
شماره 6251
500 
تومان شنبه 10 آبان 1399- 14 ربیع االول 1442-  شماره 6251      

صفحه 8

بازار خودرو درانتظار ریزش بیشتر قیمت ها 

Saturday - 31 October 2020شنبه 10 آبان 1399- 14 ربیع االول 1442-  شماره 6251      

صفحه 4

پاکستان خرید برق از ایران را بررسی می کند 
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قیمت ها تغییر نخواهد کرد؛

توزیع روغن نباتی در بازار از این هفته 

وزیر صمت تاکید کرد:

 ایجاد شرکت های رقیب
 برای خودروسازان دولتی 

عضو ناظر شورای عالی بورس خبر داد:

معرفی شرکت های حقوقی متخلف 
به سازمان بورس

در کمیسیون برنامه و بودجه انجام می شود؛

بررسی درخواست نمایندگان 
برای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه 

متضرران احیای کوپن، دهک های کم درآمد؛ 

  کاالبرگ نرخ تورم را
 افزایش می دهد
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عرضه روزانه ۷۰ میلیون دالر در بازار متشکل ارزی
همین صفحه

  امکان سقوط یکباره نرخ ها وجود دارد؛

بازار ارز دست به عصا
واکنش سخنگوی دولت به طرح مجلس برای ارائه یارانه سوم؛

 »یارانه سوم« دچار اما و اگر شد
  قیمت ها چندین برابر شده است؛

درآمد مردم با هزینه ها همخوانی ندارد

نرخ رشد نقدینگی ۱8درصد شد ؛

 اعالم مقررات جدید ارزی
 صادرات- واردات 

میالد مبارك کریم اهل بیت عصمت و طهارت، دومین امام همام،حضرت حسن بن علي)مجتبي( علیهما السالم را به شیعیان و عاشقان امامت تبریک مي گوییم

رئیس کل بانک مرکزی خرب داد که برمبنای تقاضای 
تسهیل  برای  و  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن 
برگشت هرچه بهرت ارز ناشی از صادرات به چرخه 
وارداتی  نیازهای  و  اولیه  مواد  تأمین  و  اقتصاد 
واحدهای تولیدی ، مقررات موردنظر به تأیید ستاد 

رسید. دولت  اقتصادی 
به گزارش تسنیم، عبدالنارص همتی رئیس کل بانک 
نوشت:  خود  اینستاگرامی  یادداشت  در  مرکزی 
“برمبنای تقاضای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
از  ناشی  ارز  بهرت  هرچه  برگشت  تسهیل  برای  و 
صادرات به چرخه اقتصاد و بطور ویژه ، تأمین مواد 
اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، 
ستاد  تأیید  به  خصوص   دراین  موردنظر  مقررات 
اقتصادی دولت رسید که جزئیات این هفته اعالم 

شود.  می 
هامنگونه که قبال اعالم وپیش بینی می شد، عرضه 
ارز در سامانه نیام به رسعت افزایش یافته و روند 
قابل  و  خوب  رشد  ارزی  های  حواله  معامالت 
توجهی پیدا کرده است . در بسته جدید در کنار 
توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات 
به  نیام  تقویت سامانه  بر  اشخاص،  ارز  در مقابل 
عنوان محور مبادالت مربوط به حواله ارزی تأکید 

است. شده 
نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی علی رغم فشارهای 
وارده به بانک مرکزی به خاطر رشایط خاص کشور 
و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن مدیریت 
و کنرتل شده است. درپایان هفته سوم مهرماه 99 
رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل، 
به ترتیب 9.5 و ١٨ درصد ثبت شده است که رقم 
های نهایی آن درپایان مهرماه ، توسط بانک اطالع 

رسانی خواهد شد.

بیشرت  کنرتل  و  فزاینده  رضیب  کاهش  هدف  با 
به  مهرماه  اول  از  قانونی  سپرده  نرخ  نقدینگی، 
وضعیت ابتدای سال 99 برگردانده شد و اقدامات 
رشد  در  محدودیت  ایجاد  برای  احتیاطی  الزم 
ترازنامه بانکها در دستور کار قرار دارد که در تعدیل 
مؤثر  سال  دوم  نیمه  در  نقدینگی  رشد  نرخ  روند 

”. بود  خواهند 
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( نیز از ابالغ 
تا چند  سیاست جدید واردات در مقابل صادرات 

روز آینده خرب داد.
به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی پس از نشست 
مشرتک با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
در جمع خربنگاران بیان کرد: بیش از 5۰۰۰ رشکت 
دانش بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهور و وزارت صمت مشغول به فعالیت 
هستند که بیش از 5۰ درصد از این رشکتها در حوزه 
های مرتبط با صنعت، معدن و تجارت به فعالیت 

می پردازند.
تولید  از  درصد   ۴۰ حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ناخالص داخلی و ۳۸ درصد اشتغال پایدار مربوط 
به وزارت صمت است، ترصیح کرد: ظرفیت بسیار 
خوبی در وزارت صمت برای حامیت از رشکت های 
دانش بنیان وجود دارد و حتامً با همکاری معاونت 
گذاری  ریل  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
جدیدی را برای حامیت از این گونه رشکت ها رشوع 

کرد. خواهیم 
وی با اشاره به اینکه ظرفیت های خوبی در حوزه 
ساخت داخل در بیشرت حوزه های صنعتی وجود 
دارد، گفت: در حوزه لوازم خانگی تولید داخلی 5۸ 
درصد افزایش یافته است و رفنت رشکت های خارجی 
از بازار کشور فرصت مناسبی برای رشکت های تولید 

کننده داخلی فراهم کرد.
صدور بخشنامه های متعدد فایده ای ندارد

وزیر صمت با تأکید بر اینکه برای رسیدن به جهش 
و  پاگیر  و  دست  قوانین  اداری،  بروکراسی  تولید، 
تعدد بخشنامه ها باید رفع شود، ترصیح کرد: در 
این چهار هفته هیچ بخشنامه ای که منجر به تعدد 
بخشنامه ها و ایجاد مقررات زاید شود، صادر نکرده 

ایم.
رزم حسینی ادامه داد: سیاست جدید واردات در 
مقابل صادرات تا چند روز آینده ابالغ خواهد شد. 
می توانند  دارند،  ارزی  تعهدات  که  صادرکنندگانی 
اولویت بندی شده  یا کاالهای رضوری  اولیه  مواد 
توسط وزارت صمت را وارد کرده و بدین گونه رفع 

تعهد ارزی کنند.
وی گفت: این فرصت خوبی است و سبب افزایش 
صادرات و تامین مواد اولیه و کاالهای رضوری در 

شش ماهه دوم سال خواهد شد.
وزیر صمت در ادامه با اعالم اینکه سیاست وزارت 
صمت در جهت فراوانی و عرضه کاال است، بیان 
کرد: باید کاال در بازار فراوان شود چراکه با افزایش 
حسینی  می یابند.رزم  کاهش  نیز  قیمت ها  عرضه 
به  کاالها  توزیع  بر  نظارت  شنبه  از  کرد:  اضافه 
با  گرانفروشی  با  مقابله  برای  هوشمند  صورت 
و  شود  می  تشدید  بازار  در  تعزیرات  همکاری 
بازرسی از مراکز اصلی، بنکداران و انبارداران طبق 
قانون انجام خواهد شد و در صورت مشاهده هر 

پذیرد. می  قانونی صورت  برخورد  تخلف  گونه 
اینکه قائل به عرضه همه محصوالت  با اعالم  وی 
فوالدی در بورس فلزات هستیم، اضافه کرد: در چند 
روز آینده با همکاری رشکت های بزرگ این فرآیند 

را هم رشوع خواهیم کرد.

نرخ رشد نقدینگی ۱8درصد شد ؛

 اعالم مقررات جدید ارزی
 صادرات- واردات  

منابع انسانی را جدی نگرفتیم؛

کاهش درآمد سرانه درکشور
عضو اتاق بازگانی تهران اظهار کرد:  توسعه یک محور قطعی انسانی دارد 
و ما این فرصت را داشتیم که از آن بهره مند شویم اما نتوانستیم این کار را 
انجام دهیم. آثار این عدم بهره مندی در بیست سال آینده خودش را بهرت 
و بزرگرت جلوه می دهد. مهم ترین جایی که خود را جلوه خواهد داد در 

ورشکستگی صندوق های صندوق های تامین اجتامعی خواهد بود.
حسن فروزان فرد در گفت وگو با ایلنا در مورد بسته شدن پنجره جمعیتی 
ایران و تاثیر اقتصادی آن اظهار داشت: غیر از موضوعات فرهنگی شاید 
مسئله  اقتصادی مهم ترین عامل تحوالت جمعیتی در ایران است. کاهش 
درآمد رسانه در ایران و رشایط دشوار توسعه ای باعث کوچک شدن اقتصاد 
پیش  یا 5۰ سال  به ۴۰  االن درآمد رسانه کشور  که  به طوری  ایران شده 
بازگشته است. این موضوع جمعیت آوری و توسعه جمعیت را محدود و 

است. محدودتر کرده 
وی در ادامه افزود: این اتفاق در زمانی رخ می دهد که وضعیت توسعه 
کشور هم وضعیت مناسبی نیست. شاید امروز ما حاصل اتفاقاتی است که 
ظرف ۲۰ سال گذشته در کشور رخ داده و اگر قرار باشد چیزی در این مورد 
تغییر کند باید از امروز کار را آغار کنیم تا ظرف ۲۰ سال آینده تغییراتی 
ایران با ظرفیت های متعدد زیستی، نیروی  ایجاد شود. در رسزمینی مثل 
جوان و توامنند برای فعالیت های توسعه ای قطعا می تواند یک عامل مثبت 

در زمینه توسعه باشد.
فروزان فرد درباره اهمیت منابع انسانی گفت: اگر بخواهیم بدانیم مهم ترین 
موردی که طی سال های گذشته بر اثر ناتوانی های مدیریتی از دست دادیم 
چه بوده، من فکر می کنم منابع طبیعی، نفت و گاز و غیره در اولویت های 
بعدی قرار می گیرد؛ ما یک فرصت طالیی داشتیم و آن هم شکل گیری فضای 
بعد از انقالب و جنگ تحمیلی بود که زمینه هایی را برای توسعه جمعیتی 
ملت  منطقه  ملت های  همه ی  به  نسبت  توانستیم  و  کرد  فراهم  جدی 
جوانرتی باشیم و ظرفیت های توسعه ای بیشرتی داشته باشیم. این جمعیت 
فراهم  گونه ای  به  را  چشمگیر  توسعه  یک  زمینه های  می توانست  جوان 
کند که فاصله قابل قبولی با رقبای منطقه ای خود بگیریم. ولی متاسفانه 
نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم و بهرتین ها هم طی این زمان به 
گونه ای هدر رفتند یا نهایتا از کشور خارج شدند و ظرفیت های توسعه ای 

خود را خارج از ایران پیگیری کردند.
انسانی  توسعه یک محور قطعی  کرد:  تهران ترصیح  بازرگانی  اتاق  عضو 
دارد و ما این فرصت را داشتیم که از آن بهره مند شویم اما نتوانستیم این 
کار را انجام دهیم. آثار این عدم بهره مندی در بیست سال آینده خودش را 
بهرت و بزرگرت جلوه می دهد. مهم ترین جایی که خود را جلوه خواهد داد 
این صندوق ها  تامین اجتامعی خواهد بود.  در ورشکستگی صندوق های 
زمانی پایدار می مانند و رشد می کنند که یک روند منطقی در ورود و خروج 
داشته باشند . متاسفانه یکباره دچار افت توامنندی رشد جمعیت شدیم و 
آثار این موضوع به صورت خیلی دردناکی ورشکستگی ناهنجار صندوق های 

بازنشستگی خواهد بود.
وی درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی ترصیح کرد: همین االن هم 
این موضوع مشهود است و همه شاهد هستیم که وضعیت اسفباری وجود 
علت  به  ما  ورودی های  چراکه  نیست  ماجرا  واقعیت  همه   این  اما  دارد 
از طرف  باروری کمرت، کاهش خواهد شد و  نرخ  اقتصاد و  کوچک شدن 
دیگر به واسطه ظرفیت های بهداشتی و اگاهی عمومی که به وجود آمده 
طول عمر مفید افراد در جامعه در حال افزایش است. این دو موضوع کنار 
هم نشان دهنده  یک فاجعه در زمینه سازماندهی صندوق های بازنشستگی 

است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت تشریح کرد:

جزییات شیوه اجرای مصوبه تهاتر کاال
رییس کل سازمان توسعه تجارت به ارائه جزییاتی از شیوه اجرای مصوبه 

اخیر ستاد هامهنگی اقتصادی دولت در تهاتر کاال پرداخت.
به گزارش ایسنا، چند روز قبل در جریان برگزاری جلسه ستاد هامهنگی 
برقرار  در  از خواسته های صادرکنندگان  یکی  با  دولت، رسانجام  اقتصادی 
شدن امکان تهاتر کاال به کاال موافقت شد. پیش از این در سال ۱۳9۸، بانک 
مرکزی به صادرکنندگان اجازه داده بود که حدود ۳۰ درصد از ارز حاصل 
از صادرات خود را به شکل واردات کاال به کشور بازگردانند و ما بقی را از 

طریق نیام یا اسکناس به کشور برسانند.
این دستورالعمل در سال جاری متوقف شد و بانک مرکزی اعالم کرد که 
با  دیگر واردات در ازای صادرات را به رسمیت منی شناسد. موضوعی که 
انتقاد جدی صادرکنندگان مواجه شد و آنها اعالم کردند در رشایط تحریم 
و شیوع کرونا، واردات کاال یکی از تنها راه های ممکن برای آنها در ایفای 

است. ارزی  تعهدات 
به دنبال این انتقادات و البته دشواری ها در تامین ارز برای واردات برخی 
کاالها، رسانجام ستاد هامهنگی اقتصادی دولت به جمع بندی جدیدی رسید 
و اعالم کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس 
این  بر  کند.  اقدام  سفارش  ثبت  مدیریت  به  نسبت  کاالیی  اولویت بندی 
اساس، وارد کنندگان می توانند عالوه بر استفاده از سامانه نیام، ارز مورد نیاز 
خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسرتده تامین کنند.

چند روز پس از نهایی شدن این برنامه، حاال حمید زادبوم- رییس سازمان 
توسعه تجارت به ارائه جزییاتی از نحوه اجرای این مصوبه تهاتری پرداخته 

است.
او  با بیان اینکه پیگیری های الزم برای اجرای تهاتر کاال با کاال با ۱۰ کشور 
دنبال  به  باید  کرد:  اظهار  می شود،  انجام  سازمان  این  سوی  از  منتخب 
بازنگری و اصالح بسته سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از متامی ظرفیت های 
نیازهای ارزی استفاده شود. الزم  تامین  صادرات برای کشور و در جهت 
تبادل  و  کاال   - کاال  تهاتر  در خصوص موضوع  اجرایی  است دستگاه های 
فهرست کاالها قبل از هرگونه اقدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت 

کنند. هامهنگی 
زادبوم این را نیز گفته که  با هدف فراوانی کاال در داخل کشور در سامانه 
جامع تجارت حداکرث تسهیل برای انجام عملیات واردات در مقابل صادرات 

در حال انجام است.

 

عرضه روزانه ۷۰ میلیون دالر
 در بازار متشکل ارزی 

بانک مرکزی در هفت روز نخست آبان ماه )از ۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳99( 
در  اسکناس  صورت  به  ارز  دالر  میلیون   ٧٠ متوسط  طور  به  روزانه، 
کرده  عرضه  بازار  حاشیه  نرخ های  در  ارزی«  معامالت  متشکل   »بازار 

است.
به گزارش ایسنا، طبق اعالم بانک مرکزی به رغم این میزان عرضه و امکان 
خرید هر رصافی به میزان  5۰۰ هزار دالر در بازار مذکور، از میزان عرضه 
طی مدت یاد شده، در مجموع فقط ٧ درصد )حدود 5 میلیون دالر( توسط 
رصافی ها خریداری شده است که این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در 

بازار برای ارز به صورت اسکناس است.
همچنین، گزارش های دریافتی از سامانه نیام حاکی از این است که در مدت 
مشابه حدود ۶٧٠ میلیون دالر ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان در 

سامانه نیام عرضه شده است.

دبیرانجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان اینکه با توزیع ۷۰ هزارتن روغن بین 
کارخانه ها از سوی رشکت بازرگانی دولتی ایران از این هفته روغن نباتی در 
بازار توزیع می شود و آرامش به بازار باز می گردد، اظهار کرد: قیمت روغن 

نباتی تغییری نخواهد کرد.
امیر هوشنگ بیرشک در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه مشکالتی در گمرک و 
همچنین تخصیص و انتقال ارز باعث کاهش روند واردات روغن نباتی شده بود، 
اظهار کرد: در هفته های گذشته جلساتی برگزار کردیم و رشکت بازرگانی دولتی 
در حدود ۷۰ هزارتن روغن در بین کارخانه ها توزیع کرد که از  این هفته در 

بازار توزیع می شود.
وی ادامه داد: 5۰۰ هزارتن روغن خام در بنادر کشور موجود است و ذخایر 

خوبی در روغن داریم اما متاسفانه جو روانی ایجاد شده منجر به ایجاد تقاضای 
کاذب در بازار شد و برخی نیز شایعات را باور کردند.

دبیرانجمن صنفی روغن نباتی ایران با اشاره به اینکه مشکل خاصی در تولید 
روغن نباتی وجود ندارد، گفت: از این هفته بازار به آرامش قبلی خود باز می 

گردد. 
بیرشک در پاسخ به این سوال که آیا قیمت روغن تغییر خواهد کرد یا خیر گفت: 
فعال در رابطه با افزایش قیمت چیزی نشنیده ایم و به نظر می رسد افزایش 
قیمتی هم نداشته باشیم. البته افزایش قیمت روغن به پارامرت هایی همچون 
قیمت جهانی، ورق حلب، مواد بسته بندی و مواد افزودنی بستگی دارد که اگر 

قیمت آنها تغییر کند قیمت روغن نیز به تبع  آن باال می رود.

قیمت ها تغییر نخواهد کرد؛
توزیع روغن نباتی در بازار از این هفته  
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ارزی توضیحاتی  بازار متشکل  اقتصادی مجلس درباره  رئیس کمیسیون 

کرد. ارائه 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت درباره تاثیر 

بازار متشکل ارزی  از تشکیل  بازار، گفت: هدف  بازار متشکل ارزی بر 

مدیریت عرضه و تقاضا در حوزه منابع و مصارف ارزی بود و این مهم 

محقق منی شود مگر اینکه متام اطالعات مرتبط با حوزه تقاضا و عرضه 

از طریق مکانیزمی دقیق، علمی و تخصصی در چارچوب ضوابط قانونی 

مشخص شود به این معنا که مکانیزم عرضه و تقاضا مبنا باشد البته منظور 

از تقاضا، تقاضایی است که در چارچوب ضوابط و مقررات و با توجه به 

اولویت ها تعریف شود.

مناینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: از سال های دور همواره در 

کشور تعادلی منطقی میان عرضه و تقاضا در بازار ارز وجود داشت به 

گونه ای که می توان گفت ایران جزو کشورهای محدودی است که منابع 

ارزی آن دو برابر مصارف بوده است.

منابع ارزی کشور دو برابر مصارف است

وی اضافه کرد: به طور متوسط در سال هایی که ایران تحریم نبود، منابع 

ارزی کشور حدود 90 میلیارد دالر بود و واردات به طور میانگین -حتی 

در سالی که محدودیتی از نظر وادارات وجود نداشت- از 45 میلیارد دالر 

تجاوز منی کرد این امر به این معنا است که کشور دو برابر مصارف ارزی، 

منابع داشت؛ این موضوع تراز تجاری ایران را جزو کشورهای خاص قرار 

داده بود.

کاهش فاصله نرخ تسویه در سامانه نیام با بازار آزاد با اجرای درست بازار 

متشکل ارزی

این مناینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: علیرغم تحریم های اخیر 

تراز تجاری ایران مثبت است، یعنی منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی 

از مصارف ارزی بیشرت است بنابراین می توان رابطه منطقی میان عرضه و 

تقاضا ایجاد کرد، ضمن اینکه تقاضا در رشایط خاص را نیز می توان محدود 

کرده و از واردات کاالهای غیر اولویت دار، لوکس و تجمالتی جلوگیری 

تجهیزات  تولید،  اولیه  مواد  اساسی،  کاالهای  واردات  برای  را  ارز  و  کرد 

رسمایه گذاری، دارو و مواد غذایی که جزو کاالهای اولویت دار هستند، 

تخصیص داد.

بازار  تشکیل  از  هدف  کرد:  ترصیح  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

متشکل ارزی این بود که ساختار به گونه ای اصالح شود که میان عرضه 

و تقاضا مکانیزم علمی تعریف شده و تخصیص بهینه صورت گیرد و با 

نظارت و مداخله بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشور، بازار به 

اتوماتیک وار فعالیت کند. صورت 

بازار متشکل ارزی با مفهوم مد نظر ما عملیاتی نشد

وی ادامه داد: از آنجایی که بانک مرکزی سامانه نیام را راه اندازی کرده و 

به موجب آن نرخ تسویه ارز در سامانه نیام و بازار آزاد فاصله معناداری 

با یکدیگر پیدا کرد، انگیزه صادرکنندگان در نوع تسویه ارز دچار چالش 

شد درحالیکه هدف بازار متشکل ارزی این بود که این فاصله به حداقل 

برسد به این معنا که نرخ تسویه در سامانه نیام با بازار آزاد تفاوت چندانی 

قرار  تعادل  نقطه  در  اقتصاد  می شد  محقق  امر  این  اگر  باشد،  نداشته 

می گرفت.

وی افزود: بخشنامه های مکرر و دستورالعمل های مستمر بانک مرکزی 

در طول سال های اخیر، تشکیل بازار متشکل ارزی را با اهداف مدنظر 

ما دچار چالش کرد و دور از دسرتس قرار داد. هرچند دولت اعالم کرده 

این بازار را تشکیل داده و بخشی از اقدامات اخیر را نیز در قالب بازار 

متشکل ارزی تعریف می کند اما بازار متشکل ارزی با مفهوم مد نظر ما 

عملیاتی نشد.

مداخله بیش از اندازه بانک مرکزی در تعیین تسویه نرخ ناشی از صادرات، 

موجب کاهش صادرات شد

این مناینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به چالش اصلی کشور در 

حوزه ارز، ترصیح کرد: به دلیل مداخله بیش از اندازه بانک مرکزی در 

تعیین تسویه نرخ ناشی از صادرات، صادرکنندگان دچار مشکل شده و این 

امر موجب کاهش میزان صادرات و عدم تسویه شده است، حتی براساس 

گزارش های بانک مرکزی برخی افراد از طریق کارت های یکبار مرصف و 

اجاره ای نسبت به عدم تسویه اقدام می کنند.

