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رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن تاکید کرد:

 واگذاری زمین رایگان
 به سازندگان در طرح ملی مسکن

معاون بانک مرکزی اعالم کرد:

 فرصت یک ماهه 
برای فعال سازی رمز دوم پویا

عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ خبر داد:  

 پرداخت وام به متقاضیان 
دوگانه سوز کردن خودروها 

 بررسی بودجه ۹۹ 
در کمیسیون تلفیق تا پایان دی ماه

 اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع
 صندوق توسعه برای واحدهای تولیدی صادراتی
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 عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد:

 ورود جدی دستگاه قضا 
به پرونده های زمین خواری

خودروهای دپوشده در گمرک تعیین تکلیف می شوند؛

 پیشنهاد وزیر اقتصاد به دولت
 برای ترخیص ۵1۰۰ دستگاه خودرو 

نرخ تورم آذرماه به ٤٠ درصد رسید؛

افزایش 14/7 درصدی هزینه حمل و نقل

قیمت  در بازار سکه و ارز عقب نشینی کرد؛

فریز تقاضا برای خرید ارز در بازار

8 صفحه
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رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

 اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع
 صندوق توسعه برای واحدهای تولیدی صادراتی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
از منابع صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیالت رسمایه در گردش 

واحدهای تولیدی -صادراتی خرب داد.
به گزارش ایلنا، حمید زادبوم اظهار داشت: بر اساس مفاد بسته حامیت 
از صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی موظف است ۲۰۰۰ میلیارد 
بانک های  با  عاملیت  قرارداد  انعقاد  از طریق  را  منابع خود  از  تومان 
عامل به عنوان تسهیالت رسمایه در گردش و با نرخ ترجیحی در اختیار 
صادرکنندگان قرار دهد که از این مبلغ، ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک 
توسعه صادرات ایران و مابقی توسط سایر بانک ها در اختیار جامعه 

صادر کنندگان قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود:  نرخ این تسهیالت میانگین نرخ بهره منابع صندوق 
توسعه ملی و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده و تسهیالت پرداختی 
به صادرکنندگان شامل ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد 

منابع بانکی است.

تهرانی ها و کرجی ها به گوش باشند؛

زمان ثبت نام مجدد مسکن ملی اعالم شد
در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  اولیه  متقاضیان  غربالگری  این که  از  بعد 
استان تهران و الربز انجام شد که قطعا منجر به حذف افراد فاقد رشایط 
می شود، ثبت نام از افراد جدید حدود ۳۰ تا ۴۵ روز دیگر انجام خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی درباره 
زمان نام نویسی  مجدد از متقاضیان طرح  اقدام ملی مسکن در استان های 
تهران و الربز گفت: غربالگری در یک رسی از حوزه ها در اختیار ما نیست 
و باید از سیستم های بیرونی استفاده کنیم. برآورد ما این است که حدود 
۳۰ تا ۴۵ روز بررسی افراد واجد رشایط که فرم »ج« آنها سبز است طول 
خواهد کشید. اگر بعد از این که مشخص شد ظرفیت خالی  وجود  دارد 
که قطعا این طور است مجددا ثبت نام در استان های تهران و الربز انجام 
خواهد شد؛ کام این که در سایر نقاط کشور نیز به همین شکل عمل 
می شود.محمودزاده درباره این که آیا ممکن است تعداد واحدها افزایش 
پیدا کند گفت: تالش ما بر اساس افزایش ظرفیت است ولی باید منابع 
را هم در نظر گرفت. ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی برای تامین 
مسکن در حال تالش هستیم. ما باید سایر بخش ها مثل توان سیستم 
مثبتی  حرکت  با  امیدواریم  ببینیم.  هم  را  تسهیالت  تامین  در  بانکی 
 که در حوزه مسکن ایجاد شده این جریان را به صورت متداوم داشته 

باشیم.
قیمت  درخصوص  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختامن   و  مسکن  معاون 
واحدهای  طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران گفت: قیمت بر اساس 
هزینه  متام شده است. برآورد ما بر اساس قیمت های فعلی حدود ۲ تا 
۲.۵ میلیون تومان در هر مرت مربع به صورت ناخالص در متام کشور است 
و  این عدد به شکل متوسط تخمین زده می شود. واحدها از لحاظ سازه 
و مشخصات قیمت های متفاوتی دارند. ما برای این که  قیمت مسکن 
ارزان شود سه آیتم را در نظر داریم. یکی  زمین است که یا به صورت ۹۹ 
ساله یا به شکل فروش اقساطی ارایه می شود. در بحث اجرا بر روی بازار 
تعهدی مصالح  ساختامنی کار می کنیم که سازندگان بتوانند قیمت متام 
شده را پایین بیاورند. بحث سوم درخصوص تسهیالت است که جلسات 
متعددی با سیستم بانکی داشتیم و درخواست کردیم تا جایی که ممکن 

است عدد تسهیالت را کنرتل کنند تا فشاری به متقاضیان وارد نشود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:

هواپیماهای جدید وارداتی دست دوم هستند
دبیر انجمن رشکت های هواپیامیی از دست دوم بودن هواپیامهای 
محدودیت های  اساس  بر  گرچه  گفت:  و  داد  خرب  وارداتی  جدید 
تعریف شده نباید سن هواپیام بیش از ۲۰ سال باشد اما درخواست ما 
این است که با توجه به مشکالت و تحریم های کنونی تسهیالتی در 

این زمینه در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی -وزیر راه و شهرسازی- اعالم کرد که 
سه فروند ایرباس جدید به ناوگان هوایی کشور اضافه خواهد شد و 
مشکلی در زمینه تامین قطعات و مهندسی تعمیرات هواپیام نداریم.

مقصود اسعدی سامانی در این باره گفت: پس از تحریم های اخیر 
ایرباس  و  بوئینگ  جمله  از  هواپیامیی  معترب  رشکت های  آمریکا، 
قراردادهای خود را لغو کرده یا به حالت تعلیق درآوردند و مواردی 
که درباره واردات هواپیام اعالم می شود، مربوط به هواپیامی دست 

است. دوم 
گرفته رشکت های  تحریم های صورت  و  فشارها  علیرغم  افزود:  وی 
هواپیامیی داخلی در تالش هستند تا نیازهای کشور را در این حوزه 
تامین کنند و سختی های بسیاری در این زمینه وجود دارد.دبیر انجمن 
رشکت های هواپیامیی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا برای 
این نوع هواپیامها محدودیت سنی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ 
واردات  برای  سنی  محدودیت های  هواپیامیی  عالی  شورای  گفت: 
هواپیام دست دوم به ایرالین ها ابالغ کرده و آن اینکه نباید سن ناوگان 
وارد شده بیشرت از سال ۱۹۹۸ میالدی یعنی ۲۰ سال باشد اما با توجه 
به رشایط کنونی که درآن قرار داریم، پیشنهاد می شود تسهیالتی برای 

رشکت های هواپیامیی در نظر گرفته شود.
اسعدی سامانی اظهار کرد: هواپیامهایی که از نظر پروازهای انجام 
استفاده  مورد  ایران  در  می توانند  دارند،  پرواز  قابلیت  شده شان 
متولی  دستگاه های  منظر  این  از  می شود  پیشنهاد  و  بگیرند  قرار 
سخت گیری چندانی نداشته باشند. به عنوان مثال هواپیامی مسافری 
که ۱۰ سایکل پرواز انجام داده است و سن باالتر از ۲۰ سال دارد 
مشکلی برای پرواز ندارد و بهرت است به آن اجازه واردات داده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد:

 بررسی بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق
 تا پایان دی ماه

تالش  که  گفت   ۹۹ سال  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون تلفیق بسنت بودجه ای است که آثار مثبتی برای خروج از 

باشد. آینده داشته  رکود در سال 
به گزارش ایسنا، هادی قوامی در حاشیه جلسه علنی مجلس با اشاره 
به جلسه کیمسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ ، از تصویب آیین نامه 
داخلی این کمیسیون درباره شیوه حضور اعضا، شیوه بررسی کلیات و 
چگونگی رای گیری خرب داد.وی با بیان این که کمیسیون تلفیق امروز 
در دو نوبت و همچنین روز چهارشنبه نیز تشکیل جلسه خواهد 
داد یادآور شد: در هفته جاری کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ به رای 
گذاشته خواهد شد و از هفته آینده جلسات کمیسیون تلفیق در سه 

شیفت مورد بررسی قرار می گیرد.
قوامی با اشاره به بررسی جزئیات الیحه بودجه با حضور کارشناسان، 
منایندگان دولت و مرکز پژوهش ها و اتاق ایران اضافه کرد: تالش ما 
بر این است که جلسات کمیسیون تلفیق تا ۲۰ دی و نهایتا تا پایان 
امتام برسد و گزارش کمیسیون درباره بودجه به صحن  به  ماه  دی 

علنی ارائه شود.

قیمت  در بازار سکه و ارز عقب نشینی کرد؛

فریز تقاضا برای خرید ارز در بازار
هر قطعه سکه متام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران دیروز به چهار 
میلیون و ۴۹۰ هزار تومان کاهش یافت؛ همچنین قیمت دالر بار دیگر به کانال 

۱۲هزار تومان بازگشت.
بهای سکه متام بهار آزادی طرح جدید که تا چهار میلیون و ۵۷۰ هزار تومان 
باالرفته بود، دیروز روندی کاهشی یافته و حدود ۸۰ هزار تومان افت کرد.بر 
این اساس، هر قطعه سکه متام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و ۴۹۰ هزار 
تومان و هر قطعه سکه متام بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و ۴۸۰ هزار 

تومان فروخته شد.
مدار ارز نزولی شد

همزمان با کاهش قیمت در بازار ارز، قیمت دالر بار دیگر به کانال ۱۲هزار 

بازگشت. تومان 
به گزارش تسنیم، قیمت ارز که طی روزهای اخیر در کانال ۱۳ هزار تومان 
نوسان داشت وارد مدار نزولی شده و دیروز با ادامه این روند به کانال ۱۲ 
هزار تومان بازگشت.فعاالن بازار ارز اعالم کرده اند که تقاضا برای خرید ارز 
خواهد کمرت  هم  باز  آینده  روزهای  از  دالر  قیمت  و  ندارد  وجود  بازار   در 

 شد.
برخی از این افراد می گویند: فشار روانی ناشی از تقاضا برای تسویه های تجاری 
رشکت ها با طرف های خارجی در روزهای پایانی سال میالدی حداکرث تا ۱۰ دی 
ماه و عمدتاً تا ۴ دی ماه متام می شود و طبیعی است که از اواخر هفته و رشوع 

هفته آینده شاهد کاهش نرخ ارز باشیم.

شاخص قیمت کاالها و خدمات مرصفی خانوارهای 
کشور برحسب بخش های اصلی در آذرماه نشان 
می دهد سبزیجات و حبوبات با ۳۲.۳ درصد و پس 
از آن حمل و نقل با ۱۴.۷ درصد بیشرتین افزایش 

نرخ تورم را داشته اند.
به گزارش فارس، نرخ تورم ساالنه آذرماه ٩٨ برای 
خانوارهای کشور به ٤٠ درصد رسید که نسبت به 
همین رقم در ماه قبل، ١.١ درصد کاهش نشان 

می دهد.
شاخص قیمت کاالها و خدمات مرصفی خانوارهای 
آذرماه  در  اصلی  بخش های  برحسب  کشور 
 ۳۲.۳ با  حبوبات  و  سبزیجات  می دهد  نشان 
درصد   ۱۴.۷ با  نقل  و  حمل  آن  از  پس  و  درصد 
داشته اند.همچنین  را  تورم  نرخ  افزایش  بیشرتین 

مربوط  تورم  شاخص  تغییرات  کاهش  بیشرتین 
و  درصد   ۲.۵ منفی  با  سفید  و  قرمز  گوشت  به 
با منفی ۱.۳ درصد ثبت شده  آب، برق، سوخت 

 است. 
تورم نقطه به نقطه همه شاخص کاالهای خوراکی 
به  نسبت  آذرماه  در  خدمات  و  آشامیدنی  و 
مدت مشابه سال قبل از افزایش 6 تا ۵۱ درصدی 

است.  بوده  برخوردار 
بیشرتین افزایش تورم نقطه به نقطه آذرماه مربوط 
میزان  وکمرتین  درصد   ۵۰.۲ با  نقل  و  حمل  به 
افزایش نرخ تورم برای دخانیات با 6 درصد به ثبت 
رسیده است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم 
اقالم خوراکی و خدمات مرصفی خانوارها در ۱۲ 
روبه  روند  سال ۱۳۹۵  از  آذرماه  به  منتهی  ماهه 

سال  آذرماه  در  که  شاخص  این  و  داشته  رشدی 
۱۳۹۵ به میزان ۷.۲ درصد، در آذرماه ۱۳۹6، هشت 
آذرماه  و  درصد   ۱۸ گذشته  سال  آذرماه  درصد، 

امسال ۴۰ درصد ثبت شده است. 
 مقایسه دو شاخص بهای مرصف کننده در آبان 
و آذرماه امسال نشان می دهد که شاخص کل ۳.۲ 
آذرماه  در  کشور  خانوارهای  یعنی  رسیده،  درصد 
۳.۲ درصد بیشرت از آبان ماه برای کاالها و خدمات 

هزینه کردند.
تورم خوراکی ها در آذرماه نسبت به ماه قبل از آن 
افزایش  این  است. می توان  ثبت شده  ۴.۲ درصد 
قیمت را به دلیل رشایط آب و هوایی برخی اقالم 
که در این فصل عرضه آنها در بازار کاهش یافته، 

نسبت داد.

نرخ تورم آذرماه به ٤٠ درصد رسید؛

افزایش 14/7 درصدی هزینه حمل و نقل

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن تاکید کرد:

واگذاری زمین رایگان به سازندگان در طرح ملی مسکن
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن، بازآفرینی و اصالح بافت های فرسوده شهرها و روستاها را اولویت دولت در طرح ملی مسکن برشمرد و تاکید کرد: 

ساخت مسکن باید توسط مردم و با مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد و دولت باید در تسهیل این کار کمک کند.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی، بر وظیفه دولت مبنی بر واگذاری زمین رایگان به سازندگان در طرح ملی مسکن با مشارکت توسعه گران و انبوه سازان تاکید کرد.

روحانی اظهار کرد: در طرح ملی مسکن با فرمول مشارکتی، دولت زمین رایگان و امکانات الزم را در اختیار مشارکت کننده و توسعه گر قرار می دهد و با تسهیل 
در فرایند صدورمجوزها ، به ترسیع در اجرا کمک می کند تا در مدت زمان کمرتی واحدهای مسکونی ساخته شوند.

