندارد یورو  ۴را ندارند و مسئوانی که چنین تصمیمی را اتخاذ کردهاند ،باید بدانند با
چنین رویکردی صنعت موتورسیکلت از بین میرود و صد در صد تولید داخل به واردات تبدیل
خواهد شد .با توجه به اینکه  ENGINEموتورسیکلتهای انژکتوری از کشورهای چین و
هندوستان به ایران وارد میشود ،بنابراین از آنها درخواست کردهایم که امکان و رایط تولید
موتورسیکلت با استاندارد یورو  ۴را تا ابتدای دی ماه سال جاری در ایران فراهم کنند.
به گفته حجازی از ابتدای سال گذشته تصمیم بر این شد تا تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری
متوقف و تنها موتورسیکلتهای انژکتوری تولید شود .حال پس از گذشت یک سال بافاصله
تصمیم بر تولید موتورسیکلتهایی با استاندارد یورو  ۴شده است و با توجه به اینکه
تولیدکنندگان به سختی توانستند موتورسیکلتهای انژکتوری را جایگزین موتورسیکلتهای
کاربراتوری کنند ،اجازه نفس کشیدن به آنها داده نشده و باید موتورسیکلتهای با استاندارد
یورو  ۴را جایگزین موتورسیکلتهای انژکتوری کنند و با توجه به این مصوبه دولت و توامند
نبودن موتورسیکلتسازان در ارتباط با تولید موتورسیکلتهایی با استاندارد یورو  ۴خط
تولید کلیه موتورسیکلتها در کشور متوقف شده و از ابتدای سال جاری تولیدی صورت
میگیرد.
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حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار
از پروژههای کاربردی حوزه علمیه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیریت
حوزه های علمیه رار کشور تفاهم نامه
همکاری امضا کردند.
به گزارش سنا ،در این مراسم حجت ااسام
حسینی ،معاون ارتباطات حوزه های علمیه
رار کشور گفت :بورس بیشرین قرابت را با
معیارهای دینی دارد و این نوید از آن دارد که
بورس بتواند در خدمت ریعت باشد.
وی افزود :شاکله بازار رمایه معطوف به
کاای خاص است ،بنابراین بیشرین قرابت را
با معیارهای دینی دارد این مسئله همچنین
این نوید را میدهد که بورس می تواند بیش
از گذشته در خدمت اهداف نظام جمهوری
اسامی قرار گیرد.
همچنین شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار با بیان اینکه در سال  ۹۵بیش
از  ۳۵هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی
اسامی از جمله صکوک اجاره مرابحه خزانه
اسامی منتر شده است گفت :اوراق مالی

اسامی بخش مهم و تعیین کننده ای از
مبادات بورس در کشور را به خود اختصاص
داده است.
محمدی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق
بهادار از پروژههای کاربردی حوزه علمیه
حایت خواهد کرد افزود :مرکز پژوهش های
سازمان بورس می تواند مقاات طاب و اساتید
حوزه علمیه را در کنار کارهای پژوهشی
کارشناسان و متخصصین این بازار منتر کنند.
دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه همکاری
های حوزه علمیه قطعاً برای بازار رمایه مفید
خواهد بود افزود :عاوه بر برگزاری سمینارها
و نشست های ادواری ،تخصصی یک هایش
مالی اسامی بینامللی را نیز در تهران میزبانی
می کنیم که بنا داریم این گونه هایش ها
را در قم نیز برگزار کنیم تا با حضور صاحب
نظران ابزارهای موجود در بازار رمایه نقد و
بررسی شود.
محمدی افزود :در بازار رمایه این اعتقاد

وجود دارد که تنها سود حال است که هم
برکت دارد و هم ماندگار است .آنقدر راه های
حال در بازار رمایه وجود دارد که اساساً
نیازی نیست به سمت ابزارهای شبهه ناک
رفت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود:
در سال  ۹۵در حدود  ۳۵هزار میلیارد تومان
اوراق مالی اسامی و در سال  ۹۶انواع اوراق
منفعت ،اوراق جعاله ،صکوک اجاره ،مرابحه
و سایر اوراق را منتر کردیم و هم اکنون در
حال بررسی نحوه انتشار این اوراق در سایر
کشورها هستیم.
آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه محرم قم
و مدیر حوزه های علمیه رار کشور با بیان
اینکه دست حوزه در زمینه نظریات اقتصادی
خالی نیست اما در عین حال هنوز جای
کار فراوان دارد اظهار داشت :از سال آینده
حرکتهای نسبتاً جدیدتری را آغاز میکنیم تا با
توجه به مسائل فقهی معار به جای حاشیه

در من حوزه مطرح شود.
وی افزود :نگاه به سمت مسائل جدید را در
متون آموزشی حوزه نیز وارد خواهیم کرد
ضمن اینکه درسهای اصلی خارجی باید در
قلمرو مسائل نو و حوزههای اقتصادی و بورس
و بانک قرار گیرد.
سید عباس موسویان ،عضو کمیته فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار نیز در این رویداد با بیان
اینکه ،اساساً مقوله بازار رمایه بسیار نزدیک
تر از مباحث پولی و بانکی به فقه است گفت:
در بازار رمایه پایه اصلی به سهام و رکت
و داده های فیزیکی است لذا معامات آن
بر پایه فعالیتهای واقعی طراحی شده است.
وی با تاکید بر اینکه تک تک معاماتی که قرار
است به بازار رمایه اضافه شود در کمیته
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی
میشود اظهار داشت :امروز بیش از  ۱۵نوع
ابزار در کمیته فقهی طراحی شده که بیش از
 ۱0نوع آن تاکنون عملیاتی شده است.

