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صفحه 3

┐いﾞ┍ ┋ｷ┗ ﾀﾑｷﾓﾘ┻ ゴﾘヰ ┋］ドｷ
┏ｷﾙｸﾝ ┓┘ｼ┑ｷ └ｻ 
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همین صفحه

 ｿﾔ┍ ┓ｸﾁ┘あ でﾙﾗｷ ｿ］ぱ┖ﾞﾁ でｸズドｷ
［ｸあ ┌┊━ ┣┢┦ ｿｷﾓﾗｷ┗ でｷﾘｻ

در آستانه سفر بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس به تهران، وزارت 

امور خارجه انگلیس در حال مطالعه بسته ای از اقدامات به منظور تسهیل 

روابط تجاری با ایران است.

به گزارش تسنیم به نقل از گاردین، در آستانه سفر بوریس جانسون، وزیر امور 

خارجه انگلیس به تهران، وزارت امور خارجه انگلیس در حال مطالعه بسته ای 

از اقدامات به منظور تسهیل روابط تجاری با ایران است.

ایران  ادعای  شامل  احتاا  طرفین  میان  بحث  مورد  کلیدی  های  حوزه 

های  دارایی  شدن  بلوکه  بابت  خسارت  دار  میلیاردها  دریافت  برای 

و  ها  رکت  بانکی  روابط  تسهیل  تحریم،  دوران  در  ایرانی  های  رکت 

کاهش  همه،  از  دشوارتر  و  انگلیس  در  فعالیت  مشغول  ایرانی  اشخاص 

 تهدیدات ناشی از تحریم های امریکا بر رکت های فعال در ایران خواهد

 بود.

به واشنگن، نظر دونالد  با سفر  اقدامی غیرمعمول  این هفته در  جانسون 

از برجام را به چالش کشید. ترامپ در مورد خروج 

مسائل  حل  به  انگلیس،  خارجه  وزارت  بسته  که  معتقدند  ایرانی  مقامات 

باقیانده میان دو کشور کمک خواهد کرد. از زمان لغو تحریم های ایران در 

ژانویه 2016، تهران با موانع جدی در پیوسن مجدد به بازار جهانی مواجه 

بوده است. از نگاه تهران، انگلیس به طور ویژه مایل چندانی از خود برای 

برداشن گام های جدی جهت اطمینان  بخشی به فعاان بازار در مورد تجارت 

با ایران یا حل مسائل بانکی نشان نداده است.

های  تحریم  از  ترس  دلیل  به  ها،  تحریم  لغو  از  سال   2 حدود  گذشت  با 

 پابرجای دولت آمریکا هنوز هیچ بانک تراز اول اروپایی آماده تجارت با ایران

 نیست. 

برخی بانک های کوچکر اروپایی که اکر آنها هیچ فعالیتی در آمریکا ندارند، 

روع به تسهیل پرداخت ها به مقصد و مبدا ایران کرده اند، اما فضای حاکم 

در انگلیس به گونه ای است که حتی سفارت ایران نیز که بعد از وقفه ای 

4 ساله در اوت 2015 بازگشایی شد، نتوانسته یک حساب بانکی برای خود 

افتتاح ماید.

در حال حار هیچ بانک انگلیسی ای با ایران همکاری می کند و از زمان 

انعقاد برجام تنها برای امضای چند موافقتنامه تجاری معدود بین دو کشور 

تاش هایی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از آنها تاکنون نتوانسته اند تامین 

مالی مورد نیاز را برای اجرایی شدن به دست بیاورند.

در آستانه سفر بوریس جانسون به تهران اعام شد:

انگلیس به دنبال تسهیل روابط تجاری با ایران

روحانی و اریجانی توافق کردند؛

ﾀ┉┗ﾓ ﾗｸﾂﾑｸﾝ ﾗﾓ どﾝｸﾝｷ ｿｷﾘぱぱブﾁ ﾓｸﾊばｷ
نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر می کند

رئیس کمیسیون اجتاعی مجلس از توافق رؤسای 

قوای مجریه و مقننه برای ایجاد تغییرات اساسی در 

ساختار دولت خر داد.

عبدالرضا عزیزی ماینده مردم شیروان در مجلس 

دیروز  به نشست  اشاره  با  فارس،  با  در گفت وگو 

ران قوای سه گانه در قوه قضاییه گفت: در این 

جلسه علی اریجانی و حسن روحانی رؤسای قوای 

مقننه و مجریه به بحث و بررسی پیرامون ایجاد 

تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات 

ضمنی در این باره رسیدند.وی افزود: براساس این 

وزارتخانه  دو  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  توافق 

مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می شود 

وزارت  به  کشور  وزارت  از  شهرداری ها  سازمان  و 

مسکن منتقل خواهد شد.رئیس کمیسیون اجتاعی 

مجلس اظهارداشت: همچنین براساس این توافق بنا 

شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و 

به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به 

وزارت انرژی تغییر کند.

شد  توافق  همچنین  کرد:  خاطرنشان  عزیزی 

امورات  به  تنها  که  شود  ایجاد  وزارتخانه ای  تا 

مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه 

عملکردش به این بخش معطوف باشد.وی افزود: 

و همچنین  زیست  محیط  سازمان  این،  بر  عاوه 

و  شهری  آب وفاضاب  بخش  و  طبیعی  منابع 

را  روستایی و آب منطقه ای یک وزارتخانه دیگری 

تشکیل دهند.وی افزود: دیگر اینکه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات 

بازرگانی تقسیم شود و در مورد وزارت ورزش  و 

و  منفک  ورزش  از  جوانان  حوزه  نیز  جوانان  و 

ادامه کار خود  به  جوانان  ملی  سازمان  قالب   در 

 دهد.

رئیس کمیسیون اجتاعی مجلس در پایان گفت: ما 

در کمیسیون اقتصادی این تغییرات را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد و کمیسیون باید تا قبل از بررسی 

بودجه این موضوع را به صحن علنی برای تصویب 

ارائه کند.
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 でﾙﾗ┗ｸヱあ ┇┘ヴﾎ┍ ┧ ｿｷﾓﾗｷ┗ 〞ｷﾘド
!ﾓﾘあ ヅ┘┒┎┍ ｷﾗ ┏ｷﾘばｷ ﾙｷ

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا خبر داد:

 どい┑ｸｻ ┗ でｷ └｠ﾘバﾁ デ┑ｷ┘┍ ボﾖﾍ 
 ｸ┻┗ﾗｷ └ｻ ┏ｷﾘばｷ ｿｷﾗﾓｸケ でｷﾘｻ 

همین صفحهصفحه 7

!ﾀ┉┗ﾓ でｷﾘｻ ﾓｷ｠┑ でﾔ┎ﾍｷ  しﾗﾚｻ ﾃｷﾘぱ┍ ｨ┓ﾗｸあ └┎ぱ┑ ┓‒┗ﾘ┻ ﾗｷﾚ┕ ┦┦

در آستانه سفر بوریس جانسون به تهران اعام شد:

 ┈ぱ┖ﾞﾁ ┇ｸｼ┑ﾓ └ｻ ﾜぱ┊そ┑ｷ
┏ｷﾘばｷ ｸｻ でﾗｸﾊﾁ ザｻｷ┗ﾗ
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معاون رئیس جمهوری خبرداد:

 ┏ｸ┍┘ﾁ ﾓﾗｸぱ┊ぱ┍ﾗｷﾚ┕ ┡┢ ヮｸヴﾂﾑｷ
でﾙﾘ┍ ┗ どばｸﾂﾝ┗ﾗ ｿｷﾔぱ┉┘ﾁ ─┑┗ﾗ でｷﾘｻ

 ﾀ┉ｷﾔド ┋ｸ┖ﾝ ﾓ┘ﾝ ﾚばﾗｷ┗
┏［┘┎ヱ┍ ｹｸﾞﾍ └ｻ どﾊばﾗﾔﾁ ﾗ┘ジ └ｻ

ｿｸ┍ﾔﾑ ｀ﾒｻ ┓ﾔ┒┒あﾔぱ┉┘ﾁ ┋ﾗ┘ﾁ
ﾀ｠ｸば ｀ばｷﾚ｠ｷ ﾔケﾗﾓ┡┬┦ 

 ┏ｸﾂﾞ┒┎あﾘﾁ ┗ ┏ｷﾘばｷ ｿｷﾘあｷﾖ┍ 
 ﾛﾗｸ｠ ﾈぱ┊ﾑ └ｻ ﾙｸせ ょﾘﾂヱ┍ ｿｷﾗﾓｸケ でｷﾘｻ

عضو شورای فقهی بورس ؛

ﾛﾗ┘ｻ └ｻ ┐ば┘あ ﾀぱｻ ﾓ┗ﾗ┗
ﾀﾞぱ┑ ﾋﾘズ┍ ど┖│｠ └ﾂぱ┎あ ﾗﾓ ﾙ┘┒┕ 

روحانی و اریجانی توافق کردند؛

 ﾓｸﾊばｷ 
どﾝｸﾝｷ ｿｷﾘぱぱブﾁ

ﾀ┉┗ﾓ ﾗｸﾂﾑｸﾝ ﾗﾓ 

اعطای تسهیات ارزی کوتاه مدت 
برای واردات ┦┢┣ قلم کاا

ارزی تسهیات  از  استفاده  مشمول  کاای  قلم   ۳26 فهرست  صنعت   وزارت 

 کوتاه مدت ۳ماهه را اباغ کرد.

به گزارش تسنیم، با هاهنگیهای انجام شده بین وزارت صنعت و بانک مرکزی 

در خصوص اعطای تسهیات ارزی کوتاه مدت ۳ماهه جهت واردات کااهای 

اساسی، وزارت صنعت در راستای انجام دستورالعملهای مرتبط و با هاهنگیهای 

انجام شده با حوزه های تخصصی و تولیدی فهرست کااهای مورد نیاز واحدهای 

تولیدی در قالب کااهای روری را بررسی و جمعا ۳26 قلم کاا را به سازمان 

توسعه تجارت ایران اباغ کرد.

عراق واردات ┧ محصول کشاورزی 
از ایران را ممنوع کرد!

 ۷ واردات  ایران،  عبوری  مسافری  خودروهای  از  ودیعه  دریافت  با  همزمان  عراق  کشور 

کرد. اعام  ممنوع  ایران  از  را  کشاورزی  عمدتا  محصول 

ایران،  گمرک  صادرات  دفر  با  شلمچه  گمرک  داخلی  مکاتبه  اساس  بر  تسنیم؛  گزارش  به 

مشخص شد کشور عراق واردات ۷ محصول از ایران را ممنوع اعام کرده است. چندی قبل 

نیز افزایش رسام آور تعرفه های وارداتی لبنیاتی به عراق خر ساز شده بود.بر این اساس 

واردات انگور،خرما، انبه، نارگیل، پاجوش نخل، چربی، ذرت از ایران به کشور عراق ممنوع 

اعام شده است.همچنین گمرک عراق از کلیه خودروهای مسافری عبوری از مرز ایران به 

عراق معادل 20 درصد ارزش خودرو ودیعه دریافت خواهد کرد.



┢

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی:

 どそﾂﾞヱ┑ﾙｸｻ 〞┗ﾔ┒ケ で┘〝ﾁﾘ┻
 ﾀヰｷﾓ ﾔヰﾗ ┏ｸ┍┘ﾁ ﾓﾗｸぱ┊ぱ┍ ┦┪┪

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری گفت: خوشبختانه در یک سال 

گذشته پرتفوی صندوق ۶۰۰ میلیارد تومان رشد داشته که آن هم به دلیل مرکز 

، کنرل و مدیریتی بود که وجود داشت.

 محمود اسامیان، مدیرعامل سایق صندوق بازنشستگی کشوری در گفت وگو با 

ایلنا، در خصوص تاطات  بورس طی چند سال اخیر و نحوه مدیریت صندوق 

بازنشستگی کشور بر سهام، گفت: صندوق بازنشستگی چهار هلدینگ داشت 

که تخصصی نبودند و ما ۳ سال پیش با استفاده از تجاربی که در کشور بود 

هلدینگ های تخصصی را ایجاد کردیم .

پرتفوی صندوق ۶۰۰ میلیارد تومان رشد داشت

وی افزود: در هلدینگ مالی، سهام در همه رکت ها کنرل و مدیریت می شود 

و سهام صندوق بازنشستگی نیز در اختیار آن است اما در کل مدیریت پراکنده 

سهام صندوق بازنشستگی کشوری در بورس به صورت متمرکز در اختیار این 

هلدینگ است.

 اسامیان خاطر نشان کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته پرتفوی صندوق ۶۰۰ 

میلیارد تومان رشد داشته که آن هم به دلیل مرکز ، کنرل و مدیریتی بود که 

وجود داشت و در حال حار ارزش سهام در بورس به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

رسیده است.

میزان سهم ما به نسبت شستا و بقیه رکت ها در بورس پایین است

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشور در پاسخ به این پرسش که صندوق 

چه میزان از بازار رمایه را مدیریت می کند؟ افزود: سهم صندوق بازنشستگی 

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  است.وی  پایین  بقیه رکتها  و  شستا  نسبت  به 

مسئولین شستا قصد دارند در بورس های منطقه ای مانند بورس ترکیه نیز وارد 

شوند آیا در دوران مسئولیت شا صندوق بازنشستگی نیز چنین برنامه ای را 

اجرا کرد؟ ، گفت: این ایده در ابتدا از سوی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح 

شد و ما بخشی از سهام پ پ جم را برای عرضه در بورس ترکیه آماده کردیم .

 どﾁｸぱ┉ｸ┍ ┏ｸ┍ﾙｸﾝ ｿﾔドｸﾞ┍ ┓ﾔド┗
ボｸ┒ケｷ どﾁｸぱ┉ｸ┍ ┌ｵｷﾘﾉ ┓ﾗｸｻﾗﾓ

معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی در پاسخ به درخواست اصناف برای 

بخشش جرائم مالیاتی وعده حداکر مساعدت ازم در جهت حل مشکل فعاان 

اقتصادی را مطرح کرد.

به گزارش خب تسنیم؛ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در نامه ای 

به رئیس اتاق اصناف ایران، از اعال حداکر مساعدت  به فعاان اقتصادی که با 

ارائه درخواست بخشودگی جرائم به ادارات کل مالیاتی رجوع کنند، خر داد.در 

نامه جنتی در پاسخ به نامه قبلی  فاضلی در خصوص درخواست بخشش جرائم 

مالیاتی فعاان اقتصادی بابت جرائم مواد ۱۶9 و ۱۶9 مکرر قانون مالیاتهای 

فعاان  مالیاتی  مشکل  حل  جهت  در  کمک  به منظور  است،  آمده  مستقیم 

اقتصادی در صورت مراجعه هر یک از آنها به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط 

و ارائه درخواست بخشودگی، حداکر مساعدت ازم در جهت بخشودگی اعال 

می گردد.

でﾙﾗ┗ｸヱあ でﾗｸい┎┕ └┍ｸ┑ ┌┕ｸ〝ﾁ
ﾔヰ ｸゲ┍ｷ └ﾞ┑ｷﾘ｠ ┗ ┏ｷﾘばｷ ┐ぱｻ 

بخش خصوصی ایران و فرانسه در حضور وزیر جهادکشاورزی کشورمان و 

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا یک تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید 

مشرک بذر ذرت و سورگوم امضا کردند.

به گزارش مهر، این تفاهم نامه همکاری در زمینه تولید مشرک بذر ذرت 

 ، هوگان  فیل  حضور  با  فرانسه  و  ایران  خصوصی  بخش  بین  سورگوم  و 

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا و هیات همراه و محمود حجتی، وزیر 

توسعه  اجرای طرح  نامه،  تفاهم  این  از  امضا شد.هدف  کشاورزی  جهاد 

کشت ذرت و  سورگوم در ایران با پشتیانی اتحادیه اروپا است.
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آدرس:
تهران - خیابان هویزه غربی  - نبش خیابان قنبر زاده -  پاک 175

 جریان گردش منابع در صندوق توسعه ملی حاکی از پرداخت بیش از ۳۶هزار 

در  گذاری  سپرده  دار  ۶۶۰۰میلیون  بر  بالغ  و  ارزی  تسهیات  دار  میلیون 

بانک های عامل است.

به گزارش ایسنا، در روالی شاید متفاوت از قبل صندوق توسعه ملی که تا پیش 

از این گزارش های عملکرد خود را عمدتا با تاخیر یکساله اعام شده بود، گزارش 

عملکرد نیمه ابتدایی امسال را به فاصله کمر از دو ماه منتر کرده است! این 

در حالی است که گزارش عملکرد سال ۱۳9۳ در خردادماه سال ۱۳9۵ یعنی 

یکسال و سه ماه بعد اعام شد و برای سال ۱۳9۴ که اصا گزارشی منتر نشد 

تا عموم در جریان عملکرد صندوق توسعه ملی به عنوان محل نگهداری منابع 

ارزی برای نسل های آینده قرار گیرند، اما گزارش عملکرد سال ۱۳9۵ در حدود 

سه ماه گذشته و برای نیمه اول امسال نیز در فاصله کمر از دو ماه منتر شده 

است. این روند برای عدم ارائه گزاش های عملکرد در دوره های اخیر که موجب 

عدم شفاف سازی در رابطه با عملکرد صندوق است جای سوال باقی می گذارد.

وضعیت  آخرین  اصلی،  محور  ملی  توسعه  صندوق  عملکرد  گزارش های  در 

پرداختی تسهیات از محل منابع که به دو صورت تسهیات ارزی و ریالی است 

اقتصادی  فعاان  را  این تسهیات  از  استفاده کنندگان  تریح می شود. عمده 

بنگاه های  و  تعاونی  بخش  حقوقی(،  و  حقیقی  )اشخاص  خصوصی  بخش 

به موسسات عمومی غیردولتی تشکیل می دهند. اقتصادی متعلق 

تسهیات ارزی پرداخت شده در صندوق

گزارش عملکرد شش ماهه ابتدایی صندوق توسعه ملی در سال جاری نشان 

محل صندوق  از  شده  پرداخت  ارزی  تسهیات  از  عمده  بخش  که  می دهد 

براساس مفاد بند »خ« اساسنامه و با عاملیت بانک های طرف قرارداد پرداخت 

شده است. مبلغ کل تسهیات ارزی اعام وصول شده توسط صندوق توسعه 

از  انتهای شهریورماه معادل ۳۶ هزار و ۴۰ میلیون دار بوده است،  تا  ملی 

این مقدار تقاضای وصول شده حدود ۳۴ هزار و ۲۸۴ میلیون دار، به مرحله 

تخصیص ارز رسیده است.

همچنین از مجموع تسهیات ارزی مسدود شده حدود ۱9 هزار و ۷۸۰ میلیون 

دار به بخش خصوصی و تا ۱۴ هزار و ۵۰۴ میلیون دار به طرح های بنگاه های 

وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود 

شده برای پرداخت تسهیات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی تا ۱۱ هزار و 

۲۱۶ میلیون دار با همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی به مرحله ثبت 

رسیده است.

پرداختی ها برای حوزه آب، خاک و کشاورزی

عاملیت، حدود ۱۱  قراردادهای  از طریق  یافته  تسهیات تخصیص  بر  عاوه 

میلیارد دار برای اعطای تسهیات جهت اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه 

آب، خاک و کشاورزی اختصاص داده شده است که تا تاریخ پایان شهریورماه 

مبالغ مسدودی مربوط به این طرح ها شامل هشت میلیارد دار برای طرح های 

مهار و تنظیم آب های کشور، ۱.۵ میلیارد دار برای طرح های احیاء و توسعه 

اراضی کشاورزی استان های خوزستان و ایام، ۵۰۰ میلیون دار برای طرح های 

انتقال آب به اراضی سیستان، ۵۰۰ میلیون دار برای طرح های آبیاری تحت 

فشار و همچنین ۵۰۰ میلیون دار برای طرح های آبرسانی به روستاها.

 پرداختی ها برای افزایش رمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

ابتدایی امسال نشان  نیمه  بررسی جزئیات عملکرد صندوق توسعه ملی در 

می دهد که در اجرای بند »الف« تبره )۴( قانون بودجه ۱۳9۶ در مجموع 

حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دار بابت افزایش رمایه صندوق نوآوری و 

شکوفایی، طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری، 

طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن، سازمان صداوسیا، تقویت 

بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها به نفع حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک 

مرکزی مسدود شده است.

۶۶۳9 میلیون دار در بانک ها سپرده گذاری شد

بخش دیگری از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده گذاری در بانک ها اختصاص 

یافته تا بانک های سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیات این منابع را به طرح ها 

و فعالیت های مرتبط تخصیص دهند. این در حالی است که تا پایان شهریورماه 

حدود ۶۶۳9 میلیون دار در بانک های عامل سپرده گذاری شده است.

اما ماده )۸( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

با رعایت قوانین  اجازه داده شده است  استناد آن به صندوق  به  دولت که 

مربوط به منظور صدور ضانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت 

و تجهیز کارگاه پیانکاران خصوصی ایران که در مناقصه های خارجی برنده 

می شوند و یا رکت هایی که موفق به صدور کاا یا خدمات فنی مهندسی 

شده اند در بانک های داخل و خارج سپرده گذاری ارزی کنند.

این  این حکایت دارد در اجرای  از  براین اساس گزارش صندوق توسعه ملی 

ماده با توجه به درخواست هایی که از سوی بانک ها مطرح شده شش فقره 

قرارداد سپرده گذاری با مجموع مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون دار در سال جاری 

بانک،  پست  کشاورزی،  است.  شده  ارسال  عامل  بانک های  به  امضاء  جهت 

پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن شش بانکی هستند که مشمول این 

سپرده گذاری شده اند. این در حالی است که تنها بانک های کشاورزی، پست 

بانک و پارسیان نسبت به بازگردانی نسخه های امضاء شده قراردادها اقدام 

کرده و صندوق معتقد است بانک های مرتبط در پی آن هستند ابتدا متقاضیان 

واجد رایط را شناسایی و متناسب با تقاضای واقعی برای موضوع این قانون 

اقدام کنند تا هزینه سپرده ارزی بدون تقاضای موجهی را عهده دار نشوند.

 تسهیات پرداختی ریالی در صندوق توسعه ملی

اما از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی بخشی از منابع بر اساس تکالیف 

قانونی به تسهیات ریالی اختصاص داده شده است. این تسهیات تا انتهای 

سال ۱۳9۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک های عامل پرداخت شد و 

از ابتدای سال ۱۳9۴ و در اجرای حکم ماده )۵۲( قانون الحاق برخی مواد به 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده گذاری 

به  ریالی  تسهیات  اعطای  جهت  دولتی  و  خصوصی  بانک های  در  ریالی 

به  به عبارتی صندوق رفا  اقدام کرده است.  این حکم  اقتصادی  طرح های 

توزیع سپرده های ریالی اقدام می کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیات به 

طرح ها و فعالیت ها ندارد و این مسوولیت به عهده بانک ها قرار گرفته است.

از محل قراردادهای عاملیت ریالی حدود ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان به 

طرح ها و پروژه های معرفی شده از طرف بانک های عامل اختصاص یافته است 

که تا پایان شهریورماه امسال از مجموع این رقم که به بانک ها پرداخت شده، 

حدود ۶۷۵۰ میلیارد تومان به صندوق برگشته و از اصل مبالغ پرداختی حدود 

۵۱۳۰ میلیارد تومان نزد بانک ها تحت عنوان تسهیات جاری باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه صندوق نسبت 

به سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیات ریالی 

به طرح های اقتصادی اقدامی نداشته است. میزان سپرده گذاری های انجام شده 

توسط صندوق در بانک های دولتی و خصوصی در بازه شش ماهه ابتدای سال 

این رایط جمع  جاری در مجموع حدود ۴۲۱۰ میلیارد تومان بوده که در 

سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال ۱۳9۴ تا پایان نیمه اول امسال به 

حدود ۱۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می رسد.

از این مبلغ در پایان شهریورماه امسال 9۸ فقره قرارداد به مبلغ ۶۲۳۴ میلیارد 

تومان جهت تخصیص تسهیات به متقاضیان دارای اعتبار اختصاص پیدا کرده 

تسهیات  فرآیند  مدیریت  سامانه  در  ثبت شده  گزارش های  است. همچنین 

صندوق توسط بانک ها از این حکایت دارد که در نیمه اول امسال از محل 

قراردادهای فعال حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص پیدا کرده 

که رجمع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳9۴ تا پایان شهریورماه سال جاری حدود 

۷9۰۰ میلیارد تومان است.

جزئیات وام ها و سپرده گذاری های ارزی و ریالی در صندوق توسعه ملی 

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعام کرد: ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه 

ملی و منابع بانکی برای رونق تولید بخش روستایی و مرزی کشور اختصاص یافته است.

 به گزارش ایرنا ، جمشید انصاری افزود: ۴۵ درصد از این میزان به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۵ درصد به بخش 

خدمات و آی تی، ۱۰ درصد به بخش گردشگری، ۱۰ درصد به بخش معدن و پنج درصد به هریک از بخش های صنایع 

دستی و فرش دستباف در مناطق روستایی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: ۱۰ درصد از این میزان نیز به رمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شده که در اختیار 

واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر قرار می گیرد.

وی گفت: این مبلغ با ابتکار دولت، موافقت رهری درخصوص تبدیل منابع اختصاصی از صندوق توسعه ملی از منابع 

ارزی به ریالی و تصویب مجلس به بخش روستایی و مرزی اختصاص داده شده است و می تواند در کاهش مشکات 

تولید روستایی و کاهش بار ستاد رفع موانع تولید نیز بسیار کارساز باشد. 

انصاری تاکید کرد: طبق تکلیف برنامه ششم توسعه، ساانه باید بین 9۵۰ هزار تا یک میلیون شغل در کشور و حدود ۴۰ 

هزار شعل در استان ایجاد شود که این امر بدون همکاری بانک ها قابل اجرا نیست. 

وی با تاکید بر اینکه سهم آذربایجان غربی از اعتبار اطاعی چهار درصد است که چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال را شامل 

می شود، اظهار کرد: این میزان اعتبار در بخش روستایی،عشایری و مرزی این استان هزینه می شود که بیش از کل منابع 

توزیعی در قالب رفع موانع تولید در سال گذشته در این استان است. 

معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری با اشاره به فعالیت مناسب بانک های آذربایجان غربی در اختصاص منابع به رفع 

موانع تولید در سال گذشته و امسال بیان کرد: بانک هایی که جرات کرده و بیش از منابع خود در این خصوص مصارف 

داشته اند باید به جای بازخواست، تشویق شوند و من این امر را در تهران پیگیری می کنم. 

  

معاون رئیس جمهوری خبرداد:

اختصاص 12 هزارمیلیارد تومان 
برای رونق تولیدات روستایی و مرزی

 ┓ﾗｸあ └┎ぱ┑ ┓‒┗ﾘ┻ ﾗｷﾚ┕ ┦┦
!ﾀ┉┗ﾓ でｷﾘｻ ﾓｷ｠┑ でﾔ┎ﾍｷ  しﾗﾚｻ ﾃｷﾘぱ┍

 

۶۶ هزار پروزه نیمه کاره و کلنگ زده شده، روی میز دولت مانده که همه 

آنها ، مربوط به دوره زمانی دولت گذشته است.

به گزارش ایرنا، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با 

تاکید بر قطع وابستگی به نفت، گفت: باید به موضوع رمایه گذاری برای 

توسعه کشور، به طور جدی توجه و زمینه برای تسهیل آن ایجاد شود.

محمدباقر نوبخت اظهار کرد: طی سال های اخیر، در دوران پرموجی بوده 

ایم و با همه تاش ها، باید گفت در سال 9۲ از نظر منابع در موقعیتی بودیم 

که باید آن را تغییر می دادیم و تقلیل ۲ و نیم میلیون بشکه نفت به یک 

میلیون و در نهایت به ۳۰۰ هزار بشکه، هدف شوم دشمنان بود که اجازه 

ندادیم چنین اتفاقی بیفتد.

وی ادامه داد: با تغییر روند صورت گرفته، می توانیم اعام کنیم که ایران 

امروز به طور متوسط می تواند ۲ میلیون و ۶۳۸ هزار بشکه نفت در روز 

صادر کند اما به جهت کاهش قیمت نفت در هر بشکه، رقم درآمدی ما از 

نفت به نیمی از عددی رسید که در سال 9۲ داشتیم.

در  نفت ۱۰۴ دار  برای هر بشکه  اینکه در سال 9۲  یادآوری  با  نوبخت 

بازارهای جهانی امکان فروش داشتیم، گفت: متوسط آنچه که طی شش ماه 

نخست امسال بدست آمده، بین ۴۶ تا ۴۸ دار و کمر از نصف قیمت هر 

بشکه نفت در چهار سال گذشته بوده است.

سال  بود،  دار  میلیارد   ۲۵۱ بر  بالغ  که  منابعی   9۲ سال  در  افزود:  وی 

درصد  ۲۶ به  درصد،   ۴۱ از  و  یافت  کاهش  دار  میلیارد   ۱۵۷ به   گذشته 

 رسید.

نوبخت با بیان اینکه باید وابستگی به نفت را قطع کنیم، گفت: مالیات ها 

هم تا حدودی ظرفیت افزایش دارد و سهم مالیات ها را از ۳۳ درصد، به 

۳۶ درصد رسانده ایم و کوشیدیم کاهش منابع مالی را از سمت مالیات تا 

حدودی جران کنیم.

وی گفت: از مام مدیران در سطوح مختلف انتظار داریم با کارایی بیشر، از 

همین منابع محدود استفاده کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنانش گفت: مام تاش 

ها برای جذب رمایه گذاری خارجی، یک امر روری برای کمک به توسعه 

کشور بود و با وجود مجاب شدن کشورهای اروپایی به رمایه گذاری در 

ایران، دولت آمریکا عنادورزی می کرد.

اینکه کارها متوقف نشود، در کنار منابع نفت و  برای  به گفته نوبخت، 

مالیات، استفاده از اوراق مالی را با تصویب مجلس به عنوان راهکار دیگری 

به  از بدهی  برگزیدیم و طی سال گدشته، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 

پیانکاران، با این اوراق تسویه شد.

وی در توضیح پروژه های عمرانی گفت: ۶۶ هزار پروزه نیمه کاره و کلنگ 

زده شده، روی میز دولت مانده که همه آنها ، مربوط به دوره زمانی دولت 

گذشته است.

