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صفحه 2

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض از زمینهای بالاستفاده
و بناهای ناتمام غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک
مقرره ،اخذ عوارض از زمینهای بالاستفاده و
بناهای نامتام را غیرقانونی دانست.
به گزارش ایسنا ،به دنبال شکایت رشکت عمران
شهر جدید گلبهار از شورای اسالمی شهر و
شهرداری شهر جدید گلبهار ،درخواست ابطال
مصوبه مورخ  14/11/92شورای اسالمی شهر گلبهار
را مبنی بر اخذ عوارض از زمین های بالاستفاده و
بناهای نامتام را داشتند که در نهایت هیات عمومی
دیوان عدالت اداری با ابطال این مصوبه مقرر کرد
اخذ عوارض از زمینهای بالاستفاده و فاقد حصار
و همچنین بناهای مخروبه و نیمه متام که پروانه
آنها منقضی شده غیر قانونی می باشد.
در ادامه این گزارش در منت مقرره مورد شکایت
آمده است که در اجرای بندهای  27و  14ماده
 55و ماده  110قانون شهرداری ها از تاریخ
الزم االجرا شدن این مصوبه به زمینهای
بالاستفاده و فاقد حصار همچنین بناهای مخروبه
و نیمه متام که پروانه آنها منقضی شده طبق
فرمول  ×%50 ) Pمساحت زمین= عوارض عدم

محصور منودن ) عوارض تعلق می گیرد.
تبرصه یک :این عوارض به زمین هایی تعلق
می گیرد که علی رغم اخطاریه کتبی شهرداری
به مالک و انقضاء مهلت  15روز از مراجعه به
شهرداری جهت اخذ مجوز دیوارکشی امتناع منایند.
تبرصه دو :در صورتی که مالکین اقدام به
حصارکشی زمین یا تکمیل ساختامن و متدید پرواته
ساختامنی منایند مشمول عوارض فوق نخواهند
بود.
بر اساس این گزارش شاکی اعالم منوده مصوبه
مورد شکایت مغایر با اصل تسلیط مالکین نسبت
به مایملک خود می باشد همچنین تکلیف اراضی
یا بناهای مخروبه به موجب ماده  110قانون
شهرداری بیان شده که رصفاً پرداخت هزینه های
انجام شده توسط شهرداری می باشد ،در حالی که
مصوبه مورد اعرتاض مجوز اخذ وجه بدون انجام
هیچ گونه عملیاتی را صادر منوده است ،مضافاً
اینکه اختیار شوراهای اسالمی برای تعیین عوارض
در ماده  77قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شورای اسالمی و ماده  14آیین نامه نحوه وضع

و وصول عوارض توسط شورای اسالمی شهر بیان
شده که مصوبه مورد شکایت انطباق با موارد
مرصح در این مقررات ندارد و از سوی دیگر این
مصوبه مطابقتی با بند  16ماده  71قانون تشکیالت
وظایف و انتخابات شورای اسالمی شهر ندارد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس
از بحث و بررسی و با تایید نظریه هیات تخصصی
عمران ،شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه آراء
متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع
عوارض برای اراضی و امالک بالاستفاده ،خالی و
مرتوکه و عدم احداث ساختامن در مدت یک سال
در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسالمی
شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص و ابطال گردیده؛ بنابراین مصوبه شورای
اسالمی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای
زمین های افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و
نیمه متام از مصوبه سال  96به دالئل مندرج در آراء
شامره  19/8/87-556و  13/11/93-1850هیات
عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج
از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس :

به عقل اقتصادانان توهین نکنید؛ کاهش نرخ تورم بعید است
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد
که با افزایش قیمت بنزین نه تنها نرخ تورم ثابت منی ماند که کاهش نرخ
تورم بعید است.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به اینکه
قائم مقام بانک مرکزی از هدف گذاری نرخ تورم به زیر  5درصد در سال آینده،
اظهار داشت :نباید به عقل اقتصادانان توهین کرد ،با افزایش نرخ بنزین قطعا
شاهد کاهش نرخ پایه پولی در کشور خواهیم بود و قطعا شوک ارزی و به
دنبال آن افزایش حجم نقدینگی رخ می دهد.وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم
به زیر  5درصد با عقل اقتصادی جود در منی آید ،ادامه داد :با افزایش حجم
نقدینگی در کشور ،تورم نه تنها به زیر  10درصد منی رود بلکه دولت حتی
منی تواند نرخ تورمی که مدعی آن است را حفظ کند چه برسد به اینکه

بخواهد نرخ تورم زیر  5درصد را هدف گذاری کند.
وی بیان داشت :شخصا دنبال روند تغییرات نرخ تورم نبوده ام ،چرا که اعتقاد
دارم تورم ارزش آن را ندارد که این اندازه در این زمینه هزینه می کنیم در
عوض باید توجه مان بیشرت بر روی رکود باشد و در این زمینه هزینه کنیم.
وی با توجه به تجربه افزایش قیمت بنزین در گذشته ،گفت :در دولت
احمدی نژاد قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و به دنبال آن شاهد سه برابر شدن
قیمت ارز در کشور بودیم که پس از آن از فوب خلیج فارس فاصله گرفتیم.
این مناینده مجلس با اشاره به الیحه پیشنهاد بودجه سال  97عنوان داشت:
افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه آمده است ،اینکه بخواهیم به سمت
قیمت فوب خلیج فارس در بخش بنزین برویم کار درستی است ،اما وقتی
شوک ارزی ایجاد می شود در نهایت این کار بی فایده خواهد بود.

خرید سربازی گران شد

مذاکرات حقوقی ایران و روسیه
برای اتصال کارتهای بانکی

روش دولت برای حذف یارانه

برای پرداخت یاران ه نقدی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه،جزئیات تغییرات قیمتی خرید رسبازی را ترشیح کرد.
هادی قوامی در گفتوگو با خانه ملت ،اظهار داشت :در نشست صبح دیروز بخشهای درآمدی الیحه بودجه سال  96تا تبرصه  13بررسی شد.
وی با بیان اینکه در حال حارض مشغول تبرصهای درآمدی الیحه بودجه هستیم و به تبرصه  13آن رسیدهایم ،گفت :حکمی که در تبرصه  6الیحه بودجه در
خصوص متدید قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت تا زمانیکه اصالحات موجود در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه شود حذف شد.
مناینده مردم اسفراین با اشاره به اینکه در واگذاریها احکامی وجود داشت و چند مورد پیشنهاد حذف دیگر نیز در کمیسیون تصویب شد ،ادامه داد :در کمیسیون
مصوب شد تا قیمت خرید خدمت رسبازی برای افراد دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم ،دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس دو برابر شود و همچنین قیمت خرید خدمت
رسبازی افراد دارای مدارک فوق لیسانس تا دکرتای تخصصی رشتههای علوم پزشکی و باالتر سه برابر شود.

تصویب نمیشود
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معاون مرکز آمار ایران خبرداد:

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه :۹۷

روش دولت برای حذف یارانه
تصویب نمیشود

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷گفت :قاعدتا مجلس ُم ّر روشی را
که دولت برای حذف یارانهها پیشنهاد کرده است ،تصویب نخواهد
کرد.
به گزارش تسنیم ،غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه
 97گفت :از میان روش هایی که مطرح بود برای هدفمندی یارانه
ها از شناسایی بی نیازان یا پرداخت یارانه به مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی ،دولت روش حذفی را انتخاب کرده است که
قاعدتا مجلس م ّر آن چیزی را که دولت پیشنهاد کرده تصویب
نخواهد کرد.
تاجگردون در ادامه گفت :البته دولت یک بسته برای رفع فقر
مطلق پیش بینی کرده است که دامنه آن گسرتده تر از مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه  97درباره افزایش نرخ حامل های
انرژی در سال آینده گفت :دولت قیمتی را هنوز اعالم نکرده است
ولی محاسبات طبق آن چیزی که در بودجه آمده هامن رقم 1500
تومان برای بنزین و  400تومان برای گازوئیل در می آید.
این مناینده مجلس افزود :افزایش نرخ حامل های انرژی تبعاتی
مانند افزایش حدود یک درصدی تورم و نیز کاهش اشتغال را در پی
خواهد داشت به هر حال این موارد باید بررسی شود.
تاجگردون گفت :قطعا منی توان یکباره قیمت حامل ها را به فوب
خلیج فارس رساند ،مدل های دیگری هم هست مثال عرضه بنزین با
محدودیت کارت و نامحدود بدون کارت با قیمت بیشرت یا تصویب
قیمت کمرت مثال  1200تومان که باید همه این ها بررسی شود.
تاجگردون گفت :به نظر من باید در بحث حامل های انرژی به یک
اصالح ترکیبی فکر کنیم و باید در این باره بحث شود.
تاجگردون با بیان این که آنچه ما می گوییم نظرات فردی ماست
و هنوز بحث های کارشناسی با حضور منایندگان و مسئوالن
و کارشناسان دولتی انجام نگرفته است ،گفت :به هر حال تالش
مجلس این است که کمرتین فشار اقتصادی و تورمی متوجه مردم
شود.

جزئیات اجرای طرح اشتغالی«تکاپو»

مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار پایدار وزارت کار از آغاز تولید
کفش و پوشاک برندهای بیناملللی در تولیدیهای داخل خربداد
و گفت:با این قراردادها،ظرفیت خالی تولیدکننندگان داخلی فعال
شده است.
رضا تازیکی در گفتگو با مهر ،با اشاره به گامهای اجرایی در قالب
طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) گفت :این
طرح معتقد است اتصال به بازارهای بین املللی ،افزایش توان رقابت
پذیری تولیدکنندگان ایرانی و افزایش سفارش پذیری از برندهای
صاحب نام بین املللی؛ ضمن رونق تولید ،افزایش و تثبیت اشتغال
واحدهای تولیدی داخلی موجب انتقال دانش و استانداردها و
تکنولوژی های روزآمد و رقابتی دنیا خواهد شد و در این مسیر
کمرتین وابستگی به تسهیالت خواهد بود.
وی افزود :در واقع تامین سفارش و اتصال به بازار اولویت و ارزش
واقعی را خلق خواهد کرد که موجب پایداری اشتغال خواهد شد
حال آنکه استفاده بی مورد از تسهیالت جز وابستگی و مشکالت
متعدد برای کارآفرینان ارزش خاصی فراهم منی کند.
مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با بیان اینکه
یکی از مهمرتین خالءهای اشتغالزایی ظرفیت خالی واحدهای
تولیدی است گفت :با همین رویکرد «اتصال به بازارهای بیناملللی
و صادرات محصوالت صنعتی» در قالب طرح تکاپو در دستور کار
قرار گرفت.
تازیکی ترصیح کرد :در حالی که ظرفیتهای اشتغال زیادی در
بسیاری از صنایع کشور وجود دارد اما به دلیل رکود تولید ،مشکل
اصلی بسیاری از تولیدکنندگان ،بازاریابی و فروش محصوالت است،
در همین راستا در طرح تکاپو اتصال واحدهای تولیدی داخلی به
بازارهای بیناملللی در َرستههای دارای ظرفیت هدفگذاری شد.
مدیر طرح ملی تکاپو با تاکید بر ظرفیت باالی اشتغالزایی صنعت
پوشاک در کشور ادامه داد :در زنجیره تولید پوشاک اعم از طراحی،
دوخت و تولید در حال حارض حدود  ۵۵۰هزار نفر شاغل هستند
در صورتی که ظرفیت اشتغال این صنعت  ۱.۵میلیون نفر است؛ با
این حال حدود یک میلیون نفر ظرفیت خالی اشتغال در این صنعت
وجود دارد که باید فعال شود.
تازیکی افزود :برای فعال کردن ظرفیتهای خالی تولید پوشاک در
گام نخست ،تولید و صادرات پوشاک با مشارکت برندهای بین املللی
و صادرات این محصول تولید شده در ایران به بازارهای بین املللی
در دستور کار قرار گرفت به نحوی که قرارداد یکی از برندهای
مطرح ترک با  ۱۰رشکت ایرانی تولید پوشاک منعقد شده است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی ادامه داد:
بر اساس این قرارداد ،حجم سفارش این برند بین املللی پوشاک به
رشکتهای داخلی  ۲۰میلیون یورو تعیین شده است؛ همچنین در
قرارداد مذکور موضوع انتقال دانش فنی ،استاندارد و آموزش نیروی
کار فعال در صنعت پوشاک مد نظر قرار گرفته است.
مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه متام سفارشات این برند بین
املللی در داخل کشور با عنوان «ساخت ایران» تولید و متام این
محصوالت به کشور صاحب این برند صادر میشود افزود:
مرصف محصوالت تولید شده این برند بین املللی یا در کشور
صاحب برند است یا از طرف این کشور به سایر نقاط صادر
میشود.
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تورم آذرماه با احتساب
سال پایه جدید  7/6درصد

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران گفت :بر مبنای
سال پایهی جدید تورم آذر ماه که  ۸درصد اعالم
شده بود  ۷.۶درصد محاسبه شده است.
به گزارش ایلنا ،جواد حسین زاده معاون مرکز آمار
گفت :دو دستاورد مهم در مرکز آمار ایران وجود
دارد که آن تغییر سال پایه تورم از  ۱۳۹۰به ۱۳۹۵
در تورم بوده و همچنین به دست آوردن تورم

دهکهاست .بر این اساس در اذرماه ،تورم کل
کشور به عدد هشت درصد رسیده که شهری ۷.۸
درصد و روستایی  ۹.۲درصد بوده است .تورم برای
دهک اول جامعه  ٨.٨درصد و برای دهک دهم
 ۷.۴درصد بوده است.
معاون مرکز آمار ایران خاطر نشان کرد :بر مبنای
سال پایهی جدید تورم آذر ماه که  ۸درصد اعالم

شده بود  ۷.۶درصد محاسبه شده است.
حسی نزاده ادامه داد :تورم شهری ،روستایی و کل
کشور بر اساس سال پایه  ۱۳۹۵محاسبه میشود که
بر این اساس علت تغییر سال پایه به دلیل تغییر
تکنولوژی تولید کاال ،حذف برخی اقالم از سبد
مرصفی و افزودن برخی دیگر ،تغییر در وزن کاالها
و مواردی از این دست علت تغییر سال پایه است.

تلفن فاکس سازمان آگهی ها :

۴۴۰۱۷۰۴۵
۴۴۰۱۵۷۹۲

نایب رییس مجلس اعالم کرد:

آغاز روند اشتباه هدفمندی یارانه ها
از دولت احمدی نژاد
نایب رییس مجلس ،درباره اجرای
هدفمندی یارانه ها توضیحاتی ارائه
کرد.
مسعود پزشکیان در گفت وگو با
خانه ملت ،با اشاره به ارائه الیحه
بودجه سال  97به مجلس و احتامل
افزایش قیمت بنزین ،گفت :اگر روند
دولت آقای خامتی درباره افزایش
قیمت حامل های انرژی ادامه می
یافت ،اکنون قیمت بنزین باالی
هزار و 500تومان می شد و مردم به
این روند عادت کرده بودند و بدون
اینکه شوکی به جامعه وارد شود می
دانستند که قیمت بنزین هر ساله 50
تا  100تومان افزایش می یابد و خود
را با آن تطبیق داده بودند.
نایب رییس مجلس با بیان اینکه
اکنون بیش از  10سال از دولت آقای
خامتی گذشته و قیمت بنزین در آن
زمان تا  150تومان رسیده بود ،افزود:
اگر بنزین از آن زمان هر سال  50الی
 100تومان افزایش می یافت ،در حال
حارض به هزار و  500تومان رسیده
بود و متناسب با قیمت ها درصدی
افزایش می یافت ،بدون اینکه رسمایه
ها و درآمدها حیف و میل و گفته
شود که منابع هدفمند شده است و
به همه مردم یارانه نقدی پرداخت
شود ،که البته این روند اشتباهی بود
که در دولت احمدی نژاد به وجود
آمد.
هدفمندی یارانه ها بی هدف شد
وی با اشاره به اینکه مقرر شده بود
که یارانه ها هدفمند شود ،اما بی
هدف ،ادامه داد :هدفمندی یعنی
اینکه به شخصی که نیازمند یارانه
نقدی بوده یارانه پرداخت شود و
شخصی که نیازمند نیست یارانه
پرداخت نشود و شخص غیرنیازمند
زمانی که سوخت مرصف می کند پول
واقعی آن را پرداخت کند و این پول
واقعی که پرداخت می کند بیت املال
است و برای اداره کشور مرصف شود.
پزشکیان یادآور شد :اینگونه نیست
که چون همه در این کشور زندگی
می کنند ،متام منابع بین متام مردم
تقسیم شود ،البته دولتی که خدمات
می دهد جاده ،بیامرستان و مدرسه
می سازد به همه خدمت ارائه می
دهد لذا باید منابع ساخت آن از
محلی کسب شود که این اقدامات
عملیاتی شود ،اما اگر گفته شود منابع
فروخته شود و بین همه تقسیم شود،
پس باید برای استفاده از خدمات
مدرسه و بیامرستان نیز پول پرداخت
شود.
دولت نباید به شخصی که باالی
10میلیون تومان حقوق می گیرد
یارانه 50هزار تومانی پرداخت کند
وی با بیان اینکه حاکمیت از منابعی
که در کشور وجود داشته و استخراج
می شود به مردم خدمات ارائه می
دهد ،افزود :مردم در برابر خدمت
مالیات داده و هزینه پرداخت می
کنند و حاکمیت از آنچه که از منابع
کشور به دست می آید باید اقشار
آسیب پذیر و نیازمند را ببیند.
مناینده مردم تربیز ،آذرشهر و اسکو در
مجلس با تاکید بر اینکه دولت نباید
به شخصی که باالی 10میلیون تومان

حقوق می گیرد یارانه 50هزار تومانی
پرداخت کند ،ادامه داد :دولت باید از
شخصی که درآمد باالیی دارد مالیات
اخذ کند و به شخصی که به نان شبش
محتاج است خدمات ارائه دهد تا این
فرد بتواند مشکالتش را رفع کند و
افراد جامعه بتوانند در کنار یکدیگر
زندگی ساملی داشته باشند.
از  100درصد درآمد حاصل از
هدفمندی یارانه ها  130درصد به
عنوان یارانه نقدی و به همه افراد
پرداخت شد
وی اظهار داشت :اگر به شخصی
که درآمد باالی  10میلیون تومان
دارد  50هزار تومان یارانه دهد و به
شخصی که خانواده ش رسپناه ندارند
50هزارتومان پرداخت کند ،دیگر اسم
آن هدفمندی نیست و هر حرفی
زده شود دیگر منی توان اسم آن را
هدفمندی گذاشت.
پزشکیان با بیان اینکه قانون
هدفمندی به درستی اجرا نشده
است ،افزود 50 :درصد از درآمدهای
حاصل از هدفمندی یارانه ها باید به
امور رفاه اجتامعی می رسید ،اما از
 100درصد درآمد حاصل از هدفمندی
یارانه ها  130درصد به عنوان یارانه
نقدی و به همه افراد پرداخت شد که
این نوع پرداخت برای کشور مشکل
ایجاد کرده است.
 50درصد مردم باید از دریافت یارانه
نقدی حذف شوند
وی با اشاره به اینکه با روی کار
آمدن دولت جدید مجلس تصویب
کرد که  30میلیون نفر از پرداخت
یارانه نقدی حذف شوند ،ادامه داد:
با یک نگاه ساده  50درصد مردم باید
از دریافت یارانه نقدی حذف شوند،
اما دولت به دلیل نداشنت اطالعات
دقیق افراد و درآمدها ،عدم همکاری
و بحث های اجتامعی و دعواهای
سیاسی تاکنون نتوانسته دهک های
باالی درآمدی را حذف کند ،چراکه
بسیاری از افراد برای اینکه یک دولت
را تخریب کنند می گویند که فالن
دولت یارانه نقدیی پرداخت می کرد
و دولت جدید آن را قطع کرد ه است.
این مناینده مردم در مجلس دهم،
با بیان اینکه دعواها سیاسی سبب
شده که رسمایه ی کشور بی هدف
هزینه شود ،ترصیح کرد :از موضوع
عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
کشور رضر می کند و اقشار آسیب
پذیر با این 45هزار تومانی مشکلشان
رفع منی شود و آسیب می بینند.
اکنون به اسم اقشار آسیب پذیر و به
کام افراد توامنند یارانه پرداخت می
شود
وی افزود :قیمت واقعی بنزین در
دنیا به این گونه ای بوده که بنزین
را به قیمت مشخص می خرند و یک
پول اضافه روی آن می گذارند و از آن
مالیات می گیرند و شخصی که بنزین
مرصف می کند باید مالیات مرصف
بنزین پرداخت کند ،چراکه هوا و
محیط را آلوده کرده و برای عبور
افراد با خودرو جاده ها را آسفالت
می کنند ،که از متام این خدمات
مالیات اخذ می شود ،نه اینکه افراد
بنزین یارانه ای بگیرند و سپس با

خودرودور بزنند و مالیات پرداخت
نکنند.
پزشکیان با بیان اینکه اگر قانون
هدفمندی به درستی اجرایی شود با
افزایش قیمت بنزین به قرش آسیب
پذیر فشاری وارد منی شود ،ادامه
داد :اکنون به اسم اقشار آسیب پذیر
و به کام افراد توامنند یارانه پرداخت
می شود ،لذا اگر یارانه به دهک
های باالی درآمدی پرداخت نشود و
اقشار آسیب پذیر به درستی تحت
چرت حامیتی قرار گیرند می توان به
درستی کشور را اداره کرد.
با واقعی شدن قیمت ها افرادی که
بیشرت مرصف می کنند ،باید بیشرت
هزینه کنند
وی یادآور شد :در حال حارض اقشار
آسیب پذیر بهانه شده اند و گفته می
شود که آنها مشکل پیدا می کنند اما
باید مشخص شود که در حال حارض
بیشرتین مرصف بنزین ،آب و برق را
در کشور چه کسانی دارند ،آیا اقشار
آسب پذیر دارند یا خیر ،که جواب
خیر است.
نایب ریس مجلس با بیان اینکه اگر
می خواهیم کشور را مدیریت کنیم
باید از دهک های باالی درآمدی پول
و مالیات واقعی اخذ کرد ،افزود :با
یک پنجم پولی گه از دهک های
باالی درآمدی اخذ می شود ،می توان
هزینه دهک های باالی درآمدی را
جربان کرد به رشط اینکه هدفمند
شود ،چراکه مشکل ما در هدفمندی
تعریف آن است و متاسفانه به دلیل
اینکه ما نیز از این هدفمندی کنونی
منفعت می بریم و آب و برق و
خدمات ارزان می گیریم ،در نتیجه از
افزایش قیمت راضی نیستیم ،چراکه
با واقعی شدن قیمت ها افردادی که
بیشرت مرصف می کنند ،باید بیشرت
هزینه کنند.
هر روز تاخیر در اجرای صحیح قانون
هدفمندی یارانه ها باالی صدها
میلیارد تومان هزینه برای دولت دارد
وی با تاکید بر اینکه هر روز تاخیر
در اجرای صحیح قانون هدفمندی
یارانه ها باالی صدها میلیارد تومان
هزینه برای دولت دارد ،ادامه داد:
اگر بخواهیم راه صحیح و اصولی
یارانه ها را طی کنیم ،باید با افزایش
قیمت حامل های انرژی موافقت
کنیم و اگر نخواهیم راه اصولی را
طی کنیم ،دعواهای ساخته نشدن
راه ها بیامرستان ها و زیرساخت ها
همچنان وجود دارد.
پزشکیان با بیان اینکه در دنیا افرادی
که درآمد و امکانات باالیی دارند
درآمدشان از مالیات است ،اظهار
داشت :ما باید خودمان را با یکی از
کشورهایی که در چارچوب مالیات
می چرخند و درآمد باالیی دارند
مقایسه کنیم ،چراکه وضعیتی که
اکنون ما در توسعه و رشد اقتصادی
داریم وضعیت خوبی نیست و
غیرعلمی و غیرکارشناسی حرکت
می کنیم و برای علمی حرکت کردن
باید کاری که صحیح است انجام
شود.
آیا شخصی که سه واحد منزل دارد
باید هامن مالیاتی را باید پرداخت

کند که شخصی که یک خانه دارد
وی با تاکید بر اینکه اگر شخصی
زیاد مرصف می کند باید هزینه آن
را پرداخت کند ،افزود :اگر از  2منزل
شخصی که  3منزل دارد ،مالیات اخذ
شود برخورد عادالنه می شود و اگر
این شخص منی خواهد هزینه مصارف
زیاد خود را پرداخت کند ،قطعا
کمبودها و نواقص به وجود می آید.
این مناینده مردم در مجلس دهم،
با اشاره به رضب املثل هرکه بامش
بیش برفش بیشرت ،ادامه داد :آیا
شخصی که سه واحد منزل دارد باید
هامن مالیاتی را باید پرداخت کند
که شخصی که یک خانه دارد ،قطعا
اینگونه نیست ،چراکه اگر از مسکن
های غیرمرصفی مالیات اخذ شود به
جای اینکه رسمایه ها روانه بخش
مسکن شود جذب بورس و بخش
تولید شده و مالیات از تولید اخذ
می شود.
مجری  ،مهارت و مجلس نظارت ندارد
پزشکیان با بیان اینکه اقتصاددان
ها باید تصمیامت صحیح و اصولی
را برای سیاستمداران تهیه کنند،
یادآور شد :هر متخصص اقتصادی
در حوزه صنعت و کشاورزی و
غیره که مهارت کافی دارد باید به
سیاستمداران راه حل ارائه دهد،
چراکه یکی از مشکالت کشور این
بوده که تصمیامت صحیح اتخاذ منی
شود و اگر صحیح تصمیم گرفته می
شود به درستی اجرایی منی شود و
این مسائل سبب می شود که بخش
های مختلف اقتصادی به مشکل بر
می خورند ،لذا اگر راه درست تببین
شود و براساس نقشه راه حرکت شود
مسائل اقتصادی رفع می شود.
وی با تاکید بر اینکه فردا چوب آن
چیزی را می خوریم که امروز بنابر
گفته کارشناسان باید گران می شده
اما اجرایی نشده است ،افزود :اگر
درآمدها در محل خود هزینه منی
شود به این دلیل بوده که مجری
مهارت و مجلس نظارت ندارد و از
این دو حالت خارج نیست ،لذا ما
باید نظارت خود را اصالح کنیم و هر
کمیسیونی بر بخش های تخصی خود
نظارت کند و در درون کمیسیون ها
کیمته ها تخصصی تر نظارت کنند و
هرکدام بخش هایی از منابع ،مقررات
و تکنولوژی ها را ببیند.
نتیجه نسخه ای که آدم های
غیرکارشناس می پیچند جامعه بیکار،
رانتی ،رشوه ای و زمین خواری است
این مناینده مردم در مجلس دهم،
با بیان اینکه هیچ زمانی ما از یک
کمیسیون اقتصادی انتظار نداریم
که بحث های درمانی را تحلیل
برنامه ای کند و بالعکس ،ادامه
داد:نتیجه نسخه ای که آدم های
غیرکارشناس می پیچند جامعه بیکار،
رانتی ،رشوه ای و زمین خواری است
چراکه آنهایی که باید راه را نشان می
دادند به درستی راه را نشان ندادند
و راهربها راه صحیح را اشتباه رفته
اند ،که چارچوب های این دو مورد
از لحاظ علمی مشخص بوده و
چپ و راست منی شناسد و سیاست
بر منی دارد.