مدیرعامل فرابورس:

شرکت های اروپایی و حاشیه خلیج فارس
به دنبال استارتاپ های ایرانی هستند
مدیرعامل فرابورس ایران گفت :رمایه گذاران کشورهای
اروپایی و حاشیه خلیج فارس به دنبال جذب استارتاپ های
ایرانی هستند تا ایده های آنها را به خارج از کشور منتقل کنند.
امیر هامونی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به حایت بازار
رمایه از استارتاپ ها و رکت های دانش بنیان داخلی ،اظهار
داشت :بین رمایه گذاران داخلی و خارجی برای حایت از
استارتاپ ها رقابت وجود دارد.
مدیرعامل فرابورس افزود :رمایه گذاران داخلی ،باید حایت
جدی تری از استارتاپ های داخلی داشته باشند زیرا در صورت
فقدان حایت داخلی ،رکت های خارجی به راحتی اقدام به
جذب آنها می کنند.
هامونی به توجه ویژه خارجی ها به کسب و کارهای نوین
ایرانی اشاره کرد و ادامه داد :در برخی موارد ،رمایه گذاران
خارجی اقدام به جذب استارتاپ های ایرانی کرده اند به طوری
که گروه کاری مربوطه را به طور کامل به خارج از کشور انتقال
داده اند.
وی گفت :رمایه گذاران کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج

فارس از جمله مهمرین رمایه گذارانی هستند که استارتاپ
های ایرانی را جذب کرده اند.
مدیرعامل فرابورس درباره حایت از کاا و ایده های ایرانی،
گفت :از برنامه هایی که برای حایت از رکت های نوپا و ایده
های جدید ارایه شده ،برگزاری جشنواره فین استارز  ۲0۱8با هدف
معرفی استارتاپ ها و برقراری ارتباط میان آنها و رمایه گذاران
است.
هامونی با بیان اینکه این هایش با حضور رمایه گذاران
داخلی و خارجی برگزار می شود ،افزود :در ایام برگزاری فین
استارز  ۲۷۲۷( ۲0۱8تا  ۳0فروردین)  ۱۴0میلیارد ریال توسط
رکت های داخلی در بخش استارتاپ ها رمایه گذاری شده
است.با توجه به حایت ناکافی بانک ها و رکت ها از ایده
های جدید ،طرح های نوپا در تامین منابع مالی و نقدینگی
دچار مشکل اند .بر این اساس تاش شده است با پذیرش این
رکت ها یا طرح پیشنهادهای آنها در بازار رمایه و فرابورس،
امکان حایت از این ایده ها و طرح های نوپا که بیشر از
سوی جوانان ارایه می شود ،فراهم آید.

پیش از این با راه اندازی صندوق های جسورانه در بازار رمایه
و بورس تاش شده است از رکت های دانش بنیان و نوپا
حایت شود.
از پارسال نیز بازار رمایه و فرابورس برای حایت از طرح های
جدید در بخش فناوری مالی ،برگزاری جشنواره «فیناستارز»
را آغاز کرد.
رمایه گذاری جسورانه ( )Venture Capitalیک مدل رمایه
گذاری برای راه اندازی کسب و کارهای نوپاست که در بازار
رمایه آغاز به کار کرده است؛ این نوع رمایه گذاری ،منبع
بسیار مهمی برای راه اندازی کسب و کارهایی است که
کوچکر از آن هستند که بتوانند به بازار رمایه یا بانک ها
دسرسی داشته باشند.
در واقع صندوق های رمایه گذاری جسورانه حلقه مفقوده
میان دانش و رکت های دانش بنیان و ثروت آفرین را پر
می کنند.
این کسب وکارها به طور عمومی ریسک باا و به تبع بازدهی
باایی برای رمایه گذار دارند .

ریل گذاری اساسی سپرده گذاری مرکزی
در بازار سرمایه
مدیرعامل رکت سپرده گذاری
مرکزی ،به کارگیری ظرفیت
فین تک ها و استارت آپ ها و
تکنولوژی های روز را در ارائه
خدمات بهر به فعاان بازار
رمایه تعیین کننده دانست و
گفت :این موضوع ،افق روشن و
چشم انداز امیدبخشی در مقابل
بازار مالی کشور و به ویژه بازار
رمایه قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی سات ،
حسین فهیمی گفت :در فاینکس
 ۲0۱8مام نهادهای تاثیرگذار
از هر سه بخش صنعت مالی
کشور حضور داشتند و نکته حائز
اهمیت این است که همگی تاش
کرده بودند آخرین دستاوردها
و خدماتی را که می توانند به
مشریان خود ارائه دهند عرضه
کنند .همچنین بین ارائه دهندگان
خدمات ،رقابت قابل ماحظه و
تاش ارزشمندی برای ارائه خدمات
بهر و ارزان تر بین نهادهای مالی
دیده می شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اتکا به
این ظرفیت ها ،بن بست های

مالی موجود در کشور شکسته
و تهدیدهایی که در بازار مالی
وجود دارد به فرصت تبدیل شود
تا اقتصاد کشور را به شکوفایی
مورد انتظار برساند.فهیمی در
ادامه در خصوص برنامه های
پیش روی سات گفت :سات به
عنوان رکتی که نقش بسرسازی
و فراهم کننده زیرساخت ها را
در بازار رمایه به عهده دارد،
بر آن است که نقش حیاتی خود
را پررنگ تر از قبل برای فعالیت
نهادهای مالی ،فین تک ها ،فین
استارزها و استارت آپ ها ایفا کند.
مدیرعامل سات توضیح داد :ما
امسال روی پروژه های متعددی
متمرکز شده ایم که به رانجام
و بهره برداری برسد .به تازگی
از یکی از جامع ترین سیستم
های موجود در بازار رمایه که
خدمات پایه و زیرساختی را ارائه
می دهد در مایشگاه بورس ،بانک
و بیمه رومایی و بافاصله از آن
بهره برداری کردیم؛ پروژه ای
تحت عنوان سجام یا سامانه جامع
اطاعات مشریان که در واقع پیش

نیاز و زیرساختی برای سایر سیستم
ها و سامانه ها خواهد بود.
وی افزود :یکی از آرزوهای فعاان
بازار این بود که وقتی به نهادهای
مالی موجود در بازار مالی کشور
مانند کارگزاری ها ،مشاوران
رمایه گذاری و سبدگردان ها
مراجعه می کنند ،اطاعات جامعی
داشته باشند .اگر ده ها سال در
بورس فعال باشید و بخواهید
کارگزار ناظر خود را تغییر دهید،
کارگزار جدید با ارائه فرمی از
شا حجم انبوهی از اطاعات را
می خواهد .مضاف بر اینکه هیچ
کدام از این نهادها قادر به راستی
آزمایی این اطاعات هم نیستند.
فهیمی ادامه داد :این مساله باعث
می شد بعضی از فعاان بازار
با اطاعات مختلف در سامانه
های مختلف ثبت و ضبط شوند؛
لذا شفافیت از بین می رفت و
همچنین برای فعاان دشواری
هایی ایجاد می شد مثاً با
کوچکرین تغییرات ممکن بود یک
شخص به عنوان دو فرد جداگانه
تلقی شود.