و  کرده  بندی  اولویت  را  محدود  اعتباری  منابع  و  پول  داد:  ادامه  وی 

افتتاح توانستند  می  رعت،  با  که  دادیم  اختصاص  هایی  پروژه   برای 

 شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تحقق بیش از ۷۳ درصد از طرح 

های عمرانی کشور اظهار کرد: تخصیص اعتباری ما برای استان ها طی شش 

ماه نخست امسال، ۴9 درصد بود و تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان بر اساس 

تفکیک تبره های مختلف، به استان ها اعتبار داده شده است.

رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود 

به  مشمول  نفر  میلیون  همه ۴۷  برای  عدالت  سهام 

صورت یکجا امکان واریز ندارد و به طور تدریجی به 

واریز می شود. حساب مشموان 

به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی؛ پوری 

حسینی درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار 

بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده 

سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد 

امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به 

صورت قانونی در اختیار مشموان قرار بگیرد.  رکت 

های رمایه پذیر از سال 9۵ باید سود تولید شده خود 

در  سازی  سازمان خصوصی  به  واگذاری  طریق  از  را 

زمان  تیرماه  پایان  البته  دهند.  قرار  مشموان  اختیار 

صدور مصوبات رکت های رمایه پذیر بود و طبق 

قانون بعد از آن ۸ ماه فرصت دارند تا این سود را به 

حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

اینکه چند رکت هم  به  اشاره  با  مقام مسوول  این 

وجود دارند که سال های مالی آنها ۳۱ خرداد و ۳۱ 

شهریور است که آنها در سال 9۷ پایان ۸ ماه قانونی 

به موجب  این سازمان  داد:  ادامه  فرا می رسد،  شان 

مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 

از رکت های رمایه  را  این سود  که  است  موظف 

اما تا  پذیر مطالبه و به حساب مشموان واریز کند 

زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده 

تا  وی  گفته  ندارد.طبق  وجود  کار  این  امکان  باشد 

امروز حدود ۲۰ درصد یعنی حدود ۶۵۰ میلیارد تومان 

از ۳۴۰۰ میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان 

تا  که  کردیم  اعام  ما  و  شده  واریز  سازی  خصوصی 

پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله 

آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته به دلیل 

بعضی مشکات فنی امکان واریز سود در مرحله اول 

کمی به تاخیر افتاده است. اما می توان این قول را به 

مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود 

آغاز خواهد شد.معاون وزیر اقتصاد تریح کرد: ضمنا 

این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود 

به صورت کامل واریز شود چرا که رکت های رمایه 

خود  مصوب  سود  واریز  برای  اسفند  انتهای  تا  پذیر 

فرصت دارند. البته این فرصت تا پایان شهریور، توسط 

شورای عالی سیاستهای اجرایی اصل ۴۴، یکاه مدید 

و تا پایان مهرماه مشموان فرصت داشتند در صورت 

مایل ارزش سهام خود را تا سقف یک میلیون تومان 

افزایش دهند که این فرصت نیز به امام رسیده است.

تاکید  عدالت  سهام  توزیع  نحوه  درباره  حسینی  پوری 

کرد: واریز سود برای همه ۴۷ میلیون نفر به صورت یکجا 

امکان واریز ندارد و در صورت روع واریز سود سهام 

عدالت به مرور به حساب مشموان انتقال خواهد یافت.

رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره بازگشت سهام 

مشموانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت 

نکرده اند هم گفت: در سال ۸۵ تعدادی از رکت ها به 

عنوان رکت های رمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی 

از سهام هر کدام از این رکت ها از یک تا نود درصد 

به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد. دولت هم برای هر 

نظر  در  سهم  تومان  میلیون  یک  زمان  آن  در  مشمول 

گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام 

قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت شود.

رییس کل سازمان 
خصوصی سازی خبر داد:

 ﾚばﾗｷ┗
 ﾀ┉ｷﾔド ┋ｸ┖ﾝ ﾓ┘ﾝ
 どﾊばﾗﾔﾁ ﾗ┘ジ └ｻ
┏［┘┎ヱ┍ ｹｸﾞﾍ └ｻ
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 معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه منابع محدود را بر چند 

 پروژه مهم کشور متمرکز کرده ایم، گفت: با تکمیل راه آهن گیان، حلقه مفقوده کریدور 

شال - جنوب تکمیل و این مسیر مهم اقتصادی، شکل می گیرد.

ایستگاه راه آهن  از  بازدید  به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمدباقر نوبخت در حاشیه 

فلکده رشت در جمع خرنگاران افزود: تا پایان سال، منابع مالی مربوطه را برای پروژه خط آهن 

قزوین - رشت و چهار پروژه ریلی دیگر شامل مسیرهایی به سمت همدان، ارومیه، کرمانشاه 

و تریز، متمرکز کرده ایم.

وی ادامه داد: پروژه ها در استان های دیگر نیز در اولویت کار قرار خواهد گرفت و به عنوان 

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعام می کنم که برای پنج پروژه ای که امسال باید آماده شوند، 

مشکل مالی نداریم.

به گفته معاون رئیس جمهوری، تصمیم بر این است بجای آنکه منابع محدود را بین هزاران 

پروژه قطره چکانی توزیع کنیم، با اولویت بندی، چهار یا پنج پروژه را مشخص و همه منابع را 

برای آماده شدن آنها متمرکز کنیم و سپس، راغ پروژه های دیگر برویم.

نوبخت با بیان اینکه تاکنون افزون بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور برای طرح های 

عمرانی اختصاص یافته، گفت: براساس گزارش خزانه، ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ 

پرداخت شده و با اختصاص اعتبار به پروژه های عمرانی، پروژه راه آهن قزوین - رشت نیز 

شتاب می گیرد.

وی با اشاره به اینکه خط ریلی قزوین - رشت به انزلی و آستارا در غرب استان گیان اتصال 

می یابد، خاطرنشان کرد: این پروژه از پروژه های اقتصاد مقاومتی سال جاری است که انتظار 

داشتیم و داریم هرچه ریع تر در مهلت باقی مانده تا پایان سال، آماده شود.

معاون رئیس جمهوری با یادآوری بازدید خود از مسیر راه آهن قزوین - رشت و آگاهی از 

مشکات فنی پروژه ادامه داد: امروز هم از ایستگاه فلکده رشت بازدید کردم ولی ما می خواهیم 

ایستگاهی در داخل شهر رشت هم وجود داشته باشد.

این مسیر را با رعت ۱۶۰ کیلومر در ساعت طی خواهد  اینکه قطار  با اشاره به  نوبخت 

کرد، تریح کرد: سفر از این طریق، وسیله مناسبی هم برای گیانی ها و هم گردشگران در 

تعطیات خواهد بود و می توانیم بسیاری از تنگناهای ترافیکی کنونی را پشت ر بگذرانیم.

وی اتصال این مسیر به انزلی و آستارا را حائز اهمیت خواند و گفت: این قطعه متفاوت از 

قطعات دیگر و جزو پنج پروژه اقتصاد مقاومتی است و اهمیت آن به این دلیل است که این 

قطعه، حلقه مفقوده باقی مانده از کریدور شال - جنوب است.

نوبخت با یادآوری برگزاری اجاس سه جانبه تهران با حضور رئیسان جمهوری ایران، روسیه و 

آذربایجان در دهم آبان ماه جاری و تاکید ران بر شکل گیری ریع تر کریدور شال - جنوب 

افزود: اگر این قطعه مام شود، می توانیم مام یا بخش قابل توجهی از کااهای روسی را به بندر 

چابهار و نیز از بندر چابهار به انزلی و آستارا برسانیم.

وی ادامه داد: در آینده ای نزدیک در جوار همین ایستگاه، شاهد رفت و آمدها و کسب و 

کارهایی خواهیم بود و به طور قطع، در اشتغال منطقه و رمایه گذاری در استان نقش موثری 

دارد بر این اساس، امیدواریم قبل از پایان سال جاری، شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم .

مسیر خط آهن قزوین - رشت ۱۶۴ کیلومر است و ساخت آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شده؛ این مسیر 

در قالب هشت قطعه کار می شود. تکمیل پروژه این خط ریلی تا پایان سال جاری و فازهای 

بعدی آن، یکی از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان گیان است. این خط ریلی قادر 

خواهد بود ساانه ۱۰ میلیون تن بار و سه میلیون مسافر را جابجا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

تکمیل کریدور شمال - جنوب
 با اتمام راه آهن گیان

       ｸ┕ ﾗ┘ヱあ ｸｻ ┓ﾓﾘﾂﾞせ ｿｷﾘあｷﾖ┍
ど┊┊┎┉ｷ ┐ぱｻ でｸ┕ ﾗ┗ﾔばﾘあ ﾓｸﾊばｷ でｷﾘｻ

عضو هیات مدیره راه آهن گفت: با ایجاد کریدور های بین امللی و مذاکرات با کشور های مختلف، 

زمینه افزایش ترانزیت اقتصادی از طریق راه آهن فراهم می شود.

با  جوان  خرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  آهن  راه  حرکت  و  سیر  معاون  عاشوری  حسین 

مهم  مسئله  یک  ترانزیت،  کرد:  اظهار  کشور  اقتصاد  در  ترانزیت  موضوع  اهمیت  به  اشاره 

پیگیری برای کشور به شار می رود که طی چند سال گذشته توسط راه آهن در حال   اقتصادی 

 است.

وی با بیان اینکه برای توسعه ترانزیت باید همکاری بین کشورها در قالب راه اندازی کریدورها 

را  پروژه ها  این  از کشورهای مختلف،  با  تعدادی  یابد تریح کرد: درچند سال گذشته   افزایش 

راه اندازی کرده ایم.

عضو هیات مدیره راه آهن یادآورشد: با کشور چین برای کریدور چین به ایران،کشور روسیه برای 

فعال سازی کریدور شال به جنوب و با کشور های اوکراین، لهستان، گرجستان برای فعال سازی 

کریدور جنوب به غرب مذاکرات بسیاری انجام شده است.

به گفته عاشوری، به منظور توسعه حمل نقل بین امللی و ترانزیت، مذاکرات گسرده ای با کشور های 

مختلف انجام شده است.

  どヰ┗ﾘ｠ ｸゲ┍ｷ ど┊ケｷ ┏ｸ┎┖ﾂ┍ ど━┘│ﾍ でｸ┕ ﾀあﾘヰ
ﾔ┒ﾂﾞ┕ ﾙｸﾝ┗ ﾀﾑｸﾝ ﾗﾓ

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت: رکت های حقوقی که در حوزه ساخت وساز فعال اند 

متهان اصلی برای امضافروشی به شار می روند.

فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفتگو با باشگاه خرنگاران جوان با بیان 

اینکه باید واقعیت امضا فروشی را در حوزه مهندسان ناظر بپذیریم اظهار کرد: امضا فروشی یک 

اتفاق نامبارکی است که در حوزه صنعت ساخت وساز دیده می شود و باید هرچه ریع تر مانع 

افزایش این پدیده شد.

وی در ادامه افزود: پدیده امضا فروشی طی چند سال گذشته در حوزه ساخت وساز افزایش یافنه و 

این امر در بخش رکت های حقوقی بیشر مشاهده می شود.

 چندی پیش، رییس سازمان نظام مهندسی ساختان استان تهران با قاطعیت اقدام به تکذیب۷ 

خر امضا فروشی از سوی مهندسان ناظر ساختان کرد و با قاطعیت اعام کرد که هیچ گزارشی 

از تخلفات مهندسان ساختان به شورای مرکزی نظام مهندسی مبنی بر امضا فروشی ارجاع نشده 

است.

 گفتنی است،پدیده امضا فروشی و حاشیه های آن چندی است که نقل محافل ناظران مهندسی و 

بساز بفروش ها شده است و باید هرچه ریعر مدعیان و مخالفان این طرح مدارک خود را برای 

اثبات ادعای خود ارائه دهند.

سازمان هواپیمایی اعام کرد:

 ┏ｸヰ┗ﾘ｠ ┏ｷﾘせ ｸｻ ﾓﾗ┘ﾑﾘｻ
 ┐ぱバｻﾗｷ ┋ｸばｷ でｸ┕ ﾀぱ┊ｻ

مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیایی اعام کرد: هان طور که پیش از این نیز تذکر داده شده بود 

سازمان هواپیایی کشوری با کلیه دفاتری که بلیت هواپیا را برای سفرهای ایام اربعین گران فروشی 

کرده اند، برخورد می کند.

رضا جعفرزاده در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد: تاکنون هشت دفر هواپیایی که بلیت هواپیا برای 

ایام اربعین را با قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته اند، تعلیق شده و برخی نیز تذکرات ازم را 

در این حوزه دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیایی آماده دریافت شکایات مردم از تخلفات در این زمینه است، بیان 

کرد، خوشبختانه بخش قابل توجهی از برنامه ریزی های انجام شده برای جلوگیری از افزایش نرخ 

بلیت اربعین نتیجه  بخش شده اما به هر حال احتال دارد درصد بسیار محدودی از تخلفات نیز 

در بازار دیده شود. از این رو به مردم اعام کرده ایم که می توانند با استفاده از راه های تعیین شده 

شکایات خود را اعام و در صورت لزوم، خسارت دریافت کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیایی همچنین درباره شایعه به وجود آمده درباره احتال 

پذیرفته نشدن بلیت های نسخه PDF در فرودگاه نجف اعام کرد: این موضوع رفا یک شایعه 

این سفر وجود  نهایی کردن  بلیت ها و  این  ارائه  امکان  برنامه ریزی های صورت گرفته  با   است و 

دارد. 

این  دنبال  به  و  کرده اند  سفر  عراق  به  کشوری  هواپیایی  سازمان  از  هیاتی  حار  حال  در 

نهایی را  اربعین  ایام  زائران  بازگشت  سفرهای  انجام  برای  ازم  مقدمات  مام  که   هستند 

 کنند.

ﾓﾗ┘ﾑ ど┍ ょｸﾑ ┏ｸ┒╈┎┕ └あ でﾙｸﾝ┘┑ でｸ┕ └┑ｸﾑ
خانه های نوسازی که با گذشت بیش از ۲ سال از ساخت  همچنان در انتظار متقاضی باقی ماندند.

به گزارش صداو سیا؛ بازار مسکن روزهای پاییزی خود را درحالی سپری می کند که بازار اجاره بها 

از رونق داد و ستد خود در روزهای گرم تابستان افتاده و بازار خرید نیز همچنان در اک خود فرو 

رفته است .

این در حالیست که قیمت ها در بازار خرید و فروش کاهش نیافته و همچنان با قیمت نا متعارف 

در برخی نقاط شهر تهران در فایل های بنگاههای اماک خاک می خورد.

در بین خانه های قدیمی و ۲۰ سال ساخت خانه های نوسازی هستند که بیش از ۲ سال از زمان 

ساخت آنان می گذرد و همچنان بدنبال متقاضی هستند.

البته این روند در بین مناطق ۱-۲-۳ تهران بدلیل مراژ باا و قیمت های گزاف بیشر است زیرا اگر 

توان مالی هم داشته باشند بدنبال خانه های بین ۴۰-۷۰ مر هستند.

قیمتی از آپارمانهای نوساز شهر تهران که البته در محله ها هم کوچه به کوچه قیمت ها میلیونی 

باا می رود به رح زیر است :

میدان تجریش )سعدآباد( قیمت هر مر مربع ۱۲ میلیون تومان، الهیه )گلنار( قیمت هر مر مربع 

۱۳ میلیون تومان، ولنجک )ساسان(۱۴ میلیون تومان، ازگل )درختی( قیمت هر مر مربع 9 میلیون 

و۳۰۰ هزار تومان ،دارآباد قیمت هر مر مربع ۸ میلیون تومان، کاشانک )امیری صبوری( هر مر 

مربع ۱۳ میلیون تومان، منظریه 9 میلیون تومان، شهرک ابوذر ۷ میلیون تومان، دزاشیب )رمضانی(۸ 

میلیون تومان ،گیشا )خیابان ۲۷( ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ستارخان بهبودی ۶ میلیون تومان، 

دروس ۱۰ میلیون تومان، آبشناسان ۵ میلیون تومان، امیراباد ۷ میلیون تومان ، نارمک ۶ میلیون 

تومان، کارگر جنوبی ۳ میلیون تومان  است .

تهران  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

گفت:چنانچه مذاکرات با بانک مرکزی برای 

مهر  مسکن  تسهیات  سود  نرخ  محاسبه 

هانند گذشته نتیجه ندهد این موضوع در 

دولت مطرح خواهد شد چرا که وزارت راه 

و شهرسازی به تغییر سیاست  برای مسکن 

نیست. راضی  مهر 

فارس  با  گو  و  گفت  در  محمدزاده  نادر 

افزایش  جدید  بخشنامه  خصوص  در 

گفت:  مهر  مسکن  متمم  تسهیات  سود 

بافاصله پس از اباغ این بخشنامه از سوی 

بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی به بانک 

مسکن اعام کرد که به هان روش گذشته 

عمل  و  محاسبه  را  مهر  مسکن  تسهیات 

کند.

اجرا  برای  جدیدی  دستورالعمل  افزود:  وی 

در سیستم محاسبه رخ نداده است و هان 

با  روش قبل است و اگر مشکلی رخ دهد 

دارد  شهرسازی  و  راه  وزارت  که  پایبندی 

شد. خواهد  برطرف  مشکل 

در  تهران  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

با  بانک مرکزی  آیا  که  این سوال  به  پاسخ 

این اقدام می خواهد از دولت مصوبه جدید 

دریافت کند، ادامه داد: ما اطاعی از بانک 

مرکزی برای اباغ این بخشنامه نداریم، اما 

آنچه که مشخص است این است که وزارت 

پروژه  اینکه  به  توجه  با  شهرسازی  و  راه 

مسکن مراحل پایانی خود را سپری می کند 

و در بسیاری از استان ها این پروژه به امام 

اگر  هم  تهران  استان  در  و  است  رسیده 

پردیس و پرند را کنار بگذاریم پروژه جدی 

تغییر  به  چندان  نداریم  مهر  مسکن  در 

نیست. راضی  سیاست  

و  راه  وزارت  کرد:  خاطرنشان  محمدزاده 

شهرسازی تغییر سیاست در مسکن مهر را 

به صاح می داند فارغ از اینکه مسکن مهر 

شاید نقد زیادی داشته باشد، اما نظر این 

وزارتخانه این است که مسکن مهر با هان 

رایط که روع شده تا انتها ادامه یابد و 

به این سمت حرکت کند که دولت و مردم 

کمک کنند تا خدمات عمومی در پروژه های 

مسکن مهر کیفی شود.

وی ادامه داد: به هر حال تغییر عملی در 

اما  داشت،  نخواهیم  مهر  مسکن  پروژه 

اینکه مسئله چگونه حل شود ازم است که 

اگر این موضوع تا دولت  هم کشیده شود 

این کار را وزارت راه و شهرسازی دنبال کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اضافه 

نتیجه  به  مذاکرات  اگر  حال  هر  به  کرد: 

نرسد و ازم باشد که برای حل این مشکل 

موضوع  این  شود،  کشیده  هم  دولت  به 

قطعاً از سوی دولت همراهی خواهد شد و 

بود. نخواهد  مشکلی 

دولت  رسانی  اطاع  پایگاه  تلگرامی  کانال 

افزایش  از  پس  کرد،  اعام  شب  چهارشنبه 

سقف تسهیات مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون 

مرحله  دو  طی  ریال  میلیون   ۴۰۰ به  ریال 

و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، نرخ 

سود این تسهیات نیازمند طرح و تصویب 

تضمین  بابت  وزیران  هیات  جلسه  در 

بخش  این  تا  بوده  تسهیات  سود  یارانه 

سود  های  نرخ  مشمول  نیز  تسهیات  از 

شود. قبلی  یارانه ای 

به عبارت دیگر، پرداخت مابه التفاوت نرخ 

سود تسهیات مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون 

ریال به ۴۰۰ میلیون ریال تا نرخ های مصوب 

شورای پول و اعتبار به عهده دولت است.

وزیر راه و شهرسازی نیز یک روز پس از اباغ 

این بخشنامه خطاب به بت شکن مدیرعامل 

روال  به  بازگشت  بر  دستور  مسکن  بانک 

قبل محاسبه نرخ سود تسهیات مسکن مهر 

 داد. براساس این گزارش، آخوندی خطاب به 

خصوص  در  مسکن  بانک  عامل  مدیر 

در  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیر  بخشنامه 

خصوص محاسبه نرخ سود تسهیات متمم 

 ۲۵ از  که  تسهیاتی  شامل  مهر  مسکن 

میلیون تومان به ۴۰ میلیون افزایش یافته 

است، اباغ کرد که »بافاصله این بخشنامه 

را متوقف کنید و مطابق روال گذشته عمل 

مایید«.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

نرخسودمسکنمهربدونتغییرمحاسبهمیشود

وزیر راه و شهرسازی به طور تلویحی پرداخت تسهیات 

افتتاح حساب در  به  را مروط  انبوه سازان  به  مسکن 

بانک مسکن اعام کرد و گفت:  سیاست ما این است که 

دیگر ساختان جدیدی به بافت فرسوده اضافه نشود.

با  نشست  در  آخوندی  عباس  تسنیم،  گزارش  به 

دیگر  که  است  این  ما  سیاست  کرد:   اظهار  انبوه سازان 

در  نشود،  اضافه  فرسوده  بافت  به  جدیدی  ساختان 

این راستا فرآیند مدنظر انبوه سازان برای ما بسیار حائز 

واحدهای  ساخت  از  پس  قطعا  که  چرا  است  اهمیت 

جدید می توانیم مردم را مجبور به انتقال از یک خانه 

کنیم. دیگر  خانه  به 

بانک و  از  انبوه سازان در اخذ وام  وی درباره مشکات 

امکان انتقال آن افزود: بدون شک باید در این مسیر از 

یک الگوی ذهنی و حقوقی مشخص تبعیت کرده و آن 

را به طور واضح در من قانون پیشنهادی خود در این 

حوزه به کار گیریم.

وی تریح کرد: به تصور من ذکر اختیار سازنده برای 

انجام پیش فروش واحد های احداثی در زمان عقد قرارداد 

با بانک مسکن امری روری است که باید در مرحله اول 

انجام شود، از سویی دیگر سازنده نیز برای کنرل هرچه 

بهر فرآیند اجرا از سوی بانک، ضمن باز کردن حسابی 

امانی در این بانک مامی اجاره بها و پول پیش فروش را در 

این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه شدن تسهیات 

واحدها  احداث  روند  در  پیش فروش  پول  و  پرداختی 

اطمینان حاصل کند، امری که به عقیده من در صورت 

تحقق بسیاری از مشکات موجود در این حوزه را رفع 

کرده و الگوی ذهنی خوبی در این فرآیند است.

تعداد  کشورها  سایر  در  این که  بیان  با  همچنین  وی 

زیادی از انواع نهادهای گوناگون در مسیر اجرای فرآیند 

پیش فروش ساختان مشغول به کار هستند که صندوق 

تضمین یکی از آن ها به شار می رود،  گفت: تصور کنید 

یا  پیش  فروشنده فوت کرده   قرارداد،  از عقد  که پس 

ورشکست شود در این زمان تکلیف پیش  خریدار چه 

خواهد بود؟ بحثی که متأسفانه ما در ایران به آن توجهی 

می کنیم در حالی که وجود آن امری روری محسوب 

می شود. قطعا فرآیند پیش فروش ساختان به تضامینی 

برای خریدار و فروشنده احتیاج دارد که اهل حرفه، خود 

باید حدود آن را پیدا کرده و آن را محقق سازند چرا که 

بدون شک این امر باعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و 

به سود آن خواهد بود.

سوابق  به  توجه  با  شد:  یادآور  شهرسازی  و  راه  وزیر 

درصدی  کردن  واریز  با  خود  سازنده ها  کشورها  سایر 

صندوق های تضمین را ایجاد و تنها کارکردهای اصلی 

آن می کنند که قطعا  از  استفاده  را مشمول  ساختان 

بسیار مفید خواهد  امری  آن ها  اقدامات  ارزیابی  برای 

بود.

برنامه های  و  اهداف  اهمیت  بر  تأکید  با  آخوندی  

انبوه سازان برای ورود به بافت فرسوده و حاشیه ای اعام 

موضوع  این  به  انبوه سازان  و  دولت  نگاه  کنون  کرد:تا 

بوده  جدید  مسکونی  واحدهای  ساخت  راستای  در 

سیاست  است.  نشده  موجود  واحدهای  به  توجهی  و 

بافت  به  جدیدی  ساختان  دیگر  که  است  این   ما 

فرسوده اضافه نشود، در این راستا فرآیند مدنظر شا 

است  اهمیت  حائز  بسیار  ما  برای  انبوه ساز  عنوان  به 

چرا که قطعا پس از ساخت واحدهای جدید می توانیم 

دیگر  خانه  به  خانه  یک  از  انتقال  به  مجبور  را   مردم 

ورود  برای  مدل  چندین  هم اکنون  کرد:  بیان  کنیم.وی 

به بافت های فرسوده و حاشیه ای در کشور وجود دارد 

ذخیره  عنوان  به  بافت  در  زمین  قطعه  یک  تهیه  که 

مدل  این  در  می رود،  شار  به  آن ها  از  یکی  ساختان 

بدین  و  شده  معاوضه  مجاور  قطعه  با  ذخیره  قطعه 

طریق روند ساخت و ساز تداوم پیدا می کند.در مدلی 

دیگر دولت پول خرید خانه را به انبوه ساز داده و سازنده 

را  مازاد  و  واگذار  مالکان  به  را  از ساخت، واحدها  پس 

می فروشد که احساس امنیت در این مدل تا حد زیادی 

می شود. دیده 

┐いﾞ┍ ┋ｷ┗ ﾀﾑｷﾓﾘ┻ ゴﾘヰ ┋］ドｷ
 ┏ｷﾙｸﾝ ┓┘ｼ┑ｷ └ｻ 



┤

  でﾗｸﾉ ┇ｸﾝ ﾗﾓ ｿｸ┑ｸバぱ┍ ┈ば┘ﾎﾁ でﾘｻｷﾘｻ ┣┪ ｀ばｷﾚ｠ｷ 
در هفت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 94 میلیون و 393 هزار بشکه میعانات گازی توسط مجتمع گاز 

پارس جنوبی صادر شده است. 

علی احمدی، رپرست دیسپچینگ مجتمع گاز پارس جنوبی در گفت و گو با ایلنا با بیان این خر، گفت: 

میزان صادرات میعانات گازی در سال گذشته در مدت مشابه حدود 88 میلیون و 464 هزار مر مکعب 

بوده است.

به گفته وی؛ صادرات گاز توسط کشتی ها امسال نزدیک به 7 درصد رشد داشته است.

احمدی افزود: تا انتهای مهر ماه در سال جاری همچنین بیش از 23 میلیون و 103 هزار بشکه میعانات گازی 

به پروشیمی بروزیه ارسال شده است.

گفتنی است؛ میعانات گازی ارسالی به پروشیمی برزویه نیز در سال گذشته نزدیک به 21 میلیون بشکه بوده 

که  رشد حدود 10 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه در سالیان اخیر مجتمع مشری جدیدی نیز برای ارسال میعانات گازی دارد، گفت: 

در سال گذشته مجتمع بیش از 267 هزار بشکه میعانات به پاایشگاه ستاره خلیج فارس تحویل داده که این 

میزان در سال جاری 30 برابر شده است.

به گفته احمدی در هفت ماهه ابتدای سال جاری حدود 8 میلیون و 420 هزار بشکه میعانات گازی به 

پاایشگاه ستاره خلیج فارس ارسال شده است.

どｻ┘┒ﾉ ﾛﾗｸ┻ ┡┣ ﾙｸ｠ »どﾝ で┘いﾝ« ┈バヱ┍ └ばｸ┻ ┣ ｺヴ┑
سه پایه مشعل سکوی سی فاز 13 پارس جنوبی پس از عملیات بارگیری، مهاربندی و حمل موفقیت آمیز از 

یارد رکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( در موقعیت مخزن فاز 13 نصب شد.

 به گزارش روابط عمومی رکت نفت وگاز پارس ، عملیات شمع کوبی و نصب کامل عرشه سه پایه یاد شده 

با توجه به رایط آب وهوایی تا 2 هفته دیگر به پایان می رسد. 

سه پایه مشعل موقعیت سی فاز 13 پارس جنوبی به وزن 446 تن و ارتفاع 69 مر سیزدهم آبان ماه، به 

وسیله جرثقیل دریایی اچ ال -5000 بر بارج آرمیس بارگیری و عازم موقعیت مخزنی این فاز در خلیج فارس 

شده بود. 

مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی پیش از این با اشاره به تریع در توسعه بخش فراساحل این طرح 

، تولید گاز از موقعیت های بی و دی را اولویت این طرح عنوان کرده بود. 

نصب سه پایه مشعل موقعیت دی نیز هفته گذشته در موقعیت سکوی 13 دی به پایان رسید. 

طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی برای استحصال 56 میلیون مر مکعب گاز ترش از میدان مشرک و تولید 

روزانه 50 میلیون مر مکعب گاز متان، 2900 تن گاز مایع، 75 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد 

طراحی شده است. این پروژه توسط کنرسیومی متشکل از رک تهای پروپایدار ایرانیان، مپنا و صدرا در 

دست اجراست. 

میدان عظیم پارس جنوبی شامل ١٣ پاایشگاه بزرگ گازی و ٤٠ سکوی تولیدی است که از این شار تاکنون 

١٠ پاایشگاه در بخش خشکی و ٢٥ سکو در دریا تکمیل و به بهره برداری رسیده است. 

در مجموع، کار ساخت سه پاایشگاه دیگر در دست اجراست و از ١٥ سکوی فازهایی که باید تکمیل و 

آماده راه اندازی شوند، هم اکنون ١٢ سکو در کارخانه رکت های سازنده در دست ساخت است و 2 سکو 

نیز از طرح توسعه فاز ١١ در مدت ٢ سال آینده و پس از نهایی شدن قرار داد توسعه این طرح ساخته 

خواهد شد. 

از سال 1374 عملیات اجرایی طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در شهرستان های عسلویه و کنگان 

استان بوشهر آغاز شده و تاکنون از مجموع 24 فاز توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی 18 فاز به بهره 

برداری رسیده و 6 فاز دیگر در دست اجراست که تا پایان سال 1397 باید همه این طرح ها به بهره برداری 

برسد. 