آدرس:

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

کسری  ۱۲هزار میلیارد تومانی دولت
برای پرداخت یاران ه نقدی

دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اینکه ماهانه هزار
میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها کرسی داریم ،اظهار
داشت :موضوع اعتبارات یارانههای نقدی نظام مالی دولت را مختل
کرده است.
به گزارش فارس ،مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور با
اشاره به اینکه ماهانه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها
کرسی داریم اظهار داشت :در مجموع ساالنه  12هزار میلیارد تومان
برای پرداخت یارانه نقدی از محلهای دیگری تامین اعتبار میکنیم.
وی افزود :یکی از دالیلی که موجب اختالل در نظام اقتصادی شده
است و بخشی از آن نظام مالی دولت را مختل کرده ،موضوع اعتبارات
یارانههای نقدی است.
نیلی با بیان اینکه اوراق مشارکت دولتی بخشی در داخل بازار رسمایه
و بخشی خارج از آن عرضه شده است،گفت :تصمیم گرفتیم تا متام
ق موجود در داخل بازار رسمایه عرضه شود که این فرآیند موجب
اورا 
شد با یک تحول مثبت مواجه شویم؛ با اتفاقاتی که در سال  93تا 95
رخ داد و تحوالتی که در نظام مالی دولت به وجود آمد ،نرخ بازدهی
این اوراق افزایش یافت اما در سال  ،96کاهش در نرخهای بازدهی
اوراق داشتیم.
دستیار ویژه رئیسجمهور با تأکید بر اینکه کاهش نرخ اوراق موجب
شد تا رسریز منابع به بخش مسکن واریز شود ،گفت :با وجود اینکه
نرخ بازده مسکن با نرخ بازده تأمین مالی فاصله دارد اما با توسعه
این بخش میتوانیم شاهد رونق بخش مسکن و در ادامه آن صنایع
وابسته باشیم.
وی با ابراز امیدواری به اینکه در بخش مسکن شاهد تحرک باشیم،
گفت :رشتههای مختلف صنعتی با رونق بخش مسکن به تحرک در
میآیند ،با کاهش نرخ سود و افزایش نرخ بازدهی مسکن شکاف بین
نرخ سود و نرخ بازدهی کاهش پیدا کرده است و تداوم این روند
میتواند رسمایهگذاری در بخش مسکن را نیز افزایش دهد.
نیلی افزود :با در نظر گرفنت مجموع رشایط نشانههایی برای امیدواری
نسبت به احتامل آغاز تحرک در بازار مسکن به چشم میخورد.
وی با اشاره به اینکه در سال  1396روند نرخ ارز حقیقی برای مدت
 5ماه به طور متوالی بهبود پیدا کرده است و همواره در آذر ماه هر
سال شاهد رشد مقطعی و سینوسی نرخ ارز بودهایم و در مجموع به
طور کلی روند کاهشی بوده است.
دستیار ویژه رئیسجمهور اقدام بانک مرکزی به منظور کنرتل نرخ سود
در شهریور ماه  1396را در جریان روند متغیرهای کالن اقتصادی
و عاملی برای اثرگذاری در بخش مسکن اعالم کرد و گفت :کنرتل
مؤسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و برنامهریزی بر مخارج
دولت در سال  96و کنرتل عدم قطعیت بودجه در سال  96دیگر
عوامل اثرگذار بر بخش مسکن بوده است.
نیلی با بیان اینکه در سال  96متأثر از بهبود در تقاضای داخلی ناشی
از کاهش نرخ سود و بهبود درآمد و همچنین بهبود در نرخ سود
حقیقی بخش واقعی اقتصاد بهبود پیدا کرده است ،گفت :با توجه به
عدم چشمانداز رشد در مخارج دولت ،استمرار تقاضا ،مستلزم تداوم
کاهش نرخ سود ،بهبود روابط بینامللل و حل مسئله تنگنای اعتباری
است.
وی خاطرنشان کرد :حل مسئله تنگنای اعتباری و کاهش نرخ سود
متأثر از اجرای سیاستهای اصالحی در خصوص نظام بانکی خواهد
بود و عالوه بر این ،حفظ چارچوب مالی دولت به معنای عدم
کرسیهای بزرگ در بودجه عمومی و یارانه نقدی برای عدم اثرگذاری
منفی بر نرخ سود رضوری است.
وی استمرار تقاضا در نظام اقتصادی را در کاهش نرخ سود بانکی
عنوان کرد و گفت :در این باره باید دید که نظام بانکی در سالهای
آتی چطور عمل خواهد کرد.
دولت مصوب کرد؛

تعیین تکلیف بدهی سازمان تعاون روستایی
به  ۵بانک

انتقال بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانکهای ملی،
ملت ،رفاه ،سینا و تجارت ناشی از تکالیف قانونی بابت اصل و سود
تسهیالت دریافتی به بدهی دولت ،ابالغ شد.
به گزارش ایلنا؛ در ابالغیه معاون اول رییس جمهور آمده است:
بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک های ملی ایران،
ملت ،رفاه کارگران ،سینا و تجارت ناشی از تکالیف قانونی بابت اصل
و سود تسهیالت دریافتی به مبلغ پنج هزار و هفتصد و چها و شش
میلیارد و نود و سه میلیون و ششصد و هفت هزار و سیصد و پنج
ریال که طی نامه شامره  ۹۶.۱۶۱۲۹مورخ  ۹۶.۰۵.۲۳به تایید سازمان
حسابرسی رسیده است به بدهی دولت منتقل و با رعایت مقررات
مربوط به روزرسانی میشود.
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عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد:

لزوم توجه ویژه به استفاده از ارز متقاضی
در ارائه خدمات به مشتریان

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم توجه ویژه به استفاده از ارز
متقاضی در ارائه خدمات به مشرتیان بانک تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ،غالمرضا پناهی در جمع مدیران و
کارشناسان حوزه ارزی و بین امللل بانک با بیان این که پساتحریم ،رونق
را به فعالیت های ارزی و بین املللی بانک ملی ایران برگردانده است،
گفت :روابط کارگزاری ما با خارج از کشور پیوسته در حال توسعه است
و کارگزاران خارجی مرتب از ما صورت های مالی را درخواست می کنند.
وی با اشاره به این که شعب خارجی بانک ملی ایران این روزها به خوبی
فعال شده اند ،اظهار کرد :در شعبه پاریس و میربیزنس بانک تقریبا
همه خدمات بانکی در حال ارائه است و شعبه هامبورگ نیز هم اکنون
فعالرتین شعبه خارجی نظام بانکی کشور است.
پناهی با تاکید بر لزوم توسعه تجارت خارجی برای رونق هر چه بیشرت
اقتصاد کشور ،افزود :تجارت خارجی شامل واردات و صادرات ،یکی از
ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است و یکی از نیازهای اصلی آن نیز تسهیل
در روابط بانکی است ،به طوری که وارد کننده و صادر کننده بتوانند به
راحتی ارز مورد نیازشان را تامین یا آن را منتقل کتند.
به گفته وی ،تنوع درآمد ارزی نیز نشان دهنده قدرت اقتصاد است،
بنابراین در بخش هایی مانند سفر به عتبات عالیات که ساالنه حجم
زیادی ارز را مرصف می کند ،می توان از ارزهای محلی مانند دینار
استفاده کرد.
معاون امور ارزی و بین امللل بانک ملی ایران با اشاره به این که نقل و
انتقال وجوه ،یکی از کارکردهای نظام بانکی در عرصه بین امللل است،
اظهار کرد :تامین مالی و اعتباری برای تجار ،یکی دیگر از مهمرتین این
کارکردهاست ،به طوری که اگر در این بخش درست عمل شود ،ظرفیت
تجارت خارجی کشور چند برابر خواهد شد.
پناهی با تاکید بر لزوم استفاده حداکرثی از ظرفیت های موجود در
بانک ملی ایران ،ادامه داد :بانک ملی ایران  80سال در عرصه بین
امللل سابقه دارد و از  50سال پیش در مراکز مالی دنیا حضور فیزیکی
داشته که این مزایا می تواند در مذاکرات و مراودات بین املللی بسیار
موثر باشد.
به گفته وی ،ارائه خدمات مطلوب ارزی و بین املللی ،می تواند مشرتیان
را به سوی بانک رسازیر کند که این اقدام در حوزه ریالی نیز نتایج خوبی
در پی خواهد داشت.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که توجه ویژه به استفاده
از ارز متقاضی در ارائه خدمات به مشرتیان بسیار مهم است ،گفت :ما
باید ارز صادرکنندگان را با نرخ بازار خریداری کرده و در اختیار وارد
کنندگان قرار دهیم ،چرا که با این روش هم بانک به وظیفه خود عمل
کرده و هم خواسته های تجار برآورده شده است.
وی بر لزوم انسجام واحدهای داخلی و خارجی بانک در استفاده از
همه ظرفیت ها و نیز کمک به پیرشفت بانک تاکید و خاطرنشان کرد :از
همه کارکنان بانک این انتظار هست که در سه ماه پایانی سال ،با قدرت
و دقت به انجام امور بپردازند.در ادامه این نشست محسن محمد از
مدیران ارشد شعبه هامبورگ بانک ملی ایران با ترشیح وضعیت کنونی
این شعبه گفت :بعد از لغو تحریم ها علیه کشورمان ،خیلی زود
اقدامات الزم برای راه اندازی مجدد شعبه انجام شد و امروز می توان
گفت شعبه هامبورگ به خوبی احیا شده است.
وی افزود :این شعبه به شبکه های اصلی نقل و انتقال وجه متصل شده
و تقریبا همه خدمات بانکی در آن انجام می شود.
محمد با تاکید بر این که همه خدمات بانکی که پیش از وضع تحریم
ها در شعبه ارائه می شد ،امروز نیز ارائه می شود ،گفت :تامین مالی،
تنزیل ال سی ،انتقال وجه ،گشایش ال سی و صدور ضامنتنامه ،از جمله
خدمات روزمره این شعبه است.
به گفته وی ،دولت آملان از خدمات بانک ملی ایران در این کشور به
خوبی حامیت می کند.
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کاهش سود وام بانکی تائید نشد

با وجود اظهارات متناقضی که درباره
کاهش نرخ سود وام بانکی تا پایان دی
ماه از سوی برخی مسئوالن غیربانکی
مطرح شده است ،تاکنون هیچ مدیر
بانکی این موضوع را تایید نکرده و
زمان مشخصی برای کاهش نرخ سود
وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،بعد از اینکه بانک
مرکزی در شهریورماه امسال طی
دستورالعملی شبکه بانکی را مکلف به
رعایت نرخ سود سپرده به حداکرث ۱۵
درصد در سال کرد که تاکیدی بر اجرای
مصوبه شورای پول و اعتبار در سال
 ۱۳۹۵بود ،انتقاداتی نسبت به عدم
ورود شبکه بانکی به سود تسهیالت
مطرح شد و این تاکید وجود داشت
که با توجه به اقدام برای کاهش نرخ
سود باید سود وامها نیز باید کاهش
پیدا کند.
این در رشایطی بود که بانک مرکزی
در واکنش به این انتقادات اعالم کرد
که با توجه به رشایطی که پیش برده
و زمینههایی که فراهم کرده ،هدف
این است که ابتدا هزینه تامین مالی
در بانکها را کنرتل و کاهش دهد.
به گونهای که اگر بانکها در پرداخت
سود سپرده به طور یکدست عمل کرده
و نرخ را از ارقام متفاوت به  ۱۵درصد
کاهش دهند و در آن به ثبات برسند،
آنگاه زمینه برای کاهش هزینه مالی
آنها فراهم شده و در ادامه میتوان
برای تغییر در نرخ سود تسهیالت که
اکنون  ۱۸درصد است نیز اقدام کرد.
حدود سه ماه از کاهش نرخ سود
سپرده در بانکها گذشته و به هر
دلیل فعال در شعب اغلب آنها انحراف

چندانی نسبت به پرداخت سودهای
مصوب وجود ندارد .در این رشایط
اخیرا اخبار متفاوتی منترش شده و
برخی منایندگان از کاهش نرخ سود
وام بانکی در ماه پیش رو خرب دادهاند.
این در حالی است که آنچه در شبکه
بانکی میگذرد ،در رشایط موجود نشان
از تایید اظهارات منایندگان در رابطه
با کاهش نرخ سود وام بانکی ندارد.
اخیرا پیامن قربانی -معاون اقتصادی
بانک مرکزی -به رصاحت اعالم کرده
بود که فعال هیچ تصمیمی بر کاهش
نرخ سود سپرده وجود ندارد و از سوی
دیگر برای کاهش نرخ سود تسهیالت
نیز باید با گذر زمان و اقداماتی که در
حال انجام است ،هزینه تجهیز مالی
بانکها کاهش یابد تا بتوان در این
باره اقدام کرد و نتیجه پایداری از آن
به دست آورد.
در کنار اعالم بانک مرکزی پیگیری
موضوع از برخی مدیران ارشد نظام
بانکی نیز با توضیحاتی همراه بود.
جمشیدی  -دبیر کانون بانکهای
خصوصی  -با اعالم اینکه فعال هیچ
جلسهای بین بانکهای خصوصی
و دولتی در مورد تصمیمگیری برای
کاهش نرخ سود و اعالم نظر در این
باره وجود نداشته است ،گفت که فعال
نظام بانکی در حال به ثبات رسیدن در
مورد نرخ سود سپردهای است که در
شهریور ماه امسال مکلف به اجرای آن
شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته و
زمانی که قرار بود نرخ سود سپرده به
 ۱۵درصد کاهش یابد ،کاهش همزمان
سود تسهیالت به  ۱۸درصد مدنظر نبود

و ارصار داشتیم که باید بعد از کاهش
هزینه تامین مالی بتوان سود تسهیالت
را کاهش داد ،گفت :اما این اتفاق
نیفتاد و ریزش هر دو نرخ به طور
همزمان اتفاق افتاد که نتیجه مثبتی
برای بانکها نداشت.
جمشیدی توضیح داد :در حال حارض
سود تسهیالت با اختالف سه درصدی
با سود سپرده تعیین و تقریبا اجرایی
میشود و این در حالی است که از سود
 ۱۸درصدی تسهیالت درآمد ناشی از آن
برای بانکها حدود  ۱۴.۹۴درصد است
و باید در کنار آن بیش از سه درصد
در مجموع به عنوان ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول و همچنین مقداری
برای جریان نقدینگی خود بانکها
کنار گذاشت .در این رشایط پرداخت
سود  ۱۵درصدی سپرده از این محل
با مشکل مواجه است .بنابراین چگونه
ممکن است سود تسهیالت را تا قبل از
اینکه همین سود  ۱۵درصدی سپرده
کاهش پیدا نکرده ،تغییر داد و انتظار
نتیجه مثبت داشت.
دبیر کانون بانکهای خصوصی به اینکه
سود تسهیالت از منابع اصلی درآمدی
دولت محسوب میشود ،اشاره داشت
و یادآور شد :متاسفانه در حال حارض
درآمد ناشی از کارمزد جای چندانی در
نظام بانکی ما ندارد .به طوری که در
پنج سال اخیر با وجود اینکه خدمات
نوین و الکرتونیک بانکها عمدتا در
این مدت اتفاق افتاده ،اما درآمد کارمزد
تقریبا ثابت مانده است.
وی مورد دیگر را به عملکرد دولت در
انتشار اوراق مالی مرتبط دانست و
گفت که در حال حارض تاکید بر کاهش

نرخ سود وجود دارد در حالی که در
بازارهای دیگر از جمله بازارهای مالی
دولت نسبت به انتشار اوراق به طور
گسرتده اقدام کرده و سودهایی که در
آن پرداخت میشود با آنچه که در نظام
بانکی میگذرد ،منطبق نیست .در عین
حال هنوز خودروسازان به توافق برای
کاهش نرخ سود سپرده جذب شده
کامال اقدام نکرده و از مشکالت موجود
در رقابت با سود بانکی محسوب
میشود.
جمشیدی این را هم گفت که عدم
پاسخگویی منابع ناشی از تسهیالت
برای سود سپرده  ۱۵درصدی و
هزینههای بانکها در حالی مطرح
است که در سویی دیگر با توجه به
بدهی کالن دولت به بانکها و سایر
بدهیهای معوق و همچنین الزام برای
خروج از بنگاهداری به عنوان یکی
از راههای درآمدی بانکها ،منی توان
بدون ایجاد رشایط برای کاهش نرخ
سود تسهیالت اقدام کرد.
در مجموع با رشایطی که فعال در
سودهای پرداختی در نظام بانکی اعم
از سپرده و تسهیالت وجود دارد و بر
اساس آنچه که مدیران نظام بانکی بر
آن تاکید دارند ،فعال هیچ تصمیمی در
رابطه با کاهش از سوی این سیستم
وجود ندارد و برخی مدیران بانکی
میگویند اگر منایندگان و یا سایرین
حرف از کاهش نرخ سود زدهاند،
شاید بار دیگر قرار است جایی برای
بانکها تصمیمگیری شود که خود از
آن بیخربند .در این رشایط بعید نیست
نظام بانکی تحت فشار قرار گرفته و
ملزم به کاهش دستوری نرخ سود شود.

مذاکرات حقوقی ایران و روسیه
برای اتصال کارتهای بانکی
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از انجام
مذاکرات حقوقی ایران و روسیه برای اتصال کارتهای
بانکی خرب داد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ،داود محمد
بیگی افزود :ایران در حوزه کارت های اعتباری بین
املللی هم اکنون جدی ترین ارتباط را با روسیه دارد
و خوشبختانه در بحث تکنیکال کارهای خوبی انجام
شده است.وی با بیان اینکه تستها در این حوزه در
حال انجام است ،اظهارداشت :البته در یکی دو ماه
اخیر مقداری از رسعت ،تست ها به دلیل مباحث
حقوقی کاسته شده است البته هر ارتباطی بخواهد
انجام شود  ،باید قراردادی بین دو کشور و بانک های

مرکزی منعقد شود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان
اینکه سامانه میر روسیه باید در دسامرب عملیاتی
می شد ،افزود :متاسفانه این امر به دلیل مباحث
حقوقی تا کنون انجام نشده است چراکه تا زمانی که
قرارداد منعقد نشود ،طرف روس برای عملیاتی شدن
آن مشکالتی را بیان کرده است.محمد بیگی با تأکید
براینکه تغییرات را برای طرف روس ارسال کرده ایم،
ادامه داد :اما یکی از مباحث اصلی کشور در بحث
ارتباطات بین املللی ،بحث استانداردهای امنیتی و
کسب و کاری است که متاسفانه در کشور علی رغم
متام توسعه هایی که در حوزه بانکداری الکرتونیک

داشتیم به دلیل عدم ارتباط با جامعه بین املللی خیلی
بانک های ما آماده این حوزه نیستند.وی در پاسخ
به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند بود؟
افزود :خیر ،این کارتها ریالی هستند و مشرتی از
همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به
این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق
شده ،بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب
مشرتی ریال برداشت می کند.مدیر اداره نظامهای
پرداخت بانک مرکزی گفت :با روسیه هم همین
مدل را داریم منتهی نه در حوزه کارت های هوشمند
بلکه در حوزه کارت های مگنت این همکاری انجام
می شود.

سامانه خدمات اینترنتی
رفاه کارت  CISعملیاتی شد

سامانه خدمات اینرتنتی رفاه کارت ( )CISبانک رفاه در راستای ارائه
خدمات نوین بانکداری الکرتونیک به صورت آنالین و جلب رضایت بیش
از پیش مشرتیان عملیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،سامانه خدمات اینرتنتی رفاه کارت
( )CISبانک رفاه این امکان را برای مشرتیان فراهم می سازد که متامی
خدمات حوزه کارت را از طریق اینرتنت با رسعت ودقت باال و بدون رصف
وقت ،هزینه و مراجعه حضوری به شعب دریافت کنند.برای استفاده از
خدمات سامانه  CISداشنت شامره کارت (بانک رفاه) ،رمز دوم کارت (رمز
اینرتنتی) ،شامره سه یا چهار رقمی روی کارت ( )CVV2و تاریخ انقضاء
کارت رضوری است.مشرتیان می توانند برای بهره برداری از این خدمات به
پورتال بانک رفاه به نشانی  www.refah-bank.irمراجعه کنند.
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان انجام گرفت؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان
با صندوق نوآوری و شکوفایی

انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان با صندوق نوآوری و شکوفاییاخبار
پولی مالی -مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی
با بانک پارسیان برای حامیت از رشکت های دانش بنیان در تاریخ  28آذر
ماه در محل این صندوق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ،کورش پرویزیان ،مدیرعامل این
بانک دراین مراسم با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان،گفت :بنا به
فرمایشات مقام معظم رهربی و تاکید ایشان به حوزه اقتصاد دانش بنیان
و سیاست هایی اقتصاد مقاومتی ،نقش بانک ها نسبت به گذشته پررنگ
تر شده است و بانک ها وظیفه دارند در جهت تحقق اهداف این مهم
حرکت کنند .پرویزیان افزود :بانک پارسیان به عنوان یک نهاد مالی جامع
که دارای مجوز از بانک مرکزی  ،سازمان بورس و اوراق بهادارکشور است،
متامی ابزارهای الزم برای کسب وکار درحوزه های مختلف را فراهم کرده
است .همچنین این بانک آمادگی ایجاد ابزارهای نوین تسهیل کننده کسب
وکار به ویژه کسب وکار دانش بنیان را دارد.
مدیرعامل بانک پارسیان خاطر نشان کرد :خوشبختانه بانک پارسیان این
توفیق را داشته که منابع مناسبی در حوزه تسهیالت برای فعالیت های
کوچک و متوسط  ،دانش بنیان ها و صادرات گرا پوشش داده و و به عنوان
یک نهاد مالی موثر دراین عرصه ها کارنامه قابل قبولی داشته است و با
ایجاد صندوقی با همکاری مجموعه رویان نخستین صندوق خطرپذیر را
ایجاد کرده و در زمینه های گوناگونی  ،به عنوان نخستین نهاد مالی حضور
داشته است .
وی در پایان خاطر نشان کرد :پیرو تفاهم نامه حارض بانک متعهد به
ارائه انواع خدمات و تسهیالت از قبیل صدور ضامنت نامه ،گشایش اعتبار
اسنادی به رشکت های دانش بنیان و افراد حقیقی و حقوقی خواهد بود .
در ادامه این مراسم دکرت سلطانی ،رییس صندوق نوآوری و شکوفایی
درخصوص این تفاهم نامه و اثرات آن گفت :جایگاه بانک ها در اقتصاد
کشور امروزه برکسی پوشیده نیست و همه به این نکته اذعان دارند که
اقتصاد ما اقتصاد مبتنی بر بانک است ،و گاه حمله های غیرمنصفانه و
غیرکارشناسی علیه بانک ها صورت می گیرد .
سلطانی با تاکید بر اهمیت بانک ها درنظام اقتصادی کشور گفت  :هیچ
گاه رشکت های بیمه ای و حتی بورس نیز جای نظام بانکی در نظام تامین
رشکت ها را پر نخواهند کرد.
او درمورد همکاری بانک پارسیان با صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد:
بانک پارسیان و صندوق نوآوری و شکوفایی دررشایطی که اولویت کشور
به اقتصاد مقاومتی و رشکت های دانش بنیان است ،وظیفه حامیت از
رشکت های دانش بنیان را دارند.چرا که برای پیرشفت کشور درآینده چاره
ای جز هدایت و جذب فارغ التحصیالن و متخصصان به این حوزه نداریم.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد :طبق آخرین آمار بسیاری
از ظرفیت رشکتهای دانش بنیان از سوی بانک ها تامین شده و مابقی نیز
درحال انجام است  ،بدین معنی که بانک ها به رسعت زیاد درحال تطبیق
خود با راهربد اصلی کشور و دانش بنیان ها هستند.