از  بازار متشکل ارزی به کار گرفته می شد، بسیاری  اگر رویکرد درست 

منی آمد پدید  کنونی  مشکالت 

پورابراهیمی با بیان اینکه اگر رویکرد درست در بازار متشکل ارزی به کار 

گرفته می شد، بسیاری از مشکالت کنونی پدید منی آمد، اضافه کرد: عدم 

اعتقاد بانک مرکزی به بازار متشکل ارزی واقعی و صدور بخشنامه های 

مکرر، متعدد و متناقض در بانک مرکزی در حوزه صادرات منابع ارزی و 

نحوه تسویه، عدم تعیین تکلیف وضعیت اولویت های تخصیص ارز و ثبت 

سفارش ها در مجموعه دولت، عدم ارائه راهکار مناسب درباره عرضه و 

تقاضا در چارچوب ضوابط قانونی موجب شد که بازار متشکل ارزی تاثیر 

چندانی در ساماندهی بازار نداشته باشد.

بازار متشکل ارزی به ارز حاصل از صادرات نفت نیاز ندارد

این مناینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی مکلف 

است، میزان ارز موردنیاز برای واردات کاالهای اساسی و اولویت دار را در 

قالب بازار متشکل تعریف کند از سوی دیگر عرضه منابع ارزی حاصل از 

صادرات غیرنفتی، پرتوشیمی ها و ... نیز در بازار متشکل ارزی مشخص 

شود، هرچند دولت برای تنظیم گری در بازار متشکل می تواند از منابع 

ارزی بخش دولتی استفاده کند اما در بازار متشکل ارزی به ارز حاصل از 

صادرات نفت نیاز نداریم.

کنونی  آنچه در رشایط  اینکه  بیان  با  اقتصادی مجلس  رئیس کمیسیون 

برای  انگیزه  اجراست مثره ای جز محدودیت در صادرات، عدم  در حال 

داد:  ادامه  ندارد،  ها  اولویت  تکلیف  تعیین  عدم  و  غیرنفتی  صادرات 

بازار  سیاست   مدیریت  در  رسفصل  یک  ارزی  متشکل  بازار  هرچند 

کمک ارز  بازار  ساماندهی  به  می تواند  آن  درست  اجرای  اما  است   ارز 

 کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی:

بازار متشکل ارزی با اهداف پیش بینی شده فاصله دارد

در کمیسیون برنامه و بودجه انجام می شود؛
بررسی درخواست نمایندگان 

برای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه 
  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی این هفته 

ضمن بررسی درخواست عده ای از منایندگان برای انجام تحقیق 

برنامه و بودجه، گزارش دیوان  از عملکرد سازمان  و تفحص 

محاسبات کشور درباره عملکرد مالی 1398 مجلس را مورد 

رسیدگی قرار خواهد داد.

به گزارش خانه ملت، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 

)11 و 12  این هفته در روزهای یکشنبه و دوشنبه  مجلس 

دارد. جلسه  آبان( 

این کمیسیون روز یکشنبه عرص از ساعت 13:30 دقیقه تا 16 

ضمن رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص 

تبرصه)1(  جزء)2(  اجرای  در  مجلس   1398 مالی  عملکرد 

سال  پیشنهادی  بودجه  مجلس،  داخلی  آیین نامه  ماده)51( 

1400 دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده)9( قانون دیوان 

را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در روز 

منایندگان  از  عده ای  درخواست  بررسی  دوشنبه عرص، ضمن 

مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و 

بند)ن(  حذف  فوریتی  یک  طرح  به  رسیدگی  ادامه  بودجه، 

تبرصه)6( قانون بودجه سال 1399 کل کشور و رسیدگی به 

الیحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرائی را در 

دستور کار خود دارد.

کمیسیون  این  آمار  و  آمایش  برنامه ریزی،  کمیته  همچنین 

در روزهای یکشنبه و دوشنبه به آسیب شناسی برنامه ششم 

توسعه و ارزیابی عملکرد امور، فصول و استان ها در بودجه 

پرداخت. توسعه خواهد  برنامه ششم  سنواتی طی 

اقتصادی هم در روز یکشنبه به بررسی الیحه نحوه  کمیته 

مالکیت  هرگونه  و  ماشین االت  تاسیسات،  اموال،  واگذاری 

مربوط به تاسیسات آب و فاضالب )فرعی( و الیحه اصالح 

اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون  ماده)14( 

اجتامعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )فرعی( می پردازد.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ 
به » کارت های بازرگانی یکبار مصرف«

 یک مناینده مجلس از ورود کمیسیون اصل 90 به موضوع 

صدور کارت های بازرگانی یکبار مرصف و داستان ۷0 کارتن 

بازرگانی خرب داد. خواب دارای کارت 

به گزارش مهر ، الهام آزاد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 

90 در مجلس درباره پشت پرده کارت های بازرگانی یک بار 

مرصف یا اجاره ای گفت: گزارش ثبت کارت بازرگانی برای کارتن 

خواب ها بسیار جای تعجب دارد. در این خصوص سوال پیش 

می آید که این امکان از چه طریقی به وجود آمده و چگونه 

ممکن است بدون احراز صالحیت، کارت بازرگانی صادر شود؟

صالحیت  احراز  عدم  اساس  بر  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 

گفته  )به  ارز  دالر  میلیارد   2۷ اهامل کاری هایی  چنین  و 

دولت؛ که البته دولت به قوه قضائیه ۷ میلیارد دالر گزارش 

 کرده(، به کشور برنگشته و این بسیار نگران کننده خواهد

 بود.

این مناینده مجلس در این خصوص اظهار داشت: کارتن خواب 

از  افرادی که فعالیت تجاری ندارند، ولی  یا  افراد  این  بودن 

برانگیز  تعجب  قدری  به  هستند  برخوردار  بازرگانی  کارت 

قرار  توجه  مورد  باید  حتامً  آن  پرده  پشت  بررسی  که  است 

گیرد زیرا در صورت صحت، با توجه به اینکه دریافت کارت 

بازرگانی در یک پروسه طوالنی به نتیجه می رسد، بدون شک 

 افرادی که این کار را به جلو بردند از توان خاصی بهره مند

 بودند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه بیان 

کرد: کمیسیون اصل 90 در هفته اخیر نسبت به مسئله کارت 

بازرگانی ورود پیدا کرده است. با توجه به اینکه در وضعیت 

اقتصادی سختی به رس می بریم، بدون شک شفاف سازی در 

این زمینه کمک بزرگی می کند، زیرا برگشت ارزهای صادراتی 

در این رشایط اقتصادی یاری دهنده است، بنابراین هامنطور 

که اشاره کردم باید همه قسمت های این مسئله مشخص و 

روشن شود.

 

  اعالم مخالفت دولت با طرح تامین کاالهای اساسی 

که اخیراً در مجلس تصویب شد، واکنش منایندگان 

را در پی داشته است. کارشناسان معتقدند با توجه 

به عدم وجود کوپن و سازوکارهای مربوط به آن 

عمالً شاهد ارائه یارانه سوم به مردم هستیم.

نائب  خاندوزی،  احسان  سید  تسنیم،  گزارش  به 

حواشی  به  اشاره  با  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

مجلس  در  اساسی  کاالی  تامین  طرح  تصویب 

و  مجلس  طرح  بودجه ای  منابع  مخالف  نوشت، 

فقر  زیرخط  از جمعیت  مدافع حامیت  همزمان 

ندارد. اعرتاض  حق  دولت  اما  بودم 

یارانه  پرداخت  برای  میلیاردی  هزار   30 منابع 

اساسی کاالهای 

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  بابایی  حاجی 

هم در این خصوص گفت: دولت کرسی خود را 

عددی  آن  از  بیش  حتی  اوراق  فروش  طریق  از 

که در بودجه سال 99 مصوب شده، تامین کرده، 

هامنطور که تاکنون 50 هزار میلیارد تومان در بند 

)و( و 30 هزار میلیارد تومان در تبرصه 5 بودجه 

به صورت ETF بفروش رسانده و هیچ مشکلی هم 

در این زمینه نداشته است و می تواند به موجب 

این طرح تا حدود 30 هزار میلیارد تومان از دارایی 

و اموال خود را برای تامین منابع کاال برگ بفروش 

برساند.

مکلف  دولت  این طرح  اساس  بر  است،   گفتنی 

است به جای کوپن  که در طرح اولیه آمده بود- 

به صورت ماهانه یارانه ای مشخص برای تامین کاالی 

نقدی رسپرستان  یارانه  اعتباری  کارت  به  اساسی 

کاالی  یارانه  ترتیب،  این  به  کند.   واریز  خانوار 

دولت  که  است  یارانه ای  از  نوع  سومین  اساسی 

تاکنون دولت دو  بپردازد.  موظف است به مردم 

نوع یارانه نقدی و یارانه معیشتی را به مشموالن 

تا 6  نیز  یارانه کاالی اساسی  می پرداخت و حاال، 

بر آن  به صورت ماهانه  )نیمه دوم سال 99(  ماه 

افزوده می شود. البته مشموالن یارانه نقدی با دو 

نوع یارانه دیگر متفاوت اند و تعداد مشموالن آن 

بیشرت است. دایره شمول یارانه بگیران کاالی اساسی 

تبرصه 14  بند 31 جدول  در  که  است  اما هامن 

که  افرادی  است؛  هامن  آمده  بودجه 99  قانون 

در فهرست دریافت کنندگان یارانه طرح معیشت 

)حاصل از اصالح قیمت بنزین در سال 98( قرار 

دارند و تعداد این افراد 60 میلیون نفر است. رقم 

مورد نظر برای یارانه کاالی اساسی در این مصوبه 

120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک 

اول و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد 

است. سایر دهک ها 

تعلل ۷ ساله در زمینه رفع فقر در کشور

باید  که  دولت  سخنگوی  معتقداست،  خاندوزی 

نسبت به تعلل هفت ساله دولت در زمینه رفع 

مقابل  در  اکنون  باشد،  رشمسار  کشور  در  فقر 

کاالهای  تامین  طرح  درباره  مجلس  پیشنهاد 

ادعای  بر  مبنی   9۷ سال  پاسخ  هامن  اساسی 

 داشنت برنامه های مدون حامیتی را بار دیگر تکرار 

کرد.

متخصصان  از  دیگری  به همراه جمع  وی گفت: 

و مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادهای جایگزین 

برنامه، بودجه و محاسبات   به کمیسیون  را  خود 

مجلس ارائه کردیم که متاسفانه از سوی ریاست 

کمیسیون مورد استقبال قرار نگرفت اما این ایراد 

کنیم،  اعالم  که  منی شود  این  مانع  طرح   جزئی 

حامیت از مردم در رشایط بد کنونی اقتصادی جزو 

است. دولت  مسئولیت 

مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پیش 

بینی می شود شورای نگهبان مخالفتی با این طرح 

نداشته باشد زیرا بارمالی آن با فروش اموال دولت 

اجرای  نخست  ماه های  در  اگر  و  می شود  تامین 

طرح پرداخت یارانه برای تامین کاالهای اساسی، 

اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از 

“تنخواه گردان خزانه” هزینه مورد نیاز را برداشت 

با خزانه تسویه کند.  اموال  از فروش  کند و پس 

براساس این طرح به حدود 40 میلیون نفر از اقشار 

کمک درآمد جامعه ماهانه مبلغ 60 هزار تومان 

تعلق می گیرد و به 20 میلیون نفر دیگر ازجمله 

افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

120 هزار تومان پرداخت می شود که می توانند با 

این اعتبار کاالی اساسی تهیه کنند. 

واکنش سخنگوی دولت به طرح مجلس برای ارائه 

یارانه سوم

الزم به ذکر است، ربیعی سخنگوی دولت در این 

خصوص گفته بود، طرحی که بدون هامهنگی با 

ارکان اجرایی کشور تهیه می شود با سختی در اجرا 

مواجه خواهد شد. این طرح به ما نشان داد هر 

تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود 

و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم 

را بهبود دهد، نه دریغ و نه محدود خواهیم کرد.

این طرح مخالف است و معتقد است  با  دولت 

هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و 

دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی ها و افزایش 

قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد. در آستانه 

ارائه بودجه 1400 هستیم. در سال 99 تصمیم به 

سبد  پایین  دهک های  به  گرفتیم،  سازی  همسان 

بنای  بنابراین  شد.  انجام  اینها  و همه  داده شود 

به طور ماندگار  آنچه فکر می کنیم  این است  ما 

صورت گیرد را دنبال کنیم. با هر کمکی به زندگی 

مردم موافقت کنیم اما معتقدیم امکان این طرح 

ندارد. وجود 

واکنش سخنگوی دولت به طرح مجلس برای ارائه یارانه سوم؛

 »یارانه سوم« دچار اما و اگر شد
متضرران احیای کوپن، دهک های کم درآمد؛ 

  کاالبرگ نرخ تورم را
 افزایش می دهد

تامین  یارانه  پرداخت  داشت: طرح  اظهار  اقتصادی  کارشناس  یک    

کاالهای اساسی اقدام اشتباه مجلس است و به اشتباهات دولت اضافه 

اوراق بفروشد،  اندازه کافی  به  نتواند  اگر دولت  نهایت  در  می کند. 

 99 سال  پایان  در  ایران  اقتصاد  که  می شود  باعث  طرح  این  اجرای 

تورم باالیی را داشته باشد که افزایش تورم برای اقتصاد کشور بسیار 

است. خطرناک 

طرح  معایب  درباره  ایلنا،  با  گفت وگو  در  الحسینی  صادق  محمد 

کاالبرگ الکرتونیکی که از سوی منایندگان مجلس تصویب شد، اظهار 

داشت: طرح هایی که در این رشایط دشوار اقتصادی، منجر به افزایش 

توان معیشتی مردم شود ایده های درستی هستند اما مهم این است که 

طرح ها با چه هزینه ای و به چه شکلی به اجرا برسد.

وی تاکید کرد: تصویب طرح هایی بدون در نظر گرفنت منابع مورد نیاز 

و به این نحو که از کف جامعه این پول جمع و بعد پرداخت شود، به 

طور قطع نتیجه ای جز هزینه تراشی ندارند که پیامد اجرای آن  تورم 

باال و افزایش نقدینگی است.

کاالبرگ  مانند  طرح هایی  اگر  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 

الکرتونیک به اجرا برسند در نهایت مترضران اجرای آن، افرادی هستند 

قرار گرفته اند.   پایین تر جامعه  ندارند و در دهک های  دارایی  که 

برای آن  منابع درستی  این گونه طرح ها که  الحسینی گفت:  صادق 

پیش بینی نشده از جمله طرح های عوامگرایانه ای هستند. برخی ها از 

مطرح کردن آن قصد کسب محبوبیت دارند تا اینکه واقعا کاری برای 

مردم انجام داده باشند.

ایجاد چنین رشایط دولت هم مقرص است  در  البته  داد:  ادامه  وی 

چراکه دولت باید هزینه ها را کاهش می داد و تامین مالی غیر تورمی 

در بودجه پیش بینی می کرد که بتواند از افزایش نرخ تورم جلوگیری 

کند. از سوی دیگر دولت در توزیع ارز 4200 تومانی هم اشتباهاتی 

داشت و ابتدای ارایه ارز ترجیحی  مشخص بود که این سیاست تاثیری 

در کنرتل تورم ندارد و نتوانست به اقتصاد مردم کمک کند. دولت 

می توانست منابع ارز 4200 تومانی را به نحوی خرج کند که بیشرتین 

اثر معیشتی آن برای دهک های کم درآمد باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اما این طرح مجلس هم اقدام اشتباهی 

دولت  اگر  نهایت  در  و  می کند  اضافه  دولت  اشتباهات  به  و  است 

نتواند به اندازه کافی اوراق بفروشد، اجرای این طرح باعث می شود 

که اقتصاد ایران در پایان سال 99 تورم باالیی را داشته باشد که افزایش 

تورم برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

صادق الحسینی تاکید کرد: در این میان باید توجه داشته باشیم که 

بانک مرکزی به هدف گذاری تورمی وفادار نبوده و امکان ندارد که 

نرخ تورم تا انتهای امسال کمرت از 30 درصد باشد که دلیل عمده آن 

پایین بودن نرخ بهره است و منجر شده تورم کنرتل نشود. بنابراین 

آن  منابع  که  طرح هایی  نباید  اقتصادی  مشکالت  چنین  وجود  با 

 مشخص نیست و می توانند نرخ تورم را باالتر بربند، مطرح و اجرایی

 شوند.   

 قیمت ها چندین برابر شده است؛

درآمد مردم با هزینه ها همخوانی ندارد
الزام دولت به پرداخت  عضو کمیسیون آموزش مجلس، بر رضورت 

یارانه برای تامین کاالهای اساسی تاکید کرد و گفت: در حالی نرخ 

حقوق  که  شده  برابر  چندین  گذشته  ماه   6 طی  اساسی  کاالهای 

نکرده  پیدا  افزایش  روزمزد  افراد  و  کارگران  کارمندان،  درآمد   و 

است.

 محمد مهدی زاهدی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب 

جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کاالهای اساسی در 

، گفت: نرخ کاالهای اساسی طی 6 ماه گذشته  جلسه صحن علنی 

چندین برابر شده است و نظارتی بر قیمت کاالها از سوی دولت به 

این مسئله مهم منی شود در حالی که حقوق و درآمد کارمندان، کارگران 

و افراد روزمزد امسال درصد محدودی افزایش پیدا کرده، لذا باید این 

کاستی ها جربان شود به همین دلیل مجلس طرح پرداخت یارانه برای 

تامین کاالهای اساسی با هدف جربان بخشی از  این آسیب های وارد 

شده را در دست گرفته است.

قرش  درآمد  اینکه  بیان  با  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  مناینده   

افزود:  ندارد،  با هزینه های آن ها همخوانی  از مردم  قابل مالحظه ای 

دولت باید همراهی بیشرتی با مجلس جهت اجرایی شدن این طرح 

این نوع از طرح ها بردارد. با  کند و دست از مخالف 

مسئوالن  می شود؛  استنباط  دولت  عملکرد  براساس  داد:  ادامه  وی   

مسائل رفاهی و معیشتی مردم را نادیده گرفته اند و انگیزه ای برای 

کمک به قرش کم درآمد ندارند البته چندین برابر شدن نرخ کاالهای 

استنباط است. این  ازجمله مستندات  اساسی 

به  الزام دولت  به موجب تصویب طرح  اکنون  اضافه کرد:  زاهدی   

است،  مکلف  دولت  اساسی  کاالهای  تامین  برای  یارانه  پرداخت 

حدود 30 هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را برای تامین 

منابع کاال برگ بفروشد و تاکنون دولت هم 50 هزار میلیارد تومان 

در بند )و( و 30 هزار میلیارد تومان در تبرصه 5 بودجه به صورت 

نداشته  زمینه  این  در  هم  مشکلی  هیچ  و  رسانده  بفروش   ETF 

است.



مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعالم اینکه برای متامی اشخاص دارای حساب بانکی در کشور 

کد شهاب گرفته شد،گفت: نهاب سامانه نظارتی بانک مرکزی است و برای شناسایی مشرتی در بانک ها 

تعریف نشده است.

محمدحسین دهقان در گفتگو با ایِبنا با اشاره به اینکه وظیفه شناسایی مشرتی بر عهده بانک عامل است 

و بانک مرکزی و سامانه نهاب وظیفه شناسایی مشرتیان بانکی را بر عهده ندارند، گفت: هر بانکی مکلف 

است طبق دستور بانک مرکزی، اطالعات مشرتیان خود را دریافت کند.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اظهارداشت: اگر مشرتی حقیقی فاقد کد ملی معترب بود نباید 

به وی خدمت داده شود و حتام باید حساب این مشرتی مسدود شود و امکان برداشت از حساب وجود 

نداشته باشد و در عین حال، به محض اینکه بتواند اطالعات حساب را تکمیل کند، رفع مسدودی انجام 

خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین وظیفه شناسایی مشرتی راسا بر عهده بانک عامل است و در این زمینه بانک 

مرکزی وظیفه ای ندارد. برخی سامانه نهاب را سامانه شناسایی مشرتی در نظر می گیرند که به هیچ عنوان 

درست نیست. نکته دوم اینکه سامانه نهاب سامانه نظارتی بانک مرکزی است و عملکرد بانک ها به نحوی 

که عنوان شد در بحث شناسایی مشرتی توسط سامانه نهاب ردیابی و رصد می شود.

دهقان افرود: در واقع بانک مرکزی از طریق سامانه نهاب، این تکلیفی که بر عهده بانک ها گذاشته شده 

را بررسی می کند که آیا بانک مشرتی خود را به درستی شناخته و یا خیر؟ مدل سامانه به این شکل است 

که بانک ها اقالم اطالعاتی که از قبل مشخص شده را برای بانک مرکزی می فرستند و بانک مرکزی این 

اقالم اطالعاتی را برای استعالم ارسال می کند. به عنوان منونه برای اشخاص حقیقی ایرانی این اطالعات 

برای ثبت احوال ارسال می شود و برای مشرتیان حقوقی به ثبت رشکت ها و برای مشرتیان خارجی نیز 

به مرجع مربوط.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: در صورتی که همه اطالعات درست باشد و اطالعات 

با استانداردها مشکلی نداشت، این جا بانک مرکزی اقدام به تولید شناسه شهاب می کند که یک کد یکتا 

در کل شبکه بانکی است و در واقع هر نفر بیش از یک شناسه شهاب در کل بانک ها ندارد.

دهقان تاکید کرد: یعنی اگر بانکی از بانک مرکزی برای یک کد شهاب درخواست بدهد و بانک دیگری نیز 

استعالم کند هامن کد ارسال می شود و اگر بانکی اطالعات را درست ارسال نکند شناسه شهابی تولید منی 

شود و اطالعات به بانک برگردانده می شود و تا زمانی که اطالعات صحیح از سمت بانک مرکزی ارسال 

نشود، شناسه شهاب تولید منی شود.

وی گفت: برای مشرتیانی که موفق به دریافت شناسه شهاب می شوند چند قلم اطالعات مدنظر راستی 

آزمایی می شود و این که گفته می شود االن حساب های بانکی زیادی هست که به هیچ وجه مشخص 

نیست اطالعات مربوط به چه کسی است، ادعای پذیرفتنی نیست و بانک مرکزی چندین سال است که 

جدا از سامانه نهاب متام اطالعات مشرتیان را دریافت و رصد می کند. بانک ها نیز مکلف هستند که 

اطالعات را دقیق داشته باشند و جایی که کد ملی نخواند، در اولین فرصت حتام باید مسدودی از برداشت 

صورت بگیرد.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تاکید کرد: به کسی شناسه شهاب داده می شود که اطالعات 

وی راستی آزمایی شده باشد؛ بنابراین دیگر منی توان ادعا کرد که هنوز افرادی وجود دارند که کد ملی 

متفاوت دارند و اگر هم باشند منطقا این افراد خدمات بانکی دریافت نخواهند کرد و این نیست که فرد 

هم خدمات بانکی بگیرد و هم اینکه شناسه شهاب نداشته باشد و اطالعات هویتی وی دقیق نباشد.