رئیس جمهور با اشاره به مزیت های ساخت مسکن در بافت های فرسوده گفت: بافت فرسوده در واقع مجموعه ای است که به صورت قانونی در گذشته ساخته 
شده و زیرساخت های الزم را دارد و ما می توانیم با بازسازی و اصالح این بافت، واحدهای مسکونی مناسب ساخته و در اختیار متقاضیان نیازمند مسکن قرار دهیم.

روحانی درمورد ساخت واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن در حاشیه شهرها نیز تاکید کرد: این اقدام  باید با هدف حل پایدار و قطعی موضوع حاشیه نشینی 
انجام شود به گونه ای که دیگر به هیچ وجه شاهد شکل گیری موضوعی به اسم حاشیه نشینی نباشیم.

در این جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، بعد از ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص روند اجرای طرح ملی مسکن، ثبت 
نام ها و اقدامات انجام شده در این زمینه، مواردی برای پیرشفت این طرح ملی به تصویب رسید.بر اساس این مصوبه شورای عالی مسکن، دستگاه های اجرایی 
که در داخل شهرها دارای زمین هستند مکلف شدند با کمک و همراهی وزارت اقتصاد، اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در پروژه 
های مسکن مورد استفاده قرار گیرد.اعضای شورای عالی مسکن همچنین تاکید کردند مکان های در نظر گرفته شده برای ساخت مسکن در طرح ملی باید دارای 
تاسیسات زیربنایی باشد، همچنین وزارت کشور نیز در زمینه صدور پروانه ساخت و ارائه مجوزهای مرتبط ، تاکیدات الزم را به شهرداری ها داشته باشد و بانک 

ها نیز براساس الگو و سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی، در ارائه تسهیالت خرید مسکن به خریداران همکاری منایند.
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ضمن  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 

بر  مبنی  پژوهش های مجلس  از مرکز  درخواستی 

بررسی میزان تحقق برنامه ششم توسعه، از اعضای 

کمیسیون تلفیق خواست تا در مورد توانایی بودجه 

۹۹ برای تحقق ۲۰ درصدی برنامه ششم توسعه، 

کنند. تحقیق 

در جلسه  میرزاده  ایسنا، سید حامیت  گزارش  به 

علنی مجلس در نطق میان دستور خود ضمن بیان 

این مطلب که برای دوره یازدهم مجلس ثبت نام 

افزایش  به  مربوط  مشکالت  گفت:  است،  نکرده 

قیمت بنزین چیزی نیست که بتوان آن را فراموش 

کرد. مجلس باید بی تدبیری را در کنار عدم امکان 

اقدام فراتر از قانون اساسی، در فضای غیر سیاسی 

و کارشناسی تحلیل کند.

وی با بیان اینکه قانون شکن منی تواند قانونگذار 

نامزدهای دوره  از متام  اظهار کرد:  باشد،  مناسبی 

در  حضور  برای  که  می خواهم  مجلس  یازدهم 

این  منونه  نکنند.  شکنی  قانون  قانونگذار  جایگاه 

مشاهده  انتخاباتی  وعده های  در  شکنی  قانون 

می شود که راجع به استخدام، راه و صنایع و معادن 

اظهارنظرهایی می شود که هیچ ارتباطی با وظایف 

ندارد. منایندگی 

مناینده مردم گرمی در مجلس ضمن تشکر از تهیه 

انتخاباتی تاکید این میثاق نامه را به  میثاق نامه 

نشدن  همراه  کرد:  اظهار  و  دانست  ملی  منافع 

مجلس دهم با استانی شدن انتخابات، ضایعه ای بر 

بود. گفت وگوی ملی 

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 

ضمن دفاع از شیوه علمی اداره کردن جامعه گفت: 

همه دنیا قبول دارد که یا باید کشور را دیمی اداره 

کرد و یا علمی. بافته های ذهنی، دیمی اداره کردن 

است. یافته های علمی اما کشور را رشد می دهد و 

این هامن چیزی است که دنیای کفر به آن عمل 

می کند. ما نیز از قرآن الهام گرفته ایم و برای کشور 

همین  اگر  می کنم  فکر  نوشته ایم.  اساسی  قانون 

امروز آتش بس وضع قوانین را اعالم کنیم باز هم 

برنامه  دهم  مجلس  همین  افتخار  کرده ایم.  دیر 

ششم توسعه است. کسانی که می خواهند مجلس 

را نقد کنند قانون برنامه ششم را نقد کنند.

گفت:  دهم  مجلس  منتقدان  از  انتقاد  در  وی 

منتقدان مجلس یک صفحه بنویسند و بگویند که 

انصاف  مقدار  یک  است.  کرده  خطا  کجا  مجلس 

داشته باشند. بدون استناد علمی منی شود حرف زد. 

مجلس کدام کار را باید می کرد که نکرد.

را  کشور  مسئله  مجلس  در  گرمی  مردم  مناینده 

ناراحتی،  گفت:  و  کرد  عنوان  عمومی  نارضایتی 

ناامیدی و بی اعتامدی از نتایج این نارضایتی است. 

کمبود  کشور  مهم  مسئله  این  و  مشکالت  ریشه 

اساس  بر  تبعیضی که  تبعیض است.  بلکه  نیست 

قانون اساسی می توانستیم آن را مدیریت کنیم و 

نکردیم همه به این نکته که مشکل تبعیض است 

کشور  در  اگر  که  معتقدند  همه  دارند.  اذعان 

نیست، برای هیچ کس نباشد و اگر هست، برای 

باشد. همه 

وی با اشاره به سند برنامه ششم توسعه گفت: برای 

رفع این تبعیض یک کار می توان انجام داد و آن 

به برنامه ششم توسعه مربوط است. ما این سند 

را پنج ساله نوشته ایم. سه سال آن متام شده است. 

مرکز پژوهش های مجلس باید اعالم کند که تا پایان 

سال ۹۸ چند درصد از این سند محقق می شود. در 

واقع باید ۶۰ درصد آن اعامل شود. اگر ۶۰ درصد 

مجلس  به  مقرص  دستگاه های  نکند،  پیدا  تحقق 

 ۲۰ که  می ماند  باقی  درصد   ۴۰ می شود.  معرفی 

درصد اول آن به الیحه بودجه سال ۹۹ و ۲۰ درصد 

دوم آن به بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط می شود پس 

بودجه فعلی باید ۲۰ درصد برنامه ششم توسعه 

را محقق کند.

وی در پایان نطق خود خطاب به منایندگان فعال 

در کمیسیون تلفیق گفت: بررسی کنید و ببینید که 

آیا بودجه ۹۹ می تواند ۲۰ درصد سند برنامه ششم 

را محقق کند یا خیر؟ اگر این کار را انجام ندهیم 

بر خالف برنامه عمل کرده ایم.

  

بودجه ۹۹ باید ۲۰ درصد برنامه ششم توسعه را 
محقق کند

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

تلفن سازمان آگهی ها :
44967589
44026612

طی اطالعیه ای اعالم شد؛

 آمادگی شرکت بازرگانی دولتی
 برای خرید گندم از کشاورزان 

رشکت بازرگانی دولتی ایران با وجود پایان مهلت خرید تضمینی گندم با صدور 

اطالعیه ای اعالم کرد که این رشکت بر اساس وظایف ذاتی خود، آماده خرید 

بدون محدودیت متامی گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی است.

به گزارش روابط  عمومی رشکت بازرگانی دولتی ایران، رشکت بازرگانی دولتی 

گندم  خرید  آماده  همواره  خود  قانونی  وظایف  به  عمل  راستای  در  ایران 

تولیدی کشاورزاِن عزیز با نرخ تضمینی است و به اطاّلع کشاورزان پرتالش 

می رساند که در سال جاری پول گندم ها در کمرتین زمان ممکن و ترجیحاً 

به روز پرداخت شد و برای خرید فعلی نیز با هامن رویه انجام خواهد شد.

 این رشکت بر اساس وظایف ذاتی خود، آماده خرید بدون محدودیت متامی 

گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی است.

واردات گندم از روسیه و اکراین آغاز شد 

به صورت نقدی و بدون هیچ  را  ایران خرید گندم  بازرگانی دولتی  رشکت 

محدودیتی انجام خواهد داد؛ لذا ضمن اعالم آمادگی برای پذیرش محل های 

انباشت گندم، خواستار معرفی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است تا عملیات 

اجرایی خرید را به رسعت آغاز مناید.

جلسه کمیته دستمزد فردا برگزار می شود
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته دستمزد کارگران با یک 

ماه تأخیر در تاریخ ۴ دی ماه برگزار می شود گفت: باید تورم کاال هایی را که 

در زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد به عنوان مالک تعیین دستمزد قرار داد.

به گزارش تسنیم، محمدرضا تاجیک، مناینده کارگری در شورای عالی کار، درباره 

برگزاری جلسات این شورا کارگران گفت: جلسه شورای عالی کار سه شنبه 3 دی 

ماه ساعت ۴ برگزار می شود. دستور کار این جلسه، تعاونی مسکن کارگران و 

بررسی تأمین مسکن ارزان برای این قرش اعالم شده است.

کار سبد  با دستور  کمیته دستمزد  ماه  اینکه چهارشنبه ۴ دی  بیان  با  وی  

معیشت و بررسی دستمزد ۹۹ برگزار می شود افزود: از ابتدای سال تا کنون دو 

جلسه کمیته دستمزد برگزار شده است؛ جلسه اول در تاریخ ۱3 آبان ماه برگزار 

و در این جلسه مقرر شد دولت با توجه به وظیفه حاکمیتی خود اطالعات 

تورم و قیمت اقالم خوراکی را به اعضای کمیته دستمزد ارائه دهد، زیرا سبد 

معیشت خانواده از دو بخش اقالم خوراکی و غیرخوراکی تشکیل شده است.

مجلس هم برای افزایش دستمزد کارگران دست به کار شد/پیشنهاد افزایش 

۴۰درصدی مزد ۹۹

قیمت  اطالعات  از  کار ترصیح کرد: بخشی  کارگری در شورای عالی  مناینده 

اقالم خوراکی که در تاریخ ۲7 آبان ماه اعالم شد، در اختیار اعضا قرار گرفت.

تاجیک گفت: با افزایش قیمت بنزین متام برآورد های ما درباره سبد معیشت 

خانواده در سال آینده تغییر کرد، زیرا ما اعتقاد داریم افزایش قیمت بنزین 

به روی قیمت کاال های دیگر تأثیر دارد، به همین دلیل قرار شد برای تعیین 

تأثیر قیمت اقالم خوراکی در سبد معیشت خانواده ها در سال آینده بررسی 

بیشرتی داشته باشیم.

وی با یادآوری اینکه اقالم غیرخوراکی سبد معیشت خانواده شامل بهداشت و 

درمان، آموزش و مسکن و پوشاک می شود، گفت: جلسه بعدی کمیته دستمزد 

با یک ماه تأخیر در تاریخ ۴ دی ماه برگزار می شود.

عضو شورای عالی کار ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار به دو موضوع تورم و 

هزینه های زندگی می پردازد؛ در بحث هزینه های زندگی باید قیمت کاال ها را 

در فرمول هایی قرار دهیم و میزان سبد معیشت را به دست آوریم. در تأثیر 

تورم در حقوق کارگران باید تورم کاال هایی که در زندگی کارگران تأثیر مستقیم 

دارد در نظر گرفته شود، نه تورم کلی کشور که هیچ ارتباطی با کارگران ندارد 

و واقعی نیست.وی با بیان اینکه سبد معیشت خانواده کارگری از 3 میلیون 

و 75۲هزار تومان به 5 میلیون و 55۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان رسیده 

است، گفت: هر سال درصد پیشنهادی افزایش حقوق کارگران بر مبنای پایه 

حقوق آن ها سنجیده می شود که درست نیست و باید بر مبنای سبد معیشت 

خانواده ها افزایش حقوق داشته باشیم، به عنوان مثال اگر میزان افزایش حقوق 

را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و این افزایش برمبنای پایه حقوقی کارگران که یک 

میلیون و 5۰۰ هزار تومان است در نظر گرفته شود، حدود ۶۰۰هزار تومان 

خواهد بود، در صورتی که اگر آن را بر مبنای سبد معیشت که حدود ۶ میلیون 

تومان است تعیین کنیم، میزان افزایش حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 

می شود و همین موضوع باعث می شود فاصله حقوق و نیاز های خانواده ها 

دولت حقوق  و  کارفرمایان  اینکه  ابراز  با  کار  بیشرت شود.عضو شورای عالی 

واقعی کارگران را پرداخت منی کنند، گفت: در حد امکان باید میزان افزایش 

حقوق کارگران بر حسب سبد معیشت افزایش یابد تا فاصله بین حقوق و 

افزایش می یابد، در  فاصله  این  اما هرساله  کند،  پیدا  کاهش  سبد معیشت 

 حالی که حقوق کارگران به حدی نیست که جوابگوی نیاز های خانواده آن ها

 باشد.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 

فرارهای  با  مقابله  درصورت  گفت: 

مالیاتی می توان درآمدی معادل 3۰ 

و  کسب  تومان  میلیارد  هزار   ۴۰ تا 

داد. کاهش  را  بودجه  کرسی 

با  صفرعلی اسامعیلی، در گفت وگو 

فرارهای  با  مقابله  لزوم  درباره  مهر 

بودجه  کرسی  جربان  جهت  مالیاتی 

اینکه  برای  داشت:  اظهار  کشور، 

بودجه کشور بدون نفت بسته شود، 

اهمیت  بسیار  مالیاتی  درآمدهای 

وزارت  در  مسئولین  تصمیم  و  دارد 

این  نظارتی  دستگاه های  و  اقتصاد 

فرار  از  بخشی  بتوانند  که  است 

مالیاتی که به دالیل مختلف صورت 

راه های  و  کنند  شناسایی  می گیرد، 

فرار را ببندند. براین اساس می توان 

تقریباً 3۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان 

کرد. تأمین  بخش  این  از  درآمد 

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 

فرار  مختلف  ابزارهای  به  اشاره  با 

حساب های  کرد:  ترصیح  مالیاتی، 

نیابتی، مناطق آزاد و مناطق ویژه از 

امکان  ابزارها هستند که  این  جمله 

مالیاتی  فرارهای  تداوم  از  جلوگیری 

دارد. وجود  آنها 

وی در خصوص تأمین نیازهای کشور 

از بازار داخلی، ترصیح کرد: براساس 

رهنمون های رهربی، اسرتاتژی ما باید 

خودکفایی و تولید ملی باشد. هرچه 

ارز  باشد  کمرت  خارج  به  وابستگی 

کمرت از کشور بیرون می رود و این به 

نفع اقتصاد ماست. 