آخرین وضعیت تسویه با سپردهگذاران  ۴موسسه غیرمجاز بانکی؛

بانک مرکزی  ۱۲هزار میلیارد تومان خط اعتباری داد
برای ساماندهی سپردهگذاران موسسات غیرمجازاز جمله فرشتگان ،تعاونی الربز
ایرانیان ،تعاونی وحدت و افصل توس ،تاکنون  12هزار میلیارد تومان از محل خط
اعتباری بانک مرکزی پرداخت شده است.
به گزارش فارس ،رشد نرخ سود سپرده در سال  92و  93با اوجگیری فعالیت و
سپردهگیری موسسات اعتباری غیرمجاز توام شد ،نرخهایی که از سطح  30درصد
هم فراتر رفت.بر اساس این گزارش تعداد سپردهگذاران برخی از این موسسات به
حدی زیاد شد که بانک مرکزی گزینه حذف و انحالل و یا هر اقدام تنبیهی دیگر
را تقریبا از روی میز برداشت و موسسات بزرگ شده را ملزم به طی کردن فرایند
دریافت مجوز از بانک مرکزی کرد .در ظاهر امر کارهایی هم برای دریافت مجوز
از سوی این موسسات از جمله موسسه ثامن الحجج و میزان انجام شد ،اما قبل
از امتام این فرایند ،موسسات مذکور به یکباره با بحران نقدینگی مواجه شده و به
سمت ورشکستگی حرکت کردند .موسسه میزان با عدم رعایت ذینفع واحد در
چاه ویل پدیده شاندیز افتاد و ثامن الحجج هم بدون توجه به مدیریت منابع و
نقدینگی ،بیش از  70درصد منابع را در بخش ساختامن رسمایهگذاری کرد که در
رشایط رکودی بازار مسکن ،قابل فروش نبود.
این آغازی بر بحران موسسات اعتباری بدون مجوز شد و یکی ،یکی این موسسات
از بازار پول خارج شدند .موسساتی که خود یک عامل مهم در بر هم زدن
تعادل بازار پول بودند .این مساله موجب شد چند موسسه ورشکسته با هزاران
سپردهگذاران روی دست بانک مرکزی و نظام بانکی مباند .بانک مرکزی برای
ساماندهی ،هر موسسه غیرمجاز ،یک بانک مجاز را مسئول بازپرداخت سپردههای
آن موسسه غیرمجاز کرد .البته منابعی که بانک به سپردهگذاران میپرداخت ،پول
دریافت شده از بانک مرکزی بود.
بانک مرکزی در ابتدا ،به دنبال تعیین تکلیف داراییها و بدهیهای موسسات

بحران زده از محل فروش اموال و داراییها بود اما این فرآیند زمانبر بود و
اعرتاضها و تجمعات هر روزه ،مشکالتی را برای فضای اقتصاد ،نظام بانکی و
امنیت کشور به وجود میآورد .به همین دلیل با تاکید مقام معظم رهربی در
راستای رسعت بخشیدن به بازپرداخت سپردههای سپردهگذاران در این نهادهای
غیرمجاز ،بانک مرکزی با همکاری رسان سه قوه و با تأکیدات مقام معظم رهربی
فرایند تعیین تکلیف سپردهگذاران این تعاونی های منحله را به مرحله اجرا درآورد.
اما میزان پرداختی به سپردهگذاران موسسات بدون مجوز تا چه میزان بوده است.
تعاونی منحله فرشتگان
تعاونی منحله فرشتگان با  458هزار نفر سپرده گذار ،به موسسه اعتباری کاسپین
واگذار شد .بانک مرکزی یک خط اعتباری در اختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار
داده و نسبت به تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان ،اقدام کرده
است .بر این اساس اصل سپردههای زیر  200میلیون تومان سپردهگذاران این
تعاونی به مأخذ مانده اول شهریور  1394به صورت علیالحساب پرداخت شده
است .همچنین براساس تصمیامت اخذ شده در جلسه رسان قوا و منایندگان آنها
از تاریخ 2008/ 1396/به سپردههای با مجموع مانده بیش از  200میلیون تومان،
به هریک تا سقف  200میلیون تومان به صورت علیالحساب پرداخت شده
است.
از محل این خط اعتباری تاکنون  98درصد سپردهگذاران ،به طور کامل منابع
سپرده خود را دریافت کرده و  2درصد باقی مانده تا  200میلیون تومان دریافت
کردهاند.
به این ترتیب تاکنون بانک مرکزی  4500میلیارد تومان برای سپردهگذاران موسسه
خط اعتباری پرداخت کرده است.
تعاونی الربز ایرانیان

همچنین مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی منحله الربز ایرانیان به بانک
تجارت واگذار شد .مدیران متخلف تعاونی فوق در حال حارض به دستور مرجع
قضائی در بازداشت هستند .از این رو ،باتوجه به عدم تعیین تکلیف سپردهگذاران
این تعاونی و با توجه به گسرتش نارضایتی سپردهگذاران ،وجوه زیر صد میلیون
تومان و به عبارتی یک میلیارد ریال سپردهگذاران این تعاونی که بیش از  96درصد
سپردهگذاران این موسسه را در بر میگرفت ،در این مدت از محل منابع بانک
مرکزی پرداخت شد .همچنین  4درصد باقی مانده سپردهگذاران این موسسه تا
مبلغ  100میلیون تومان به صورت علی الحساب دریافت کردهاند.
تعاونی وحدت
تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی وحدت هم با عاملیت موسسه ملل در حال
انجام است .این تعاونی  390هزار سپردهگذار داشته است که تا قبل از آذر ماه
امسال ،وجوه سپردهگذاران تا سقف  3میلیون تومان پرداخت شده و از آذر ماه
سپردههای  100میلیون تومانی در حال پرداخت است .با این حساب بیش از 97
درصد سپردهگذاران این موسسه ،تعیین تکلیف شده میشوند .برای سایر سپرده
گذاران ،برنامه پرداخت تا مبلغ  100میلیون تومان به هریک از سپردهگذاران باالتر
 100میلیون تومان ،نیز از  11آذرماه اجرایی شده است.
افضل توس
همچنین برای  360هزار سپردهگذار تعاونی افضل توس هم بانک آینده برای
عاملیت انتخاب شد که این بانک پس از بازپرداخت وجوه سپردهگذاران با مبالغ
کمرت از 3میلیون تومان ،بازپرداخت سپردههای تا سقف  100میلیون تومان را از آذر
ماه امسال اجرا کرده است که در صورت پرداخت کامل به این سپردهگذاران 98.8
درصد سپردهگذاران این موسسه پول خود را دریافت میکنند .برای سایر سپرده
گذاران ،برنامه پرداخت تا مبلغ  100میلیون تومان به هریک از سپردهگذاران باالتر

 100میلیون تومان ،نیز از  11آذرماه اجرایی شد.طبق قانون مسئولیت بازپرداخت
تعهدات و بدهیهای موسسات منحله بر عهده هیات امنا ،هیات مدیره ،هیات
موسس و سهامدار است اما در این مدت بانک مرکزی بخش عمده (بیش از 99
درصد) از وجوه را از محل خط اعتباری پرداخت کرده و در قبال آن داراییهای
این موسسات را به وثیقه گرفته است.
به این ترتیب میزان خط اعتباری در نظر گرفته شده نیز شامل مجموع سپرده
های زیر  100میلیون سه تعاونی الربز ایرانیان ،وحدت و افضل توس به عالوه 100
میلیون تومانی است که برای هر سپرده باالی  100میلیون پرداخت شده است.
همچنین درباره تعاونی منحله فرشتگان نیز خط اعتباری برابر با مجموع سپرده
های زیر  200میلیون تومان این تعاونی و تا  200میلیون تومان به هریک از سپرده
گذاران باالی  200میلیون تومان است.
طبق برآوردها و اطالعات به دست آمده در مجموع تاکنون حدود  12هزار
میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی به سپردهگذاران این موسسات،
پرداخت شده است .این رقم  12هزار میلیارد تومان با احتساب رضیب فزاینده
 ،7.1معادل  85هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید است .در واقع از حدود 196
هزار میلیارد تومان پایه پولی (آمار مهر  12 )96هزار میلیارد تومان آن ناشی از این
پرداختهاست که البته در صورت تعیین تکلیف همه سپردهگذاران ،باید مبالغ
بیشرتی اختصاص یابد.
اما شاید اگر در هامن سالهای اولیه شکلگیری این موسسات و یا از هامن بدو
تاسیس هامهنگیها و کنرتلهای امروز وجود داشت ،نیاز به پرداخت این هزینه
سنگین مادی و اجتامعی نبود .امید است مجموعه نهادهای متولی با درس گرفنت
از این تجربه که با هزینه بسیار زیادی به دست آمده ،از بروز این پدیدهها
جلوگیری شود.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران هشدار داد:

احتمال تشدید مشکالت آب تهران
در تابستان   ۹۷

مدیرعامل رشکت آب منطقه ای تهران گفت :از ابتدای دی تا امروز کمرت از یک میلیمرت بارش در
تهران داشتیم ،در آذر ماه هم فقط  ۳میلیمرت بارش داشتیم و بسیار کم بود؛ این وضعیت پیش برود
قطعا در تابستان  97دچار مشکل می شویم.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا بختیاری مدیرعامل رشکت آب منطقه ای تهران اظهار داشت :متأسفانه
بارندگی امسال وضعیت خوبی ندارد و این مسئله بسیار نگران کننده است.
وی افزود :از ابتدای سال آبی جاری تا امروز حدود  28میلیمرت بارش داشتیم در حالی که این میزان
در مدت مشابه سال گذشته  59میلیمرت و به صورت متوسط بلندمدت  40ساله رد مدت زمان مشابه

 81میلیمرت بوده است.
بختیاری با بیان اینکه «بارشهای سال آبی جاری نسبت به سال گذشته  53درصد کاهش و نسبت به
متوسط بلندمدت  66درصد کاهش دارد» ،گفت :تا به حال ،سال بسیار بدی را در خصوص بارش ها
پشت رسگذاشتیم ،امیدواریم در  4 - 3ماه پیش رو کمبود بارش ها جربان شود.
وی خاطرنشان کرد :از ابتدای دی تا امروز کمرت از یک میلیمرت بارش در تهران داشتیم ،در آذر ماه
هم فقط  3میلیمرت بارش داشتیم و بسیار کم بود؛ با این وضعیت پیش برود قطعا در تابستان دچار
مشکل می شویم.

وعدههای وزیر نیرو
برای گسترش استنفاده از پساب در کشور


استفاده از پساب در رشایط بحران آب ایران می تواند
بسیار مفید باشد به همین دلیل وزیر نیرو وعده هایی را
برای گسرتش استنفاده از پساب در کشور داده است.
به گزارش ایسنا ،در جهان بیش از  ۸۰درصد پساب های
تولیدی توسط جامعه بدون تصفیه و استفاده مجدد
به اکوسیستم برمی گردند .در حال حارض اکرث شهرهای
کشورهای در حال توسعه از زیرساخت و منابع مناسبی
برای مدیریت پسابها با روشی موثر و پایدار برخوردار
نیستند .رضا اردکانیان ،وزیر نیرو معتقد است که دولت
برای استفاده از پساب برنامههای خوبی دارد و با توجه
به اینکه در دنیا لغت فاضالب حذف شده و همه اینها
به نامهای دیگر و در رنگهای مختلف یاد میشود ،مانند
آب خاکسرتی که باید پس از تصفیه ،استفاده مجدد در
بخشهای مختلف شود.
به گفته وی این مفهوم بدین معناست که به جای اینکه
آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده
از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های

جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از
مدتی مشکالت فعلی با ابعاد بزرگرتی خود را نشان خواهد
داد.
ب ها به عنوان یک منبع به جای
به طور کلی باید به پسا 
یک بار دور انداخته شده ،نگاه شود .در همین راستا ایران
سعی دارد با توسعه استفاده از پساب وضعیت منابع آبی
خود را رسوسامان دهد.طبق گفته های رحیم میدانی -
معاون وزیر نیرو  -بزرگرتین پروژه بازیافت آب در مشهد
آغاز شده و در حال مطالعه است و برای اینکه از تجربه
همه دنیا استفاده کنیم ،با همکاری آملانی ها مطالعات
این طرح را پیش می بریم که با آب کشاورزی جایگزین
کنیم؛ البته از آنجا که پساب ها همیشه منطبق با زمان
آبیاری نیست ،بخشی را نیز باید به سفره های زیرزمینی
تغذیه کنیم.
وی با بیان اینکه از آنجا که استفاده از پساب برای مرصف
کشاورزی استانداردهای خود را دارد و ما استانداردهای
ملی در این زمینه نداریم ،استانداردهای نحوه استفاده از

پساب در کشورهای آملان ،آمریکا و اسپانیا را اخذ کردیم
و ممکن است این استانداردها را به استاندارد ملی تبدیل
کنیم ،اظهار کرد :این پروژه قادر است ساالنه  ۱۰۰میلیون
مرت مکعب توان بازیافت پساب را در این شهر داشته
باشیم؛ این طرح در حال مطالعه است و پس از امتام فاز
مطالعاتی ،وارد فاز اجرایی می شود.
با توجه به گسرتش روزافزون صنایع آببر ،به نظر میرسد
استفاده از پساب یکی از بهرتین راهکارها برای کاهش
معضل کمبود آب باشد همچنین به علت کمبود منابع آبی
در سالهای آتی چارهای جز تفکیک آب مرصفی بخشهای
مختلف از آب رشب باقی منیماند.
از آب تصفیه شده صنایع میتوان برای آبیاری فضای
سبز استفاده کرد و به این ترتیب از بهرهبرداری از منابع
آبهای زیرزمینی ک م کرد .عالوه بر این استفاده از پساب
صنایع ،عاله بر کنرتل آلودگیهای زیست محیطی ،حفظ
منابع آبی موجود ،از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به رصفه
است.

چشم آبرسانی روستایی به تخصیص  ۳۰۰میلیون دالر
در الیحه بودجه  ۹۷رقمی در حدود ۳۰۰
میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی
برای ترسیع و تکمیل طرحهای آبرسانی در
نظر گرفته شده همچنین طبق برنامه ریزی
صورت گرفته عوارضی به ازای هر مرتمکعب
آب برای رسعت رسانی به آبرسانی روستایی
نیز پیش بینی شده است.
به گزارش ایسنا ،پس از اجرای طرحهای
آبرسانی روستایی حدود  ۱۰۰۰روستا از آمار
روستاهایی که با تانکر آبرسانی میشدند کم
شد که این بجز رصفه جویی در سوخت،
سبب شد تا هزینه زیادی نیز از دوش دولت
برداشته شود؛ زیرا آبرسانی تانکری با توجه به
مسافت ،برای دولت بین  ۱۵تا  ۳۰هزار تومان

در هر مرتمکعب هزینه در بر داشته است.
تا سال  ۱۳۹۲هیچ ردیف بودجه آبرسانی
روستایی وجود نداشت و در سال  ۱۳۹۳برای
اولین بار  ۲۰۰میلیارد تومان و در سال ،۱۳۹۴
اعتبار  ۳۰۰میلیارد تومان برای این طرحها
در نظر گرفته شد ،در سال گذشته اعتبار
 ۳۳۰میلیارد تومان در ردیف بودجه آبرسانی
روستایی لحاظ شد که این میزان در سال
جاری تا  ۱۱۰۰میلیارد تومان افزایش داشته
است.
در سال  ۱۳۹۵حدود  ۳۰۰۰روستا آبرسانی
شد بهطوریکه دو میلیون نفر تحت پوشش
آب پایدار و مستمر قرار گرفتند ولی همه
مشکالت آب روستایی کشور حل نشده و

با یک ششم اعتبار مورد نیاز تنها یک سوم
مشکل حل شده است.
ازسوی دیگر در زمان حارض در سطح کشور
در قالب مجتمعهای آبرسانی ،حدود ۴۰۰۰
روستای غیر برخوردار و فاقد شبکه و ۳۳۰۰
روستای سطح دو که با مشکالت شبکه مواجه
هستند تحت پوشش شبکه آبرسانی روستایی
نیستند لذا بایستی حدود  ۸۰۰۰روستا آبرسانی
شود تا متامی روستاهای کشور تحت پوشش
شبکه آبرسانی سامل و بهداشتی قرار گیرند و
برای تحقق این امر ،اعتباری بالغ بر  ۱۰هزار
میلیارد تومان نیاز است.
در حال حارض  ۲۵درصد کشور در انتظار آب
هستند و گرچه دولت امید توجه مناسبی به

مساله آبرسانی روستایی داشته و اقدامات
خوبی نیز در این راستا انجام شده اما بدیهی
است که تا عدم تخصیص اعتبار پیشنهادی
رشکت های آب و فاضالب منی توانند ادامه
کار را پیش بربند لذا باتوجه به اهمیت
آبرسانی و حیاتی بودن این نیاز برای مشرتکان
الزم است که دولت توجه و عنایت بیشرتی به
این مهم داشته باشد.
بر اساس وعده های وزارت نیرو قرار شده
 ۵۵هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی
به شبکههای قبلی اضافه و  ۲۰۰۰روستا تا
انتهای امسال آبرسانی شوند که تا امروز یک
هزار و  ۴۸۶روستا از آب مناسب برخوردار
شده اند.

انتقال  ۱۵۶میلیارد مترمکعب گاز در  ۹ماه نخست امسال
طی  ۹ماه نخست امسال بیش از  ۱۵۶میلیارد مرتمکعب گاز در شبکه انتقال گاز کشور جریان
یافته است.
به گزارش ایلنا ،بنابر آمار رشکت انتقال گاز ایران ،از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ( ۹ماه نخست
امسال)  ۱۵۶میلیارد و  ۳۱۸میلیون مرت مکعب گاز در بخشهای تولیدی و وارداتی وارد شبکه انتقال
گاز کشور شده است.
در  ۹ماه نخست امسال به طور میانگین روزانه  ۵۶۶میلیون و  ۴۰۰هزار مرتمکعب گاز در شبکه
انتقال گاز جریان یافته که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از هفت درصد رشد داشته است.
در نخستین روز دیماه امسال نیز ۷۲۹ ،میلیون و  ۱۰۰هزار مرتمکعب گاز در کشور منتقل شده

است.
هماکنون ظرفیت انتقال گاز کشور با  ۳۶هزار کیلومرت خط لوله ۸۰۰ ،میلیون مرتمکعب گاز در روز
است که بخش اعظم این ظرفیت در هر روز مورد استفاده قرار میگیرد .در افق چشمانداز ۱۴۰۴
صنعت گاز ،این حجم از خطوط لوله  ۹هزار کیلومرت افزایش خواهد داشت که تاثیر بسیار مهمی
در افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور میگذارد ،بر این اساس میزان انتقال گاز نسبت به تعهد امسال
که بالغ بر  ۲۴۰میلیارد مرتمکعب است ،به  ۴۰۰میلیارد مرتمکعب در افق  ۱۴۰۴خواهد رسید.
رشکت انتقال گاز از لحاظ حجم تاسیسات در رتبه نخست آسیا و در رتبه چهارم دنیا پس از
کشورهای روسیه ،آمریکا و کانادا قرار دارد.

تکمیل پروژههای نفت و گاز ایالم سرعت میگیرد

وزیر نفت بر رضورت تکمیل پروژههای نفت و گاز ایالم تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،بیژن نامدار زنگنه در دیدار با استاندار و منایندگان ایالم در مجلس بر لزوم تکمیل پروژههای
نفت و گاز استان و همچنین پیرشفت باالی  ۷۵درصدی برخی از آنها اشاره و اظهار کرد :انعقاد قرارداد با
رشکتهای خارجی به منظور اجرا و یا تکمیل پروژههای استان در رشف امضاء است و با انعقاد قراردادهای
جدید ،شاهد ترسیع در اجرای پروژهها خواهیم بود.
«قاسم سلیامنی دشتکی» استاندار ایالم نیز خواستار ترسیع در اجرای پروژه های نفت و گاز استان شد و
خواستار ترسیع در بهرهبرداری از میدانهای نفتی «آذر» و «چنگوله» شد.
محور بعدی مذاکرات استاندار ایالم با وزیر نفت ،موضوع پروژه سواپ نفت کرکوک به جنوب کشور از طریق
استان ایالم بود که به موجب اجرای این پروژه ،نفت کرکوک با تانکر به انبارهای نفت درهشهر منتقل و از
آنجا از طریق خط لوله به جنوب کشور منتقل میشود.
اجرای واحد بهره برداری  NGL۳۱۰۰نیز یکی دیگر از موضوعات مورد مذاکره استاندار ایالم با وزیر نفت
بود.

تبخیر گاز انباشته در بنزین افزایش یافته است

رییس کانون کارفرمایان جایگاه های سوخت کشور گفت :میزان تبخیر گازهای انباشته در بنزین و همینطور
گازوییل نسبت به قبل افزایش یافته و این مساله موجب زیان جایگاهداران شده است.
نارص رییسی فر در گفتگو با مهر با رد این موضوع که میزان تبخیر گازهای موجود در بنزین یورو  ۴از
یورو  ۲بیشرت است ،گفت :این موضوع که میزان تبخیر گاز انباشت شده در بنزین نسبت به گذشته افزایش
یافته است را تایید می کنم اما اینکه بگوییم میزان تبخیر بنزین یورو  ۴نسبت به یورو  ۲بیشرت است ،علمی
و دقیق نیست.
وی ادامه داد :این میزان تبخیر در گذشته نیز وجود داشت و هامن طور که می دانید میزان تبخیر این گاز
انباشت شده در بنزین در فصل گرم سال بیش از فصل رسد سال است ،اما در گذشته این میزان به نحوی بود
که یکدیگر را همپوشانی میکردند .اما میزان تبخیر نسبت به گذشته افزایش یافته است .این موضوع باعث
زیان جایگاهداران شده و مردم نیز تا حدودی از آن مترضر می شوند.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه سیستم جدید سوختگیری در جایگاه های سوخت به هیچ عنوان اجازه
ورود هوا به درون باک را منی دهد ،ترصیح کرد :زمانی که باک را باز می کنند هوایی از آن خارج می شود
که در حقیقت مربوط به تبخیر گازهای انباشت شده در بنزین است.
طبق گفته رییسی فر ،این تبخیر گازهای انباشت شده در بنزین موجب می شود که میزان پرداختی جایگاه
داران سوخت در زمان تحویل بار نسبت به فروش محموله رقم متامیزی باشد .به طور مثال جایگاه دار هزینه
خرید  ۳۲۲۰۰لیرت بنزین در روز را می دهد ،در حالی که به دلیل تبخیر زیاد تنها  ۳۱هزار و  ۸۰۰لیرت آن به
فروش می رسد .این اختالف منجر به افزایش هزینه ها و کاهش درآمد جایگاه داران میشود.
رییس کانون کارفرمایان جایگاه های سوخت کشور با بیان اینکه هزینه های جایگاه داران همواره بیش از
درآمدشان بوده است ،ترصیح کرد ۷۰ :درصد جایگاه هایی که میزان فروش شان کم است ،درآمد و هزینه
هایشان متوازن نیست .این در حالی است که میزان دریافت کارمزد آنها تنها  ۳.۵درصد نرخ بنزین است که
آن هم با تاخیر و مشکالت خاص خود پرداخت می شود.