هم اکنون از 18 فاز در بهره برداری میدان گازی پارس جنوبی روزانه 540 میلیون مرمکعب گاز تولید می 

شود. 

 
تا سال 2040

┏ｸ┖ﾉ で‒ﾘ┑ｷ ﾔｼﾝ ﾗﾓ ょｸ┻ でｸ┕ ﾀﾑ┘ﾝ ┌┖ﾝ
ﾔｻｸば ど┍ ｀ばｷﾚ｠ｷ ﾔケﾗﾓ ┩ 

اوپک در گزارش چشم انداز جهان انرژی 2040 پیش بینی کرد: سهم انرژی های پاک در سبد انرژی جهان از 

30.3 در سال 2015 به 39.7 افزایش و در مقابل سهم نفت و زغالسنگ کاهش می یابد.

 به گزارش ایرنا و بر اساس گزارش پیش بینی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( که ساعاتی پیش 

منتر شد، سهم گاز طبیعی در سبد انرژی جهان از 21.5 درصد در سال 2015 میادی به 25.1 درصد در 

سال 2040 می رسد.

بنا به این پیش بینی، سهم انرژی هسته ای از 4.9 درصد در سال 2015 به 6.4 درصد در سال 2040 می رسد 

و سهم انرژی آبی و سایر انرژی های تجدیدپذیر نیز به ترتیب از 2.5 و 1.4 درصد در سال 2015 به 2.8 و 5.4 

درصد افزایش می یابد.در مقابل سهم نفت در سبد انرژی جهان از 31.3 درصد در سال 2015 به 27.1 درصد 

در سال 2040 کاهش خواهد یافت و سهم زغالسنگ و انرژی حاصل از سوزاندن چوب و سایر محصوات 

ارگانیک نیز به ترتیب از 28.3 و 10.1 درصد در سال 2015 به 23.2 و 10 درصد در سال 2040 افت می کند.

اوپک همچنین پیش بینی کرد، تقاضای جهانی نفت از 95.4 میلیون بشکه در روز در سال 2016 با 15.8 

درصد رشد به 111.1 میلیون بشکه در روز در سال 2040 خواهد رسید، در حالی که تولید نفت خام و گاز 

طبیعی غیراوپک از 49.7 میلیون بشکه در روز در سال 2016 با 4.2درصد کاهش به 48.1 میلیون بشکه در 

روز در سال 2040 می رسد.
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از  بیشر  زاهدانی ها  امسال  زمستان 

بهره مندی از گاز، با مرف سوخت 

مایع باید به جنگ رما بروند. از ایرو 

فرآورده های  پخش  ملی  مدیر رکت 

نفتی منطقه زاهدان از افزایش توزیع 

سوخت مایع در این منطقه خر داده 

است. 

استان  تسنیم،  گزارش  به 

تنها   93 سال  تا  سیستان وبلوچستان 

گاز  نعمت  از  که  بود  کشور  استان 

لحاظ  به  مساله  این  و  بود  بهره  بی 

اقتصادی و اجتاعی مشکاتی را برای 

مردم این استان به وجود آورده بود. 

در سال 93 با گازرسانی به ایرانشهر، 

7 هزار مشرک خانگی، یک نیروگاه و 

یک جایگاه CNG در استان سیستان 

بهره مند  گاز  نعمت  از  بلوچستان  و 

از  بهره  بی  استان  باقی  اما  شدند 

سالها  از  بعد  ماند.  باقی  گاز  نعمت 

و  سیستان  به  گازرسانی  در  تأخیر 

نیمه  در  بود  شده  مقرر  بلوچستان، 

شهر  دومین  به  گاز  سال 95  نخست 

برسد  زاهدان  شهر  یعنی  استان  این 

اما این مهم باز هم محقق نشد و به 

تأخیر افتاد؛ تا اینکه این امر در تاریخ 

دهم اسفند 95 با حضور رئیس جمهور 

محقق شد و روشن شدن شعله گاز در 

میدان گاز شهر زاهدان از تکمیل خط 

لوله 262 کیلومری ایرانشهر - زاهدان 

داشت. حکایت 

و  لوله  خط  این  احداث  تکمیل  با 

برنامه  زاهدان،  شهر  به  گاز  رسیدن 

تا 110 هزار خانواده  ریزی شده بود 

مند  بهره  گاز  نعمت  از  زاهدانی 

شوند اما با توجه به پیرفت فیزیکی 

ساخت خط لوله در شهر زاهدان این 

هدفگذاری نیز محقق نشد و در واقع 

گاز به شهر زاهدان رسید اما به دلیل 

گازرسانی  لوله  خطوط  تکمیل  عدم 

زاهدانی ها  به  گاز  زاهدان،  شهر  در 

نرسید. از ایرو مقرر شد تا پایان سال 

95 حدود 5 هزار خانواده زاهدانی از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند و 

های  خانواده  مامی  برخورداری  برای 

زاهدانی، برنامه ای چهار ساله تا پایان 

شد. مدون   1399 سال 

مدیرعامل  طهرانی«  حسن  »محمد 

رکت گاز استان سیستان و بلوچستان 

در این خصوص جزئیات این برنامه در 

سال 95 گفت: تعداد 5 هزار مشرک 

مشرک  هزار   30 تعداد   ،95 سال  در 

مشرک  هزار   30 تعداد   ،96 سال  در 

در سال 97، تعداد 25 هزار مشرک در 

سال 98 و در نهایت 20 هزار مشرک 

در سال 99 در سطح شهرستان زاهدان 

از اشراک گاز بهره مند می شوند.

گازرسانی  برنامه ریزی که مبنای  این 

به شهر زاهدان شد، در روند اجرا با 

حالی  در  است.  شده  مواجه  تأخیر 

که قرار بود در سال 96 به 30 هزار 

خانواده زاهدانی گازرسانی شود، روند 

گازرسانی ها نشان می دهد که تا پایان 

سال حتی نیمی از این هدفگذاری هم 

محقق می شود.

ماه  اردیبهشت  تا   90 سال  ابتدای  از 

از مجموع 1350 کیلومر  سال جاری 

زاهدان،  شهرستان  گاز  توزیع  شبکه 

و  بود  شده  اجرا  کیلومر   140 فقط 

رسیدن  با  تا  شد  موجب  امر  همین 

به  گازرسانی  امکان  زاهدان،  به  گاز 

از  باشد.  نداشته  وجود  زاهدانی ها 

نیمه نخست  پایان  تا  اردیبهشت ماه 

از  دیگر  کیلومر   90 نیز  جاری  سال 

زاهدان  شهر  درون  گاز  توزیع  شبکه 

گازرسانی  شبکه  تکمیل  و  شده  اجرا 

این شهر به میزان 230 کیلومر محقق 

شده است. با این وجود تنها در 120 

کیلومر آن گاز تزریق شده و با نصب 

3200 عملک گاز، امکان گازرسانی به 

هزار   110 مجموع  از  مشرک   8000

است. شده  مهیا  شهر  این  خانواده 

با تأخیر ایجاد شده در گازرسانی این 

شهر، هدفگذاری گازرسانی به 30 هزار 

مشرک در سال جاری، به گازرسانی به 

12 هزار مشرک کاهش یافته است.

مدیرعامل  طهرانی«  حسن  »محمد 

رکت گاز استان سیستان و بلوچستان 

با تأیید این موضوع در این خصوص 

گازرسانی  امکان  امسال  »برای  گفت: 

و  است  فراهم  مشرک  هزار   12 به 

افزوده  تعداد  این  بر  آینده  سال  از 

شد.” خواهد 

مایع  گاز  و  سفید  نفت  همچنان 

مرف  سبد  در  را  سهم  بیشرین 

سوخت مردم زاهدان دارند. در عین 

حال، رکت گاز این استان رایزنی ها 

و نامه نگاری هایی را با رکت پخش 

فرآورده های نفتی آغاز کرده تا سهمیه 

نفت سفید و گاز مایع خانواده هایی 

قرار  شده  گذاری  لوله  مسیر  در  که 

برای  افراد  این  تا  شود  حذف  دارند 

کنند. همکاری  گاز  انشعاب  برقراری 

از  بیشر  زاهدانی ها  امسال  زمستان 

بهره مندی از گاز، با مرف سوخت 

از  بروند.  رما  جنگ  به  باید  مایع 

مدیر رکت  باادست«  »کورش  ایرو 

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

زاهدان از افزایش توزیع سوخت مایع 

در این منطقه خر داد و گفت: در 7 

لیر  میلیون   181 امسال  نخست  ماه 

ذخیره سازی  منظور  به  سفید  نفت 

زمستانی و مواجهه با هوای رد میان 

خانوارهای منطقه زاهدان توزیع شده 

است.

جوی  رایط  دلیل  به  افزود:  وی 

و  تامین  مشکات  و  رد  فصول  در 

کوتاه  زمان  مدت  در  فرآورده  حمل 

ذخیره سازی  ظرفیت  محدودبودن  و 

شده  انجام  ریزی  برنامه  با  منطقه، 

بخشی از سهمیه نفت سفید خانوارها 

جهت ذخیره سازی زمستانی در نیمه 

است. شده  توزیع  امسال  اول 

فرآورده های  پخش  ملی  مدیر رکت 

نفتی منطقه زاهدان با اشاره به اجرای 

طرح گازرسانی سیستان و بلوچستان، 

گفت: در بخش هایی از شهر زاهدان 

طرح گازکشی منازل شهروندان از سوی 

اجراست  حال  در  استان  گاز  رکت 

بخش های  به  گازرسانی  توسعه  با  و 

رفاه  تامین  بر  عاوه  شهر  مختلف 

مرف  خانوارهای  تعداد  شهروندان، 

کننده نفت سفید نیز کاهش می یابد.

توزیع گسترده سوخت مایع برای زمستان امسال 

درحالی که طبق پیش بینی های انجام شده تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی تا پایان سال 

جاری باید به 150 هزار بشکه برسد، آمار و ارقام حاکی از آن است که آزادگان جنوبی به عنوان 

بزرگرین میدان مشرک نفتی کشور با ظرفیت تولید روزانه بیش از 80 هزار بشکه نفت در حال 

تولید است و پیش بینی می شود این مقدار تولید طی یک ماه آینده به بیش از 100 هزار بشکه 

در روز برسد.

به گزارش ایسنا، میدان نفتی آزادگان جنوبی در 80 کیلومری غرب اهواز و در مجاورت مرز عراق واقع 

شده است. فاز اول توسعه این میدان به صورت بیع متقابل در حال انجام است و فازهای توسعه ای 

بعدی به صورت یکپارچه با میدان آزادگان شالی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی تحت پیگیری 

 است. در این راستا تفاهم نامه هایی با رکت های ایپکس، توتال، تنکو، پروناس و شل امضاء شده

 است.

 نفت درجای میدان آزادگان جنوبی 27 میلیارد بشکه و ریب برداشت از این میدان 6.6 درصد 

)در سازندهای فهلیان روک، گدوان و کژدمی( است. تاکنون 62 حلقه چاه در میدان نفتی 

آزادگان جنوبی حفر شده است.

تولید مطابق برنامه توسعه فاز یک از این میدان 320 هزار بشکه است و میزان تولید واقعی در 

اسفندماه پارسال 45 هزار بشکه در روز بوده است. نفت خام ارسالی از میدان آزادگان جنوبی 

)تولید زود هنگام و فاز یک و دو( در سال گذشته 45 هزار بشکه بوده که این میزان طبق برنامه 

تا پایان سال جاری به 150 هزار بشکه و در سال 1397 به 320 هزار بشکه خواهد رسید. چشم 

انداز تولید از این میدان 600 هزار بشکه در روز است.

طی ماه آینده صورت می گیرد؛

افزایش ۲۰ هزار بشکه ای تولید نفت در میدان آزادگان جنوبی 

معاون وزیر نفت با بیان این که با سواپ )معاوضه( ترکمنستان به ترکیه و عراق مخالف هستیم، از 

مذاکره با عشق آباد برای صادرات مشرک گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس خر داد.

 حمیدرضا عراقی در گفت وگو با ایرنا درباره طرح سواپ )معاوضه( گاز ترکمنستان از طریق ایران، 

اضافه کرد: تاکنون بحث سواپ گاز ترکمنستان به کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان مطرح شده است.

مدیرعامل رکت ملی گاز افزود: در نهایت، با سواپ گاز این کشور به عراق و ترکیه مخالفت کردیم، 

اما سواپ گاز به ارمنستان و جمهوری آذربایجان، مانعی ندارد و اکنون در جریان است.

به  گاز  برای صادرات مشرک  ترکمنستان  با  مذاکرات  داد:  ادامه  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 

است. جریان  در  همچنان  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 

پیش از این، عراقی از افزایش صادرات گاز به عراق به 12 میلیون مرمکعب در روز خر داده و اعام 

کرده بود صادرات گاز به جنوب عراق )بره( نیز تا پایان امسال آغاز می شود.

ترکیه و عراق به عنوان بازارهای بزرگ واردات گاز به شار می روند که ایران در نظر دارد، صادرات 

گاز خود به آنها را در آینده افزایش دهد؛ بنابراین مایلی به سواپ گاز ترکمنستان به این کشورها 

ندارد، زیرا سبب محدون شدن بازار صادرات گاز ایران در آینده می شود.

ایران در مرکز کشورهای تولیدکننده و مرف کننده گاز و نفت در منطقه قرار دارد و بر این اساس 

به عنوان قطب نقل و انتقال انرژی به شار می رود.

از مهمرین طرح های ایران برای ترانزیت و سواپ انرژی می توان به سواپ نفت کشورهای حاشیه 

دریای خزر به خلیج فارس اشاره کرد که پس از حدود 6 سال وقفه از تابستان امسال دوباره آغاز 

شده است.طرح سواپ نفت عراق و همچنین روسیه به پایانه های نفتی خلیج فارس نیز از دیگرطرح 

ها به شار می رود.

 

 معاون وزیر نفت اعام کرد:

 ┏ｸﾂﾞ┒┎あﾘﾁ ┗ ┏ｷﾘばｷ ｿｷﾘあｷﾖ┍ 

 ﾛﾗｸ｠ ﾈぱ┊ﾑ └ｻ ﾙｸせ ょﾘﾂヱ┍ ｿｷﾗﾓｸケ でｷﾘｻ

مدیرعامل رکت آب و فاضاب استان تهران با بیان اینکه پروژه 

کاهش آب بدون درآمد تهران توسط رکت فرانسوی سوئز هنوز 

در مرحله انجام فرایند تضمین پرداخت توسط دولت قرار دارد 

گفت:پرت آب در تهران به صورت واقعی 11 درصد است.

محمد پرورش در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سئوال که 

چرا آغاز پروژه کاهش پرت آب تهران توسط فرانسویها با گذشت 

سوئز  گفت: رکت  است  نشده  اجرایی  هنوز  سال  یک  حدود 

فرانسوی برای حضور در ایران دو بحث داشت که یکی مالی بود 

که بین وزرا و دولت ها توافق شده بود تا این کار را انجام دهند.

اینکه این پروژه که تکنولوژی روز دنیا بوده و  اشاره به  با  وی 

شود  انجام  تهران  یک  منطقه  در  است  قرار  پایلوت  عنوان  به 

را سخت  کار  که  داشت  فنی  بحث  نظر یک  مورد  گفت:پروژه 

می کرد بنابراین مام بحث های فنی جمع آوری و بصورت پروتکل 

شد.

پرورش ادامه داد:برای آغاز این پروژه یک بحث تضمین پرداخت 

بود که از ابتدا اعام کرده بودیم که رکت آب و فاضاب منطقه 

یک تهران ظرفیت این مدل را ندارد و در حال پیگیری هستیم که 

براساس توافقنامه ای که در حضور رئیس جمهور فرانسه و رئیس 

جمهور ایران امضاء شد بحث تأمین منابع مالی بود.

مدیر عامل رکت آب و فاضاب استان تهران اضافه کرد:حال که 

رکت سوئز فرانسه این کار را فاینانس می کند، تضمین پرداخت را 

باید دولت انجام دهد که فرایند آن در حال انجام است. 

»سوئز«  فرانسوی  و رکت  تهران  استان  فاضاب  و  آب  رکت 

درآمد،  بدون  آب  کاهش  زمینه  در  گذشته  سال  ماه  دی  اواخر 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند و بر اساس این تفاهم نامه که 

در حضور محمد پرورش، مدیرعامل رکت آبفای استان تهران و 

مسئوان ارشد رکت فرانسوی سوئز به امضا رسید، این رکت 

در زمینه کاهش آب بدون درآمد رکت آبفای منطقه یک به 15 

درصد طی یک بازه زمانی پنج ساله فعالیت خواهد داشت.

این طرح در ابعاد سه گانه فنی شامل طراحی و پیاده سازی، مالی 

شامل تجهیز منابع مالی فاینانس با استفاده از خطوط اعتباری 

کشور فرانسه و آموزش و نوآوری اجرا می شود.

پرورش در خصوص میزان تلفات آب در تهران گفت:باید ساانه 

کمر از یک درصد تلفات آب را کاهش دهیم که برای کاهش یک 

درصد از پرت آب 200 میلیارد تومان پول نیاز داریم.

وی افزود: در حال حار اگر چه تلفات آب در تهران حدود 23.5 

درصد است اما در کل 11 درصد از این  23.5 درصد آب پرت 

واقعی است که این عدد هم برای 18 هزار کیلومر شبکه آب عدد 

خیلی باایی نیست.

به شرط تضمین پرداخت دولت

فرانسویهاکاهشتلفاتآبتهرانرااستارتمیزنند



معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری سمنان در آستانه هشتمین همایش سرمایه گذاری اعام کرد:

رشد 80درصدی اجرای تفاهمنامه های 
62هزار میلیاردی پسابرجام سمنان تا پایان امسال

استانداری سمنان  اقتصادی و توسعه منابع  امور  معاون هاهنگی 

از استان سمنان به عنوان مبتکر و پیشنهاد دهنده هایش معرفی 

با  امسال  آذرماه  که  ایران  اقتصادی  و  رمایه گذاری  فرصت های 

و  برد  نام  می شود  برگزار  خارجی  و  داخلی  حضور 400رمایه گذار 

گفت: استان سمنان از موفق ترین استان ها در برگزاری هایش های 

هفت  هایش  این  از  پیش  تا  و  بوده  پسابرجام  در  رمایه گذاری 

است.  کرده  برگزار  استان  در  رمایه گذاری  هایش 

محمد همتیان در نشست خری با اصحاب رسانه استان از انعقاد 

با رمایه گذاران در  ریال  میلیارد  ارزش 62 هزار  به  127تفاهمنامه 

تاکنون 40  استان خر داد و اظهار کرد:  این  هفت هایش پیشین 

پیش بینی  که  داشته اند  پیرفت  شده  انجام  تفاهمنامه های  درصد 

تا پایان سال به بیش از 80درصد برسد. می شود این رقم 

این هایش های هفتگانه در بخش های مختلف  اینکه  بیان  با  وی 

برگزار شده افزود: ارزش تفاهمنامه های انجام شده استان در مجموع 

6200میلیارد تومان بوده که رقم قابل توجهی است.

شدن  اجرایی  روند  هفتگی  پیگیری  از  سمنان  استاندار  معاون 

تفاهمنامه ها در استان از سوی استاندار و مدیران استان خر داد و 

اضافه کرد: در همین راستا تاکنون ده ها جلسه با رمایه گذاران بخش 

خصوصی، دستگاه های متولی و بررسی موانع پیش روی رمایه گذاری 

در استان برگزار شده است.

همتیان با ابراز خرسندی از روند روبه رشد رمایه گذاری ها در این 

استان گفت: خوشبختانه امروز فعاان بخش خصوصی به این نتیجه 

رسیدند که استان سمنان از رمایه گذاران حایت و پشتیبانی جدی 

اهداف و هدفگذاری های  برنامه ها،  راستای  این مهم در  و  می کند 

دولت دکر روحانی صورت می گیرد.

استانداری سمنان  اقتصادی و توسعه منابع  امور  معاون هاهنگی 

ادامه داد: تاش همه مسئوان استان بر این است که با رصد مستمر 

اجرای  روند  در  تریع  و  رمایه گذاران  با  تعامل  و  تفاهمنامه ها 

پروژه ها، زمان بهره برداری از این پروژه ها و طرح ها به حداقل زمان 

برسد.  ممکن 

و  فرصت های رمایه گذاری  معرفی  اینکه هایش  به  اشاره  با  وی 

اقتصادی ایران در تهران و در چهار روز متوالی برگزار می شود گفت: 

استان همه توان خود را برای جذب بیشرین رمایه از این هایش 

بین امللی  به کار می گیرد ضمن اینکه با توجه به اهمیت هایش و 

گسره آن دیگر استان ها نیز می توانند از این فرصت بهره مند شوند.

همتیان با بیان اینکه در هفت هایش پیشین از ظرفیت های داخلی 

استفاده شده خاطرنشان کرد: برگزاری هشتمین هایش در گسره ای 

کان تر و با هدف استفاده از رمایه های خارجی که از دستاوردهای 

دولت تدبیر و امید در گشایش روابط اقتصادی و بین امللی است، 

برگزار می شود.

کاسن  و  تولید  به  رونق بخشی  در  سمنان  استان  توفیقات  به  وی   

این دست و  از  بیکاری اشاره کرد و گفت: برپایی هایش هایی  از 

جذب رمایه گذاران خارجی می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و ثبات 

اقتصادی در استان و کشور کمک شایانی کند.

همچنین در این هایش امیر خلیلی خواه مدیر کل امور اقتصادو 

دارایی استان سمنان هم بیان داشت : آنچه به عنوان اصل در برنامه 

ششم پذیرفته شده است  جذب رمایه خارجی است و ما باید بیش 

از 60 میلیارد دار از منابع مالی مورد نیاز کشور را از رمایه گذاران 

خارجی جذب مائیم.

وی افزود : کشورهای آمان، دامارک، فناند، فرانسه، نهادهای مشرک 

کنگ،  هنگ  سوئد،  ربستان،  عربستان،  ژاپن،  روسیه،  چندملیتی، 

انگلستان و... برای حضور در هایش اعام آمادگی کرده اند.

خلیلی خواه اظهار داشت:  این برنامه در 4 الی 7 آذرماه در سالن 

هایش های صدا و سیا با حضور دولتمردان و رمایه گذاران و 

برگزار می شود. و خارجی  داخلی  مایندگان بخش خصوصی 

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان افزود:  فرصتهای رمایه 

گذاری خارجی در ایران در قالب پنل های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

ایران و جهان، امور بانکی، مالی و امور بیمه، انرژیهای پاک، کشاورزی 

و صنایع وابسته، صنعت توریسم با اولویت توریسم سامت، و پنل 

صنعت و معدن برنامه ریزی شده است.

وی گفت:  تا پایان سال 94، حدود 105 میلیون دار مصوبه رمایه 

گذاری خارجی در استان داشته ایم  که از این رقم 76 میلیون دار وارد 

استان و تبدیل به کارخانه شده است و در سال 95 بیش از 75 مذاکره 

بین امللی در مرکز خدمات برگزار گردید و هم چنین در 7 ماهه اول 

سال جاری بیش از 36 مذاکره با رمایه گذاران خارجی و 33 مذاکره 

با رمایه گذاران داخلی داشتیم.

در ادامه منوچهر صادقی مدیر کل دفر جذب و حایت از رمایه 

گذاری استانداری گفت:  بعد از برجام اولین حرکت جدی کشور در 

گرو این هایش بین امللی به همت استان سمنان رقم میخورد.

وی اظهار داشت: آمار نرخ بیکاری سال 95 و 96 در کل کشور و آمار 

استان سمنان گویای این کار است که ما موفقیتهای بسیار جدی با 

کمرین نرخ رشد بیکاری در تابستان 96 در مجموع استان داشته ایم.

صادقی افزود : عوامل مؤثر در رونق تولید تأمین منابع ریالی و ارزی، 

داشن تکنولوژی بروز و آپدیت، داشن بازار هدف، اتصال به شبکه 

بین امللی اقتصاد، و رمایه گذاری مستقیم خارجی)FTI( است.
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استاندار سمنان :
ﾀﾝｷ でﾗｷﾖせ └ばｸ┍ﾘﾝ どヴヴﾒﾁ ┈┒┻ でｷﾗｷﾓ ┏ｸﾂﾝｷ ｸ┖┒ﾁ ┏ｸ┒┎ﾝ ┏ｸﾂﾝｷ 

 استاندار سمنان در جلسه هاهنگی نشست رمایه گذاری با فرمانداران و دستگاه های ذی ربط افزود: استان 

سمنان، تنها استان صاحب پنل تخصصی در نشست معرفی فرصت های اقتصادی و رمایه گذاری می باشد که 

فرصت ویژه ای برای جذب رمایه گذار خارجی در  استان سمنان را فراهم آورده است که در صورت اهتام و 

همکاری همه دستگاه ها مطمئنأ رمایه ای بیش از کل بودجه سالیانه استان جذب خواهد شد.

محمدرضا خباز در ادامه اجرای این نشست را حفظ منافع استان و ملی دانست و اولویت کاری مدیران در 

روزهای باقی مانده تا نشست را رمایه گذاری خارجی متذکر شد. 

وی اولین وظیفه دستگاه ها را اطاع رسانی در سطح شهرها و سایت ها دانست.

استاندار سمنان، شناسایی و معرفی همه فرصت های رمایه گذاری توسط دستگاه ها به دبیرخانه این نشست 

را متذکر شد.

ایشان در پایان، همتیان معاون  هاهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری را به عنوان دبیر پنل استان 

سمنان در این نشست معرفی مود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان :
┌ぱ┒あ ヅｸ｠ﾓ ﾗ┘ヱあ ┗ ┏ｸﾂﾝｷ デ｠ｸ┒┍ ┗ ┗ﾘｻｫ ﾙｷ ﾔばｸｻ でﾗｷﾖせ └ばｸ┍ﾘﾝ ﾀﾞヱ┑ ﾗﾓ

ماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان سمنان و دبیر برگزاری نشست رمایه گذاری گفت: در 

نشست رمایه گذاری باید از آبرو و منافع استان سمنان و کشور دفاع کنیم و همه فرمانداری ها و دستگاه های 

اجرایی و عل الخصوص دستگاه های حامی و ذی ربط با نشست، می بایست در این مسیر به جهت حفظ منافع 

استان و حداکر بهره وری از پنل اختصاصی استان، همکاری و ارتباطات ازم را در ارع وقت در معرفی فرصت 

های رمایه گذاری به دبیرخانه نشست داشته باشند. 

امیر خلیلی خواه در ادامه همکاری در اطاع رسانی این هایش به رمایه گذاران و صاحبان پروژه و مردم را 

مهمرین همکاری با دبیرخانه نشست رمایه گذاری دانست.

どﾂあﾗｸヱ┍ でｸ┕ ┓‒┗ﾘ┻ でｷﾘﾉｷ ﾘｻ ﾙｷ┘┕ｷ ﾗｷﾓﾘ┖ヰ ﾔぱあｸﾁ
ﾗ┘ヱあ ┈あ ┐┕ｫ ┓ｷﾗ ﾀあﾘヰ ｸｻ 

شهردار اهواز در خصوص نتایج نشست مشرک روز گذشته خود در تهران با دکرمحمدزاده معاون وزیر راه و 

شهرسازی و مدیرکل رکت راه آهن جمهوری اسامی و دکر ریعتی استاندار خوزستان گفت: یکی از موضوعات 

مطرح شده در این جلسه، مشکات  ناشی از عبور خطوط راه آهن در شهر اهواز است که امیدواریم با اجرای 

پروژه های مشرک، این خطوط به فرصتی برای شهر اهواز تبدیل شوند.

منصور کتانباف همچنین بر لزوم افزایش میزان دسرسی در دو سوی خطوط ریلی برای شهروندان و استفاده بهینه 

از زمین های راه آهن جهت اجرای پروژه های مشارکتی تاکید کرد و افزود: مدیرعامل  رکت راه آهن جمهوری 

اسامی  جهت اجرای این پروژه ها به صورت گسرده اعام همکاری کرده و استاندار خوزستان نیز بر انجام 

توافقاتی در این خصوص با رکت راه آهن در راستای کاهش معضات موجود تاکید کرد.

وی همچنین از تشکیل کمیته ای مشرک از سوی رکت راه آهن و شهرداری اهواز خر داد و تریح کرد: مقرر 

شد طی دو هفته کلیه موضوعات و چالش های میان شهرداری اهواز  و راه آهن شناسایی و برای رفع آنها 

راهکارهای ازم ارائه شود. همچنین بزودی در جلسه ای به میزبانی  شهرداری اهواز و با حضور دکر محمدزاده 

مدیرعامل  رکت راه آهن جمهوری اسامی نتایج و توافقات حاصل شده تصویب و اجرا میشود و دستور کارهای 

ازم برای اجرایی شدن هرچه ریعر پروژه های پیشنهادی ارائه خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان :
｀ばｷﾚ｠ｷ でｷﾘｻ どﾂケﾘ｠ ┈┍ｸド ﾘぱピ ﾔ┒｠ｷﾔ┻ 

 ┏ｷﾘﾎｻ ﾀばﾘばﾔ┍ ﾗﾓ ┏ｸﾂﾝﾙ┘ﾑ でｷ └│ズ┒┍ 〞ﾘｻ ﾀあﾘヰ でｸ┕ どばｸ┑ｷ┘ﾁ 
مدیر روابط عمومی رکت برق منطقه ای خوزستان : برنامه های مهمی در هفته پدافند غیر عامل توسط این 

رکت انجام شد .

تورج فتاحی اظهار کرد: برای حفظ یکپارچگی در برنامه های هفته پدافند غیر عامل، برنامه هایی از قبیل تهیه و 

نصب پاکارد و بر و ... ، برگزاری جلسات هفتگی و نکوداشت هفته پدافند غیرعامل، برگزاری دوره های آموزشی 

و توجیهی، برگزاری مسابقه علمی در زمینه پدافند غیر عامل و .. متناسب با نیاز در این رکت برگزار شد.

وی درتعریف پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش 

بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های روری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در 

مقابل تهدیدات می گردد.