در  مسئولین  حارض  حال  در 

آن بسرتهای  کردن  فراهم   حال 

 هستند.

موضوع  اصل  کرد:  تاکید  اسامعیلی 

این است که ما به پول نیاز داریم تا 

کرسی بودجه را جربان کنیم. دولت 

حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان از 

بودجه را رصف کمک به صندوق های 

بازنشسته ها  حقوق  پرداخت  برای 

می کند، این مساله باید مدیریت شود 

تا کرسی بودجه کاهش یابد.

وی افزود: همچنین ۱۴ شاخص جدید 

در بودجه دیده شده که یکی از آنها 

بودجه ریزی براساس عملکرد است. 

که  موضوعاتی  اگر  آنکه  مهم  نکته 

رهربی فرمودند را دولت در بودجه 

واقعی  بودجه  و  می کرد  لحاظ 

کمرت  بسیار  مشکالت  می شد،   بسته 

می شد.

 با جلوگیری از فرارمالیاتی؛

 ۴۰هزار میلیارد تومان از کسری بودجه 
 کاهش می یابد

 عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد:

 ورود جدی دستگاه قضا 
به پرونده های زمین خواری

   

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خوشبختانه 

در چند ماه اخیر قوه قضائیه به صورت جدی به 

از  تعدادی  با  و  کرده  ورود  خواری  زمین  مسئله 

از  است،  برخورد کرده  پرونده کالن زمین خواری 

این رو امیدواریم این روند مثبت همچنان ادامه 

باشد. داشته 

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس 

در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تداوم بروز 

متأسفانه  گفت:  کشور،  در  خواری  زمین  معضل 

بازها  اظهارات مسئوالن  و  اقدامات  متام  با وجود 

شاهد بروز معضل زمین خواری، جنگل خواری و 

کوه خواری در مناطق مختلف کشور هستیم که 

این مسئله نشان دهنده آن است که راه حل های 

کنونی پاسخگوی مقابله با زمین خواری نیست.

مناینده مردم اقلید در مجلس ادامه داد: در رشایط 

کنونی زمین خواری به دو صورت کلی انجام می 

با ساخنت قولنامه های  افراد سودجو  شود، برخی 

نیز  برخی  و  کرده  خواری  زمین  به  اقدام  جعلی 

زمینی را خریداری کرده و پس از آن چندین برابر از 

وسعت خریداری شده را ترصف می کنند.

وی گفت: به نظر من مهم ترین عامل مقابله با 

زمین خواری در کشور، اجرا و تکمیل طرح کاداسرت 

و  مرز  تعیین  و  دقیق  برداری  نقشه  قطعا  است، 

مالیک دقیق اراضی می تواند دست زمین خواران 

را از ترصف بر اراضی کوتاه کند.

داد:  ادامه  دهم  مجلس  در  مردم  مناینده  این 

در رشایط  نخست  گام  در  باید  نظارتی  مسئوالن 

کنونی بر اساس اسناد موجود مالکیتی، بر اراضی با 

سند نظارت کنند تا در آینده طرح کاداسرت تکمیل 

عملیاتی شود. و 

اخیر  ماه  چند  در  خوشبختانه  گفت:  افضلی 

زمین  مسئله  به  جدی  صورت  به  قضائیه  قوه 

کالن  پرونده  از  تعدادی  با  و  کرده  ورود  خواری 

رو  این  از  است،  کرده  برخورد  خواری  زمین 

داشته  ادامه  مثبت همچنان  روند  این   امیدواریم 

باشد.

اغلب  داد:  ادامه  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 

پدیده زمین خواری در مناطق و نقاط معروف و 

قابل پیش بینی صورت می گیرد، از این رو مترکز 

دستگاه نظارتی و قضایی باید بر روی این مناطق 

باشد تا روند زمین خواری کند و در نهایت متوقف 

شود.

ادامه پرداخت تسهیالت و اعتبار اشتغال
 و توسعه روستایی 

مبعاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 

گفت: دولت اقدام مهم پرداخت تسهیالت اشتغال و اعتبار 

روستایی را با هدف توسعه پایدار روستاها ادامه می دهد.

محمد امید افزود: پیشنهاد دولت این است که اعتبار اشتغال 

و توسعه روستایی پنج ساله شود و به طور قطع مجلس نیز 

همراهی الزم را در این زمینه  انجام می دهد تا بتوانیم این 

اعتبار را برای سال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ داشته باشیم.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای ویژه دولت با وجود تامین 

همه زیرساخت های فراهم شده در بحث بهداشت، آموزش، 

گاز و برق تامین اشتغال روستایی بود زیرا زیرساخت ها به 

تنهایی برای روستاها کافی نیست و ثروت آفرینی، ایجاد کار 

و تولید مناسب از جمله مواردی بود که باید مورد توجه 

دولت قرار می گرفت.

امید اظهار داشت: در این ارتباط ۱.5 میلیارد دالر از صندوق 

توسعه ملی که با تجمیع منابع بانکی این رقم به ۱۸ هزار 

میلیارد تومان رسید، پیش بینی شد.

وی ادامه داد: از این میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در 

بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشگری هزینه 

شده است و تاثیر خوبی در ایجاد اشتغال پایدار داشته است.

روستایی  اشتغال  اعتبار  تزریق  با  کرد:  اضافه  امید 

دیده  روستاها  در  معکوس  مهاجرت   نرخ 

می شود.

وی در باره اهمیت محرومیت زدایی روستاها گفت: در این 

ارتباط سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان برای عمران و 

آبادانی روستاهای کشور جذب و در تامین زیرساخت ها از 

جمله آب، برق، گاز و سایر موارد دیگر هزینه شد و این 

روند برای امسال هم ادامه دارد و در بودجه سال ۹۹ نیز 

پیش بینی شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 

گفت: با اعتباری که بخش های مختلف دولت و رشکت های 

دولتی می گذارند انتظار می رود این اعتبار  برای سال آینده 

به ۱5 هزار میلیارد تومان برسد.

امید ادامه داد: نظام جمهوری اسالمی در روستاها کارهای 

خوبی انجام داده و زیرساخت های روستایی در بخش راه، 

بهداشت، آموزش، گاز و برق  امروز قابل قیاس با گذشته 

نیست و به طور تقریبی همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار از 

این مزایا برخوردار هستند.

در صورت تصویب اختصاصی شدن درآمدهای طرح در 
مجلس، صورت می گیرد؛

تحول عملیاتی در طرح ملی کاداستر 
امیدواریم طرح مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 

زیرساخت  برای  کاداسرت  درآمدهای  اختصاص  در خصوص 

های این طرح، به جهت منافع عدیده ای که برای کشور 

دارد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نیز مورد 

موافقت قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 

علی هادی معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان با 

اشاره به اهمیت کاداسرت در مدیریت و آمایش زمین، شفاف 

سازی مالکیت ها و جلوگیری از زمین خواری و اختالفات 

ملکی افزود: علیرغم اینکه ماده ۱7 قانون کاداسرت )حدنگار( 

رصف  باید  کاداسرت  ملی  طرح  درآمدهای  دارد  رصاحت 

زیرساختهای آن شود لکن هر سال با رایزنی هایی، بخش 

عمده ای از آن به هالل احمر و سایر بخش ها اختصاص 

داده می شود که امیدواریم با حامیت کمیسیون حقوقی و 

قضایی، کمیسیون تلفیق و همه منایندگان مجلس، امسال 

این طرح جزء درآمد اختصاصی محسوب شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه تنها کشور ما و چند کشور دیگر 

اند اظهار داشت: تا  موفق به اجرای کامل کاداسرت نشده 

طرح  خود  به  کاداسرت  درآمدهای  درصد   ۲۰ فقط  کنون 

است. یافته  اختصاص 

ترشیح  با  ثبت  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 

برنامه های  راستای  در  سازمان  این  اقدامات  و  ها  برنامه 

تحولی قوه قضائیه بویژه اصالح برخی دیگر از روش ها و 

فرآیندهای منسوخ شده به جهت ترسیع و تسهیل در ارائه 

خدمات به مردم اظهار داشت: در بسیاری از موارد رضورتی 

ندارد مردم را معطل کارهایی بکنیم که لزوما باید به صورت 

متمرکز در ستاد سازمان تصمیم گیری شود و لذا با احصاء 

بسیاری از این موارد و تفویض اختیارات به مدیران استانی و 

برون سپاری حساب شده برخی از امور، امیدواریم از ابتدای 

سال آینده شاهد ترسیع و تسهیل برخی دیگر از فرآیندهای 

سازمان ثبت باشیم.

امالک کشور یک  و  اسناد  ثبت  اینکه سازمان  بیان  با  وی 

وظایف  و  است  مردم  به  رسان  خدمت  بزرگ  سازمان 

داد:  ادامه  دارد  برعهده  را  متنوعی  و  مهم  مأموریتهای  و 

عامه مردم این تلقی را دارند که این سازمان رصفا وظیفه 

صدور اسناد مالکیت را بر عهده دارد در حالیکه وظایف 

های  بخش  در  آن  تأثیر  و  نقش  و  ثبت  سازمان  سنگین 

حدی  به  کشور  ای  توسعه  و  اقتصادی  قضایی،  مختلف 

سازمان  این  دل  در  آن  های  بخش  از  بسیاری  که  است 

برخوردار  زیادی  اهمیت  از  مجزا  سازمانی   همچون 

هستند.

 

  

سخنگوی ستاد بودجه اعالم کرد:

برآورد میزان صادرات نفت در بودجه 
سخنگوی ستاد بودجه با رد برخی اخبار منتسب به وی درباره میزان صادرات نفت در سال جاری و ادعای غیرواقعی بودن برآورد صادرات و قیمت نفت در 

سال آینده تاکید کرد: برآورد میزان صادرات نفت و قیمت آن در الیحه بودجه ۹۹ بر اساس واقعیات و پیش بینی های دقیق کارشناسی و فنی انجام شده است.

به گزارش ایلنا، مژگان خانلو  با انتقاد از تحریف و تقطیع سخنانش از مصاحبه با رادیو اقتصاد در خصوص میزان صادرات نفت خام در سال جاری و در الیحه 

بودجه بودجه سال ۱3۹۹ گفت: در متام مصاحبه ها و نوشتارها به رصاحت عنوان شده است که آمار واقعی صادرات نفت خام در سال جاری کامال متفاوت از آمار 

و ارقام انتشار یافته در جراید است و ثبات بازار ارز در ماه های سال جاری گواه این ادعا است.

وی تاکید کرد:  متام ارکان نظام در تالش برای مقابله با آثار تحریم ها و خنثی کردن اقدامات و کارشکنی دشمنان در فروش و صادرات نفت خام بوده و هستند 

و قطعاً نتایج این تالش های همه جانبه اهداف پیش بینی شده را محقق خواهد کرد.سخنگوی ستاد بودجه ترصیح کرد: تردیدی نیست که پیش بینی های دولت 

در لوایح بودجه سنواتی در انتظارات جامعه تاثیر خواهد گذاشت و هر چه به واقعیت نزدیک باشد، که هست، باعث ایجاد امید آفرینی واقعی و انگیزه برای  

فعاالن اقتصادی خواهد شد.خانلو همچنین با رد برخی اخبار منتسب به وی درباره میزان صادرات نفت در سال جاری و ادعای غیرواقعی بودن برآورد صادرات 

و قیمت نفت در سال آینده تاکید کرد: برآورد میزان صادرات نفت و قیمت آن در الیحه بودجه۹۹ بر اساس واقعیات و پیش بینی های دقیق کارشناسی و فنی 

انجام شده است.
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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 

مجلس گفت: تغییر در نرخ سود بانکی از 

جمله مواردی است که در تصویب نهایی 

بازنگری  و  تغییر  مورد  مجلس  در  الیحه 

واقع خواهد شد.

به گزارش دیوان اقتصاد،محمد حسینی در 

گفتگوی با ایِبنا با بیان اینکه اصالح نظام 

بانکداری اسالمی یکی از ملزومات بهبود 

وضعیت اقتصادی کشور بود، گفت: اصالح 

به اهمیت موضوع  با توجه  بانکی  نظام 

که  بوده  مجلس  بین  ذره  زیر  ها  مدت 

خوشبختانه رسیدگی به آن به ایستگاه آخر 

رسید.

شورای  مجلس  در  تفرش  مردم  مناینده 

اسالمی، با تاکید بر اینکه انجام اصالحاتی 

در قوانین برای کارآمد سازی هر چه بیشرت 

شبکه بانکی الزم بود، ترصیح کرد: بانک 

ها با قانون جدید در این حوزه می توانند 

نقش  و  کرده  تقویت  را  خود  مالی  بنیه 

اساسی خود را در اقتصاد ایفا کنند.

حسینی با بیان اینکه استفاده کنندگان از 

تسهیالت نیز در قانون جدید بانکی رشایط 

بهرتی را تجربه می کنند، افزود: با توجه به 

مدنظر قرار دادن نظرات کارشناسان بانکی 

در بررسی الیحه اصالح نظام بانکداری این 

از قوام کافی برای بهبود وضعیت  الیحه 

برخوردار است.

این مناینده مردم در مجلس دهم، با تاکید 

بر اینکه به برخی از اما و اگرهای رشعی 

نظام  اصالح  الیحه  در  بانکی  حوزه  در 

است، گفت:  داده شده  پاسخ  نیز  بانکی 

به  که  منابع  یکرسی  از  استفاده  رشایط 

عنوان درآمدها طبقه بندی شده و اقتصاد 

کشور را فلج کرده نیز برای بانک ها تغییر 

می کند.

با  ها  بانک  رفتار  ازاینکه  انتقاد  با  وی 

مشرتیان در زمان ارایه تسهیالت و سپرده 

الیحه  این  در  افزود:  دارد،  تفاوت  گیری 

سعی شده بهبود وضعیت بانک داری از 

باشد. مدنظر  مشرتی  حیث 

سود  نرخ  در  تغییر  داد:  ادامه  حسینی 

در  که  است  مواردی  جمله  از  بانکی 

مورد  مجلس  در  الیحه  نهایی  تصویب 

شد. خواهد  واقع  بازنگری  و  تغییر 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 

نگاه  شد:  یادآور  اسالمی،  شورای  مجلس 

ها  دارایی  سمت  به  ها  بانک  اقتصادی 

ثابت و میزان اعتبار دهی مناسب نیست 

تر  شفاف  قوانین  شده  سعی  رو  این  از 

دیده شود تا نظام اقتصادی کارایی الزم را 

پیدا کند.