ساخت کارتهای الکترونیکی کنترلر دستگاه نمونهگیر
خودکار پایانههای نفتی شمال و عسلویه

طراحی و ساخت کارتهای الکرتونیکی کنرتلر دستگاه منونهگیر خودکار پایانههای نفتی شامل و عسلویه با
امضای قراردادی به سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی رشیف واگذار شد.
به گزارش ایسنا ،همزمان با هفته پژوهش روز گذشته در نشستی با حضور موسوی مدیر عامل رشکت
پایانههای نفتی ایران و چند تن از مدیران این رشکت با مهندس حاجیلو رئیس سازمان جهاد دانشگاهی
صنعتی رشیف و چند تن از مدیران این سازمان ،قرارداد «طراحی و ساخت کارتهای الکرتونیکی کنرتلر
دستگاه منونهگیر خودکار پایانههای نفتی شامل و عسلویه « به امضاء رسید.
موسوی مدیرعامل رشکت پایانههای نفتی ایران با تاکید بر اینکه کشور جمهوری اسالمی ایران از نظر دانش
فنی و علمی توامنندی بسیار باالیی دارد ،افزود :مدیران رشکت پایانههای نفتی ایران به ساخت داخل اعتقاد
دارند و وقتی نیازی مطرح میشود ،ابتدا راه پاسخ به این نیاز را در گسرته جغرافیایی کشور خودمان بررسی
میکنیم .میدانیم که میتوانیم و این توانسنت را قبال دیده و تجربه کردهایم .دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
و صنعتی کشور در حوزه صنعت نفت کارهای بسیار بزرگی انجام دادهاند.
موسوی با اشاره به اهمیت تداوم همکاری مشرتک با جهاد دانشگاهی صنعتی رشیف گفت :در خالل این
همکاریها ،برخی از دستگاههای حساس الکرتونیک ،در داخل کشور ساخته شده است .این تجهیزات از
جمله تجهیزاتی است که در بحث تحریم ،یک نقطه آسیبپذیر برای کشور است .ولی با توافقاتی مثل همین
قرارداد ،متام حیلههای دشمنان در مقابل جمهوری اسالمی ایران ،بیاثر خواهد شد.
وی در ادامه افزود :موضوعی که همکاران ما در رشکت پایانههای نفتی ایران در قالب این قراردادها به طور
خیلی جدی پیگیر هستند و انجام میدهند ،این است که معتقدند موضوع اشتغال از همین بسرت حتام باید
حل شود و همچنین بحث خروج ارز بیرویه مطرح است که در قالب این قراردادهای داخلی با دانشگاهها
و صنایع داخلی ،از آن جلوگیری میشود .فعالیتهایی که در طول سالهای گذشته شاهد آن بودیم به خوبی
نشان داد که در کشور ما به بحث دانش فنی بسیار اهمیت میدهند .این را باید ما با وحدت بین صنعت
و دانشگاه نشان دهیم .حامیت مسئوالن از این حرکت منجر به نهادینه شدن فرهنگ خودباوری در صنعت
و مراکز صنعتی کشور میشود.
مدیرعامل رشکت پایانههای نفتی ایران با ابراز رضایت از همکاریهای گذشته این رشکت با سازمان جهاد
دانشگاهی صنعتی رشیف ،افزود :ما کار مشرتکی را با شام انجام دادیم که نتیجه بسیار خوبی داشت و در
بازدیدهایی که مسئوالن از مراکز اندازهگیری و کنرتلر این رشکت دارند ،این موضوع همکاری موفقیت آمیز
با جهاد دانشگاهی در زمینه ساخت داخل به عنوان یکی از مصادیق همکاری صنعت و دانشگاه مطرح
میشود.
حاجیلو ،رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی رشیف نیز به معرفی فعالیتهای سازمان جهاد دانشگاهی
صنعتی رشیف پرداخت.
همچنین مردانی معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی رشیف در ارتباط با تعدادی از پروژههای
اجرا شده در حوزه نفت ،گاز و پرتوشیمی که در طول چند سال گذشته در این سازمان انجام شده است،
توضیحاتی را ارائه کرد.
بر اساس اعالم روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی رشیف ،طراحی و ساخت سیستمهای کنرتل
و تست توربین ،طراحی و ساخت دستگاه لوله مغزی سیار ،طراحی و ساخت سامانههای میرتینگ (فلو
کامپیوتر) ،طراحی و ساخت ابزارهای درون چاهی (موتور حفاری ،اورشات ،جار هیدرولیکی) ،ارائه خدمات
مهندسی و کنرتل کیفی تجهیزات رسچاهی و طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلرتاسونیک مبدلهای
حرارتی بخشی از فعالیتهای سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی رشیف در حوزه نفت وگاز در چند سال اخیر
است.

انتقال  26میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی از مسیر خطوط لوله تهران
مدیر منطقه تهران خطوط لوله و مخابرات نفت گفت :طی چند سال
اخیر حدود  500کیلومرت خط لوله را در محدوده شهر تهران تعویض و
حدود  1000کیلومرت از خطوط نیز پیگرانی هوشمند شده اند و با توجه
به اهمیت ایمنی خطوط و مناطق پیرامونی و همچنین تعهدی که برای
سوخت رسانی به موقع داریم پیگرانی هوشمند را انجام می دهیم.
حسن باقریان در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت :منطقه تهران یکی
از بزرگرتین پایانه های نفتی کشور است که کار انتقال نفت خام به
پاالیشگاه تهران و تربیز را انجام می دهد.
وی افزود :در یک سال گذشته حدود  85میلیون بشکه فرآورده به

پاالیشگاه تهران و  38تا  40میلیون بشکه نیز به پاالیشگاه تربیز تحویل
دادیم.
باقریان ترصیح کرد :فرآورده مورد نیاز استان تهران ،البزر ،قزوین ،گیالن،
زنجان ،مازندران ،سمنان ،خراسان رضوی و شاملی توسط منطقه تهران
تامین می شود.
وی خاطرنشان کرد :ما حدود  2هزار کیلومرت خط لوله داریم که  25تا
 26میلیارد لیرت انواع فرآورده بنزین معولی ،بنزین سوپر ،نفت گاز یورو و
نفت سفید توسط خطوط به انبار پخش تحویل می دهیم.
مدیر منطقه تهران خطوط لوله و مخابرات نفت بیان کرد :ما در حال

حارض با توجه به تعویض پوشش و پیگرانی هوشمند خط لوله فرسوده و
آسیب دیده ای نداریم زیرا امکان بهره برداری از خطوط فرسوده نیست.
وی ادامه داد :طی چند سال اخیر حدود  500کیلومرت خط لوله را
در محدوده شهر تهران تعویض و حدود  1000کیلومرت از خطوط نیز
پیگرانی هوشمند شده اند و با توجه به اهمیت ایمنی خطوط و مناطق
پیرامونی و همچنین تعهدی که برای سوخت رسانی به موقع داریم
پیگرانی هوشمند را انجام می دهیم به طوری که خطوطی مثل کن،
قوچک و فرودگاه مهرآباد که در سه چهار سال اخیر در مدار رسویس
قرار گرفته اند ،باز هم پیگرانی هوشمند داشته ایم که مطمنئ باشیم

خطوط در ایمنی کامل هستند و به همجواران اطمینان دهیم که خطری
تهدید منی کند.
بارقریان یادآور شد :ما از نظر ایمنی داخلی و نوسازی خطوط مطمنئ
هستیم و با توجه به اهمیت خط تهران و خوردگی خاک و به لحاظ
حفظ امنیت پایتخت پیگرانی در بازه زمانی کوتاه تری ناجام می شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد :متامی ایستگاه های آنالوگ دیجیتال شده
اند و در انتقال دیتا ،و صوت و تصویر مشکلی وجود ندارد و با توجه به
زیر ساخت ها بحث سیستم اسکادا و کنرتل مرکزی و سیستم  GISنیز به
مرور تا سال آتی انجام می شود.
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معاون شرکت راهآهن خبر داد:

انجام اقدامات افزایش مقاومت
در برابر زلزله واحدهای مسکن مهر

تشكیل شركت لیزینگ ریلی
با سرمایه اولیه  ۵۰۰میلیون دالری

معاون برنام هریزی و اقتصاد حم لونقل رشکت راهآهن از برنامه ریزی ب رای تشکیل رشکت لیزینگ اختصاصی
ریلی خرب داد و گفت :از ریاست جمهوری تأییدیه پرداخت  ۵۰۰میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی اخذ
شده و تا پایان سال جاری عملیات این رشكت آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی راهآهن جمهوری اسالمی ای ران نورا ...بی رانوند در هامیش ملی لیزینگ ،توسعه
اقتصادی ،تولید و اشتغال گفت :اهمیت موضوع حم لونقل بر كسی پوشیده نیست .در ده ههای اخیر
با شک لگیری قط بهای اقتصادی جدید در كشورهای پی رامونی ای ران ،موقعیت ژئوپولتیك ای ران را از منظر
حم لونقل تقویت و افزایش داده است.
وی ادامه داد :یكی از روشهای ایجاد مزیت رقابتی ب رای صنایع مختلف ،كارایی سیستم حم لونقل و لجستیك
در زنجیره تأمین كاالست.
بی رانوند به اهمیت موضوع توسعه متوازن حم لونقل با سایر بخ شهای اقتصادی اشاره كرد و افزود :متأسفانه
صنعت ریلی ب هصورت متوازن با ظرفی تهای اقتصادی كشور توسع هنیافته ب هصورتی كه سهم مسافر ریلی
 ۸درصد و بار  ۱۲درصد از مجموع بار و مسافر كشور است و این در مقایسه با كشورهای صنعتی شاخص
پایینی است و با درك این موقعیت ،با رایزن یهای گسرتدهای با مجلس و دولت محرتم از سوی وزارت راه
و شهرسازی ،در قانون برنامه ششم توسعه ،توسعه راهآهن ب هعنوان یكی از زیرساخ تهای كلیدی كشور
موردتوجه ق رار گرفت.
وی خاطرنشان كرد :در این راستا رسیدن به سهم  ۳۰درصدی بار و  ۲۰درصدی مسافر ریلی ،هدفی است كه
پیش بینی شده است .البته راهاندازی قطارهای پررسعت جز دیگر اهداف است.
بی رانوند وی ادامه داد :ب رای رسیدن به این هدف باید در دو بخش زیرساخت و تأمین ناوگان ب هصورت متوازن
حركت كنیم.
معاون برنام هریزی و اقتصاد حم لونقل بابیان اینكه مسئولیت تأمین مالی بخش زیرساخت ریلی عمدت اً
بر عهده دولت است ادامه داد :درزمین ٔه تأمین ناوگان و نوسازی ناوگان ریلی ،یكی از روشهایی كه دنبال
م یکنیم ،موضوع لیزینگ است .در حوزه ناوگان ب رای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه به  ۱۷۰۰لكوموتیو،
 ۳۰۰واگن مسافری و  ۴۶هزار دستگاه واگن باری نیاز داریم كه  ۴۰تا  ۴۵هزار میلیارد تومان ،منابع مالی
موردنیاز آن است.
وی ترصیح كرد :در بخش تأمین ناوگان ،به دلیل اینكه راهآهن توان تأمین این حجم از منابع را ندارد،
سیاس تهایی از قبیل حداكرث سازی مشاركت بخش خصوصی ،تنوعبخشی به منابع تأمین مالی و تسهیل
حضور بخش خصوصی را دنبال م یکند.
به گفته بی رانوند؛ استفاده از فاینانس خارجی با ضامنت دولت ،استفاده از فاینانس خارجی با ضامنت رشكت
راهآهن ،رسمای هگذاری مستقیم خارجی ،استفاده از ظرفیت سیستم بانكی با استفاده از وجوه بانكی اداره شده
نزد بان کها ،تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از بازار رسمایه از روشهایی است كه
راهآهن تاب هحال دنبال و تجربه كرده است.
بی رانوند خاطرنشان كرد :با توجه به تجاربی كه در دنیا در بخش لیزینگ وجود دارد ،تشكیل رشكت لیزینگ
اختصاصی ریلی در دستور كار ق رار دارد كه از ریاست جمهوری تأییدیه پرداخت  ۵۰۰میلیون دالر از محل

صندوق توسعه ملی اخذ شده و تا پایان سال جاری عملیات این رشكت آغاز خواهد شد.
معاون برنام هریزی و اقتصاد حم لونقل ضمن برشمردن بسرتهای موفقیت لیزینگ در راهآهن گفت :ب رای
كسانی كه درزمین ٔه تأمین واگن باری رسمای هگذاری م یکنند تا  ۳/۵سال حق دسرتسی (كه اكنون  ۲۳درصد
محاسبه م یشود) صفر محاسب هشده و از پرداخت آن معاف هستند .همچنین رسمای هگذاری در راهآهن
ب همثابه رسمای هگذاری در مناطق محروم در نظر گرفت هشده به این معنی كه سهم آورده متقاضی  ۱۰درصد،
دوره بازپرداخت  ۱۰ساله و با نرخ سود  ۴درصد است.
وی با اشاره به اینكه رصف هجویی در مرصف سوخت از مزی تهای صنعت ریلی است گفت :طبق توافق
دولت با رشكت بهین هسازی مرصف سوخت ،مقرر شد رشكت نفت  ۷/۵میلیارد دالر از محل رصف هجویی در
مرصف سوخت به رشک تهایی كه در حوزه زیربنا و ناوگان ریلی رسمای هگذاری م یکنند ب هصورت مستقیم
یارانه پرداخت كند كه به ازای هر تن كیلومرت  ۱/۳سنت دالر و به ازای هر نفر كیلومرت  ۰/۷سنت دالر است.
بی رانوند با اشاره به كاهش ریسك و تضمین رسمای هگذاری در راهآهن ادامه داد :بر اساس ماده  ۶۷قانون الحاق
 ،۲ما مجازیم اصل سود و رسمای هگذاری در راهآهن را تضمین كنیم و نوسانات نرخ ارز را نیز م یتوانیم تضمین
كنیم كه این امر موجب كاهش ریسك خواهد شد .همچنین رسمای هگذاری در صنعت ریلی از پرداخت مالیات
و ارزشافزوده معاف است و این امر مزیت نسبی رسمای هگذاری در راهآهن را زیاد م یکند.
به گفته بی رانوند؛ در این راستای این قانون ،هفته گذشته با رشک تهای بیمه صادراتی روسیه ق راردادی به
می زان  ۳میلیارد یورو جهت تأمین  ۲۱هزار واگن باری و مسافری و  ۳۵۰لكوموتیو ب هصورت تولید مشرتك،
امضا شد.
معاون برنام هریزی و اقتصاد حم لونقل خاطرنشان كرد :مشكلی كه وجود دارد فقدان تعامل الزم بین صنعت
لیزینگ و صنعتی كه م یخواهد به آن خدمات ارائه شود است و مه مترین مسئله شناخت بازار و مشرتیان
این بازار از طرف رشک تهای لیزینگ است.
وی بابیان اینكه در كشورهای پیرشفته بخش ریلی و صنعت لیزینگ کام الً در هم تنیده است ادامه داد:
استفاده از صنعت لیزینگ از منابع متنوع مالی ،اصالح ظرفیت و خدمات محدود بخ شهای لیزینگی با
توجه به حجم عظیم رسمای هگذاری بخش ریلی از جمله راهكارها ب رای رفع این مشكل است.
بی رانوند ادامه داد :سودآوری و تضمین بازار مستمر به اندازه چرخه عمر یك محصول از مزی تهای صنعت
ریلی است زی را خدمات ریلی را درجاهایی كه خودمان متقاضی هستیم خرید تضمینی انجام م یدهیم
بناب راین ،این بازاری است كه ریسك پایین و سود مناسب دارد.
وی با اشاره به اینكه یكی از مزی تهای صنعت ریلی ،حفظ ارزش دارایی متناسب با نرخ ارز است ترصیح كرد:
ما ب هصورت گسرتده با نهادهای تأمین مالی ،اعم از بورس ،رشک تهای تأمین رسمایه ،صندوق توسعه ملی،
بانك های تجاری و  ...در حال همكاری هستیم و ب رای ورود رشک تهای لیزینگی به این صنعت و مدیریت
ریسك و تأمین مالی آنها و ط راحی و اج رای ساز و كارهای متناسب ب رای آنها اعالم آمادگی م یکنیم.
گفتنی است هامیش ملی لیزینگ ،توسعه اقتصادی ،تولید و اشتغال با حضور بی رانوند معاون برنام هریزی
و اقتصاد حم لونقل ،صنوبری مدیركل دفرت رسمای هگذاری راهآهن و رشک تهای فعال در صنعت لیزینگ در
دانشكده مدیریت دانشگاه ته ران برگزار شد.
شرکت فرآوری شمش میالد روی (سهامی خاص)

به شماره ثبت  295221تهران شناسه ملی 10103312139

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مساکن مهر پردیس و
پرند از قال بهای بتونی استفاده شده که خط رات تخریب در ب رابر
زلزله مانند تخریب مسکن مهر کرمانشاه پس از وقوع زلزله را ندارند
گفت :می زان مقاومت مساکن مهر ته ران در ب رابر زلزله بررسی م یشود.
به گ زارش وزارت راه و شهرسازی حبیب الله طاهرخانی در خصوص
ارزیابی می زان مقاومت مسکن مهر پردیس و پرند در مقابل زلزله
اظهار داشت :پس از زلزله کرمانشاه و رس پل ذهاب و می زان تخریب
مساکن مهر این منطقه ،مطالعات مقاومت مساکن مهر در ب رابر زلزله
در دستور کار ق رار گرفت.
مدیرعامل رشکت عم ران شهرهای جدید با بیان اینکه در مساکن مهر
کرمانشاه شاهد این بودیم که پس از زلزله منای واحدهای مسکن
مهر فرو ریخت گفت :تفاوت مسکن مهر پرند و پردیس مسکن مهر
منطق های مانند کرمانشاه این است که مسکن مهرهای اط راف ته ران
اغلب بلند مرتبه هستند و در ساخت آنها از قالب بتونی استفاده
شده است بناب راین شاهد این مشکالت در مسکن مهر پرند و پردیس
نخواهیم بود.
وی تاکید کرد :البته ب رای ارزیاب یهای بیش رت ،مطالعات دقی قتری را در
دستور کار ق رار دادهایم و مقرر شده تا می زان مقاومت مسکن مهر
پردیس و پرند ارزیابی شود.
طاهرخانی ادامه داد :در مسکن مهر کرمانشاه و رس پل ذهاب
دیوارههای میان قابی و منا را در معرض خطر دیدیم اما با توجه به
اینکه در مساکن مهر پردیس و پرند از قال بهای بتونی استفاده شده
این موضوعات کمرت در معرض خطر هستند.
همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :البته موضوعاتی مانند
زمی نشناسی منطقه ،کیفیت اج را و بسرتی که در آن ساخت وساز انجام
شده در می زان مقاومت واحدها در ب رابر زلزله دخیل هستند.
طاهرخانی تاکید کرد :با توجه به اینکه در ته ران همواره خطر وقوع
زمین لرزه وجود دارد به طور قطع اگر نیاز باشد اقدامات اف زایش
مقاومت در ب رابر زلزله ب رای واحدهای مسکن مهر انجام م یشود.
آگهی دعوت از سهامداران
شرکت رزین ساوه (سهامی خاص) به شماره ثبت 591

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود جهت شرکت در
مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت  9صبح مورخ 96/10/20
واقع در مرکز اصلی شرکت ساوه شهر صنعتی کاوه خیابان  17پالک
 17محل کارخانه تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستورجلسه  :تصمیم در مورد تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت
هیات مدیره شرکت رزین ساوه سهامی خاص

روزنامه ابرار اقتصادی

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود در جلسه

آگهی می پذیرد

مورخه  96/10/17در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ،تشکیل می شود

44017045
44015792

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت  9صبح روز یکشنبه
حضور بهم رسانند .دستورجلسه  -1 :انتخاب اعضای هیات مدیره  -2تعیین سمت

اعضای هیات مدیره  -3تعیین دارندگان امضاء مجاز شرکت  -4سایر مواردی که در
صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم )
انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی

بدینوسیله به اطالع اعضاء محترم انجمن میرساند مجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم ) روز
سه شنبه مورخ  1396/10/12راس ساعت  9:30صبح در سالن اجتماعات ساختمان
بسیج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با حضور نماینده محترم وزارت کشور
برگزار می گردد.
دستور جلسه  – 1 :استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس  – 2انتخاب
دو عضو علی البدل هیات مدیره  – 3انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  – 4تعیین
روزنامه کثیر اال نتشار

هیات مدیره انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی

فلکه دوم صادقیه ،ابتدای بلوار فردوس شرق ،
نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی ،پالک 160

www.abrarnews.com

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد

جلسه مجمع عمومی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد  ،راس ساعت  16روز چهارشنبه مورخ  1396/10/27در محل دفتر
شرکت تعاونی به آدرس  :تهران شهرک قدس  ،خیابان مهستان  ،خیابان چهاردهم  ،پالک  ،21طبقه همکف  ،کدپستی  1465834361تشکیل می گردد.
لذا از کلیه ی اعضاء دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایند.
دستور جلسه – 1 :استماع گزارش هیات مدیره  – 2استماع گزارش بازرس قانونی  – 3طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به  96/6/31و بودجه
سال آتی شرکت  – 4اتخاذ تصمیم در خصوص ارزش روز سهام برای دوره ی مالی آتی ( – 5 )97-96استماع گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی
 – 6اتخاذ تصمیم در خصوص خرید ملک ( زمین یا ساختمان آموزشی ) جهت بهبود و توسعه فضای آموزشی با رعایت صرفه و صالح شرکت  -7اتخاذ تصمیم
در خصوص دریافت تسهیالت از بانک ها  ،موسسات و سایر مراکز  – 8اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ی شرکت  – 9تصمیم گیری درباره میزان
پاداش هیات مدیره  - 10تصمیم گیری درباره میزان حق الزحمه بازرس شرکت  – 11اتخاذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم بین اعضاء  – 12انتخاب
بازرس اصلی و علی البدل برای دوره مالی آتی  – 13تعیین (حق الزحمه ) هزینه های حسابرس مورد تایید جامعه ی حسابرسان رسمی (در اجرای ماده 272
قانون مالیات های مستقیم)
* داوطلبان واجد شرایط قانونی تصدی سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت  ،فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل
دفتر تعاونی نمایند.
* به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و
اعضا ی متقاضی اعطای نمایندگی  ،می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا  48ساعت قبل از مجمع عمومی  ،به همراه نماینده خود در محل دفتر شرکت
تعاونی حاضر تا پس از تایید وکالت  ،برگه ورود به مجمع صادر گردد.

هیات مدیره شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد
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توسعه مناسبات بندری و دریایی
ایران و قطر

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر دیدار و گفتگو کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که در راس هیاتی به قطر سفر کرده است با وزیر حمل
و نقل و ارتباطات و مدیران ارشد دولتی و خصوصی بنادر و دریانوردی این کشور دیدار و
گفتگو کرد.
به گزارش مارین تایمز از سازمان بنادر و دریانوردی ،در سفر محمد راستاد معاون وزیر و
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به قطر  ،نشست دوجانبه هیأتهای ایرانی و قطری با
حضور وزیر حمل و نقل و ارتباطات و مدیران ارشد دولتی و خصوصی بنادر و دریانوردی این
کشور در دوحه برگزار شد.
در این نشست که با محوریت تسهیل تجارت دریایی از طریق توسعه مناسبات و همکاریهای
تخصصی بندری و دریایی میان دو کشور برگزار شد ،برطرف کردن موانع و مشکالت احتاملی
موجود در جهت توسعه صادرات و ترانزیت کاال از بنادر جنوبی ایران به بنادر قطر ،گسرتش
میزان مشارکت و رسمایه گذاری بخش های خصوصی دو کشور در خصوص ایجاد و توسعه
صنعت لجستیک و حمل و نقل دریایی میان دو کشور و  ...مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست که در فضایی بسیار مثبت و با تأکید بر توسعه مناسبات فی مابین
برگزار شد دو طرف از حسن روابط موجود و تحکیم بیشرت آن در آینده استقبال کردند.
وزیر قطر نیز در این نشست با تاکید بر برطرف ساخنت مشکالت احتاملی جهت تسهیل تجارت
میان دو کشور ،به همکاران خود در زیربخشهای مختلف وزارت نیز،دستور ترسیع در انجام
امور و پیگیری درخواستهای خطوط کشتیرانی ،بازرگانان و تجار ایرانی را صادر کرد.
بنا بر این گزارش ،در این سفر عالوه بر معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادرو دریانوردی
تعدادی از مدیران رشکتهای مختلف دولتی و خصوصی کشتیرانی و مدیران برخی از صنایع

تولیدی کشور نیز راستاد را همراهی میکنند که درخصوص موضوعات مورد نظر خود ،
مذاکراتی را با وزیر و همکاران قطری وی داشتند.
هیات اعزامی ایران به قطر در این سفر ضمن انجام بازدید عملیاتی از بندر « الرویس» و
مذاکره با مدیران بندر مذکور در خصوص موضوعات مشرتک ،از نزدیک نیز با ظرفیتهای
عملیاتی بندر مذکور ،نحوه عملیات تخلیه و بارگیری شناورهای عمدتا ایرانی ،زیر ساختها و
طرحهای توسعهای آتی این بندر و همچنین بازارچه مرزی احداث شده جهت معرفی هرچه
بیشرت و فروش محصوالت ایرانی آشنا شدند.