دهقان با اشاره به اینکه چنین چیزی به نظر من در حال حارض منی تواند ادعای درستی باشد بیان داشت: 

اینکه ما بیاییم تحلیل کنیم تعداد حساب های بانکی را یک طرف بگیریم و تعداد شناسه شهاب تولید شده 

را یک طرف و سپس درصد پوشش را در نظر بگیریم، خیلی به خطا رفته ایم.

وی ترصیح کرد: حساب های بانکی مربوط به مشرتیان متفاوت است و مشرتیان بانکی یکتا هستند و هر 

مشرتی می تواند به عنوان منونه ۲۰ حساب داشته باشد و اگر ما یک شهاب به این فرد بدهیم یعنی این 

که ۲۰ شامره حساب این مشرتی کد شهاب دریافت کرده و شهاب ارائه شده برای این فرد یکتا است. یعنی 

اگر بیش از ۷۰ میلیون مشرتی بانکی ایرانی شناسه شهاب گرفتند در واقع ما به هامن میزان مشرتی یکتای 

شناخته شده داریم و در عین حال حساب های بانکی ما چند صد میلیون حساب است.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تعداد مشرتیان بانکی که منی تواند بیشرت 

از اشخاص ایرانی باشد، ترصیح کرد: مگر چند میلیون جمعیت داریم که در آمار ادعا کنیم ۳۰۰ میلیون 

مشرتی داریم. البته اینکه ۳۰۰ میلیون مشرتی داریم مشخص نیست از کجا آمده و باید گفت ما بالغ بر 

۵۰۰ میلیون حساب بانکی داریم و با این نوع مقایسه ها کامال به خطا می رویم چون برای بیش از ۷۰ 

میلیون مشرتی می توانیم بگوییم درصد پوشش ما نزدیک به ۱۰۰ درصد است.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اظهارداشت: متام اشخاص ایرانی که در شبکه بانکی حساب 

دارند، امروز برای آنها کد شهاب گرفته شده است. بنابراین دو چیزی در برخی رسانه ها مقایسه شده که 

درست نیست و برای اشخاص خارجی نیز به همین شکل است و مقایسه تعداد حساب بانکی با تعداد کد 

شهاب کامال به بیراهه رفنت است. وقتی می گوئیم تعداد شهاب در واقع تعداد مشرتی است و ما بیشرت 

از این تعداد مشرتی حقیقی ایرانی نداریم و دیگر ما ۳۰۰ میلیون جمعیت نداریم که بگوییم ۳۰۰ میلیون 

مشرتی باید داشته باشیم.

دهقان خاطرنشان کرد: در مورد اشخاص حقیقی ایرانی وضعیت پوشش سامانه نهاب بسیار مطلوب است 

و به جرات می توان ادعا کرد که مشکلی در این زمینه نداریم. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی نیز باید 

دقت شود که بانک مرکزی سیاست گذار اشخاص حقوقی ایرانی نیست و ناظر شبکه بانکی است و در 

صورتی که مشرتی حقوقی وجود داشته باشد که شناسه ملی نداشته باشد که متاسفانه همچنان وجود 

دارد، عمدتا مشرتیانی نیستند که در ثبت رشکت ها ثبت کرده باشند و مشرتیانی هستند که به عنوان 

زیرمجموعه ها گفته می شوند مانند فدراسیون ها، بهداشت و اوقاف و در این زمینه ها نیز با ثبت 

رشکت ها در حال رایزنی هستیم که بزودی تعیین تکلیف شوند و این مشکل نیز رفع شود و از این بابت 

نیز نباید خیلی ریسک باالیی متصور باشیم، ولی قطعا باید تعیین تکلیف شوند و تا زمانی که این مشکل 

در مراجع اصلی حل نشود، بانک مرکزی امکان صدور شناسه شهاب برای این مشرتیان حقوقی را ندارد.

مشرتی  اگر  و  است  ملی  شناسه  شهاب،  شناسه  صدور  برای  رضوری  اقالم  از  یکی  کرد:  ترصیح  وی 

نیز  برای وی  ارائه شناسه شهاب  امکان  باشد عمال  نداشته  ملی  باشد که شناسه  حقوقی وجود داشته 

وجود نخواهد داشت و مشکل باید در جایی خارج از بانک مرکزی جستجو شود. سامانه نهاب در بانک 

مرکزی در این حوزه ۱۰۰ درصد آمادگی دارد و به محض اینکه شناسه ملی و اقالم رضوری آن در مراجع 

 تولید مشخص شود بانک مرکزی به رسعت آن را انجام می دهد و مشکلی از این بابت وجود نخواهد

داشت.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی در اقدام بسیار مناسبی که انجام داده 

متامی سامانه های خود از سامانه های پرداخت و ارائه خدمات مانند سیاح و سامت و ... را با کد شهاب 

هامهنگ کرده و در واقع کد شهاب و شناسه شهاب به عنوان کلید همه سامانه ها در نظر گرفته شده و 

اگر بانکی در اقدامات خود برای مشرتی شناسه شهاب نگیرد حتام در ارائه خدمات که توسط سامانه های 

بانک مرکزی به بانک صورت می گردد دچار مشکل خواهد شد و عمال آن مشرتی منی تواند خدمات الزم را 

بگیرد و االن سامانه سامت روی این موضوع قفل کرده و اگر اطالعات مشرتی ثبت نشود اصال امکان ثبت 

در این سامانه را نخواهد داشت و یا سامانه سیاح و سایر سامانه های در حال انجام.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:

نهاب برای شناسایی مشتری در بانک ها تعریف نشده است
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 امکان سقوط یکباره نرخ ها وجود دارد؛

بازار ارز دست به عصا
می دهد،  نشان  ارز  بازار  فعل وانفعاالت  بررسی 

سایه  بازار  بر  همچنان  ارز  نرخ  کاهشی  روند 

بیشرت  کاهش  از  نگران  نیز  واسطه ها  و  افکنده 

به  خود  دارایی  از  بخشی  تبدیل  پی  در  نرخ ها، 

هستند. ریال 

به گزارش ایلنا؛ با وجود اظهارات مکرر رئیس کل 

مبنی بر  ارزی  حوزه  کارشناسان  و  مرکزی  بانک 

ناپایداری بازار ارز و افزایش ریسک رسمایه گذاری 

در آن؛ بازار ارز مدتی است، تغییر جهت داده و 

نرخ دالر آمریکا متایلی به ماندگاری در محدوده 

۳۲ هزار تومانی نشان نداد.

بررسی فعل  و انفعاالت بازار ارز در روزهای جاری 

همچنان  ارز  نرخ  کاهشی  روند  می دهد،  نشان 

از  نگران  نیز  واسطه ها  و  افکنده  سایه  بازار  بر 

از  بخشی  تبدیل  پی  در  نرخ ها،  بیشرت  کاهش 

دارایی خود به ریال و به نوعی خروج نسبی از 

بازار ارز هستند. همچنین در پی تشدید رایزنی ها 

برای بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران در سایر 

قیمتی  فاصله  و  احتیاط  با  خریداران  کشورها، 

بیشرتی نسبت به قیمت فروش، اقدام به خرید ارز 

می کنند.شواهد نشان می دهد، سیاست گذاری در 

راستای کاهش شکاف میان نرخ بازار نیامیی و آزاد 

را شدت بخشیده و  ارز صادراتی  بازگشت  روند 

بی میلی متقاضیان ارزی به خرید دالر در نرخ های 

ارز را  از ۳۰ هزار تومان، عقب نشینی نرخ  بیش 

ترسیع کرد. همچنین افزایش صادرات محصوالت 

بر  مختلف،  بازارهای  در  ایران  غیرنفتی  و  نفتی 

کاهش نرخ ارز آزاد در روهای اخیر تأثیر داشته 

است.

روند فزاینده صادرات نفتی و غیرنفتی

در همین زمینه، عبدالنارص همتی رئیس کل بانک 

اشاره به  با  در صفحه مجازی خود  مرکزی اخیراً 

 ۷ در  واردات  برای  ارز  دالر  میلیارد   ۱8.۵ تأمین 

ماهه نخست امسال اظهار داشت: روند فزاینده 

شتاب  کنار  در  فرآورده  و  خام  نفت  صادرات 

گرفنت صادرات غیر نفتی در ماه های اخیر رشایط 

ایجاد  وارداتی  کاالهی  ارز  تأمین  برای  بهرتی 

بخش  آزادسازی  زمزمه های  است.همچنین  کرده 

قابل توجهی از دارایی های بلوکه شده کشورمان در 

دستگاه های  مقابله ای  اقدامات  و  کشورها  سایر 

نظارتی با نوسان گیران بازارهای شبانه و فردایی به 

انتظارات مثبت  تأثیر  بازار را تحت  لحاظ روانی 

و کاهشی قرار داده است.ناگفته مناند چسبندگی 

نرخ ارز در رصافی ملی به نرخ بازار آزاد، نه تنها 

و  مقابل رصافی ها  طوالنی  تشکیل صف های  از 

هیجانات بازار کاسته، بلکه نگاه ها را به تحرکات 

بانک مرکزی در رصافی ملی دوخته است.

ترس دالالن از انتخابات آمریکا!

از طرفی تخلیه هیجانات ارزی ناشی از اثرپذیری 

اقتصاد ایران از انتخابات آمریکا نیز در این میان 

بر رسد شدن تنور دالالن ارزی بی تأثیر نبوده است. 

شواهد میدانی نشان می دهد، واسطه های ارزی 

از  ارز پس  بازار  تخلیه هیجانات  به  نگاهی  نیم 

اعالم نتایج انتخابات ایاالت متحده آمریکا دارند و 

نسبت به ریزش بیشرت نرخ ها در هفته های آتی در 

انجام معامالت محتاط شده اند.در همین زمینه، 

بانک  ارزی  اسبق  معاون  سیدعلی  کامل  اخیراً 

مرکزی آینده بازار ارز را کاهشی توصیف کرد و 

اظهار داشت: در صورت برنده شدن هر نامزدی 

افزایش  احتامل  آمریکا،  روی  پیش  انتخابات  در 

قیمت ارز کم خواهد بود و نگاه من به آینده بازار 

ارز کاهشی است.

قیمت  ورود  به  منجر  فعل وانفعاالت  این  برآیند 

روز  در  تومانی  هزار   ۲۷ کانال  به  آمریکا  دالر 

چهارشنبه هفتم آبان ماه شد که به تبع آن قیمت ها 

در بازار طال و سکه نیز روند ریزشی را تجربه کرد. 

به کاهش شدید حجم  توجه  با  نیز  بازار  فعاالن 

ایام جوالن دالر در کانال ۳۰ هزار  خرید ارز در 

تومانی، چشم اندازی برای افزایش مجدد نرخ دالر 

متصور نیستند. جزییات تحوالت اخیر بازار ارز در 

منودار زیر آورده شده است.

  بررسی تحلیل ها درباره آینده بازار ارز نیز حاکی 

بانک  سابق  مسئوالن  حتی  و  کارشناسان  است، 

مرکزی از امکان ریزش نرخ ها در بازار ارز سخن 

به میان آورده اند و شکنندگی نرخ ها را در ازای 

ارزی کشور پیش بینی  هرگونه گشایش در منابع 

روزهای  در  ارز  بازار  است،  مسلم  کرده اند.آنچه 

نیز دست خوش تغییراتی خواهد شد و  پیش رو 

روند پیش رو با توجه به رشد متوالی نرخ ارز در 

برای  ارز  قدرت  کاهش  از  اخیر، حاکی  سال های 

حرکت در مسیر صعودی است. حال باید منتظر 

ماند و دید، تجربه ریزش سنگین نرخ ارز در پاییز 

تکرار  نیز  جاری  سال  مشابه  مدت  در   9۷ سال 

می شود؟

شیوه خدمت رسانی واحدهای بانک ملی 
همزمان با موج سوم کرونا

با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا متامی واحدهای بانک در تهران 

با ۵۰ درصد نیرو و در سایر استانها با دوسوم نیرو آماده خدمت رسانی 

به مشرتیان می باشند.

از  پیشگیری  بانک ملی،به منظور مقابله و  به گزارش روابط عمومی 

شیوع ویروس کرونا و تاکیدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی، متامی واحدهای بانک اعم از 

صف و ستاد از پنجم آبان ماه با حضور ۵۰ درصد کارکنان در تهران 

و دو سوم نیروها در استانها به صورت چرخشی فعالیت خواهند کرد.

گفتنی است این تغییر نحوه فعالیت با توجه به تشدید شیوع ویروس 

کرونا و با موافقت شورای هامهنگی بانک ها صورت گرفته است.

پروتکل  بر رعایت  تاکیدات صورت گرفته مبنی  به  با توجه  همچنین 

بهداشتی وزارت بهداشت در خصوص کارکنان، محیط اداری و ارباب 

رجوع و تجمعات، واحدهای بانک ضمن رعایت اصل تکریم مشرتیان، 

از  پیشگیری  و  اجتامعی  گذاری  فاصله  خصوص  در  را  الزم  متهیدات 

ازدحام در شعب را اتخاذ خواهند کرد.

از  مندی  بهره  با  کند  می  توصیه  خود  مشرتیان  به  ایران  ملی  بانک 

خدمات غیرحضوری، عالوه بر فراهم کردن آسایش و آرامش خاطر و 

همچنین سالمتی و ایمنی خود، همراه با دیگر هموطنان در مسیر قطع 

زنجیره شیوع کرونا گام بردارند .

درپایان به اطالع مشرتیان  می رساند هرگونه تغییر در ساعت فعالیت 

واحدهای بانک را رصفا از طریق سایت رسمی بانک ملی ایران پیگیری 

منایند.

توفیق بانک مهر ایران برای پایین نگاه داشتن 
مطالبات معوق

مطالبات معوق بانک قرض الحسنه مهر ایران تا پایان مهر ماه سال جاری 

همچنان زیر يک درصد است

به گزارش روابط عمومی بانک مهر، در حالی که تعداد و مبلغ تسهیالت 

افزايش  گذشته  سال   ۴ طول  در  بانک  اين  سوي  از  شده  پرداخت 

چشمگريي داشته نسبت مطالبات به مصارف اين بانک به زير يك درصد 

كاهش پيدا كرده و اين نسبت تا پايان مهر ماه سال جاري نيز همچنان 

حفظ شده است.

قرض الحسنه  تخصيص  بانک  یک  ایران  مهر  بانک  اینکه  به  عنایت  با 

است كه تسهيالت خرد پرداخت مي كند و تعداد تسهيالت پرداختي آن 

باالست، پايني باقي ماندن نسبت مطالبات به مصارف براي اين بانك يك 

دستاورد مهم محسوب مي  شود.

مطالبات معوق یکی از اصلی ترین داليل بروز ريسک هاي اعتباري و 

نقدينگي براي بانک هاست و عمدتاً اين طور تصور مي شود که با افزايش 

تعداد تسهيالت، اين مطالبات نيز با افزايش روبرو شود. در حايل كه بانك 

مهر ايران با عملكرد خود، خالف اين مسئله را ثابت كرده است.

همچنین یکی از دالیل پايني بودن معوقات بانک مهر ايران را مي توان 

در حوزه فعاليت اين بانک جست وجو کرد. از آنجايي كه متام تسهيالت 

است،  قرض الحسنه  عقد  پايه  بر  ايران  مهر  بانك  سوي  از  شده  اعطا 

تسهيالت گريندگان اين بانك تعهد بيشرتي براي پرداخت اقساط وام خود 

دارند.

پایین بودن نسبت مطالبات به مصارف بانک مهر ایران باعث شده این 

بانک قدرت تسهيالت دهي خود را حفظ کرده و در چهار سال گذشته 

تعداد و ميزان تسهيالت پرداخت شده از سوي اين بانک رشد بااليي 

داشته باشد. متوسط رشد تعداد تسهيالت بانك در سه سال گذشته بيش 

از ۶۷ درصد در هر سال و متوسط رشد مبلغ تسهيالت بانك در سه سال 

گذشته بيش از ۷۴ درصد در هر سال بوده كه اين روند در سال جاري 

نيز ادامه داشته است.

مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر اعالم کرد: 
محورهای هفتمین همایش تخصصی مدیریت 

ریسک و بیمه
هفتمین هامیش تخصصی مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسک های 

منابع انسانی در 9محور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، عالقه مندان به رشکت در این هامیش 

ارسال   www.RMI.kins.irنشانی به  ۳۰آذرماه  تا  را  خود  آثار  می  توانند 

اين هاميش گفت:  برگزاري  به محورهاي  اشاره  با  کنند.زینب حمیدی فر 

هامیش امسال با محورهای »برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت بیمه«، 

»همسوسازی اسرتاتژی های مدیریت منابع انسانی با اسرتاتژی  های سازمان ها 

در صنعت بیمه«، »مدل های تعالی منابع انسانی و استانداردسازی حوزه 

انسانی  منابع  فرایندهای  »بررسی  بیمه«،  صنعت  در  انسانی  منابع 

)گریدینگ شغل و شاغل، حقوق و مزایا، مدیریت عملکرد، جانشین پروری، 

بیمه«،  صنعت  در  و...(  انسانی  منابع  حسابرسی  استعداد،  مدیریت 

»مدیریت منابع انسانی در رشایط رکود و بحران )تحول سازمان، تحول های 

عرص دیجیتال، دورکاری، COVID۱9 و...( در صنعت بیمه«، »آموزش و 

بهینه سازی منابع انسانی در صنعت بیمه«، »آسیب شناسی ریسک منابع 

الزام ها و چالش ها« و  آیین نامه 9۰،  بیمه«، »بررسی  انسانی در صنعت 

»بررسی و آسیب شناسی شبکه فروش به عنوان منابع انسانی رشکت  های بیمه 

)تغییر و جایگرینی روش های فروش برخط(« برگزار می شود.مدیر آموزش 

و پژوهش بیمه کوثر درباره اهداف برگزاري هاميش هاي ريسک و بيمه 

گفت: رشکت های بیمه در کسب وکار خود با تهدیدی برای دست یابی به 

به مسایل  توجه  بنابراین  بلندمدت موجه هستند،  و  کوتاه مدت  اهداف 

بیمه در بخش ریسک، در  کارشناسان  و  ارتقای دانش مدیران  و  آموزش 

کاهش آثار زیان بار این امر مفید است. از این رو، مسئوالن بیمه کوثر با 

هدف ایفای نقش در کاهش ریسک و پیشربد دانش و مهارت فعاالن در این 

صنعت، هامیش های ساالنه خود را با موضوع مدیریت ریسک و بیمه برگزار 

می کند. هامیش هفتم نیز با اهدافی همچون ایفای نقش در مسایل مهم 

و راهربدی صنعت بیمه کشور، پیشربد دانش و مهارت فعاالن این صنعت، 

ترویج امر پژوهش و انتقال و به کارگیری تجربه  های موفق رشته های فنی و 

غیر فنی در صنعت بیمه برگزار می شود.

اينکه با توجه به  دبري هفتمین هامیش مدیریت ریسک و بیمه با بيان 

اهمیت غنای علمی این هامیش، امسال نیز به مانند سال های گذشته سعی 

بر آن است که از بهرتین استادان در بخش منابع انسانی برای سخرنانی ها 

دعوت شود، افزود: از دستاوردهای این هامیش ها، طرح رصیح مباحث و 

دشواری های صنعت بیمه و نقد آن ها از زبان افراد متخصص  و شخصیت های 

علمی و اجرایی است چرا که هامیش ها تالشی در اغنای روحیه جستجوگری 

و کاوشگری جامعه علمی صنعت بیمه و کسب معلومات و اطالع از یافته

به  های جدید در عرصه علم و دانش است. برگزاری هامیش ها مي تواند 

و  محققان  پژوهشگران،  ميان  مستقیم  ارتباط  برقراری  تجربه ها،  تجمیع 

علم اموزان و همچنین ایجاد زمینه ای برای فعالیت های جمعی کمک شایانی 

و  کتابچه مجموعه سخرنانی ها  قالب  در  دانش  ثبت  می کند. وي گفت: 

مقاله های برتر نیز از دیگر دستاوردهای هامیش های برگزار شده است.

حميدي فر در توضيح نحوه دریافت و روش های انتخاب مقاله های منتخب 

گفت: مقاله ها باید از طریق تارمنای هامیش ارسال شود و پس از تایید 

اولیه مقاله های دریافت شده از نظر ارتباط موضوعی با محورهای هامیش، 

مقاله ها برای داوری ارسال می شود و پس از جمع بندی نظر کمیته داوری 

درباره مقاله ها، رتبه بندی نهایی در کمیته علمی انجام می گیرد. در پايان، 

سه مقاله به عنوان مقاله برتر )ارائه حضوری( و ۵ الی ۷ مقاله نيز به عنوان 

مقاله هاي پوسرتی پذیرفته می شود.

مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر درباره تاثري ریسک های منابع انسانی 

بر کارکرد صنعت بیمه کشور گفت: ریسک های منابع انسانی دربرگرينده 

سياسی،  اقتصادی،  ریسـک هـای  از  اعـم  مفـاهيم  از  وسـيعی  طيـف 

این رو،  از  و  روان شناختی، راهربدی، عملياتی، محيطی و فرهنگـی است 

اثرگذار است. شناخت آن ها بسیار مهم و 

  

چند ماه پس از تغییر در دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی و انتقادات جدی 

بخش خصوصی، ستاد هامهنگی اقتصادی دولت، بار دیگر تهاتر ارزی را مجاز 

اعالم کرد.

به گزارش ایسنا ،  پس از آغاز دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی 

اعالم کرد که صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را بر مبنای تعهد ارزی 

به کشور بازگردانند.

در دو سال گذشته، بارها دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و در 

دستورالعمل سال گذشته، صادرکنندگان در کنار بازگشت ۵۰ درصد ارزشان به 

سامانه نیام، امکان واردات در ازای ۳۰ درصد از صادراتشان را نیز داشتند.

بار  مرکزی،  بانک  سوی  از  شده  اعالم  رشایط  در  تغییر  با  امسال،  ابتدای  از 

دیگر امکان واردات حذف شد و تنها سامانه نیام راه ایفای تعهدات اعالم شد، 

موضوعی که با انتقاد صادرکنندگان مواجه شد و بسیاری از آنها اعالم کردند 

که  است  گزینه هایی  از  یکی  ازای صادرات  در  واردات  فعلی،  در رشایط  که 

کند. تسهیل  را  می توانست رشایط 

با گذشت چند ماه از آغاز این اختالف نظرها، حاال ستاد هامهنگی اقتصادی 

دولت، مجوز تهاتر صادرات با واردات را صادر کرده است.بر اساس مصوبه این 

ستاد، وارد کنندگان می توانند عالوه بر استفاده از سامانه نیام، ارز مورد نیاز 

خود را از محل ارز صادرکنندگان  به شکل تهاتر به نحو گسرتده تامین کنند. 

همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، 

تامین می شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود.

خواهد  فراهم  صادرات  ازای  در  واردات  امکان  دیگر  بار  ترتیب  این  به   

ایفای  به  کمک  کنار  در  اقتصادی  فعاالن  اعتقاد  به  که  موضوعی  شد. 

خواهد کمک  نیز  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  تامین  به  ارزی،   تعهدات 

 کرد.

بر اساس آمارهای رسمی، ایران در سال گذشته بیش از ۴۴ میلیارد دالر صادرات 

از مجموع  که  اعالم کرد  قبل  ماه  بانک مرکزی چند  است.  داشته  نفتی  غیر 

صادرات انجام شده در سال های اخیر ۲۷ میلیارد دالر ارز به کشور بازنگشته 

منایندگان بخش  و  بازرگانی مواجه شده  اتاق  اعرتاض  با  که  است. موضوعی 

خصوصی اعالم کردند که بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به صادرکنندگانی 

است که بدون کارت بازرگانی اقدام به صادرات کرده اند.

رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل نیز اعالم کرد که نام ۲۵۰ صادرکننده ای که 

هیچ ارزی به کشور بازنگردانده اند به قوه قضاییه تحویل شده است.

بانک مرکزی سرانجام کوتاه آمد
تهاتر ارزی کلید خواهد خورد
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ایران4برابرمیانگینجهانیانرژیمصرفمیکند
  مدیرعامل رشکت ملی گاز ایران با اشاره به رضورت بهینه سازی مرصف انرژی در کشور، گفت: طبق آمار ایران 

در مجموع مرصف )خانگی، صنایع و ...( چهار برابر میانگین جهان انرژی مرصف می کند و خانوارهای ایرانی هم 

تقریبا سه برابر میانگین جهانی مرصف انرژی )شامل گاز، آب، برق و ...( دارند به همین دلیل موضوع بهینه سازی 

مرصف انرژی بیش از هر زمان دیگر باید مورد توجه باشد. 

به گزارش ایسنا، حسن منتظرتربتی با اشاره به ارائه طرح رشکت ملی گاز ایران به دولت برای در نظر گرفنت سیستم 

تنبیهی و تشویقی برای مرصف کنندگان گاز، اظهار کرد: این طرح هنوز در هیئت دولت نهایی نشده اما طبق آن 

برای مشرتکان پرمرصف هزینه باالتری در نظر گرفته شده است و برای مشرتکان کم مرصف نسب به دوره مشابه 

سال قبل قیمت پایین تر.

وی همچنین به آغاز اجرای طرح ملی بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری اشاره و ترصیح کرد: 

با اجرای این طرح شاهد رصفه جویی ۱۰ درصدی در مرصف گاز خواهیم بود؛ طرحی که هزینه ای برای مشرتکان 

ندارد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۶ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته 

شده است، گفت: منابع مالی پروژه های رشکت ملی گاز از محل جایگزینی و رصفه جویی تأمین می شود و این 

موضوع کمک می کند که پروژه ها بدون تحمیل مالی به دولت پیش برود.

تربتی یادآور شد: با اختصاص و پرداخت هزینه های الزم توسط رشکت ملی گاز ایران، سیستم موتورخانه مشرتکان 

در بخش های رسویس و تنظیم مشعل، عایق کاری تأسیسات و نصب دستگاه ضدرسوب مغناطیسی ارزیابی، 

اصالح و بهینه سازی می شود و مشرتکان واجد رشایط و رشکت های دارای رتبه یک تا پنج تأسیسات از سازمان 

برنامه و بودجه یا رشکت های معرفی شده توسط اتحادیه شوفاژکاران می توانند برای کسب اطالعات بیشرت و 

تکمیل فرم ثبت نام از این سامانه استفاده کنند.

تولید روزانه گاز در زمستان به ۸۰۰ میلیون مرتمکعب می رسد

معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد که با توسعه گازرسانی به شهرها، روستاها و صنایع کشور، تولید روزانه 

گاز طبیعی در زمستان امسال به ۸۰۰ میلیون مرتمکعب می رسد.

وی با تاکید بر رضورت رصفه جویی در مرصف گاز طبیعی در کشور، گفت: ایران به عنوان دومین کشور دارنده 

گاز طبیعی در دنیا مطرح است و مخازن زیادی هم در اختیار دارد اما به این معنا نیست که هر مقدار بخواهیم 

می توانیم مرصف کنیم.

وی ادامه داد: مخزنی همچون عسلویه در دنیا بی نظیر است اما ما یک عسلویه بیشرت نداریم و اکنون آن را به 

حداکرث تولید رساندیم؛ همه تالش های بعدی هم این است که تولید را در این سطح نگه داریم با این حال شاهد 

با روند توسعه گازرسانی در کشور شاهد افزایش مرصف هم خواهیم بود.

»گاز« کاالیی ارزآور شده است

مدیرعامل رشکت ملی گاز ایران ترصیح کرد: طرح های جهش سوم پرتوشیمی، افزایش صادرات گاز و توسعه صنایع 

عمده در دستور کار است که مرصف گاز را افزایش خواهند داد بنابراین گاز فقط یک کاالی گرمایشی نیست و 

امروزه کاالیی ارزآور شده است بنابراین اگر بتوانیم گاز را به سمت مرصف در پرتوشیمی ها، صنایع و صادرات 

هدایت کنیم، درآمدزایی و ارزش افزوده بیشرتی خواهد داشت.

تربتی تاکید کرد: هرچند اولویت ما مرصف گاز در بخش خانگی و گرمایشی است اما هرچه بتوانیم در این حوزه 

رصفه جویی و بهینه سازی کنیم در نتیجه می توانیم در ارزآوری این کاال هم فعال شویم و استفاده بهرتی از آن 

بربیم.

وی با بیان اینکه عمده مرصف کنندگان کشور در بخش های خانگی و تجاری هستند، افزود: از ابتدای امسال 

تاکنون هزار روستا گازرسانی شدند و این تعداد تا پایان سال به ۳ هزار روستا می رسد که این مقدار توسعه به طور 

معمول مرصف را حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می دهد.

معاون وزیر نفت در امور گاز همچنین اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که امسال با شیوع ویروس کرونا 

مرصف گاز از مقدار پیش بینی شده بیشرت شد و میانگین مرصف در تابستان در بخش خانگی تا ۱۲ درصد افزایش 

یافت که این روند در زمستان هم ادامه دارد.

تربتی گفت: پیش بینی می کنیم تولید روزانه گاز در کشور در زمستان امسال به ۸۰۰ میلیون مرتمکعب برسد )این 

رقم در تابستان به روزانه ۷۰۰ ملیلیون مرتمکعب رسید(؛ اولویت ما هم گازرسانی به بخش های خانگی و تجاری 

است که امسال در فصول رسد مرصف این بخش به روزانه ۵۰۰ میلیون مرتمکعب هم می رسد.

خروجیتصفیهخانهششمتهرانجایگزینآبزیرزمینیمیشود
 معاون آب و آبفای وزیر نیرو، اعالم کرد: خروجی تصفیه خانه ششم تهران جایگزین آب های زیرزمینی خواهد 

شد. 

قاسم تقی زاده خامسی گفت: آورد رودخانه کرج در سال های پرآبی به ۶۰۰ میلیون مرتمکعب می رسد و 

میانگین آورد ۵۵ ساله رودخانه مذکور ۴۶۰ میلیون مرتمکعب بوده است.

وی ادامه داد: تخصیص ساالنه آب رشب تهران از سدکرج ۳۲۰ میلیون مرتمکعب و زیست محیطی ۲۰ میلیون مرت 

مکعب است که به طور معمول برای باغ ها و کشاورزی استفاده می شود.

مدیرعامل رشکت مدیریت منابع آب ایران افزود: تاکنون با توجه به ظرفیت تصفیه خانه های یک و دو تهران 

در سال بیشرت از ۲۶۰ میلیون منتقل نشده است؛ بنابراین در سال های پرآبی آب بدون برنامه ریزی شده در 

رودخانه رها می شود.

تقی زاده خامسی افزود: احداث تونل ۳۰ کیلومرتی کرج انتقال مانده ۶۰ میلیون مرتمکعبی تخصیص آب رشب 

تهران و مدیریت آورد رودخانه کرج در ترسالی ها است.

وی گفت: خروجی آب تصفیه خانه ششم جایگزین آب زیرزمینی خواهد شد و مناطق ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۹، ۵ و شهر 

پرنداز آن برخوردار خواهند شد.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: این طرح ۱۴ سال ۵۰ درصد پیرشفت داشته و در دوسال بقیه کارها انجام شده است 

البته کمک مالی شورای شهر و شهرداری  تهران بسیار موثر بوده است.

 
ظرفیتنیروگاههایکشوربه۸4۵۰۰مگاواترسید

  معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با افتتاح واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم ظرفیت 

منصوبه نیروگاهی در جزیره قشم به ۴۸۰ مگاوات، در استان هرمزگان به ۴۰۰۰ مگاوات و در کل کشور به ۸۴ 

هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. 

به گزارش ایسنا، هامیون حائری با اعالم این خرب افزود: این نیروگاه ۵۱۰ مگاواتی شامل دو واحد گازی هر یک به 

ظرفیت ۱۷۵ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که واحد نخست گازی این نیروگاه در هفته 

دوازدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به بهره برداری رسیده بود و واحد دوم گازی این مجموعه نیز امروز 

توسط رئیس جمهور افتتاح شد.وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نیروگاه های استان هرمزگان در مدت زمان فعالیت 

دولت و تدبیر و امید ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی قشم برای پیک 

سال ۱۴۰۱ وارد مدار خواهد شد. این نیروگاه با رسمایه گذاری رشکت برق و انرژی غدیر و مشارکت گروه مپنا 

در حال ساخت است که کل رسمایه گذاری صورت گرفته برای این پروژه بیش از ۳۰۸ میلیون یورو خواهد بود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به قابلیت این نیروگاه برای تولید ۸۰۰۰ مرتمکعب آب شیرین در 

روز، گفت: در زمان احداث این نیروگاه برای ۵۰۰ نفر اشتغال زایی ایجاد شده و در دوران بهره برداری نیز ۱۰۰ 

نفر در نیروگاه مشغول به کار خواهند بود.حائری با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت منصوبه صورت گرفته پتانسیل 

بسیار خوبی را برای توسعه هر چه بیشرت صنایع استان هرمزگان به وجود آورده است، گفت: در هفت ماهه 

نخست سال جهش تولید رشد مرصف انرژی در کل استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ 

درصد افزایش پیدا کرده است که سهم صنایع در این بین رشد حدود ۲۷ درصدی بوده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید ظرفیت نیروگاه های 

استان ۶۰ درصد و ظرفیت پست های برق فشار قوی هرمزگان ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

 پاکستان در حال نهایی کردن توافق خرید برق از ایران است. 

به گزارش ایلنا و به نقل از آسوشیتد پرس، در جریان دیدار کمیته هامهنگی اقتصادی پاکستان که  ریاست آن را دکرت عبدل حافظ شیخ، مشاور 

نخست وزیر پاکستان در امور مالی برعهده داشت  قرارداد با رشکت توانیر ایران برای خرید ۱۰۴ مگاوات برق تصویب شد.

در صور ت تایید وزارت دادگسرتی پاکستان، این توافق تا ۳۱ دسامرب سال ۲۰۲۱ اعتبار خواهد داشت.

پاکستان خرید برق
 از ایران را 
بررسی می کند

ابتدای امسال  از  از بهره برداری ۱۲۴ پروژه در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران  نیرو  وزیر 

تاکنون خرب داد و گفت: تاکنون در دولت تدبیر و امید ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش های 

آب و برق تهران رسمایه گذاری شده است. 

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در بیست و ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در 

مراسم افتتاح ۳ پروژه صنعت آب و برق استان های تهران و هرمزگان با اعتبار ۳۳۴۰ میلیارد تومان 

که با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد، اظهار کرد: امروز در بیست و ششمین 

هفته پویش، یکصد و بیست و چهارمین پروژه این پویش را در سال ۹۹ با دستور و حضور رییس 

جمهوری افتتاح می کنیم، از این تعداد ۷ پروژه ساز و کاری و ۱۱۷ پروژه ساخت و سازی در مجموع 

با رسمایه گذاری ۳۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است. آنچه می ماند ۱۲۶ پروژه دیگر با رسمایه گذاری 

۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه ۴ پروژه در تهران در زمینه آبرسانی و یک پروژه مهم در هرمزگان در زمینه تولید 

برق افتتاح می شود، افزود: تامین آب رشب شهرهای بزرگ همواره دغدغه دولت ها و سازمان های 

مسئول بوده است و تهران بزرگ به عنوان یک ابر شهر از شهرهای پرجمعیت دنیاست.

وزیر نیرو گفت: امروز در حالی که از جمعیت حدود ۷.۵ میلیارد نفری کره زمین اعالم می شود که 

در شهرها ۹۶ درصد پوشش دسرتسی به آب وجود دارد، حدود ۴ برابر کل جمعیت ایران در جهان 

هنوز در شهرها به آب دسرتسی ندارند، اما به برکت جمهوری اسالمی با فعالیت هایی که توسط خود 

مردم صورت گرفته در تهران و سایر شهرها دسرتسی ۱۰۰ درصدی داریم.

اردکانیان افزود: تامین آب باکیفیت تهران برای جمعیت وسیع این ابرشهر توفیق بسیار بزرگی است 

که حاصل شده است. در تهران،   دولت تدبیر و امید افتخار این را داشته که در ۷ سال گذشته در 

صنعت آب و برق حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسمایه گذاری کند. ۱۱ هزار میلیارد تومان از 

این مجموع در صنعت آب و مابقی در صنعت برق است.

وزیر نیرو با بیان اینکه در تهران، از دهه های قبل دسرتسی خوب اگرنه ولی کاملی به آب رشب 

داشتیم؛ سد امیر کبیر در سال ۱۳۴۰، سد لتیان در سال ۱۳۴۷، سد الر در سال ۱۳۵۹، سد طالقان 

در سال های ۸۴ و ۸۵ و سد ماملو در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسیدند، گفت: منابع آب سطحی 

آب های بسیار باکیفیتی هستند؛ امروز، ساالنه در تهران بزرگ بیش از یک میلیارد مرت مکعب مرصف 

آب رشب و بهداشت داریم که ۷۵ درصد آن از آب های سطحی و بقیه از منابع زیرزمینی است.

این که آب های  به لحاظ  این بوده که سهم آب زیرزمینی را کاهش دهیم،  بر  افزود: تالش  وی 

سطحی آب باکیفیتی است و برداشت آب زیرزمینی موجب نشست زمین خواهد شد، همچنین 

مسئله نشست فاضالب هم در برخی نقاط می تواند موجب بروز مشکل شود که موضوع کنرتل 

است. شده ای 

وزیر نیرو گفت: تصفیه خانه بزرگ ششم تهران از جمله طرح های امروز است که قرار گرفنت در 

باالترین نقطه شهر ویژگی آن بوده و با استفاده از این تصفیه خانه حدود ۳۰ درصد انرژی برق را 

که برای پمپاژ آب از سایر تصفیه خانه ها برای شامل غرب و غرب تهران استفاده می کردیم رصفه 

جویی می کنیم.

وی افزود: ۵ منطقه تهران از این امکان برخوردار می شوند و با سه سامانه آبرسانی در مناطق ۵، ۹، 

۱۸، ۲۱ و ۲۲ تهران و همچنین شهر پرند این دسرتسی فراهم می شود همچنین در استان هرمزگان 

هم واحد دوم نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به ظرفیت ۱۷۵ مگاوات به بهره برداری می رسد و جمعا 

پروژه های  که با ۳۳۴۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

اردکانیان گفت: ما ۷ تصفیه خانه بزرگ در تهران و مناطق مختلف اعم از رشق، شامل رشق، جنوب 

رشق، مرکز و تصفیه خانه ششم که حدود ۳۰۰ مرت از تصفیه خانه »جاللیه« و ۲۱۰ مرت از تصفیه خانه 

»کن« باالتر است، در شامل غرب داریم که پارسال با حضور رئیس جمهوری تصفیه خانه هفتم 

افتتاح شد.

وی افزود: اصل موضوع، داشنت منابع تامین آب است، اما وقتی آب کافی داریم آنچه کنرتل می کند 

که چه جمعیتی را تحت پوشش قرار دهیم سامانه های انتقال و ظرفیت تصفیه خانه های ماست و به 

همین دلیل در این زمینه رسمایه گذاری خوبی شده است.

 اردکانیان اظهار کرد: عملیات تصفیه خانه ششم از سال ۸۶ آغاز شد؛ قرار بود با فاینانس خارجی اجرا 

شود، اما این مسیر بعد از مدتی به نتیجه نرسید، دوباره برنامه ریزی ها تغییر کرد و به سمت منابع 

و بودجه عمومی رو آوردیم و کار رشوع شد، اما طبیعتا آهنگ رسیعی نداشت.

به گفته وی خوشبختانه در دو سال اخیر با حامیت و همراهی منایندگان مردم در شورای اسالمی 

شهر تهران و ساز و کارهای ما در وزارت نیرو بین رشکت آب منطقه ای که مسئولیت تامین را دارد 

و رشکت آب و فاضالب استان تهران که مسئول توزیع است، منابع قابل مالحظه و مورد نیازی از 

محل قبوض که مردم مشارکت می کنند فراهم شد و امروز در نقطه افتتاح این تصفیه خانه هستیم.

وزیر نیرو خبر داد:

سرمایه گذاری ۱۹۵۰۰ میلیارد تومانی در بخش های آب و برق تهران

انجمن  مدیره  هیات  عضو   

کرد:  تاکید  پرتوشیمی  کارفرمایی 

چندمین  برای  اتفاقی  یک  وقتی 

خود  اثرگذاری  تکرار  می شود  بار 

بنابراین  می دهد.  از دست  نیز  را 

تحریم اخیر نیز خللی در صادرات 

ندارد.  ایران  پرتوشیمی  محصوالت 

پیش  ساعاتی  ایلنا،  گزارش  به   

اعالم  امریکا  داری  خزانه  وزارت 

جمله  از  نهاد  و  فرد  چندین  کرد 

به  را  چین  در  واقع  رشکت های 

پرتوشیمی  بخش  با  ارتباط  اتهام 

است. کرده  تحریم  ایران 

کریامیی  فریربز  ارتباط  این  در 

جمله  از  تحریم ها  اینکه  بیان  با 

تاثیری  هیچ  امریکا  جدید  تحریم 

محصوالت  صادرات  روند  در 

داشت،  نخواهد  ایران  پرتوشیمی 

اظهار داشت: پرتوشیمی ایران پیش 

از این نیز تحریم بود اما در روند 

نیامد،  بوجود  تغییری  صادرات 

بنابراین از این بابت جای نگرانی 

. نیست

برای  وقتی  تحریم ها  افزود:  وی 

چندمین بار تکرار می  شود دیگر 

اثرگذار نخواهند بود، گفت: امسال 

صادرات  حجم  تحریم  علیرغم 

محصوالت پرتوشیمی کشور نسبت 

به مدت مشابه سال قبل بیشرت هم 

شده است. هر چند به لحاظ ارزش 

به  اما  بوده  کمرت  کرونا  خاطر  به 

لحاظ حجمی افزایش قابل توجهی 

داشته ایم.

انجمن  مدیره  هیات  عضو 

کرد:  تاکید  پرتوشیمی  کارفرمایی 

چندمین  برای  اتفاقی  یک  وقتی 

خود  اثرگذاری  تکرار  می شود  بار 

بنابراین  می دهد.  از دست  نیز  را 

تحریم اخیر نیز خللی در صادرات 

ندارد. ایران  پرتوشیمی  محصوالت 

بنا بر این گزارش، پلیمر آریا ساسول، 

مستقر در ایران، به دلیل ارتباط با 

رشکت پرتوشیمی تریلیانس، رشکت 

بین رین، مستقر در چین، به دلیل 

ارتباط با رشکت پلیمر آریا ساسول، 

مستقر   ،ELFO انرژی  هلدینگ 

با  ارتباط  دلیل  به  هنگ کنگ،  در 

رشکت پرتوشیمی تریلیانس، رشکت 

GLORY ADVANCED، مستقر 

ارتباط  دلیل  به  هنگ کنگ،  در 

تریلیانس،  پرتوشیمی  رشکت  با 

مستقر   ،JANE SHANG رشکت

ارتباط  دلیل  به  هنگ کنگ،  در 

تریلیانس،  پرتوشیمی  رشکت  با 

 ،JIAXIANG انرژی  هلدینگ 

مستقر در سنگاپور، به دلیل ارتباط 

 ، تریلیانس  پرتوشیمی  رشکت  با 

رشکت پرتوشیمی مروارید، مستقر 

در ایران، به دلیل ارتباط با رشکت 

SIB� پرتوشیمی تریلیانس، رشکت

SHUR، مستقر در هنگ کنگ، به 

پرتوشیمی  رشکت  با  ارتباط  دلیل 

تریلیانس ۸ رشکتی هستند که در 

لیست جدید تحریم از سوی امریکا 

گرفته اند. قرار 

صادرات پتروشیمی ایران افزایش یافته است 

 مدیر دفرتمدیریت مرصف رشکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: 

۱۵ درصداز مشرتکان برق خانگی در تهران، شامل دریافت تخفیف 

۱۰۰ درصدی برق امید هستند. به گزارش مهر ، رامین پوریا با 

اشاره به اینکه این اطالعات اولیه بدست آمده از وضعیت مرصف 

برق در بخش خانگی تهران بزرگ است، گفت: از بین این ۱۵ 

درصد باید خانه های خالی و فصلی شناسایی و خارج شوند، زیرا 

این واحدهای مسکونی شامل دریافت خدمات برق امید نخواهند 

شد. طبق پیش بینی انجام شده با اجرای طرح برق امید در بخش 

خانگی بیش از ۱۰ درصد میزان برق مرصفی کاهش خواهد یافت. 

هدف از اجرای طرح برق امیدا اصالح الگوی مرصف است که با 

اینکه برای  با اشاره به  کمک مشرتکان محقق خواهد شد.پوریا 

اجرای طرح برق امید و تحقق هدف گذاری انجام شده، ۴ مرحله 

انجام می شود ادامه داد: شناسایی رشایط مرصف، اطالع رسانی 

درخصوص مرصف برق، تعیین راهکارهای کاهش مرصف و ارائه 

این راهکارها به مشرتکان برق بخش های تعیین شده برای اجرای 

طرح امید است.وی با بیان اینکه مشرتکان برق به کم مرصف، 

افزود: مشرتکان کم  تقسیم می شوند  پرمرصف  و  خوش مرصف 

مرصف در ایام گرم کمرت از ۱۰۰ کیلووات ساعت و در ایام غیر 

گروه  این  که  می کنند  برق مرصف  ساعت  کیلووات   ۸۰ تا  گرم 

شامل دریافت خدمات برق امید هستند.مدیردفرتمدیریت مرصف 

مرصف  خوش  مشرتکان  گفت:  بزرگ  تهران  برق  توزیع  رشکت 

الگوی مرصف که شامل ۳۰۰ کیلووات ساعت در ایام گرم و ۲۰۰ 

کیلووات ساعت را رعایت می کنند و مشرتکان پرمرصف نیز بیش 

از این اعداد برق مرصف می کنند.پوریا با بیان اینکه هم اکنون 

۵۰ درصد مشرتکان خانگی خوش مرصف و ۳۵ درصد پرمرصف 

هستند اظهار داشت: در هفته آینده روش های کاهش مرصف 

برای مشرتکان پرمرصف اطالع رسانی می شود.