تغییر نرخ سود بانکی در تصویب نهایی 
طرح بانکداری بازنگری می شود

یکبار  رمز  کاربران  های  نگرانی  از  یکی 

برای  کافی  زمان  آیا  که  است  این  مرصف 

استفاده از این رمز در درگاه های اینرتنتی 

بله!  که  است  این  پاسخ  خیر؟!  یا  دارند  را 

نگران از بین رفنت رمز یکبار مرصف در کوتاه 

نباشید. مدت 

به گزارش دیوان اقتصاد، از امروز استفاده از 

رمز یکبار مرصف دوم میان مشرتیان نظام 

ملی  بانک  مشرتیان  و  شده  فراگیر  بانکی 

می   60 اپلیکیشن  از  استفاده  با  نیز  ایران 

توانند این رمز را تولید و استفاده کنند.

اما گاه این اضطراب میان استفاده کنندگان 

زمان  که  دارد  وجود  مرصف  یکبار  رمز  از 

های  درگاه  در  کارت  اطالعات  جایگذاری 

این  از  و  باشد  ثانیه   60 از  بیش  پرداخت، 

رو رمز تولید شده غیر قابل استفاده شود یا 

بسوزد. اصطالحا 

کاربران اپلیکیشن 60 باید بدانند که زمان 60 

ثانیه اعالم شده در این اپلیکیشن، برای تولید 

رمز است، در حالی که زمان اعتبار رمز یکبار 

مرصف تولید شده در این سامانه دو برابر 

این عدد است.

دهد،  می  نشان  های  بررسی  که  طور  آن 

کاربران  توسط  شده  استفاده  زمان  مدت 

درگاه  روی  بر  کارت  اطالعات  تکمیل  برای 

از دو  به طور متوسط کمرت  پرداخت  های 

دقیقه است، از این رو کاربر در جایگذاری 

به  پرداخت  درگاه  روی  بر  کارت  اطالعات 

اندازه کافی زمان خواهد داشت و رمز یکبار 

مرصف تولید شده نیز در این مدت معترب 

بود. خواهد 

حجم  توانسته  کنون  تا  ایران  ملی  بانک 

از  استفاده  به  را  مشرتیان  از  توجهی  قابل 

یکبار  رمز  تولید  منظور  به   60 اپلیکیشن 

کند. ترغیب  دوم  مرصف 

زودی  به  مرکزی،  بانک  اعالم  اساس  بر 

بانکی  های  کارت  ایستای  دوم  رمزهای 

غیرفعال شده و تنها رمزهای یکبار مرصف 

بود. خواهند  استفاده  قابل 

نگران سوختن
 رمز دوم یکبار مصرف نباشید!

بانک مرکزی امکان استعالم چک صیادی را از طریق تارمنای این بانک 

به صورت رایگان فراهم کرد.

طریق  از  صیادی  چک های  استعالم  امکان  اقتصاد،  دیوان  گزارش  به 

تارمنای بانک مرکزی به نشانی cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس 

چک های  در  مندرج  رقمی   ۱6 استعالم  شناسه  می توانند  مشرتیان 

وارد  مرکزی  بانک  سایت  صیادی  چک  استعالم  بخش  در  را  صیادی 

 کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام

 کنند.

الزم به ذکر است که پیش از این استعالم چک ها از طریق پیامک با 

پابرجا  هزینه ۳۵0 تومانی امکان پذیر بود که این روش نیز همچنان 

است. برای این کار قبل از دریافت چک می توانید شناسه استعالم ۱6 

رقمی مندرج در چک های صیادی را به سامانه استعالم پیامکی بانک 

مرکزی به شامره ۷0۱۷0۱ پیامک کنید )۱*۱* شناسه استعالم ۱6 رقمی( 

تا از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های 

برگشتی ثبت شده در سامانه بانک مرکزی اطالع پیدا کنید. نکته مهم 

اینکه شناسه استعالم باید بدون هیچ گونه کاراکرت اضافی برای سامانه 

ارسال شود.

شاخص های  اساس  بر  رتبه بندی  به صورت  استعالم  جواب 

مرور باهم  را  آن  جزئیات  که  می شود  داده  اطالع  شام  به   رنگی 

 می کنیم.

یا  بوده  برگشتی  چک  سابقه  هرگونه  فاقد  چک  صادرکننده  سفید: 

است. شده  اثر  سوء  رفع  موارد  متامی  سابقه،  وجود  درصورت 

زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکرث مبلغ ۵ 

میلیون تومان تعهد برگشتی است.

یا  برگشتی  فقره چک  چهار  الی  دو  دارای  صادرکننده چک  نارنجی: 

است. برگشتی  تعهد  تومان  میلیون   ۲0 مبلغ  حداکرث 

قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکرث 

مبلغ ۵0 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از 

مبلغ ۵0 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

از طریق تارنمای بانک مرکزی؛

استعالم رایگان چک صیادی 
امکان پذیر شد

مدیرعامل بانک صادرات خبر داد؛

عبور منابع بانک صادرات
 از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان

مدیرعامل بانک صادرات ایران اعالم کرد که منابع این بانک از مرز 

۲00 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

به گزارش دیوان اقتصاد، حجت الله صیدی در یادداشتی در صفحه 

خود در شبکه اجتامعی اینستاگرام نوشت: »همکارانم در آخر پاییز 

گل کاشتند. فتح قله دو هزار تریلیون ریالی در سپرده های بانکی و 

اهتزاز پرچم موفقیت بر دست های توامنند بیش از بیست و شش 

هزار همکار ارزشمندم در رسارس شبکه بانک صادرات ایران، حالوت 

ورود به منطقه سودآوری را دوچندان کرد.

پیشکسوتان  وجود  گوارای  بزرگ،  پیروزی  این  شیرینی  افزود:  وی 

بازنشسته، سهامداران ارجمند و یکایک اعضای خانواده بزرگ بانک 

صادرات ایران باد. به فضل الهی سه ماه طالیی داریم تا به بار نشسنت 

دیگر اهداف سال.

بازدید مدیران بانک ایران زمین
 از موسسه خیریه کهریزک استان البرز

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین و هیئت همراه در راستای 

اجرای مسئولیت اجتامعی این بانک از موسسه خیریه کهریزک استان 

الربز بازدید کردند.

به گزارش دیوان اقتصاد,جمعی از مدیران بانک ایران زمین در راستای 

عمل به مسئولیت اجتامعی و انسانی این بانک و با هدف کمک به 

مددجویان موسسه خیریه کهریزک، از واحد استان الربز این موسسه 

بازدید کردند.

هادی قدیمی معاون عملیات بانکی، بانک ایران زمین در این بازدید 

با اشاره به اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت اجتامعی اظهار 

داشت: بانکها جزو نهادهای پیرشو در حوزه فعالیت های اجتامعی 

هستند. که در متامی اتفاقات در کنار جامعه و مردم هستند.

معاون عملیات بانکی در بازدید از بخش های مختلف این موسسه 

خیریه از تالش های صورت گرفته توسط خیرین و پرسنل این موسسه 

تقدیر و تشکر کرد و افزود: بانک ایران زمین از گذشته روابط نزدیکی 

با این موسسه داشته است و امیدواریم در آینده نیز این موضوع 

توسعه بیشرتی داشته باشد.

از دغدغه های ما احساس مسئولیت  افزود: در واقع یکی  قدیمی 

این  در  و  کنیم.  می  فعالیت  آن  در  که  است  جامعه  به  نسبت 

زمینه فعالیت های مختلفی را در حوزه های محیط زیست، امور 

ایم. داده  انجام  جوانان  و  ورزش  از  حامیت  خیرخواهانه، 

در این بازید معاون عملیات بانکی، مدیر شعب استان های الربز، 

قزوین و زنجان، مدیر حوزه مدیرعامل، مدیر روابط عمومی از بخش 

های مختلف این موسسه بازدید کردند. همچنین تعدادی تخت و 

میزهای غذا خوری از طرف بانک ایران زمین به این موسسه هدیه 

شد.

تقویت واحدهای نظارتی کمک به ارتقاء
 جایگاه بانک نزد افکارعمومی است

مدیرعامل بانک سینا در هامیش ساالنه بازرسان بانک بر تقویت و 

ارتقاء جایگاه واحدهای نظارتی تاکید کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، ایامنی با اشاره به اهمیت و رضورت نظارت 

بر فرایند امور به ویژه در بانک ها گفت: بانک سینا با برخورداری از 

کارکنان معتمد، متعهد و امانتدار در کنار مشرتی مداری، تکریم ارباب 

رجوع و ارائه خدمات متنوع کیفی و رسیع، به خوبی توانسته اعتامد 

هموطنان عزیز را جلب کند. لذا تقویت جایگاه و استقالل هر چه 

بیشرت واحدهای نظارتی، می تواند زمینه ارتقاء برند بانک نزد افکار 

عمومی را بیش از پیش فراهم کند.

وی با بیان آنکه اشتباه و تخلف، حتی به صورت محدود هم می تواند 

جایگاه کل بانک را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: ظرفیت ها و توامنندی 

های بانک سینا به ویژه در حوزه زیرساختی و زیربنایی، نیروی انسانی 

و آموزش، بسیار باال و آماده جهش در فعالیت ها است و حداقل در ۲ 

سال آینده باید در تجهیز و تخصیص منابع، سودآوری و ارائه خدمات 

نوین اقدامات جدی و قابل توجهی صورت گیرد، لذا بحث نظارت بر 

فعالیت بانک جهت کاهش ریسک ها و مخاطرات پیش رو بسیار 

مهم و رضوری است و حوزه های نظارتی باید با تقویت بنیه علمی و 

دانش افزایی همکاران این فرایند را به خوبی مدیریت کنند.

مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر اینکه کار واحدهای نظارتی از جمله 

بازرسی دستگیری است نه مچ گیری، اظهار داشت: مهمرتین اصل در 

بازرسی، اقتدار است که به هیچ وجه نباید تضعیف شود. ضمن آنکه 

بازرسین موظف به انجام اموری هستند که بتوانند منافع مدیران، 

سهامداران، کارمندان، رسمایه گذاران، فروشندگان و مشرتیان بانک را 

حفظ کنند. قطعا حضور آنها در کنار روسای شعب به عنوان راهنام 

نقش موثری در کاهش مطالبات و بهبود سالمت اداری ایفا می کند.

بانک گفت:  بازرسی در  نظارتی و کنرتلی  بر نقش  تاکید  با  ایامنی 

بازرسی عالوه بر نظارتی که بر اساس بخشنامه ها، آئین نامه ها و 

سایر ضوابط و مقررات بانک بر عملکرد واحدهای بانک دارد، می 

بایست برنامه ریزی سیستامتیک و نظام مند در فرایندها و فعالیت 

وقوع هرگونه  از  پیشگیری  و  تا خودکنرتلی  مناید  ایجاد  بانک  های 

تخلف یا تقلب صورت پذیرد. بنابراین نقش بازرسی در اصالح و بهبود 

فرایندها نقشی اساسی و بازدارنده است که می بایست توجه جدی 

به آن داشت.

معاون فناوری های نوین بانک 

تکمیل  زمان  تا  گفت:  مرکزی 

سامانه ارسال پیامکی رمز پویا 

که حدود یک ماه زمان می برد، 

رمزهای دوم ثابت قبلی فعال 

خواهد بود.

به گزارش دیوان اقتصاد، مهران 

محرمیان گفت: برای باال بردن 

دوم  رمز  طرح  نفوذ  رضیب 

از  رمز  ارسال  خدمات  پویا، 

دوم  هفته  از  پیامک  طریق 

دی آغاز و به تدریج با اتصال 

انتهای  تا  مختلف  بانک های 

بانک ها  همه  برای  دی ماه 

کار  این  که  می شود  اجرایی 

نیاز  بانک ها  همکاری   به 

دارد.

در  بانک ها  برخی  افزود:  وی 

این زمینه اطالع رسانی کرده اند 

خدمات  از  استفاده  برای  و 

نیست  نیاز  مشرتیان  پیامکی 

کار خاصی انجام دهند، اما در 

برخی بانک ها اطالعات مربوط 

به شامره همراه مشرتیان کامل 

نیست و افراد باید برای ثبت 

شامره همراه خود در بانک با 

طریق  از  یا  حضوری  مراجعه 

سایت اقدام کنند.

و  خرید  افزود:  وی 

در  اینرتنتی  پرداخت های 

پویا  دوم  رمز  با  حارض  حال 

افزارهای  نرم  از  استفاده  با 

تلفن های  در  پویا  رمز  تولید 

انجام  قابل  هوشمند   همراه 

است.

در  تدریج  به  محرمیان گفت: 

صفحات پرداخت های اینرتنتی 

دکمه دریافت رمز دوم یکبار 

مرصف از طریق پیامک ایجاد 

خواهد شد.

معاون بانک مرکزی اعالم کرد:

 فرصت یک ماهه 
برای فعال سازی رمز دوم پویا

حضور مدیر منابع و تعالی  
سرمایه انسانی بیمه آرمان در دومین
 همایش رونق تولید آذربایجان غربی

دومین هامیش رونق تولید در استان آذربایجان غربی با حضور 

مقامات استانی، فعالین اقتصادی و حامیت رشکت بیمه آرمان 

در شهر ارومیه برگزار شد.

به گزارش دیوان اقتصاد,در این مراسم غالمعلی کاظمی مدیر 

از  یکی  عنوان  به  آرمان  بیمه  انسانی  رسمایه  تعالی  و  منابع 

غربی  آذربایجان  استان  تولید  رونق  دومین هامیش  سخرنانان 

از رشایط  رفت  برون  راه  کشور،  داخلی  توامنندی  بر  تاکید  با 

نامطلوب اقتصادی کشور که به سبب تحریم های های ظاملانه 

استکبار جهانی و تروریسم اقتصادی آمریکا ایجاد شده است 

را تکیه بر توامنندی فعالین اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: 

متامی بخش های اقتصاد کشور باید با رسلوحه قرار دادن رهمنود 

های مقام معظم رهربی و تکیه بر توان و دانش نیروهای داخلی 

شکست را در این جنگ اقتصادی به دشمن تحمیل کنند.