فتاحی اضافه کرد: هدف از پدافند غیرعامل ایجاد امنیت در برابر تهدیدات و عوامل خطر آفرین، ایجاد و حفظ 

آمادگی برای مقابله با تهدیدات محتمل، حفظ جان افراد جامعه و کم کردن آسیب پذیری )کاهش تلفات و 

خسارات ( است، طبیعی است که این اهداف متناسب با راهرد و نوع کارکرد رکت برق منطقه ای تعریف می 

شود.

مدیر روابط عمومی رکت برق منطقه ای خوزستان هفته پدافند غیر عامل را فرصتی برای شناخت انواع آسیب 

پذیری های رکت دانست و افزود: هفته پدافند غیر عامل فرصتی است تا توانایی رکت را در خصوص مراحل 

ایجاد  برنامه ریزی،  این آمادگی شامل جمع آوری اطاعات، پژوهش،  افزایش دهیم،  مختلف مدیریت بحران 

ساختارهای مدیریتی، آموزشی، تامین منابع، مرین و مانور است

 └ﾑﾘあ でﾗｸぱｻｫ ﾀあﾘヰ どそ┒┕ｸ┎┕ └ﾞ┊ﾉ でﾗｷﾚせﾘｻ
ﾟ┘ヰ ┏ｸﾂﾝﾘ┖ヰ でﾙﾗ┗ｸヱあ ﾓｸ┖ﾉ ﾀばﾘばﾔ┍ ｸｻ ﾗ┗┗ｸヰ ┗

محوریت  با  شوش  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیریت  و  شاوور  و  کرخه  آبیاری  بین رکت  جلسه هاهنگی 

برگزار شد. کشاورزی شهرستان شوش  جهاد  مدیریت  محل  در  جاری  سال  زمستانه  برنامه ریزی جهت کشت 

در این جلسه که با حضور مدیرعامل و جمعی از مسئوان رکت آبیاری کرخه و شاوور، مدیریت جهاد کشاورزی 

و رپرست اداره شیات شهرستان شوش برگزار شد، »یعقوب کرمی« مدیرعامل رکت، ضمن شنیدن دیدگاه ها و 

نقطه نظرات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شوش، بر رورت هدایت کشاورزان به امر انعقاد قرارداد تامین 

آب تأکید کرد.وی با بیان اینکه اولویت اصلی مجموعه رکت آبیاری کرخه و شاوور، خدمت رسانی و تعامل با 

کشاورزان قانومند است، گفت: انتظار ما این است که کشاورزان به موقع جهت انعقاد قرارداد تأمین آب کشت 

زمستانه سال جاری اقدام و در این خصوص نهایت همکاری را با مجموعه رکت داشته باشند.

مدیرعامل رکت آبیاری کرخه و شاوور با اشاره به حوضچه های غیرمجاز پرورش ماهی در منطقه از مسئوان 

محلی خواست که ضمن  آسیب شناسی این وضعیت، در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی برای ایشان اقدام 

مایند.

┏ｸせﾓｷﾙｫ ﾀヰﾓ でｸ┕ｸﾂﾝ┗ﾗ ┗ ｸ┕ﾘ┖ヰ ﾗﾓ ｹｫ ┇ｸ│ﾂ┑ｷ ザﾑ ﾘﾂ┍┘┊ぱあ ┡¿┩ ﾃｷﾔﾍｷ
تاکنون برای شهرها و روستاهای دشت آزادگان با اعتباری افزون بر ٢٥٠ میلیارد تومان ١٦٩ کیلومر خط انتقال 

آب احداث شده است.

در شهرها و روستاهای دشت آزادگان ١٦٩ کیلومر خط انتقال آب احداث شده است

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در آیین بهره برداری از طرح ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از بستان به 

مرز چذابه گفت: احداث طرح آبرسانی غدیر به عنوان بزرگ ترین طرح آبرسانی کشور در سال ١٣٨٦ آغاز شد 

که تا سال ١٣٩٣ کمر از ٣٠ درصد پیرفت فیزیکی داشت اما طی سه سال اخیر پیرفت فیزیکی طرح آبرسانی 

غدیر به ٨٥ درصد رسیده و امروز در دشت آزادگان که بخشی از پروژه آبرسانی غدیر است بخش اعظم کار 

آبرسانی در حال امام است.

ﾙ┗ﾘ┍ｷ ﾙｷ ﾜばﾗﾔﾂ┉ｷ ─ﾍ ┏ｸ┎┊バ┍ ｿｸ━┘バ┍ ┇ｸばﾗ ﾓﾗｸぱ┊ぱ┍ ┢┥┪┪ ﾚばﾗｷ┗
مدیرکل دفر وزارتی آموزش و پرورش گفت: 2500 میلیارد ریال اعتبار از طرف دولت روز گذشته برای پرداخت 

معوقات معلان حق التدریس تخصیص داده شد و از امروز به تدریج به حساب معلان واریز می شود.

به گزارش خرنگار ابرار، شاپور محمدزاده مدیرکل دفر وزارتی آموزش و پرورش اظهار داشت: 2500 میلیارد ریال 

اعتبار از طرف دولت روز گذشته برای پرداخت معوقات معلان حق التدریس تخصیص داده شد و از امروز به 

تدریج به حساب معلان واریز می شود.وی در خصوص »گانه زنی های مطرح شده پیرامون تغییرات در ساختار 

آموزش و پرورش«، گفت: فعاً در حال جمع آوری نظرات مختلف و بررسی هستیم و تا 2 هفته آینده نتیجه آن 

مشخص می شود.

 ﾜ┠ｵ┘ﾝ ど┆┑ｸｻ でｸ┕ ﾀ┠｠ﾘダ ﾙｷ ┓ﾓｸ〝ﾂﾝｷ
┏ｸ┖〝ケｷ ど┑ｷﾘ┎ド でｸ┕ ┓‒┗ﾘ┻ ﾗﾓ

استفاده از ظرفیت های بانکی کشور سوئیس در طرحهای عمرانی شهر مهمرین موضوعی بود که در 

دیدار شهردار اصفهان وهییت اقتصادی صنعتی اموزشی وتجاری استان کانتون وود سوئیس مطرح شد. 

شهرداراصفهان دراین دیدار  گفت: با توجه به اين كه كشور سوئيس از ظرفيت بانكداري قوي برخوردار 

است اميدواريم استفاده از تسهيات باني اين كشور  براي اجراي پروژه هاي عمراي  شهر اصفهان فراهم 

شود.

 هیات اقتصادي، صنعتي ،اموزي  و تجاري استان  کانتون وود سوئيس  با حضور در اصفهان با قدرت الله 

نوروزی شهردار اصفهان دیدار و گفت و گو کردند.

شهردار اصفهان در این نشست با بیان اینکه اين هيات در زمينه هاي مختلف تخصص هاي ازم را براي 

تعامل و همكاري هاي دوجانبه دارند افزود: اصفهان شهری با سابقه طوانی، میراثی و دارای آثار فرهنگی 

متعدد است، همچنن اين شهر داراي دانشگاه هاي بزرگ و صنعتي مي باشد كه زمينه هاي فعاليت هاي 

اقتصادي زيادي دارد .

قدرت الله نوروزی با اشاره به اين كه اصفهان از مهمرين شهرهاي ايران در حوزه گردشگري است و حرف 

اول را در اين زمينه مي زند اذعان داشت: با توجه به اين كه كشور سوئيس با همه جهان روابط دوستانه  

پايدار همراه با صلح و سازش دارد مي توان بسر براي حضور گردشگران در اصفهان و سویيس فراهم مود.

 وي به تاسيس سفارتخانه سوئيس از قرن بيستم در ايران اشاره و تريح كرد: در دوراي كه ايران در تحريم 

به ر مي برد كشور سوئيس روابط حسنه و دوستانه با ايران داشت.

 شهردار اصفهان  با ابراز خرسندي از ايجاد و توسعه روابط دوطرفه بن ايران و سوئيس اذعان داشت:   

از صلح طلبي كشور سوئيس در كتاب ها بسيار خوانده و شنيده ايم همچنن اين كشور در زمينه هاي 

اقتصادي ،آموزي و باني پيرفت قابل توجهي داشته كه اميد است از اين توامندي ها بتوانيم به نحوه 

احسن استفاده كنيم.

وي تاكيد كرد: اميد است در زمينه هاي حمل و نقل عمومي، مرو، تراموا و وسايل حمل و نقل عمومي 

ديگر  اصفهان از امكانات كشور سوئيس استفاده شود .

نوروزي با اشاره به اين كه در اصفهان پروژه هاي عمراي متعددي در حال اجراست بيان كرد: با توجه به 

اين كه كشور سوئيس از ظرفيت بانكداري قوي برخوردار است اميدواريم استفاده از تسهيات باني اين 

كشور  براي اجراي پروژه هاي شهر اصفهان فراهم شود.

 وي با ابراز اميدواري از حضور گردشگران سوئيي در شهر اصفهان ادامه داد: اصفهان داراي 5 دانشگاه 

بزرگ، 27 دانشگاه  غر انتفاعي و چندين دانشگاه پيام نور و علمي كاربردي است كه مي توان از اين 

ظرفيت بسر همكاري بن دانشگاه هاي سوئيس كه از علوم و فناوري پيرفته اي برخوردار هستند 

فراهم مود.

وي  با بيان اين كه شهرداري اصفهان آمادگي دارد در زمينه هاي صنعت و معادن پل ارتباطي را بن مراجع 

مربوطه برقرار كند خاطرنشان كرد: اميد است روابط بن اصفهان و سوئيس با انعقاد قراردادها با دستگاه 

ها و ادارات استمرار يابد و زمينه هاي همكاري ها بيش از گذشته ترويج يابد.

شهردار اصفهان در ادامه گفت: ازم است هيات اقتصادي استان  کانتون وود سوئيس  پيشنهادات خود 

را در زمينه هاي شهرهوشمند، انرژي خورشيدي تجديد پذير، ايجاد خطوط اعتباري در بانك ها و برقراري 

 رابطه با تردد گردشگران  به دفر رمايه گذاري شهرداري ارائه دهد تا برري هاي مورد نياز صورت

 گرد.

ｸ┕ ┏ｸﾂﾝﾘ┖ヰ ﾗｸｼﾑｷ

 ﾀ┟┘┉┗ｷ ﾘｻ ┐┟┗ﾚ━ ｷﾔ┑ｸﾂﾝｷ ﾔ┠┅ｸﾁ
ﾗｷﾖせ └┟ｸ┍ﾘﾝ ｹﾖﾉ ﾗﾓ ┝ﾓｸヴﾂ━ｷ ┝ｸ┖┕ｸそﾂﾝﾓ

با مايندگان فني و كارشناسان ارشد ركت رنو پارس بر همكاري  عبدامحمد زاهدي استاندار قزوين در ديدار 

تاكيد كرد. استان در جذب رمايه گذار داخي و خارجي  اجرايي  اقتصادي و  دستگاههاي 

عبدامحمد زاهدي در ديدار با مدير عامل ركت شهركهاي صنعتي استان و مايندگان ركت رنو پارس كه براي برري 

و جامايي احداث كارخانه رمايه گذاري در استان قزوين حضور پيدا كرده بودند اظهار داشت: با توجه به فراهم 

بودن زيرساختهاي ارتباطي و موقعيت اسراتژيك استان و نروي انساي متخصص و ماهر، استان قزوين مكاي امن 

براي رمايه گذاري داخي و خارجي مي باشد.

عبدامحمد زاهدي از استان قزوين بعنوان 8 منطقه صنعتي در كشور نام برد و افزود: اكر صنايع بزرگ مستقر در 

استان خصوي هستند و اين يي از ظرفيت ها و پتانسيل مثبت استان در استقبال رمايه گذاران داخي و خارجي 

به اين استان بوده است.

استاندار قزوين از برري ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان در آينده نزديك در صحن علني مجلس خر داد و 

ابراز اميدواري كرد با تصويب ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در قزوين بتوان زمينه جذب بيشر رمايه گذاران داخي 

و خارجي را فراهم كنيم.

در ابتداي اين نشست حميدرضا خانپور مدير عامل ركت شهركهاي صنعتي استان قزوين طي گزاري از وضعيت 

شهركهاي صنعتي خرمدشت و حكيميه  كه مورد نظر مديران ارشد گروه فني ركت خودروسازي رنو پارس بوده از 

فراهم مودن مامي زيرساختها  خر داد و افزود: ظرفيت و پتانسيل اين دو شهرك براي رمايه گذاري خارجي مهيا 

بوده و اين ركت آمادگي كامل براي حضور اين رمايه گذاران را دارد.

در  ادامه مايندگان ركت رنو پارس با اشاره به بازديد از پنج استان مورد نظر ركت رنو پارس جهت رمايه گذاري 

اظهار داشت: استان قزوين عي الخصوص شهرك صنعتي بن املي خرمدشت با توجه به موقعيت و زيرساخت 

مناسب آن منطقه و كسب اطاعات جامع و كامل ، اين استان را بعنوان گزينه اصي براي رمايه گذاري به مديران 

ارشد ركت رنو فرانسوي معري خواهد كرد.

گفتني است طبق قرارداد سازمان گسرش و نوسازی صنایع ایران و رنوی فرانسه  در فاز نخست حدود 660 میلیون 

یورو  با اشتغال زايي بيش  از 6000 نفر در بخش خودروسازی کشورمان رمایه گذاری می کند كه 20 درصد از 

سهام متعلق به ركت از سازمان گسرش گسرش و نوسازي صنايع ايران ، 20درصد بخش خصوي و 60درصد سهام 

در اختيار ركت فرانسوي رنو مي باشد.

 └バﾝ┘ﾁ └ﾂぱ┎あ └ﾞ┊ﾉ ┐ぱ┍ﾗｸ┖╇ でﾗｷﾚせﾘｻ
 ┏ｸﾂﾝﾙ┘ﾑ でｷ └│ズ┒┍ 〞ﾘｻ ﾀあﾘヰ ﾀばﾘばﾔ┍

چهارمین جلسه کمیته توسعه مدیریت رکت برق منطقه ای خوزستان با حضور مدیرعامل رکت، 

معاونان، مشاوران رکت و مایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مکوندی مشاور مدیریت عملکرد رکت، توضیحاتی در خصوص اقدامات 

انجام شده در پروژه استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی ارائه داد و سپس گزارش عملکرد رکت 

برق منطقه ای خوزستان درجشنواره شهید رجایی) سال 95 ( تریح و وضعیت کلی رکت به ازای 

محورها، شاخص ها و زیر شاخص های مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نیز مدیر عامل رکت با 

تاکید بر اهمیت جشنواره شهید رجایی بر لزوم حفظ ارتقای جایگاه این رکت تاکید کرد.

این نشست مصوباتی به همراه داشت که براساس آن مقرر شد بر اساس نتایج ارزیابی جشنواره 

شهید رجایی )سال 95 (، متولیان شاخص ها نسبت به اجرای برنامه های بهبود پیشنهادی مشاور، 

برنامه ریزی ازم را ظرف مدت یک هفته انجام داده و سپس برنامه های بهبود پیشنهادی آنان 

توسط کمیسیون توسعه مدیریت رکت مورد تایید قرارگیرد، هریک از متولیان شاخص ها پس از 

اباغ برنامه توسط کمیسیون توسعه مدیریت نسبت به اجرای آن اقدام موده و گزارش پیرفت 

اجرای برنامه های خود را بصورت ماهیانه به دفر مدیریت اسراتژیک و بهره وری رکت تحویل 

مایند و پس از اباغ شاخص های ارزیابی عمومی )سال 96( توسط سازمان اداری و استخدامی ، 

متولیان شاخص ها مجدداً تعیین شده و نسبت به مستندسازی عملکرد براساس توصیه های مشاور 

اقدام مایند.همچنین مقررگردید کلیه واحدها حداکر تاپایان آبان ماه برنامه های عملیاتی پیشنهادی 

خودرا به ازای اهداف 17 گانه اسراتژیک اعام موده تا این برنامه ها در سامانه مدیریت عملکرد » 

تسا » وارد شده و بصورت سه ماهه پیرفت آنها پایش شود، برنامه های آموزشی حوزه مدیریت 

عملکرد جهت افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان این رکت در راستای تقویت استقرار نظام 

مدیریت عملکرد توسط دفر اسراتژیک برنامه ریزی و اجرا گردد، با کلیه واحدهایی که امتیاز کمی 

در شاخص های جشنواره شهیدرجایی کسب موده اند مکاتبه شده تا در جهت رفع نقاط ضعف 

خود در چارچوب برنامه های بهبود عملکرد مدون اقدام مایند، اباغیه متولیان شاخص های شهید 

رجایی به همراه رح وظایف آنان توسط مدیرعامل به آنها اعام گردد و هریک ازکارگروه های 

سه گانه مدیریت عملکرد می بایست تقویم و برنامه کاری خود را حداکرتاآخرآبان ماه تهیه و به 

مدیرعامل اعام مایند.



┦
ﾓﾘ┍［ でﾓｸヴﾂ━ｷ ┓｠ば┗ └│ズ┒┍ └ｻ ど┑ｸﾝﾗﾙｸせ ｿｸぱ┊┎ド ﾙｸピｫ

ویژه  منطقه  به  گازرسانی  مناقصه  برنده  تعیین  با  گفت:  امرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 

گرفت.  قرار  اجرایی  مرحله  آغاز  آستانه  در  پروژه  این  فارس  استان  در جنوب  امرد  اقتصادی 

به گزارش فرینا، محمد آشفته آج بیشه افزود: هزینه اجرای این پروژه افزون بر 300 میلیارد ریال است 

که توسط  رکت آذر پژوهان اندیش در مدت زمانی کمر از یکسال اجرا می شود.

آشفته آج بیشه گفت: اجرای این پروژه که مشتمل بر سه هزار و 312 مر خط انتقال گاز 20 اینچ، 

احداث خط تغذیه گاز 30 و 36 اینچ  به طول سه هزار و 492 مر بر عهده پیانکار برنده مناقصه 

است که عاوه بر آن محوطه سازی، احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت 200 هزار مر مکعب 

بر ساعت ، تهیه و نصب ایستگاه اندازه گیری در زمره سایر عملیاتی است که بر پایه این پیان به 

اجرا درمی آید.

وی افزود: خط لوله تغذیه گاز از خط لوله خروجی تقلیل فشار منطقه روع و با فشار طراحی 250 

پوند بر اینچ مربع در درون سایت منطقه پایان می یابد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی امرد گفت: گاز مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی امرد شامل خط 20 

اینچ منشعب از خط 56 اینچ راری هشتم تامین می شود.

تعهداتی که در قبال صنایع مستقر در این منطقه داریم کلیه  آشفته آج بیشه افزود: در راستای 

با همکاری  امیدواریم  آنها به اجرا در آمده است و  نیاز   تامین خوراک مورد  اقدامات ازم برای 

زمینه تریع شود. این  در  ذیربط  اجرایی  دستگاه های 

منطقه ویژه اقتصادی و صنایع انرژی بر امرد در جنوب استان فارس از جمله مراکز صنعتی کشور 

محسوب می شود که باتوجه به زیرساخت های فراهم شده در آستانه جهش صنعتی قرار گرفته است.

استفاده از منابع گازی در پارس جنوبی، توسعه صنایع اصلی کشور، جذب رمایه های داخلی و 

خارجی،ارتقای سطح فناوری بومی، اجرای سیاست های توسعه ای منطقه ای و اشتغال زایی در زمره 

اهداف استقرار منطقه ویژه اقتصادی امرد از زیر مجموعه های سازمان ایمیدرو عنوان شده است.

این منطقه در افق نهایی خود زمینه ایجاد 30 هزار فرصت شغلی را فراهم می سازد.

ｷﾗｸﾂﾝｫ でﾓｸヴﾂ━ｷ ┓｠ば┗ └│ズ┒┍ ﾗﾓ ﾗ┘ゲﾍ でｷﾘｻ ┏ｷﾗｷﾖせ └ばｸ┍ﾘﾝ ─ば┘ヱﾁ
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیان بر تشویق رمایه گذاران برای رمایه گذاری در منطقه 

ویژه اقتصادی و راه آهن آستارا _ آستارا تاکید کرد و گفت: هدایت فعاان اقتصادی برای رمایه 

گذاری در این دو مرکز اقتصادی در دستور کار است. 

به گزارش فرینا، فرهاد دلق پوش در جریان بازدید رزده از منطقه ویژه اقتصادی و خط ریلی آستارا 

_آستارا به مزایای مختلف آستارا و ظرفیت خاص این شهرستان در توسعه ملی اشاره کرد و افزود: 

منطقه ویژه اقتصادی و خط ریلی آستارا – آستارا ظرفیت های بالقوه ای دارند.

دلق پوش با بیان اینکه فرصت ارزشمندی برای توسعه و رونق اقتصادی در بندر آستارا فراهم است، 

گفت: باید از ظرفیت های این شهرستان به ویژه منطقه ویژه اقتصادی و راه آهن بین امللی آستارا 

– آستارا به نحو احسن بهره برد.

وی بر تشویق رمایه گذاران داخلی و خارجی برای رمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی و راه 

آهن بین امللی آستارا – آستارا تاکید کرد و افزود: تشویق رمایه گذاران برای رمایه گذاری در این 

دو مرکز در بهبود بخشیدن به اقتصاد کشور، استان و شهرستان می تواند تاثیرگذار باشد.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیان با اشاره به اینکه هدایت فعاان اقتصادی، بازرگانان 

و تجار در دستور کار است، گفت: با برطرف کردن مشکات منطقه ویژه اقتصادی و راه آهن بین 

امللی آستارا _ آستارا حضور رمایه گذاران داخلی و خارجی در بندر آستارا را شاهد خواهیم بود.

دلق پوش به وجود برخی مشکات در منطقه ویژه اقتصادی و راه آهن بین امللی آستارا _ آستارا 

اشاره کرد و افزود: در جریان بازدید از این دو مرکز مهم اقتصادی مشکات اجرایی و فنی بندر و 

چگونگی جذب رمایه گذاران بررسی شد.

ﾓ┘ヰ ど┍ ┏ｸぱ┒ｻ ｀┑ｷﾓ ﾛﾗｷ ﾓｷﾙｫ └│ズ┒┍ でﾙﾗ┗ｸヱあ
با امضای قرارداد جدید همکاری میان سازمان منطقه آزاد ارس و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

طبیعی آذربایجان رقی، بخش کشاورزی این منطقه به شیوه های دانش بنیان مجهز شده و باغ 

الگویی در مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس، احداث می شود. 

به گزارش فرینا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جریان امضای این قرارداد، گفت: ایجاد باغ 

مونه و الگویی می تواند برای آموزش تکنولوژی های جدید به باغداران و کشاورزان مثمر مر باشد 

و فعاان این حوزه می توانند از نزدیک در جریان تکنولوژی های جدید و روش های نوین دانش 

بنیان قرار گیرند.

سازی  فرهنگ  زمینه  در  مناسبی  روش  را  الگویی  باغ  احداث  باغی،  عرب  خادم  محسن 

به  سنتی  کشاورزی  از  گذر  مسیر  در  تئوری  های  کاس  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 

خواهد  بیشری  مراتب  به  تاثیر  عملی  آموزش  و  نیستند  تاثیرگذار  کافی  اندازه  به   مدرن 

داشت.

وی تریح کرد: این موضوع در خداآفرین و سایر مناطقی که اراضی هنوز به طور کامل مورد بهره 

برداری قرار نگرفته اند، اهمیت بیشری دارد و احداث باغات و زمین های کشاورزی جدید با روش 

های دانش بنیان، باعث افزایش بهره وری می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، افزود: بیشر مشکات کنونی کشور مربوط به عدم توجه به 

تحقیق و پژوهش می شود و دلیل اینکه بخش کشاورزی در بیشر زمینه ها توجیه اقتصادی و بهره 

وری ازم را ندارد، همین است.

وی در پایان گفت: کاربردی کردن پژوهش ها و تحقیق ها، تنها راه بهبود وضعیت کنونی در حوزه 

کشاورزی است و دانش بنیان و علمی کردن کشت در کشور می تواند آینده کشور را تضمین کند.

گفت:  مراسم  این  در  نیز  رقی  آذربایجان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  رییس 

 همکاری های قبلی این مرکز و سازمان منطقه آزاد ارس، نتایج بسیار مثبتی را به همراه داشته

 است.

حسن منیری فر، افزود: برگزاری هایش صیانت از جنگل های ارسباران در منطقه آزاد ارس و فعالیت 

در زمینه گیاهان دارویی، بخشی از همکاری های دوجانبه است که اثرات آن قابل مشاهده است.

وی خاطرنشان کرد: در همکاری های جدید نیز به آموزش توجه ویژه ای داشته ایم و بیشر فعالیت 

هایی که انجام می شود، تقاضا محور و بر اساس نیازهاست.

عاوه بر احداث باغ الگویی در خداآفرین، انجام مطالعات مربوط به هواشناسی و اقلیم، مطالعات 

خاک شناسی، ارائه دانش فنی کشت گیاهان دارویی و جامایی کاشت در خداآفرین نیز در این 

قرارداد همکاری پیش بینی شده است.

همچنین در این مراسم، همکاری هایی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی در قالب طرح ذخایر گیاه 

شناسی و احداث باغ طبیعت و مدرسه طبیعت با رویکرد آموزشی برای کودکان و نوجوانان نیز برای 

همکاری های آینده سازمان منطقه آزاد ارس و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

رقی پیش بینی شد.

ارس و مرکز تحقیقات کشاورزی و  آزاد  میان سازمان منطقه  قرارداد همکاری  امضای  در مراسم 

منابع طبیعی آذربایجان رقی، عاوه بر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و رئیس مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان رقی، معاون اقتصادی و رمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس 

و جمعی از مدیران و کارشناسان این سازمان و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

نیز حضور داشتند.
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درسالآیندهصورتمیگیرد؛
راه اندازی کروز اسامی توسط بخش خصوصی 

بخش خصوصی ایرانی برای رونق دهی به خط 

کشتیرانی مسافری بندرعباس – بندر خصب 

قصد دارد در سال آینده برنامه کروز اسامی 

را اجرا کند.

دریایی  خط  که  بود  گذشته  سال  همین 

هدف  با   خصب  بندرعباس-  مسافری 

جابه جایی مسافر و گردشگران دو کشور ایران 

و عان و به همت بخش خصوصی راه اندازی 

شد تا سفر را برای گردشگران و مسافران دو 

کشور آسان کند.  

به گزارش مارین تایمز، در این ارتباط  ماینده 

اطاع رسانی گردشگری ایران در عان با بیان 

فراز و فرودهای این خط کشتیرانی در یک 

سال گذشته  گفت: در راستای جذب مسافران 

به بخش دریا و رونق گردشگری دریایی به 

مسافری  کشتیرانی  خط  راه اندازی  دنبال 

از  استفاده  با   کراچی   – چابهار   – مسقط 

هستیم. کروز  کشتی های 

عبدالحسین خدری با اشاره به اینکه در تاش 

برای رونق خط کشتیرانی مسافری بندرعباس 

رونق  برای  گفت:  هستیم،  خصب  بندر   –

تابستان  داریم  نظر  در  مسافری  خط  این 

برای  را  اسامی«  »کروز  برنامه  آینده  سال 

اجرا کنیم  ایران  گردشگران مسلان عان و 

البته گفتنی است که جامعه زنان عانی این 

طرح را در کشور خودشان اجرا کرده اند که ما 

نیز می توانیم با استفاده از تجربیات آنها این 

طرح را برای خط کشتیرانی بندرعباس – بندر 

خصب اجرا کنیم.

مختلف  موانع  وجود  با   اینکه  بیان  با  وی 

باید  و همچنان  شد  ناامید  نباید  راه  بر ر 

برای رسیدن به مطلوب و هدف تاش کرد، 

گفت: باید بتوانیم از تجاربی که در یک سال 

ایجاد  راستای  آورده ایم در  به دست  گذشته 

خطوط دیگر دریایی مسافری استفاده کنیم و 

موانع را نیز با  کمک و همراهی دستگاه های 

مختلف برطرف کنیم.

بندر خصب به  بندرعباس –  خط کشتیرانی 

کرد برخورد  موانع  دیوار 

دریا  جهان  خدری  کشتیرانی  مدیرعامل 

بندرعباس  کشتیرانی  خط  کرد:  خاطرنشان 

– بندر خصب به دلیل مشکاتی که از نظر 

اسنادی و مکاتباتی همچنین سختگیری هایی 

مشکل  به  دارد،  وجود  ایران  بنادر  در  که 

برخوردار  اولیه  رونق  از  و  است  برخورده 

. نیست

خطوط  راه اندازی  کرد:  اظهار  خدری 

کشتیرانی مسافری بین ایران و دیگر کشورها 

می شود  منتهی  خوبی  نتایج  به  شک  بدون 

وجود  مشکاتی  راه  این  در  متاسفانه  اما 

دارد که عدم هاهنگی دستگاه های مختلف 

این زمینه  آفرین در  مهم ترین عامل مشکل 

است زیرا مثا سازمان بنادر و دریانوردی در 

مساعدت  و  همکاری  نهایت  مسافری  بنادر 

ارائه  برای  مسافری  کشتیرانی  خطوط  با  را 

متاسفانه  اما  دارد  و خوب  مناسب  خدمات 

دیگر نهادها هنوز نتوانسته اند خود را با این 

مناسبی   همکاری  و  دهند  تطبیق  موضوع 

باشند. داشته 

وی افزود: به عنوان مثال قراردادن باجه صدور 

ویزا در بندر برای وزارت امور خارجه آسان 

نیست این در حالی است که این خدمات به 

صورت بسیار منظم در بندر راس الخیمه انجام 

می شود بنابراین در این طرف یعنی ایران هم 

به چنین همیت و جدیتی برای رونق کار نیاز 

داریم.

در  ایران  گردشگری  اطاع رسانی  ماینده 

عان تاکید کرد: یکی دیگر از مشکات نبود 

زیرساخت های ازم در بنادر است به صورتی 

و  ورود  رمپ  به  مسافری  اسکله  هنوز  که 

خروج خودرو مجهز نیست و همین موجب 

می شود که در تخلیه و یا بارگیری خودروهای 

ایجاد شود. مانع  مسافران 

عان  دریایی  گردشگری  شد:  یادآور  خدری 

برای فعاان تورگردان ایرانی واقعا بکر است 

بهره برداری  آن  مزایای  از  می توانند  آنها  و 

کنند زیرا عان جاذبه های بسیار خوبی دارد 

آن  از  هستند  بی اطاع  آنها  از  ایرانی ها  که 

طرف نیز ایران برای عانی ها کشوری بسیار 

جذاب است آنها به طبیعت ایران عاقه مند 

هستند به گونه ای که مثا یک شب را فقط 

آن  اطراف  منطقه  و  حرا  جنگل های  در 

می گذرانند.