۱۵ درصد مشترکان تهرانی 
مشمول برق رایگان هستند

کاال  تهاتر  و  کاال  واردات  امر  در  وزیر نفت تسهیل و ترسیع   

با نفت را اصلی ترین مزایای طرح تشکیل پنجره واحد صادرات 

برابر واردات کاال دانست.  نفت در 

به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه در رابطه با وضعیت گازرسانی 

به شهرها و روستا در آستانه فصل رسما، گفت: اگرچه مشکالتی 

در تامین گاز وجود داشته باشد اما در هیچ رشایطی اجازه قطعی 

گاز خانگی را در زمستان پیش رو نخواهیم داد اما در عین حال 

مردم را به دعوت به رصفه جویی میکنیم چراکه مرصف بی رویه 

تجازو به حقوق دیگران است.

نیاز نیروگاه ها  تامین گاز مود  با نحوه  وی همچنین در رابطه 

در  زمستان، افزود: نیروگاه برای چرخاندن چرخ خود از تلفیق و 

ترکیبی از سوخت مایع و سوخت گاز استفاده می کنند.

زنگنه همچنین درباره تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر 

واردات کاال، اضافه کرد: تسهیل و ترسیع امر واردات کاال و تهاتر 

کاال با نفت اصلی ترین مزایای این طرح است.

وزیر نفت:

 طرح پنجره واحد  نفتی
 واردات کاال را تسهیل می کند

  در زمستان گاز خانگی قطع نخواهد شد
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عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه 

قطعا مجلس اجازه تداوم قیمت گذاری بلیط 

هواپیام به صورت شناور را نخواهد داد، گفت: 

به چه دلیلی ایرالین ها و سازمان هواپیامیی 

برای نرخ بلیط هواپیام، قیمت کف و سقف 

تعیین کرده اند.

مجتبی یوسفی در گفت وگو با خربنگار ملت، 

هواپیام،  بلیط  قیمت  افزایش  از  انتقاد  با 

و  راه  سابق  وزیر  مدیریت  زمان  در  گفت: 

شهرسازی، طرح آزادسازی و شناورسازی بلیط 

هواپیام کلید خورد، در دیدگاه اولیه این طرح 

خوب بود تا قیمت ها براساس عرضه و تقاضا 

ها  ایرالین  میان  رقابت  یک  و  شده  تعیین 

برای ارائه نرخ های مناسب تر و خدمات بهرت 

ایجاد شود. متأسفانه طرح شناورسازی بلیط 

هواپیام به درستی اجرایی نشد و عمال ایرالین 

ها از این مسئله سوء استفاده کردند.

مناینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در 

مجلس شورای اسالمی ادامه داد: االن بدهی 

سوخت  پخش  های  رشکت  به  ها  ایرالین 

هزینه  یعنی  این  است،  باال  بسیار  هواپیام 

ها از مردم به صورت نقد گرفته شده و در 

خدمات دهی و پرداخت بدهی ها کوتاهی 

شود. می 

وی با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس 

به پرونده افزایش قیمت بلیط هواپیام، گفت: 

قطعا میزان ارز دریافتی و میزان هزینه کرد 

شفاف  باید  ها  ایرالین  توسط  اعتبارات  این 

شود، در این میان اگر سوء مدیریتی در این 

بخش وجود دارد، باید مشخص شود.

مجلس به هیچ وجه اجازه افزایش غیرمنطقی 

قیمت بلیط هواپیام را نخواهد داد/ استفاده 

از ظرفیت قانونی کمیسیون اصل90

یوسفی با اعالم اینکه مجلس به هیچ وجه 

بلیط  قیمت  غیرمنطقی  افزایش  اجازه 

هواپیام را نخواهد داد، افزود: مجلس در این 

رابطه کوتاه نخواهد آمد، قطعا اگر الزم باشد 

ظرفیت  از  مسئله،  پیگیری  برای  منایندگان 

مجلس  اساسی  قانون  نودم  اصل  کمیسیون 

کنند. می  استفاده 

در  مجلس  عمران  کمیسیون  داد:  ادامه  وی 

افزایش  درباره  را  نشستی  نیز  آینده  هفته 

تا  کند  می  برگزار  هواپیام  بلیط  قیمت 

مسئوالن سازمان هواپیامیی نسبت به شائبه 

دیگر  طرف  دهند.از  پاسخ  شده  ایجاد  های 

هوایی  پروازهای  نرخ  در  که  است  قرار  اگر 

سازمان  مسئوالن  گیرد،  صورت  افزایشی 

هواپیامیی باید دالیل این مسئله را بیان کنند، 

متأسفانه مدیران همواره راحت ترین و کوتاه 

ترین مسیر را که هامن افزایش قیمت ها و 

فشار به مردم و مسافران است را انتخاب می 

کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه 

قطعا اجازه تداوم قیمت گذاری بلیط هواپیام 

به  افزود:  داد،  نخواهیم  را  شناور  به صورت 

هواپیامیی  سازمان  و  ها  ایرالین  دلیلی  چه 

برای نرخ بلیط هواپیام، قیمت کف و سقف 

تعیین کرده اند، مگر فضای اقتصادی کشور، 

تجارت آزاد است که ایرالین ها قیمت ها را 

آزاد کرده اند.

کمیسیونعمرانمجلسمخالفقیمتگذاری
شناوربلیتهواپیمااست

معاون مسکن و ساختمان : 
مسکن ملی، باقی مانده مسکن مهر نیست

معاون مسکن و ساختامن این ادعا را که واحدهای مسکونی افتتاح 

واحدهای  باقیامنده  جمهور  رییس  حضور  با   99 آبان  اول  در  شده 

مسکونی مهر است رد کرد و گفت: اول آبان امسال، ۴00 هزار واحد 

تکلیف شد. تعیین  با حضور رییس جمهور  مسکن ملی 

ایسنا، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختامن در  به گزارش 

نشست پیگیری طرح اقدام ملی مسکن که به شکل ویدئوکنفرانس 

با استان ها برگزار شد، ضمن رد این ادعا از سوی برخی که طرح اقدام 

ملی مسکن هامن واحدهای باقیامنده مسکن مهر است، گفت: روز 

و  راه  وزیر  حضور  با  و  رییس جمهور  دستور  به  آبان  اول  پنجشنبه 

شهرسازی،  ۴00 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن تعیین تکلیف شد.

محمودزاده ادعای مطرح شده با این مضمون را که واحدهای مسکن 

ملی هامن مسکن مهر است را رد کرد و گفت: از ۱۱۵۶0 واحد مسکن 

ملی که افتتاح شد، حدود ۳۲۴۶ واحد در استان ها و ادارات کل استانی، 

۱۶۱0 واحد در شهرهای جدید و ۶۷0۴ واحد در بافت های فرسوده است.

محمودزاده یادآور شد: دو مصوبه در سال های 9۴ و 9۶ یکی از سوی 

هیات  دولت و دیگری از سوی شورای عالی مسکن مصوب و ابالغ 

شد با این مضمون که پروژه های کمرت از ۳0 درصد پیرشفت فیزیکی 

مسکن مهر و یا پروژه های فاقد متقاضی از رسفصل مسکن مهر به 

عنوان پروژه های بالتکلیف خارج شوند که اینکار انجام شد و برخی از 

آنها به اجرای طرح مسکن ملی متصل شدند.
  

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی:
مقررات نگهداری کاالهای خطرناک 

در بنادر بازنگری شد
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: پس از حادثه انفجار در 

کشور  تجاری  بنادر  در  کاالهای خطرناک  نگهداری  در  بیروت،  بندر 

بنادر خارج  این  از  را  کاالهای مستعد خطر  و  موارد  و  بازنگری شد 

کردیم.

به گزارش مهر ، محمد راستاد با اشاره به اینکه حمل و نقل کاالهای 

خطرناک جز مواردی است که در فرایند تجارت بین املللی همواره از 

طریق دریاها جابجا می شوند و در بنادر نیز محل های خاصی برای 

نگهداری آنها وجود دارد افزود: در بنادر تجاری کشور، این کاالها از 

نظر ساختار و نحوه نگهداری به نحوی نگهداری می شوند که حداقل 

ماندگاری را داشته باشند و با توجه به ریسک آنها، از توقف کاالهای 

دارای ریسک باال جلوگیری می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در مقررات و تدابیر نگهداری 

و  خطرناک  کاالهای  نگهداری  اختصاصی  سایت های  کاالها،  این 

نگهداری در حداقل زمان ممکن و تعیین تکلیف رسیع کاالهایی که 

بازنگری شده و  باشند  بنادر داشته  باید ماندگاری بیشرتی در  الزاماً 

زمینه بروز حادثه ای نظیر انفجار بندر بیروت در بنادر کشور وجود 

ندارد.

در  نگهداری  ریسک  دارای  کاالهای  مداوم  ارزیابی  از  همچنین  وی 

بنادر تجاری کشور خرب داد و گفت: در حوادث اخیر به طور خاص 

روی کاالهایی که دارای قابلیت انفجار دارند مترکز کردیم و مواردی که 

قابلیت انفجار داشت را نیز از بنادر منتقل کردیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی 

قطعا انجام می شود که امکان دارد تا چند ماه آینده این اتفاق بیفتد ما در 

حال بررسی موارد مرتبط  هستیم و به محض فارغ شدن از این مسئله ثبت 

نام اقدام ملی برای مرحله دوم در کشور آغاز می شود.

به گزارش ایرنا خلیل محبت خواه توضیح داد: ثبت نام اقدام ملی مسکن 

برای مرحله دوم قطعا باز خواهد شد که امکان دارد تا چند ماه آینده این 

اتفاق بیفتد ما اکنون در حال بررسی متامی موارد مرتبط  هستیم و به 

محض فارغ شدن از این مسئله اقدام ملی برای مرحله دوم در کشورآغاز 

می شود که به صورت رسارسی توسط وزارت راه و شهرسازی اعالم خواهد 

شد.

کرد:  اظهار  دولتی  تسهیالت  از  استفاده  در  ج”  “فرم  اهمیت  درباره  وی 

فرم ج سبز  دارای  باید  ملی مسکن  اقدام  برای طرح  نام  ثبت  متقاضیان 

باشند و به این معنی است که  متقاضی از اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت 

از  اعم  دولتی  امکانات  از  یک  هیچ  از  انقالب  ابتدای  از  باشد،  مسکونی 

استفاده  یارانه ای  و واحد مسکونی دولتی و هم چنین تسهیالت   زمین 

نکرده باشد، حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا داشته و 

همچنین خانم های مجرد باالی ۳۵ سال و زنان رسپرست خانوارنیز مشمول 

این طرح می شوند . وی افزود: وام ودیعه مسکن عامل قرمز شدن فرم “ج” 

نیست ضمن آنکه برای ثبت نام، سبز بودن فرم جیم الزامی است همچنین 

کسی که وام ودیعه مسکن را گرفته می تواند از سایر وام های بانک مسکن 

استفاده کند و این مساله مانعی ایجاد منی کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: برخی ها در گذشته پس از ثبت 

آگاهی بسیار  این  اند که  را فروخته  نام در طرح مسکن مهرامتیاز خود 

دولتی  تسهیالت  از  بار می تواند  یک  ایرانی  خانوار  که هر  است  رضوری 

استفاده کند لذا خرید و فروش این تسهیالت به رضرخودشان  خواهد بود 

و باید در این زمینه با آگاهی عمل کنند.

محبت خواه شهرهای پرند، پردیس، هشتگرد و ایوانکی را چهار منطقه 

ثبت نام اقدام ملی برای تهرانی ها معرفی و عنوان کرد: ثبت نام در غیر 

کسانی  تنها  و  شده  سامانه  از  اتوماتیک  حذف  به  منجر  مناطق  این  از 

می توانند در مناطق دیگر ثبت نام کنند که سابقه ۵ سال سکونت و یا 

بیمه کار در شهر مورد نظر را داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: خانواده ها به شایعات توجه 

نکنند هنوز قیمت اقدام ملی نهایی نشده است.

وی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طبق تفاهم نامه با انبوه 

سازان اکنون در ۱0 شهرستان تهران )شهرهای باالی ۱00 هزار نفر جمعیت و 

زیر ۱00 هزار نفر جمعیت( چهارده انبوه سازبه کار گرفته و آنها را با تجهیز 

کارگاه ها کارشان را آغاز کرده اند، نهضت اقدام ملی به رسعت در تهران پیش 

می رود، در تهرانرس نیز چهار انبوه ساز به صورت سه شیفت مشغول کار 

هستند و همه اینها در کنار همراهی مردم در افتتاح و تکمیل حساب ها 

می تواند آینده ای روشن برای این اقدام ملی رقم بزند.

فرصت ثبت نام مسکن ملی
 برای دومین بار وجود دارد

وزیر راه و شهرسازی از تجهیز ۱۴ اتوبان و آزادراه کشور به فناوری عوارض الکرتونیک خرب داد.

به گزارش مهر ، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی ، در پاسخ به این سوال که »برخی از مردم گله مندند که چرا 

برخی از عوارضی بزرگراه های کشور از جمله عوارضی بزرگراه همت – کرج، دریافت وجه عوارض را از الکرتونیکی 

به دستی تغییر داده اند؟« گفت: متأسفانه بعضی از مردم به رفاه ارزشمندی که رصفه جویی زمانی و هزینه ای 

برایشان داشت کم توجهی کردند.

وی با یادآوری از اینکه تاکنون باالی ۵0 درصد عوارض دریافت شده است. افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی و 

هامهنگی که با پلیس داشتیم، قرار شده که این مبالغ عوارضی از طریق جرایم راهنامیی و رانندگی وصول شود.

اسالمی اظهار کرد: خواهش من از مردم این است که قدر این وضعیت را بدانند و هزینه ها را به موقع پرداخت 

کنند. همین اینکه مردم بدون توقف از عوارضی ها عبور می کنند، این روش برای آنها یک فرصت شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدوارم که مردم همکاری کنند و از انواع شیوه های سهل و آسانی که برای پرداخت 

وجود دارد، استفاده کنند.

اسالمی با بیان اینکه هم اکنون ۶ اتوبان به سیستم دریافت عوارض الکرتونیکی تجهیز شده و طی دو ماه آینده به 

بهره برداری می رسند و ۸ آزادراه نیز در حال تغییر و اقدام هستند، افزود: اگر مردم همکاری کنند، بخش خصوصی 

که رسمایه گذار است نیز اعتامد می کند و با تضمینی که ما به آنها در خصوص دریافت عوارض می دهیم، با رسعت 

بیشرتی روش دریافت عوارض دستی به روش الکرتونیکی تغییر خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته اصلی مردم هستند که اگر هزینه هایشان را پرداخت کنند، این اعتامد به وجود 

می آید.

تکمیل دو خطه شدن ریل تهران – قزوین – زنجان تا بهار آینده

وزیر راه و شهرسازی گفت: : بابت راه آهن سیاست شهرسازی در جمهوری اسالمی سیاست شهرسازی ریل پایه 

است. به همین خاطر هرزمان راه آهن خارج از شهر برده شده، یک کار اشتباه بود چرا که مردم از آن استفاده 

نکردند.

به گزارش پایگاه خربی وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در ادامه بازدید خود از مراحل 

امتام پروژه آزادراهی غدیر )کنارگذر جنوبی تهران( به استان قزوین سفر کرد.

در این سفر که وزیر راه و شهرسازی را خیراله خادمی، مدیرعامل رشکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 

و سعید رسولی، مدیرعامل رشکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و چندین مناینده استان قزوین همراهی می 

کردند، این عضو کابینه دولت دوازدهم از چندین پروژه ریلی و جاده ای استان بازدید و در جریان آخرین وضعیت 

اقدامات انجام گرفته قرار گرفت.

محمد اسالمی در ابتدای حضور در استان قزوین بازدیدهایی از محور بوئین زهرا- دانسفهان- رحیم آباد، تونل و 

پول شوراب، گردنه سلطان بالغ، تقاطع ضیاء آباد داشت و در ادامه سفری به  شهرستان تاکستان داشت.

در این شهرستان وزیر راه و شهرسازی در ابتدا بازدیدی از اراضی شاملی تاکستان داشت. سپس این عضو کابینه 

دولت دوازدهم به همراه مدیرعامل رشکت راه آهن و منایندگان این شهرستان در ایستگاه راه آهن تاکستان حضور 

یافت.

وزیر راه و شهرسازی در این بازدید درخصوص دو خطه کردن خط ریلی تهران – قزوین – زنجان، اظهار داشت: راه 

آهن تهران – قزوین – زنجان در حال گسرتش بوده و به دنبال این هستیم تا هرچه زودتر خط دوم آن افتتاح شود.

وی افزود: احداث خطوط دوم ریلی برای وزارت راه و شهرسازی به واسطه اینکه بهره وری راه آهن توسعه یافته و 

با افزایش ظرفیت بار و مسافر، زمان سفر کاهش پیدا کند در اولویت وزارتخانه و رشکت راه آهن است.

وی ادامه داد: پروژه راه آهن تهران – قزوین – زنجان تا قزوین به بهره برداری رسیده و تا زنجان در حال احداث 

است که ۸0 درصد پیرشفت کار دارد. در این زمینه چند نقطه گلوگاهی داریم که به خاطر داشنت معارض یا مواجه 

شدن با تاسیسات زیربنایی که باید جا به جا شوند، حل این موارد در دستور کار است. همچنین چند تقاطع 

غیرهمسطح مدنظر راه آهن برای افزایش ایمنی در دستور کار است که ان شاء ا... تا قبل پایان این دولت به امتام 

خواهد رسید. این پروژه در حال اجرا بوده واگرچه مشکالتی دارد اما امید داریم تا بهار آینده افتتاح شود.

وزیر راه و شهرسازی درخصوص بحث خروج راه آهن به خارج از شهر و اینکه در این زمینه چه تصمیمی گرفته 

شده است، اظهار داشت: بابت راه آهن سیاست شهرسازی در جمهوری اسالمی سیاست شهرسازی ریل پایه است. 

به همین خاطر هرزمان راه آهن خارج از شهر برده شده، یک کار اشتباه بود چرا که مردم از آن استفاده نکردند.

وی افزود: باید به سازگاری شهر و راه آهن و خدمات متقابل شهر و راه آهن پرداخته شود. در شهرستان تاکستان 

هم مردم با یکرسی مشکالت بابت توسعه ساخت و سازهای اطراف ریل مواجه شده اند که قرار است با توجه به 

ضوابط قانونی و بررسی همه موارد تصمیم گیری الزم انجام شود.

اسالمی گفت: همزمان با گزارشی که در این زمینه به دستامن رسیده بود با مردم تاکستان هم صحبت کردیم. 

حتام باید در این خصوص بررسی های کارشناسی کاملرتی انجام گیرد چرا که ایمنی و حریم قانونی برای سالمت 

جان مردم است و منی توان به آن تخفیف و یا تغییری در آن ایجاد کرد. مساله مهم هامن طور که گفته شد 

سازگاری شهر و ریل است و در بحث طرح جامع ریلی و طرح تفصیلی باید مالحظاتی داشته باشیم تا مشکالت 

برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه آیا مرتو هشتگرد تا قزوین ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: در حال حارض 

چهارخطه تهران – کرج و دو خطه قزوین وجود دارد. قطار حومه ای برقرار است و مرتو نیز تا هشتگرد آمده است. 

در این زمینه اگر بخواهیم مرتو را ادامه دهیم از نظر سیستم مدیریتی به مشکل خواهیم خورد که چه بسا االن 

هم این مشکل وجود دارد.

وی افزود: مرتو تهران برای شهر تهران است و ما به عنوان یک خدمات اضافی از آن ها رسویس می گیریم که برای 

این خط هم خودمان قطار الزم را در اختیارشان گذاشتیم. این مسیر قابل ادامه پیدا کردن نیست چرا که قطار 

حومه ای وجود دارد و با کامل شدن مسیر دو خطه هرچقدر برای رسویس دهی قطار الزم باشد، رشکت راه آهن 

آماده است تا انتقال به تهران رسیع تر باشد.  

تا پایان سال انجام می شود؛

 تجهیز ۱۴ مسیر به فناوری عوارض الکترونیکی 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت بین المللی و سرمایه گذاری غدیر شرق )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 1158 زابل و شناسه ملی 14004151398
شرق  غدیر  گذاری  سرمایه  و  المللی  بین  شرکت  سهامداران  کلیه  از   بدینوسیله 
در  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  گردد  می  دعوت  خاص(   )سهامی 
تاریخ 1399/08/20  ساعت 8  صبح که در محل دفتر شرکت واقع در زابل ، خیابان 
بهشتی ، طبقه فوقانی کتابخانه سرداران شهید میر حسینی برگزار می گردد شرکت 
کنند. دستور جلسه :  1 – اصالح ماده 31 اساسنامه   2 – کاهش تعداد هیات مدیره 

هیات مدیرهو مدیران شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان هواپیمائی کشوری

نوبت  مجمع  جلسه  در  کنندگان  شرکت  نصاب  حد  عدم  به  باتوجه 
تا  آورد  می  عمل  به  دعوت  محترم  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله  دوم 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 10 
مجتمع   B بلوک  البی  محل  در   1399/08/19 مورخ  روزدوشنبه 
مسکونی هواپیمائی کشوری منطقه 22 بلوار کوهک نسیم 16 غربی 
با حضور هر تعداد از  برگزار می گردد حضور بهم رسانند. جلسه 
اعضاء تعاونی رسمیت خواهد یافت. در صورتیکه حضور عضوی در 
نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود  جلسه میسر 
را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. هیچ عضوی نمیتواند 

نمایندگی بیش از دو عضو  دیگر را بپذیرد.
دستور کار جلسه :  تمدید مدت فعالیت تعاونی

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
شرکت بین المللی و سرمایه گذاری غدیر شرق )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 1158 زابل و شناسه ملی 14004151398
شرق  غدیر  گذاری  سرمایه  و  المللی  بین  شرکت  سهامداران  کلیه  از   بدینوسیله 
)سهامی خاص( دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی  در تاریخ 1399/08/20  
ساعت 9 صبح که در محل دفتر شرکت واقع در زابل ، خیابان بهشتی ، طبقه فوقانی 

کتابخانه سرداران شهید میر حسینی برگزار می گردد شرکت کنند.
دستور جلسه :  1 – تعیین هیات مدیره و تغییر روزنامه کثیراالنتشار  2 – انتقال 

سهام احدی از سهامداران مرحومه حمیده میر عباسپور به وراث قانونی
هیات مدیره

آگهی فقدان پروانه کار – نوبت دوم 
از  پروانه اشتغال به کار به شماره  3/080/449  صادره 

اداره کل اشتغال اتباع خارجی به شماره سریال 1034235  

متعلق به تبعه خارجی آقای رونالد دیاس دوارته جونیور تبعه 

برزیل مفقود شده است و فاقد اعتبار می باشد. 