کاظمی گفت: بیمه آرمان به عنوان یکی از رشکت های بزرگ 

با حامیت  تا  بکار گرفته  را  توان خود  ای در کشور متام  بیمه 

از صنعتگران، کارآفرینان و رسمایه گذاران، راه را برای پیرشفت 

اقتصادی کشور هموار کند.

مدیر منابع و تعالی رسمایه انسانی رشکت بیمه آرمان اظهار کرد: 

بیمه آرمان با تکیه بر سهامداران خود به ویژه ۲ بانک ایران زمین 

و گردشگری که از عمده سهامداران آن به شامر می روند آمادگی 

دارد با ارائه خدمات خاص به مشاغل و کسب و کارهای مختلف 

در کنار اقتصاد کشور ایستاده و به عنوان پشتیبانی قابل اتکاء 

فعالین اقتصادی را حامیت کند.

غالمعلی کاظمی با برشمردن وظایف قانونی رشکت بیمه آرمان، 

خاطر نشان کرد: ما به عنوان یکی از بیمه گران کشور عالوه 

بر ارائه خدمات به بیمه گذاران سعی کرده ایم به وظایف و 

اتفاقات  در  و  کنیم  عمل  هم  خود  اجتامعی  های  مسئولیت 

ناگواری مانند زلزله ۱۳۹6 کرمانشاه و سیل ۱۳۹۸ گلستان در 

توان  در حد  عزیزمان،  میهنان  به هم  پرداخت خسارات  کنار 

بخش هایی از مشکالت مردم را نیز رفع منائیم.

در حاشیه این هامیش مدیر منابع و تعالی رسمایه انسانی و 

رسپرست شعبه ارومیه بیمه آرمان با امضاء تفاهم نامه هایی 

مقدمات همکاری این رشکت و تعدادی از بنگاه های اقتصادی 

استان آذربایجان غربی را فراهم ساختند.

در جشنواره "زمستان با نوین" ارائه می شود

شرایط ویژه فروش بیمه های مسافرتی 
در دی ماه

رشکت بیمه نوین در راستای ارائه خدمات متامیز به مشرتیان، 

بیمه های مسافرتی خود را با رشایط ویژه در دی ماه به فروش 

می رساند.

توسعه فرهنگ  با هدف  این رشکت  اقتصاد،  دیوان  گزارش  به 

بیمه ای، جشنواره فروشی تحت عنوان "زمستان با نوین" ایجاد 

کرده است که طی آن بیمه  نامه  های مسافرتی را با تخفیف  های 

ویژه در دی ماه ارائه می  کند.

فروش ویژه بیمه های مسافرتی در جشنواره "زمستان با نوین"، 

از یکم دی ماه آغاز شده و تا ٣٠ دی ادامه دارد.

گفتنی است، رشکت بیمه نوین پیش از این نیز در راستای ارائه 

خدمات بر اساس نیازهای بیمه ای مشرتیان در هر مقطع زمانی، 

جشنواره های فروشی را تحت عنوان "بهار با نوین"، "تابستان با 

نوین" و "پائیز با نوین" به طور مستمر برگزار کرده بود که با 

استقبال مواجه شد.

از  آگاهی  کسب  و  بیمه نامه ها  این  تهیه  جهت  عالقه  مندان 

و  شعب  به  مراجعه  بر  عالوه  می  توانند  تخفیف  ها،  رشایط 

منایندگی  های بیمه نوین با خط ویژه ٢٣٠٤٧-٠٢١ متاس گرفته 

اینرتنتی www.novininsurance.com مراجعه  پایگاه  یا به   و 

کنند.

برگزاری مراسم تجلیل از 
مدال آوران جهانی بیمه کوثر

جهانی  قهرمانی  مسابقه های  مدال آوران  از  تجلیل  مراسم 

جوجیتسو و جودو قزاقستان و ابوظبی سال ۲0۱۹، با حضور 

مدیرعامل  و  نیروهای مسلح  اجتامعی  تامین  سازمان  جانشین 

شد. برگزار  کوثر  بیمه 

به گزارش دیوان اقتصاد، در این مراسم از مدال آوران، مربیان و 

داور مسابقه های جوجیتسو قهرمانی جهان و قهرمانی جودو 

نابینایان و کم بینایان جهان که با حامیت رشکت بیمه کوثر در 

این مسابقه ها رشکت کرده بودند، تقدیر شد.

رشکت کنندگان در این مسابقه ها محمدحسن رستمیان آورنده 

محراب  و  علیزاده  کیان  نقره،  مدال  رنجرب  حبیب  طال،  مدال 

افرسی جدیدی آورنده مدال برنز، سید امیر خوشبین رسمربی، 

رضا رودکی مدیر تیم  های  ملی، یوسف جوالنی ورزقانی داور، 

جواد شفیعی و حیدر محمدی مربیان بدنساز تیم   ملی جوجیتسو 

و   ۲0۱۹ ابوظبی  در  جهان  قهرمانی  جوجیتسو  مسابقات  در 

قهرمانی  مسابقات  طالی  مدال  آورنده  نوری  وحید  همچنین 

جودو نابینایان و کم بینایان جهان و آسیا در قزاقستان ۲0۱۹؛ 

محمدحسن مجلسی مدیرفنی تیم و محمدخانی اسفندآبادی 

داور این مسابقات بودند که در این مراسم با تقدیم لوح های 

تقدیر و هدایای نفیس از آنان تقدیر به عمل آمد.
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ادامه روند عادی تولید نفت در خوزستان
 مدیر برنامه ریزی تلفیقی رشکت ملی نفت ایران با اشاره به بسیج امکانات سه رشکت نفتی در خوزستان 

برای حل مشکل آبگرفتگی شهرهای این استان،  گفت: یک هفته گذشته با وجود بارندگی شدید، اما تولید 

نفت بدون مشکل در جریان است. 

از مدیران  نیز وزیر نفت  این  از  پیش  اینکه  بر  تاکید  ، ضمن  ایرنا  با  گو  زبیدی« در گفت و  »کریم 

برای حل  تا  بود  اروندان خواسته  گاز  نفتخیز جنوب، ملی حفاری و نفت و  عامل سه رشکت مناطق 

مشکل آب گرفتگی در اهواز اقدام کنند، درعین حال برای ترسیع درروند خدمت رسانی،  وزیر نفت در 

حکمی، محسن پاک نژاد، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت را مسوول رسیدگی مستقیم 

به این موضوع کرد.

عضو هیات رسیدگی به آبگرفتگی خوزستان ) وزارت نفت( افزود:  بازدیدهایی از مناطق مختلف اهواز 

روزگذشته انجام شد و امروز بازدید از آبادان و خرمشهر برنامه ریزی شده است و امکاناتی از قبیل پمپ 

تراک و امکانات مختلف رشکت های نفتی برای تخلیه آب از خانه ها و معابر در استان خوزستان بسیج 

شده است.

وی ترصیح کرد:  امروزبا وجود مشکالت آب گرفتگی درشهرهای خوزستان، تولید در میادین نفتی بدون 

مشکل در جریان است و واقعیت اینکه مجموعه وزارت نفت در تالش است تا این مشکل با رسعت 

حل شود.

زبیدی با اشاره به اینکه آب از منطقه کوت عبدله به طور کامل تخلیه شده،  گفت: اغلب مناطق شهر 

اهواز نیز آب تخلیه شده و در چند منطقه این مشکل همچنان وجود دارد. 

کاهش 18 درصدی مصرف بنزین در یزد 
 مدیر رشکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد از کاهش 18 درصدی مرصف بنزین به دنبال اجرای 

طرح مدیریت مرصف بنزین خرب داد. 

»عبدالرضا انتظاری« در گفت وگو با ایسنا در این رابطه ترصیح کرد: متوسط مرصف بنزین موتور در استان 

یزد تا قبل از  اجرای طرح مدیریت مرصف سوخت، روزانه یک میلیون و 760 هزار لیرت بود که پس از 

اجرای طرح این مقدار با کاهش 18 درصدی به روزانه یک میلیون و 447 هزار لیرت کاهش یافته است.

وی افزود: البته در ازای کاهش 18 درصدی مرصف بنزین در استان، رشد مرصف 28 درصدی مرصف گاز 

سی ان جی را در یک ماه اخیر شاهد هستیم به نحوی که مرصف روزانه ی 276 هزار مرت مکعبی گاز 

سی  ان  جی در 46 جایگاه استان به 356 هزار مرت مکعب در روز افزایش یافته است.

انتظاری با بیان این موضوع که سیاست کلی کشور در بخش حمل و نقل، مرصف سوخت پاک و کاهش 

میزان آالیندگی است، تاکید کرد: برنامه ریزی شده تا در مسیرهای ترانزیت استان که محل تردد بخش 

حمل و نقل است،  جایگاه های سوخت، نفت گاز با استاندارد یورو 4 را عرضه کنند.

سهمیه بندی بنزین تردد در جاده های مازندران را کم کرد
 سهمیه بندی بنزین و اصالح قیمت این فراورده نفتی که از اواخر ماه آبان رشوع شد، ترمز رشد تردد در 

جاده های اصلی و فرعی مازندران را به عنوان سومین استان پرتردد کشور کشید. 

به گزارش ایرنا،  بر اساس آمار سه ساله اخیر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، همه 

ساله آمار تردد در محورهای اصلی این استان با رشد ۸ تا ۱۰ درصدی همراه است و این روند افزایشی در 

متام فصول سال حتی فصل رسما پاییز و زمستان نیز ادامه داشت.

با این حال بر اساس آمار ۹ ماهه سال جاری اداره کل راهدارو حمل و نقل جاده ای مازندران، آمار تردد 

در محورهای این خطه شامل کشور در مجموع نه تنها رشد ساالنه خود را تکرار نکرد بلکه بیش از یک 

درصد کاهش یافت.

بر اساس آمار رسمی در ۹ ماهه سال جاری ۴۷۵ میلیون تردد در محورهای اصلی و فرعی استان مازندران 

به ثبت رسید، در حالی که آمار تردد در مدت مشابه سال قبل ۴۸۱ میلیون بود. آمار تفکیکی هم گویاست 

که ۴۱ میلیون از تردد خودروها در این مدت مربوط به جاده های اصلی بود که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل نه تنها افزایشی نداشته که روند کاهشی به خود گرفته است.

کاهش ۲۰ درصدی مرصف بنزین 

معاون رشکت فراورده های نفتی منطقه ساری یکی از نتایج کاهش تردد در جاده های استان را کم شدن 

مرصف بنزین در این استان دانست و به خربنگار ایرنا گفت: با اجرای طرح سهیمه بندی و اصالح قیمت 

سوخت ، مرصف این ماده سوختی در استان روزانه ۸۰۰ هزار لیرت کاهش یافته است .

مراد اسالمی میزان کاهش را نسبت به قبل از سهمیه بندی حدود ۲۰ درصد اعالم کرد و افزود: تا پیش از 

اجرای سهمیه بندی بنزین روزانه حدود چهار میلیون لیرت و در روزهای تعطیل نیز پنج میلیون لیرت بنزین 

در این استان مرصف می شد.

توقف رشد تردد 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران هم به خربنگار ایرنا گفت : اصالح قیمت سوخت و 

سهیمه بندی بنزین که از اواخر آبان ماه سال جاری در سطح کشور رشوع شد،  روند رو به رشد تردد 

خودروها در محورهای اصلی و فرعی این خطه شامل کشور را متوقف کرد.

عباسعلی نجفی افزود : در ۹ ماهه سال جاری ۴۷۵ میلیون تردد در سطح محورهای این استان به ثبت 

رسید که این آمار در سال گذشته حدود ۴۸۱ میلیون تردد بود.

وی گفت : براساس آمار هر ساله  تردد در جاده های اصلی و فرعی استان مازندران با ۸ تا ۱۰ درصد رشد 

مواجه بود و این در حالیست آمار ۹ ماهه سال جاری نشان می دهد که اصالح  قیمت سوخت تا حد 

زیادی ترمز افزایش تردد را در سطح جاده های این استان کشید و این کاهش تردد در مرصف سوخت 

نیز تاثیر گذار بود.

نجفی افزود : مازندران از لحاظ تردد خودروهای عبوری در سطح کشور رتبه سوم را پس از تهران و الربز 

دارد و در مجموع ۶ درصد از ترددهای کشور در محورهای این استان رخ می دهد.

مازندران ۱۰ هزار و۴۰۰ کیلومرت جاده اصلی و فرعی دارد که سه هزار و ۶۰۰ کیلومرت این محور را جاده 

های اصلی تشکیل می دهد که هراز پرترافیک ترین محور اصلی مازندران است که روزانه در آن ۴۰ 

هزار تردد انجام می شود.

مدیرعامل رشکت آب و فاضالب کشور گفت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 

ریال برای اجرای طرح فاضالب خوزستان اختصاص یافته که یک سوم 

آن برای آبادان است. 

به گزارش وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز  در حاشیه بازدید از مناطق 

بحرانی و آبگرفته آبادان و خرمشهر بیان کرد: از یک هزار کیلومرت شبکه 

فاضالب آبادان، ۲۸۰ کیلومرت آن به بازسازی و ۲۰۰ کیلومرت نیز به ایجاد 

شبکه جدید نیاز دارد.

وی افزود: از ابتدای سال ۹۸ چهار هزار میلیارد ریال پروژه برای شبکه 

فاضالب آبادان و خرمشهر تعریف شده و برای تکمیل آن حدود ۱۰ 

در  اعتبار  تخصیص  با  متناسب  و  است  نیاز  پول  ریال  میلیارد  هزار 

خصوص آن اقدام خواهد شد.

جانباز، به بارش  سیل آسای هفته گذشته در خوزستان اشاره کرد و گفت: 

فاقد شبکه جمع آوری  آبادان و خرمشهر   ، اهواز  متاسفانه شهرهای 

اخیر  بارش  حجم  با  نیز  فاضالب  شبکه  و   است  سطحی  آب های 

همخوانی ندارد که نتیجه آن آبگیری خیابان ها و معابر شهرها شد.

مدیرعامل آبفای کشور افزود: به جای شبکه آب های سطحی به ناچار 

شبکه فاضالب که برای این منظور طراحی و تکمیل نشده بود تخلیه 

حجم باالی آب باران را انجام داد.

وی درباره تامین آب آشامیدنی سامل در آبادان نیز گفت: بخش زیادی 

از این شهرستان به لحاظ پایداری آب رشایط مطلوبی دارد یعنی با ۲ 

خط مجزا آب این منطقه را تامین می کنیم.