وی افزود: همچنین گردشگران اروپایی که به 

بازدید  به  نیز عاقه مند  می کنند  عان سفر 

بتوانیم  اگر  که  ایران هستند  نقاط   سایر  از 

با  و  باشیم  داشته  دقیق  برنامه ریزی های 

همکاری دستگاه های مختلف آنها را به ایران 

این  به  را  خوبی  رونق  هم  کنیم  نیز جذب 

خط کشتیرانی بخشیده ایم و هم می توانیم 

 تحولی در صنعت گردشگری ایران به وجود

 آوریم.

با امضای یک تفاهم نامه همکاری ایران و هلند شناورهای پیرفته فراساحل می سازند.

به گزارش ایسنا، این قرارداد که میان رکت دامن هلند و رکت کشتی سازی اروندان شستا امضا 

شده، بناست در آینده نزدیک کارگاه ساخت این شناورها را در خرمشهر فعال کند.

این تفاهم نامه که در حاشیه مایشگاه یورو پورت 201۷ در هلند به امضا رسیده، می تواند پای 

یکی از اصلی ترین کشورهای فعال در حوزه دریایی را به طور رسمی به ایران باز کند.

این رکت هلندی که در چند کشور دنیا کارگاه رسمی ساخت شناور دارد، از ماه شهریور امسال 

که کارشناسانش از موقعیت رکت های ایرانی بازدید کرده اند، فرآیند تفاهم برای ساخت این 

شناورها را کلید زد تا رانجام با تفاهم نامه ای که به طور همزمان استفاده حداکری از توان 

داخلی و انتقال فناوری روز دنیا در بر خواهد داشت، به طور رسمی وارد ایران شود.

به گزارش ایسنا، پس از نهایی شدن توافق هسته ای و اجرای برجام ایران توانست بار دیگر رابطه 

خود را با کشورها و رکت های بزرگ کشتی سازی و خطوط کشتیرانی از ر بگیرند که برخی از 

نتایج آنها به بازگشت ایرهای بین امللی به آب های ایران، خرید تجهیزات نوین از رکت های 

اختصاص مشرک  شناورهای  ساخت  برای  قرارداد  عقد  و  تجهیزات  این  سازنده  اول   دست 

 دارد.

وزیر راه و شهرسازی اعام کرده ایران برای تداوم حرکت رو به رشد خود در عرصه بین املل نیاز 

به توسعه دریامحور دارد و در این راستا بهبود زیرساخت های دریایی، اتصال بنادر به خطوط 

ریلی و افزایش توان بنادر ایران در رقابت با بنادر خارجی جزئی از برنامه هایی است که باید از 

سوی مقامات ایرانی در دستور کار قرار بگیرد.

ایرانباهمکاریهلندشناورپیشرفتهمیسازد

زیربنایی  امور  توسعه  و  مهندسی  معاون 

سازمان بنادر و دریانوردی از انتخاب اپراتور 

فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی تا 3 ماه 

داد. خر  آینده 

مهندسی  معاون  مارین تایمز،  گزارش  به 

و  بنادر  سازمان  زیربنایی  امور  توسعه  و 

دریانوردی در نخستین دوره آموزشی طراحی 

دوره  این  برگزاری  از  هدف  بنادر،گفت: 

آموزشی ارتقا سطح دانش و تخصص جامعه 

دیگر  و  بنادر  سازمان  حوزه  در  مهندسی 

است. مهندسی  مجموعه های 

به  توجه  با  افزود:  اله یار   محمدرضا 

حوزه  در  دلف  دانشگاه  باای  ظرفیت های 

دریایی، و با توجه به حضور ایران به عنوان 

تنها کشور خاورمیانه در انجمن پیانگ )انجمن 

رایزنی هایی  و  زیرساخت های دریایی جهان( 

که در این زمینه انجام شد، برنامه ریزی کردیم 

که این دوره با محوریت دانشگاه دلف برگزار 

شود.

از  یکی  دوره  این  در  اینکه  بیان  با  اله یار  

طراحی  در  که  دلف  دانشگاه  مطرح  اساتید 

بندری تخصص قابل ماحظه ای دارد، آموزش  

یک  دوره  این  برگزاری  برای  افزود:  می دهد 

مهندسی  معاونت  سطح  در  آموزشی  کمیته 

دریانوردی  و  بنادر  سازمان  در  بنادر  توسعه 

شد.  تشکیل 

در  آموزشی  بسته  این  اینکه  بیان  با  اله یار، 

بنادر،  مهندسی  بنادر،  طراحی  رفصل   4

مهندسی سواحل و مدیریت سواحل در 4 ماه 

متوالی و برگزار می شود، گفت: نخستین دوره 

آموزشی که شامل طراحی بنادر است از امروز 

20 آبان به مدت 5 روز با حضور کارشناسان 

و  مهندسان  و  بنادر  کل  ادارات  منتخب 

دریایی  مهندسی  عرصه  در  فعال  پیانکاران 

می شود.  برگزار  کشور 

بنادر،  با اشاره به دوره آموزشی طراحی  وی 

افزود: اگر قرار است بندری داشته باشیم که 

عاوه بر جامایی درست، به عنوان یک مرکز 

توسعه  در  مهمی  نقش  قدرمند  اقتصادی 

از طراحی  ما  دانش  باید  باشد  داشته  کشور 

بندری و استفاده بهینه از منابع بندری افزایش 

یابد که این موضوع یکی از مباحث این دوره 

است. آموزشی 

و  بنادر  سازمان  توسعه  مهندسی  معاون 

دریایی  ظرفیت های  به  اشاره  با  دریانوردی، 

از  برخورداری  به  توجه  با  گفت:  کشور، 

و  ساحلی  نوار  کیلومر طول  و 800  هزار   5

که  است  روری  سکونت،  قابل  جزیره   35

کاربری سواحل و بنادر براساس طرح مدیریت 

یکپارچه سواحل، از نظر اقتصادی، گردشگری، 

منابع دریایی و دیگر پتانسیل ها، توسعه یابد. 

از  برخورداری  وجود  با  اینکه  بیان  با  وی 

مواهب طبیعی، سهم ما از تجارت بین امللی 

کسب  برای  کرد:  تریح  نیست،  مطلوب 

جایگاه مطلوب در تجارت جهانی، گام نخست 

انتخاب مناسب و بهینه موقعیت بنادر است 

که باید در این زمینه ظرفیت های اکولوژیک، 

شهر،  و  بندر  تعامل  و  مختلف  کاربری های 

بررسی شود که به تبع آن هزینه های نگهداری 

یافت. نیز کاهش خواهد  بنادر 

انتخاب اپراتور فاز  3  طرح توسعه بندر شهید 

رجایی؛ تا 3 ماه آینده

زیربنایی  امور  توسعه  و  مهندسی  معاون 

این  حاشیه  در  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان 

اینکه  بیان  با  خرنگاران،  جمع  در  مراسم 

بندر  توسعه   فاز سوم طرح  اپراتور  انتخاب  

شهید رجایی تا 3 ماه آینده گفت: مطالعات 

انجام  رجایی  شهید  بندر  در  بندری  طراحی 

شده تا هم از ظرفیت این بندر استفاده شود 

 2400 اراضی  و  فارس  خلیج  بندر  از  هم  و 

هکتاری پس کرانه، بیشرین بهره وری را داشته 

باشیم.

اله یار با اشاره به  فاز سوم بندر شهید رجایی، 

خواهد  اسکله  مر   1400 طرح  این   : افزود 

داشت، که با تکمیل آن شناورهای با ظرفیت 

پهلوگیری  قابلیت   400  TEU و  هزار   18

توسعه  و  مهندسی  معاون  داشت.  خواهند 

دریانوردی  و  بنادر  سازمان  زیربنایی  امور 

مناقصه  مرحله  در  هم اکنون  اینکه  بیان  با 

هستیم و تاش می کنیم تا 3 ماه آینده اپراتور 

مناقصه  این  داد:  ادامه  شود،  مشخص  آن 

عمومی و داخلی است به طوریکه طرف های 

ما در این مناقصه رکت های داخلی هستند، 

نیاز ریک خارجی  اما می توانند در صورت 

در  هم اکنون  افزود:  باشند.وی  داشته  هم 

مرحله ارزیابی اسناد مناقصه هستیم و برآورد 

اولیه ما از هزینه اجرای  فاز  سوم حدود 820 

است.  تومان  میلیارد 

گفت:  پروژه،  این  اجرای  زمان  درباره   اله یار 

پیانکار، ظرف 3سال  از مشخص شدن  پس 

این پروژه اجرا می شود که می توان آن زمان، 

رقم دقیق تر را اعام کرد

どばｸﾉﾗ ﾔぱ┖ヰ ﾗﾔ┒ｻ ┣ ﾙｸ｠ ﾗ┘ﾁｷﾘ┻ｷ ｹｸﾒﾂ┑ｷ
 ﾘそばﾓ ┓ｸ┍ ┣ 

 ┏ｸﾂﾝﾙ┘ﾑ ﾗﾓｸ┒ｻ ﾗﾓ ど┑ｷ┘┊┍ で［ｸあ ｿｷﾓﾗｷ┗ ポ│ﾝ でﾘｻｷﾘｻ ┦ ｀ばｷﾚ｠ｷ
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ازافزایش شش برابری سقف واردات کاای ته لنجی در بنادر خوزستان خر داد.

به گزارش مانا، سیدنورالله حسن زاده گفت: افزایش سقف واردات کاای ته لنجی یا ملوانی در راستای ایجاد اشتغال ، رونق اقتصادی و ایجاد انگیزه برای ماندگاری جمعیت در مناطق ساحلی استان 

صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس مصوبه اباغی، سقف هر سفر دریایی برای ملوانان خوزستانی از 15میلیون ریال به 100میلیون ریال رسیده است. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه هرملوان خوزستانی در شش سفر دریایی در سال می تواند 600میلیون ریال کاای ته لنجی برابر فهرست کااهای مجاز وارد کند افزود: 

این مصوبه که مورد استقبال ملوانان قرار گرفته است قابلیت اجرایی دارد.

حسن زاده افزود: با توجه به وضعیت مرزی و اقتصادی استان، در آئین نامه کااهای ملوانی تغییراتی به نفع مردم منطقه و ملوانانی که کاا وارد می کنند تدوین شده است. 

به گفته وی واردات کاای ته لنجی یا ملوانی از پرداخت عوارض گمرکی معاف است. هر لنج تجاری در خوزستان در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس قادر است در برگشت بر اساس سقف 

تعیین شده کاای مجاز وارد کند.

پیش تر ملوانان خوزستانی بارها خواستار افزایش سقف واردات کاای ته لنجی شده بودند. بازارهای ته لنجی دراستان خوزستان بویژه درشهرهای بندری آبادان، خرمشهر و هندیجان از جاذبه های 

اقتصادی مناطق ساحلی استان محسوب می شود. استان خوزستان هشت بندر تجاری و نفتی دارد.
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ど┊┊┎┉ｷ ┐ぱｻ ┓ｸそヱばｸ┎┑ ┐ぱ┍┗ﾓ ﾗｸあ └ｻ ﾙｸピｫｨｷﾓﾘ｠
┏ｷﾘ┖ﾁ ﾗﾓ ┇］ﾍ どﾂヰ┘せ でｸ┕ﾓﾗ┗ｫﾘ｠ ┗ ﾀヰ┘せ 

دومین دوره مایشگاه محصوات پروتئینی حال )میتکس 2017( از تاریخ 22 تا 25 آبان ماه در محل 

دایمی مایشگاه های بین امللی تهران برپا می شود.  

به گزارش ستاد خری مایشگاه، دومین دوره مایشگاه تخصصی و بین امللی محصوات پروتئینی حال 

با حضور 99 غرفه گذار ایرانی و 15 کشور جهان در فضایی به وسعت بیش از 6200 مر مربع و فضای 

مفیدی در حدود3 هزار مرمربع در سالن های 10 و 11 و E 25 مایشگاه های بین امللی تهران توسط 

هلدینگ تجارت فراسو برگزار می شود.  

بر پایه این گزارش در این مایشگاه عاوه بر رکت کنندگان داخلی غرفه گذارانی از کشورهای اسپانیا، 

اسرالیا، آمان، امارات متحده عربی، اوکراین، برزیل، مغولستان، چین، لیتوانی، ایتالیا، دامارک، هلند، 

انگلستان ، بلژیک و سوئیس حار خواهند شد و پیش بینی می شود حدود 15 هزار نفر بازدیدکننده 

داخلی و یک هزار نفر بازدید کننده خارجی طی 4 روز از این مایشگاه دیدن کنند.  

حضور  تاکنون  دامی  خام  فرآورده های  واردکنندگان  انجمن  توسط  گرفته  صورت  هاهنگی های  با 

هیأت های بلندپایه تجاری از کشورهای هلند، نیوزلند، پرتغال، فرانسه، بلغارستان، اسرالیا، بلژیک، 

لبنان، آذربایجان، افغانستان، آمان، ترکیه و آرژانتین در مایشگاه قطعی شده است.  

برپایه این گزارش »میتکس« به عنوان محل تاقی صنعت و محصوات، کلیه زنجیره تولید، بسته بندی، 

توزیع و فروش انواع گوشت خام دام، طیور، آبزیان و محصوات فرآوری شده پروتئینی را در بر می گیرد 

و اصلی ترین هدف این مایشگاه تأمین نیاز کشورهای مسلان به محصوات حال به ویژه در منطقه 

خاورمیانه، CIS و اروپای رقی با جمعیتی نزدیک به 450 میلیون نفر می باشد.  

گفتنی است رکت مایشگاه های بین امللی فرانکفورت )Messe Frankfurt( یکی از بزرگرین مجریان 

مایشگاهی جهان، در نظر دارد غرفه اطاع رسانی خود را در مایشگاه »میتکس« برپا کند.  

ازم به ذکر است در کنار این مایشگاه  کارگاه برش های تخصصی انواع گوشت در روزهای اول تا سوم 

در سالن E  25 توسط سامان گلریز رآشپز معروف ایرانی برپا می شود و همچنین »میتکس« میزبان 

سمینارهای علمی و آموزشی با عنوان »روش های پیشگیری از انتقال بیاری های انگلی از گوشت« 

و »آشنایی با عملکرد بهداشت ردخانه« در روز نخست، سمینار »فرآورده های گوشتی تخمیری« 

و سمینار »کاربرد نشاسته سیب زمینی در تولید فرآورده های گوشتی« و سمینار »سنسورها بر پایه 

گوشی های هوشمند جهت تشخیص کیفیت گوشت و فرآورده های گوشتی« در روز دوم خواهد بود. 

مهبد ، رئیس ستاد برگزاری دومین مایشگاه بین امللی گوشت، فرآوردهای گوشتی و پروتینی حال و 

صنایع وابسته گفت: این مایشگاه محل تاقی صنعت و محصوات شامل انواع ماشین آات، تجهیزات، 

تکنولوژی و اتوماسیون و مامی محصوات پروتئینی خام و فرآوری شده با تاکید بر حال بودن آنها 

می باشد.

به  مسلان  کشورهای  نیاز  تامین  مایشگاه  از  دوره  این  هدف  اصلی ترین  اینکه  بیان  با  مهبد 

به  نزدیک  جمعیتی  با  رقی  اروپای  و   CIS خاورمیانه،  منطقه  در  ویژه  به  حال  محصوات 

صنایع  در  خارجی  گذاران  رمایه  ترغیب  برای  مناسب  بسرسازی  گفت:  است،  نفر  میلیون   450

کارخانجات  کردن  بروز  برای  نوین  ماشین آات  و  فنی  دانش  و  فناوری  جذب  کشور،  پروتئینی 

فعلی و نیز کمک به گسرش بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان محصوات ایرانی دیگر اهداف 

 برگزاری دومین مایشگاه بین امللی گوشت، فرآوردهای گوشتی و پروتینی حال و صنایع وابسته

 است.

بازار افغانستان برای ایران چه دارد؟

どﾁｷﾗﾓｸケ でｸ┕［ｸあ しﾗﾚｻ ﾗｷﾙｸｻ ┐ぱ┎ヱヰ ┏ｸﾂﾞ┑ｸブ｠ｷ
طبق آمارهای رسمی تا پایان شش ماهه اول امسال، افغانستان ششمین بازار بزرگ کااهای صادراتی 

ایران بوده است.

به گزارش ایسنا، در شش ماه اول سال جاری صادرات به کشور افغانستان با رشدی دو درصدی نسبت به 

سال گذشته، در مجموع 5.۸ درصد از کل صادرات ارزشی کشور را به خود اختصاص داده و بدین ترتیب 

بالغ بر یک میلیارد و 199 میلیون دار کاا به این کشور همسایه صادر شده است.

اما با توجه به نزدیکی دو کشور، فرهنگ مشرک آنها و همچنین وضعیت افغانستان در صنعت و 

تولیدات به نظر می رسد ایران می تواند صادراتی به مراتب بیشر داشته و حتی  سهمی دو برابر رقم 

فعلی از این بازار داشته باشد. البته به واسطه همین نزدیکی این امکان نیز وجود دارد که ایران وارداتی 

هم از افغانستان داشته باشد.

در ایران قاچاق مواد مخدر را به عنوان اصلی ترین سوغات افغانستان می شناسند اما در پایان پنج ماهه 

اول سال جاری شش قلم عمده کاایی به ارزشی حدود 5۸5 هزار دار از این کشور وارد ایران شده است.

»کنجد« افغانی عمده ترین محصول صادراتی به ایران

عمده ترین کاای صادراتی افغانستان به ایران را می توان کنجد دانست که بر این اساس در پنج ماه 

اول امسال بالغ بر 77 تن کنجد از این کشور وارد ایران شده که ارزش این کاا بالغ بر 100 هزار دار 

بوده است. تخم سبزیجات، سایر نباتاتی که در صنایعی مانند عطرسازی و داروسازی مورد استفاده 

قرار می گیرند انواع شیره ها و عصاره های نباتی، کک سنگ مرر و سنگ های تراورتن از دیگر کااهایی 

هستند که از این کشور به ایران صادر می شوند.

اما در کنار واردات نه چندان باای ایران از افغانستان، در حال حار حدود 30 درصد از کل بازار وارداتی 

افغانستان در اختیار ایران قر ار دارد که البته می توان این رقم را به مراتب گسرش داد.

بازار 5 میلیارد داری افغانستان برای ایران

به گفته مدیرکل دفر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، اکنون بازار واردات 

کشور افغانستان حدود 7.5 میلیارد دار است که از این رقم حدود 2.5 میلیون دار آن سهم ایران 

می شود. به عبارت دیگر 30 درصد از کااهای وارداتی این کشور از ایران تامین می شود. اما در ارتباط با 

صادرات ایران به افغانستان رئیس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت نیز به این نکته توجه دارد 

که در این بازار تنها رقیب جدی ایران، پاکستان است که به اندازه ایران در بازار این کشور سهم دارد.

با وجود   محمدمهدی جوامرد قصاب - رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت - معتقد است 

نزدیکی فرهنگی، جغرافیایی، زبانی و دیگر مشرکات ایران و افغانستان ازم است به این بازار توجه 

بیشری صورت بگیرد.

به گفته او، در سال 1391 از حدود یک میلیارد و 100 میلیون دار از واردات افغانستان به ایران اختصاص 

داشته که این رقم اکنون به حدود 2.5 میلیارد دار ر سیده است و پیش بینی می  شود با توجه به 

ظرفیت های موجود این رقم قابلیت آن را دارد که تا پنج میلیارد دار افزایش پیدا کند.

 └ﾂﾞ┻ ｿｷﾗﾓｸケ でﾔケﾗﾓ ┤┪  ｀┕ｸあ ┈ば［ﾓ
در حالی که صادرات پسته در نیمه امسال با کاهش بیش از 40 درصدی از نظر وزنی و ارزشی مواجه 

شده است، وزارت کشاورزی این روند نزولی را ناشی از صادرات همه محصول پارسال اعام کرده و تاکید 

دارد که در نیمه دوم امسال روند صادرات پسته رو به رشد خواهد بود.

به گزارش ایسنا، طی شش ماهه نخست امسال بیش از 21 هزار و 103 تن پسته به ارزشی بالغ بر 21۸ 

میلیون و ۸37 هزار دار به کشورهای مختلف صادر شده است که 47.5 درصد از نظر وزنی و 42.66 از 

نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش داشته است.

این کاهش در صادرات پسته در حالی اتفاق افتاده که مسئوان وزارت جهاد کشاورزی آن را نکته 

منفی  تلقی می کنند، چرا که شکرالله حاجی وند – مدیرکل دفر میوه های ردسیری و خشک وزارت 

جهاد کشاورزی – دراین باره به ایسنا می گوید در سال گذشته همه محصولی که تولید شده و در 

انبارها ذخیره شده بود صادر شد؛ بنابراین امسال با روند کاهشی در صادرات پسته مواجه بودیم 

البته به طور معمول تجارت خارجی این محصول پس از برداشت آن یعنی در نیمه دوم جان  که 

 می گیرد.به گفته وی، براساس ارزیابی های صورت گرفته صادرات پسته در نیمه دوم امسال تقویت 

خواهد شد و روند رو به رشدی را نسبت به نیمه اول خواهد داشت.

مدیرکل دفر میوه های ردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که به دلیل برخی رایط 

اقلیمی به وجود آمده درصد پوکی پسته در برخی مناطق بیش از گذشته خواهد شد که در برآوردها 

و پیش بینی های صورت گرفته از میزان تولید این محصول باغی ارزآور اثرگذار خواهد بود، اما میزان 

تولید امسال از پارسال و حتی برآورد اولیه 225 هزار تنی صورت گرفته بیشر خواهد شد.

 I

بخاری  آبی،  کولر  همچون  خانگی  لوازم  محصوات  برخی 

گازی، آب گرمکن، اجاق گاز، چرخ خیاطی و ماشین لباسشویی 

 300 از  بیش  سالیانه  و  شود  می  صادر  دیگر  کشورهای  به 

دارد.  ارزآوری  برای کشور  میلیون دار 

دبیر  انصاری،  اله  حبیب   ، ابراراقتصادی  خرنگار  گزارش  به 

انجمن لوازم خانگی در نشستی خری، درباره برنامه بانک 

مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای اجرای مجدد 

این طرح چهار سال  ایرانی، اظهار داشت:  طرح خرید کاای 

پیش به منظور فراهم کردن زمینه خرید لوازم خانگی به مبلغ 

100 میلیون ریال )10 میلیون تومان( با سود 12 درصد مطرح 

شد که در ابتدا مقرر شد کارت ها تنها برای خرید کااهای 

ساخت داخل و رکت های دارای جواز تولید اختصاص یابد 

اما بعد از یک سال اعتبار این کارت ها به 60 میلیون ریال ) 6 

میلیون تومان( کاهش یافت و تنها جامعه هدف بازنشستگان 

را شامل می شد. 

انصاری اتریح کرد: هدف ازاجرای این طرح پایه ریزی بازار 

بالقوه و ایجاد رابطه بین تولیدکننده و مرف کننده و نیز 

افرادی که قدرت خرید ندارند، تعیین  تسهیات دهی برای 

بانک مرکزی، وزارت  بازنگری ازم توسط  باید  بنابراین  شد؛ 

صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و انجمن تولیدکنندگان 

لوازم خانگی انجام شود. 

تولیدکنندگان  وجود  به  اشاره  با  خانگی  لوازم  انجمن  دبیر 

زیرپله ای که مساله شوم اقتصاد کشور است، گفت: فقط 

وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحیت صدور جواز تولید 

به رکت ها را دارد و اصناف و اتحادیه ها می توانند مجوز 

تولید صادر کنند.

ندارند،  تولید  با رکت هایی که مجوز  باید  افزود:  انصاری 

برخورد شود و از سوی دیگر کیفیت محصوات رکت هایی 

که مجوز تولید دارند هم بررسی شود. 

اهمیت  تولیدی  کااهای  کیفیت  اکنون  اظهارداشت:  وی 

زیادی دارد این کیفیت تنها شامل استاندارد ایمنی و بهداشت 

نیست بلکه شامل زیبایی، سهولت در استفاده، رنگ، نصب و 

راه اندازی، ارگونومی و خدمات پس از فروش نیز از معیارهای 

کیفیت است که باید تولیدکنندگان به آن توجه کنند.

هفدهمین مایشگاه بین امللی لوازم خانگی برگزار می شود

مایشگاه  برپایی  کرد:  تریح  خانگی  لوازم  انجمن  دبیر 

توامندی  معرفی  در  مهمی  نقش  خانگی  لوازم  سالیانه 

هفدهمین  اساس  برهمین  دارد  داخلی  تولیدکنندگان  های 

مایشگاه بین امللی لوازم خانگی با حضور 294 رکت داخلی 

و 136 رکت خارجی در محل دامی مایشگاه های بین امللی 

شود.  می  برگزار 

درهفدهمین  ایرانی  های  رکت  حضور  گفت:  انصاری 

مایشگاه بین امللی لوازم خانگی نسبت به سال گذشته 13 

درصد افزایش داشته و در مقابل حضور رکت های خارجی 6 

است.  داشته  کاهش  درصد 

مالی  گردش  گفت:  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  دبیرانجمن 

لوازم خانگی کشور ۸ میلیارد دار است و 75 درصد  تولید 

انواع لوازم خانگی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. 

وی تاکید کرد: لوزام خانگی تولیدی در ایران از نظر کیفیت با 

کااهای کشورهای چین، کره جنوبی، برزیل، ترکیه و آمریکا 

قابل رقابت بوده و برخی محصوات داخلی تا 50 درصد ارزان 

تر از مشابه خارجی است. 

همچون  خانگی  لوازم  محصوات  برخی  انصاری  گفته  به 

کولر آبی، بخاری گازی، آب گرمکن، اجاق گاز، چرخ خیاطی 

و  شود  می  صادر  دیگر  کشورهای  به  لباسشویی  ماشین  و 

دارد.  ارزآوری  کشور  برای  دار  میلیون  از 300  بیش  سالیانه 

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی بیان کرد: 400 واحد 

فعال  کشور  در  رسمی  صورت  به  بزرگ  و  کوچک  تولیدی 

هستند و یکصد هزار نفر به صورت مستقیم در این واحدها 

دارند.  اشتغال 

 

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 2 تا 5 آذرماه برگزار می شود؛

ﾗ┘ヱあ でｷﾘｻ どそ┑ｸﾑ ┋ﾙｷ┘┉ でﾗ［ﾓ ┏┘ぱ┊ぱ┍ ┣┪┪ でﾗ┗ｫﾙﾗｷ

اتحادیه  کشاورزی  کمیسیونر 

موانع  تا  تاشیم  در  گفت:  اروپا، 

جمله  از  اروپا  به  ایران  صادرات 

موانع تعرفه ای و بانکی را به زودی 

کنیم. برطرف  و  بررسی 

در  فیل هوگان  فارس،  گزارش  به 

با  تفاهم نامه  امضای  نشست 

حجتی وزیر جهاد کشاورزی ضمن 

ابراز خرسندی برای حضور در ایران 

کمیسیونر  نخستین  عنوان  به 

کرد:  خاطرنشان  اروپا،  اتحادیه 

با  خود  تعامل  به  اروپا  اتحادیه 

ایران پس از برجام ادامه می دهد و 

آمد  نخواهد  کوتاه  از موضع خود 

بلکه برای تشویق کشورهای دیگر 

نیز تاش می کند. 

اتحادیه  دفر  یک  شدن  باز  از  وی 

گفت:  و  داد  خر  ایران  در  اروپا 

امیدواریم شا نیز به عنوان عضو 

کابینه به این مهم کمک کنید تا 

از  را  خود  همکاری های  بتوانیم 

و  مستمرتر  به صورت  این طریق 

روان تر با حایت ایران انجام دهیم. 

مشکات  به  همچنین  هوگان 

به  تجاری  تبادات  در  پیش رو 

بین  کشاورزی  حوزه  در  ویژه 

کرد  اشاره  اروپا  اتحادیه  و  ایران 

بیانیه  راستا  همین  در  گفت:  و 

مشکات  تا  نوشته ایم  مشرکی 

از  یکی  که  کنیم  برطرف  را  خود 

موضوعات موانع بانکی و خطوط 

اعتباری است که بدون آنها قادر به 

نیستیم. همکاری 

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا 

همچنین به رورت یکسان  سازی 

تأکید  طرف  دو  بین  استانداردها 

امنیت غذایی  کرد و گفت: حفظ 

برای ما اهمیت ویژه ای دارد و ما 

عضو   20 اهمیت  همین  دلیل  به 

به همراه  را  اروپایی  از هیأت های 

داریم که می توانیم موانع تعرفه ای 

را از میان برداشته و با شفافیت و 

بخش  در  ویژه  به  بیشری  ثبات 

قوانین حرکت کنیم. 

حایت های  به  همچنین  وی 

اتحادیه اروپا برای ترویج تحقیقات 

ایران  به ویژه در بخش کشاورزی 

اشاره کرد و گفت: در همین راستا 

دهلی  در  کنفرانسی  آینده  هفته 

هند برگزار می شود که از ایران نیز 

برای رکت در آن دعوت می کنیم.

هوگان به بخش هایی از تفاهم نامه 

اروپا  اتحادیه  و  ایران  بین  مشرک 

کشاورزی  محصوات  حوزه  در 

اشاره کرد و گفت: ما نگرانی هایی 

بررسی  و  آزمایش  بخش های  در 

همچون  محصواتی  سامت 

از  یکی  عنوان  به  که  ایران  پسته 

دنیا  در  صادراتی  مهم  محصوات 

شناخته شده هستیم که امیدواریم 

موانع  استاندارد  کنرل  با  بتوانیم 

کنیم.  برطرف  را  آن  صادراتی 

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا 

شرمرغ  سامت  تأییدیه  مورد  در 

از  صادرات  برای  قزل آا  ماهی  و 

کرد  اشاره  اروپا  اتحادیه  به  ایران 

این  در  را  زیادی  و گفت: جلسات 

زمینه برگزار کرده ایم و از ایران نیز 

در  را  ازم  اطاعات  تا  می خواهیم 

اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم موانع 

صادراتی را برطرف کنیم. همچنین 

عنوان  به  ایران  از  اسب  واردات 

پرورش دهنده  کشورهای  از  یکی 

ما  کار  دستور  در  اصیل  اسب های 

نکته  این  به  همچنین  است.وی 

اشاره کرد که اتحادیه اروپا خواستار 

با  و گوسفند  گاو  صادرات گوشت 

سنی  محدودیت  بدون  استخوان 

رکت های  که  چرا  است  ایران  به 

اروپایی مجبورند برای ورود به بازار 

ایران دو بار مجوز بگیرند. 