محمد ماهیدشتی، تحلیلگر بازار رسمایه در خصوص چشم انداز بازار سهام گفت: شواهد آشکارشده 

نشان می دهد که حتی با وجود سقوط اخیر، در دو و نیم سال اخیر بازدهی بازار سهام از متامی 

رسمایه گذاری های دیگر بیشرت بوده است.

به گزارش مهر،وی خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت دالر ده هزار تومان بود، شاخص بورس تهران 

۱۰۰ هزار واحد بود و امروز که قیمت دالر حدود ۳۰ هزار تومان است، شاخص باید ۳۰۰ هزار واحد 

می بود، این در حالی است که با وجود ریزش های اخیر، هنوز شاخص یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 

است و بنابراین توانسته ده مرتبه بیشرت بازدهی ایجاد کند.

این تحلیلگر بازار رسمایه اضافه کرد: اگر به تاریخچه نگاه کنیم، هیچ گاه شاخص کل بورس تهران از 

سقف ۲٫۵ تا ۳ برابر دالر فراتر نرفته است، اما از ابتدای سال ۲۰۲۰ میالدی نسبت شاخص کل بورس 

به دالر سقف سالیان طوالنی را شکسته و به ۱۰ واحد رسیده و اگر تکنیکالی نگاه کنیم، شاخص 

کل معادل ۴٫۵ برابر دالر، یک محدوده منصفانه برای کف آن است و این نسبت بدون اینکه بازار 

سهام وارد رکود چند ساله بشود، تا سقف ۱۰ واحد هم قابلیت افزایش مجدد را دارد، هامن طور که 

امسال تجربه شده بود.

ماهیدشتی ادامه داد: اگر تحت سناریوی تقویت ریال، قیمت انتظاری دالر را ۲۰ هزار تومان هم در 

نظر بگیریم، شاخص کل به زودی سقف تاریخی خود را پس خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی چالش اصلی بازار سهام، تورم است و تورمی که به نوعی نشانه 

رونق بود و حاشیه سود را افزایش می داد، اکنون آن قدر افزایش داشته که آسیب های اجتامعی در پی 

خواهد داشت. بدین ترتیب، در حالی که بانک مرکزی می گوید که سیاست افزایش نرخ سود بانکی 

را دنبال منی کند، اما به نظر می رسد که این بانک اجازه تسهیل پولی و افزایش سقف اعتبارات را هم 

منی دهد، چرا که تورم مرصف کننده باال است و این تورم باال، بازار بدهی را منقبض کرده و منجر به 

سقوط بازار سهام شده است.

وی با این ادعا که بازار طال و ارز، ریال را به اشتباه ارزان نشان می دهند، گفت: به اوج رسیدن نرخ 

سود مؤثر اسناد خزانه در مرداد به بازار ارز نیز شوک داد، ولی قیمت دالر مجدداً پس از آن افزایش 

داشت. من برای افزایش قیمت دالر از ۲۱ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان عامل بنیادینی منی بینم و به 

نظر می رسد که انتظارات سیاسی عامل اثرگذار بوده و حتی باعث شده طال بیش از آنچه که ارزش 

دارد معامله بشود. با این وجود، طی چند روز اخیر، خوشبختانه مشاهده می شود که سفت شدن 

بازار بدهی نرخ ارز را نزولی کرده است.

ماهیدشتی گفت: تصور می کنم که در کوتاه مدت یعنی طی چند هفته آتی، عملکرد بازار سهام بهرت 

از بازار طال و ارز باشد و بازارها به صورت افت طال و ارز و رشد سهام به مسیر خود ادامه دهند.

وی ابراز داشت: فکر می کنم که سیاست پولی کنرتل نرخ ارز و نرخ تورم دارد به هدف خود می رسد 

و اگر با چاشنی اخبار مساعد سیاسی نیز همراه شود، اوضاع بازار سهام بهرت خواهد شد.

ماهیدشتی گفت: وقتی که روند بازار ارز عوض شده و قیمت دالر تا ۲۶ هزار تومان هم پایین رفته، 

یعنی قرار است که در عرصه سیاسی اتفاق مثبتی بیفتد و چنین عاملی بر بازار ارز اثر گذاشته است.

وی اظهار داشت: سطح فروش و حتی نرخ رشد فروش رشکت ها در شهریور و مهر فوق العاده بوده 

و باالترین رکورد را نسبت به اوج های قبلی به ثبت رسانده و اگر بپذیریم که این تغییرات سود 

است که تغییرات قیمت را توضیح می دهد، باید قیمت های باالتری برای سهام ببینیم، چرا که اکنون 

رشکت هایی پیدا می شوند که قیمت آن ها یک سوم چیزی است که سود آنها توضیح می دهد.

ماهیدشتی گفت: ممکن است یک زمانی حتی در سطوح پایین تر شاخص کل حباب بوده باشد و 

این حباب حتی بزرگ تر هم شده باشد، اما امروز این حباب بزرگ ترکیده و بازار سهام زیر ارزش 

ذاتی قرار دارد.

این تحلیلگر اقتصاد کالن ادامه داد: بر عکس اینکه خیلی ها می گویند در هر دوره ی ریاست جمهوری، 

یک دوره رونق بازار سهام وجود دارد و در اواخر دوره هر رئیس جمهور، رشد بازار سهام متام می شود، 

من این اعتقاد را ندارم. چرخه های تجاری انتخاباتی در بازارها وجود دارند، اما چرخه ی رونق فعلی 

بازار سهام هنوز متام نشده و هنوز با انتهای رونق فاصله داریم و به نظر می رسد که بازار سهام از 

انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز با رشد عبور خواهد کرد. پایان چرخه رونق بورس به انتخابات 

آمریکا و حتی انتخابات ایران بستگی ندارد و فعالً این چرخه رونق ادامه دارد.

ماهیدشتی در جمع بندی گفت: بورس ایران سطوح مقاومتی چند ده ساله خود را در مقابل دالر 

شکسته و رشکت ها در حال رشد هستند.

در دو و نیم سال اخیر؛

بازدهی بازار سهام از تمامی سرمایه گذاری های دیگر بیشتر بوده است

مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کاالی ایران 

هفته گذشته از تصویب پذیرش یک قطعه زمین 

متعلق به سازمان تعاونی مرصف کادر نیروهای 

مسلح اتکا که عرضه کننده آن وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح است، خرب داد که در 

همین زمینه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

و  معامالت  سالمت  و  صحت  برقراری  مسلح، 

مبارزه با فساد احتاملی در روند فروش امالک 

را اصلی ترین عامل ورود امالک وزارت دفاع به 

بورس کاال عنوان کرد.

جواد فالح، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش 

به  زمینه  این  در  ایران  کاالی  بورس  ریسک 

و  امالک  عرضه  و  پذیرش  گفت:  »کاالخرب« 

اراضی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  

در راستای تحقق بند ۱۹ سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در راستای شفاف سازی و سامل سازی 

و کاهش زمینه بروز فساد و رانت در اقتصاد 

و  دفاع  وزارت  رو  این  از  و  گیرد  می  صورت 

شفافیت  درصدد  مسلح  نیروهای   پشتیبانی 

در  عرضه  طریق  از  اراضی  و  امالک  مبادالت 

است.   کاال  بورس 

فالح افزود: از آنجا که روند مبادالت در بورس 

ایران به صورت شفاف و عادالنه است،  کاالی 

عرضه امالک وزارت دفاع در بورس کاال به تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک می کند.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس 

کاالی ایران ادامه داد: مکانیزم حراج الکرتونیک 

بورس کاال برای فروش امالک نسبت به مزایده 

های سنتی به شیوه ارسال پاکت ارجحیت دارد 

و به سالمت اقتصادی منجر می شود.

پاکتی  های  مزایده  روش  خصوص  در  فالح 

متقاضیان خرید،  این شیوه،  در  داشت:  اظهار 

پاکت گذاشته و  رقم پیشنهادی خود را داخل 

پیشنهاد می دهند اما از سایر ارقام پیشنهادی 

مکانیسم  در  اما  ندارند  اطالعی  خریداران 

و  رشایط  کلیه  کاال،  بورس  الکرتونیک  حراج 

جزییات امالک و اراضی و قیمت پایه کارشناس 

منترش  معامله  از  قبل  دادگسرتی  رسمی 

امکان  حراج  زمان  در  متقاضیان  و  شود  می 

را  ملک  خرید  برای  شفاف  و  عادالنه   رقابت 

دارند.

این ترتیب وجود قیمت  وی اظهار داشت: به 

پایه منطقی و شفافیت حرف اول را در مبادالت 

به  اتفاق  این  و  زند  می  کاال  بورس  در  امالک 

اقتصاد  های  سیاست   ۱۹ بند  تحقق  معنای 

است. اقتصاد  سازی  سامل  و  مقاومتی 

پس از اعالم مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس 

قطعه  یک  پذیرش  خصوص  در  ایران  کاالی 

زمین از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

نخستین  پذیرش  دالیل  وزارتخانه  این  مسلح، 

ملک و البته در ادامه عرضه کلیه امالک خود 

در بورس کاال را اعالم کرد. مواردی همچون کنار 

گذاشنت حالت سنتی و مزایده ای فروش امالک، 

حذف واسطه ها و انجام ترشیفات مناقصه ها و 

مزایده ها، اطالع رسانی رسیع و آسان در سطح 

کشور، فروش امالک و اراضی به شیوه ای شفاف 

و رقابتی و برقراری صحت و سالمت معامالت 

و مبارزه با فساد احتاملی به عنوان اصلی ترین 

عامل ورود کلیه امالک وزارت دفاع و نیروهای 

مسلح به بورس کاالی ایران عنوان شده است.

 وزارت دفاع درصدد شفافیت مبادالت امالک  
در بورس کاال است
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عضو ناظر شورای عالی بورس خبر داد:
معرفی شرکت های حقوقی متخلف به سازمان بورس

سهامداران باید به این مسئله واقف باشند که شاخص بازار سهام همیشه مثبت نیست و دچار کاهش هم میشود، 

اما باید بدانیم در این وضعیت چگونه سهام خود را مدیریت کنیم.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و عضو ناظر در شورای عالی بورس و اوراق 

بهادار ضمن بیان مطلب فوق در گفت و گو با سنا، به نقش نظارتی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: از سازمان 

بورس و اوراق بهادار انتظار می رود که به عنوان نهادناظر در بازار رسمایه با سهامداران متخلف برخورد جدی 

و قانونی داشته باشد. این سازمان باالترین رکن ناظر بازار رسمایه است و سهامداران خرد از نهاد ناظر انتظارات 

فراوانی دارند.

وی ادامه داد: در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مصوب شد، حقوقی ها بازارگردانی را رشوع کنند اما شاهد 

رفتار غیر منطقی از سوی برخی از حقوقی ها هستیم. به تازگی چند رشکت حقوقی دارای تخلف نیز به سازمان 

بورس و اوراق بهادار معرفی شده اند و نهاد ناظر بازار رسمایه اخطاریه برای آنها ارسال کرد.ه است

علیزاده در خصوص متهیدات مجلس شورای اسالمی برای حفاظت از حقوق سهامداران حقیقی بیان داشت: 

در مجلس اقدامات بسیاری برای جلوگیری از تخلفات سهامداران حقوقی صورت گرفته و از سازمان بورس نیز 

درخواست شده تا نحوه فعالیت سهامداران حقوقی را پس از تصویب الزام بازارگردانی در شورای عالی بورس، 

به مجلس اعالم کنند.

سازمان بورس می تواند از ابزارهای قانونی استفاده کند

این مناینده خانه ملت به اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار 

به عنوان نهاد ناظر میتواند در مواقع خاص از ابزارهای قانونی استفاده کند. به عنوان مثال اقدامی مانند کاهش 

دامنه نوسان که در زمان شهادت رسدار بزرگ اسالم حاج قاسم سلیامنی صورت پذیرفت می تواند موجب کاهش 

افت شاخص باشد.

این مناینده مجلس شورای اسالمی افزود: سهامداران هم باید به این مسئله واقف باشند که شاخص بازار سهام 

همیشه مثبت نیست و دچار کاهش هم میشود، اما باید بدانیم در این وضعیت چگونه سهام خود را مدیریت 

کنیم.

 
بازار گردانان به دنبال کسب منفعت از بازار سرمایه

کارشناس بازار رسمایه گفت:افزایش سود بانکی در کوتاه مدت باعث کاهش نقدینگی می شود، اما در میان مدت 

نرخ تورم را افزایش می دهد.

امیرعلی امیرباقری در گفت و گو با باشگاه خربنگاران جوان،در رابطه با بازار گردانی در بازار رسمایه گفت:بازار 

رسمایه مانند یک پازل پیوسته و درهم تنیده است و برای رشد همگون متام قطعات این پازل به مدیریت درست 

نیاز داریم.

وی افزود:در طول چند سال اخیر مسئوالن و مدیران بازار رسمایه به امور مختلفی اعم از تقویت زیر ساخت های 

الکرتونیکی، گسرتش تامین مالی، ایجاد و بهسازی بازار ها و ... توجه کرده اند به همین دلیل رشد برخی از ابعاد 

دیگر بازار رسمایه مانند بازارگردانی حرفه ای و ابزار مشتقه در مقایسه با سایر امور مغفول مانده است.

این کارشناس بازار رسمایه ترصیح کرد:در صورت تعریف منافع پایدار برای اشخاص حقوقی و رشکت ها می توان 

انتظار بازارگردانی به شکل کامل و حرفه ای آن را داشت، چراکه تجربه حامیت های دستوری در میان مدت نتیجه 

ای جزء اصالح فرسایشی قیمت ها ندارد.

امیرباقری اظهار کرد:زمانی که روند بازار صعودی داشت، اشخاص حقوقی و سهامداران عمده با مدیریت درست 

می توانستند از فروش  و عرضه هیجانی سهام در بازار رسمایه جلوگیری کنند.کوتاهی های صورت گرفته منجر 

به رشد هیجانی و افسارگسیخته بازار در ابتدای سال شد و اصالح را عمیق تر کرد. در چنین رشایطی حضور 

بازارگردانان فعال در بازار رسمایه بیش از پیش رضوری است.

این کارشناس بازار رسمایه ترصیح کرد:متاسفانه در مورد اوراق تبعی شاهد عدم تناسب حجم اوراق منترشه 

با رسمایه شناور رشکت ها هستیم.امیدواریم با تدبیر مدیران و مسئوالن، بازارگردانی در بازار شکلی حرفه ای و 

واقعی پیدا کند.

امیر باقری اظهار کرد:تناسبی بین تخصیص و حجم رسمایه ورودی به بازار در شش ماه اول سال وجود ندارد به 

همین دلیل بازار قدری از مسیر منطقی و عقالیی خود فاصله گرفته و نقش بازارگردانان و سهامداران عمده 

مغفول مانده است. نقش بازارگردانان فقط مختص به روز های نزولی بازار نیست، بلکه بازارگردانان در روند های 

صعودی هم نقش مهمی در مدیریت بازار دارند.

وی گفت:در حال حارض بازار وارد فضایی هیجانی برای فروش سهام شده است و حضور بازارگردانان و افراد 

حرفه ای برای مدیریت عرضه و تقاضا می تواند تعادل را در میان مدت به بازار بازگرداند.

این کارشناس بازار رسمایه در رابطه با تاثیر افزایش سود بانکی روی بازار رسمایه گفت:افزایش نرخ سود بانکی 

در رشایط حال حارض بازار رسمایه درست نیست زیرا باعث کوچ نقدینگی از بازار رسمایه به بانک ها می شود.

امیر باقری با بیان اینکه یکی از مهمرتین پایه های تورم اقتصاد کشور ما حجم نامتناسب نقدینگی با تولید واقعی 

است، گفت: یکی از مهمرتین متغیر های موثر بر نقدینگی سود باالی بانکی است. این سود شاید در کوتاه مدت 

با حبس نقدینگی و کاهش نرخ تورم کمک کند اما در میان مدت و بلند مدت با ایجاد تورم انباشته، شوک های 

سنگینی به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند.

عجله حقیقی های نابلد برای فروش سهام یک دلیل مهم ریزش بورس
کارشناس بازار رسمایه گفت: سهامداران تازه وارد، اطالعات بازار رسمایه را از مبادی رسمی دریافت کنند و به 

اخبار ضد و نقیض توجه نکنند.

به گزارش تسنیم، بهروز خدارحمی افزود: پیش واکنشی که سهامداران در مقابل روند بازار دارند برای بازار رسمایه 

نگران کننده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از سهم ها به ارزش ذاتی خود نزدیکرت شدند، اما مردم نگران تعبیرهای، چون آب شدن 

رسمایه هایشان هستند به همین دلیل با عجله تصمیم می گیرند.

کارشناس بازار رسمایه با بیان اینکه یکی از آرزو های ما در گذشته این بود که بازار رسمایه نسبت به بازار های 

دیگر بزرگ شود، گفت: بازار رسمایه ی ما در یکسال اخیر نسبت به ۵۰ سال گذشته رشد کرده است بدون اینکه 

فرهنگسازی در بورس صورت گیرد.

وی افزود: باید فرهنگ سازی و آموزش در بازار رسمایه صورت گیرد و سهامداران بدانند که چه سهامی بخرند و 

چه سهمی نخرند و با آموزش های الزم، بدانند که سهام خوب چیست و چه مالک هایی دارد.

خدا رحمی ادامه داد: سهامدار باید بداند اگر سهامی ۵ برابر سایر سهام ها سود می کند همین سهام ممکن است 

با رسعت بیشرتی نسبت به سایر سهام ها ریزش داشته باشد.

این کارشناس بازار رسمایه با اشاره به اینکه ریسک پذیرترین افراد، حرفه ای ترین هستند گفت: افراد باید متناسب 

با طاقت خود سهام را انتخاب کنند ضمن اینکه در زمان خرید به این نکته توجه کنند که آیا طاقت افت سهام را 

دارند؟خدارحمی افزود: عده ای از افراد که رسد و گرم بازار رسمایه را چشیده اند با پول های مازاد خود وارد بازار 

شدند به همین دلیل با افت های بازار ناراحت منی شوند و، چون به این امر واقف هستند که نوسان ذات بازار 

رسمایه است.کارشناس بورس گفت: میزان رضایت از بازار بستگی به سطح انتظارمان از بازار است بدلیل رشد های 

نامتعارف در سهام بسیاری از افراد انتظار رشد ماهانه بیش از ۵ درصد را در بورس دارند.

وی افزود: دربازار رسمایه افراد باید بدانند که اگر فروشنده نباشند و سهام را نگه دارند تا سهام را با قیمت مناسب 

بفروشد قیمت ها بی دلیل پایین منی اید.

این کارشناس رسمایه با شاره به اینکه سهامدار باید به ارزندگی سهم باور داشته باشد ادامه داد: بزرگرتین ویژگی 

بازار رسمایه نقد شوندگی است با وجود اینکه حقوقی ها نقش جدی تری در بازار دارند، اما اگر حقیقی ها به این 

نتیجه برسند که زمان مناسبی برای فروش نیست حقوقی ها منی توانند دخالت کنند.
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تعداد ۱۰ پرونده تخلفاتی طی هفته جاری در هیأت رسیدگی 

به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی قرار 

گرفت و در ارتباط با ۸ پرونده نسبت به نارش و مدیران آن 

رأی انضباطی صادر شد.به موجب آراء صادره، تعداد ۳۹ نفر 

از مدیران متخلف به مجازات سلب صالحیت از تصدی سمت 

مدیریت محکوم شدند.

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این 

مطلب به سنا، گفت: مطابق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار 

بازار  نظارتی  ارکان  هدف  نخستین  ایران،  اسالمی  جمهوری 

رسمایه، حامیت از حقوق رسمایه گذاران با هدف ساماندهی، 

بهادار  اوراق  کارای  و  منصفانه  بازار شفاف،  توسعه  و  حفظ 

است که تدوین قوانین و مقررات در بازار رسمایه بر پایه این 

هدف مهم صورت می گیرد.

واال  هدف  این  تحقق  در  موثر  گامی  که  مقرراتی  جمله  از 

خواهد بود ، تصویب آیین نامه »حفظ ثبات بازار رسمایه و 

صیانت از حقوق سهامداران و رسمایه گذاران« است که اخیراً از 

سوی شورای عالی بورس به تصویب رسیده است.

سمیه سادات آقامیری، توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در 

آیین نامه مزبور به آن اشاره شده و نقش مهمی در ثبات بازار 

ایفا می کند، بحث تکلیف بازارگردانی توسط نارشین  رسمایه 

تخلف  نارش  سوی  از  آن  اجرای  عدم  که  است  بهادار  اوراق 

محسوب و حسب مورد مجازات انضباطی برای نارش و مدیران 

آن در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین به موجب مصوبه مورخ  ۷ مهر ۹۹ 

سازمان  نزد  شده  ثبت  نارشان  »کلیه  سازمان  مدیره  هیات 

موظفند ظرف مهلت ابالغی از سوی بورس و فرابورس نسبت 

به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان حسب مورد 

به بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اقدام کنند« .

به  متخلف  مدیران  از  نفر  تعداد ۳۹  آراء صادره،  موجب  به 

محکوم  مدیریت  سمت  تصدی  از  صالحیت  سلب  مجازات 

شدند. عالوه بر آن )شخص حقیقی( مدیران مذکور به جریمه 

نقدی نیز محکوم شده اند که مکلف  هستند آن را به حساب 

کنند. واریز  خزانه دولت 

های  پرونده  از  تعدادی  به  رسیدگی  از  همچنین  آقامیری 

تخلفاتی و صدور رای در هفته جاری خرب داد و افزود: در حال 

حارض و در راستانی اجرای آیین نامه مورد اشاره، تعداد ۱۰ 

پرونده تخلفاتی طی هفته جاری در هیأت رسیدگی به تخلفات 

سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی قرار گرفت و در 

ارتباط با ۸ پرونده نسبت به نارش و مدیران آن رأی انضباطی 

صادر شد.

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 

کرد: به موجب آراء صادره، تعداد ۳۹ نفر از مدیران متخلف 

به مجازات سلب صالحیت از تصدی سمت مدیریت محکوم 

شدند. عالوه بر آن )شخص حقیقی( مدیران مذکور به جریمه 

نقدی نیز محکوم شده اند که مکلفند آن را به حساب خزانه 

دولت واریز کنند.