مدیرعامل سات اظهار داشت:
با سامانه سجام ،وضعیت متعدد
سیستم های اطاعاتی مشریان
برچیده می شود و یک سامانه
جامع اطاعات مشریان ،جایگزین
همه می شود و آنها یک بار در این
سامانه ثبت نام می کنند و دیگر
در بازار رمایه هیچ نهاد مالی از
آنها اطاعات نخواهد گرفت.
فهیمی افزود :حتی برای صندوق
ها ،سبدگردان ها ،مامی کارگزاری
ها و رکت هایی که سهام آنها
خریداری می شود ،یک شاره
حساب از فعاان گرفته می شود و
مامی عایدی به آن شاره حساب
واریز می شود .بنابراین ،سجام به
دلیل این جامعیت و شفافیت،
یکی از رویس های جامع موفق
خواهد بود.
وی درخصوص دیگر برنامه ها
افزود :متعاقبا ً پروژه احراز هویت
و مجمع الکرونیکی و سپس
سیستم های مدیریت ریسک
رومایی می شود و خدمات پایه را
ارائه خواهد داد.
به گفته فهیمی ،در چهار چوب

این ریل گذاری اساسی که در
بازار رمایه انجام می شود ،بورس
ها ،ارکان ،نهادهای مالی و ارائه
دهندگان خدمات ،فرصت رقابت
با هم را خواهند داشت.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده همراه اول

مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده ركت ارتباطات سيار ايران ،روز یکشنبه  ۹اردیبهشت ماه برگزار مي
شود.
به گزارش اداره كل ارتباطات رکت ارتباطات سیار ایران ،مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول(سهامی عام) از
ساعت  ۹صبح و مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام همراه اول(سهامي عام) ،به شاره ثبت  ۳۱۷۵۱۲از
ساعت ۱۱صبح روز یکشنبه  ۹اردیبهشت ماه ،در سالن خليج فارس پژوهشگاه نرو ،واقع در شهرک غرب ،بلوار
فرحزادی ،انتهای بلوار شهید دادمان برگزار مي شود.
براساس این گزارش ،استاع گزارش هيأت مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ،۱۳۹۶/۱۲/۲۹استاع
گزارش حسابرس و بازرس قانوي ،برري و تصويب ترازنامه و حساب سود و زیان سال ماي منتهی به ،۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تصميم گري در خصوص سود تقسيمي ،انتخاب حسابرس و بازرس قانوي رکت برای سال مالی منتهی به
 ،۱۳۹۷/۱۲/۲۹تعين روزنامه كثراانتشار جهت درج آگهي هاي ركت و ساير مواردي كه در صاحيت مجمع
عمومي عادي ساليانه است ،از موارد دستور جلسه ذكر شده است.
همچنین در مجمع فوق العاده ،اعضای هيأت مديره تعیین می شوند.
این گزارش می افزاید :همراه اول از سهامداران دعوت كرده است ،برای دريافت برگه حضور در جلسه ،در ساعات
اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ  ۴و  ۵اردیبهشت  ،۱۳۹۷با در دست داشن کارت ملی برای اشخاص
حقیقی و معرفی نامه معتر و موثق کتبی برای مایندگان اشخاص حقوقی به نشانی تهران ،میدان ونک ،خیابان
ماصدرا ،جنب سازمان بورس ،پاک  ،۱۷طبقه دوم ،واحد  ،۵اداره امور سهام همراه اول مراجعه کنند.

چند و چون سرمایهگذاری در بورس ایران

یک کارشناس بازار رمایه روسیه با اشاره به پتانسیلهای بازار رمایه ایران گفت :زیر ساختهای بازار رمایه
ایران همچنان جای کار دارد ،باید اقداماتی شود تا بورس ایران وابستگی شدید به قیمت نفت نداشته باشد.
روبرتو دی آمروسیو در گفتوگو با ایسنا ،درباره بازار رمایه ایران اظهار کرد :از ویژگی های بازار ایران ارتباط با
انرژی است ،از شاخص بورس می توان به ارتباط آن با قیمت نفت پی برد ،از دیدگاه ما این مسئله به عنوان یک
ریسک متمرکز مبنی بر وابستگی زیاد اقتصاد به نفت بررسی می شود و اگر قرار است بورس ایران با ریسکی این
چنینی مواجه شود باید در آن تنوع ایجاد شود تا قیمت نفت بر این بازار تاثیر نگذارد.
وی درباره برنامه رکت بینامللی آلپاری روسیه برای حضور در ایران گفت :مایل به رمایه گذاری در ایران ،دلیلی
است که باعث شده به تهران بیایم تا از وضعیت بازار ایران اطاع کسب کنم .البته در گام نخست باید به رصد و
بررسی رایط بازار مالی ایران پرداخت تا فرصت ها و امکانات رمایهگذاری ارزیابی شود.
مدیرعامل رکت تحقیق و تحلیل آلپاری روسیه ادامه داد :تا زمانی که بررسیها کامل نشود ،تصمیم گیری برای
رمایه گذاری دشوار خواهد بود .ما تصمیم گرفتیم ،از نزدیک با رکت های ایرانی ارتباط برقرار کرده و وضعیت
را ارزیابی کنیم تا در صورت مناسب بودن رایط ،رمایه گذاری انجام شود.
عضو هیات مدیره رکت بین امللی آلپاری یادآورشد :البته در سایر کشورها مانند مالزی و سنگاپور نیز ابتدا اقدام
به بررسی رایط کرده و بعد ورود کرده ایم.
وی افزود  :بازار روسیه به علت دارا بودن تخصصهایی بازاری مجهز با فناوری باا است همینطور رمایه گذاری
آنها از نظر ابعاد متفاوت است ،اما ایران و روسیه با در نظر گرفن مسائل بین امللی یکری رایط مشابه هم
دارند .بورس روسیه از نظر تجربه ،تخصص و فناوری درسطح بااتری است ،اما بورس ایران نیز تاش می کند به
آن سطح برسد.
آمروسیو درباره توقف مادها در ایران نیز گفت :توقف مادها جهت پیشگیری از رر بیشر در بورس های دیگر
هم اتفاق می افتد البته رایط خارجی نیز هانند رایط اقتصادی بین امللی یا بحران های دیپلاتیک روی بازار
تاثیر مستقیم می گذارد ،توقف مادها همچنین برای گذاشن محدودیت روی میزان نوسان ارز و تاثیر آن در
بورس ها انجام می شود.
وی درخصوص عرضه سهام رکت های ایرانی در بورس روسیه گفت :عرضه سهام رکت های ایرانی در بورس
روسیه باید بررسی شود ،باید با ارتباط دادن دو سیستم وضعیت انتقال ارزش پول را بررسی کرد ،اما در حال حار
در این زمینه اطاعاتی ندارم چرا که بسیار تخصصی است و یک ری قوانین اولیهای برای انتقال پول از بانک به
بانک وجود دارد که بایدحل شود.