جانباز افزود: وزارت نیرو از سال های گذشته آب شیرین کن هایی را 

در این شهر احداث که تعدادی از آنها در مدار بهره برداری قرار دارد 

و احداث هفت ایستگاه بزرگ آب شیرین کن نیز در مرحله مناقصه 

است.

ورودی آب به مخازن سدهای خوزستان کمرت از حد انتظار بود

مدیر دفرت برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و 

برق خوزستان گفت: با گذشت سه ماه از سال آبی جدید میزان ورودی 

آب به مخازن سدهای خوزستان کمرت از حد قابل انتظار بود. 

داریوش بهارلویی در گفت و گو با مهر در خصوص رشایط بارش ها 

در فصل پاییز و ذخیره سدهای استان خوزستان با بیان اینکه میزان 

رواناب های حاصل از بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

حدود ۲ میلیارد مرتمکعب کمرت شده است، بیان کرد: به لحاظ عددی 

بلندمدت فصل  نرمال های  از  بیش  میلی مرت  داده، ۳۵  بارش های رخ 

پاییز در حوضه های آبریز بوده است ولی توزیع آن، موجب افزایش 

روان آبهای ورودی به شکل مؤثر نشد.

استان  سدهای  مخازن  به  آب  ورودی  حجم  میزان  گفت  بهارلویی 

خوزستان حدود سه هزار و ۶۰۰ میلیون مرتمکعب بوده که به ازای آن 

نیز پنج هزار و ۵۰۰ میلیون مرتمکعب آب برای تأمین نیازهای مختلف 

رهاسازی صورت گرفته است.

و  سدها  متامی  در  نسبت  یک  به  رواناب ها  کاهش  داد:  ادامه  وی 

حوضه ها نبوده بلکه برخی حوضه های آبریز مانند مارون و زهره با 

۳۳ درصد کاهش، رشایط نامناسبی را تجربه کرده اند. در همین حال 

حوضه کرخه نسبت به آمارهای بلندمدت رشد ۱۲ درصدی داشته است 

اگر چه متناسب با رشایط هر حوضه و سد، سیاست های بهره برداری 

متفاوت بوده لیکن سعی شده است که در همه مناطق با استفاده از 

حجم اسرتاتژیک سدها نیازها و مصارف تأمین شده و کشاورزان و سایر 

بهره برداران دچار کمبود و تنش آبی نشوند.

مدیر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق گفت: با توجه به سیستم 

با کاهش  داده  بارش های رخ  برخط، در متامی  مانیتورینگ  و  پایش 

مناسب و به موقع خروجی آب سدها از تداخل جریان آب خروجی 

و روان آب حاصل از بارش مامنعت به عمل آمده و در حوضه هایی 

که با کمبود آب بیشرتی روبرو بوده اند از هدر رفت منابع آبی بسیار 

ارزشمند جلوگیری شده است.

وی افزود: دو سیاست کنرتل سیالب های محتمل و تأمین مصارف در 

اول سال آب جاری به خوبی محقق شده و درحالی که دو  سه ماه 

سیالب در حوضه کرخه مهار کامل شده است در سایر رودخانه ها 

میزان آب از تاب آوری موجود، هیچ گاه تجاوز نکرده است.

بهارلویی گفت: نشانه های کم آبی هیدرولوژیکی قابل رصد است که 

شدت و یا تضعیف این رشایط وابسته به میزان بارش ها و رواناب ها 

است.

مدیر دفرت برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و 

برق خوزستان عنوان کرد: مرکز اقلیم شناسی کشور برای فصل زمستان 

رشایط بارشی را حدود نرمال ارزیابی کرده است. در همین حال با 

فعالیت مرکز مدیریت بحران و سیالب سازمان آب و برق خوزستان 

به  آب  بهره برداری  سیاست های  و  تصمیامت  مداوم رشایط،  رصد  و 

روزرسانی خواهد شد. در حال حارض و در آغاز فصل زمستان ظرفیت 

مهار سیالب سدهای استان خوزستان حدود ۹ میلیارد مرتمکعب بوده 

و ۳۳ درصد حجم آب قابل برنامه ریزی سدها نیز آبگیری شده است.

مدیرعامل آبفای کشور: 

 1۲۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح فاضالب خوزستان
 اختصاص یافت  

رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین گفت: ما با وزارت صمت هامهنگ کردیم تا بتوانیم 

واردات لوله مورد نیاز را به صورت VIP انجام دهیم که اگر این اتفاق بیفتد ما نهایتا تا ۲ ماه 

آینده به بخش عمده ای از تقاضاها برای دوگانه سوز کردن خودروها پاسخ می دهیم. 

علی محمودیان در گفت وگو با  فارس درباره شیوه  صحیح اقدام متقاضیان برای دوگانه سوز کردن 

خودروها گفت: هر فردی که بخواهد خودروی خود را دوگانه سوز کند باید وارد این سامانه به 

نشانی irngv.ir شود. این سامانه برای مدیریت تقاضای برای دوگانه سوز کردن خودروها سال 

گذشته طبق مصوبه هیئت دولت ایجاد شد.

وی ادامه داد: پس از ثبت نام در سامانه یک پیامک به متقاضی ارسال می شود که پیش ثبت نام 

شام انجام شده است. متقاضی در این مرحله منتظر ارسال پیامک باشد. پس از حدود 45 روز 

تا 2 ماه پیامک برای متقاضی ارسال می شود که زمان و مکان دریافت خدمات به او اطالع داده 

می شود.محمودیان گفت: قبل از افزایش قیمت بنزین، واحدهای ما با 25 درصد ظرفیت خود 

فعالیت می کردند. بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین به صورت متام وقت رشوع به کار کردند. 

یعنی ما قبل از ماجرای بنزین روزانه توانایی خدمات رسانی به 280 متقاضی را داشتیم که پس 

از افزایش قیمت بنزین تا 600 واحد هم افزایش پیدا کرده است. اما میزان ثبت نام متقاضیان 

روزانه بین 1500 تا 2000 واحد است و در نتیجه تامین قطعات آن با توجه ظرفیت فعلی ما 

نیاز به زمان دارد.

برنامه ریزی های الزم برای 85 هزار تقاضا برای دوگانه سوز کردن خودروها را انجام داده ایم

رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته گفت: تامین قطعات ما همه از 

تولیدکنندگان داخلی صورت می گیرد. متاسفانه یک بخشی از قطعات موردنیاز مثل مخزن، مواد 

اولیه ش وارداتی است و زمان ساختش حداقل 3 ماه طول میکشد. در نتیجه یکی از این قطعات 

اصلی برای دوگانه سوز کردن به چنین زمانی نیاز دارد و علت تاخیر در پاسخگویی به متقاضیان 

به این قضیه ارتباط دارد.

وی افزود: من و همکاران به صورت متام وقت در حال پیگیری هستیم تا به نیاز متقاضیان در 

ارسع وقت پاسخ دهیم. حجم تقاضا بیشرت از عرضه است. از سهمیه بندی بنزین تا به االن 

85 هزار تقاضا برای دوگانه سوز کردن خودروها داشتیم که برای آنها برنامه ریزی الزم را انجام 

داده ایم.

محمودیان با تاکید بر تالش اتحادیه سوخت های جایگزین برای پاسخگویی به نیازهای متقاضیان 

 VIP گفت: ما با وزارت صمت هامهنگ کردیم تا بتوانیم واردات لوله مورد نیاز را به صورت

انجام دهیم که اگر این اتفاق بیفتد ما نهایتا تا 2 ماه آینده بخش عمده ای از تقاضاها پاسخ 

میدهیم.

شده  متام  هزینه ی  درباره  وابسته  خدمات  و  جایگزین  سوخت های  کشوری  اتحادیه  رئیس 

دوگانه سوز کردن خودروها برای متقاضیان گفت: سایز مخازن و نوع تکنولوژی به کار رفته در 

قیمت متام شده تاثیر میگذارد و تفاوت قیمت آن از 2.5 میلیون تا 4.5 میلیون تومان است.

ممنوعیت سوخت گیری خودروهای گازسوز غیرمجاز

مدیر برنامه ریزی رشکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: براساس برنامه ریزی ها، پیش بینی 

می شود طرح RFID حداقل تا ۱۵ ماه دیگر اجرایی شود که طبق آن، به خودروهایی که تبدیل 

سوخت آن ها در مراکز غیرمجاز صورت گرفته، دیگر سوخت داده منی شود. 

حال حارض  در  کرد:  اظهار   RFID جزئیات طرح درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  رضایی  شهرام 

تکنولوژی طرح عدم سوخت رسانی به خودروهایی که در مراکز غیر مجاز تبدیل شده اند، در حال 

بررسی است و راهی که برای آن در نظر گرفتیم، استفاده از تکنولوژی RFID است.

وی افزود: بر این اساس، تگ RFID روی کپسول به نحوی نصب شود که حتی با جدا شدن 

کپسول، امکان از بین رفنت آن وجود داشته باشد؛ چک شود به این معنا که زمانی که فرد ماشین را 

برای تبدیل می برد و یا قرار است چک شود تگ RFID نصب شده که مشخصات آن با مشخصات 

ماشین کامال یکسان است و اگر این تگ برداشته شود، به طور کامل از بین خواهد رفت.

مدیر برنامه ریزی رشکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این که طبق برنامه ریزی های صورت 

گرفته قرار است، در ۲۲۰۰ جایگاه تجهیزات این طرح نصب شود اظهار کرد: زمانی که این تجهیز 

در جایگاه ها وجود داشته باشد، می توانیم متوجه شویم این کپسول قابل اطمینان که قبال در  

سیمفا )سامانه هوشمند یکپارچه معاینه فنی ایران( چک شده است، عاله بر این اطالعات خودرو 

نیز کامال با آنچه روی کپسول درج شده، برابری می کند که تنها در این رشایط به آن خودرو 

سوخت خواهیم داد. در غیر این صورت از دادن سوخت به آن خودرو معذوریم.

رضایی ترصیح کرد: خودروهایی که تاکنون تبدیل شده اند نیز می تواند برای دریافت تگ مراجعه 

کنند، به همین دلیل در زمان کوتاه اقدامات محدودسازی را ایجاد نکردیم و اجازه داده ایم تا 

ابعاد طرح به طور کامل ارزیابی، مقدمات آن انجام و سپس وارد مرحله اجرا شود.

وی با تاکید به این مسئله که تاکنون فراخوانی برای مردم داده نشده چرا که جایگاه ها هنوز 

به این سیستم تجهیز نشده اند، ترصیح کرد: اما اقدامات آن را انجام خواهیم داد و پیش بینی 

می کنیم حداقل تا ۱۵ ماه آینده این طرح وارد فاز اجرایی شود.

سامانه شناسایی امواج رادیویی )Radio Frequency Identification – RFID( سامانه شناسایی 

بی سیمی است که قادر به تبادل داده ها به وسیله برقراری اطالعات بین یک تگ که به یک 

کاال، کارت و... متصل شده و یک بازخوان )Reader( است. سامانه های RFID از سیگنال های 

الکرتونیکی و الکرتومغناطیسی برای خواندن و نوشنت داده ها بدون متاس بهره می برند.

 در صورتی که لوله مورد نیاز به صورت VIP  وارد شود؛

آغاز دوگانه سوز کردن خودروها تا 2 ماه آینده
طرح عدم سوخت رسانی به خودروهای گازسوزغیرمجاز در حال بررسی است
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پیرشفت  به  توجه  با  گفت:  شامل   – تهران  آزادراه  رشکت  مدیره  هیات  عضو 

عملیات اجرایی قطعه ۲ آزادراه تهران-شامل و ساخته شدن بخش اعظمی از 

مسیر رفت آن، پیشنهاد داده ایم که برای ترسیع در افتتاح و بهره برداری از این 

آزادراه، مسیر رفت قطعه ۲ و جاده قدیم را به صورت همزمان زیر بار ترافیکی 

بربیم تا این قطعه آزادراه تهران–شامل زودتر افتتاح شود.

 ۲ قطعه  ساخت  اجرایی  عملیات  گذشته  سال  بهار  اواخر  ایسنا،  گزارش  به 

آزادراه تهران – شامل آغاز شد که حدود ۲۲.۵ کیلومرت طول این پروژه بوده و از 

شهرستانک تا پل زنگوله ادامه دارد اما در پی اظهارات محمد اسالمی- وزیر راه و 

شهرسازی- مبنی بر اینکه هزینه های ساخت و بهره برداری از قطعات دوم و سوم 

بسیار باالست و به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد و پس از صحبت های 

شهرام آدم نژاد -معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی- مبنی بر اینکه شیوه 

تامین  منابع مالی برای قطعه دوم و سوم آزادراه تهران-شامل تغییر خواهد کرد و 

دولت دیگر منی خواهد از محل بودجه عمومی آن را تامین کند به رساغ مجریان 

این طرح رفتیم تا ببینیم رسنوشت دیگر فازهای این آزادراه به کجا می رسد؟

آخرین  درباره  – شامل-  تهران  آزادراه  مدیره رشکت  هیات  -عضو  توکلی  علی 

وضعیت روند ساخت و عملیات اجرایی قطعه ۲ آزادراه تهران – شامل گفت: 

و  است  شده  هزینه  تومان  میلیارد  از ۳۰۰۰  بیش  آزادراه  این  یک  قطعه  برای 

برای تکمیل قطعه دوم نیز به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسمایه و اعتبار نیاز 

داریم که با مدل های مالی تعریف شده منابع آن را نیز تامین می کنیم. چرا که 

با قطعه یک عملیات اجرایی اش شدت گرفت.وی  تقریبا همزمان  این قطعه 

با بیان اینکه دولت متعهد شده، هزینه ها و اعتبارات قطعه دوم را نیز تامین 

کند و رشکت آزادراه تهران – شامل و دیگر دستگاه های متولی وظیفه دارند هر 

چهار قطعه این آزادراه را بسازند، افزود: برای تامین نقدینگی و منابع مالی در 

پروژه های بزرگ اینچنینی مدل های مختلفی وجود دارد. در منطقه یک مدل 

مالی را اینگونه تعریف کردیم که ۶۰ درصد صورت وضعیت را با پول نقد و 

۴۰ درصد را با ملک تامین کنیم. چرا که بنیاد مستضعفان ملک و دولت اوراق 

اعالم کردیم که  و  دادیم  تغییر  را  مالی  اما در منطقه ۲ مدل  بیشرتی داشت 

۲۰ درصد پول نقد، ۳۰ درصد اوراق و ۵۰ درصد ملک می دهیم. اما برای تامین 

تاسیسات الکرتومکانیکال، ۳۰ درصد ملک و ۷۰ درصد پول نقد پیش بینی کردیم 

چرا که اینگونه تاسیسات باید با منابع مالی نقد فراهم شود.