آقامیری تاکید کرد:آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادار به 

عنوان باالترین رکن نظارتی بازار رسمایه دارای اهمیت است،  

اجرای بدون قید و رشط قوانین و مقررات و برخود قاطع با 

ناقضان آن در راستای حفظ و صیانت از حقوق رسمایه گذاران  

است.

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس عنوان کرد:

 بازارگردانی؛ رکن صیانت
 از حقوق سهامداران

کف سقوط بورس کجاست؟
دامنه کاهش های پی در پی شاخص کل بورس به هفته گذشته نیز کشیده شد و بازار رسمایه در آخرین روز کاری، بعد از مدت ها به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد، اتفاقی که برای 

بسیاری از تحلیلگران قابل پیش بینی نبود و بسیاری از کارشناسان هم درمورد اینکه این کاهش تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد هیچ تحلیلی ندارند.

به گزارش ایسنا، با وجود همه تصمیامت سازمان بورس برای برگرداندن تعادل به بازار رسمایه، حامیت های مجلس و اقدامات دولت، قیمت دالر و گزارش های شش ماهه چشم گیر رشکت ها، بازار رسمایه 

همچنان بر مدار نزول در حرکت است. حرکتی که در هفته جاری شیبی تند و چشم گیر داشت.

شاخص کل بورس در روز شنبه با ۳۸ هزار و ۳۰۵ واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۲۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. در روز دوشنبه شاخص کل ۳۷ هزار و ۴۷۰ واحد کاهش یافت و در رقم یک میلیون و 

 ۳۳۶ هزار واحد ایستاد. روز سه شنبه و چهارشنبه نیز به ترتیب با ۳۴ هزار و ۸۴۸ واحد کاهش و ۱۳ هزار و ۸۳۵ واحد کاهش، در رقم های یک میلیون و ۳۰۱ هزار و یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد

 ایستاد.



دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات گفت: اختیار »داده« باید از دستگاه ها 

داده ها  از  استفاده  با  است  مردم  و  نظام  برای  »داده«  زیرا  شود  سلب 

می توانیم در زمینه های مختلف پیش بینی انجام دهیم.

به گزارش ایرنا،رضا باقری اصل با این توضیح که شورای اجرایی فناوری 

اطالعات هامهنگ کننده دستگاه های دولتی در ارائه خدمات الکرتونیکی 

است و در اساسنامه آن کاربری فضای مجازی در امور فرهنگی، اقتصادی، 

سیاسی و اجتامعی قید شده است،  گفت: زمانی از دولت الکرتونیکی نام 

می بریم منظور همه دستگاه های اجرایی سه قوه و بخش خصوصی است 

که این شورا وظیفه اتصال بخش های الکرتونیکی ایجادشده را در الیه های 

مختلف دارد.

بار  دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: برای نخستین 

رئیس جمهوری، ریاست شورا در پنج جلسه گذشته را به عهده داشته و 

مصوبات جدید این جلسات نیز برای رفع اختالفات گذشته است، بنابراین 

تغییر رویکرد موجب ایجاد تغییر در فعالیت شورا شده است.

باقری اصل تأکید کرد: تعامل خوبی با نهاد ریاست جمهوری برقرار شده 

به خوبی  الکرتونیکی  دولت  حکمرانی  نحوه  در  تغییرات  این  که  است 

است. قابل مشاهده 

گفت:  نیز  شهرداری  اطالعات  فناوری  عملکرد  درباره  فرجود«  »محمد 

و   ICT سیاست گذاری وظیفه  تهران  شهرداری  اطالعات  فناوری  سازمان 

مدیریت فناوری های این حوزه را به عهده دارد که این اقدامات با کمک 

جز  و...  داده ها  امنیت  نرم افزار،  حوزه  می شود.  انجام  خصوصی  بخش 

است. سازمان  این  وظایف 

 مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران درباره مأموریت های 

این سازمان نیز ترصیح کرد: راهربی حوزه شهر هوشمند در شهرداری تهران 

و ارائه آمار و داده ها و تحلیل آن ازجمله مأموریت ها در این سازمان است.

کرد:  خاطرنشان  خدمات  شدن  هوشمند  رضورت  درباره  اصل  باقری 

موضوعاتی که ما با آن ها رسوکار داریم فقط تهران هوشمند نیست بلکه 

مالیات هوشمند، بیمه و... را شامل می شود در این زمینه این سؤال مطرح 

می شود که آیا قوانین پاسخگوی این موضوعات است؟ که باید بگوییم 

قوانین فعلی برای دهه های گذشته است و با فضای جدید منطبق نیست.

مرزهای  کرده ایم منی توانیم  ایجاد  که  سازوکارهایی  با  ما  داد:  ادامه  وی 

فضای مجازی را بشکافیم. ساختارهای ما مفهوم فضای مجازی را هضم 

نکرده اند.

الکرتونیکی  اهمیت  به  اشاره  با  اطالعات  فناوری  اجرایی  شورای  دبیر 

شدن خدمات ترصیح کرد: در حال حارض برای احراز هویت افراد مراکزی 

تشکیل شده است و مردم باید گاهی در صف های طوالنی منتظر باشند 

درحالی که می توان از سیستم های هوشمند بهره گرفت و در کمرتین زمان 

بیشرتین خدمات را ارائه کرد اما در ساختارهای ما استفاده از ابزارهای 

هوشمند نفوذ نکرده است.

چالش های  درباره  تهران  شهرداری  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 

الکرتونیکی شدن نهادها ترصیح کرد: نکته مهم این است که ابتدا باید 

اجرا شود. توسط مخاطبان  و تصویب و سپس  تدوین  قوانین 

وی درباره اهمیت ایجاد دولت الکرتونیکی بیان کرد: دولت الکرتونیکی، 

یک سازمان بزرگ است که باید تشکیل شود تا بخش های بعدی بتوانند 

مشکل  اما  می یابد؛  افزایش  نیز  بهره وری  روش  این  با  شوند  هوشمند 

باید  و  است  نکرده  رسوخ  قانون گذاری  در  هنوز  نوآوری  که  اینجاست 

اصالح شود.مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران با اشاره به 

حوزه تبادل داده در بخش های دولتی خاطرنشان کرد: رسویس های زیادی 

خدمات خود را از بخش های دولتی دریافت می کنند، اما با این  وجود هنوز 

در حوزه تبادل داده ها کارهای زیادی باید انجام شود.

فرجود افزود: در حال حارض برای یک خدمت شهرسازی در شهرداری بیش 

از ۴۰ رسویس به هم متصل هستند هر چه تعداد این اتصال ها بیشرت شود 

خدمات رسیع تر ارائه می شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات درباره پرداخت قبوض انرژی توضیح 

داد: قبوض آب، برق و گاز در حال حارض به نام کسی صادر می شود که 

از ابتدا مجوز را از اداره مربوطه دریافت کرده است بنابراین اگر مرصف 

زیاد یا کم باشد به نام فردی که قبوض به نامش صادر شده ثبت می شود 

درحالی که قبض باید به نام بهره بردار یا کسی که از آن استفاده می کند 

صادر شود به طوری که به محض خرید یا دریافت اجاره نامه، نام بهره بردار از 

طریق سیستم به مرکز ارسال شود و در قبض های بعد ثبت شود.

باقری اصل ترصیح کرد: مثال قبوض نشان می دهد که حکمرانی داده از 

می توان  روش  همین  با  و  است  تبدیل شده  به رضورت  نوآورانه  موضوع 

ایستاد. جلوی فساد 

وی تأکید کرد: سیاست گذاران باید بدانند تا وقتی نگاه اقتدارگرا به نحوه 

حکمرانی داشته باشند منی توانند به چالش های جدید فضای مجازی غلبه 

کنند و در این زمینه مردم هم باید مشارکت داشته باشند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: باید قوانین متناقض را از رس راه حکمرانی 

فضای مجازی برداریم. منی شود قانونی بگذاریم که قانون دیگری را نقض 

کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات ترصیح کرد: ۵۰ درصد خدمات دولت 

از جنس مجوز دهی و اعتبارسنجی است این فرآیندها تکراری است و ۵۰ 

درصد نیروهای دولت می توانند جاهای دیگر مشغول به کار شوند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران گفت: همه می دانند 

ابزارهای جدید فناورانه می آیند و جایگزین قبلی می شوند اما چند نفر 

آموزش و مهارت های الزم را دارند تا قانون های فناوری را بنویسند؟ فناوری 

رسیع می آید و پذیرش آن در جامعه رسیع انجام می شود و طبق آن هم 

انتظارها افزایش می یابد.

وی تأکید کرد: باید فضا را برای مشارکت مردم باز گذاشت، نباید انتظار 

داشت دولت آخرین تجارب را درزمینٔه فضای مجازی را خودش به تنهایی 

کسب کند.

فرجود گفت: در شهر تهران مدیریت ترافیک دیگر از عهده نیروی انسانی 

برمنی آید بنابراین باید از ابزارهای جدید استفاده شود. اگرچه با روی کار 

آمدن آن ها یکرسی مشاغل حذف می شود اما راهکارهایی نیز وجود دارد 

از آن ها در بخش های دیگر استفاده  افراد می توانیم  با توامنندسازی  که 

رکن  گفت:  مجازی  فضای  در  مشارکت  راهکار  درباره  اصل  کنیم.باقری 

اصلی مشارکت پذیری شفافیت است. به عنوان مثال باید شفاف به مردم 

گفته شود که مالیاتی که می دهند در کجا هزینه می شود. شفافیت قوای 

نظارتی را تقویت می کند و ۸۴ میلیون نفر ناظر مسئوالن می شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات افزود: شفافیت ما را نسبت به خطاها 

آگاه و مسیر را اصالح می کند و گاهی به تصورات شخصی کارمندان دولت 

اثر می گذارند و آن ها هم متوجه می شوند باید خود را اصالح کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات درباره دستاوردهای سال های اخیر نیز 

گفت: شش رشته دانشگاهی در مقاطع مختلف راه اندازی شد یکی از آن ها 

علوم داده است. می خواستیم دولت را مجاب کنیم تا فارغ التحصیالن این 

رشته ها را استخدام کند اما دولت دست خود را بسته است.

 وی ترصیح کرد: ایجاد مرکز ملی تبادل اطالعات یکی از اقدامات خوب 

است که ماهیانه ۱۰۰ میلیون تراکنش با ۷۳۰ رسویس دارد.

باقری اصل تأکید کرد: اختیار داده باید از دستگاه ها سلب شود زیرا داده 

زمینه های  در  می توانیم  داده ها  از  استفاده  با  است  مردم  و  نظام  برای 

مختلف پیش بینی انجام دهیم.

در یک  درزمینٔه هوشمندسازی، همه سازمان ها  پایان گفت:  در  فرجود 

نقطه نیستند برخی ها جلوتر برخی عقب تر حرکت کرده اند. باید قوانین 

در این زمینه نوشته شود و راه برای حرکت آن ها باز شود و در این زمینه 

به کمک دولت و بخش خصوصی با یکدیگر نیازمند هستیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات:

اختیار »داده« باید از دستگاه ها سلب شود

تولید پهپاد با دوربین 360 درجه
 برای نقشه برداری فوق دقیق

یک رشکت تجاری از تولید پهپاد جدیدی با دوربین ۳6۰ درجه برای تهیه 

ویدئوهای بسیار باکیفیت خرب داده است. کیفیت عکس های این پهپاد نیز 

۴۰ مگاپیکسل است.

از  نقل  به  فارس  دانشگاهی خربگزاری  و  علمی  گروه  گزارش خربنگار  به 

نیواطلس، پهپاد فوق دقیق رشکت دور رباتیکس با همکاری دانشگاه مریلند 

تولید شده و اولین پهپاد جهان است که به دوربین ۳6۰ درجه مجهز شده 

است.

این پهپاد که ویستا نام دارد مجهز به دو دوربین عریض برای تصویربرداری 

۳6۰ درجه است. این پهپاد با رسعت ۳۰ فریم در ثانیه فیلم برداری می کند 

و دقت ویدئوهای آن نیز ۸K است.

پهپاد یادشده به فناوری خاصی برای تثبت تصاویر نیز مجهز است تا از 

لرزش عکس ها و ویدئوها و ناواضح شدن آنها جلوگیری شود. همچنین 

دوربین های این پهپاد به گونه ای نصب شده اند که هیچ بخشی از پهپاد 

در زمان عکاسی یا فیلم برداری در تصویر دوربین مشاهده نشوند.

 2۰۴-IMX هر یک از این دوربین ها مجهز به حسگرهای 2۱ مگاپیکسلی

سونی هستند و دقت کلی تصاویر آنها به ۴۰ مگاپیکسل می رسد. تصاویر و 

ویدئوهای تهیه شده توسط این پهپاد را می توان در هدست های واقعیت 

مجازی به کار گرفت.

پهپاد یادشده بعد از شارژ باتری ها می تواند به مدت ۳۱ دقیقه پرواز 

کند و امکان پخش زنده ویدئوهای آن با کیفیت ۱۰۸۰ پیکسل وجود دارد. 

همچنین می توان ویدئوهای تهیه شده را به مدت ۱.۵ ساعت بر روی 

حافظه پهپاد ذخیره کرد. قیمت این پهپاد ۱2۰۰ دالر است.

مایکروسافت آپدیت حذف کننده 
برنامه Adobe Flash را عرضه کرد

اجازه نصب  برنامه Flash حذف شده و  اختیاری ویندوز ۱۰  آپدیت  در 

داده منی شود. آن  به  دوباره 

آپدیت  یک  تازگی  به  مایکروسافت  جوان،  خربنگاران  باشگاه  گزارش  به 

اختیاری عرضه کرده است که Adobe Flash را از ویندوز ۱۰ حذف و زمینه 

را برای حذف دامئی این برنامه در سال 2۰2۱ هموار می کند. با این حال، 

تنها  آپدیت  این  است،  اشاره کرده   Bleeping Computer که هامنگونه 

نسخه Flash وابسته به ویندوز ۱۰ را حذف می کند، نه هر نسخه مستقلی 

یا   Microsoft Edge از برنامه  این  که خودتان نصب کرده اید. همچنین 

دیگر مرورگر ها حذف منی شود.

پایان  به  اواخر امسال  از Flash ویندوز ۱۰ به طور رسمی در  پشتیبانی 

می رسد و آپدیت های بیشرتی برای اینرتنت اکسپلورر ۱۱ و legacy )نسخه 

غیر کروم( مایکروسافت Edge تا ماه دسامرب وجود نخواهد داشت. رشکت 

امتام پشتیبانی  از  را قبل  آپدیت  این  مایکروسافت خاطر نشان کرد: »ما 

و محیط  کنند  امتحان  را  آن  کنیم  مخاطبان کمک  به  تا  می کنیم  عرضه 

 Adobe Flash تاثیراتی که ممکن است حذف به  را نسبت  پیرامونشان 

بسنجند«. باشد،  داشته   Player

ماه گذشته، رشکت مایکروسافت یک زمان بندی برای پایان Flash ارائه کرد، 

و گفت ابزار حذف Flash در به روز رسانی ویندوز تا اوایل سال 2۰2۱، یک 

آپدیت اختیاری خواهد بود. پس از گذشت چند ماه، تبدیل به یک آپدیت 

دهنده  توسعه  بسرت های   ،2۰2۱ سال  تابستان  در  و  می شود  پیشنهادی 

 Legacy از  کاربری  رابط های  و  گروهی  سیاست های   ،Flash به  مربوط 

Edge و ۱E۱۱ حذف خواهد شد.

 این امر از طریق آپدیت های مضاعف در چند نسخه ویندوز، شامل ویندوز 

۱۰ و ۸.۱ انجام می شود. گوگل نیز به پشتیبانی از Flash در کروم پایان 

می دهد و سال گذشته گفته بود که این برنامه در دسامرب سال 2۰2۰ از بین 

خواهد رفت. عالوه بر این، خود برنامه Adobe هم توسعه Flash را در 

سال 2۰2۰ به امتام می رساند، و به زودی اطالع رسانی خواهد کرد که چگونه 

این برنامه را حذف کنید.

با این حال، انتظار می رود این اتفاق واقعا رخ ندهد، چرا که بسیاری از 

مرورگر ها به نحوی پشتیبانی از Flash را متوقف کرده اند، و این امر نباید 

بیش از حد روی کاربران تاثیر بگذارد.

 
قابلیت مقایسه برنامه ها به Play Store می  آید

رشکت گوگل به تازگی از نسخه آزمایشی ویژگی مقایسه نرم افزارها در 

است. کرده  رومنایی  اینرتنتی خود  فروشگاه 

به گزارش باشگاه خربنگاران جوان، بروزرسانی و توسعه فروشگاه اینرتنتی 

پلی استور برای ابرقدرت دنیای فناوری، گوگل، مانند یک نربد بی پایان است. 

این رشکت به تازگی اظهار داشته که در مرحله آزمایش و بررسی یک قابلیت 

جدید قرار داد که با استفاده از آن کاربران می توانند دو و یا چند برنامه 

را با یکدیگر مقایسه کنند و ویژگی های آن ها را تحت بررسی قرار دهند.

این ویژگی در حالی توسعه می یابد که رشکت عالمت سه خط در برنامه 

مقایسه  قابلیت  است.  برداشته  را  تنظیامت  و بخش  منو  باز کردن  برای 

برنامه ها در پایین ترین بخش توضیحات نرم افزار ها قرار دارد. در مرحله 

ابتدایی این قابلیت به صورت پیش فرض با توجه به دسته بندی نرم افراد 

انتخاب شده،  دیگر برنامه های مرتبط را برای مقایسه منایش می دهد.

سادگی  کنرتل ،  امکان  اساس  بر  مذکور  بخش  در  موجود  افزارهای  نرم 

آفالین  استفاده  قابلیت  و  عملکرد  کاربری،  رابط  کیفیت  استفاده،  در 

مقایسه می شوند. با وجود آن که رشکت گوگل توضیحات دقیقی از نحوه 

میان  در  رسانه ها  و  کاربران  با  خود  جدید  قابلیت  فعالیت  و  عملکرد 

نگذاشته اما بسیاری از تحلیلگران فضای مجازی معتقدند طبقه بندی ها و 

 داده های مربوط به هر برنامه از بخش انتقادات کاربران استخراج شده 

است. 

ثبت ۵ هزار شکایت برای عدم آنتن دهی موبایل
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به ثبت بیش از ۵ هزار شکایت 

در خصوص نارضایتی از آننت دهی موبایل از سوی مشرتکان اعالم کرد که 

پوشش داخل ساختامن جزو تعهدات اپراتورها محسوب می شود.

به گزارش مهر به نقل از رگوالتوری، سید محمد امامی، مدیرکل دفرت نظارت 

بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی با بیان اینکه پوشش دهی نامناسب اپراتورها منجر به نارضایتی و 

ثبت شکایت از سوی مشرتکان می شود، گفت: در شش ماهه اول سال ۹۹ 

در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵، مشرتکان اپراتورهای 

تلفن همراه ۵ هزار و ۴۸۸ شکایت در حوزه عدم آننت دهی تلفن همراه 

ثبت کرده اند که بخشی از این شکایات مربوط به عدم آننت دهی در داخل 

ساختامن است.

وی گفت: در حال حارض، هزار و ۳۱۹ شهر فناوری 2G، هزار و 2۸۹ شهر 

۳G و هزار و ۱۵۸ شهر تکنولوژی ۴G را پوشش می دهند. در روستاها نیز 

آمار تکنولوژی نسل دوم ۴۴ هزار و ۹۱۸ روستا است، دو تکنولوژی نسل 

سوم و چهارم نیز شامل ۵۵ هزار روستا می شود. ۸6 درصد جاده های کشور، 

2G و 6۷ درصد ۳G و ۳۹ درصد ۴G را پوشش می دهند.

امامی دلیل عدم پوشش دهی موبایل در برخی مناطق را اینگونه توضیح 

همکاری  عدم  به  می توان  آن  جمله  از  که  است  متفاوت  دالیل  داد: 

شهرداری ها و مردم، رسقت دکل ها، وضعیت جغرافیایی، میزان جمعیت، 

آب و هوای منطقه - که می تواند بر سیگنال های مخابراتی تاثیر بگذارد 

- اشاره کرد. به عنوان مثال در حال حارض پوشش دهی در برخی مناطق 

کالنشهرها تحت تاثیر هارمونی ساخت و سازها، قرار گرفته است، چرا که 

حتی مصالح بکار رفته در ساختامن ها و قطر دیوارها، سیگنال های مخابراتی 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: درباره مشکالت پوشش دهی در جاده ها و روستاها نیز می توان 

به نبود زیرساخت های الزم مانند برق جاده، عدم دسرتسی برای احداث 

سایت و موضوع رسقت های مکرر تجهیزات مخابراتی اشاره کرد.

این مقام مسئول در رگوالتوری با اشاره به اینکه عمده مشکل اپراتورها در 

بحث پوشش دهی شهرها به موضوع احداث سایت ها به دلیل مامنعت های 

مردمی و قوانین شهرداری ها مربوط می شود، اضافه کرد: متاسفانه در این 

بخش در برخی از شهرها، شهرداری ها به صورت سلیقه ای با موضوع نصب 

دکل و تجهیزات مخابراتی برخورد می کنند. البته رگوالتوری و مناطق ۹ گانه 

آن تا جایی که قوانین اجازه می دهد با شهرداری ها در تعامل هستند اما 

معتقدم این تعامالت باید در مقررات شهرداری ها گنجانده شود.

مدیرکل دفرت نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در شهر تهران جلساتی بین 

در  و  می شود  برگزار  رگوالتوری  منایندگان  و  شهر  مشرتک  ارتباط  رشکت 

زمینه صدور مجوز نصب دکل های مخابراتی در برخی مناطق توافقاتی 

رگوالتوری  گانه  مناطق ۹  مدیران  نیز  سایر شهرها  در  است.  انجام شده 

با شهرداری های حوزه فعالیت خود تعامالتی را انجام داده اند؛ امیدواریم 

با شهرداری ها وارد مرحله جدیدی شود. همکاری رگوالتوری 

امامی با اشاره به اینکه مردم از کیفیت آننت دهی در برخی مناطق به ویژه 

در داخل منزل، اداره و … در مناطق پرجمعیت و مرتاکم شکایت دارند، 

گفت: متاسفانه مردم در این زمینه نگرانی هایی دارند و به همین دلیل در 

برخی موارد با اپراتورها همکاریهای الزم صورت منی گیرد. متاسفانه گاهی 

می شود  شنیده  است،  مخابراتی رسطان زا  دکل های  که  اشتباه  تصور  این 

در صورتی که تجهیزات مخابراتی بر اساس استانداردهای جهانی ساخته 

می شود. عالوه بر این، کیفیت و عملکرد این تجهیزات به صورت مداوم 

تنظیم  سازمان  و  امتی  انرژی  سازمان  مانند  مسئول  دستگاه های  توسط 

مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به مردم اعالم می شود که نصب این 

تجهیزات روی ساختامن ها مشکلی برایشان ایجاد منی کند.