بورس کاا بازوی ایجاد رقابت در بازار کاای کشور است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که در سال حایت از کاای ایرانی باید به طور سنجیده از
تولیدکنندگان داخلی حایت کنیم به طوریکه «کیفیت» و «رقابت» دو مولفه اصلی تحقق شعار امسال است که
در بسیاری از کااهای اسراتژیک و مواد اولیه ،بورس کاا این وظیفه را بر عهده دارد.
به گزارش سنا ،اسداله قرهخانی با اشاره به اینکه همه محصواتی که در بورس کاا عرضه می شوند دارای کیفیت و
استاندارد مشخصی هستند به سنا گفت :کیفیت کااها نخستین موضوعی است که در بورس به آن توجه می شود
و زمینه ای را فراهم می کند تا تولیدکنندگان کیفیت را مدنظر قراردهند و از طرفی عرضه کنندگانی که به طور
مدام در بورس حضور دارند نیز به عنوان تولیدکنندگان برتر از نظر کیفیت شناخته می شوند.
این ماینده مجلس با تأکید بر لزوم ایجاد بازار رقابتی که به ارتقاء تولیدات ایرانی منجر می شود ،گفت :برای آن
که بتوانیم بازار رقابتی ایجاد کنیم همگان باید دست به دست هم دهیم و درصدد آن باشیم که با افزایش کیفیت
کااها ،توان رقابت با محصوات خارجی را نیز داشته باشیم .در این بین امروز رایط عرضه و خرید محصوات با
گذشته تفاوت پیدا کرده و می توان با ساختارهای غیرشفاف و سنتی در بازارها نفوذ کرد؛ از این رو بورس کاا یکی
از بهرین بسرها برای ایجاد بازار رقابتی در داخل و رشد تولیدات باکیفیت به شار می رود.
قرهخانی افزود :در دنیا از بورس های کاایی استفاده های مختلفی می کنند و ما نیز در کشورمان براساس نیازهای
فعاان صنایع و رمایه گذاران باید از بورس کاا بهره بریم .به عنوان مثال در حوزه تامین مالی صنایع می توانند از
بورس کمک بگیرند و در بخش تنظیم و تعادل بازارها نیز همواره با عرضه کااها در این بازار شاهد ایجاد شفافیت
و نظم معامات بوده ایم.
سخنگوی کمیسیون انرژی در پایان عنوان کرد :عرضه حداکری محصوات در بورس کاا عاوه بر شفافیت اطاعاتی
که از بازارها منعکس می کند و می تواند مورد استفاده تصمیم گیران در تنظیم بازار قرار گیرد ،از واسطه گری
ها و فساد جلوگیری می کند و به این ترتیب در سال حایت از کاای ایرانی باید از این بازار بیش از گذشته بهره
برد.
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امکان استعام آخرین مالک تلفن همراه در وبسایت همتا ایجاد شد.
به گزارش تسنیم؛ همتا اعام کرده که در موارد متعددی مراجعه به این سامانه وجود داشته است که
شخصی تلفن همراه را خریداری کرده ولی فروشنده ،مالکیت تلفن همراه را به فرد خریدار انتقال نداده
است.فرد خریدار نیز در حال حار به هر دلیلی به فرد فروشنده دسرسی ندارد تا از او درخواست
انتقال مالکیت ماید.در حال حار این امکان در سامانه همتا ( )hamta.ntsw.irفراهم شده است که
فرد خریدار پس از ورود به کارتابل خود ،با ورود به بخش «وضعیت شناسه دستگاه ( ،»)IMEIپس از
وارد کردن شناسه  IMEIتلفن همراه مذکور ،شاره سیمکارت آخرین مالک تلفن همراه را مشاهده
ماید تا بتواند با او ارتباط گرفته و درخواست فرآیند انتقال مالکیت ماید.

تعداد کاربران فعال ماهانه در شبکه اجتاعی ردیت ( )Redditاز توییر نیز سبقت گرفته و
بیشر شده است.به گزارش ایسنا ،آخرین آمارهای ارائه شده نشان می دهند که کاربران از
شبکه اجتاعی ردیت بیشر از توییر استقبال و استفاده کردهاند و این امر میتواند نشان
دهنده عملکرد موفقیتآمیز ردیت باشد.تعداد کاربران فعال در ماه شبکه اجتاعی ردیت به
رقم  ۳۳۰میلیون نفر رسیده و این در حالیست که تعداد کاربران توییر در مدت مشابه ۳۲۰
میلیون نفر بوده است.
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محمد جواد آذری جهرمی در توییتی با اعطای مجوز صوت و تصویر
فراگیر در فضای مجازی به سازمان صدا و سیا مخالفت کرد و آن را
مانع برشمرد.
به گزارش ایبِنا ،محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطاعات در توییتی اعام کرد که تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر
فراگیر برای صدا و سیا بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و
تصویر فراگیر ،مانع بزرگی در تحقق ایههای خدمات و محتوای شبکه
ملی اطاعات است.
گفتنی است ،دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی تاکید کرده
بود که پخش فراگیر برنامههای رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج
از کشور در انحصار سازمان صدا و سیا است و مسئولیت صدور مجوز
و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن ،منحرا
بر عهده سازمان صدا و سیا است و هرگونه ارایه خدمات نوین پخش
فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاما بر بسر شبکه ملی اطاعات منحر و
محدود میشود.