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا 

مواد  صادرات  خواستار  همچنین 

فصل  از  خارج  تازه  میوه  و  لبنی 

این  در  ما  گفت:  شد،  ایران  به 

هستیم  مواجه  موانعی  با  زمینه 

که خواستار برطرف شدن آنهاییم 

چرا که اکنون کیوی نیوزلند خارج 

از فصل به ایران وارد می شود ولی 

رقابت  نیوزلند  با  می خواهیم  ما 

کنیم بلکه خواستار رفع موانع در 

موردنظر  مکانیسم  و  چارچوب 

هستیم. 

موانع  مورد  در  هوگان همچنین 

پیش روی صادرات روغن زیتون به 

ایران نیز گفت: با مشکاتی در این 

زمینه مواجه است که امیدوار است 

طرف ایرانی آن را برطرف کند.

اروپا اگر با برزیل رقابت کند برای 

واردات گوشت مشکلی نداریم

از  گفت:  کشاورزی،  جهاد  وزیر 

دنیا  زعفران  درصد   94 که  آنجایی 

آمادگی  می شود  تولید  ایران  در 

همکاری برای ثبت و برندینگ با 

اتحادیه اروپا برای صادرات رسمی 

داریم. محصوات  این 

با  دیدار  در  حجتی  محمود 

کشاورزی  فیل هوگان کمیسیونر 

اتحادیه اروپا از آمادگی ایران برای 

تجاری  و  تعرفه ای  موانع  حذف 

ضوابط  یکسان سازی  همچنین  و 

برای  استانداردها  جمله  از  تجاری 

و  کرد  اشاره  اروپا  به  صادرات 

گفت: استقبال اروپا از محصوات 

خرسندی  مایه  ایران  صادراتی 

مورد  در  مسائلی  اما  است  ما 

و  شد  اعام  پسته  استانداردهای 

زمینه  این  در  که  داریم  قبول  ما 

مشکاتی وجود دارد اما این را هم 

باید گفت که طی یک دهه گذشته 

عرصه  این  در  خوبی  تغییرات 

اتفاق افتاده و هر سال محصوات 

برگشتی ما کمر شده و امیدواریم 

صفر  به  را  آن  نزدیک  آینده  در 

برسانیم.

برای  متأسفانه  ایران  گفت:  وی، 

با  اروپا  با  بانکی  همکاری های 

و  است  مواجه  مشکات  یکری 

از  ما  تجار  و  دولتی  دستگاه های 

همکاری با اروپا در این زمینه رنج 

می برند. 

پرورش  مورد  در  همچنین  حجتی 

به  آن  صادرات  و  شرمرغ  گوشت 

دهه  چند  تنها  ما  گفت:  اروپا، 

است که در حوزه پرورش شرمرغ 

فعالیت می کنیم اما در دنیا دومین 

بیشرین  که  هستیم  کشوری 

جمعیت شرمرغ را دارد و با توجه 

روز  ایران  با  اقلیمی  سازگاری  به 

پرورش  محل  از  ما  درآمد  روز  به 

می یابد. افزایش  شرمرغ 

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در 

نیز  ایران  در  قزل آا  پرورش  مورد 

قزل  تولیدکننده  نخستین  گفت: 

و  هستیم  دنیا  در  پرورشی  آای 

امیدواریم بتوانیم بازار مشرکی در 

این زمینه تعریف کنیم چرا که هم 

اکنون برخی از مواد اولیه از جمله 

تخم چشم زده این نوع ماهی را از 

وارد می کنیم. اروپا 

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا خبر داد:

 حذف موانع تعرفه ای و بانکی 
 برای صادرات ایران به اروپا 

مرکز آمار ایران اعام کرد: شاخص 

)تورم  کننده  تولید  قیمت  کل 

تولید( بخشهای خدمات در فصل 

 ٢٣٨,٢ عدد  به  امسال  تابستان 

رسید که نسبت به فصل بهار 1.6 

است. یافته  افزایش  درصد 

از شاخص قیمت  ایرنا،  به گزارش 

خدمات  های  بخش  کننده  تولید 

سال  برپایه  که   ١٣٩٦ تابستان 

100=1390 از سوی مرکز آمار ایران 

گروه  شاخص  است،  یافته  انتشار 

نقلیه  وسایل  تعمیر  »خدمات 

موتوری، موتور سیکلت و کااهای 

فصل  در  خانگی«  و  شخصی 

تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٨٥,٣ 

که نسبت به فصل قبل 2.۸ درصد 

است. یافته  افزایش 

و  هتل  »خدمات  گروه  شاخص 

تابستان ١٣٩٦  در فصل  رستوران« 

برابر با ٣١٥,٧ است که نسبت به 

فصل قبل 2.7 درصد افزایش یافته 

است.

تغییرات شاخص بخشهای خدمات 

گروه  شاخص  دهد،  می  نشان 

انبارداری  نقل،  و  حمل  »خدمات 

تابستان  فصل  در  ارتباطات«  و 

 1 قبل  فصل  به  نسبت  امسال 

»خدمات  گروه  شاخص  و  درصد 

واسطه گری های مالی )بیمه(« در 

این مدت 0.9 درصد افزایش داشته 

است.

»خدمات  گروه  شاخص  همچنین 

فعالیت  و  اجاره  مستغات، 

درصد،   2.2 کار«  و  کسب  های 

درصد،   1 آموزش«  »خدمات  گروه 

بهداشت  »خدمات  گروه  شاخص 

درصد،   2.9 اجتاعی«  مددکاری  و 

فعالیتهای  سایر  »خدمات  گروه 

و  اجتاعی  عمومی،  خدمات 

شخصی« 0.2 درصد افزایش یافته 

است.

کننده  تولید  قیمت  شاخص 

هشت  شامل  خدمات  بخشهای 

وسایل  »تعمیر  که  است  بخش 

سیکلت  موتور  موتوری،  نقلیه 

خانگی«،  و  شخصی  کااهای  و 

»هتل و رستوران«، »حمل و نقل، 

»واسطه  ارتباطات«،  و  انبارداری 

گریهای مالی )بیمه(«، »مستغات، 

اجاره و فعالیتهای کسب و کار«، 

مددکاری  و  »بهداشت  »آموزش«، 

فعالیتهای  »سایر  و  اجتاعی« 

و  اجتاعی  عمومی،  خدمات 

گیرد. می  بر  در  را  شخصی« 

بهای  شاخص  اقتصاد  علم  در 

 Producer Price( تولیدکننده 

پیش  شاخص  یک   )Index-PPI

نگرانه به شار می رود که روند 

دیدگاه  از  را  ها  قیمت  تغییرات 

بخش  در  خریدار  و  تولیدکننده 

های مختلف اقتصادی )کشاورزی، 

صنعت و خدمات( نشان می دهد؛ 

این شاخص می تواند به عنوان به 

یک شاخص پیش نگر برای اطاع 

کار  به  تورم  روند  از  هنگام  زود 

شود. برده 

از این رو در ارزیابی های بلندمدت 

هرچه عقربه تورم تولید به سمت 

بازگشت  نوید  شود،  متایل  رشد 

رونق به اقتصاد آن کشور است.

ｿｸ┍ﾔﾑ ｀ﾒｻ ┓ﾔ┒┒あﾔぱ┉┘ﾁ ┋ﾗ┘ﾁ
ﾀ｠ｸば ｀ばｷﾚ｠ｷ ﾔケﾗﾓ┡┬┦ 
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با تداوم آلودگی هوا ادامه دارد؛

 ど┒ぱ╇ でﾗ┘ﾂあ｠┑ｷ でｸ┕ﾗ┘ﾁ┘┍ ﾓ┗ﾗ┗ └ｻ ﾓｸ│ﾂ┑ｷ
با تداوم روزهای آلوده و ناسام در اکر کانشهرهای کشور به ویژه در کانشهر تهران که در بیش از ۱۵ روز 

گذشته به طور متوالی با هوای ناسام و حتی بسیار ناسام مواجه بوده است، واکاوی »مصوبات کاهش آلودگی 

هوا« امری روری است.

بهبود رایط کیفی هوا  به قصد  یازدهم  به همت دولت  قوانینی که  از جمله مهمرین  ایسنا،  به گزارش 

کردن  جایگزین  و  کاربراتوری  موتورسیکلت های  شاره گذاری  و  تولید  »توقف  مصوبه  رسید،  تصویب  به 

است. انژکتوری«  موتورسیکلت های 

بیش از یک سال است که از آغاز اجرایی شدن این قانون می گذرد و اگرچه تولید ۴۳۰ هزار موتورسیکلت 

کاربراتوری بعد از اباغ قانون، با کمک یک تبره، رنوشت اجرای این مصوبه را در هاله ابهام قرار داد اما 

آنچه بیش از هر موضوعی، فضا را برای انتقاد مستعد کرده؛ ادعای تولید موتورسیکلت های انژکتوری 

غیراستاندارد از سوی برخی کارشناسان است.  

مهدی دوزندگان -کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و فعال حوزه خودرو و محیط زیست- اعتقاد دارد؛ تولید 

سیستم انژکتوری در ایران با مشکات عمده ای مواجه است، چون صنعت موتورسیکلت سازی برای تولید این 

دستگاه راغ چین رفته و سیستمی که انژکتوری کامل نیست و اصطاحا یونیت انژکتوری است، وارد کرده  

است.

وی با اشاره به اینکه سیستم انژکتوری قطعاتی دارد که مهمرین آنها پمپ سوخت، انژکتور، سنسور هوا و 

سنسور اکسیژن است، به ایسنا می گوید: در سیستم انژکتوری کامل باید پمپ، رگاتور سوخت و انژکتور مجزا 

باشند، این در حالی است که اکر موتورسازان ایرانی سیستمی را وارد کرده اند که دارای پمپ پانژری است که 

این پمپ قرار است همزمان کار پمپ، رگاتور سوخت و انژکتور را انجام دهد که اساسا این سیستم، انژکتوری 

استاندارد نیست.

صنعت ایران تنها خریدار موتورسیکلت یونیت انژکتوری

این کارشناس رشته مهندسی مکانیک با بیان اینکه مبدع سیستم یونیت اینجکشن، رکت میکونی ژاپن است 

که پروژه آن با شکست مواجه شد، گفت: این رکت ژاپنی نتوانست پایداری عملکرد آلودگی این محصول 

در تولید انبوه و در رایط مختلف آب و هوایی را اثبات کند. شبیه این کار را پراید در مقطعی به اسم پراید 

سی ال سی انجام داد که بسیار مشکل دار بود. در بازار چین نیز رکت کیانجیانگ موتور سایکل این کار را کرد 

و شکست خورد. یعنی در هیچ جای دنیا، این سیستم در تولید انبوه موفق نبوده ولی چینی ها آن را وارد بازار 

ایران کرده اند.

موتورسیکلت  یونیت انژکتوری از پاس کردن استاندارد یورو۳  ناتوان است

و  دانسته  نظارتی  دستگاه های  از ضعف  ناشی  را  ایران  بازار  به  انژکتوری  یونیت  نفوذ سیستم  دوزندگان، 

می گوید: در کشور ما ضمن رف هزینه های باا، به دلیل نبود سیستم نظارتی در بخش دوام و پیایش، ورود 

این سیستم به کشور میر شده است. واقعیت این است که چینی ها تا به حال این مونه را به جایی نفروخته 

بودند ولی ما بازار خود را به راحتی در اختیار آنها قرار دادیم. این موتور به هیچ وجه می تواند استاندارد 

یورو۳ را پاس کند.

به تولید موتورسیکلت انژکتوری غیراستاندارد در کشور، مسعود  انتقادآمیز نسبت  در مقابل این اظهارات 

زندی- رپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا  می گوید: از آنجا که 

مصوبه توقف تولید موتورسیکلت های کاربراتوری و جایگزینی موتورسیکلت های انژکتوری با فوریت تصویب و 

اجرایی شد، تولیدکنندگان، کیت انژکتوری را روی موتورسیکلت های کاربراتوری وصل کردند که جواب هم داد.

پمپ پانژری در خارج از ایران نیز استفاده می شود

وی با بیان اینکه در حال حار بحث پایداری موتورسیکلت های انژکتوری مطرح است، تاکید می کند: کیت 

پانژری استفاده شده در صنعت موتورسیکلت سازی کشور در سایر کشورها نیز استفاده می شود و این طور 

نیست که این اقدام تنها در ایران انجام شود. این کیت های پانژری به شکلی است که هم کار رگاتور و هم 

کار پمپ و انژکتور را انجام می دهد.

موتورسیکلت های انژکتوری جدید موفق عمل کرده اند

رپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست این طور ادامه می دهد: در رایط فعلی 

مسئولیت نظارت بر تولید تجهیزات کنرل آلودگی برعهده سازمان ملی استاندارد است که بدانیم؛ قطعات 

استفاده شده استاندارد است یا نه؟ آنچه برای سازمان محیط زیست اهمیت دارد، تست های آایندگی و 

خروجی اگزوز است که تولیدات جدید موتورسیکلت در این زمینه موفق عمل کرده اند.  

زندی با بیان اینکه تاکید ما به سازمان ملی استاندارد این است که موتورسیکلت هایی تولید شود که پایه انژکتور 

داشته باشند، می گوید: موتورسیکلت های انژکتوری با پمپ پانژری، تاکنون توانسته جوابگو باشد، ولی اگر در 

آینده متوجه شویم در بحث پایداری این دستگاه ها اشکال وجود دارد، حتا ورود خواهیم کرد و اگر پایداری 

این موتورها به تایید نرسد باید با مسئولیت سازمان ملی استاندارد موتورسیکلت های با پایه انژکتوری تولید 

شود.

اعراض منتقدین موتورسیکلت یونیت انژکتوری تنها رویکرد تئوری دارد

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست در این مورد که کارشناسان خودرو، پایداری موتورسیکلت یونیت 

انژکتوری را تایید می کنند، می گوید: در رایط فعلی می توانیم در این باره، خیلی ریع قضاوت کنیم. کسانی 

که به این نوع موتور اعراض دارند، قضاوتشان به لحاظ تئوری است و این طور نیست که آنها موتورسیکلت 

یونیت انژکتوری را که دو سال در چرخه مرف بوده، بررسی کرده باشند.

رپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تاکید می کند: اگر قرار باشد به 

این نوع موتورسیکلت انژکتوری هم پاسخ منفی بدهیم؛ این به این معناست که کارخانجات باید تا چند سال 

تعطیل شوند و تولید موتور نداشته باشند که این موضوع با سیاست های تولید کشور مغایرت دارد.

به گزارش ایسنا، سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، باید بدانند که مصوبه تولید 

موتورسیکلت های انژکتوری با هدف کاهش بحران آلودگی هوا و بهبود کیفیت و رفاه زندگی شهروندان ایرانی 

رقم خورد. انتظار می رود؛ دولت که در هر دو دوره خدمت، با شعار "دولت محیط زیستی" بر رکار آمده، 

و در تصویب قوانین محیط زیستی از جمله حذف موتورسیکلت های کاربراتوری و تولید موتورسیکلت های 

انژکتوری، این شعار را عملیاتی کرده است، در زمینه اجرای دقیق، درست و کامل این قانون نیز جدیت و 

اهتام کافی داشته باشد.

┘あｸﾞばｷ ﾀばｸﾝ ｹ┗ ─ばﾘジ ﾙｷ ｿｸ┍ﾔﾑ ｿﾘﾉｷ ┗ ｿｸバズ━ ﾀ┎ぱ━ ┇ﾘﾂ┒あ
فروش  از  پس  خدمات  شبکه  مجاز  مایندگی های  توسط  شده  صادر  فاکتور  کنرل  و  صحت  سنجی  امکان 

شد. میر  ایساکو  رکت  سایت  در  شده  اعام  قیمت های  با  تطابق  طریق  از  ایران خودرو 

به گزارش خرخودرو ،مشریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو این امکان را خواهند 

داشت که پس از امام کار تعمیرات و ترخیص خودرو از تعمیرگاه، هزینه های خودرو، شامل هزینه قطعات و 

اجرت خدمات انجام شده را در وب سایت رکت ایساکو مشاهده کنند.

مشریان گرامی می توانند، قیمت های درج شده در فاکتور ارائه شده توسط مایندگی را با موارد مندرج در 

سایت رکت  مقایسه و صحت سنجی کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت ابتدا آن را با مدیر مایندگی 

و در صورت عدم توافق با شاره تلفن ۰96۴۴۰ مطرح کنند.

این امکان عاوه بر اطمینان بخشی به مشریان در خصوص عملکرد مایندگی، خدمتی به مایندگی های مجاز 

رکت است تا با شفافیت و قطعیت به مشریان خود خدمات ارائه کنند و در صورت بروز اختاف در خصوص 

هزینه ها، سایت رکت را به عنوان مرجعی برای رفع شبهات مشریان قرار دهند.

گفتنی است لیست قیمت خدمات و اجرت تعمیرات بر روی سایت ایساكو به آدرس www.isaco.ir   قرار 

گرفته است.

کارشناسان موانع تولید و تامین مالی را تشریح کردند؛

 でﾘぱｻﾔﾁ どｻ ﾀﾞｻ ┐ｻ ﾗﾓ でﾙｸﾝ └バズ━ ﾀバ┒ケ
یک عضو فعال در صنعت قطعه سازی کشور اعام کرد از نیمه دوم سال 9۵ تاکنون  با افزایش 

تدریجی قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز مانع بزرگی برای تولید و تامین هزینه در واحدهای 

قطعه سازی ایجاد شده است.

جعفر نصیری به خرخودرو اظهار داشت :  در صورتی که هزینه تحمیل شده در تولید قطعات در 

نظر گرفته نشود این جریان بر کیفیت تولید و محصول نهایی قطعه سازان تاثیر خواهد گذاشت.

وی تریح کرد : در رایطی که بسیاری از آیتم های موثر در بهای مام شده قطعات افزایش یافته 

اما متاسفانه این موارد در قیمت قطعات لحاظ می شود.

وی گفت : امروز گزینه های زیادی در هزینه واحدهای قطعه سازی تاثیر گذار است و بر این 

اساس باید افزایش قیمت قطعات متناسب با هزینه های تحمیل شده در نظر گرفته شود در حالی 

که ماههاست به جهت عدم محاسبه این هزینه ها، فشار مالی زیادی به قطعه سازان تحمیل 

شده است.

وی تاکید کرد : در رایطی که مشکات زیادی برای واحدهای قطعه سازی ایجاد شده باید فکری 

برای هزینه های تحمیلی در این بخش شود و افزایش قیمت قطعات متناسب با هزینه های 

تحمیل شده در نظر گرفته شود.

این فعال در صنعت قطعه سازی یاد آور شد : در این وضعیت پرداخت مطالبات و تامین نقدینگی 

، راهکاری برای مدیریت بر هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و جلوگیری از افزایش 

قیمت قطعات نخواهد بود.

نصیری خاطرنشان کرد : البته قطعه سازان همواره با بکارگیری روش هایی در راستای ارتقاء کیفیت 

، مدیریت و کاهش هزینه ها حرکت کردند و تاش کردند با کنرل فرایندها ، جریان هزینه و 

تولید را مدیریت کنند.

وی اظهار داشت : با ادامه رایط کنونی روز به روز اوضاع نقدینگی قطعه سازان حادتر می شود 

و طبعا این مساله بر جریان تولید و فعالیت واحدهای قطعه سازی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

قطعات اصلی خودروهای خارجی داخلی سازی شود

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: همکاری بین امللی در صنعت خودروسازی باید منجر به ارزش  

افزوده برای کشور شود و با توجه به رایط فعلی مبنی بر ظرفیت بازار ایران، توجه به تولید 

مشرک قطعات اصلی خودرو سود بیشری برای کشور خواهد داشت.

امیرحسن کاکایی به ایسنا گفت : تشویق واردکنندگان بزرگ خودرو به تولید در ایران موضوع 

خوب و قابل قبولی است و در حال حار این موضوع پیگیری می شود.

او افزود: در کنار تشویق واردکنندگان به امر تولید به موضوع تعداد تولیدکنندگان خودرو در ایران 

و میزان تیراژ آن ها نیز باید دقت شود. زمانی یک تولید اقتصادی است که تیراژ منطقی و باایی 

برای آن وجود داشته باشد که تیراژ باا تنها مختص یک منطقه نیست و باید برای تیراژ اقتصادی 

چند بازار هدف در نظر گرفت.

کاغذ  روی  دولت  خودرویی  جدید  قراردادهای  در  اینکه  بابیان  خودرو  صنعت  کارشناس  این 

تعهدات ازم برای صادرات ۳۰ درصدی تولید را از طرف خارجی گرفته است، گفت: اگر در ایران 

۱۰ رکت خودرویی برای تولید مشرک و همکاری های خودرویی به ایران وارد شوند و به تعهدات 

صادراتی خود عمل نکنند، بازار گنجایش پذیرش این حجم تولید را ندارد و رفته  رفته تیراژ رکت ها 

کاهش می یابد و دیگر تیراژ اقتصادی ندارند.

او تریح کرد: در قراردادهای خودرویی یا در مجموع صنعت خودرو ایجاد ارزش  افزوده برای 

کشور مهم است و با این پیش فرض که افت تیراژ اقتصادی رکت ها و گنجایش بازار به رر کشور 

است به نظر می رسد تنها نباید به فکر تولید خودرو کامل در کشور بود بلکه می توان به طراحی 

و تولید مشرک قطعات اصلی خودرو در ایران با همکاری رکت های به نام بود.

وی یادآور شد: در بازارهای جهانی باید برای طرف رمایه گذار مزیت رقابتی ایجاد شود که در حال 

حار از رقبای ایران می توان به چین و ترکیه اشاره کرد.

کاکایی تریح کرد: در ایجاد مزیت رقابتی برای جذب رمایه گذاری خارجی در راستای تولید 

قطعات خودرو و محصول نهایی باید به سمتی حرکت کرد که مناطقی در صنایع مختلف وجود 

داشته باشد تا خدمات منحربه فرد و به خصوصی را ارائه دهند تا هزینه ها کاهش و بهره وری 

افزایش یابد.

او یادآور شد: در سال های گذشته در این زمینه اقداماتی صورت گرفت اما به نظر می رسد که 

این موارد همچون مناطق آزاد، خوشه های صنعتی و پارک های فناوری به مرحله بلوغ نرسیده اند.

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: روی کاغذ، تشویق واردکنندگان به تولید خودرو و افزایش 

سطح همکاری های بین امللی برای تولید قطعات اصلی خودرو همچون موتور و گیربکس در ایران 

بسیار مناسب بوده و مام ارگان ها به دنبال این موارد هستند اما اگر از زاویه دید رمایه گذار 

ریسک  کاهش  برای  پیش زمینه ها  هنوز  که  است  مشخص  شود،  دقت  موارد  این  به  خارجی 

رمایه گذاری به بلوغ کافی نرسیده است.

وی گفت: تنها ورود رکت های خارجی برای رمایه گذاری و تولید در صورتی که به تیراژ اقتصادی 

دست پیدا نکنند، مناسب نیست زیرا رکت های خارجی برنامه ریزی را به گونه ای انجام می دهند 

که بیشرین زیان نصیب طرف ایرانی می شود و همکاری گذشته رنو با رکت های ایرانی که قرار 

بر آن بود تا پلتفرم ال 9۰ در ایران توسعه پیدا کند اما این موضوع عملی نشد، دلیلی بر این ادعا 

است.

کاکایی خاطرنشان کرد: در قراردادهای جدید بر داخلی سازی ۴۰ درصدی در ابتدای امر تأکید 

ویژه ای شده که برای دستیابی به این منظور باید شبکه تأمین مناسب در کشور وجود داشته باشد 

و به نظر می رسد در رایط فعلی باید موارد نقص در کشور حل شود تا طرف خارجی کمرین 

بهانه را برای عدم اجرای قرارداد داشته باشد.

در چه صورت قطعه ساز امکان درخواست افزایش قیمت دارد؟

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی همگن قطعه سازان خودرو کشور می گوید : قطعه سازان تا 

درصدی از نوسانات نرخ ارز را تقبل کردند تا در قیمت ها لحاظ نکنند اما بااتر از این رقم قطعا 

نیازمند توافق مجدد قطعه سازان با خودروسازان است.

به   ، اولیه  مواد  قیمت  و  ارز  نرخ  افزایش   تاطات  ادامه  به  اشاره  با  سهی  نجفی  محمود 

خرخودروگفت  : باید تامل مود تا نوسانات موجود در ارز و مواد اولیه به تثبیت نسبی برسد و 

این قضیه تصمیم گیری کرد. سپس در مورد 

وی با توجه به محاسبه قیمت قطعات بر اساس قرارداد خودروساز و قطعه ساز تاکید کرد : همواره 

در خصوص قیمت ها مذاکراتی با خودروساز صورت می گیرد تا از حدی که قیمت ها افزایش 

یافت ، قطعه ساز امکان مذاکره بر ر افزایش قیمت را داشته باشد. 

وی اظهار داشت : البته با وجود نوسانات و افزایش هزینه های تولید قطعه سازان تاکنون مذاکرات 

جدیدی با خودروسازان صورت نگرفته است.

وی خاطر نشان کرد : مواردی در خصوص قیمت مواد اولیه تولید وجود دارد که در صورتی که به 

درستی مطرح شود می تواند به صنعت کشور کمک ماید.

وی تاکید کرد : در حال حار بخشی از مواد اولیه تولید داخل بوده و سهمی نیز وارداتی است  

که مواد اولیه داخلی که عمده مرف قطعه سازان و خودروسازان را شامل می شود فواد، مس ، 

آلومینیوم و مواد پلیمری تولید داخل است که طبعا نباید تولید داخل برای مصارف داخلی با نرخ 

ارز ارتباطی داشته باشد.

،انرژی  اولیه  مواد  اینکه  به  توجه  با   : کرد  تاکید  کشور  سازی  قطعه  صنعت  در  فعال  این 

با قیمت جهانی نیست و نرخ  یا فواد مبارکه قرار می گیرد  مرفی که در اختیار پروشیمی 

دستمزد کارگران نیز با قیمت جهانی هاهنگی ندارد و معموا پایین تر است در نتیجه دولت 

باید مانند اقدامی که  کره موده و صنعت آن پیرفته کرده است مواد اولیه داخلی که برای 

نظر در  منطقی  و  عادانه  سود  بعاوه  را  نهایی  کاای  شده  مام  قیمت  است  داخل   مرف 

 بگیرد.

نجفی سهی افزود : البته برای صادرات محصول هر قیمتی که به نظر منطقی است را می توانند 

اعال کند هر چند در خصوص صادرات نیز معتقدم زمانی که مالیات ارزش افزوده ای پرداخت 

می شود و منابع زیر زمینی که متعلق به همه ملت است به قیمت بسیار نازل در اختیار رکتها 

قرار می گیرد باید حداقل ارز آن را بازگرداند و از محل آن واردات مجاز صورت گیرد نه اینکه ارز 

را برای صادرات دریافت کنند و هر کاری انجام دهند چرا که مقدار زیادی امتیاز برای صادرات 

کاا از محل منابع دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این واردات از محل ارز صادراتی صورت می گرفت ، تاکید کرد : 

در صورتی که این منابع را اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و بانک نیز از محل ارز صادرات ، اجازه 

واردات مجاز بدهد طبعا این ارز وارد کشور شده است و صادرات به نفع کشور خواهد بود در 

غیر این صورت ارز صادرات منجر به وارداتی می شود که اصا نیاز کشور نیست و به تولید داخل 

نیز لطمه خواهد زد.

خودروسازان در رایطی برنامه توسعه تولیدات 

خود را در برنامه دارند که خرها از مشکات 

جدی این رکت ها در تامین منابع مالی منابع 

تولیدی حکایت دارد.

در  مالی  منابع  خرخودرو،  گزارش   به 

بخش  دو  در  همواره  خودروساز  های  رکت 

رمایه در گردش و امور توسعه ای خودرو مورد 

رکت  اساس  این  بر  گیرد.  می  قرار  استفاده 

های خودروساز هر ساله به منظور تامین نیاز 

از  درآمدها  افزایش  مسیر  دو  بر  خود  مالی 

بانکی  تسهیات  اخذ  و  قیمت  افزایش   طریق 

برنامه ریزی می کنند. با این حال، طی سال های 

قیمت  افزایش  رقابت  شورای  ورود  با  گذشته 

بنابر خواست رکت ها پیش می رود و اخذ 

تسهیات بانکی نیز موجب انباشته شدن بدهی 

آنها به نظام بانکی شده است و همین موضوع 

ارایه  به  مایلی  بانکی  نظام  شده  سبب  نیز 

تسهیات بیشر به این رکت ها نداشته باشد. 

در یکی دو سال اخیر خودروسازان به منظور 

رهایی از قید و بندهای تسهیات بانکی و به 

منظور کاهش وابستگی به بانک ها بر فروش 

اعتباری خودرو به عنوان مسیر جایگزین برای 

کسب منابع مالی موردنیاز خود روی آوردند. اما 

این مسیر جذب نقدینگی نیز مسدود شد؛ چرا 

که در نظر گرفن سود سپرده و انراف بااتر از 

نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موجب شد ه که 

عملیات مشابه بانکداری خودروسازان با واکنش 

بانک مرکزی مواجه شود.

اعتباری  فروش  مرکزی  بانک  اساس  این  بر 

باا  سودهای  با  خودروسازان  محصوات 

این  با  توافقی  بنابر  و  کرد  اعام  ممنوع   را 

انراف  و  مشارکت  سودهای  ها  رکت 

خودروسازان را در چارچوب قوانین سود بانکی 

مسیرهای  همه  که  رایطی  در  کرد.  تعدیل 

جذب نقدینگی خودروسازان بسته شده است، 

بحران مالی در این رکت ها زمینه کند شدن 

امور توسعه ای در آنها را به وجود آورده است. 

از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور در حال 

اجرایی کردن قراردادهای تولید مشرک خود با 

رکت های خارجی هستند و این موضوع نیاز 

خرها  برخی  بنابراین  دارد  بسیاری  به رمایه 

حکایت از کند شدن روند اجرای قراردادها دارد.