از  یکی  که  ساختامن  داخل  در  همراه  تلفن  دهی  پوشش  مورد  در  وی 

موضوعات مهم برای مشرتکان است، تاکید کرد: اپراتورها بر اساس پروانه و 

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ملزم هستند متام سطح شهر 

از جمله داخل ساختامن ها را پوشش دهند. در واقع اپراتورها در پروانه 

خود متعهد شدند که متام شهر را پوشش دهند و این کامالً بدیهی است که 

این تعهد داخل ساختامن ها، پارک ها، پاساژهای متعارف و … را در برگیرد.

مدیرکل دفرت نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم 

الزام دارند و  این مورد  اپراتورها در  رادیویی گفت:  ارتباطات  و  مقررات 

در صورت رعایت نکردن این موضوع بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات جریمه می شوند. البته رگوالتوری معتقد است هامنطور 

که سازمان نظام مهندسی بعد از بررسی وضعیت سیم کشی برق، نصب 

برای آن ساختامن صادر  را  کار  پایان  کنتور و … در ساختامن ها، مجوز 

ساختامن های  و  برج ها  برای  مناسب،  مقررات  تدوین  با  باید  می کند، 

الزامی مخابراتی  وسایل  برخی  جامنایی  و  تجهیزات  تهیه  نیز   بلند 

 شود.

در  خود  تعهدات  به  اپراتورها  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 

توضیح  کرده اند،  عمل  همراه  تلفن  پوشش  برقراری  یا  ایجاد  زمینه 

مانند  تعهدات  برخی  در  حتی  اپراتورها  بله.  کلی،  صورت  به  داد: 

در  توسعه ای  تعهدات  از  فراتر  موبایل   ۴ و   ۳ نسل  دهی  پوشش 

مشاهده  را  آن  نتایج  می توانند  مشرتکان  که  کرده اند  عمل   پروانه شان 

کنند. 

البته ممکن است در نقاطی به دالیلی که گفته شد نقص هایی وجود داشته 

باشد که برابر قوانین با آنها برخورد می شود. مردم می توانند با مراجعه 

به سامانه نت سنج پالس به آدرس اینرتنتی https://netsanjplus.ir یک 

منطقه را انتخاب کرده و پوشش دهی متام اپراتورها در آن منطقه را با 

درصد خطای بسیار کم، مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنند.
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تمرکز سرویس Facebook Gaming فقط بر روی بازی های رایگان موبایل
رشکت فیسبوک در گزارشی اعالم کرد درحال راه اندازی رسویس بازی برای عنوان های رایگان 

موبایل است.

به گزارش باشگاه خربنگاران جوان، فیسبوک در حال راه اندازی رسویس بازی ابری خود است، 

اما قرار نیست با رسویس های انویدیا، مایکروسافت و گوگل رقابت کند. رسویس بازی این 

شبکه اجتامعی به طور انحصاری روی بازی های موبایل متمرکز است در حالی که دیگران 

رشکت ها بر روی بازی های رایانه ای مترکز دارند.-

پردازنده هشت هسته ای جدید اینتل در راه است
رشکت اینتل به دنبال عرضه نسل یازدهم پردازنده های رومیزی راکت لیک خود است. این 

پردازنده ها هشت هسته ای خواهند بود.

به گزارش فارس اینتل اطالعات تازه ای را در مورد نسل یازدهم پردازنده های رسی ۱۱ راکت 

لیک خود منترش کرده است.در حالی که تراشه های نسل دهم اینتل ده هسته ای بودند، 

مدل جدید هشت هسته ای است. اما کارآیی و بهره وری تراشه های جدید که سایپرس کوو 

نامیده اند، افزایش یافته است. 

Saturday - 31 October 2020شنبه 10 آبان 1399- 14 ربیع االول 1442-  شماره 6251      

بسیاری  گفت:  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  روستایی  ارتباطات  طرح  مجری 

تجهیزات مورد نیاز برای توسعه سطح اینرتنت ساخت داخل نیست و نیاز به 

واردات دارد و فرایند واردات و تخصیص ارز به این بخش در اولویت قرار ندارد، 

با توجه به معطلی در گمرک برای واردات، توان اجرای ما نیز کم می شود.

مهرداد ترابیان در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه وزارت ارتباطات برنامه های 

متعددی برای توسعه اینرتنت بخصوص در مناطق روستایی دارد، اظهار داشت: 

طبق برنامه ششم توسعه ۸۰ درصد روستاها باید به پهن باند دسرتسی داشته 

باشند و ۴ خدمت آموزش از راه دور، کشاورزی از راه دور، خرده بانکداری و 

سالمت الکرتونیک برای روستائیان فراهم باشد.

وی افزود: اکنون ۹۰ درصد روستاها دسرتسی به پهن باند دارند، اما واقعیت 

اینکه از سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا نیاز به اینرتنت در سطح کشور 

یافت. افزایش 

مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری خاطرنشان کرد: در هر 

حال وظیفه ما این است که شکاف دیجیتالی را کاهش دهیم و بین مردم شهر و 

روستا تفاوتی نباشد، اما مسئله توان اجرای اپراتور و اعتبار است.

ترابیان گفت: در حال حارض ۵ هزار روستا به اینرتنت دسرتسی ندارند که حل 

این مشکل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. ما تا کنون برای هر سه روستا یک 

سایت احداث می کردیم اما روستاهای باقیامنده پراکنده هستند و از شهر و 

روستاهای بزرگ فاصله دارند، بنابراین مجبوریم برای هر یک روستا یک سایت 

احداث کنیم که منجر به این می شود که سیستم انتقال پیچیده، هزینه ها بیشرت 

و زمان طوالنی تر شود.

وی توضیح داد: روستاها دو دسته هستند روستاهایی که رسویس برقرار شده و 

ممکن است بخش هایی از روستا نیاز به بهینه سازی داشته باشد در زمان کوتاه 

قابل حل است ولی روستاهای دسته دوم که رسویس دایر نشده برای ایجاد 

پوشش ارتباطی نیاز به نصب سایت دارند که حداقل دو ماه زمان می برد.

مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اعالم کرد: برآورد ما 

این است که تا پایان دولت برای همه ۵ هزار روستای باقیامنده دسرتسی به 

اینرتنت فراهم شود.

 برای توسعه اینترنت روستایی
 ارز و تجهیزات نداریم 

 

   



یک فعال بازار خودرو از تشدید رکود بازار خودرو نسبت به هفته گذشته و 

حباب قیمت ها خرب داد و گفت: بازار خودرو به لحاظ رکود رشایط به مراتب 

بدتری نسبت به هفته گذشته داشته و هیچ گونه معامله ای انجام منی شود. 

قیمت ها نیز هامن قیمت های پیشنهادی گذشته همراه با حباب است اما 

خریداری برای آن وجود ندارد.

یک فعال بازار خودرو از تشدید رکود بازار خودرو نسبت به هفته گذشته و 

حباب قیمت ها خرب داد.کاظم محمدی نیکخواه در گفتگو با خربخودرو بیان 

کرد: بازار خودرو به لحاظ رکود رشایط به مراتب بدتری نسبت به هفته گذشته 

داشته و هیچ گونه معامله ای انجام منی شود. قیمت ها نیز هامن قیمت های 

پیشنهادی گذشته همراه با حباب است اما خریداری برای آن وجود ندارد.

محصوالت  فصلی  قیمت  افزایش  با  رقابت  شورای  موافقت  درباره  وی 

رقابت  ورود شورای  داشت:  اظهار  بازار خودرو  بر  آن  تاثیر  و  خودروسازان 

از  آن دسته  و  تر کرده  را متشنج  قیمت گذاری خودرو همیشه رشایط  در 

خودروهایی که مقرر شده توسط شورای رقابت قیمت گذاری شوند دو برابر 

شد. خواهند  معامله  بازار  در  کارخانه  قیمت 

گذاری  قیمت  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  خودرو  بازار  فعال  این 

خودروهای کم تیراژ توسط هیات مدیره خودروسازان چه تغییری در قیمت 

های بازار ایجاد خواهد کرد، گفت: میزان تیراژ در اختیار خود رشکت های 

خودروسازی است و این خودروسازان هستند که تصمیم می گیرند که چه 

خودروهایی پرتیراژ و کم تیراژ باشند. در حال حارض چهار نوع خودور پر 

تیراژ تحت نظارت شورای رقابت و باقی محصوالت توسط خودروسازان قیمت 

گذاری خواهند شد که آنها نیز تحت تاثیر عرضه و تقاضا هستند و تا زمانی که 

رشایط ارزی کشور دچار نوسان است قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ نیز 

بدون ضابطه انجام خواهد شد.

نیکخواه در پایان خاطرنشان کرد: انتقال قیمت گذاری خودرو از یک نهاد به 

نهادی دیگر تنها یک آسپرین است. چرا که شورای رقابت و دو خودروساز 

بزرگ تحت پوشش وزارت صمت و دولت هستند و تا زمانی که متهم و وکیل 

یکی باشند، قیمت گذاری توسط هر نهادی که انجام شود هامنند یک آسیرین 

برای مردم عمل می کند و ثبات بازار خودرو تنها در گرو ثبات رشایط ارزی 

کشور است.

تصمیمات شورای رقابت بازار خودرو را متشنج تر خواهد کرد

فاز  در  بار  این  که  و چین  ایران  همکاری خودرویی 

جدید و با تکیه بر پشتوانه محکم تری آغاز خواهد شد 

با پیش بینی بندهایی در آن، زمینه ورود فناوری به 

صنعت خودرو را فراهم کرده و انتظار می رود مسیر 

رقابتی این صنعت را رسیعرت از حد تصور بپیامید.

به گزارش خودروکار، یکی از زمینه های همکاری ۲۵ 

ساله ایران و چین صنعت خودرو است و از آن جا که 

به صورت تخصصی در زمینه خودروهای  بازار چین 

این  توان  می  عمل شده،  وارد  قیمت  ارزان  و  کیفی 

کشور را به عنوان بهرتین مرجع خودروهای کیفی و 

ایران دانست. ارزان برای سبد محصوالت خودرویی 

از  که  است  ها  سال  چین  و  ایران  اقتصادی  رابطه 

نزدیکی خاصی برخوردار است و این نزدیکی به ویژه 

در زمان تحریم کمک شایانی به صنعت خودرو ایران 

کرده چرا که چینی ها در این مدت یکی از منابع اصلی 

تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع مختلف 

بودند. خودروسازی  به خصوص 

در اوایل دهه ۹۰، چینی ها به ستون بخش خصوصی 

رشکت هایی  جای  و  شده  تبدیل  خودرو  صنعت 

اوضاع  و  گرفتند  را  هیوندایی  و  واگن  فولکس  مانند 

آنها  که سهم  رفت  پیش  ای  اندازه  به  چینی ها  برای 

از بازار خودروی ایران به مرز ۲۰ درصد نزدیک شد 

میزبان خودروهای چینی  نیز  ایران خودرو و سایپا  و 

شدند.

با به نتیجه رسیدن برجام حضور چینی ها در صنعت 

خودرو به پررنگی گذشته نبود و خودروسازان داخلی 

دادند و  ترجیح  به چینی ها  را  اروپایی  رشکت های 

حال که صحبت از همکاری طوالنی مدت ایران و چین 

مطرح شده چینی ها در تالش هستند تا با حاکمیت 

تغییر  با  تا  برسانند  امضا  به  همکاری  قرارداد  ایران 

دستخوش  همکاری  این  ها،  آن  رویکرد  و  ها  دولت 

نشود. نوسان 

بر این اساس در سند راهربدی این همکاری مشرتک، 

چین  و  ایران  خودرویی  همکاری  برای  محور  سه 

تعریف شده که»همکاری بین رشکت های خودروساز 

ایران و چین به منظور انتقال فناوری و تولید مشرتک 

از  ثالث  و کشورهای  بازار دو کشور  در  برای عرضه 

طریق ایجاد چرخه های تولید«، »مشارکت رشکت های 

خودرویی چینی با دو خودروساز بزرگ ایرانی از قبیل 

اشرتاک گذاری دانش فنی در زمینه ایجاد پلت فرم های 

صنعتی  شهرک  »طراحی  همچنین  و  و…«  مشرتک 

خودرو و صنایع مرتبط، با مترکز بر استفاده از فناوری 

آتی  همکاری  اصلی  محور  سه  تجدیدپذیر«،  انرژی 

ایران و چین به شامر می رود. خودرویی 

بر این اساس با آغاز این همکاری ایرانی ها از رسمایه 

و دانش فنی خودروسازان چینی بهره خواهند برد و 

در عوض چشم بادامی ها نیز حضور پررنگی در بازار 

ایران خواهند داشت. اسرتاتژیک خودروی 

به گزارش خودروکار، توسعه محصول و اقتصادی نیاز 

این  است  الزم  و  است  ایران  خودرو  صنعت  امروز 

موضوع در همکاری مشرتک ایران و چین مدنظر قرار 

گیرد چرا که صنعت خودرو پتانسیل باالیی دارد که 

با برنامه ریزی درست می توان به این هدف دست 

یافت.

رسوخ دانش فنی چینی ها به صنعت خودرو ایران
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
خودروسازان به سمت افزایش داخلی سازی خودروها حرکت کنند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گروه خودروسازی سایپا در زمینه طراحی و تولید خودروهای جدید 

گام های مناسب و درخور توجهی برداشته است، بنابراین امیدواریم در آینده حرکت به سمت افزایش داخلی 

سازی و توسعه بیشرت محصوالت پیگیری شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سایپا، علی آقامحمدی در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، 

درباره روندی که این گروه خودروسازی در تولید و تنوع محصول طی می کند، ترصیح کرد: با توجه به استقبالی 

که از خودروهای داخلی در بازار صورت گرفته است، توصیه می شود که تولیدکنندگان خودرو و قطعه نسبت به 

رشد تولید و پاسخ به درخواست متقاضیان تالش بیشرتی کنند. خوشبختانه یکی از مجموعه هایی که در این حوزه 

سطح فعالیت های خود را گسرتش داده، گروه خودروسازی سایپا است.

وی افزود: گروه خودروسازی سایپا نسبت به رشد تولید، ایجاد نوآوری در محصوالت و تولیدات به روز، برنامه 

های جامعی تدوین کرده و براساس آن در حال فعالیت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه محصوالت سایپا با استانداردهای باالتری نسبت به گذشته 

در حال تولید هستند، گفت: مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا کارهای بزرگی انجام داده است که به زودی نتیجه 

فعالیت تیم علمی و مهندسی این بخش با عرضه محصوالت جدید در بازار منایان می شود.

وی ترصیح کرد: بهره گیری از تکنولوژی های روز، ارتقا ایمنی خودروها و افزایش امکانات خودرو، بخشی از 

فعالیت هایی است که در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا در حال انجام است.

آقامحمدی ادامه داد: تا پایان سال جاری گروه خودروسازی سایپا محصوالت جدید خود را روانه بازار خواهد کرد 

و برنامه دارد تا سه سال آینده نیز ۹ محصول جدید دیگر وارد بازار کند که این امر با وجود تحریم های ظاملانه 

کار بسیار بزرگ و قابل تقدیری است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه بلند مدت سایپا این موضوع تعریف شده است که محصوالت تکراری به بازار 

عرضه نشود و همواره تنوع محصول پیگیری شود، گفت: دیگر مانند سال های گذشته شاهد تولید چند مدل 

محدود خودرو نخواهیم بود چرا که سایپا قصد دارد با توجه به سالیق و نیاز مردم نسبت به طراحی و تولید 

خودرو اقدام کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از اقدام هایی که گروه خوردوسازی سایپا مجدانه در 

حال پیگیری است تعریف روش های متنوع فروش با هدف تعادل بازار است؛ با این اتفاق نوسان قیمت خودرو 

کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه به نظام قیمت گذاری خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: برای آنکه خودروسازان از زیان خارج شوند 

بهرت است که نظام قیمت گذاری خودرو با تغییراتی همراه شود، در حال حارض عواملی غیر از تولیدکنندگان و 

مرصف کنندگان از رشد قیمت خودرو در بازار خودرو سود می برند و با تغییر فرآیند قیمت گذاری می توان بازار 

خودرو را با رشایط بهرتی مدیریت کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه گروه خودروسازی سایپا بسیار توامنند شده است، افزود: برای 

اینکه در جهش تولید به موفقیت های خوبی دست یافت توصیه می کنم که برنامه ریزی برای افزایش عمق 

ساخت داخل صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سایپا جهش تولید را هدف گذاری کرده است، ترصیح کرد: شعار گروه خودروسازی سایپا، جهش 

تولید از طریق جهش تکنولوژی است. این شعار نشان می دهد که رشد تولید در این کارخانه خودروسازی با 

جهش تکنولوژی عملیاتی خواهد شد و از سویی باید عنوان کنم که این خودروساز به سمت جهش تکنولوژی 

گام برداشته است.

ارز  نرخ  کاهش  که  حالی  در 

را  خودرو  نظیر  موازی  بازارهای 

را  زمینه  و  داده  قرار  تاثیر  تحت 

کرده  فراهم  قیمت  کاهش  برای 

اعالم  با  خریداران  برخی  است 

اینکه منتظر بازگشت پراید به کمرت 

از صد میلیون تومان هستند خرید 

انداخته اند. تعویق  به  را  خود 

به گزارش خربآنالین، هر چند تولید 

پراید در ایران متوقف شده است 

اما این خودرو همچنان خودروی 

قیمت گذاری  برای  بازار  شاخص 

است.

افزایشی  امسال  پراید  قیمت 

تومان  میلیون  هفتاد  به  نزدیک 

از محدوده ۶۰  و  کرده  تجربه  را 

 ۱۳۰ محدوده  به  تومان  میلیون 

است.  کرده  ورود  تومان  میلیون 

افزایش نرخ در حالی رخ داده که 

این رقم در ماه گذشته بسیار باالتر 

اما ریزش قیمت دالر و  بود حاال 

کف  تا  نرخها  کاهش  بینی  پیش 

کانال بیست هزار تومان از سوی 

برخی کارشناسان، این شائبه را در 

است  کرده  تقویت  خودرو  بازار 

که قیمت ها در آستانه شکسنت و 

هستند.  ریزش 

منایشگاه داران  اتحادیه  رییس 

پس  جدید،  قیمت های  درباره 

ارز گفته است: در  از ریزش نرخ 

دوران اوج  افزایش نرخ ارز  شاهد 

خودرو  قیمت  شدید  افزایش 

بوده ایم که  با کاهش قیمت دالر 

نرخ خودرو نیز روند نزولی را در 

پیش گرفت، به عنوان مثال خودرو 

 ۱۲۸ آن  قیمت  که   ۱۳۱ سایپا 

میلیون تومان بود در حال حارض 

به نرخ ۱۰۵ میلیون تومان رسیده 

که   ۱۵۱ سایپا  همچنین  است، 

قیمت آن ۱۴۵ میلیون  تومان بود 

با کاهش نرخ ارز به ۱۱۵ میلیون 

یافت. کاهش  تومان 

در  صنف  این  فعاالن  گفته  به 

خودروی  منایشگاه داران  اتحادیه 

به  تومان  میلیون  از ۱۹۰  کوییک 

۱۶۰ میلیون تومان رسید که حدود 

۳۰ میلیون تومان نرخ آن کاهش 

یافته است البته  پژو ۲۰۶ تیپ ۲  

نیز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی از 

قیمت ۲۵۰ میلیون تومان به نرخ 

۲۲۰ میلیون تومان رسید. خودرو 

سمند ال ایکس هم اکنون به  نرخ  

است  رسیده  تومان  میلیون   ۲۱۰

قیمت  افزایش  اوج   زمان  در  که 

۲۴۰ میلیون تومان بوده است.

یافته  کاهش  قیمت ها  چند  هر 

افزایش  فروشندگان  شامر  و 

اما  است  کرده  پیدا  محسوسی 

همچنان خریداری در بازار نیست 

و خریداران واقعی به استناد اینکه 

خواهد  بیشرت  کاهش  قیمت ها 

تعویق  به  را  خود  خرید  یافت، 

می اندازند. بسیاری معتقدند حتی 

نرخ هایی در محدوده سی میلیون 

تومان پایین تر از هفته های گذشته 

و  نیستند  واقعی  نرخ های  نیز 

قیمت ها کمرت از این میزان است.

اتحادیه  رییس  مومتنی، 

این  جواب  در  نیز  منایشگاه داران 

سئوال که آیا دریافت مشرتیان در 

قیمت ها  بیشرت  کاهش  خصوص 

به  خیر،می گوید:  یا  است  درست 

رکود  در  خودرو  بازار  کلی  طور 

ادامه  با  و  می برد  رس  به  کامل  

قیمت  ارز،  نرخ  ریزش  بودن  دار 

خودرو روند نزولی خواهد داشت 

و امکان دار اگر نرخ دالر به کانال 

برسد  کمرت  و  تومانی  هزار   ۲۷

میلیون   ۱۰۰ زیر  به  پراید  قیمت 

یابد. کاهش  تومان 

بازار خودرو درانتظار ریزش بیشتر قیمت ها 

وزیر صمت تاکید کرد:

 ایجاد شرکت های رقیب
 برای خودروسازان دولتی 

  
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: باید رشمنده مردم باشیم که نتوانستیم خودروی 

مناسب و باکیفیت عرضه کنیم.به گزارش ایلنا علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت اظهار داشت: 

متاسفانه در حوزه خودرو عقب افتادگی داریم و نتوانستیم آنطور که باید در ساخت داخل عمل 

کنیم. در تحریم ها مشخص شد که صنعت خودرو چه میزان وابستگی ارزی دارد و به محض اینکه 

پایه ارزی کشور افزایش پیدا می کند چندین برابر محصوالت نهایی مثل خودرو افزایش قیمت دارد. 

امیدواریم که با توجه وضعیت پیش آمده اقدامات الزم را در جهت ساخت داخل انجام دهیم.

وی افزود: در زمینه  خودرو نیز تصمیامت خوبی در حال اتخاذ است. باید برای رشکت های دولتی، 

رشکت های رقیب ایجاد کنیم که کیفیت را باال بربند و رقابت در بازار افزایش پیدا کند. بتوانیم گام 

به گام انحصار را بشکنیم که با بازار خوبی که در حوزه خودرو داریم امکان این فراهم شود که 

مرصف کنندگان از خودروی مناسب با قیمت مناسب برخوردار شوند.

رزم حسینی با اشاره به رشایط خودروسازی کشور ترصیح کرد: به دلیل همین رشایطی که گفتم 

باید رشمنده مردم باشیم که نتوانستیم خودروی مناسب با کیفیت مناسب عرضه کنیم. من فکر 

می کنم با همکاری خوبی که تا االن داشتیم و حتام در جهت تعمیق آن اقدام خواهیم کرد، بتوانیم 

زمینه ساخت داخل را بهبود ببخشیم.