عضو هیات مدیره رشکت آزادراه تهران – شامل گفت: در حال حارض در قطعه 

دوم آزادراه تهران – شامل ۳۰ درصد پیرشفت فیزیکی داشته ایم که این به غیر از 

تونل ۶۴۰۰ کیلومرتی الربز است. چرا که این تونل مسیر رفت و تونل میانی آن 

حفاری شده و در مسیر برگشت نیز این حفاری در حال انجام است. همچنین 

چندین تونل دیگر نیز در بسرت ۱۶ کیلومرتی باقیامنده این قطعه وجود دارد.

برداری هر چه رسیعرت  بهره  و  افتتاح  برای  ارائه شده  پیشنهاد  درباره  توکلی 

و  برداری  بهره  برای  پیشنهاد  تهران – شامل گفت: چندین  آزادراه  قطعه دوم 

افتتاح قطعه دوم مطرح شده و وجود دارد که حدود دو تا سه سال زمان می برد 

اما برای اینکه بتوانیم در بهره برداری از این آزادراه رسعت بیشرتی داشته باشیم، 

پیشنهاد کردیم مسیر رفت قطعه دوم آزادراه تهران-شامل را به صورت مستقل 

در کنار جاده قدیم افتتاح کنیم تا بتوانیم به صورت مسیر رفت و برگشت از هر 

دو بسرت استفاده کرده و بار ترافیکی را کمرت کنیم و تردد در این مسیر تسهیل 

شود.وی اعالم کرد: اگر این پیشنهاد مصوب شود می توان قطعه دوم را رسیعرت 

به بهره برداری رساند؛ چرا که مسیر برگشت در این آزادراه کامال مستقل از مسیر 

رفت بوده و می توان پس از اجرای این پیشنهاد در مسیر برگشت با توان و رسعت 

بیشرتی کار کرد. البته این پیشنهاد ارائه شده و پس از مذاکرات اولیه، سازمان 

برنامه و بودجه نیز تاییدیه مقدماتی در این زمینه را داده است که امیدواریم 

این اتفاق بیفتد.

پیشنهادی برای افتتاح سریع تر قطعه دوم آزادراه تهران - شمال

عضو کمیسیون عمران مجلس:

 اولویت وزارت راه و شهرسازی
 باید تولید مساکن 50 تا 80 متری باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: شهرداری تهران به جای مسکن 

سازی به دنبال خوابگاه سازی است، یعنی به جای حل کردن مسئله، 

به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.

مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خانه 

ملت، با اشاره به برنامه ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی 

برای تولید مسکن ۳۰ مرتی در پایتخت، گفت: به نظر من این پروژه 

شهرداری بنیه و عقبه کارشناسی ندارد، زیرا اجرای این پروژه تبعات 

بسیاری را برای مردم به دنبال خواهد داشت.

مناینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مسئوالن 

شهرداری تهران هدف از تولید مسکن ۳۰ مرتی را تأمین مسکن برای 

زوج های جوان اعالم کرده، اما قطعا هیچ زوجی قادر نخواهد بود که 

در چنین مسکنی زندگی کند.

وی گفت: به نظر می رسد که شهرداری تهران به جای مسکن سازی به 

دنبال خوابگاه سازی است، یعنی آنکه به جای حل کردن مسئله، به 

دنبال پاک کردن صورت مسئله است.

برنامه شهرداری تهران  ادامه داد:  این مناینده مردم در مجلس دهم 

برای تولید مسکن ۳۰ مرتی مغایر با سیاست های کلی تولید مسکن 

است، همچنین این مسئله سیاست های کلی افزایش جمعیت را به 

زیر سوال می برد، زیرا هیچ جوانی حارض نیست پس از ازدواج در این 

مساکن ساکن شده و صاحب فرزند شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ظرفیت فعلی 

فرودگاه های کشور اجازه مشارکت ایران در پروازهای 

ترانزیت را منی دهد، گفت: باید با ایجاد زیرساخت ها، 

سهم خود از بازار ترانزیت را پس بگیریم.

 به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی، وزیر 

مدیران  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  شهرسازی  و  راه 

عامل پیشین و جدید شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 

، گفت: شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( سه کارکرد 

دارد که نیازمند سه ظرفیت مدیریتی گسرتده است.

وی فرودگاه، طرح توسعه و پارک لجستیک و صنایع 

پشتیبان را کارکردهای این مجموعه برشمرد و افزود: 

هنوز یک فرودگاه بین املللی در خور شان ملت ایران 

در کشور وجود ندارد و باید چنین فرودگاهی ایجاد 

شود.

منی توانیم  موجود  ترمینال های  با  داد:  ادامه  اسالمی 

ظرفیت ترانزیت ایجاد کنیم و سال هاست که سهم 

ترانزیت خود را به رقبای منطقه ای واگذار کرده ایم. 

باید سهم خود را پس بگیریم و اینکار نیازمند ایجاد 

است. زیرساخت 

آزاد شهر  به منطقه  امید،  تدبیر و  کابینه  این عضو 

این  گفت:  و  کرد  اشاره  )ره(  امام خمینی  فرودگاهی 

منطقه آزاد که در کنار پایتخت قرار گرفته، می تواند 

به نیروی محرکه قدرمتند برای توسعه اقتصادی کشور 

بدل شود.

وی ادامه داد: این منطقه آزاد فرصتی است تا کسانی 

که رسمایه خود را به کشورهای منطقه منتقل کرده 

اند، در آن رسمایه گذاری کنند. از فرصت منطقه آزاد 

می توان برای ارتباط مستقیم با بازارهای مالی منطقه 

استفاده کرد.

اسالمی با اشاره به رضورت جلب رسمایه گفت: رسمایه 

مشارکت  برای  زمینه  باید  دارد.  وجود  ما  کشور  در 

بخش خصوصی که عالقمند به رسمایه گذاری است، 

فراهم شود تا منطقه آزاد به یک منطقه آزاد تجاری و 

اقتصادی واقعی تبدیل شود.

واردات  مختص  نباید  آزاد  منطقه  این  داد:  ادامه  وی 

باشد، بلکه باید محصوالت دانش بنیان و های تک از 

این محل انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رضورت توسعه کسب 

و کارهای دانش بنیان در کشور گفت: در حال حارض 

نیروهای تحصیل کرده خود را از دست می دهیم و 

بنابراین  نیروها جذب سایر کشورها می شوند.  این 

فراهم کشور  در  بنیان  دانش  اشتغال  زمینه   باید 

 شود.

اکنون در منطقه آزاد شهر فرودگاهی  ادامه داد:  وی 

امام خمینی )ره( اراضی برای توسعه کسب و کارهای 

دانش بنیان فراهم است، طرح و برنامه مشخص وجود 

دارد و قانون تعریف شده است. بنابراین نباید زمان و 

فرصت را بیش از این از دست داد.

وزیر راه و شهرسازی:

سهم خود از بازار ترانزیت را پس می گیریم 

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گذاری  سرمایه  صندوق  ممتاز  گذاری  سرمایه  واحدهای  دارندگان  کلیه  از   بدینوسیله 
 آسمان آرمانی سهام ثبت شده به شماره 32826 و شناسه ملی 14003725635 دعوت 
می شود جهت برگزاری مجمع صندوق در روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 15:00 
خیابان  بهشتی،  خیابان شهید  در  واقع  )مدیر صندوق(  آسمان  محل شرکت سبدگردان  در 
 قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پالک 15، طبقه اول حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: -   استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی 
منتهی به 1398/06/31 -   استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی 
و گزارش عملکرد صندوق -   تصویب صورت های مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به 
1398/06/31 -   تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق -   انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

مدیر صندوق شرکت سبدگردان آسمان-   سایر موارد در صالحیت مجمع

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
سرمایه  صندوق  ممتاز  گذاری  سرمایه  واحدهای  دارندگان  کلیه  از  بدینوسیله 
ملی  شناسه  و   32826 شماره  به  شده  ثبت  سهام  آرمانی  آسمان  گذاری 
14003725635 دعوت می شود جهت برگزاری مجمع صندوق در روز یکشنبه 
آسمان  سبدگردان  شرکت  محل  در   16:00 ساعت   1398/10/15  مورخ 
)مدیر صندوق( واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه 
 شهید علی میرزا حسنی، پالک 15، طبقه اول حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 
 -   تصمیم گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق -   تصویب هزینه های 
غیر قابل پیش بینی صندوق -   تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق-   سایر 

مدیر صندوق شرکت سبدگردان آسمانموارد در صالحیت مجمع



سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار تازه ترین آمار، سبدگردانان برتر بازار 

رسمایه در سال ۹۷ را معرفی کرد.

به گزارش ایِبنا، گزارش »بررسی عملکرد رشکت های سبدگردان در بازار رسمایه 

در سال ۱۳۹۷" منترش شده توسط اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و 

اوراق بهادار در آذر ماه ۱۳۹۸ نشان داد رشکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش 

آفرینان با کسب بازدهی ۲۴۱.۵ درصد نسبت به رقبای خود در بازار رسمایه 

رتبه اول را اخذ کرده است. رشکت های سبدگردان نوویرا و املاس با کسب 

به ترتیب در جایگاه دوم و سوم  بازدهی  ۱۳۷.۱۲ درصد و ۱۳۷.۰۱ درصد 

قرار گرفتند.

از میان ۴۲ نهاد  پایان سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۹ رشکت  تا  این گزارش  بر اساس 

مالی غیر کارگزار دارای مجوز سبدگردانی، قرارداد سبدگردانی داشته اند که در 

مجموع، دارایی تحت مدیریت آنها ۲۰، ۶۰۵، ۹۹۷ میلیارد ریال بوده است. 

در میان این ۲۹ رشکت اشاره شده تعداد ۲۰ رشکت از آنها جزء رشکت های 

سبدگردان هستند که دارایی تحت مدیریت متامی رشکت های مذکور تا پایان 

سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰، ۶۷۲، ۱۸۸ میلیون ریال بوده است.

افزون بر این، رشکت های سبدگردان که در قالب قرارداد مشخص و به منظور 

کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای رسمایه گذار می پردازند، با 

ارزیابی وضعیت رسمایه گذاران، آنها را از نظر درجه ریسک پذیری طبقه بندی 

ریسک پذیری  درجه  با  متناسب  رسمایه گذاران  از  گروه  هر  به  و  کرده 

ایشان  های  دارایی  مدیریت  قالب  در  را  سبدگردانی  خدمات  شده  ارزیابی 

ارائه کارمزد،  دریافت  ازای  در  و  ایشان  طرف  از  منایندگی  و  وکالت   به 

 می  دهند.

عملکرد  بازدهی  آن  طریق  از  بتوان  که  روشی  ارائه   منظور  به  همچنین 

سبدگردان را ارزیابی کرد، از رابطه ای شناخته  شده تحت عنوان نرخ بازدهی 

زمان وزنی TWRR، استفاده می شود. نرخ بازدهی زمان وزنی TWRR، بیانگر 

بازدهی کل متامی دارایی های تحت مدیریت یک رشکت سبدگردان است و 

نشان می دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای 

اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای رسمایه گذاران 

سبدگردان،  بازدهی  به  توجه  با  رسمایه گذاران  دیگر  عبارت  به  شده است. 

می توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود 

به سبدگردان تصمیم گیری کنند.

شایان ذکر است میانگین وزنی بازده TWRR در سال های۹۶ و ۹۷ برای متام 

رشکت های دارای مجوز سبدگردانی به ترتیب برابر ۱۹.۰۲درصد و ۷۶.۸۲درصد 

بوده است که رشکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در سال ۱۳۹۷ با 

کسب بازدهی زمان وزنی معادل  ۲۴۱.۵درصد جایگاه نخست را در مقایسه با 

سایر سبدگردان ها به خود اختصاص داده است

معرفی سبدگردانان برتر از سوی سازمان بورس
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»شفافیت« ثمره فروش امالک بانک ها در بورس کاال
زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با توجه به اعالم وزیر اقتصاد در خصوص 

امکان واگذاری امالک مازاد بانک ها در بورس به نظر می رسد که این اقدام، روش مناسبی برای شفاف سازی 

و برقراری عدالت کامل در مزایده امالک بانک ها باشد.

به گزارش سنا ، سعیدی مبارکه عنوان کرد: به طور معمول در مزایده های امالک و اموال بانک ها شائبه 

هایی وجود داشته که ناشی از نبود شفافیت در روش فروش بوده است اما امروز که موضوع فروش امالک 

بانک ها با مکانیسم حراج در بورس کاال مطرح شده است به نظر می رسد که این روند در مسیری شفاف 

قرار گرفته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شفافیت در واگذاری ها به نفع خود وزارت امور اقتصادی و 

دارایی است و در واقع به مدیران کمک می کند تا فرآیندی را با برنامه ریزی صحیح و بدون هیچ گونه شائبه 

ای مدیریت کرده و امور را به انجام برسانند؛ از این رو استفاده از ظرفیت بورس که منادی از شفافیت در 

اقتصاد است می تواند به سالمت و شفافیت اقتصاد کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه بانک ها نیز باید از فروش امالک خود در بورس کاال استقبال کنند، اظهار داشت:  با 

توجه به تفاوت قیمت ملک و زمین در مکان ها و مناطق شهری مختلف و متناسب با نوع کاربری آن ها، 

بهرتین روش حراج امالک در بورس کاال و رقابت عادالنه خریداران در رشایطی یکسان است.

مناینده مردم مبارکه در مجلس در پایان عنوان کرد: فروش امالک بانک ها در بورس در وهله نخست 

شفافیت ایجاد می کند که از مزایای دیگر این اتفاق می توان به نقد شدن بخش زیادی از دارایی غیر مولد 

بانک ها در مکانی رسمی و همچنین حضور خریداران در بسرت معامالتی شیشه ای و براساس عدالت اشاره 

کرد.

 
خرید و فروش نفت خام در بورس رونق می گیرد

مناینده رشکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: سعی کردیم اطالعیه عرضه ما در حد امکان بتواند طیف 

گسرتده تری از متقاضیان را پوشش دهد.

امیرحسین تبیانیان در گفت وگو با ایلنا، درباره تسهیالت جدید برای متقاضیان خرید نفت خام در بورس 

انرژی اظهار داشت: در شیوه نامه جدید در واقع در دو حوزه تغییراتی داشته ایم تا فرایند کار راحت تر انجام 

شود، یکی فرایند قیمت گذاری است که در شیوه جدید رشکت ملی نفت، آخرین قیمتی که آن روز قابل 

معامله شدن است را به عنوان نرخ پایه اعالم می کند و خریدار با اطمینان خاطر و خیال راحت نسبت به 

قیمت، می تواند پیش پرداخت را واریز و نسبت به معامله اقدام کند.