یک رکت ناشناس دستگاهی ساخته که قابلیت رمزگشایی آیفون را دارد.
درهمین راستا کارشناسان به کاربران آیفون هشدار داده اند تا رمزهای
خود را تغییر دهند.
به گزارش مهر  ،یک رکت بین امللی ناشناس برنامه ای ساخته که می
تواند در چند دقیقه کلمه رمز( )Passcodeآیفون را کشف کند .اکنون
کارشناسان به کاربران اپل هشدار داده اند تا رمز های خود را عوض کنند.
رکت خصوصی به نام  Grayshitدر آتانتا این فناوری را ابداع کرده
است.
به گفته کارشناسان پیانکاران قدیمی سازمان جاسوسی آمریکا همراه
یکی از مهندسان سابق اپل  Grayshitرا در سال  ۲۰۱۶میادی تاسیس
کردند .این رکت کمر از  ۵۰کارمند دارد و دستگاه قابل حملی به نام
 Gray Keyساخته .این رکت می تواند در چند دقیقه رمز آیفون را
هک کند.
 Grayshitهم اکنون مشغول بازاریابی این محصول برای کارآگاهان
خصوصی است .دستگاه مذکور با دو طرح بازاریابی می شود :نسخه
آناین با قابلیت  ۳۰۰بار استفاده که  ۱۵هزار دار هزینه دارد و نسخه
آفاین بدون محدودیت استفاده که  ۳۰هزار دار قیمت دارد.
البته هنوز مشخص نیست  Gray Keyبرای دسرسی به موبایل روی چه
ضعف هایی مرکز می کند .اما کارشناسان معتقدند از روش آزمون و
خطا برای رمزگشایی اطاعات استفاده می کنند Gray Key .یک جعبه
خاکسری کوچک است که دو کابل از آن خارج می شود.
همزمان می توان دو آیفون را به مدت  ۲دقیقه به دستگاه متصل کرد.
کمی بعد مایشگر موبایل به رنگ سیاه درمی آید و رمز و اطاعات دیگر
روی آن مایش داده می شود.
رمزگشایی آیفون طی سه روز یا بیشر انجام می شود .پس از آن مام
محتویات موبایل در دستگاه  Gray Keyدانلود می شود و به طور آناین
قابل دسرسی است.
/////////////////////////
گوگل به ارتفاع  ۵۸مر از هر کاربر اطاعات جمع کرده است
در هفته های اخیر انتشار اخباری در مورد نقض گسرده حریم شخصی
کاربران فیس بوک باعث جلب توجه افکار عمومی به تخلفات فراوان این
شبکه اجتاعی شده است.
به گزارش مهر  ،اما اگر تصور می کنید تنها فیس بوک در حال جمع آوری
انبوهی از اطاعات کاربران و فروش یا انتقال آن به رکت های ثالث
است ،کاما در اشتباه هستید.
گوگل و سایت ها و رکت های زیرمجموعه آن اطاعات بسیار بیشری را
در مقایسه با فیس بوک از میلیاردها نفر در رار جهان در اختیار دارند
و لذا باید در قبال مردم بسیار مسئوانه تر عمل کنند؛ این در حالی است
که هنوز اطاعات چندانی در مورد نحوه مدیریت داده های کاربران
توسط این رکت در دسرس نیست.
بر اساس گزارشی که اولین بار در نریه انگلیسی سان به چاپ رسیده،
میزان اطاعاتی که گوگل از هر کاربر جمع آوری می کند آن قدر زیاد
است که با استفاده از آن می توان  ۵۶۹۵۵۵هزار صفحه کاغذ آ ۴را پر
کرد .اگر این تعداد کاغذ روی هم قرار بگیرند ،ارتفاع کل آنها بالغ بر ۵۸
مر خواهد شد.
جمع آوری این اطاعات هم از طریق موتور جستجوی گوگل و هم از
طریق خدمات نقشه گوگل ،جی میل و یوتیوب صورت می گیرد .گوگل
با استفاده از ابزار مختلف خود تقریبا همه چیز را در مورد کاربرانش
می داند؛ از جمله اینکه آنها چه زمانی خانه را برای رفن به محل کار
ترک می کنند ،چه زمانی به منزل می رسند ،کجا می روند ،روزانه از چه
وسایل حمل و نقلی استفاده می کنند و غیره.بر اساس بررسی نریه
سان اطاعاتی که گوگل هر دو هفته یک بار از کاربرانش جمع آوری می
کند  ۲۳۷۳۱صفحه کاغذ آ ۴را پر می کند .از این اطاعات برای مایش
آگهی های مرتبط با عائق و سائق افراد استفاده می شود تا هر کاربر
تنها محصوات تبلیغاتی را که به آنها عاقه دارد ،مشاهده کند .گوگل
مامی اطاعات مربوط به وب سایت های مورد بازدید هر کاربر را هم
در صورت استفاده از مرورگر کروم جمع آوری می کند.داده های مربوط
به هر عکس گرفته شده با گوشی اندرویدی ،جزئیات اسناد پاک شده از
رویس کلود گوگل و بسیاری از داده های دیگر هم توسط این رکت
فناوری جمع آوری و نگهداری می شود و به طور کلی  ۲.۸درصد از کل
ظرفیت سخت افزاری جهان برای ذخیره سازی اطاعات کاربران گوگل بر
روی رورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .

با وجود آنکه کسبوکارهای اینرنتی به
رعت در حال گسرش و اشتغالزایی است اما
صاحبان این مشاغل هنوز جایگاه مشخصی
در قوانین و پوشش بیمهای کشور ندارند؛ به
طوری که در قانون بیمه بیکاری ،بهرهمندی
مشاغل اینرنتی از مقرری بیکاری پیشبینی
نشده و کارشناسان نبود تعریف رسمی برای
مشاغل اینرنتی را تایید میکنند.
به گزارش ایسنا ،اگر تا چند سال قبل کسی
فکر درآمدزایی از فضای مجازی و اینرنت
را در ر میپروراند اما اکنون این نگاه به
رعت در حال تغییر و گسرش است .امروز
بسیاری از کسبوکارها در بسر اینرنت
و بر پایه فضای وب در حال شکلگیری و
رواج است .شاغان این نوع کسبوکارها به
ارزش درآمدزایی از فضای مجازی پی برده و
استارتآپها و کسب و کارهای نوین مجازی
یکی پس از دیگری در حال راهاندازی است.
طی سالهای گذشته درخواست راهاندازی
کسبوکارهای مجازی و اینرنتی در ایران به
شدت افزایش یافته و جهش چندین برابری
در رونق این نوع کسب و کار را به دنبال
داشته است .این امر رورت گرفن مجوز
شکلگیری این کسب و کارها ،ساماندهی و
تداوم فعالیت آنها را نشان میدهد.
کسب و کارهای اینرنتی عاوه بر
اشتغالزایی ،ارائه خدمات از طریق اینرنت
و فروش محصوات ،درآمدزایی قابل توجهی
دارند .امروز به دلیل رونق وب سایتها،
فروشگاههای آناین و افزایش تعداد کاربران
فضای مجازی ،کسب و کارهای اینرنتی نیز
در سطح وسیعی گسرش پیدا کرده است.
راه اندازی یک کسب و کار اینرنتی مزایای
بسیاری دارد که از جمله آنها میتوان به
برقراری ارتباط با مشریان و ارائه جدیدترین
محصوات به آنها ،کاهش زمان خرید و
فروش و هزینههای بازاریابی حضوری،
رقابت سام با رکتهای مشابه و پاسخگویی
به نیاز مشریان در ریعترین زمان ممکن
اشاره کرد.
با این حال بیشر کاربران اینرنتی در گروه
سنی جوان هستند و به همین منظور عمده
کااهایی که در فروشگاههای مجازی و آناین
عرضه میشود ،باید متناسب با نیاز و سلیقه
این قر باشد تا موفقیت این فروشگاهها را
به دنبال داشته باشد.
اخیرا قائم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتاعی و دبیر شورای عالی فضای مجازی
از پرداخت بیمه بیکاری به کسب و کارهایی
خر داده که با کوچ از پیامرسانهای خارجی
نظیر تلگرام مترر میشوند.
به گفته فیروزآبادی ،به صاحبان کسب و
کارهای اینرنتی و کسانی که با کوچ از
پیامرسانهای خارجی به پیام رسانهای
داخلی ،کسب و کارشان دچار اختال شود،
بیمه بیکاری تعلق میگیرد .از نظر قانون
بیمه بیکاری ،فرد بیکار به بیمه شدهای گفته
میشود که بدون میل و اراده خود بیکار
شده و آماده به کار باشد.
بر اساس قانون بیمه بیکاری ،چنانچه بیمه
شدهای به علت تغییرات ساختار اقتصادی
کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه
ذیربط و تایید شورای عالی کار ،بیکار موقت
شناخته و میتوانند از مقررات این قانون
استفاده کنند.تشخیص ارادی یا غیرارادی
بودن بیکاری بیمه شده ،برعهده کمیتهای
متشکل از مایندگان این سازمان و اداره کار
محل اشتغال بیمه شده است.
اقدامات ازم برای اعام وضعیت بیکاری
بیمه شده بیکار ،برای دریافت مقرری بیمه
بیکاری باید حداکر ظرف مدت  ٣٠روز از
تاریخ بیکاری ،موضوع را به واحد تعاون ،کار
و رفاه اجتاعی ذیربط اطاع دهد و آمادگی
خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا
کار مشابه آن اعام کند.
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رایط ازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری
بیمه شدگان بیکار در صورتی که مشمول
قانون کار و تأمین اجتاعی و دارای حداقل
شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند
و جزو تبعه کشورهای خارجی یا در زمره
صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
نباشند و مستمری بگیر بازنشسته یا از
کارافتاده کلی نباشند ،استحقاق دریافت
مقرری بیمه بیکاری را دارند.
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث
غیرمرقبه مانند :سیل ،جنگ ،زلزله و آتش
سوزی بیکار میشوند ،برای دریافت مقرری
بیمه بیکاری ،نیاز به داشن سابقه پرداخت
حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و
حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث
بیکار شوند ،با رعایت سایر رایط مقرر
میتوانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.
بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی
و آموزشی که از سوی ادارات کار برگزار
میشود ،رکت کنند و هر دو ماه یک بار،
گواهی ازم در این زمینه را به شعب تأمین
اجتاعی ارائه کنند.
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و رایط
قطع آن
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه
شدگان واجد رایط ،به سابقه پرداخت حق
بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال
مدت آن از  ٣٦ماه برای بیمه شدگان مجرد
و  ٥٠ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل
بیشر نیست.
در صورتی که بیمه شده بیکار مجددا به
کار اشتغال یابد ،بدون عذر موجه از رکت
در دورههای کارآموزی و آموزشی خودداری
کند ،شغل تخصصی خود یا شغل مشابه
پیشنهادی را نپذیرد ،مشمول ربازی شود،
اشتغال پنهان داشته باشد ،مشمول استفاده
از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی
کلی شود ،با دریافت مزد ایام باتکلیفی به
کار اولیه بازگردد ،فوت کند و یا مدت زمان
استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری
بیکاری خامه یابد ،مقرری بیمه بیکاری او
قطع میشود.
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد رایط
از هان روز اول بیکاری بیمه شده قابل
پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه
بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه
شده محسوب می شود .در همین راستا یک
کارشناس حوزه کار ـ در گفتوگو با ایسنا،
طرح مباحثی همچون پرداخت بیمه بیکاری
به کسب و کارهای اینرنتی را دارای جنبه
تبلیغی میداند و میگوید :آنچه که دولت
دنبال میکند ،نگرانیهایی است که درباره
مسایل امنیتی ،اجتاعی و فرهنگی در
خصوص پیام رسانها وجود دارد و بحث
مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی
چندان مورد توجه قرار نگرفته است ،بنابراین
نباید تصور کنیم که اگر بخشی از کسبوکارها
با فیلر پیام رسانهای خارجی نظیر تلگرام
در کشور تعطیل شوند ،میتوانند از مزایایی
نظیر بیمه بیکاری که برای کسب و کارهای
رسمی و دارای مجوز است ،استفاده کنند.
حمید حاج اساعیلی میافزاید :از سوی دیگر
ثبت جدی و رسمی درباره کسب و کارهای
مجازی در وزارت کار نداریم .ممکن است در
مورد برخی کسبوکارها اتفاق افتاده باشد،
مثل تاکسیهای اینرنتی اسنپ و تپسی که
بیشر از بقیه نرم افزارها در کشور و میان
مردم فراگیر شده است ولی این کسبوکارها
هم هنوز به طور رسمی فعالیتشان جدی
نشده و جایگاه واقعی خود را پیدا نکردهاند.
اعام مشاغل اینرنتی دارای کد کارگاهی از
سوی سازمان تامین اجتاعی
به گفته وی ،در حوزه کسب و کار اینرنتی
موردی وجود ندارد که کسب و کار به معنای
واقعی ثبت شده و مجوز جدی گرفته یا