در این میان یک پرسش مطرح می شود اینکه 

از  مالی  تامین  هزینه  بودن  باا  وجود  با  چرا 

شبکه بانکی یا فروش اعتباری با سودهای باا، 

دو رکت بزرگ خودروساز حار به استفاده از 

مسیرها و ابزارهای دیگر نیستند.

به عقیده کارشناسان، هر چند هزینه های باای 

مالی خودروسازان تنها به نرخ باای بهره بانکی 

نسبت داده می شود اما عاوه بر این موضوع 

مراتب  به  تاثیرات  که  هستند  زیادی  عوامل 

بیشری در تولید و افزایش هزینه مالی دارند. 

به هر صورت بااتر بودن هزینه های مالی یک 

رکت نسبت به نرخ بهره سالیانه در حالتی که 

اعتبار چند  به صورت  منفصله  عمده قطعات 

ماهه داخلی و خارجی تامین می شود و عمده 

ماهه  چند  فروش  پیش  صورت  به  محصوات 

روانه بازار می شود، نشان از بیاری و مشکات 

اقتصادی و مدیریتی آن سازمان دارد.

آنگونه که به نظر می رسد، هزینه های مالی 

برخی رکتها  در  کشور  خودروسازان  مستقیم 

با  که  است  مالی  از گردش  از ۲۰ درصد  بیش 

احتساب هزینه مالی تجمیعی تامین کنندگان، 

به اعداد بسیار بااتری هم خواهند رسید که به 

مراتب بااتر از بهره یک ساله بانکی است. این 

ایرانی، عمدتا  در حالی است که خودروسازان 

محصوات خود را پیش فروش می کنند و در 

اعتباری  خریدهای  به  مربوط  وجوه  پرداخت 

این  مالی  های  هزینه  دارند.  هم  تاخیر  خود 

رکتها بعضا از سود سالیانه آنها هم بیشر است 

و درواقع، خودروسازی ها به مثابه یک واحد 

های  صندوق  و  بانکی  بازار  برای  سود  تولید 

تامین مالی عمل می کنند.

در عین حال، باا بودن هزینه های مالی، سبب 

افزایش قیمت های فروش و نارضایتی مشریان 

رمایه  بازدهی  شدید  کاهش  و  آزاد  بازار  در 

دولتی  دستوری  های  گذاری  نرخ  سیستم   در 

برای  رمایه  بازار  فعاان  انگیزه  که  شود  می 

رمایه گذاری در این صنعت را به شدت کاهش 

می دهد. به این ترتیب کارشناسان تاکید دارند، 

خودروسازان به منظور کاهش مشکات خود و 

جلوگیری از بروز بحران باید برنامه ریزی مدونی 

را در دستور کار قرار دهند.

بودن  باا  دایل  مهمرین  از  یکی  که  آنجا  از 

هزینه های مالی خودروسازان، رمایه گذاری 

تاسیس  در  آنها  و عمدتا دستوری  اصولی  غیر 

سایت های خودروسازی غیر اقتصادی در داخل 

و خارج طی سال های گذشته است که بخش 

زیادی از توان مالی رکتها را هدر داده است 

بنابراین آنها باید نسبت به فروش این واحدها 

اقدام کنند. چرا که این سایت ها، نه تنها بازده 

و  ندارند  پایین  تیراژ  دلیل  به  اقتصادی خوبی 

هزینه های رمایه گذاری آنها عمدتا مستهلک 

های  هزینه  رفن  بااتر  سبب  بلکه  شود  می 

وجود  عدم  دلیل  به  عمدتا  محصوات  تولید 

زنجیره کامل تولید و هزینه باای لجستیک در 

بیشر  هدررفت  عامل  خود  که  شود  می  آنها 

سود رکت ها شده اند.به هر صورت، رکتهای 

خودروساز در رایط کنونی به منظور توسعه 

باید  قراردادهای جدید  براساس  خود  تولیدات 

واحدهای  فروش  و  ساختار  اصاح  به  نسبت 

که  چرا  کنند،  اقدام  خود  غیرمولد  و  ده  زیان 

همچنان  دهد،  می  نشان  آنها  مالی  گزارشات 

مالی  منابع  مدیریت  در  ای  عمده  مشکات 

دارند که قطعا منجر به سوددهی واقعی آنها در 

کوتاه مدت نخواهد بود و در صورت ارار بر 

ادامه این مدل مدیریتی، می تواند سبب بروز 

این صنعت شود. ناپذیری در  خسارات جران 

خودروسازان در پیچ و خم  مشکات تامین مالی 
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عضو شورای فقهی بورس و اوراق بهادارگفت: ورود بیت کوین به بازار رمایه تا به امروز در کمیته 

فقهی بورس مطرح نشده است.

به گزارش ایِبنا، انجام معامله با بیت کوین »پول الکرونیک« به یکی از اهداف تازه در بازار رمایه 

ایران تبدیل شده و بر اساس اعام »حامد سلطانی« مدیر عامل بورس کاا، این بورس با تشکیل کمیته 

ای تحقیقات جامعی را درباره معامات با این ارز در بازار رمایه آغاز کرده است.

در همین زمینه سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با خرنگار 

ایِبنا،  با بیان این که مبحث استفاده از بیت کوین در بورس برای بررسی مسائل رعی و فقهی فعا در 

کمیته فقهی مطرح نشده است، اظهار داشت: بورس کاا در حال حار با ایجاد مطالعات پژوهشی 

ورود بیت کوین به معامات بازار رمایه را بررسی می کند.

گفتنی است حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کاا هفته گذشته درباره معامات با بیت کوین 

در بازار رمایه و تاار نقره ای با بیان اینکه بورس کاا قطعا به مطالعات و تحقیقات بیشری در این 

زمینه نیاز دارد، اظهار داشت : قصد داریم با تشکیل کمیته ای بررسی کنیم که بیت کوین در آینده 

چه تبعاتی را روی صنعتی که ما در آن فعال هستیم، می گذارد.

این مقام مسوول درباره این که آیا قرار است معامات بورس کاا با بیت کوین انجام شود؟ گفت : 

هنوز در آغاز راه هستیم، ضمن اینکه بورس کاا قادر نیست به عنوان یک نهاد مستقل انجام معامله 

را با بیت کوین به رسمیت بشناسد زیرا نهاد رسمی تنظیم مقررات در این زمینه بانک مرکزی است 

و بورس کاا به عنوان جزئی از یک کل قادر نیست چنین کاری را انجام دهد و فعا در این ارتباط در 

مسیر تحقیق و پژوهش قرار دارد.

وی در ادامه گفت : کاری که در حال حال حار قرار است انجام شود بررسی تبعات فراگیر شدن 

معامات بیت کوین در بورس کاا و صنایع بازار رمایه است.

ورودبیت کوین به بورس درکوتاه مدت میرنیست

یک صاحب نظر بانکداری الکرونیک با بیان اینکه ورود بیت کوین در بازارهای مالی و بازار رمایه 

در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، گفت: ایران درحال حار در مرحله تبیین و معرفی ارزهای 

رمزگذاری شده است.

بازار پول و  ایران نیز فعاان  بازار بیت کوین و ارزهای رمزگذاری شده در دنیا، در  با گرم شدن 

رمایه به فکر استفاده از این ارز و ورود آن به معامات افتاده اند. به نوعی که حامد سلطانی نژاد، 

مدیرعامل بورس کاا اخیرا از تشکیل یک کمیته کاری که در مراحل مطالعه و بررسی ظرفیت هایی 

برای بهره گیری از بیت کوین است، خر داده و در این باره افزود: ما قصد داریم با تشکیل این کمیته 

متوجه شویم که بیت کوین در آینده چه تبعاتی را روی صنعتی که ما در آن فعال هستیم، می گذارد.

وی در واکنش به اینکه آیا قرار است معامات بورس کاا با بیت کوین انجام شود؟، توضیح داد: ما 

هنوز در آغاز راهیم ضمن اینکه بورس کاا قادر نیست به عنوان یک نهاد مستقل انجام معامله را با 

بیت کوین به رسمیت بشناسد زیرا نهاد رسمی تنظیم مقررات در این زمینه بانک مرکزی است و 

بورس کاا به عنوان جزئی از یک کل قادر نیست چنین کاری بکند.

فراگیر شدن  تبعات  بررسی  انجام دهیم  است   قرار  ما  که  کاری  داد:  ادامه  بورس کاا  مدیرعامل 

است. بازار رمایه  صنایع  و  بورس کاا  بر  کوین  بیت  معامات 

شفافیت اصل اول در بازارهای مالی و رمایه

اما با توجه به اینکه برخورد با بیت  کوین در دنیا با واکنش های متفاوتی از سوی دولت ها مواجه 

شده است و در ایران نیز قوانین و مقررات مشخصی برای ارز های رمزگذاری شده وجود ندارد، 

ورود بورس کاا به چنین مباحثی، اقدامی عملی و کارشناسی شده است یا خیر؟ در همین راستا، 

ایان اسامیان در گفت وگو با خرنگار ایِبنا درباره ورود بیت کوین به بورس کاا، اظهار داشت: 

بحث پول های الکرونیکی و ارزهای رمزنگاری شده از جمله مباحث جدید در ادبیات مالی دنیا 

است و دولت ها طی سال های اخیر با احتیاط و به نوعی محافظه کاری با پول های رمزنگاری شده 

برخورد می کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در روسیه نگاه به این ارزهای رمزگذاری شده، انقباضی و بسته است و 

به دلیل مباحثی مانند پولشویی، انضباط مالی و همچنین موضوعاتی از جمله آشوب های مالی که از 

اراده دولت ها خارج است، باعث شده تا برخوردها در مقابل این نوع ارز با بیم و امید همراه باشد.

این صاحب نظر بانکداری الکرونیک در این باره گفت: درباره ورود بیت کوین به بورس کاا، تاکنون 

موضوعی مطرح نشده است و به نظر من به دلیل مولفه های تاثیرگذار بر بها و ارزش این ارزها 

که از اراده ی فروشنده و خریدار خارج است و همچنین ضعف قوانین و مقررات، اجرای این طرح

در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

اسامیان در ادامه افزود: از طرفی توجه به این نکته روری است که ارزهای رمزنگاری شده، به دلیل 

اینکه از امنیت و اطمینان کاملی برخوردار نیستند، در حال حار امکان ورود به بازارهای مالی را 

ندارند زیرا اصل اول در این بازارها، شفافیت و اطمینان است.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر من با توجه به رایط فعلی مهمرین اصل در حال حار، ایجاد 

شفافیت درباره این ارزها و رفع ضعف قوانین در این زمینه است. ایران در حال حار در مرحله 

تبیین و معرفی این ارزها است.

عضو شورای فقهی بورس ؛

ورود بیت کوین به بورس
 هنوز در کمیته فقهی مطرح نیست

بازار  اینکه  بیان  با  بیدگلی  اسامی 

رمایه به عنوان داعیه دار شفافیت در 

اقتصاد می تواند هدایت منابع مالی را 

به فعالیت های خیریه و عام امنفعه به 

عهده گیرد زیرا بخش بزرگی از فعالیت 

ها در این بخش دارای شفافیت جدی 

نیستند.سعید اسامی بیدگلی در گفت 

موضوع  به  اشاره  با   ، فارس  با  وگو 

تاش  و  اجتاعی  پذیری  مسئولیت 

برای ترویج و اشاعه آن در بازار رمایه 

گفت:در این راستا از جمله فعالیت های 

برگزاری  رمایه گذاری  نهادهای  کانون 

برای  رویش«  شنبه های  »سه  برنامه 

کارآفرینی  کارهای  و  کسب  معرفی 

از موسسه های  بازدید  نیز  و  اجتاعی 

است. اعتبار  و  پیشینه  دارای  خیریه 

از  جمعی  بازدید  اینکه  بیان  با  وی 

از  رمایه  بازار  فعاان  و  مدیران 

آسایشگاه سامندان و معلولین کهریزک 

دومین اقدام این کانون پس از بازدید 

است،  جاری  سال  در  محک  موسسه 

که  کهریزک  آسایشگاه  کرد:  عنوان 

سامندان،  از  نگهداری  و  مراقبت  به 

می پردازد  ام اس  بیاران  و  معلوان 

است  ایرانی  جامعه  به  مبتا  موضوع 

اما  می شود  محسوب  جوان  امروز  که 

شاخص هرم سنی نشان می دهد که 30 

سال دیگر جزو جوامع پیر دنیا خواهد 

بود.

و  حضور  عدم  از  تاسف  ابراز  با  وی 

همراهی برخی از مدیران بازار رمایه 

در بازدید از آسایشگاه کهریزک افزود: 

دهه های  در  ایرانی  جامعه  شدن  پیر 

آینده بطور حتم معضاتی برای آینده 

اقشار مختلف جامعه بویژه با توجه به 

مشکاتی که صندوق های بازنشستگی 

پدید خواهد  دارند  لشگری  و  کشوری 

ایران  پیر  جامعه  گیر  گریبان  و  آورد 

بود.  خواهد  آینده  دهه های  در 

بنابراین توسعه فرآیند یادگیری که در 

انجام  کهریزک  مشابه  آسایشگاه های 

بازار  فعاان  برای  می تواند  می شود 

رمایه آموزنده باشد.این مقام مسئول 

ظرفیت های  که  پرسش  این  برابر  در 

بازار رمایه چگونه می تواند به توسعه 

خدمات  و  اجتاعی  پذیری  مسئولیت 

ماید؟  کمک  نیکوکاری  و  عام امنفعه 

پاسخ داد: توسعه نهادهای مدنی که به 

بهبود کیفیت زندگی در جامعه کمک 

همراهی  به  نیاز  حتم  بطور  می کنند 

و همکاری نهادهای مالی و رمایه ای 

داشت. خواهند 

عنوان  به  رمایه  بازار   ، وی  گفته  به 

کشور  مالی  بازارهای  از  مهمی  بخش 

اقتصاد  در  شفافیت  داعیه دار  که 

منابع  هدایت  می تواند  است  کشور 

مالی را اتفاقاً به فعالیت های خیریه و 

بخش  زیرا  گیرد  عهده  به  امنفعه  عام 

بزرگی از فعالیت های خیریه و اوقاف 

حاکمیتی  نهادهای  از طرف  در کشور 

انجام می شود که دارای شفافیت جدی 

به  یادآور شد:  بیدگلی  نیستند.اسامی 

نظر می رسد نهادهای عام امنفعه ای که 

به پشتوانه حایت بخش خصوصی و 

یا کمک های مردمی فعالیت می کنند و 

مردم پس از چند دهه فعالیت به آنها 

فراهم  مناسبی  بسر  اند  کرده  اعتاد 

می کند برای اینکه جریان کمک های 

رمایه  بعضاً  حتی  رمایه  و  خیریه 

های مولد با ایده های جدید کسب و 

کارهای اجتاعی به سمت آنها رازیر 

است  بهر  فرآیند  این  افزود:  شود.وی 

زیرا  انجام شود  بازار رمایه  از طریق 

سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی در 

بازار رمایه بیش از سایر بخش ها و 

است. نهادها 

وی در برابر این پرسش که چگونه می 

ناران  اجتاعی  های  مسئولیت  توان 

بورسی و فرابورسی و همین طور ارکان 

برگزاری  هزینه  جمله  از  رمایه  بازار 

یک مجمع عادی سالیانه برای حایت 

گفت:  کرد؟  ترویج  را  ها  آسایشگاه  از 

و  نبوده  شفاف  چندان  ایران  اقتصاد 

حوزه مسئولیت اجتاعی به تازگی در 

شده  مطرح  ها  رکت  فعالیت  زمینه 

است. می توان بسیاری از هزینه های 

آموزشی و فرهنگی را به سمت اشاعه 

مسئولیت پذیری اجتاعی رازیر کرد 

که البته نیاز به همکاری سازمان بورس 

سازی  بسر  و  مالیاتی  امور  سازمان  با 

هزینه  پذیرش  عنوان  به  نهادها  برای 

های قابل قبول مالیاتی است.

اگر  اینکه  کلیدی  موضوع  گفت:  وی 

توسعه  اجتاعی  پذیری  مسئولیت 

یابد عاوه بر بهبود حاکمیت رکتی و 

فعالیت  توسعه  به  عملیاتی رکت ها، 

شد. خواهد  منتهی  مردمی  نهادهای 

بزرگی  بخش  بیدگلی  اسامی  باور  به 

کارکرد  ضعف  دلیل  به  نهادها  این  از 

آمده اند  بوجود  حاکمیتی  نهادهای 

بطور عمومی  نیز  اینکه جامعه  ضمن 

به این نهادها اعتاد کرده و همکاری 

چندین هزار نفر با موسسات مردمی از 

جمله محک و کهریزک ناشی از اعتاد 

های  نهاد  کانون  کل  است.دبیر  مردم 

رمایه گذاری تریح کرد: به نظر می 

و  ها  از جشن  بسیاری  توان  می  رسد 

برنامه ها در محل سالن های هایش 

آسایشگاه  جمله  از  خیریه  موسسات 

کهریزک برگزار و یا بودجه برگزاری به 

اگر هر  این مراکز تخصص داده شود. 

رکتی سالی یک بار جسله هیات مدیره 

خود را در سالن هایش های کهریزک 

درآمدی  جریان  احتااً  کند  برگزار 

پایدارتر از کمک های مردمی برای این 

نهادها ایجاد می شود و به عنوان درآمد 

عملیاتی می توانند بر روی آن حساب 

باز کنند و نگران اینکه آیا خیری امسال 

نباشند.به  نه  یا  نیز کمک خواهد کرد 

جمله  از  حاکمیتی  نهاد  هر  وی  گفته 

سازمان بورس می توانند نشست ها و یا 

دست کم یکی از جلسات هیات مدیره 

یا مطبوعاتی خود را در این مراکز برگزار 

بازار  برای  فرصتی  می تواند  که  کنند 

میان  شدن  پیشقدم  در  کشور  رمایه 

برای گرایش سایر  نهاد های حاکمیتی 

این سمت  به  نهاد ها و وزارتخانه ها 

خواهد شد.وی گفت: اداره مجموعه ای 

به نام آسایشگاه کهریزک در46 هکتار 

بتواند  فعالیت  سال  طی46  که  زمین 

همچنان مورد اعتاد عموم مردم قرار 

گیرد و از 4 مدد جو به بیش از 1750 

مددجو دست یابد و با پیچیدگی های 

این  همه  در  که  بوده  روبرو  بسیاری 

گذشته  های  دهه  های  نشیب  و  فراز 

یابد. توسعه  توانسته همچنان 

شدن  درگیر  رو  این  از  داد:  ادامه  وی 

کاری،  لحاظ  به  مختلف  اشخاص 

در  زندگی  و سطح  درآمدی  احساسی، 

دهد  می  رخ  اعتاد  با  جز  کار  این 

که نشان می دهد بسیاری از فعالیت 

بر  را  اجتاعی  و  امنفعه  عام  های 

بسر همین اعتاد و در راستای بهبود 

کیفیت رفاه و مسئولیت اجتاعی می 

داد. انجام  توان 

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری اعام کرد:

لزوم توسعه فعالیت های نیکوکاری در بستر شفاف بازار سرمایه

مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی خبر داد:

لغو سیاسی توافق بورس ایران و کره  جنوبی
 مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی رسا اعام کرد توافق بازار رمایه ایرن و کره جنوبی تحت تاثیر فشارهای سیاسی 

لغو شده است.

به گزارش مهر، محمدرضا محسنی گفت: در حوزه بازار رمایه ایران، با هیچ کشور خارجی هنوز قراردادی بسته 

نشده و فقط در ۲ سال اخیر تفاهم نامه هایی با بورس های ژاپن، تایوان، یونان، کره جنوبی و کشورهای دیگر منعقد 

شده است.

این مقام در مورد آخرین جزییات تعامل های صورت گرفته با نهاد ناظر بورس کره جنوبی برای انجام مبادات پولی 

در بازار رمایه ایران با حضور برخی بانک ها گفت: در فرایند بسرسازی برای تعامل با بورس کره جنوبی کارهای 

خوبی انجام شد و به نتایج مطلوب نیز نزدیک شد اما در آخرین پیگیری ها رکت KSD کره جنوبی به عنوان همپای 

سات ایران اعام کرد که از لحاظ امور داخلی در بورس کره جنوبی مشکلی وجود ندارد ولی حاشیه سنگین سیاست 

بر فعالیت این بازار باعث معطل شدن امور شده است.

انجام هاهنگی های گسرده

محمدرضا محسنی افزود: در این فرایند بازار رمایه ایران و بازار رمایه کره جنوبی نهایت هاهنگی را با یکدیگر 

داشتند و رکت سپرده گذاری به عنوان پیران این موضوع از طرف سازمان بورس قرار داشت. همچنین جلسات 

موثری نیز با حضور ریاست سازمان بورس، مایندگان بانک ها و سات در کره جنوبی در آبان ماه پارسال منعقد شد 

اما دلیل توقف آن تنها بحث های سیاسی حاکم بر امور بود.

انجام این کار گشایش مطلوبی برای بازار رمایه ایران و حتی بازار های دیگر در بر داشت اما طرف کره ای در نهایت 

اعام کرد که با کال تاسف و درک تاش های انجام شده، دست و پای آنها با فشار های سیاسی بیرونی بسته است.

محسنی در ادامه با بیان اینکه بازار رمایه ایران در این زمینه همچنان آمادگی ازم را دارد و اقدام های شایسته ای 

را نیز انجام داده است، عنوان کرد: حتی تامین رمایه ها و کارگزاری ها و بانک ها نیز در این فرایند جهت همکاری 

فراخوانده شدند و سات قابلیت خود را برای انجام این عملیات نشان داد.

این مقام با بیان اینکه سازمان بورس در این فرآیند نقش راهری و هاهنگ کنندگی خود را به خوبی نشان داد، 

تریح کرد: متاسفانه دغدغه های سیاسی حاکم بر کره جنوبی نتوانست آنرا به نتیجه برساند.

مطلع بودن سفیر ایران در سئول

سفیر ایران نیز از این فرایند اطاع داشت و کمک های شایسته ای کرد اما به نتیجه ازم نرسید. امید می رود روزی این 

تاش ها به نتیجه برسد اما اینکه چه زمانی حاصل شود و این ارتباط را با عرضه اوارق بدهی ایران داشته باشیم می 

توان زمان قطعی داد. مدیر عامل سات افزود: بازار رمایه ایران و همکاری با ایران به دلیل سود بسیار مناسبی که 

در برخی اوراق از جمله اوراق خزانه دولتی دارد بسیار شیرین و مطلوب است و هر آنچه که انجام می شود ناشی 

از عدم قابلیت در سات یا کارگزاری های ایران و یا تامین رمایه ها و یا بانک ها و یا قوانین باادستی و نظارتی ایران 

در سازمان بورس و سایر مراکز نیست.

احتال اتصال بورس  ایران و یونان

محسنی با اشاره به قرارداد ایکس نت برای اتصال بورس ایران با اروپا و زمان اجرایی شدن آن گفت: طی ماه های اخیر 

با آتکس گروپ یونان جلسات خوبی برگزار شد و در بورس یونان نیز تعامل های مناسبی صورت گرفت. قرار شد به 

دلیل پروتکل های بورس یونان برای تسویه معامات و همچنین ارتباط با بورس حدود ٣٠ کشور مختلف امکان اتصال 

بورس ایران با بورس یونان فراهم و فرایند معامات از طریق برخی بانک های ایرانی و یونانی انجام شود.

به گفته وی در ایران بطور کلی همه بانک ها برای انجام عملیات تسویه اعام آمادگی کرده اند اما بطور خاص بانک 

خاورمیانه، سامان و ملت مایل به انجام این کار دارند.

وی ادامه داد: برای انجام این کار از تامین رمایه ها کمک گرفته شده تا در این فرایند ورود پیدا کنند. برای عملیاتی 

شدن این اتصال نیز می توان زمان داد اما به نتیجه مناسبی رسیده است. این در حالی است که در سفر اخیر اعضای 

کمیسیون اقتصادی مجلس نیز متولیان بورس آتن عاقه بسیار خود را برای تعامل با بازار رمایه ایران نشان داده 

بودند.

هیچ قراردادی نهایی نشد

مدیر عامل سات با بیان اینکه با هیچ کشور خارجی هنوز قراردادی بسته نشده است گفت: هم اکنون تفاهم نامه هایی 

با بورس های ژاپن، تایوان، یونان، کره جنوبی و دیگر کشورها در دو سال اخیر منعقد شده است. وی افزود: همچنین 

در اجاس ACG که ایران با کسب رای قاطع باایی به عضویت هیات مدیره آن درآمده رکت سات ایران عضو 

کمیته سایری آن نیز شد و تعاماتی از جمله رکت در برنامه های آموزشی دو کشور ایران و هندوستان با هدف داد 

و ستد در زمینه دانش انجام شده است.

جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل:

سود اوراق بادرآمد ثابت با فرمول جدید محاسبه می شود
فرابورس و سازمان بورس به طور مشرک، فرمول جدید محاسبه سود روز شار اوراق با درآمد ثابت را به بخش علمی 

آیسکو ارائه کردند که این سازمان بین امللی نیز این فرمول را قابل اجرا برای ایران اعام کرد.

بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین املل با اعام این خر به سنا گفت: برای توسعه روابط سازمان 

بورس در حوزه بین املل تاش کردیم تا سازمان بورس در آیسکو با ارائه فرمول های جدید و برگزاری جلسات متعدد 

به یک عضو فعال تبدیل شود.

وی تاکید کرد: بخش تحقیقات آیسکو  بعد از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که در فرمول فرابورس و سازمان 

بورس، از رهیافت درستی استفاده شده است و طی نامه ای رسمی نیز این موضوع را اعام کردند.

جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین املل خاطرنشان کرد:  بخش تحقیقات آیسکو ،  فرمول  مطرح شده از سوی 

فرابورس و سازمان بورس را مورد قبول اعام و به بخش های دیگر آیسکو نیز معرفی کرد که مقرر شد همکاری های 

بین ایران و آیسکو در چارچوب این بحث علمی گسرش پیدا کند.

بیژنی افزود: بعد از آنکه فرابورس و سازمان بورس در بررسی های خود پی بردند فرمول قدیمی محاسبه سود روزشار 

اوراق با درآمد ثابت در مورد بعضی از کشورها که سود بانکی در آنها باای 5 درصد است، می تواند دقیق باشد، 

فرمول جدید را ارائه کردند.

وی در ادامه افزود: بحث دیگری که مطرح شد قابلیت اجرای این فرمول برای سایر کشورها بود؛ به این ترتیب که سایر 

کشورها می توانند به کمک این وضعیت، سود روز شار اوراق با درآمد ثابت را دقیق تر بررسی کنند.

بیژنی با بیان اینکه در کشورهایی که سود بانکی خیلی پایین و نزدیک به صفر  است فرمول قدیم هم کارآیی دارد، 

اظهار داشت:  احتال دارد که در یکی از اجاس آتی آیسکو، فرمول جدید مطرح شده از سوی فرابورس و سازمان 

بورس به شکل رسمی مطرح شود؛ به ویژه آنکه در کشورهایی با سود بانکی بیش از 5 درصد، استفاده از این  فرمول 

بسیار جذابیت دارد.

جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین املل افزود: فرمول جدید می تواند در کشورهایی هم که در آنها سود بانکی 

باای 5 درصد است، عدد دقیقی را نشان دهد، در صورتی که قبل از ارائه این فرمول جدید به آیسکو، فرمولی که 

استفاده می شد، فرمولی بود که برای همه کشورها لزوما نتیجه صحیحی را می داد.

بیژنی در خصوص زمان عملیاتی شدن فرمول جدید هم گفت: آیسکو اخیرا طی نامه ای رسمی اعام کرد که مشکلی 

می بیند فرمول جدید از همین اان در بازار رمایه ایران اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت سازمان بورس در نهادهای بین امللی جدی است، افزود: »آی اف سی بی« یکی دیگر از 

سازمان هایی است که سازمان بورس در آن فعالیت دارد. معاون حقوقی سازمان بورس در یکی از کارگروه های این 

نهاد عضو است و سازمان بورس در بحث استانداردسازی این مجموعه نقش دارد.

بیژنی ادامه داد: سازمان بورس در »کومسک« هم که یکی از نهادهای مهم حوزه بازار رمایه در منطقه است 

عضویت دارد. همچنین سازمان بورس در فورم نهادهای ناظر بازار رمایه، رییس کارگروه سواد مالی و نایب رییس 

کارگروه توسعه بازار است.

جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین املل در پایان گفتگو با سنا تاکید کرد: سازمان بورس در حوزه نهادهای بین 

امللی توسعه خوبی داشته و نقش فعاانه ای در این عرصه ایفا کرده است.
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رئیس سازمان بورس با تریح جزئیات انتشار اوراق ارزی از سوی این سازمان گفت: انتشار اوراق 

منتظر  که  گرفته شده  نظر  در  دار  برای ۲میلیارد  ریالی  به صورت  آن  فروش  و  داخل  در  ارزی 

هستیم. رکتها  درخواست 

شاپور محمدی در گفتگو با مهر در خصوص انتشار اوراق ارزی گفت: در قانون بودجه سال ۹6 کل 

کشور، اجازه انتشار اوراق ارزی از سوی وزارت نفت داده شده که بر این اساس، سازمان بورس، مام 

همکاری های ازم را در این زمینه صورت خواهد داد. البته ماحظاتی در این راستا وجود دارد که 

باید به آن توجه کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: نکته انتشار اوراق ارزی این است که وقتی می خواهیم در 

کشورهای دیگر، اوراق ارزی منتر کنیم، باید مجوزهای ازم از نهاد ناظر مربوط به آن کشور اخذ 

شود که البته از طریق تفاهم نامه هایی که با سایر کشورها داریم، این امکان فراهم خواهد شد.

وی تریح کرد: مساله اصلی این است که انتشار اوراق ارزی در سایر کشورها، برای ایران تعهد ارزی 

ایجاد می کند؛ بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور، باید کمک ازم را در این زمینه 

صورت دهد تا این امکان فراهم شود.

انتشار اوراق ارزی با فروش ریالی دانست و خاطرنشان کرد:  محمدی یکی دیگر از راهکارها را 

تفاهمی نیز در این رابطه با بانک مرکزی انجام شده و سازمان بورس آمادگی دارد که اوراق ارزی را 

در داخل منتر کند؛ اما فروش آن به صورت ریالی باشد.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برای انتشار اوراق ارزی با فروش ریالی، ظرفیتی که در مرحله 

اول نظر گرفته شده، ۲ میلیارد دار است که این آمادگی وجود دارد؛ اما درخواست ها باید از سوی 

 رکتها داده شده و دولت باید بتواند تخصیص ازم را از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت

 دهد.