آغاز ساخت دهکده المپیک
منطقه آزاد چابهار
عملیات اجرایی فاز نخست دهکده املپیک منطقه آزاد
چابهار در سالجاری آغاز میشود.
به گزارش فرینا ،در این فاز ،آمادهسازی و ساخت زمین
کریکت اولویت نخست به شامر میرود و مشاور طرح
موظف شد تا یک ماه دیگر نسبت به آمادهسازی اسناد
مناقصه و نقشههای اجرایی زمین مذکور اقدام کند.
نشست بررسی طرح مطالعات احداث دهکده املپیک ،با
حضور مشاور طرح و مدیرعامل ،معاونان و مدیران منطقه
آزاد چابهار ،با هدف نقد و بررسی طرح برگزار شد .در
ابتدای این جلسه ،مشاور درباره ویژگیهای اقلیم چابهار و
لزوم سازگاری ابنیه با اقلیم و جزئیات طرح دهکده املپیک
توضیحاتی ارائه کرد .در این نشست ،مشاور طرح عالوه
بر بررسی ویژگیهای اقلیمی استان سیستانوبلوچستان و
مصالح سازگار با این اقلیم ،به هدفگذاری برای گسرتش
گردشگری ورزشی و الزامات آن اشاره کرد و گفت:
«بررسیهای گوناگون نشان میدهد ورزش کریکت دارای
مزیتهای مطلق و نسبی در جنوب استان سیستان و
بلوچستان است و قابلیت توسعه گردشگری ورزشی و
افزایش تعامالت منطقهای و بیناملللی را داراست».
در ادامه این جلسه ،بخش دیگری از گزارش مزبور درباره
عنارص تشیلدهنده یک دهکده ورزشی مورد نقد و بررسی

قرار گرفت و مشاور پیشنهادهای خود برای فازبندی عملیات
اجرایی را ارائه کرد که پس از بحثهای گوناگون ،اولویت
بارگذاری در دهکده املپیک چابهار به صورت ورزشهای
محلی ،ورزشهای حرفهای در مقیاس ملی ،اماکن آموزشی،
اردوهای ورزشی ،خدمات رفاهی و پزشکی و خدمات اقامتی
مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه این نشست و پس از بررسی پیشنهادها ،مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد چابهار به جمعبندی مباحث پرداخت و
گفت« :جامعیت نسبی گزارش مشاور باعث دلگرمی است
و خوشحالیم که در طرح ارائه شده توسط مشاور ،چارچوب
و مبانی انجام طرح رعایت شده است .همچنین سازگاری با
رشایط اقلیمی چابهار از نقاط قوت طرح است».
عبدالرحیم کردی با اشاره به هرم سنی منطقه و گرایش
روزافزون کودکان و نوجوانان به ورزش ،ادامه داد« :در حال
حارض ۳۰،هکتار زمین برای احداث دهکده املپیک درنظر
گرفته شده است اما از هماکنون باید رشایط و امکان توسعه
مجموعه را در نظر داشته باشیم .به نظر میرسد یک ذخیره
 ۲۰تا  ۳۰هکتاری باید برای این پهنه در نظر گرفته شود تا
طرحهای توسعه آتی به مشکل برنخورد».
کردی مطالبه مردم چابهار برای احداث یک زمین کریکت
استاندارد را یک مطالبه به حق دانست و گفت۸۰« :درصد

ملیپوشان کریکت در همه ردههای سنی ساکن سه شهرستان
چابهار ،کنارک و نیکشهر هستند ،بنابراین ما در منطقه آزاد
چابهار حامیت از این ورزش را وظیفه خود میدانیم و در
راستای عمل به مسئولیتهای اجتامعی ،ساخت یک زمین
استاندارد با قابلیت برگزاری مسابقات بیناملللی را در دستور
کار قرار دادهایم».
رئیس هیاتمدیره سازمان منطقه آزاد چابهار توریسم
ورزشی را یک صنعت مولد ثروت خواند و ادامه داد« :غیر
از مسئولیت اجتامعی ،گسرتش فضاهای ورزشی استاندارد
توجیه اقتصادی دارد و میتواند به موتور توسعه جنوب
سیستان و بلوچستان تبدیل شود».
کردی خطاب به مشاور طرح گفت« :اولویت نخست ما
آمادهسازی و احداث زمین کریکت است و بنابراین انتظار
میرود ظرف یک ماه نسبت به آمادهسازی نقشه اجرایی
زمین کریکت اقدام کنید».
وی افزود« :با توجه به جذابیت طرح ،معاونت فنی و مشاور
طرح باید زمینه مشارکت و رسمایهگذاری بخش خصوصی را
فراهم کنند».
در پایان این نشست ،اعالم شد عملیات اجرایی فاز نخست
دهکده املپیک منطقه آزاد چابهار تا قبل از امتام سالجاری
آغاز میشود.

در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری بندرانزلی تاکید شد؛

تشکیل کارگروه های تخصصی برای توسعه گردشگری انزلی

دردیدار اعضای شورای شهر و شهردار بندر
انزلی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
بر تشکیل کارگروه های تخصصی مشرتک
در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری
شهرستان بندرانزلی تاکید شد.
به گزارش فرینا ،اعضاء شورای اسالمی
شهر و شهردار بندر انزلی با رضا مرسور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار
کرده و در خصوص سازوکارهای توسعه
همکاریها بر پایه ظرفیتهای قانونی منطقه
آزاد انزلی و توامنندیهای دو طرف به بحث
و تبادل نظر پرداختند.
رضا مرسور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
سازمان در این دیدار با بیان اینکه مناطق
آزاد با کارکرد ملی و بین املللی ،محدوده
ای با قوانین خاص جهت کمک به اقتصاد
کشور می باشند اضافه کرد :شهر انزلی
دارای ظرفیت های باالیی به ویژه در حوزه
های گردشگری و ترانزیتی است که می
توان با طراحی یک مدل کسب و کار دقیق

باعث پیرشفت و رونق این شهر شد.
وی با ترصیح براینکه بنادر کاسپین و انزلی
مکمل یکدیگر در جهت فعال سازی مسیر
کریدور های بین املللی می باشند؛ گفت :با
فعالسازی کریدور های بین املللی شامل _
جنوب و چین_آکتایو_ انزلی حجم مبادالت
تجاری این دو بندر افزایش فراوانی خواهد
داشت که منجر به اشتغالزایی مناسب در
سطح شهر و منطقه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان
اینکه تاالب انزلی در محدوده منطقه آزاد
قرار ندارد و مسئولین شهری می بایست از
این ظرفیت منحرص به فرد استفاده کنند
تأکید کرد :با طراحی و اجرای پروژه های
گردشگری و زیست محیطی در تاالب بین
املللی انزلی می توان باعث جذب گردشگر
شد که این خود عامل ایجاد اشتغال گسرتده
برای شهروندان در انزلی خواهد بود .
مرسور با اشاره به اینکه منطقه آزاد و شهر
را جدا هم از هم منی بینیم و بخشی از

فواید پروژه ها و طرح های سازمان به شهر
هم بر می گردد و مسئولین شهری انزلی
می توانند با بهره گیری از مزیت های
قانونی منطقه اقدام به نوسازی ناوگان
عمومی و ماشین آالت عمرانی منایند ،بر
تشکیل کارگروه مشرتک با حضور معاونین
سازمان و اعضای شورا برای بهره گیری
از ظرفیت های مشرتک در حوزه های
گردشگری ،اقتصادی و فرهنگی تأکید
کرد و اظهار داشت :بنا به ترصیح قانون
مناطق آزاد ملزم به هزینه کرد در محدوده
مصوب خود می باشند ،و در خصوص
ملوان هم امسال با اخذ مجوز اسپانرسی
حامیت کردیم و در سال آینده نیز از این
تیم ورزشی پرطرفدار در چارچوب قوانین
حامیت خواهیم کرد.
در ادامه اعضای رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر و شهردار بندر انزلی با تقدیر
از تالشها و اقدامات انجام شده در منطقه
آزاد انزلی در چهار سال اخیر که منجر

به توسعه همه جانبه این منطقه شده
خواستار استفاده از تجربیات و حامیت
سازمان از طرح های توسعه ای شهر انزلی
شدند.مباحث مرتبط با فرصت های
همکاری شورا و شهرداری با سازمان ،الحاق
بخشی از شهر انزلی به محدوده منطقه،
مباحث مرتتب بر اشتغالزایی در سطح
شهرستان ،احیای تاالب بین املللی انزلی،
معرفی رسمایه گذاران منطقه آزاد انزلی
در پروژه های شهر انزلی ،نوسازی شبکه
حمل و نقل شهری و ماشین آالت عمرانی
و حامیت سازمان از ملوان از مواردی بود
که اعضای شورا و شهردار در خصوص آن
به اظهار نظر پرداختند و سپس معاونین
سازمان منطقه آزاد انزلی به بیان عملکرد و
اقدامات سازمان در حوزه شهرستان انزلی و
فرصت هایی که دو طرف در قالب برگزاری
جلسات مشرتک کاری در حوزهای مختلف،
می توانند از ظرفیت های یکدیگر بهره مند
شوند ،سخن گفتند.
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 11و  12دی ماه برگزار می شود؛

کیش میزبان هشتمین همایش شهر ایده آل

هشتمین هامیش شهر ایده آل  11و  12دي ماه با محوریت و مشارکت علمی سازمان شهرداری ها و دهیاری
های کشور در جزیره کیش برگزار می شود.
به گزارش دبیرخانه هشتمین هامیش شهر ایده آل ،این هامیش در محورهای «مدیریت بحران شهري و آتش
نشاين»« ،حملو نقل و ترافیک»« ،مديريت پسامند»»،پدافند غريعامل»« ،مدیریت و اقتصاد شهری» و «رسمایه
گذاری در گردشگری « با راهربی علمي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می شود.
مینایی مدیر روابط عمومی هشتمین هامیش شهر ایده آل گفت :در همین خصوص در هر پنل تخصصی دو
سخرنان نتايج تجربيات برتر داخيل و خارجي و مطالب تخصيص در این حوزه را ارايه مي منايند و در ادامه با حضور
شهرداران و روساي شوراها در خصوص مباحث مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت مي گريد.
مینایی گفت :به جهت افزایش ظرفیت های این رویداد و ایجاد تعامل میان دست اندر کاران این حوزه در کنار
این هامیش نشست های تخصصی ویژه ای نیز برگزار خواهد گردید .نشست هم اندیشی سازمان های اجرایی
مرتبط با شهرداری ها در خصوص رفع مشکالت و موانع پیش روی شهرداری ها با سازمان های ذیربط ،نشست
مدیران عامل سازمان های پسامند رسارس کشور ،نشست مدیران عامل سازمان های سیام ،فضای سبز و منظر شهری
رسارس کشور ،نشست اتحادیه سازمان های اتوبورسانی کشور ،نشست اتحادیه سازمان های تاکسیرانی کشور از
جمله این نشست ها می باشد.
وی افزود  :این هامیش فرصتی است تا پژوهشگران و صاحب نظران حوزه مديريت شهري با ارایه راهکارهای
مناسب ،زمینه های تحقق یک شهر ایده آل را به شهرداران و اعضاي شوراها و عموم دست اندرکاران مدیریت
شهری كشور معرفی منایند.
مدیر روابط عمومی هشتمین هامیش شهر ایده آل افزود :این هامیش با حضور 800نفر  11و  12دی در جزیره
کیش برگزار می گردد.

دسترسی آسان به بندرشهیدحقانی

سالیان سال است که تفکیک مسیر ورود و خروج مسافران دریایی به بزرگرتین پایانه مسافری دریایی کشور به
عنوان یکی از خواستههای جدی مراجعین به این بندر مطرح بوده است.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهرن از جداسازی گذرگاه های ورودی و خروجی بندر شهید حقانی با هدف
کاهش ترافیک و دسرتسی آسان تر مردم به بزرگرتین پایانه مسافری دریایی کشور در پی تفاهم مشرتک مسئوالن
اداره بندر با مقامات ارشد مدیریت شهری مرکز استان هرمزگان خرب داد.
به گزارش مارین تایمز  ،حمیدرضا محمدحسینی اظهار داشت :این اقدام مهم و رویداد خوشایند ،در پی جمع
آوری مسائل و مشکالت با نظرسنجی از مسافران دریایی و برگزاری جلسات مشرتک با مسئوالن شهرداری بندرعباس
به عنوان نهاد بهره بردار فعال در محیط پیرامونی بندر صورت گرفت.
وی اضافه کرد :تا پیش از این ،استفاده از تنها یک مسیر یکسان برای ورود و خروج مسافر در بندر شهید حقانی
از یکسو و همچنین تجمع خودروهای مسافربر شخصی در مقابل درب ورودی بندر ،باعث ایجاد ترافیک سنگین
در مسیرهای منتهی به این پایانه مسافری دریایی می شد.
محمدحسینی خاطرنشان کرد:ازدحام و ترافیک ،مسیر دسرتسی مسافران به خودروهای شخصی آنها درپارکینگ
همجوار بندر را طوالنی می کرد که طی سالهای اخیر ،حل این مشکل به عنوان یکی از مهمرتین خواسته های
مردم و مراجعین مطرح بود.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهرن ضمن بیان این مطلب که «طبق بررسی های کارشناسی صورت گرفته،
پارکینگ صدف در ضلع شاملی بندر شهید حقانی ،کوتاهرتین و تنها مسیر دسرتسی به خیابان اصلی محسوب می
شود» ،اظهار داشت :با توجه به اینکه شهرداری بندرعباس بعنوان نهاد بهرهبردار در این محوطه فعالیت خدماتی
ارائه میکند ،ایجاد هرگونه گذرگاه رفت و آمد مسافران و احداث درب جدید در فضایی تحت مالکیت شهرداری
با مقاومت جدی این مجموعه روبرو بود.
این مقام مسئول با اشاره به تکالیف قانونی و مسئولیتهای اجتامعی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مسافرت
های دریایی بیان داشت :پس از مذاکرات متعدد و رایزنی های صورت گرفته ،روز یکشنبه سوم دی ماه جاری
هیاتی متشکل از معاون عمرانی استاندار هرمزگان ،شهردار بندرعباس ،شهرداران نواحی و تنی چند از مسئولین
استانی طی بازدید میدانی از بندر شهید حقانی ،مسیرهای پیشنهادی و الزامات قانونی را بررسی و با واگذاری زمین
به منظور ایجاد درب جدید بندر شهید حقانی موافقت کردند.
محمدحسینی ضمن ابراز قدردانی از متامی متولیان و دست اندرکاران مدیریت شهری مرکز استان به ویژه شهرداری
بندرعباس ،خاطرنشان کرد :سالیان سال است که تفکیک مسیر ورود و خروج مسافران دریایی به بزرگرتین پایانه
مسافری دریایی کشور به عنوان یکی از خواسته های جدی مراجعین به بندر مطرح بود که امیدواریم با گشایش
اخیر صورت گرفته در این رابطه و تفاهم مشرتک اداره بندر با شهرداری بندرعباس ،خدمات رسانی به صدها
هزار مسافر دریایی ،ساحل نشینان و ساکنان جزایر سه گانه خلیج فارس(قشم ،هرمز و الرک) با رسعت و سهولت
بیشرتی انجام شود.
الزم به ذکر است ،بندر شهید حقانی به عنوان بزرگرتین پایانه مسافری دریایی کشور با دارا بودن  11پست اسکله و
امکان پهلوگیری همزمان بیش از  20شناور مسافری مدرن و پیرشفته ،در مرکز شهر بندرعباس واقع شده است .این
بندر همه ساله پذیرای صدها هزار تن از هموطنان و ساحل نشینانی است که به جزایر زیبا و شگفت انگیز هرمز
و قشم از طریق مسیرهای سه گانه دریایی بندرعباس -قشم -هرمز مسافرت های ایمن دریایی را تجربه می کنند.

نبود مدل اقتصادی مطلوب در صنایع دریایی کشور

اگر بتوانیم مدل اقتصادی مطلوب برای توسعه صنعتی کشور به ویژه صنایع دریایی داشته باشیم نگاهامن به
ظرفیتهای داخل کشور ،توان تولید داخلی و حتی واردات نیز منطقی خواهد شد.
عضو انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه هیچگونه آمار و اطالعاتی از سهم صنایع دریایی ایران در تولید
ناخالص داخلی و همچنین در بازار جهانی نداریم ،گفت :تا زمانی که یک مدل اقتصادی مطلوب برای توسعه
صنایع کشور به ویژه صنایع دریایی نداریم منیتوانیم به توسعه برسیم.
سعید مظاهری در گفت و گو با مارین تایمز درباره سهم ایران از بازار جهانی صنایع دریایی چقدر است ،گفت:
آمار مختلفی در این زمینه وجود دارد که همه آنها حکایت از سهم بسیار بسیار اندک صنایع دریایی ایران چه
در بازار جهانی و چه در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اما هیچکدام از آنها مطابق با آمار و اطالعات دقیق و
مستند نیست.وی با بیان اینکه منیدانیم سهم صنایع دریایی در اقتصاد ملی چه میزان است ،افزود :زیرا زمانی که
به وزارت صنعت ،معدن و تجارت مراجعه میکنید شاخههای صنایع دریایی در صنایع مختلفی گنجانده میشود
بنابراین فعالیت جداگانه و خدمات و پشتیبانی آمار و اطالعات جداگانه و منسجمی ندارد.
مظاهری با اشاره به اینکه گاهی گفته میشود سهم صنایع دریایی در اقتصاد ملی کمرت از یک درصد است ،اظهار
کرد :اعداد و ارقام دیگری هم ذکر شده است اما آنچه مسلم است این است که صنایع دریایی آنچنان که بایسته
و شایسته است سهم خود را در اقتصاد کشور نشان ندادهاند و منود بارز آن را میتوان در توزیع جمعیت و نیروی
کار در سواحل جنوبی کشور مشاهده کرد در واقع اگر صنایع دریایی جایگاه خود را در اقتصاد کشور تثبیت
میکرد و سهمی از آن را به خود اختصاص می داد حداقل نیروی کار شاغل در حوزه دریا در جنوب کشور بیش از
آنچه در حال حارض است ،دیده میشد.عضو انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه با اشاره به اینکه ما منیتوانیم
چنین کاری را از پیش بریم ،گفت :در حوزه فراساحل نیز این عدد به صورت تفکیک شده وجود ندارد زیرا گاهی
بعضی تجهیزات روی سکوهای دریایی استفاده میشود که جزو صنایع دریایی محسوب منیشود و ما آماری از این
حوزه به صورت تفکیک شده نداریم که بتوانیم بگوییم صنایع فراساحل دریایی چند درصد در اقتصاد سهم دارند.
وی خاطرنشان کرد :این در حالی است که ما آمار جابهجایی کاال ،صادرات و واردات در بنادر مختلف ،انباشت کاال
در بنادر و  ...آمار دقیق و به تفکیک بنادر داریم اما متاسفانه سهم صنایع دریایی در اقتصاد واضح نیست و هیچ
نهاد و یا ارگانی نیز به دنبال آن نیست که این آمار را استخراج کرده و ثبت کند.مظاهری تاکید کرد :یکی از دالیلی
که ایران در زمینه صنایع دریایی بیش از این رشد منیکند و سهم خاصی را در اقتصاد از آن خود منیکند همین
واضح نبودن آمار و ارقام این صنعت در اقتصاد است زیرا با فرض بر اینکه این صنایع در کشور ما پتانسیل رشد و
توسعه داشته باشد چون آمار و اطالعات دقیقی از آن نداریم منیتوانیم میزان دیرکرد و عقبماندگی آن را بسنجیم.
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رییس اتاق اصناف اعالم کرد:

 ۱۹رسته بزرگ صنفی
تحت تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی

رییس اتاق اصناف گفت:حداقل  ۱۹رسته بزرگ صنفی تحت تاثیر اف زایش قیمت های انرژی هستند که باید ب رای
آن فکری کرد.
به گ زارش خانه ملت ،علی فاضلی با تاکید بر اصالح فوری قوانین و مقررات ب رای حامیت از تولید داخلی ،اظهار
داشت :کسی منی تواند مشکالت موجود در بخش تولید و توزیع را انکار کند و پیشنهاد بنده این است که مشکالتی
که در این حوزه وجود دارد را با برگ زاری جلسات مشرتک بین مجلس ،دولت و روسای سه اتاق به نتیجه برسانیم.
رییس اتاق اصناف افزود :در بیرون از این اتاق فعاالن اقتصادی بسیار نگ ران هستند و منایندگان و مسئوالن بیشرت
بر علل این نگ رانی واقف هستند و باید مسایل را به صورت شفاف به بحث گذاشت .وی ادامه داد :بنده در متامی
نشست ها دغدغه ها و مشکالت جدی اصناف را مطرح کرده ام و در جلسه هفته قبل با معاون اول رییس جمهور
اظهار داشتم که باید به فوریت به مشکالت اصناف رسیدگی کرد.
فاضلی با بیان اینکه قطعا ب رای حل این مشکل وزارت صنعت ،معدن و تجارت و روسای سه اتاق تجربیات

بسیاری در اختیار دارند و انگیزه های آنها ب رای عبور از رشایط فعلی بسیار قوی است ،یادآور شد :مشکالت
اقتصادی باعث نگ رانی در حوزه بازرگانی داخلی شده است که باید به جد به آن پرداخته شود و نباید با برخی
صحبت های غیر مسئوالنه سعی در تضعیف دولت داشت ،چ را که با این کار تنها تیشه به ریشه نظام می زنیم
وبه جای آن باید اقدامات موثرتر وگام های مثبت برداریم.
وی درباره اف زایش نرخ حامل های انرژی در الیحه بودجه سال  ،۹۷افزود :حداقل  ۱۹رسته بزرگ صنفی تحت تاثیر
اف زایش قیمت های انرژی هستند و باید ب رای آن فکری کرد ،البته نسبت به مساله بودجه نیز که بسیار مساله
مهمی است بحث زیادی دارم که در جلسه دیگر بیان خواهم کرد و باید در کمیسیون مشرتک مجلس و دولت و
سه اتاق این مباحث مطرح و حل شود.
رییس اتاق اصناف ترصیح کرد :دولت باید نسبت به پرداخت بودجه حوزه نظارت و بازرسی که در بودجه های
ساالنه تصویب می شود ،اقدام کند تا تنظیم بازار به درستی صورت گیرد.