ارتباط سازمانی با اداراتی نظیر بیمه و مالیات
داشته باشد.
این کارشناس حوزه کار معتقد است :بسیاری
از این مشاغل کد کارگاهی نگرفتهاند
و سازمان تامین اجتاعی باید به طور
تخصصی و رسمی اعام کند ،چه تعداد از
کسبوکارهای مجازی که روی پیامرسانهای
خارجی هستند ،کد کارگاهی گرفتهاند و
تعداد نیروهای کارشان چقدر است که در
صورت بسته شدن پیامرسانهای خارجی
دچار بیکاری میشوند.
او با بیان اینکه در قانون بیمه بیکاری،
بهرهمندی کسب وکارهای اینرنتی از مقرری
بیمه بیکاری پیش بینی نشده است ،میگوید:
بیمه بیکاری و اینکه به چه افرادی تعلق
بگیرد ،ماحظاتی دارد و تعریف رسمی از
کسب وکارهای مجازی در قانون بیمه بیکاری
وجود ندارد.
صاحبان کسب و کارهای مجازی با استفاده
از بیمههای توافقی از خدمات سازمان تأمین
اجتاعی بهرهمند میشوند.پیشر ،معاون
بیمهای سازمان تامین اجتاعی در گفتوگو
با ایسنا ،از شناسایی و مذاکره با  ۱۱استارت
آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمهای
پرسنل خر داده و درباره بیمه مشاغل تحت
وب و استارت آپها گفته بود :شاغلین
مجازی تحت هر رایطی بیمه خواهند شد
ولی اگر با کارفرمایان توافق شود ،کارها بهر
پیش خواهد رفت.
آنطور که محمد حسن زدا گفته ،تحت
پوشش گرفن مشاغل مجازی در دستور
کار اداره کل امور بیمه شدگان قرار دارد و
جلسات متعددی هم با صاحبان این مشاغل
برگزار شده است.
او میافزاید :مذاکرات زیادی با تعدادی از
رکتهای بزرگ مرتبط با حوزه استارت
آپها داشته و تاش کردهایم که شاغلین
در این نوع کسب و کارها با استفاده از
بیمههای توافقی از خدمات سازمان تأمین
اجتاعی بهرهمند شوند.
به گفته معاون بیمهای سازمان تأمین
اجتاعی ،اولویت اصلی سازمان تأمین
اجتاعی این است که با بیمه توافقی این
گروه از مشاغل را تحت پوشش قرار دهد
و با توجه به اینکه نوع رابطه کارفرمایان
و صاحبان این مشاغل با پرسنل خود ،یک
رابطه جدید است ،اگر از طریق توافق به
نتیجه برسیم بهر است اما در صورت به
نتیجه نرسیدن تاشها و اقدامات در نهایت
تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتاعی،
پوشش بیمه اجباری برای این مشاغل است و
ناچاریم که از طریق قانون بیمه اجباری وارد
شویم که در این حالت موسسه حسابرسی
سازمان حسب دستور به این واحدها مراجعه
کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی
و نرم افزارها ،افراد مرتبط را شناسایی و برای
بیمه آنها اقدام میکند.
با توجه به آنکه در قانون بیمه بیکاری،
دریافت مقرری برای صاحبان کسب و
کارهای اینرنتی پیشبینی نشده و با توجه
به اعام حایت دبیر شورای عالی فضای
مجازی از کسبوکارهای مجازی و پرداخت
بیمه بیکاری به صاحبان مشاغل اینرنتی
به رط کوچ به پیامرسانهای داخلی و
همچنین تاکید معاون بیمهای سازمان
تامین اجتاعی مبنی بر پوشش بیمهای
استارتآپها و مشاغل تحت وب ولو در
قالب بیمه اجباری ،باید دید که در صورت
بسته شدن پیامرسانهای خارجی ،وضعیت
کسبوکارهای اینرنتی و انتقال آنها به
پیامرسانهای داخلی چه تغییری خواهد کرد
و اساسا چند درصد استارتآپها و دارندگان
مشاغل اینرنتی امکان دریافت بیمه بیکاری
وعده داده شده از سوی دبیر شورای عالی
فضای مجازی را پیدا خواهند کرد؟