 رئیس سازمان بورس تشریح کرد؛

جزئیات انتشار اوراق ارزی از سوی بورس
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اقتصادی  فنی  های  بررسی  مرکز 

وضعیت  آخرین  ارتباطات  وزارت 

نفوذ فناوری اطاعات و ارتباطات در 

کشور را اعام کرد. برمبنای این آمار، 

۴۷ میلیون ایرانی از اینرنت موبایل 

کنند. می  استفاده 

به گزارش مهر، آمار و اطاعات حوزه 

ارتباطات و فناوری اطاعات کشور تا 

دفر  توسط  امسال  شهریورماه  پایان 

معاونت  اقتصادی  فنی  های  بررسی 

برنامه ریزی و نظارت راهردی وزارت 

اعام  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات 

شد.

مهم  شاخص های  گزارش،  این  در 

اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  بخش 

برمبنای  و   ۸۶ سال  با  مقایسه  در 

های  تلفن  تعداد  و  نفوذ  ریب 

ریب  کشور،  در  شده  دایر  ثابت 

نفوذ و تعداد مشرکان فعال موبایل 

در کشور، تعداد سیم کارتهای واگذار 

شده، تعداد سیم کارتهای فعال، تعداد 

روستاهای دارای ارتباط و دارای تلفن 

همگانی  های  تلفن  تعداد  خانگی، 

نصب شده در کشور، ظرفیت پهنای 

داخلی   IP و املل  بین  اینرنت  باند 

و نیز تعداد مشرکان پهن باند سیار 

گرفته قرار  ارزیابی  مورد  ثابت،   و 

 است.

بررسی ها نشان می دهد که ریب 

پایان  تا  کشور  در  ثابت  تلفن  نفوذ 

شهریورماه ۳۸.۶۹ درصد است و این 

درحالی است که در سال ۸۶ ریب 

ثابت ۳۳.۴۹ درصد بوده  تلفن  نفوذ 

است. درهمین حال ۳۰ میلیون و ۶۶۱ 

هزار و ۸۴۴ خط تلفن ثابت در کشور 

دایر است.

نفوذ مشرکان  درهمین حال ریب 

 ۸۶ سال  در  که  همراه  تلفن  فعال 

اکنون  هم  بود  درصد   ۳۹.۵ حدود 

و  است  رسیده  درصد   ۱۰۶.۴۳ به 

سال   ۱۰ در  که  دهد  می  نشان  این 

گذشته نفوذ موبایل در ایران بیش از 

۲.۵ برابر شده است. در همین حال 

در  واگذار شده  کارتهای  سیم  تعداد 

کشور تا پایان شهریورماه امسال ۱۵۶ 

میلیون و ۵۴۸ هزار و ۵۱۱ خط اعام 

است. شده 

از سوی دیگر تعداد سیم کارت فعال 

تلفن همراه در کشور که هم اکنون 

 ۸۵ نیز  است  مشرکان  دست  در 

میلیون و ۶۴ هزار و ۴۶ سیم کارت 

است. شده  عنوان 

شده،  انجام  های  بررسی  برمبنای 

شار روستاهای دارای ارتباط که در 

سال ۹۱ حدود ۵۲ هزار و ۹۶۵ روستا 

بوده، هم اکنون به ۵۵ هزار و ۱۲۱ 

روستا رسیده است. این درحالی است 

روستاها  به  رسانی  ارتباط  روند  که 

نزولی  طبق جدول منترشده، روند 

دارد و در سال ۹۵ تعداد روستاهای 

و ۲۰۷ روستا  ارتباط ۵۵ هزار  دارای 

است. بوده 

برآوردها نشان می دهد که ۴۸ هزار 

تلفن  دارای  کشور  در  روستا  و ۹۷۶ 

 ۵۵۰ و  هزار   ۱۱۵ و  هستند  خانگی 

کشور  در  همگانی  تلفن  دستگاه 

است. شده  نصب 

شده  انجام  های  ارزیابی  برمبنای 

پهنای باند اینرنت بین املل تا پایان 

و ۱۱۴  یکهزار  به  امسال  شهریورماه 

گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این 

درحالی است که در سال ۸۶ ظرفیت 

 ۶.۰۵ املل  بین  اینرنت  باند  پهنای 

گیگابیت بر ثانیه بوده است که رشد 

را نشان می دهد. برابری  هزار 

باند  پهنای  ظرفیت  حال  درهمین 

از  نیز  کشور  داخل  اینرنت  شبکه 

سال ۸۸  در  ثانیه  بر  گیگابیت   ۳۱.۸

رسیده برثانیه  گیگابیت   ۶۸۰۰  به 

 است .

 این درحالی است که ظرفیت پهنای 

باند داخلی در ۶ ماهه نخست امسال 

بدون تغییر نسبت به انتهای سال ۹۵ 

ارزیابی می شود.

بررسی ها حاکی از آن است که ۴۷ 

مشرک   ۵۵۵ و  هزار   ۳۳۲ و  میلیون 

و  موبایل  اینرنت  از  کشور   در 

و  کنند  می  استفاده  سیار  باند  پهن 

)پهن  ثابت  اینرنت  مشرکان  شار 

باند ثابت از طریق فناوری ADSL و 

فیر( بالغ بر ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار و 

۱۱۸ مشرک اعام شده است.

آخرین وضعیت نفوذ ICT در کشور؛

استفاده ۴۷میلیون ایرانی از اینترنت موبایل

درباره  رگواتوری  موضع  از  انتقاد  با  پیشخوان  دفاتر  کانون  دبیر 

آیین نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان، گفت: دفاتر پیشخوان 

دولت از جمله مجموعه های مستثنی از قانون نظام صنفی هستند، 

نیست. مانند خدمات فروشگاه  زیرا خدمات دولت 

پیشخوان  دفاتر  صنفی  انجمن های  کانون  دبیر  حقیقی  فاح  علی 

خدمات دولت در گفت وگو با فارس، در واکنش به موضع رگواتوری 

اعام  عدم  بر  مبنی  رادیویی(  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  )سازمان 

فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات 

از خرگزاری ها خری  ادعای رگواتوری یکی  دولت، گفت: برخاف 

بازار  پیشخوان دولت،  دفاتر  فراخوان صدور مجوز  »آغاز  عنوان  با 

سیاه مجوزهای دفاتر به پایان می رسد« با منبع مسئوان این سازمان 

منتر کرده و این خر در رسانه ها باز نر شده است که بنابر این 

اعام گفته شده که از این پس مجوز دفاتر رایگان است. اگر این گفته 

صحیح نیست چرا این سازمان نسبت به این خر ناصحیح واکنش 

نشان نداده است.

در  ارتباطات  وزیر  معاونان  از  یکی  خر،  این  بر  عاوه  گفت:  وی 

 ۷ ماده  استناد  به  کرد  اعام  موضوع  این  محور  حول  جلساتی 

 اصاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۰ هزار دفر پیشخوان باید تاسیس 

شوند.

دبیر کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: 

ضوابط،  تایید  تا  اینکه  بر  مبنی  سازمان  این  توضیحات  همچنین 

به عقب است که  گام هایی  کنیم  اعام می  فراخوان صدور مجوز 

در پی اعراض ها و پیگیری های هفته اخیر دفاتر پیش خوان دولت 

انجام شد. 

فاح حقیقی در واکنش به دیگر نظر رگواتوری که دفاتر پیشخوان 

گفت:  دانسته،  صنفی  نظام  قانون  مشمول  را  دولت  خدمات 

مجموعه هایی که دارای قوانین خاص و آیین نامه از دولت هستند 

از قانون نظام صنفی مستثنی می شوند و از این رو دفاتر پیشخوان 

دولت مشمول قانون نظام صنفی نیستند و از این رو قوانینی از جمله 

شعاع صنفی ۲۰۰ مر نیز بر آنها مرتب نیست. 

وی تاکید کرد: این موضوع در دولت قبل پذیرفته شده بود و اکنون 

رگواتوری بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است.

وی در دفاع از شعاع صنفی ۵۰۰ مر فعلی دفاتر، گفت: با تعیین 

شعاع صنفی براساس کار علمی و طرح آمایش ملی موافق هستیم 

خدمات  مانند  دولت  خدمات  زیرا  صنفی؛  نظام  رویه  براساس  نه 

نیست. فروشگاه ها 

فاح حقیقی ادامه داد: همچنان که در آیین نامه قبلی دفاتر پیشخوان 

تر است  نامه جدید رگواتوری بهر و کامل  آیین  از  به مراتب  که 

پیش بینی شده بود که براساس طرح آمایش ملی و ظرفیت سنجی، 

تعداد مجوزهای ازم در هر منطقه تعیین و براساس آن مجوز صادر 

این کار نیز انجام شده بود و بر اساس نیاز سنجی انجام  شود که 

 شده اکنون هر نفر در ۵۰۰ مری خود به دفر پیشخوان دسرسی

 دارد. 

دبیر کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت تریح 

بسرهای  وجود  با  و  است  محدود  دولت  خدمات  ظرفیت  کرد: 

متعدد ارائه خدمات دولت از قبیل دولت الکرونیک و دولت همراه 

دولت خدمات  ارائه  بازوهای  از  یکی  تنها  دولت  پیشخوان   دفاتر 

 هستند.

وی با بیان اینکه معاون پستی رگواتوری می گوید دفاتر پیشخوان 

دولت ۲۰ هزار کارمند دارند، گفت: معتقدیم ۷۰ هزار نفر در دفاتر 

پیشخوان دولت مشغول کار هستند. زیرا در حال حار ۱۰ هزار 

درگاه دفاتر پیشخوان در کشور فعال است. این تعداد شامل ۶ هزار 

و ۵۰۰ درگاه شهری و ۳ هزار درگاه دفر ICT روستایی است که 

در کارگروه های راهری قبل تاکید شده بود برای کمک به افزایش 

متصل  پیشخوان  دفاتر  درگاه  به  دفاتر  این   ICT دفاتر   معیشت 

شوند. 

شبکه  در  کاربر  هزار  تا ۴۰  پیک همزمان  زمان های  در  رو  این  از 

درگاه دفاتر پیشخوان فعال هستند که با احتساب دیگر کارمندان 

کارمند هزار   ۷۰ دولت  پیشخوان  دفاتر  معتقدیم  پیشخوان   دفاتر 

 دارند.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان:

ﾔ┒ﾂﾞぱ┑ ど〝┒ケ ┋ｸヂ┑ ┏┘┑ｸ━ ┇┘┎ヱ┍ ﾘﾁｸ｠ﾓ

┡┢

 ﾓﾙｷﾔ┑ｷ ど┍ ﾗｸあ ﾙｷ ｷﾗ ﾜいばｷ ┏┘〝ばｫ └あ でﾚｼﾝ ザﾑ
برخی کاربران آیفون ایکس از وجود مشکلی تازه در این گوشی خر می دهند که باعث می شود 

یک خط سبز رنگ در وسط مایشگر آن ظاهر شود؛ امری که باعث از کار افتادن آن می شود.

به گزارش فارس ، تعدادی از کاربران آیفون ایکس با حضور در شبکه های اجتاعی می گویند 

بعد از مدتی یک خط سبز رنگ ارار آمیز در مایشگر OLED گوشی های آنها ظاهر شده 

است.به نظر می رسد خطایی در طراحی این گوشی ها موجب جریان یافن نادرست ولتاژ در 

مایشگر آنها به شیوه مذکور شود. 

  

ﾘズﾑ ガﾘバ┍ ﾗﾓ ┈ばｸｻ┘┍ ﾘｻﾗｸあ ┏┘ぱ┊ぱ┍ ┡┨┪ ｿｸド］ジｷ
پیامک ها و  به  توانند  اپلیکیشن هکرها می  اشتباهی در کدگذاری ٦٨٥   به دلیل وجود 

ماس های صوتی ١٨٠ میلیون کاربر موبایل دسرسی یابند.

به گزارش مهر  ،  رکت امنیت سایری Appthority هشدار داده  به دلیل وجود اشتباهی 

در کدگذاری در ٦٨٥ اپلیکیشن موبایل حدود ١٨٠ میلیون کاربر موبایل در معرض خطر هک 

پیامک ها و ماس هایشان هستند. برنامه نویسان، اطاعات ازم برای دسرسی به خدمات 

رکت Twilio Inc را به طور اشتباهی رمزگذاری کرده اند.
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رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با بیان 

گفت:  گرفتند  شامد  اپلیکیشن  هزار   ۱۳۰ که  این 

طرح فضای مجازی سام آماده بهره برداری است.

آئین  در  موسویان  سیدمرتضی  تسنیم،  گزارش  به 

رسانه های  بین امللی  مایشگاه  یازدهمین  افتتاح 

دیجیتال با بیان اینکه مایشگاه رسانه های دیجیتال 

حال حار با یک نقشه راه آماده شده است، اظهار 

دیجیتال  رسانه های  مرکز  اخیر  سال  دو  طی  کرد: 

مقام  دغدغه های  رفع  راستای  در  ارشاد  وزارت 

رهری طرح »سا« را در دستور کار خود قرار داده 

تا به این طریق بتواند فضای مجازی سام، مفید و 

ایمن را محقق سازد.

در  ارشاد  وزارت  دیجیتال  رسانه های  مرکز  رئیس 

تعریف طرح سا گفت: اگر مامی ناران دیجیتال 

فرمان  به  که  شویم  متصور  کشتی  یک  در  را 

بنابراین  می روند  هدف  سمت  به  واحد  ناخدایی 

اینطور بگویم اگر ناخدای آن کشتی اراف کاملی 

می تواند  باشد  نداشته  مجازی  فضای  محتوای  بر 

کند. ایجاد  ناران  بین  همگرایی 

موسویان افزود: در واقع طرح سا با ارائه شناسه 

شامد به مام فعاان فضای مجازی به دنبال تحقق 

 ۹۳ سال  مصوبه  براساس  که  است  همگرایی  این 

آن  طراحی  سمت  به  مجازی  فضای  عالی  شورای 

است. رفته 

فضای  زیست بوم  تبیین  برای  کرد:  وی خاطرنشان 

کار  نیم  و  سال  یک  ایمن  و  مفید  سام،  مجازی 

آماده  سا  طرح  اکنون  و  شد  انجام  مشارکتی 

بهره برداری است تا با کمک مردم بتواند رسالت این 

سازد. محقق  را  طرح 

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال اشاره ای به کانالهای 

دارای نشانه شامد که در واقع مشخصات دارندگان 

 ۱۳۰ حار  حال  در  گفت:  و  داشت  است،  بسر 

هستند؛  شامد  دارای  موبایل  اپلیکیشن  هزار 

کانال  هزار   ۱۷ همچنین  و  وب سایت  هزار   ۷۰

اخذ  شامد  توانسته اند  نیز  اجتاعی  صفحات   و 

کنند.

امسال  پایان  تا  امیدواریم  اینکه  بیان  با  موسویان 

بتوانیم جشن سه چهارم محتوای نشانه گذاری شده 

را برگزار کنیم عنوان کرد: برنامه هایی را نیز در سطح 

تعامات بین امللی تعریف کرده ایم که براساس آن 

برای اولین بار میز صادرات تهیه شده که می تواند 

نقشه راه برای همه ناران دیجیتال کشور باشد.

وی افزود: همچنین در نظر داریم برای خردادماه 

برای  سدیت  مایشگاه  در  را  پاویونی  آینده  سال 

باشیم. داشته  حوزه  این  فعاان 

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال:

ﾔ┒ﾂ｠ﾘせ ﾔ┍ｸヰ ┐ヱぱいぱ┊┻ｷ ﾗｷﾚ┕ ┡┣┪
 ﾗ┘ｼドﾚ┍ﾗ ど┒┎ばｷ ｀ばｷﾚ｠ｷ でｷﾘｻ どばｸ┕ ┓ｷﾗ

でﾘｻﾗｸあ でｸ┕ ｹｸﾞﾍ
یکی از راههای در امان ماندن از خطرات و تهدیدات حمات سایری و 
هک شدن در فضای اینرنت، افزایش ریب ایمنی گذرواژه های صفحات 

مجازی و حساب های کاربری است.
به گزارش ایسنا، از آنجایی که امروزه شبکه های اجتاعی در اینرنت و 
صفحات مجازی شخصی زندگی ما را فرا گرفته است، ازم است اطاعات 
خود را برای ایمن ماندن از گزند هکرها و مجرمان سایری در این فضای 

باز افزایش دهیم.
در این گزارش به بررسی مختری بر راههایی که ریب ایمنی گذرواژه و 

یا رمز عبور صفحات مجازی را افزایش می دهد، می پردازیم:
سعی کنید موارد زیر را حتا در ساخت گذرواژه یا رمز عبور حساب های 

کاربری خود رعایت و استفاده کنید:
۱. حداقل از ۸ کاراکر در ساخت رمز عبور یا گذرواژه خود استفاده کنید.

۲. در رمز عبور خود حتا از تعدادی حروف بزرگ و کوچک انگلیسی، 
عدد و رقم و عامت های نشانه گذاری همچون گیومه، دو نقطه، ویرگول 

و غیره استفاده کنید.
۳. می توانید از حروف و کاراکرهای مشابه استفاده کنید بعنوان مثال، 

بجای استفاده از حرف S انگلیسی از کاراکر $ استفاده کنید .
۴. می توانید بجای حرف بزرگ I )آی( انگلیسی از حرف کوچک  l  )اِل( 

استفاده کنید.
۵. بجای حرف  O )اُو( انگلیسی، عدد صفر انگلیسی را بکار برید.

شدت  به  خود  گذرواژه  و  عبور  رمز  ساخت  در  زیر  موارد  بکارگیری  از 
کنید: خودداری 

یافت  دیکشری  و  لغت  فرهنگ  یک  در  سادگی  به  که  کلاتی  از   .۱ 
می شود، به هیچ وجه استفاده نکنید. 

۲. از بکاربردن اطاعات شخصی خود نظیر نام کوچک، نام خانوادگی و 
تاریخ تولد خود خودداری کنید .

۳. از کلات و اعدادی که حدس زدن آن بسیار ساده و آسان است هانند 
۱۲۳۴۵، خودداری کنید.

با  یا همه  با حروف بزرگ  ۴. کلات و عباراتی که همه کاراکرهای آن 
نرید. بکار  را  باشند  تایپ شده  انگلیسی  کوچک  حروف 

۵. از تکرار کاراکرهای موجود در رمز عبور هانند mmm۳۳۳ به شدت 
پرهیز کنید.

۶. رمز عبور حساب های کاربری مختلف خود را به صورت های کاما 
متفاوتی بسازید تا در صورتی که یکی از حساب های کاربری شا به هر 
علتی، هک شد و یا با مشکل مواجه شد، دیگر حساب های کاربری و 

صفحات مجازی شا آسیب نبیند.
نکات دیگری که می تواند ریب ایمنی رمز عبور و گذرواژه های خود را 

افزایش بدهد به رح ذیل است:
از گاهی رمز عبور حساب های کاربری و صفحات مجازی خود  ۱. هر 
را تغییر بدهید و به هنگام ساخت گذرواژه های جدید نیز مامی نکات 

امنیتی را در نظر بگیرید.
۲. به هیچ عنوان و تحت هیچ رایطی رمز عبور خود را به کسی اعام 
نکنید.گذرواژه های خود را در گوشی همراه یا رایانه شخصی خود نگهداری 
نکنید تا در صورت گم شدن و یا هک شدن اطاعات رایانه و گوشی همراه 

خود، نگران لو رفن حساب های کاربری خود نباشید.

でｸ｠ でｷ┗ └ｻ ﾚ┖ﾊ┍ ﾔ┒┎ヰ┘┕ ｹﾗﾓ す┑ﾙ
 ، Black Friday رکت آمازون قصد دارد در حراج پایان سال موسوم به
زنگ درب ویدیویی هوشمند مجهز به وای فای خود را به مدت دو هفته 

با قیمتی پایین تر بفروشد.
و  بزرگرین  عنوان  به  آمازون  رکت  است  قرار  ایسنا،  گزارش   به 
جدید  هوشمند  درب  زنگ  جهان،  در  اینرنتی  فروشگاه  ترین  معروف 
ساخت خود را که به اینرنت بی سیم وای فای و ماس ویدیویی مجهز 
 ،Black Friday است، در حراج پایان سال میادی موسوم به جمعه سیاه یا

با قیمتی پایین تر از قیمت همیشگی آن به فروش بگذارد.
هم اکنون به مدت دو هفته قراراست زنگ درب هوشمند آمازون با قیمت 
۹۹ دار به فروش برسد که طبق اعام این غول تکنولوژی، از قیمت اصلی 
 خود ۸۰ دار کمر شده است.این زنگ درب تصویری مجهز به اینرنت 
بی سیم وای فای wii، یک دوربین هوشمند دارد که می تواند با شناسایی 
افراد پشت درب به کاربران داخل خانه، هشدار دهد تا از اتفاقات خارج 
و نزدیک خانه خود مطلع شوند. این دوربین با استفاده از اینرنت بی 
سیم شبکه وای فای، افرادی که پشت درب منزل بوده و حتی زنگ درب را 
کمک  تواند  می  امر  این  دهد.  می  اطاع  کاربران  به  هم  را  زنند   می 
به سزایی به افزایش حس امنیت ساکنین خانه کند.آمازون همچنین اعام 
کرده است که کاربران در صورتی که خواستار این محصول و سفارش آن 
باشند، می توانند از این فرصت استثنایی و حراج پایان سال استفاده کرده 
و از آن برای افزایش کارایی و امنیت خانه و محل کار خود استفاده کنند.

 ｷﾗ └┍ｸ┑ﾘｻ ﾘ┕ でﾘﾁｸｻ ボﾘヴ┍ ┏ｷﾚぱ┍ ﾔばﾔﾉ ﾔば┗ﾗﾔ┑ｷ
ﾔ┕ﾓ ど┍ ┏ｸヱ┑

با به روزرسانی سیستم عامل اندروید کاربران می توانند از میزان مرف 
باتری توسط هر برنامه به طور دقیق مطلع شوند و از این طریق برای 

جلوگیری از خالی شدن ریع باتری برنامه ریزی کنند.
به گزارش فارس ، نسخه پیش مایش سیستم عامل Oreo ۸.۱ که به تازگی 
در دسرس برنامه نویسان و توسعه دهندگان قرار گرفته از قابلیت هایی 
برای متوقف کردن برنامه های مرف کننده ریع باتری و همین طور 

اعام علت مرف باای برخی برنامه های موبایلی برخوردار است.
امکاناتی همچون  با  آگوست گذشته  این سیستم عامل در  اولیه  نسخه 
شکلک های تازه و تغییراتی در بخش اعان ها عرضه شده بود. نسخه 
تازه تر یا اندروید ۸.۱ هم با این تحول جدید برای جلب نظر کاربران در 
دسرس قرار می گیرد.در این نسخه بری در باای بخش مربوط به مایش 
میزان مرف باتری در دسرس است که با کلیک بر روی آن می توان به 
جزئیات بیشری در مورد میزان مرف باتری پی برد و از این طریق آن 
را مدیریت کرد. البته هنوز مشخص نیست نسخه نهایی اندروید ۸.۱ چه 

زمانی روانه بازار خواهد شد.

どﾁｷﾓﾗｷ┗ でｸ┕ どヰ┘せ デヱバヱﾁ ﾀﾞﾁ
مدیرکل نظارت بر رویس های رادیویی رگواتوری، با بیان اینکه سامت 

گوشیهایی که قانونی وارد کشور می شوند، تست می شود، گفت: سامت 

گوشی های قاچاق اندازه گیری می شود.

غامرضا خاکسار در گفتگو با مهر، با بیان اینکه مام گوشی های موبایلی 

که وارد کشور می شوند در آزمایشگاههای مجهز سازمان تنظیم مقررات 

تحقیقات  مرکز  و  صنعت  و  علم  دانشگاه  در  واقع  رادیویی  ارتباطات  و 

صنایع انفورماتیک تست و مونه برداری می شوند، اظهار داشت: در این 

آزمایشگاهها میزان نرخ جذب تشعشع گوشی ها بر اندام های مختلف بدن 

مونه برداری و تست می شود.

وی با اشاره به اینکه میزان نرخ جذب تشعشع گوشی موبایل برای ر و 

بدن نباید از ۱.۶ وات بر کیلوگرم بیشر باشد، اضافه کرد: در صورتی که این 

میزان رعایت نشود، مدل مورد نظر مجوز ورود به کشور را نخواهد داشت.

خاکسار با بیان اینکه مام گوشی های وارداتی که در سامانه گمرک کشور به 

ثبت می رسند مورد این تست قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: دو آزمایشگاه 

وابسته به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از جمله مجهزترین 

آزمایشگاههای تجهیزات الکرونیکی در منطقه است و به جز کشور ترکیه، 

مونه این آزمایشگاهها در سایر کشورهای منطقه دیده می شود.

وی با اشاره به روند تست تجهیزات الکرونیکی که وارد کشور می شوند، 

گفت: تبلت، گوشی موبایل، مودم و سایر تجهیزات الکرونیکی قبل از ورود 

به کشور، مونه برداری شده و عاوه بر تست تشعشع وای فای و تستهای 

عملکردی، میزان نرخ جذب تشعشع )SAR ( نیز برای مامی این تجهیزات 

اندازه گیری می شود.

و  مقررات  تنظیم  سازمان  رادیویی  رویسهای  بر  نظارت  دفر  مدیرکل 

ارتباطات رادیویی اضافه کرد: خط قرمز ما در این تست، میزان نرخ جذب 

تشعشع تجهیزات برای اندام های مختلف بدن است که اگر بااتر از حد 

مجاز باشد به هیچ عنوان اجازه ورود به آن داده می شود.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های وارداتی که به صورت رسمی وارد 

کشور می شوند از برندهای قانونی معتر دنیا هستند، اغلب استانداردهای 

روز دنیا را رعایت کرده و تاکنون به غیر از یک مورد، مورد دیگری مبنی بر 

اینکه میزان تشعشع گوشی ها بااتر از حد استاندارد باشد، دیده نشده است.

خاکسار با تاکید براینکه نگرانی از بابت تشعشع این گوشی ها وجود ندارد، 

ادامه داد: با این وجود همچنان رعایت نکات بهداشتی و مرفی در استفاده 

از گوشی های موبایل روری است.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره 

کشور  وارد  که  هایی  گوشی  ثبت  برای  موبایل  گوشی  رجیسری  طرح   به 

می شوند، تریح کرد: هیچ گوشی که به صورت قانونی وارد کشور می 

شود، غیراستاندارد نیست؛ اما گوشی هایی که غیرقانونی و قاچاق وارد کشور 

می شوند مورد تست و اندازه گیری تشعشع قرار می گیرند و سامت آنها 

تضمین شده نیست.

وی تاکید کرد: برای اطمینان از سامت میزان تشعشعات گوشی و رعایت حد 

استاندارد آن، بهر است کاربران موبایل از گوشی هایی که به صورت قانونی 

وارد کشور می شود، استفاده کنند.
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توسعه  کار  و  کسب  وب سایت های  در  را  مسنجر  قابلیت های  فیس بوک، 

می دهد. فیس بوک با ورژن ۲.۲ پلتفرم پیام رسانی مسنجر، یک پاگین چت 

مشری را معرفی می کند که امکان تعامل مشری در رار این پلتفرم را 

می سازد. ممکن 

فیس بوک به تازگی اعام کرده که قرار است از نسخه ۲.۲ مسنجر استفاده 

ماید و برخی از قابلیت های سازگار با کسب  و کار را به این پلتفرم پیام رسان 

به  که  بود  خواهد  مشری  چت  پاگین  شامل  جدید  نسخه  این  بیفزاید. 

سازمان ها اجازه می دهد تا مسنجر را با وب سایت خود ادغام و یکپارچه  

سازند.

ارتباطات  تا  کند  کمک  کسب وکارها  به  باید  پاگین  این   ، ایتنا  گزارش  به 

حفظ دیگر  دستگاه های  و  مسنجر  خود،  وب سایت  مشریان  با  را   خود 

 مایند.

در حقیقت، زمانی که مشریان وارد پلتفرم ها می شوند، این پاگین اطمینان 

حاصل می ماید که تاریخچه و سوابق گفت وگوی آنها با یک برند حفظ و 

نگهداری می شود. پاگین موردبحث از قابلیت های مسنجر مانند پرداخت، 

پردازش زبان طبیعی و  رسانه های غنی پشتیبانی می کند.

اکنون که اکر مشریان از چندین دستگاه و پلتفرم برای برقراری ارتباط و 

تعامل با برندها استفاده می کنند، ارتباط در پلتفرم، بخش مهمی از رویس 

مشری محسوب می شود که اغلب سازمان ها و کسب وکارها به دنبال آن 

هستند.

قابلیت های  از  یکی  پاگین،  این  که  کرده  اعام  فیس بوک  رو،  همین  از 

کسب وکار مسنجر است که درخواست باایی در مورد آن وجود داشته و 

می شود. پیش بینی  آن  برای  خوبی  آینده 

از نقطه نظر اقتصادی و اصول کسب وکار، بسیاری از رکت ها مایل دارند تا 

از همه قابلیت های موجود استفاده موده و بتوانند با مام مشریان بالقوه 

ارتباط برقرار سازند و از همین طریق، کاا و خدمات خود را به آنان، معرفی 

امکانات بسیار خوبی را در اختیار رکت ها و  این پاگین  و عرضه کنند. 

سازمان های مختلف می گذارد و به آنها اجازه می دهد با قدرت بیشری در 

فضای کسب وکار گام بردارند.

گرفته  صورت  هم  دیگر  به روزرسانی  چندین  مسنجر،   ۲.۲ ورژن  در 

کسب وکارها  تا  می کند  کمک  نسخه،  این  جدید  رسانه ای  قالب  است. 

اشراک  به  تعاملی  کاماً  شیوه ای  به  را  خود  ویدئوهای  و  تصاویر 

شده  افزوده  نسخه  این  به  نیز  بازخورد  یا  فیدبک  قابلیت  بگذارند. 

متوجه  را  خود  پیام های  به  نسبت  مردم  بی میلی  یا  عاقه  میزان   تا 

شوند.