وزیر صنعت اعالم کرد:

زیرساختهای صنعت فوالد نیازمند  ۱۹میلیارد یورو منابع مالی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :ب رای تأمین زیر ساخ تهای صنعت
فوالد کشور به  ۱۹میلیارد یورو منابع نیاز داریم که بخش عمده ای از آن
ب رای توسعه ریل و برق است.
به گ زارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،محمد رشیعتمداری در نشست
شورای سیاستگذاری هشتمین هامیش چشم انداز صنعت فوالد و معدن
با اشاره به رشد  ۱۱درصدی تولید فوالد خام کشور نسبت به سال ،۲۰۱۵
افزود :در این حوزه قدمهایی خوبی برداشتیم و توانستیم سهم خود را
در فوالد جهان به  ۱.۱فوالد برسانیم که این مهم نشانگر تالش و جدیت
در فعالی تهای فوالدی کشور است ،اما همچنان ب رای رسیدن به توازن در
زنجیره فوالد باید کار بیشرتی انجام شود.
وی تأمین زیر ساخ تهای صنعت فوالد کشور را موضوع روز این صنعت
دانست و ترصیح کرد :ب رای این منظور به  ۱۹میلیارد یورو منابع نیاز داریم
که بخش عمده ای از آن ب رای توسعه ریل و برق است .ب رای اینکه بتوانیم
ظرفیت استفاده از ریل را که امروز  ۲۸میلیون تن است تا سال  ۱۴۰۴به
 ۱۰۱میلیون تن اف زایش دهیم به ۱۰میلیارد یورو رسمایه گذاری نیازمندیم.
رشیعتمداری به اهداف طرح جامع فوالد اشاره کرد و گفت :این یک طرح
ایستا نیست و نیازمند به روزرسانی در جهت اهداف کالن پیش بینی شده
است .معتقدم این طرح که با دیدگاههای همه صاحب نظ ران تدوین شده
است می تواند در هامیش فوالد رومنایی شود و در معرض دید همه صاحب
نظ ران ق رار بگیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تأمین آب و برق و دیگر زیر ساخ تها به
عنوان نیازهای اصلی تولید فوالد نام برد و افزود :در طرح جامع فوالد تولید
 ۵ه زار مگاوات برق جدید هدف گذاری شده است که  ۵میلیارد یورو ب رای
این موضوع نیازاست .از سوی دیگر تأمین آب از اولوی تهای مهم توسعه
فوالد است که باید در این راستا نیز قدمهای بیشرتی برداریم.
رشیعتمداری با اشاره به اینکه بین ظرفیت تولید سنگ آهن و ظرفیت
فوالد کشور فاصله جدی وجود دارد ،یادآور شد :طرح جامع فوالد باید
ایجاد توازن و رفع چال شها در زیر ساخ تها و آمایش رسزمین ب رای اج رای
طرح های فوالدی در آینده را دنبال کند و اعامل مدیریت جامع در متامی
شاخ صهای تأثیر گذار صنعت فوالد را در دستور کار ق رار دهد.
وی با اشاره به آثار بین املللی برگ زاری این هامیش ،ترصیح کرد :جذب
رسمایه از موضوعات اصلی معدن است .در طرح جامع ب رای تجهیز معادن
حدود  ۶۰۰میلیون یورو نیاز است و در زمینه فوالد نیز  ۸.۵میلیارد یورو
منابع مالی نیاز داریم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تأکید بر رضورت جذب رسمایه گذاری
خارجی و ایجاد مشارک تهای بین املللی در حاشیه برگ زاری این هامیش،

یادآور شد :با وجودی که در همه زمین هها ظرفیت ایجاد رشک تهای مشرتک
وجود ندارد اما فوالد این ظرفیت را دارد و منافع متعددی از ناحیه این
جوینت وینچرها نصیب کشور خواهد شد .از سوی دیگر ب رای باال بردن
قدرن چانه زنی در حوزه سیاسی نیز به جوینت وینچرهای قوی نیاز داریم.
رشیعتمداری با بیان اینکه حدود  ۱۰۰میلیون تن ظرفیت جدید در حوزه
کنسانرته ،گندله ،فوالد خام و آهن اسفنجی در قالب  ۷۳طرح جدید
قابل تحقق خواهد بود ،گفت :از دیگر چال شهای صنعت فوالد تأمین
سنگ آهن و رکود بازار داخلی است که آینده پژوهی در موضوع فوالد
و محصوالت جایگزین به عنوان یکی از موضوعات مهم این هامیش می
تواند در دستور کار ق رار بگیرد.
وی با اعالم اینکه به موضوع آینده صنعت فوالد و نقش تکنولوژیهای
نو در رقابت با فوالد به عنوان کاالی جایگزین م یتوان در این کنف رانس
پرداخت ،ترصیح کرد :موضوعاتی مانند آثار استفاده از روشهای نوین
ارتباطی  ITو  ، ICTکاهش هزین ههای مبادله و باال بردن بهره وری می
تواند در قالب مقاله ارایه و با غنی سازی آنها ارتباط نزدیکرتی میان
دانشگاهها دراین گونه حوزهها برق رار شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه نتوانستیم در بسیاری حوزهها
خصوصی سازی واقعی را شکل دهیم ،گفت :اما در حوزه فوالد می توانیم
بخش خصوصی را درگیر کنیم که این مسوولیت به بخش دولتی و
خصولتی بر م یگردد چ را که حضور بخش خصوصی واقعی در این حوزه،
اکسیری حیات بخش است.
رشیعتمداری با تأکید بر نقش مهم دولت در رسمایه گذاری ترصیح کرد:
به نقش دولت بی توجه نیستیم که اگر این بخش نبود رسمایه گذاریهای
بزرگ با پیرشف تهای امروزی امکان پذیر نبود.
وی دولت را مکلف به توامنندسازی بخش خصوصی دانست و گفت :با
الگوگیری از برخی کشورها باید بخش خصوصی واقعی را بسازیم ،حوزه
فوالد می تواند در این زمینه قدمهای خوبی بردارد چ راکه در جریان برخی
خصوصی سازیها زنجیره ارزش در بسیاری زمین هها از بین رفت.
رشیعتمداری در ادامه یادآور شد :می زان اثر بخشی ای نگونه هامیشها باید
مورد سنجش ق رار بگیرد و زمین ههایی که دارای پتانسی لهای اصلی در
منطقه و جهان هستیم محور برگ زاری نشس تهای علمی و کارشناسانه و
ایجاد تجم عهای بین املللی شود.
انتقاد از دولتی شدن سازمان توسعه تجارت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :ایجاد مشوق های صادراتی از الزمه
های تحول در صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
محمد رشیعتمداری در گفت وگو با خانه ملت ،در خصوص نشست

مشرتکش با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :در این
نشست اعضای کمیسیون اقتصادی و رؤسای اتاق های بازرگانی ،تعاون و
اصناف و منایندگان بخش خصوصی دغدغه های خود را در خصوص توسعه
صادرات بیان کردند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :آنچه که مشخص است این است
که برخی از مشوق ها و امتیازات در زمینه صادرات که در دهه های گذشته
وجود داشته امروز رنگ باخته و با محدودیت روبه رو شده است.
رشیعتمداری افزود :در آستانه تصویب بودجه سال  97کمیسیون اقتصادی
مجلس پیشنهاداتی ب رای الحاق به الیحه بودجه تهیه کرده البته از
مجموعه الیحه هیات وزی ران در این نشست نیز دفاع شد اما پیشنهادات
سازنده نیز لحاظ می شود و در زمینه استفاده از احکام قانونی ،جمع بندی
ها صورت گرفت که امیدوارم در توسعه صادرات موثر باشد.
وی ادامه داد :با تاسیس سازمان توسعه تجارت قانومنندی بخش غیردولتی
و سازمان توسعه ای بر این سازمان حاکم شده بود که در گذر زمان این
موضوع باعث شد این سازمان  100درصد دولتی و انعطاف پذیری آن کم
شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :ایجاد مشوق های صادراتی از الزمه
های تحول در صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده ،همچنین باید به
موضوع صادرات با به کارگیری فناوری های باالتر و تحرک در رایزنی های
بازرگانی توجه بیشرت شود.
وی ادامه داد :بحث تامین مالی فعالیت های صادرات محور و ایجاد رشکت
های بزرگ در این راستا به وسیله بخش خصوصی که مورد حامیت دولت
است نیز مورد بررسی ق رار گرفت که در این راستا باید از رقابت های منفی
در بازارها جلوگیری شود و منافع ملی در حوزه صادرات خدمات و کاال
مدنظر باشد که وزارت صنعت به این موضوعات توجه خواهد کرد.
رشیعتمداری ترصیح کرد :بحث پیامن های پولی و آثار آن و همچنین نظام
تعرفه های ترجیحی و آثار آن از دیگر موارد مطرح شده در نشست امروز
کمیسیون اقتصادی بود و مقرر شد در دو هفته آینده با تعامل مجلس و
دولت در راستای توسعه صادرات به یک جمع بندی برسیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :انتظار این است در منابع بودجه
عمومی به صورت اهرمی رشایط ب رای ایجاد تحرک در اقتصاد بیشرت ف راهم
شود و تالش شود که با مکانیزم های مختلف مانند استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی رشایط ب رای مشارکت عمومی و بخش خصوصی در
رونق تولید بیشرت ف راهم شود ،همچنین به فعالیت های نوآورانه توجه
بیشرتی شود که این موضوعات به تقویت زیرساخت های صادراتی کمک
می کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

صدای بخش خصوصی گرفت از بس داد زد
رئیس اتاق بازرگانی ته ران با اشاره به اینکه بخش خصوصی آنقدر نسبت به سیاست های نادرست داد زده صدایش
گرفته است ،گفت :ما مدافع واردات نیستیم اما اگر یک قانونی در کشور وجود دارد باید ب رای همه اج رایی
شود.
مسعود خوانساری در گف توگو با تسنیم ،با اشاره به اینکه مرشوبات الکی ،اسلحه و مواد مخدر جزو کاالهای
ممنوعه در بخش واردات به شامر م یآیند ،اظهار داشت :ب راساس قانون در مورد واردات مابقی کاالها باید برخورد
تعرف های صورت گیرد.
وی با بیان اینکه از انتظار دولت داریم اگر در صدد تغییر تعرفه کاالیی است این تصمیامت را فی البداهه انجام
ندهد ،افزود :ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو کار اشتباهی بود زی را نیاز ساالنه کشور به واردات خودرو
بیشرت از  70تا  80ه زار دستگاه نیست بر همین اساس اگر روال گذشته ادامه پیدا م یکرد ،بیشرت از این رقم وارد

من یشود.
نایب رئیس اتاق ای ران گفت :بسنت سایت ثبت سفارش خودرو باعث اف زایش قیمت خودروهای وارداتی شده و حتی
اث راتی را هم بر قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت.
خوانساری با اشاره به اینکه بخش خصوصی از بس نسبت به سیاست گذاری های نادرست داد زده صدایش گرفته
است ،ترصیح کرد :ما مدافع واردات نیستم اما اگر یک قانونی در کشور وجود دارد باید ب رای همه اج رایی شود.
دولت اگر طبق قانون اجازه ممنوعیت ندارد نباید ممنوع کند بلکه باید با تعرفه سیاست گذاری ها را انجام دهد.
اما متأسفانه دولت خودش قانون را رعایت من یکند.
وی با تأکید ب راینکه اصل رعایت قانون باید مورد توجه سیاستگذاری ها باشد ،اضافه کرد :ک الً واردات خودرو بین
 5تا  6درصد تولید داخلی بوده و اف زایشی هم پیدا نکرده است.

امکان قاچاق حتی یک دستگاه خودرو هم از گمرک وجود ندارد
گمرک ای ران اعالم کرد :امکان قاچاق
خودرو از گمرک حتی به تعداد یک
دستگاه هم وجود ندارد و ریز اطالعات
تک تک خودروهای وارداتی در بانک
اطالعاتی گمرک ثبت شده است .
به گزارش ایرنا از گمرک ،ارتباط گمرک
ای ران با ثبت سفارش سازمان توسعه
تجارت از طریق پنجره واحد تجارت
ف رامرزی الکرتونیکی شده است و پس
از اخذ مجوز ثبت سفارش انواع خودرو
با در نظر گرفنت مجوزهای ورود شامل
استاندارد ،منایندگی رسمی و دیگر
مجوزهای مرتبط با واردات خودرو و
اطالعات ثبت سفارش به تفکیک شامره
شاسی خودروهای وارداتی به صورت
الکرتونیکی در سامانه جامع گمرکی و
پنجره واحد تجارت ف رامرزی ثبت می
شود.

در زمان ترخیص خودرو متامی مشخصات
هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو،
نشان تجاری ،تیپ ،سال ساخت ،مدل
ساخت ،کشور سازنده ،تعداد سیلندر،
حجم موتور ،تعداد محور ،تعداد چرخ،
تعداد درب ،رنگ ،شامره شاسی ،شامره
موتور و نوع سوخت (بنزینی ،دیزل،
نیمه دیزل ،گازسوز ،دوگانه سوز یا
هیربیدی) با اطالعات ثبت سفارش که به
صورت الکرتونیکی از طریق ثبت سفارش
سازمان توسعه تجارت در اختیار سامانه
جامع گمرکی ق رار گرفته تطبیق داده می
شود.
همچنین با کمک گمرک الکرتونیک،
گواهی های ترخیص خودرو نیز که پیش
از این کاغذی بود به صورت الکرتونیکی
جهت شامره گذاری خودرو در اختیار
مرکز شامره گذاری خودرو ق رار می گیرد.

مرکز شامره گذاری خودرو تحت نظارت
نیروی انتظامی است و هر خودرویی که
در این مرکز شامره گذاری می شود یک
کد شناسه پته الکرتونیکی دارد که نشان
می دهد ترشیفات قانونی ترخیص آن
خودرو پیش از این در گمرک انجام گرفته
است و جزئی ترین اطالعات هر خودروی
ترخیص شده شامل صاحب خودرو ،کد
ثبت سفارش ،گمرک محل ترخیص ،
میزان حقوق و عوارض پرداختی  ،تاریخ
ترخیص  ،تاییدیه منایندگی و مدل و نوع
خودرو مشخص است و اطالعات تک تک
خودروهای وارداتی در بانک اطالعات
گمرک موجود است.
در زمان اظهار صاحب کاال کد ثبت
سفارش را ارائه و ترشیفات گمرکی
خودروهای وارداتی بر اساس مشخصات
فنی صورت می گیرد که قبال مجوز ثبت

سفارش ب رای هامن خودرو با مشخصات
فنی کامل اخذ شده است .پس از تطبیق
مشخصات فنی خودرو در زمان ترخیص
نظر ارزیاب به صورت سیستمی ثبت و
کامال هوشمند با اطالعات ثبت سفارش
هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو،
نشان تجاری ،تیپ ،سال ساخت ،مدل
ساخت ،کشور سازنده ،تعداد سیلندر،
حجم موتور ،تعداد محور ،تعداد چرخ،
تعداد درب ،رنگ ،شامره شاسی ،شامره
موتور و نوع سوخت تطبیق داده می شود
و هامن اطالعات به صورت الکرتونیکی از
طریق سامانه جامع گمرکی در اختیار
م راکز شامره گذاری خودرو ق رار می گیرد.
بر این اساس و با توجه به حذف
گواه ینام ههای کاغذی ،همه صاحبان
کاال ،م راکز شامرهگذاری خودرو،
دستگاههای اج رایی و سایر م راکز

مربوطه م یتوانند ب رای استعالم رسید
پروانه الکرتونیک خودروهای وارداتی
به سامانه پنجره واحد تجارت ف رامرزی
گمرک در آدرس اینرتنتی epl.irica.ir/ecl
م راجعه کرده و اطالعات مورد نیاز را از
این طریق کسب کنند.
از ابتدای سال جاری تا پایان  28آذرماه
 58هزار و  637دستگاه انواع خودرو به
ارزش یک میلیارد و  559میلیون دالر وارد
کشور شده است.
سامانه ثبت سفارش واردات خودرو به
دلیل حجم باالی واردات و به دلیل آنچه
«مجتبی خرسوتاج» رئیس سازمان توسعه
تجارت ای ران آن را «مدیریت منابع ارزی»
عنوان کرده ،از تیرماه بسته شده است
و دولت قصد دارد شیوه نامه جدیدی
را ب رای واردات خودرو تهیه و تصویب
کند.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح کرد :

ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری
و توسعه صنایع نساجی

رییس هیات عامل سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ای ران با هم راهی
منایندگان شهرستان قائم شهر در مجلس شورای اسالمی  ،رییس سازمان
صنعت  ،معدن و تجارت استان مازندران و فرماندار قائم شهر در ادامه
سفر یکروزه به استان مازندران از نساجی مازندران و قائم شهربازدید
کرد.
به گ زارش ایدرو نیوز ،منصور معظمی با اشاره به تاکید دولت به راه
اندازی صنعت نساجی گفت  :بر اساس بازدیدی که از این دو مجموعه
به عمل آمد و در ادامه جلسه ای که ب رای بررسی و مشکالت این دو
مجموعه صنعتی داشتیم به جمع بندی های خوبی در این خصوص
رسیدیم.
وی با توجه تخصیص ده ه زار میلیارد تومان به نوسازی صنایع افزود :
مقرر شد نشستی روز چهارشنبه در وزارت دارایی با حضور منایندگان
وزارت صنعت معدن و تجارت در این خصوص داشته باشیم تا راهکارهای
مناسب ب رای حل مشکالت بانکی و وام این دو مجموعه داشته
باشیم .
همچنین ترتیبی اتخاذ شود که هم بخشی از نقدینگی که مورد نیاز
است تامین شود و از طرفی سیستم بانکی کمک کند تا مجموعه های
که بالاستفاده مانده است دوباره رونق پیدا کند .
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ترصیح کرد :نساجی مازندران با
مدیریتی خوبی که داشته رشایط بهرتی نسبت به قایم شهر دارد ولی
جای توسعه ف راوان دارد.
وی با تاکید به نقش توسعه ای و نوسازی سازمان گسرتش و نوسازی
صنایع ای ران اب راز امیدواری کرد  :از طریق مشارکت و تشویق بخش
خصوصی بتوانیم راهکارهای را ب رای راه اندازی مجدد و رونق این دو
مجموعه پیدا کنیم و در ابتدا باید معوقات کارگ ران پرداخت شود تا
باری از دوش این عزی زان برداشته شود .

بررسی تبصرههای الیحه بودجه ۹۶
در کارگروههای پنجگانه کمیسیون
صنایع و معادن مجلس

یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی
تبرصهها و پیشنهادات بودج های فردای کارگروههای پن جگانه کمیسیون
متبوعش خرب داد.
سیدجواد حسین یکیا در گف توگو با ایسنا ،گفت :صحن علنی
کمیسیون صنایع و معادن امروز جلس های نداشت و کارگروههای
پن جگانه کمیسیون با نگاه کاسنت از بودجه جاری و اف زایش بودجه
عم رانی ،تبرصههای الیحه بودجه را بررسی کردند.
وی ادامه داد :به طور مثال در کمیته پرتوشیمی از تبدیل هزین ههای
عم رانی به جاری جلوگیری کردیم و تالش شد به بودجه عم رانی در این
بخش که توسط دولت کاسته شده است ،بیف زاییم.
مناینده مردم سنقر در مجلس از انتخاب سیده حمیده زرآبادی ،حمید
گرمابی و رضا انصاری به عنوان منایندگان کمیسیون صنایع و معادن
مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷نام برد.
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نه قاطع استاندارد به بی کیفیت ها ؛

فرمان توقف تولید  25مدل خودرو صادرشد

ز

مديركل نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي سازمان ميل استاندارد ایران گفت :توليد  25مدل
خودرو سواری و سنگین به دلیل عدم انطباق با استانداردهاي اجباری متوقف شد.
به گزارش فارس ،پیامن پیرایش اظهار داشت :با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو
از اول دی امسال ،تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد از جمله 315 MVM
سدان ، 550 MVM،تیگو  ،5سایپا  131و سایپا  132دوگانه سوز ،سایپا  141بنزینی و دوگانه سوز،
آریو  1500سی سی ،پژو پارس با موتور  ، XUMوانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700
(بنزینی و دوگانه سوز) ،آسا  ، 50F Bلیفان  ،620لیفان  ،X50لیفان  ، X60جک  ، J5هیوندای I10
و برخی از خودروهای سنگین جاده ای از دستور کار خودروسازان خارج شد.
وی گفت :با رشوع اجرای استانداردهای جدید تأیید نوع خودرو ،تولید تعدادی از خودروهایی که
نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت کنند خامته یافت و از این پس شاهد
تولید این محصوالت نخواهیم بود.
پیرایش با تاکید بر اینکه برنامه اجرای استانداردهای جداگانه اجباری ایمنی عملکردی خودرو
مطابق با آخرین تغییرات اتحادیه اروپا روزآمد و ابالغ شده است ،گفت :سازمان ملی استاندارد
ایران در انجام رسالت خود مبنی بر تدوین و به روز رسانی مستمر استانداردها همواره تالش دارد
در تدوین استانداردهای حوزه خودرو از استانداردها و مقررات فنی مورد استفاده در کشورهای
پیرشو و صاحب فناوری در صنعت خودرو و نیز استانداردهای معترب بین املللی و منطقهای
استفاده کند.وی با بیان اینکه استانداردهای تأیید نوع خودرو از اول دیامه امسال برای متام
تولیدات و واردات خودرو الزم االجراست ،افزود :اجرای این استانداردها برای تولیدکنندگانی که
پیش از این از سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه تأیید نوع دریافت کرده اند ،مطابق برنامه
زمانبندی تعیین شده ،در دست اقدام است و با توجه به این زمانبندی الزامات استانداردهای
مورد نظر در چارچوب کنرتلهای تطابق تولید( )COPتوسط سازمان ملی استاندارد ایران آغاز
شده است.
پیرایش ادامه داد :گواهینامه تایید نوع خودرو آن دسته از خودروسازانی که در تولید محصول
خود الزامات استانداردهای جدید را رعایت نکنند ،متدید نخواهد شد .در حال حارض تولید 25
مدل خودروی سواری و سنگین ،با توجه به عدم امکان انطباق آنها با استانداردهای اجباری،
متوقف شده است که خودروهای سواری  315 MVMسدان ، 550 MVM،تیگو  ،5سایپا  131و

سایپا  132دوگانه سوز ،سایپا  141بنزینی و دوگانه سوز ،آریو  1500سی سی ،پژو پارس با موتور
 ، XUMوانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا (1700بنزینی و دوگانه سوز) ،آسا  ، 50F Bلیفان
 ،620لیفان  ،X50لیفان  ، X60جک  ، J5هیوندای  i10و برخی از خودروهای سنگین جاده ای
از این جمله اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :سازمان ملی استاندارد ایران خواستار ارائه برنامه دقیق خودروسازان
درباره اقدامات الزم برای ارتقای مدلهای خودرویی و انطباق آنها با الزامات استانداردهای جدید
است و اجرای این برنامه ها را به منظور بررسی دقیق تطابق مدلهای تولیدی یا وارداتی با
استانداردهای تأیید نوع به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
واکنش خودروسازان به خرب توقف تولید خودروهای غیراستانداردشان!
رشکتهای مدیران خودرو ،سایپا ،ایران خودرو ،بهمن و کرمان موتور به اعالمیه سازمان ملی استاندارد
ایران مبنی بر توقف تولید خودروهای غیراستاندارد این رشکتها واکنشهای متفاوتی نشان دادند.
به گزارش ایسنا ،در این زمینه بابک صدرایی مدیر بازاریابی چری ،گفت :تولید امویام  ۵۵۰را
خودمان متوقف کرده بودیم .تولید اموی ام  ۳۱۵سدان نیز از یک سال پیش متوقف شده و
هماکنون تنها مدل هاچبک این خودرو تولید میشود .منظور استاندارد از توقف تولید تیگو  ۵نیز
مدل قدیمی این محصول بوده که تولید آن را نیز متوقف کرده بودیم و هماکنون تیگو  ۵جدید
فیسلیفیت در حال تولید است.
گروه خودروسازی سایپا نیز با صدور اطالعیهای اعالم کرد که خودروی سایپا  ۱۴۱از چند سال پیش
متوقف شده و سایپا  ۱۳۱و  ۱۳۲دوگانهسوز نیز تولید منیشود .مجوز شامرهگذاری آریو  ۱۵۰۰نیز
تا دی ماه  ۱۳۹۷اخذ شده و تولید این خودرو متوقف نشده و ادامه دارد.
موضع گروه صنعتی ایران خودرو در این رابطه نیز در حال پیگیری بوده که تاکنون جوابی بدست
نیاوردیم و پس از پاسخگویی این رشکت منترش خواهد شد.
یکی از مدیران گروه خودروسازی بهمن اعالم کرد که سه مدل خودرویی که استاندارد توقف
تولید آن را اعالم کرده است خطوط تولیدشان قبال از سوی این رشکت متوقف شده و دیگر
تولید نخواهند شد.همچنین در پیگیری صورت گرفته یکی از مدیران کرمان موتور نیز اعالم کرد
که تاکنون ابالغیهای مبنی بر توقف تولید برخی محصوالت به دست این رشکت نرسیده و تولید
محصوالت طبق برنامه از پیش تعیین شده ادامه دارد.

جریانی که به دلیل نبود سیاست تولید موجب شد؛

رکود و تعطیلی گسترده قطعه سازان موتورسیکلت !
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان
موتورسیکلت کشور معتقد است نبود سیاست
گذاری در تولید موتورسیکلت های انژکتوری
در کشور  ،این صنعت را با رکود و تعطیلی
گسرتده مواجه کرده است.
حبیب اله محمودان به خرب خودرو اظهار
داشت  :چنانچه الزامات قانونی دقیقی
برای این صنعت تدوین شود مسلام صنعت
موتورسیکلت و همچنین قطعه سازی در این
بخش ارتقاء خواهد یافت.
وی ترصیح کرد  :متاسفانه اعامل قانون توقف

تولید موتورسیکلت های کاربراتوری و از
سویی جریان کند تولید موتورهای انژکتوری ،
بر جریان تولید و سفارش گذاری قطعه سازان
در این بخش نیز تاثیر بسیار بدی گذاشته
است.
وی تاکید کرد  :البته در وضعیت کنونی تولید
در صنعت موتورسیکلت  ،پیش بینی می شود
جریان واردات رونق گیرد هر چند به جهت
قیمت ها و رشایط اقتصادی کشور ،بازار
خوبی نیز در این بخش وجود ندارد به طوری
که ظرف این مدت تا  80درصد تقاضا در این

صنعت کاهش یافته است.
وی در ادامه به نقش سهم باالی موتورسیکلت
های چینی ها بر بازار موتورسیکلت در ایران
پرداخت و یاد آورشد  :در رصوت توجه به
بومی سازی در تولید و بسرتسازی مناسب در
این بخش قطعا می توان سهم این موتورها را
در بازار کشور کاهش داد.
وی همچنین از ورود گسرتده قطعات چینی
در بازار قطعات یدکی موتورسیکلت گالیه کرد
و اظهار داشت  :در صورتی که دولت نظارت
بیشرتی را در این زمینه نداشته باشد مسلام

توزیع این گونه قطعات عالوه بر آسیب به
تولید داخل  ،مرصف کنندگان داخلی را مترضر
خواهد کرد.
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان
موتورسیکلت کشور افزود  :متاسفانه تاکنون
دولت و وزارت صنعت و معدن عمال
گامی در جهت حامیت از تولید در صنعت
موتورسیکلت در کشور برنداشته است.
محمودان تاکید کرد  :امروز انتظار می رود
کارخانجات مونتاژ موتورسیکلت نسبت به
توزیع قطعات یدکی در بازار اقدام منایند.