این روزها که همه اطاعات در دنیای مجازی در هم تنیده شده و
باید برای انجام کارهای روری و غیرروری خود اعم از کارهای
بانکی ،ارسال پیام و غیره از اینرنت ،اپلیکیشن و حسابهای
کاربری متعدد خود در فضای مجازی استفاده کنیم ،آگاهی از
اینکه چگونه از اطاعات شخصی و حریم خصوصی خود محافظت
کنیم و امنیت سایری حسابهای کاربری خود را افزایش دهیم ،به
کاربران کمک به سزایی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،بسیاری از متخصصان و کارشناسان فناوری و
اطاعات که در حوزه امنیت سایری فعالیت میکنند ،بر این باورند
که موارد زیر میتواند نقش پررنگی در افزایش امنیت سایری
دستگاههای مورد استفاده کاربران ایفا کند .این گزارش به مرور و
بررسی مختری بر مجموعه اقداماتی که باید در راستای افزایش
امنیت و محافظت از حریم شخصی خود انجام شود ،میپردازد.
 .۱عدم استفاده از اینرنت بیسیم وای فای رایگان همگانی
یکی از خدمات شهری رایگان که در شهرهای بزرگ جهان وجود
دارد ،ارائه رویس اینرنت همگانی ،رایگان و باز است که به
عقیده بسیاری از منتقدان ،از مهمترین راههای نفوذ هکرها و
دسرسی مجرمان سایری به اطاعات شخصی ذخیره شده در
رایانه و گوشی هوشمند کاربران به شار میآید .بهرین راهکاری
که همواره پیشنهاد میشود ،آن است که تنها به شبکههای اینرنت
بیسیم وای فای معتر در خانه و رکار خود متصل شوید و یا در
صورت لزوم ،از اینرنت دیتای تلفن همراه استفاده کنید.
 .۲استفاده از گذرواژههای امن
یکی دیگر از بهرین راهها برای افزایش امنیت حسابهای کاربری
متعدد در فضای مجازی همواره انتخاب یک گذرواژه و رمز عبور
ایمن است که تا حد زیادی راه را برای نفوذ هکرها دشوار می کند.
متخصصان امنیت سایری به کاربران پیشنهاد میکنند که از کلات
قابل حدس زدن همچون نام ،نام خانوادگی ،سال و تاریخ تولد ،نام
همر و غیره اکیدا خودداری کنند و در صورتی که میخواهند
از این کلات ،عبارات و اعداد استفاده کنند ،باید در میان آن از
حروف اختصاری و نشانهگذاری استفاده کنند.
 .۳استفاده از سیستم ورود دو مرحلهای
برخی از اپلیکیشنها ،شبکههای اجتاعی و پیامرسانها از سیستم
ورود دو مرحلهای ( )Two-step Veriicationبهرهمند هستند که
کاربران بهر است به منظور افزایش امنیت سایری حساب کاربری
خود از آن استفاده کنند.
 .۴استفاده از درگاههای امن برای پرداخت و انتقال پول
کاربران باید به منظور حفاظت از اطاعات شخصی و مالی خود
از درگاههای ایمنی که بانکها و سایتهای انتقال پول برای
کاربرانشان تعبیه کردهاند ،استفاده کنند.
 .۵توجه به امن بودن وب سایت موردنظر
گوگل در مرورگر اینرنتی گوگل کروم برای آنکه به کاربرانش درباره
امنیت وب سایت موردنظرشان اطمینان بدهد ،در ابتدای آدرس
وب سایت از عبارت  Httpsبا پسوند ( Sحرف نخست کلمه se-
 )cureاستفاده میکند و درصورتی که وب سایت از نظر گوگل
امن و معتر نباشد ،از این کلمه در ابتدای عبارت  Httpاستفاده
میکند .بدون شک ،توجه به این کلات و عبارات در ابتدای
آدرس وب سایت مربوطه میتواند تا حد زیادی شا را از ورود به
سایتهای نامعتر و جعلی دور کند.
 .۶بررسی زودهنگام اطاعات مالی و حسابهای بانکی خود
یکی از کارهایی که موجب میشود کاربران خیلی زود از رقت
اطاعات مالی و حسابهای بانکی خود مطلع شوند و درصورت
لزوم اقدامات ازم را برای جلوگیری از اتفاقهای بدتر ،انجام
دهند ،آن است که زود به زود فهرستی از پرداختها ،انتقالهای
پولی و برداشتهای مالی از حساب و کارتهای اعتباری خود
تهیه کنند و درصورت وجود هرگونه برداشت یا واریز مشکوک ،به
بانک مربوطه مراجعه کرده و اقدام به سوزاندن کارت اعتباری یا
بازرسی دقیق حساب از سوی بانک کنند.
 .۷عدم تحویل اطاعات شخصی به افراد ناشناس
بنابر اعام پلیس جهانی ،بسیاری از کاهرداریها با اجازه خود
کاربر قربانی صورت میپذیرد ،بدین صورت که افراد ناشناس و
هکرها با ماس گرفن یا ایمیل زدن به قربانیان ،از آنها به دایلی
گذرواژه حسابهای کاربری یا کارتهای اعتباریشان را دریافت
میکنند و اطاعات شخصی آنها را به رقت میبرند.
 .۸پرهیز از دانلود و نصب اپلیکیشنهای ناشناس و نامعتر
بسیاری از بدافزارهای خطرناک تحت پوشش اپلیکیشنهای
متعددی که در وب سایتها و فروشگاههای آناین همچون
پلی استور و اپ استور وجود دارند ،به دستگاه الکرونیکی،
رایانه و گوشی هوشمند کاربران نفوذ مییابند و برای
هکرها امکان دسرسی به اطاعات شخصی آنها را فراهم
می آورند.
 .۹باز نکردن لینکهای ناشناس و تبلیغات وب سایتهای نامعتر
بسیاری از هکرها از احتال کلیک کردن و باز کردن لینک و
تبلیغات آلوده به بدافزار توسط کاربران سوءاستفاده میکنند تا به
اطاعات مورد نظر آنها دسرسی یابند.
به گفته بسیاری از متخصصان فعال در حوزه امنیت سایری،
در صورتی که کاربران موارد فوق را رعایت کنند ،تا حد بسیار
زیادی از نفوذ هکرها و مجرمان سایری و همچنین افشای
اطاعات خصوصی شات در فضای مجازی جلوگیری خواهند
کرد.