تمدید مجوز شماره گذاری محصوالت سایپا برای تولید در سال آینده

معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا گفت :سایپا اولین
خودروساز داخلی است که توانست مجوز شامره گذاری
خودروهای تولیدی را تا اول دی ماه  1397مطابق با
استانداردهای جاری برای تولید در سال آینده متدید کند.
به گزارش خرب خودرو  ،معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا
گفت :سایپا اولین خودروساز داخلی است که توانست مجوز
شامره گذاری خودروهای تولیدی را تا اول دی ماه  1397مطابق
با استانداردهای جاری برای تولید در سال آینده متدید کند.
داریوش گل محمدی با اعالم خرب فوق اظهار کرد :با تالش همه
ارکان رشکت سایپا به عنوان اولین خودروساز داخلی بسته جامع
پایش استانداردهای اجباری محصوالت سایپا را به مراجع نظارتی

برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ متدید مجوز شامره
گذاری خودروهای تولیدی شامل :رساتو ،چانگان  ،35CSساینا
دنده ای ،تیبا صندوقدار ،تیبا  ،2سایپا  ،111سایپا  ،131سایپا
 ،132سایپا  151و آریو تا اول دی ماه  1397براساس الزامات
سازمان ملی استاندارد ایران شدیم.
وی ترصیح کرد :تا اول دی ماه سال آینده مشکلی از جهت
شامره گذاری خودروهای مذکور درچارچوب استانداردهای
جاری صنعت خودرو نخواهیم داشت.
معاون کیفیت گروه سایپا خاطرنشان کرد :مصوبه  COPیا
هامن لزوم پایش تطابق تولید خودروهای تولید داخل از سال
 1390به تایید هیات وزیران رسیده است و تقریبا از سال 1392

تاکنون هرساله می بایست نتایج مجموعه ای از استانداردها
و آزمون های  COPرا تهیه کرده و تحویل مراجع ذی صالح
حاکمیتی دهیم که پس از بررسی های الزم مجوز متدید شامره
گذاری خودروها صادر می شود.
گل محمدی گفت :در سال جاری  107آزمون_محصول برای
اخذ مجوز شامره گذاری با موفقیت انجام شد و در قالب
یک مجموعه کامل و بدون هیچگونه نقص و مغایرتی تحویل
سازمان ملی استاندارد گردید  ،اولین خودروسازی هستیم که
توانستیم مدارک مربوط به متدید مجوز شامره گذاری محصوالت
را تحویل رشکت بازرسی ذی صالح دهیم که صحه گذاری الزم
صورت گرفته و به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده است.

حضور سایپا در هشتمین نمایشگاه خودرو کرمان

گروه خودروسازی سایپا در راستای ارائه آخرین دستاوردها و محصوالت جدید خود ،در هشتمین منایشگاه بین املللی
خودرو ،قطعات و تجهیزات وابسته کرمان رشکت می کند.
گروه خودروسازی سایپا در هشتمین منایشگاه بین املللی خودرو ،قطعات و تجهیزات وابسته کرمان با حضور رشکت های
سایپا ،پارس خودرو ،زامیاد ،چانگان ،مگاموتور ،سازه گسرت ،فرنسازی زر ،رینگ سایپا ،سایپا یدک ،امداد خودرو و امور
مشرتیان سایپا حضور خواهد یافت.
در این منایشگاه غرفه سایپا بالغ بر  1250مرت مربع است که محصوالت کوییک ،ساینا اتومات ،رساتو آپشنال ،خانواده
برلیانس ( H220،0H33و کراس) ساندرو ،ساندرو استپ وی ،ریچ ،پادرا و خانواده چانگان ( CS35آپشن CS55 ،CS75 ،و
 )CS95به منایش خواهد گذاشت.
عالوه بر سایپا رشکت های مدیران خودرو ،کرمان خودرو ،خودروسازان بم و ایران خودرو،کارمانیا ،آرین موتورپویا ،آمیکو و
آرین دیزل در این منایشگاه حضور دارند.
این منایشگاه از  5الی  8دی ماه از ساعت  16الی  21در مجموعه منایشگاه های بین املللی کرمان برگزار می شود و گروه
خودروسازی سایپا در سالن شهدای مس پذیرای عالقمندان خواهد بود.

امسال حدود  14درصد برنامه اسقاط خودروهای فرسوده اجرایی شد

یک عضو صنف اسقاط خودرو با اشاره به از رده خارج شدن فقط  13.75درصد خودروی فرسوده برنامه ریزی شده کشور
از ابتدای امسال تاکنون ،گفت :یک میلیون و  350هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می کنند.
به گزارش ایرنا« ،محمدمهدی طالیی» در نشست خربی «بررسی وضعیت نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و نقش آن بر
آلودگی هوا» در ستاد مدیریت حمل و نقل و سخت کشور افزود :امروز کالنشهرهای کشور درگیر معضل آلودگی هستند
که مهمرتین عامل آن خودروها و منابع متحرکند.
به گفته وی 7.7 ،درصد خودروهای کشور فرسوده اند که شامل یک میلیون و  350هزار دستگاه خودرو می شود؛ این
خودروها  60تا  100درصد بیش از خودروهای صفر کیلومرت مرصف سوخت دارند و اسقاط آنها سالیانه  400میلیون لیرت
کاهش مرصف سوخت در کشور به همراه خواهد داشت.
طالیی ادامه داد :خودروهای فرسوده  50برابر خودروهایی با استاندارد یورو 4و نیز  22برابر خودروهایی با استاندارد یورو2
مرصف سوخت دارند.
وی خاطرنشان کرد :در سال  1393بیش از  300هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط شد که کاهش  13هزار
میلیارد ریالی در هزینه های اقتصادی را به همراه داشت.
این مناینده مراکز اسقاط خودرویی کشور ترصیح کرد :اسقاط خودروهای فرسوده با اهداف کاهش مرصف سوخت ،بهبود
مبلامن شهری ،کاهش سطح آالیندگی ها ،افزایش ایمنی ناوگان حمل و نقل ،افزایش بهره وری و بهبود مدیریت سیستم
حمل و نقل کشور انجام می شود.
وی بیان داشت :اکنون  210مرکز فعال اسقاط خودرو در سطح کشور وجود دارد که ظرفیت اسقاط آنها سالیانه  1.5تا 2
میلیون دستگاه است.
طالیی اضافه کرد :بین سال های  85تا  95تعداد یک میلیون و  230هزار خودروی فرسوده در سطح کشور از رده خارج
شد ،این آمار در سال گذشته به  170هزار خودرو رسید.
وی گفت :برنامه سال  96از رده خارج کردن  800هزار دستگاه خودروی فرسوده بود اما به دالیلی تا امروز فقط برای
110هزار دستگاه از این خودروها اجرایی شد.
این مناینده مراکز اسقاط خودرویی کشور با اشاره به دالیل تحقق نیافنت این موضوع ،خاطرنشان کرد :دلیل نخست ،بسته
شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی بود در حالی که مرصف  480هزار گواهی اسقاط از این محل برای سال جاری
پیش بینی شده بود.
بنا بر آمار گمرک ،از ابتدای امسال تا  28آذر ماه  58هزار و  637دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و  559میلیون
دالر وارد کشور شده است که نسبت به  45هزار دستگاه مدت مشابه پارسال نزدیک  30درصد رشد دارد.
همین جهش واردات خودرو سبب شد تا وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر اساس آنچه «مجتبی خرسوتاج» رئیس سازمان
توسعه تجارت ایران آن را «مدیریت منابع ارزی» عنوان کرد ،تیر ماه امسال سامانه ثبت سفارش خودرو را ببندد.
به عقیده خرسوتاج ،با توجه به رشایط موجود اگر واردات خودرو پنج درصد میزان تولید داخلی ما باشد ،رقم خوبی است.
عضو صنف اسقاط خودرو در ادامه این نشست با بیان اینکه در عمل بار نوسازی خودروهای فرسوده بر دوش واردکنندگان
خودرو است ،یادآوری کرد :هفت درصد خودروهای در حال تردد کشور وارداتی اند.
وی به از دست رفنت سهمیه  180هزار گواهی اسقاط در مناطق آزاد اشاره کرد که مقرر بود امسال استفاده شود و ادامه
داد :برای خودروهای تولید داخل با مرصف سوخت باالی  8.5لیرت در هر  100کیلومرت پیامیش نیز مقرر بود به ازای شامره
گذاری هر خودرو یک گواهی اسقاط مرصف شود ،اما وزیر صنعت ،معدن و تجارت آن را لغو کرد.
عضو صنف اسقاط خودرو یادآور شد :با توجه به اینکه خودروسازان داخلی نیز هیچ مشارکتی در مقوله اسقاط خودروهای
فرسوده نداشتند 140 ،هزار گواهی اسقاط از این محل از دست رفت.
وی گفت :اکنون و به دالیل یاد شده ،چهار هزار نیرو بطور مستقیم و  20هزار نیرو بطور غیرمستقیم در مراکز اسقاط
خودروی کشور از کار بیکار شدند و با مسکوت ماندن این طرح یک میلیون و  350هزار دستگاه خودروی فرسوده در
کشور در حال ترددند.
طالیی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی به دولت برای خروج از این وضعیت پرداخت و افزود :استفاده از گواهی های اسقاط
در شامره گذاری موتورسیکلت ها ،استفاده از تخفیفات گمرکی خودروسازان ،استفاده از آنها در واردات قطعات ،استفاده
یکسان از گواهی اسقاط خودروهای مختلف ،استفاده از گواهی ها از سوی خودروسازان (برای خودروهای با مرصف بیش
از  8.5لیرت در  100کیلومرت) ،اجرایی شدن مصوبه استفاده از گواهی اسقاط در مناطق آزاد ،استفاده خودروهای عمومی و
دیزلی از این گواهی ها و همچنین در نظر گرفنت بسته حامیتی از سوی دولت برای مراکز اسقاط ،از جمله این پیشنهادات
برای خروج از وضعیت موجود است.
وی یادآوری کرد :در روزهای گذشته آلودگی هوای کالنشهرها بویژه تهران بی نظیر بوه که یکی از دالیل اصلی آن بسته
بودن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی است؛ در نتیجه با مرصف نشدن گواهی های اسقاط به تعداد خودروهای
فرسوده و در پی آن آلودگی هوا اضافه شده است.
طالیی در خامته با انتقاد از برخی سیاست های موجود ،گفت :امروز چشامن مراکز اسقاط خودرویی کشور باید به واردات
خودروهای خارجی باشد تا از بار آلودگی های کشور کاسته شود.

رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل  ۴۴اعالم کرد :

سهم باالی خودروهای غیراستاندارد در آلودگی هوا
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی با تاکید بر لزوم
جایگزینی خودروهای باکیفیت به جای خودروهای فرسوده و بیکیفیت ،گفت
که این مهم به نظارت دستگاههای متولی و افزایش استانداردهای خودروها در
کنار وجود سوخت استاندارد خودرو بستگی دارد.
حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه ذرات معلق یکی از عوامل بروز آلودگی هوا
است،به ایسنا گفت :مهم آن است که بدانیم ذرات معلق از کجا ایجاد شده که
نتیجه آن افزایش آالیندگی در هوا و تشدید آلودگی در کشور است.
وی نوع سوخت خودروها ،وسایل گازسوز و نفتسوز و یکرسی از معادن را
به عنوان عوامل بروز ذرات معلق و به دنبال آن تشدید آلودگی هوا عنوان
و اظهار کرد :برخی از معادن به دلیل عملکرد بعضا نادرست باعث تشدید
آلودگی هوا و تولید ریزگرد میشوند ولی اولویت اول در ایجاد آلودگی،
غیراستاندارد بودن سوختها و یا سیستمهای سوخترسانی غیراستاندارد در
اتومبیلها است.
به گفته فوالدگر ،سوخت غیراستاندارد در کنار سیستمهای نادرست
سوخترسانی خودروها و تجهیزات موتوری بیشرتین سهم را در افزایش
آلودگی دارد .بعد از آن نوبت به صنایعی میشود که به دلیل رعایت نکردن
استانداردهای محیط زیستی آلودگی را تشدید میکنند.
سوخت غیراستاندارد در کنار سیستمهای نادرست سوخترسانی خودروها و
تجهیزات موتوری بیشرتین سهم را در افزایش آلودگی دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن ،احرتاق ناقص در وسایل گازسوز و
نفتسوز در کنار عملکرد نادرست برخی از معادن را به عنوان عوامل دیگر

ایجاد آلودگی دانست و با اشاره به تردد خودروهای فرسوده در کشور ،گفت:
خودروهای فرسوده با سیستمهای سوخترسانی معیوب در کنار صنایع
آالینده و معادن و صنایعی همچون کارخانجات آجر ،سیامن ،شن و ماسه و
وسایل گازسوز و نفتسوز حتی بخاری خانگی با احرتاق ناقص سوخت همگی
با هم ذرات معلق و در نهایت آلودگی را تشدید میکند .این عوامل با کاهش
باد و باران و در کنار رسمای هوا پدیده وارونگی و آلودگی را رخ میدهند.
فوالدگر با اشاره به تاثیر تردد خودروهای بیکیفیت در افزایش آلودگی هوا،
بیان کرد :عالوه بر خودروهای بیکیفیت ،این سوخت ماشینها است که
آلودگی را تشدید میکند البته پاالیشگاهها ملزم به تولید سوخت استاندارد
یورو  ۴شدند که اگر نتوانند به اندازه کافی نیز تولید کنند ،وارد میشود .در
وهله بعد باید نظارتهای کافی بر تولید خودروهای باکیفیت وجود داشته
باشد و در کنار آن خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل کنار رفته شود.
وی افزود :در حال حارض بیش از دو میلیون خودروی سبک و سنگین فرسوده
داریم که باید با ایجاد مشوقهای الزم و ارائه تسهیالت بانکی ،مردم تشویق
شوند که خودروهای فرسوده خود را جایگزین خودروهای نو کنند .طبیعتا
در این رشایط عالوه بر کاهش مرصف سوخت ،شاهد کم شدن آلودگی هوا
خواهیم بود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر لزوم افزایش نظارت و
استانداردهای تولید خودروهای داخلی ،گفت :طبیعتا باید سازمان محیط
زیست و سازمان استاندارد در کنار تولیدکنندگان خودرو و صنایع با یکدیگر
نظارتهای کافی را داشته باشند تا شاهد این حجم از آلودگی هوا نباشیم.

فوالدگر همچنین جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ با در نظر گرفنت
متهیداتی همچون افزایش حمل و نقل و بهبود راهها ،گسرتش فضای سبز و
استفاده از حمل و نقل عمومی و مرتو را به عنوان راهکار دیگری جهت کاهش
آلودگی هوا دانست و گفت :باید فکری شود تا روند مهاجرت از شهرهای
کوچک به کالنشهرها کاهش پیدا کند .این موضوع نیاز به مشوقهای کافی
و الزم را دارد چون افزایش مهاجرت خود عاملی بر تشدید آلودگی هوا است.
سهم خودروهای غیراستاندارد در آلودگی هوا بسیار زیاد است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت :مدیران خودروساز به دلیل سود
رسشاری که در تداوم تولید خودروهای آالینده و از رده خارج میبرند با
توقف تولید خودروهای بیکیفیت مخالفت کرده و بیکار شدن کارگران را
بهانه می کنند در حالی که توقف خطوط تولید این خودروها هیچ کارگری
را بیکار منی کند.
صدیف بدری به ایسنا ،گفت :عوامل ایجاد ذرات معلق هوا در تهران و
شهرهای بزرگ ،کارخانجات خودروسازی و سایر کارخانجات هستند که سهم
کارخانجات خودروسازی ،خودروهای غیراستاندارد بنزین سوز و اتوبوسهای
گازوییلسوز بسیار بیشرت است.
مناینده مردم اردبیل در مجلس پیشنهاد داد :برای کاهش پایدار آلودگی هوا
در شهرهای بزرگ مسئوالن اجرایی در قالب برنامههای توسعهای متوازن
باید از ایجاد کارخانجات جدید در شهرهای بزرگ و اطراف آنها جلوگیری
و کارخانجات موجود را به شهرهای کوچک انتقال دهند ،در یک اقدام
هامهنگ نوسازی صنایع بزرگ و کوچک در کالن شهرها و شهرهای بزرگ را

اجرایی کنند ،ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه قطارشهری را توسعه داده و
خودروهای شخصی و اتوبوسهای فرسوده را از رده خارج کنند و این ناوگان
را به افزودن اتوبوسهای با سوخت پاک تقویت کنند.
وی مخالفت با از رده خارج شدن خودروهای آالینده از خطوط تولید
خودروسازان به بهانه بیکار شدن نیروی کار را رد کرد و این موضوع را بهانه
و حربهای در دست خودروسازان دانست و افزود :چه کسی میگوید با اصالح
خطوط تولید کارخاجات خودروسازی ،کارگران بیکار میشوند؟ مخالفت
خودروسازان با توقف خطوط تولید خودروهای فاقد کیفیت یا از رده خارج
موجب بیکار شدن کارگران این رشکت منیشود .خودروسازان منیخواهند برای
اصالح خطوط تولید هزینه کنند .تداوم تولید خودروهای فاقد کیفیت و ایمنی
برای آنان منافع اقتصادی بسیاری دارد به همین دلیل حارض نیستند این منافع
را از دست بدهند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نقش قوای مقننه و مجریه در توقف
خطوط تولید کارخانجات خودروسازی را باال دانست و افزود :مجلس با
استفاده از مکانیزم سوال یا استیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت میتواند
نسبت به تحقق این امر واکنش نشان دهد و یا براساس ماده  ۲۳۶آییننامه
داخلی از رشکتهای خودروسازی گزارش تهیه کند و به قوه قضاییه بفرستد.
بدری تاکید کرد :بار اصلی کار در اصالح خطوط تولید کارخانجات خودروسازی،
توقف تولید خودروهای خارج از رده یا خارج کردن خودروهای فرسوده بر
عهده هیات دولت و وزیر صنعت ،معدن و تجارت است و دولتمردان باید
فکری اساسی برای این مسئله بکنند.
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

صندوق ارزی به محض توافق با بانک مرکزی
راهاندازی میشود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه
به محض توافق بانک ها با بانک مرکزی صندوق
ارزی راه اندازی می شود ،گفت :بازگشایی
منادها باعث افزایش رسمایه گذاری بر روی
سهام های شفاف می شود.
شاپور محمدی در گفت وگو با ایلنا ،درباره
آخرین تصمیامت برای راه اندازی صندوق ارزی
در بازار رسمایه اظهار داشت  :مقررات صندوق
ارزی در هیئت مدیره سازمان بورس به تصویب
رسیده و ابالغ هم شده است.
وی با این که متقاضیان برای تاسیس صندوق

ارزی باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشند،
ادامه داد :اغلب متقاضیان تاسیس صندوق
ارزی بانکها هستند که برای راه اندازی این
صندوقها باید مجوز بانک مرکزی را دریافت
کنند و به محض اینکه بانکها با بانک مرکزی
به تفاهم برسند ،صندوق های ارزی تاسیس
می شوند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد:
برای ورود متقاضیان غیر بانکی به تاسیس
صندوق های ارزی هیچ محدودیتی وجود
ندارد.

محمدی همچنین درباره تحوالت بازار ارز با
تشکیل صندوق های ارزی گفت :به طور قطع
تاسیس صندوقها در بازار ارز تاثیر مثبتی
میگذارد البته باید توجه داشته باشیم که
صندوقها درصدی کمی از ارز بازار را دارند و
رقم آن کمرت از  100میلیارد تومان است.
وی همچنین درباره باز شدن منادهای رشکتها
در بازار رسمایه اظهار داشت :از این پس
سهامداران باید با قدرت تحلیل وارد بازار رسمایه
شوند و میتوانند از مشاوره کارشناسان این
حوزهها استفاده کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود :اگر
در اطالعات یک رشکت فعال در بازار رسمایه
ابهاماتی وجود داشته باشد نباید حق قانونی
سهامداران و متقاضیان ورود به بازاررسمایه را
برای خرید و فروش سهام آن رشکت را محدود
کنیم و این را باید به عنوان یک اصل بپذیریم.
محمدی تاکید کرد :سهامداران خرد میتوانند
از تحلیلگران بازار رسمایه مشاوره بگیرند و
نکته مهم این است که از این پس روی سهم
هایی که شفافیت بیشرتی دارند ،رسمایه گذاری
میشود.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد؛

عملکرد شرکتهای سبدگردان در سال 95

سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی عملکرد سال  1395رشکتهای سبدگردان را اعالم کرد که رشکتهای سبدگردان
آسامن و تصمیم نگار ارزشآفرینان با اختالف معناداری ،باالترین نرخ بازدهی زمانی وزنی ( )TWRRرا کسب کردند.
به گزارش سنا ،نرخ بازدهی زمانی وزنی ( )TWRRرشکتهای سبدگردان آسامن و تصمیم نگار ارزشآفرینان طی سال
 1395در حالی به ترتیب 16.81و  16.87درصد بوده که میانگین بازدهی کل بورس در این سال حدود منفی چهار
درصد اعالم شده است؛ نرخ بازدهی زمانی وزنی ( )TWRRبیانگر بازدهی کل متامی داراییهای تحت مدیریت رشکت
سبدگردان متناسب با میزان دارایی تحت مدیریت در هر لحظه از زمان (با لحاظ ورود و خروج داراییها در فواصل
زمانی) است و نشان میدهد که رشکت سبدگردان بهطور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت
مدیریت خود ،موفق به کسب بازدهی برای رسمایهگذاران شده است.
باالترین بازدهی برای کدام صندوقهاست؟
باالترین بازده واقعی صندوقهای رسمایهگذاری تحت مدیریت رشکتهای سبدگردان در مدت مذکور متعلق به
ق رسمایهگذاری با درآمد ثابت رشکت
صندوق رسمایهگذاری مشرتک آسامن خاورمیانه رشکت سبدگردان آسامن ،صندو 
سبدگردان کاریزما و مشرتک گنجینه املاس پایدار رشکت سبدگردان املاس بود؛ این صندوق ها به ترتیب  24 ،29و 23
درصد بازدهی کسب کردند.این گزارش حاکی است ،با مقایسه بازده واقعی و بازده مورد انتظار صندوقهای رسمایه
گذاری تحت مدیریت رشکتهای سبدگردان در سال  1395میتوان نتیجه گرفت که صندوق های با درآمد ثابت و
مختلط ،بازده بهرتی نسبت به صندوقهای در سهام و همچنین بازار داشتهاند؛ این در حالی است که انتظار میرود،
در سال جاری عالوه بر صندوقهای مختلط ،صندوقهای در سهام با توجه به عملکرد مناسب بورس بازدهی مناسب
ساالنه را ثبت کنند.

دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها در فاز اجرایی

معاون نظارت بر بورسها و نارشان سازمان بورس و اوراق بهادار ،از آمادگی
کامل این نهاد ناظر برای عملیاتی کردن دستورالعمل جدید توقف و
بازگشایی منادها و چند دستورالعمل دیگر خرب داد.
به گزارش سنا ،حسن امیری دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی منادها را
حاصل عبور از یک فرآیند چند مرحلهای دانست و گفت :در رویه جدید،
هرگونه تاخیر یا عدم ارائه اطالعات از سوی نارش مشمول برخوردهای
انضباطی شدیدتر خواهد بود.
وی اظهارداشت :همچنین طول دوره توقفها کوتاه و تعداد آن افزایش
پیدا کرده و از سوی دیگر تاخیر یا عدم ارائه اطالعات از سوی نارش مستلزم
برخوردهای انضباطی شدیدتر از گذشته شده و مراتب به اطالع رسمایهگذاران
میرسد.عضو هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد :به این ترتیب ،توجه
به صورتهای مالی و گزارش های میان دورهای و آمارهای تولید و فروش
ماهانه و گزارش تجزیه و تحلیل مدیریت رضورت یافته و رسمایهگذاران
بالفعل و بالقوه باید درجه تحلیل و توجه به اطالعات را افزایش دهند.
وی با اشاره به روند اجرایی دستورالعمل جدید گفت :پس از تصویب این
دستور العمل در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اجرای آن آغاز
س تهران ،فرابورس ایران ،رشکترایا ن بورس و رشکت فناوری باید
شد و بور 
زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای دستورالعملهای جدید را راه اندازی
میکردند .از سوی دیگر باتوجه به افزایش سطح نظارتی بورس و فرابورس
تجهیز و آموزش نیروی انسانی و همچنین تفکیک وظایف بین بورسها و
سازمان انجام و اکنون آماده عملیاتی کردن دستورالعملها هستیم.
امیری مترکز اصالحات انجام شده را در سه بخش دستورالعمل اجرایی افشای
اطالعات ،دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران
و دستورالعمل نحوه انجام معامالت در بورس و فرابورس دانست.
اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات
معاون نظارت بر بورسها و نارشان سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
متعاقب اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات،
نارشان مجاز به افشای پیش بینی عملکرد آتی خود نیستند؛ لکن با توجه
به اینکه در حال حارض پیشبینی عملکرد نارشان بر روی سامانه کدال قرار
دارد رضوری است نارشان هرگونه تغییر با اهمیت در پیش بینی خود را از
طریق افشای اطالعات با اهمیت منترش کنند .در دستورالعمل جدید تاکید
شده است که نارشان برای سال مالی بعد خود اطالعات پیش بینی عملکرد
را منترش نکنند.
وی ترصیح کرد :از دیگر تغییرات با اهمیت در دستورالعمل افشا ،الزام
نارشان به افشای گزارش تفسیری مدیریت به همراه صورتهای مالی میان
دورهای و ساالنه است .ضوابط تهیه و راهنامی بکارگیری گزارش تفسیری
مدیریت ظرف روزهای آتی طی ابالغیهای به اطالع نارشان ،حسابرسان و
سایر استفاده کنندگان خواهد رسید.
به گفته امیری ،تغییر با اهمیت دیگری که در دستورالعمل افشا صورت
گرفته ،بازنگری در مصادیق اطالعات با اهمیت براساس واقعیتهای
تجاری چندساله اخیر بوده است .جهت افشای مصادیق موضوع ماده ۱۳

دستورالعمل افشا (اطالعات با اهمیت) حدود  ۶۵فرم در قالب اطالعیه
«افشای اطالعات با اهمیت» طراحی و در سامانه کدال پیادهسازی شده
است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس اظهار داشت :با توجه به اینکه از تاریخ
الزماالجرا شدن دستورالعملها ،مناد معامالتی نارشان به محض افشای
اطالعات با اهمیت متوقف می شود ،رضوری است نارشان هرگونه اطالعات
با اهمیت را رصفا از طریق اطالعیه «افشای اطالعات با اهمیت» افشا کنند.
اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران
و فرابورس ایران
امیری درخصوص اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل پذیرش اوراق
بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران هم گفت :اصالحات صورت گرفته
در این دستورالعمل ،موجب افزایش وظایف نظارتی بورسها شده است.
وی ترصیح کرد :مطابق اصالحات اعامل شده چنانچه نارش ،الزامات
دستورالعمل پذیرش را رعایت نکند ،یا در مواعد تعیین شده در دستورالعمل
افشا اقدام به افشای اطالعات مدنظر نکند یا اینکه عملکرد رشکت طی ۲
سال منجر به زیان شده باشد ،بورس و فرابورس موظف اند ضمن اطالع به

عموم ،مناد معامالتی نارش را وارد فرایند تعلیق کنند.
امیری توضیح داد :فرایند تعلیق به تعبیر ساده یعنی مناد معامالتی نارش با
درج عالمت تحت احتیاط کنار آن در سامانه  TSEو کدال ،مورد معامله
قرار می گیرد و چنانچه نارش در مهلت ارایه شده توسط بورس یا فرابورس
اقدامات اصالحی را انجام دهد از شمول آن خارج می شود؛ در غیر این
صورت مناد معامالتی نارش تعلیق و وارد فرایند لغو پذیرش میشود.
معاون نظارت بر بورسها و نارشان سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان
کرد :فهرست منادهای معامالتی نارشانی که مشمول فرایند تعلیق میشوند،
به همراه دالیل ورود به فهرست ،اسامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
نارش در سایت بورس و فرابورس قابل مشاهده خواهد بود.
امیری اظهارداشت :در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار اصالح شده و
همچنین دستورالعمل معامالت با دو واژه کلیدی» متوقف» و «تعلیق «
روبرو خواهیم بود که»متوقف» به عنوان جلوگیری از انجام معامالت مناد به
مدت  ۵روز کاری و «تعلیق» به عنوان جلوگیری از انجام معامالت مناد به
مدت بیشرت از  ۵روز کاری تعریف شده است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس یادآور شد :نکته مهمی که نارشان باید به

آن توجه داشته باشند این است که در صورت عدم رعایت الزامات ماده ۷
ی کنند.
الی  ۱۲مکرر دستورالعمل افشا ،بورس و فرابورس با آنها مکاتبه م 
لذا رضوری است نارشان در خصوص موارد مربوط به الزامات دستورالعمل
پذیرش و ماده  ۷الی  ۱۲مکرر دستورالعمل افشا با بورسها مکاتبه یا پاسخ
مکاتبه بورسها را ارسال کنند .ضمن اینکه کلیه مکاتبات فی مابین نارشان،
بورسها و سازمان باید از طریق سامانه کدال صورت پذیرد.
معاون نظارت بر بورسها و نارشان سازمان نتایج واقعی بدست آمده از
اجرای دستورالعمل اصالح شده پذیرش در بورس و فرابورس را این گونه
ترشیح کرد :از مجموع رشکتهای بورسی حدود  ۳۲رشکت و از مجموع
ی شوند.
رشکتهای فرابورسی حدود  ۵رشکت مشمول فرآیند تعلیق م 
فهرست رشکتهای فوق نیز روی سایت بورس و فرابورس قابل رویت
خواهد بود.به گفته امیری ،تعدادی از رشکتهای بورسی و فرابورسی هم
طی چند سال اخیر مشمول ماده  ۱۴۱الیحه اصالحی قانون تجارت بودهاند
که حداکرث ظرف مدت یک ماه آینده هیات پذیرش درخصوص آنها تصمیم
می گیرد .فهرست این دسته از رشکتها نیز در سایت بورس و فرابورس در
کنار رشکتهای مشمول فرآیند تعلیق قابل مشاهده خواهد بود.
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گوگل تبلیغات مزاحم را حذف میکند

فناوری تازه فیسبوک برای شناسایی صفحات روس

بعد از ادعاهای گسرتده رسانه های غربی در مورد سوءاستفاده روس ها از شبکه های
اجتامعی آمریکایی به منظور دستکاری افکار عمومی مردم ایاالت متحده فیس بوک به
جنگ روسیه رفته است.به گزارش فارس  ،از این پس اگر کاربران صفحات تحت کنرتل
مدیران روس را الیک زده یا تعقیب کنند ،از این موضوع مطلع خواهند شد.فیس بوک در
تاریخ دوم اکترب اطالعات مربوط به بیش از  3000صفحه حاوی تبلیغات سیاسی در این
شبکه اجتامعی را که از حساب های کاربری قالبی روس نشات گرفته بود تقدیم کنگره
کرد.

باالخره گوگل اعالم کرده است که به زودی قصد دارد آن دسته از تبلیغات آزاردهنده و
ناخوانده در پلتفرمهای خود را مسدود و غیرفعال کند.
به گزارش ایسنا ،چندی پیش گزارش شده بود که غولهای تکنولوژی از جمله گوگل تصمیم گرفته اند که
به منظور جلب رضایت کاربران ،تعدادی از تبلیغات آزاردهنده و نامربوط را از روی پلتفرم های خود
حذف کنند .هم اکنون گوگل زمان دقیق اجرای این طرح را منترش و اعالم کرده است که در تاریخ ۱۵
فوریه سال  ۲۰۱۸میالدی اقدام به حذف و مسدودسازی این دسته از تبلیغات خواهد کرد
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ربات ها احترام به حریم شخصی انسان ها را می آموزند

محققان در حال ارائه آموزش های رضوری به ربات ها هستند تا آنها
بیاموزند چگونه به حریم شخصی انسان ها احرتام بگذارند و فاصله رضوری
را با افراد حفظ کنند.
به گزارش مهر  ،ارتقای فهم و درک ربات ها توسط پژوهشگران موجب
می شود تا آنها در حین تعامل با انسان ها برخوردی با کسی نداشته باشند
و گفتگو و همراهی با هر شخصی را به شکلی محرتمانه تر و مناسب تر
صورت دهند.
محققان دانشگاه ملی سان خوان در آرژانتین می گویند در جریان تعامالت
مختلف با هر فردی ،وی حریم شخصی خاص خود را دارد که باید توسط
دیگران محرتم شمرده شود .این حریم بر حسب موقعیت و وظایف برنامه
ریزی شده ،توقعات فرهنگی ،اولویت های فرد ،رشایط اجتامعی و غیره
متفاوت است.
به گفته این دانشمندان ربات ها باید به حریم شخصی انسان ها احرتام
بگذارند تا به تدریج در جامعه انسانی پذیرفته شوند و لذا سیستم های
کنرتلی جدیدی برای آنها طراحی شده که تحرکات و تعامالت ربات ها را با
دقت بیشرتی تنظیم می کند.
برای طراحی سیستم یادشده از الگوی تعامل یک رهرب و افراد تابع وی در
محیط های مختلف الگو گرفته شده و انتظار می رود برنامه نویسی های
رضوری و اقدامات سخت افزاری در این زمینه ظرف چند ماه آینده انجام
شود.

ارائه اینترنت فوق سریع به مسافران راه آهن
در کره جنوبی

کره جنوبی در تالش است تا قبل از آغاز رقابت های املپیک زمستانی ،تازه ترین
دستاوردهای فناوری را در دسرتس عالقمندان قرار دهد.
به گزارش مهر  ،این رقابت ها ظرف چند هفته آینده در شهر پیونگ چانگ آغاز
می شود و کره جنوبی برای تسهیل دسرتسی مسافران و ورزشکاران به اینرتنت،
استفاده از خدمات فوق رسیع  LTE-Rرا در خطوط راه آهن این کشور ممکن
کرده است.از این پس مسافران خطوط راه آهن پررسعت کره جنوبی در مسیر
وونجو به گانجونگ در حالی که با رسعت  ۲۵۰کیلومرت در ساعت سفر می کنند،
می توانند به اینرتنت فوق رسیع نسل چهارم هم دسرتسی داشته باشند.خدمات
یادشده نه تنها استفاده از رسویس های صوتی و داده را در حین مسافرت تسهیل
می کند ،بلکه برای مدیریت بهینه خطوط ریلی توسط کارکنان مراکز کنرتل و
دیگر کارکنان راه آهن نیز قابل استفاده خواهد بود .ارتباطات بهینه قطار با قطار
و قطار با ایستگاه های زمینی از جمله مزایای استفاده از این فناوری است.در
حال حارض این خدمات در  ۷۵کیلومرت از مسیر راه آهن وونجو به گانجونگ که
در نهایت به شهر پیونگ چانگ شهر اصلی محل برگزاری رقابت ها می رسد ،در
دسرتس است و قرار است دامنه دسرتسی به آن در آینده توسعه یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:


فعال
ت
فروش سیمکار 
در بازار به نام خارجیها

معاون وزیر ارتباطات گفت :مواردی وجود دارد که ممکن است نشانهای از
افشای اطالعات برخی مشرتکان باشد که در دست بررسی است.
به گزارش فارس ،حسین فالح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
با بیان اینکه اغلب سیمکارتهای فعالی که در بازار به فروش می رسند به نام
خارجیها است ،گفت :عمده سیمکارتهای ثبت شده به نام خارجیها که به
عنوان سیم کارت فعال فروخته میشود در کارهای خالف مورد استفاده قرا
می گیرد.
وی ادامه داد :کمرتین تخلفات از طریق سیمکارتهای فعال ،قاچاق ترافیک
است که به طور ماهانه با  7تا  8هزار سیمکارت فعال در کار قاچاق برخورد
میشود و عالوه بر این تخلف امکان بروز تخلفهای دیگری نیز وجود دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت :این موضوع در جلسات
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده و در چارچوب قوانین موجود
اعامل محدودیتهایی برای مدیریت این موضوع در دستورکار است.
وی خاطرنشان کرد :عالوه بر این اپراتورهای موبایل موظف به برخورد با دفاتر
متخلف در زمینه فروش سیم کارت فعال هستند و دراین باره با دفاتر متعددی
نیز برخورد و دفاتر متخلفان مسدود شده است اما علیرغم این برخوردها هنوز
این تخلف در بازار دیده میشود.
وی از مشرتکان موبایل خواست در سامانه  mobilecount.cra.irتعداد
سیمکارتهای ثبتشده به نام خود را بررسی کنند که در این سامانه تعداد
سیمکارت بدون ذکر شامره سیمکارت اعالم میشود.
فالح گفت :مشرتکان باید سیمکارت های احتاملی اضافی را بسوزانند و این
زحمتی است که متخلفان بر گردن مردم انداختهاند.
احتامل عدم صیانت از حریم خصوصی مشرتکان و افشای اطالعات مشرتکان
موبایل در دست بررسی
فالح درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر رضورت صیانت از حریم
شخصی مردم در نگهداری از اطالعات مشرتکان موبایل گفت :مواردی مشاهده
شده از جمله اینکه شخصی هنگام ورود به شهر جدیدی اطالعات شهرستان
برای او پیامک میشود که این موضوع ممکن است نشانهای از افشای اطالعات
برخی مشرتکان باشد.
وی گفت :اما درباره اینکه این موضوع ساماندهی شده است یا اپراتورها این
کار را انجام دادهاند به چنین مطلبی نرسیدهایم که اگر در این باره به قطعیت
برسیم با متخفان برخورد شدید خواهیم داشت.

وی گفت :ممکن است عدهای بدون اطالع اپراتور سوءاستفادههایی کرده باشند
که در حال بررسی هستیم.
قطع  ۲۰هزار رسویس پیامکی به دلیل ارسال پیامک های مزاحم
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع  ۲۰هزار رسویس
پیامکی خطوط تلفن همراه به دلیل ارسال پیامک های مزاحم تبلیغاتی خرب داد.
به گزارش مهر ،حسین فالح جوشقانی گفت :روزانه حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰شکایت
از پیامک های تبلیغاتی به ما اعالم میشود که بر اساس آخرین آماری که داریم
حدود  ۲۰هزار رسویس پیامک به دلیل این شکایات متوقف شده است.
وی گفت :هم اکنون آستانه دریافت شکایات را کاهش دادیم و با وجود اینکه تا
پیش از این در صورت دریافت  ۵شکایت از یک شامره ،آن را مورد بررسی قرار
می دادیم اما هم اکنون در صورت اینکه  ۲شکایت از یک شامره برای مزاحمت
تبلیغاتی دریافت کنیم رشایط آن را بررسی کرده و در صورتی که آن شامره
پیامک انبوه ارسال کرده باشد رسویس پیامکی اش را قطع می کنیم.
جوشقانی تاکید کرد :در همین حال در حال تدوین دستورالعمل و مقررات
گذاری هستیم تا اپراتورهای تلفن همراه نیز در قالب رسشامره خود به کاربران
پیامک تبلیغاتی ارسال نکنند.
وی با بیان اینکه رسشامره یکی از اپراتورها که مبادرت به پیام تبلیغاتی کرده
بود ،مسدود شد ،گفت :اپراتورها نباید در قالب پیامک اطالع رسانی ،تبلیغات
کنند .چرا که اپراتور تنها در قالب پیامک می توانند رسویس های مالی مشرتکان
را گزارش کنند و یا اینکه به مشرتک بگویند چه رسویس فعالی دارد و یا به وی
اطالع رسانی کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به اینکه این مقررات گذاری در حال
تدوین در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است ،افزود :پیش بینی می کنیم
در جلسه آینده این کمیسیون به یک جمع بندی برسیم و موضوع ارسال پیامک
اپراتورها به مشرتکان را ساماندهی کنیم .در این دستورالعمل موضوع پیامک
ارزش افزوده نیز آمده است.
وی افزود :در این زمینه به اپراتورها نیز تذکر داده ایم و اعالم کرده ایم که رصفا
می توانند برای اطالع رسانی خط مشرتک ،به وی پیامک بدهند.
جوشقانی گفت :در زمینه خدمات مبتنی بر محتوا که در قبوض مشرتکان تلفن
همراه دیده میشود نیز اپراتور موظف به شفاف سازی کامل و درج جزئیات این
صورتحساب است که در صورتی که این اقدام را انجام ندهد مشرتک می تواند
شکایت کند و ما با اپراتور برخورد خواهیم کرد.

حذف قاچاق با اجرای طرح رجیستری
مسئوالن و دست اندرکاران بازار گوشی تلفن همراه معتقدند اجرای کامل
طرح رجیسرتی با ثبت گوشی در شبکه مخابرات ،احراز اصالت تلفن همراه و
همپوشانی همه برندها توسط آن باعث حذف قاچاق این کاال می شود.
بخش اعظم گوشیهای تلفن همراه در بازار قاچاق است لذا از زمان اجرای مرحله
نخست اجرای طرح رجیسرتی ،قاچاق یکی از برندهای گوشی تلفن همراه به
کلی حذف شده و آینده خوبی در خصوص حذف گوشی قاچاق را متصور شده
است .ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه با اجرایی شدن ‹طرح ملی ثبت گوشی
در شبکه یا احراز اصالت تلفن همراه› معروف به رجیسرتی به  11سال پیش
برمی گردد .برای نخستین بار این طرح سال  1383مطرح و اجرای آن دو سال به
طول انجامید اما نتوانست موفقیت الزم را کسب کند.
پس از گذشت  10سال نخستین مرحله طرح رجیسرتی  28مهر امسال و با
پایش آخرین شناسههای ترکیبی از گوشی و سیم کارت در شبکه های اپراتور
موبایل آغاز شد.
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد در این باره
به ایرنا گفت :رشایط گوشیهای تلفن همراه در بازار مشهد با سایر نقاط ایران

تفاوتی ندارد .بخش قابل توجهی از گوشیهای موجود در بازار به صورت قاچاق
وارد کشور می شود.
افشین اکربی افزود :گوشیهای تلفن همراه قاچاق عوارض مربوط به ورودی
قانونی شامل گمرک و مالیات را پرداخت منی کنند لذا با قیمت پایین تری در
بازار عرضه می شوند و در نهایت خسارت آن به دولت برمی گردد.
وی ادامه داد :عوارض مربوط به گمرک و مالیات برای گوشیهای وارداتی 20
درصد مازاد بر قیمت اصلی آن است اما هزینه های مازاد بر وارد کردن گوشیهای
تلفن همراه قاچاق پنج درصد می باشد بنابراین  15درصد تفاوت بین قیمت
گوشی قاچاق و گوشی وارداتی به صورت رسمی وجود دارد.
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت :طرح
رجیسرتی دولت برای گوشیهای تلفن همراه در مرحله نخست برای یک برند از
بین  10برند گوشی که در بازار ایران وجود دارد اجرا شده است .برند اپل 11
درصد از کل بازار گوشیهای تلفن همراه را در ایران دارد.
وی افزود :در مورد سایر برندها سامسونگ با  56درصد بیشرتین سهم از بازار
گوشیهای تلفن همراه را به خود اختصاص داده که بخشی از آن قانونی و بخشی

دیگر قاچاق است 90 .درصد بازار گوشی تلفن همراه در کشور و بازار مشهد
قاچاق بود که با اجرای طرح رجیسرتی در گوشیهای اپل  11درصد از  90درصد
قاچاق گوشی حذف شد.
اکربی ادامه داد :از سوی دیگر مدتی است واردات گوشیهای مربوط به دو برند
دیگر به ایران قانونی شده و در نهایت هم اینک  50درصد گوشیهای تلفن
همراه در ایران به صورت قانونی وارد می شود و  50درصد دیگر قاچاق است.
عمده گوشیهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود برند سامسونگ را
دارند .وی گفت :اگر دولت طرح رجیسرتی را بطور کامل و موفق به اجرا درآورد
بطور قطع هامن  50درصد قاچاق گوشی نیز از بین خواهد رفت .فروشندگان
گوشیهای تلفن همراه راغب به اجرای کامل طرح رجیسرتی هستند زیرا هرچه
گوشیهای تلفن همراه شفاف سازی و قیمتها یکسانسازی شود به هامم نسبت
تقلب در این بازار کاهش می یابد .رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و
تجهیزات مخابراتی مشهد افزود :هزار و  200فروشنده قانونی گوشیهای تلفن
همراه در مشهد حامی  100درصد طرح رجیسرتی هستند و معتقدند اگر این
طرح به صورت صحیح اجرا شود قاچاق گوشی از بین خواهد رفت.
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جدیدترین گجتهای هوشمند
راهی برای افزایش امنیت منازل

امروزه گجتهای هوشمند متعددی به منظور جلوگیری از رسقت منازل و
افزایش رضیب امنیت خانههای کاربران روانه بازار شده است تا آنها بتوانند
با اطمینان خاطر بیشرت به سفر بروند.
به گزارش ایسنا  ،این روزها که وسایل الکرتونیکی و گجتهای هوشمند
متعددی برای رفاه مردم و کاربران روانه بازار شده است ،بهرت است کاربران
هنگام نیاز بخصوص زمانی که به سفر میروند ،از آنها استفاده کرده و از
امکانات و قابلیتهای بینظیر آنها لذت بربند.
برای بسیاری از شهروندان زمانی که میخواهد منزل خود را به مدت
طوالنیتری ترک کنند ،ترس و واهمهای از ورود سارقان به منزل خود دارند
و به همین دلیل است که بسیاری از آنها ممکن است چراغی از خانه خود
را روشن گذاشته و یا تلویزیون را با صدای نسبتا بلندی روشن میگذارند تا
بدین وسیله به افراد غریبه بفهامنند خانه خالی نبوده و همچنان ساکنان
خانه در آن مشغول فعالیت و زندگی هستند .آنها به خیال خود بر این باورند
که دزدها و سارقان را با این کار فریب خواهند داد و از رسقت و ورود آنها
جلوگیری بعمل می آورند.
البته تنها رسقت دزدان نیست که امنیت خانه مردم را تهدید میکند ،بلکه
آتش سوزی ،انتشار گاز مونوکسید کربن و حتی سوءاستفاده هکرها و
مجرمان سایربی از شبکه اینرتنت بی سیم وای فای نیز امنیت خانه مردم را به
شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
اما جالب است که بدانید دیگر روزگار فریب دزدان و سارقان آن هم با این
روشها به رس آمده است و کاربران باید با بهره مندی از گجتهای جدید و
هوشمندی که به تازگی روانه بازار شده است ،اقدام به افزایش امنیت خانه
و کاشانه خود کنند.
در این گزارش به بررسی مخترصی از گجتهای هوشمند جدیدی که در
زندگی بسیاری از کاربران تاثیر بسزایی گذاشته است ،خواهیم پرداخت:
ترموستاتهای هوشمند
در صورتی که کاربران از یک ترموستات هوشمند در خانه خود استفاده کنند،
می توانند با خیال آسوده به سفر بروند چراکه این گجت جدید و هوشمند
قادر است دمای محیط خانه را با دقت بسیار باالیی اندازه گیری کند و در
صورت کم یا زیاد بودن محیط ،با ارسال پیام به گوشی هوشمند کاربران،
پیامی را ارسال کرده و سپس دمای محیط را تغییر می دهد.
کاربران حتی می توانند بدون نیاز ترموستات به هامهنگی با آنها ،آن را قبل
از مسافرت خود به طور اتوماتیک و خودکار تنظیم کنند تا هم در مرصف
انرژی رصفه جویی شود و هم خانه آنها را ایمن و مناسب نگه دارد .این
ترموستاتهای هوشمند همچنین قادرند هرگونه افزایش ناگهانی دمای هوای
محیط و دود حاصل از آتش سوزی را به کاربران اطالع دهند.
چراغهای هوشمند
حتام تابحال برایتان پیش آمده است که هنگام ترک خانه و سفرهای نسبتا
طوالنی ،یک یا چند چراغ را در خانه روشن بگذارید .این کار اوال هرگز
دزدان و سارقان را فریب منیدهد چراکه آنها میدانند شام به طور مداوم و
شبانهروزی چراغ خانهتان روشن منیماند و دوما اینکه برق و انرژی بسیار
زیادی اتالف می شود.
اما هم اکنون با عرضه چراغهای هوشمند شام قادر خواهید بود به هنگام
سفر ،آنها را تنظیم کرده تا تنها در شب هنگام روشن شوند و در روشنایی
روز به طور خودکار خاموش شوند .این کار بسیار طبیعی جلوه می دهد و
افراد غریبه و سارقان احتاملی واقعا تصور می کنند که خانه خالی نبوده و
ساکنین آن هم در آن سکونت دارند .در ضمن ،این چراغ های هوشمند از
اتالف انرژی جلوگیری کرده و به مرصف بهینه برق کمک بسزایی خواهد کرد.
کنرتل هوشمند
یکی دیگر از حقههایی که کاربران به هنگام سفر و ترک منزل می زنند،
روشن گذاشنت مداوم تلویزیون است .این ایده هم اصال ایده خوبی بنظر
منی رسد .اما با عرضه کنرتلهای هوشمند کاربران قادر خواهند بود دورادور
تلویزیون یا رادیوی خود را روشن یا خاموش کنند به گونهای که برای افراد
غریبه خارج از منزل بسیار طبیعی جلوه کرده و در طول روز با انتشار
صداهای مربوط فیلم و برنامههای تلویزیونی انگار که کاربران در حال
متاشای تلویزیون هستند .بدین ترتیب سارقان احتاملی از دستربد زدن و نقشه
کشیدن برای خانه مذکور رصف نظر می کنند.
یکی دیگر از کاربردهای کنرتل هوشمند ،باز و بسته کردن کرکره های پنجره
های خانه است .کاربران می توانند با استفاده از گوشی هوشمند خود باز و
بسته کردن کرکره ها و پرده های خانه خود را کنرتل کنند.