وی افزود: در بحث دوم، تغییر شیوه اجرای کار است که در این شیوه نامه جدید بعد از اینکه معامله انجام 

شد به رشکت ملی نفت معرفی می شود تا قرارداد بسته شود. در اطالعیه عرضه هم سعی کردیم فرایندی 

که مربوط به عملیات بارگیری و مالی است تا حد امکان کاهش دهیم و این موضوعات را به قرارداد موکول 

کنیم، با توجه به اینکه رشایط خریداران متفاوت است و هر کدام انتظارات خاص خود را دارند سعی کردیم 

این موضوعات را در قرارداد تعیین تکلیف کنیم.

مناینده رشکت ملی نفت در بورس انرژی تاکید کرد: سعی کردیم اطالعیه عرضه ما در حد امکان بتواند طیف 

گسرتده تری از متقاضیان را پوشش دهد.  

را  تقاضاهایی  و  نکات  خریداران  و  داشتیم  رو  پیش  سختی  رشایط  اینکه  به  توجه  با  شد:  یادآور   وی 

داشتند، تالش کردیم از این طریق موضوعات آنها را پوشش دهیم و طیف گسرتده تری بتوانند نسبت به 

خرید اقدام کنند.

تبیانیان درباره تسهیل در نقل و انتقال پول نیز گفت: زمانی که خریدار پیش پرداخت را واریز کرد و معامله 

انجام شد برای باقی محموله قرارداد بسته می شود و ما می توانیم برای رشایط جاری که در حال حارض 

استفاده می کنیم بکار گیری کنیم که کار انجام شود.وی یادآور شد: تاکنون مجموعا یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه 

نفت خام سبک و سنگین معامله شده 

است که ارزش آن متناسب با قیمت روز 

و مختص خود است.

ساعات  نخستین  در  تهران  بورس  کل  شاخص 

معامالت دیروز با رشد  ۶۴۰۰ واحدی به بیش 

از ۳۶۳ هزار رسید و  رکورد رشد ۱۰۰ درصدی 

از ابتدای سال را به ثبت رساند اما در نهایت  

شاخص کل بازار با ۲۶۴۴ واحد رشد در رقم ۳۵۹ 

هزار و ۳۶۵ واحد ایستاد.

به گزارش سنا، این درحالی است که شاخص کل 

با معیار هم وزن امروز بر خالف روزهای گذشته 

واحد   ۲۵۱ با  و  نکرد  تبعیت  کل  شاخص  از 

کاهش به ۱۱۲ هزار و ۶۰۴ واحد رسید.

انجام  معامله  هزار   ۷۳۲ دیروز  معامله گران 

دادند که ۳۳۱۷۸ میلیارد تومان ارزش داشت و 

شد. بیشرت  یکشنبه  روز  به  نسبت 

با ثبت این رکورد تازه ، سال ۹۸ نیز در فهرست  

یک  حداقل  آن  در  که  گرفت  قرار   سال هایی 

ورود  است.  شده   برابر  دو  سهام  شاخص  بار 

پول های تازه به بازار رسمایه و نوسان دالر در 

موج  شکل گیری  اصلی  دالیل  از  اخیر  روزهای 

است.  شده  اعالم  باال  بازدهی  ثبت  و  تقاضا 

نگاهی به معامالت ماه گذشته نشان می دهد، 

شاخص سهام در آخرین ماه پاییز با تنها یک روز 

معامالتی منفی، رشدی معادل ۱۶ درصد را به 

ثبت رساند که بیشرتین رشد ماهانه این مناگر از 

مهر ۹۷ به شامر می رود. همچنین در آذر تقریبا 

هیچ صنعتی شاهد افت میانگین قیمت سهام 

گروه های  متام  و  نبود  خود  زیرمجموعه های 

بورسی سبزپوش شدند. این در حالی است که 

بازارهای رقیب در مدت مشابه  بدون بازدهی 

قابل توجهی باقی ماندند.

رشد دوبرابری در سال ۹۷ ؛ سیر نزولی با سقوط 

دالر

از این در سال ۹۷ هم شاخص سهام تا   پیش 

اوایل مهر نسبت به ابتدای سال، رشدی بیش از  

دو برابر را تجربه کرد و به عدد ۱۹۵ هزار واحد 

رسید .آمار معامالت بازار رسمایه به رقمی فراتر 

از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، رشکت های 

را  افزایش سود  درصد  تا ۳۰  بورسی ۲۰  بزرگ 

تجربه و سود خوبی به سهامداران خود پرداخت 

کردند.  

سال ٩٧ همچنین بازار رسمایه موفق به کاهش 

به  اتفاق  این  که  شد  معامالتی  هزینه های 

نقدشوندگی بازار کمک کرد؛ ضمن اینکه اعامل 

نرخ صفر برای سود توزیع نشده از سوی رسان 

سه قوه در سال قبل از آن مورد تصویب قرار 

گرفت و منجر به افزایش رسمایه ٦٣هزار میلیارد 

تومانی در بازار رسمایه شد.

 اگرچه شاخص سهام در ادامه مسیر، در سطوح 

باالیی اولیه دوام نیاورد و سقوط دالر ، اصالح 

قیمت سهام را به دنبال داشت، اما تحلیلگران 

بورسی، کارنامه نهایی بازار رسمایه ایران را در 

این سال درخشان توصیف کردند .سال ۹۲ هم 

شاخص   . بود  بورس  برای  شگفتی ساز  سالی 

کل بورس تهران در این سال  با ۴۰هزارو ۹۷۴ 

؛  کرد  رشد  ۱۰۷درصد  معادل  افزایش،  واحد 

ارزش معامالت از ۹۵ هزار میلیارد تومان فراتر 

رفت و نسبت به سال ۹۱ که ۲۶ هزار میلیارد 

تومان بود، چهار برابر شد؛ به این ترتیب بازار 

رسمایه در سال ۹۲ یکی از بیشرتین بازدهی ها 

را برای رسمایه گذاران خود به ارمغان آورد. آن 

و  از هزار  دالر  قیمت رسمی  افزایش  با  زمان، 

۲۵۰ تومان به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و رسیدن 

قیمت غیررسمی به باالی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان 

، رشکت های بورسی در پیش بینی بودجه سال 

۹۲ خود با جهش مواجه شدند. این جهش هم 

بیش از هر چیز معطوف به تاثیر نرخ ارز بر 

دارایی  که   بود  محوری  صادرات  رشکت های 

ارزی قابل مالحظه ای در اختیار داشتند .

 ۹۲ سال  در  رسمایه  بازار  معامالت  بررسی 

نشان می دهد که بورس در این سال در اختیار 

رشکت های پرتوشیمی، گروه فرآورده های نفتی و 

است. بوده  بانکداری  صنعت 

توجه  اکنون    ، قدرمتند  رالی  یک  از  پس 

معطوف  متعددی  عوامل  به  معامله گران 

خواهد بود. بورس تهران که سومین فصل سال 

را صعودی پشت رس گذاشت ، آخرین فصل را 

هم پرقدرت کلید زد تا در رکود نسبی بازارهای 

کند.   را حفظ  یکه تازی خود  موازی،  همچنان 

در  قیمت ها  روند  پیش بینی  برای  البته  هنوز 

دشوار   ۹۹ بهار  به  منتهی  روزهای  و  زمستان 

ارزش  باالی  سطوح  حفظ  همه،  این  با  است، 

معامالت می تواند نقشی تعیین کنننده در روند 

قیمت ها داشته باشد و دیگر عوامل را حداقل 

در کوتاه مدت خنثی کند. در این میان گزارش  

هفته  انتهای  تا  آذرماه  در  رشکت ها  عملکرد 

جاری نیز در مرکز توجه فعاالن بازار  خواهد 

سهام  خصوص  در  ویژه  به  موضوع  این  بود. 

بنیادی و رشکت هایی که در گزارش های ۹ماهه، 

سود قابل مالحظه ای اعالم خواهند کرد، بیشرت 

صدق می کند.گفته می شود، بازار سهام به دلیل 

بودن  قانون مدار  باال،   نقدشوندگی  و  شفافیت 

بودجه سال  تورم ساختاری که در  و همچنین 

می تواند رشایط  است،  مشاهده  قابل  نیز  آتی 

با   . کند  را حفظ  سال  ابتدایی  ماه   ۹ مطلوب 

سال  پایانی  فصل  در  بازار رسمایه   ، فرض  این 

نیز همچنان در فهرست گزینه های جذاب و 

. بود  خواهد  باالنشین  رسمایه گذاری  پربازده  

بورس رکورد رشد 100 درصدی را شکست

در  فرابورس)آیفکس(  شاخص 

پاییز  ماه  آخرین  معامالت  جریان 

امسال رشد ۱۵ درصدی را به ثبت 

رساند.

جریان  در  فرابورس  گزارش  به 

ایران در آخرین  معامالت فرابورس 

ماه پاییز امسال در ۲۱ روز معامالتی 

شاخص فرابورس)آیفکس( با سطح 

بازدهی ۱۰۲ درصدی  ۴۵۵۹ واحد، 

از ابتدای سال و نیز ۱۵ درصدی در 

این ماه را به ارمغان آورد.

این  در  نیز  فرابروس  بازار  ارزش 

و  میلیون   ۴ از  عبور  با  نیز  مدت 

۷۷۱ هزار میلیارد ریال توانست ۱۶ 

درصد رشد را در آذرماه ثبت کند. 

رشد ارزش بازار نیز از ابتدای سال 

۹۸ تا پایان پاییز به رقم ۸۵ درصد 

رسید.

پاییز،  ماه  آخرین  در  همچنین 

در  گرفته  انجام  معامالت  ارزش 

 ۳۳۲ از  بیش  مجموع  در  فرابورس 

این  به  و  بود  ریال  میلیارد  هزار 

شاهد  روزانه  معامله گران  ترتیب 

۱۶ هزار میلیارد ریال خریدوفروش 

سهامداران حقیقی و حقوقی بودند. 

مدت  این  در  نیز  معامالت  حجم 

معنی  به  که  بود  ورقه  میلیارد   ۳۸

 ۸۰۰ و  میلیارد   ۱ روزانه  میانگین 

این  است.  سهم  جابجایی  میلیون 

اعداد  مجموع  که  است  حالی  در 

یاد شده در آذرماه در قالب حدود 

۶ میلیون و ۳۹۰ هزار دفعه معامله 

است. پذیرفته  صورت 

رشد ۴۹ هزار واحدی شاخص بورس 

در آخرین ماه پاییز

معامالت  پایان  در  بورس  شاخص 

واحد   ۴۹۰۰۰ با  امسال  آذرماه 

افزایش، معادل ۱۶.۰۷ درصد رشد را 

رساند. ثبت  به 

اوراق  بورس  معامالت  جریان  در 

تعداد  امسال  آذرماه  در  بهادار 

بهادار  اوراق  انواع  میلیون   ۸۲۲۱۵

ریال در  میلیارد  ارزش ۴۳۲۱۵۱  به 

هزار   ۱۵۳ و  میلیون   ۱۰ از  بیش 

دفعه مورد معامله قرار گرفت که به 

ترتیب ۶۱، ۷۶ و ۷۱ درصد افزایش 

را نسبت به ماه قبل تر تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد ۳۷۲۰ 

های  صندوق  از  واحد  میلیون 

رسمایه گذاری قابل معامله نیبز در 

آذرماه در بورس تهران به ارزش کل 

معامله  مورد  ریال  میلیارد   ۳۸۴۰۶

و   ۶۶ با  ترتیب  به  که  گرفت  قرار 

شد. همراه  افزایش  درصد   ۶۷.۸

اوراق  که  هم  بدهی  بازار  در 

مشارکت، گواهی سپرده و صکوک 

معامله می شود، در این مدت تعداد 

اوراق  برگه  هزار   ۱۲ و  میلیون   ۳

مشارکت به ارزش کل ۲۹۶۶ میلیارد 

ریال معامله شد که به ترتیب ۵۴ و 

است. داشته  کاهش  درصد   ۵۶

همچنین در بازار مشتقه تعداد ۹۱۷ 

هزار قرارداد به ارزش ۲۸۴ میلیارد 

معامله  مورد  گذشته  ماه  در  ریال 

قرار گرفت و به ترتیب با ۹۹ و ۲۲.۲ 

درصد کاهش همراه شد.

این گزارش می افزاید: شاخص بورس 

در پایان معامالت آذرماه امسال با 

۴۹۰۰۰ واحد افزایش، معادل ۱۶.۰۷ 

به  و  ثبت رساند  به  را  درصد رشد 

رقم ۳۵۳۹۹۷ واحد رسید.

شاخص بازار اول نیز در این مدت 

رقم  به  افزایش  واحد   ۳۲۵۷۵ با 

۲۵۳۳۶۲ واحد و شاخص بازار دوم 

عدد  به  افزایش  واحد   ۱۱۳۳۲۴ با 

۷۳۷۵۵۰ واحد رسیدند که به ترتیب 

افزایش  درصد   ۱۸.۵ و   ۱۴.۷۵ با 

هموزن  کل  شدند.شاخص  مواجه 

هم در ماه گذشته با ۲۴۱۱۲ واحد 

افزایش روبرو شد و به رقم ۱۱۱۸۹۱ 

درصد   ۲۷.۴۸ با  و  رسید  واحد 

شد. همراه  افزایش 

رشد ۱۵ درصدی شاخص فرابورس در آذرماه امسال

عملکرد بازار سرمایه در ماه های پایانی سال
رشکت هایی که عموما تولید کننده مواد خام هستند عملکرد خوبی در شش ماهه گذشته داشتند.

 مهدی زردوغی، در گفت و گو با سنا، در خصوص عملکرد رشکت ها اظهار داشت: رشکت هایی که عموما تولید کننده مواد خام هستند عملکرد خوبی را در شش 

ماهه گذشته ثبت کردند و در فصل پاییز به دلیل روند نزولی نرخ ارز مقداری با افت فروش مواجه بودند. اما با افزایش نرخ ارز و حفظ قیمت های جهانی این 

احتامل وجود دارد که گزارش های ماه های آینده تا حدودی بهبود پیدا کند.

زردوغی در خصوص چشم انداز بازار رسمایه  تا پایان سال بیان داشت: عملکرد بازار در ماه های پایانی به چند عامل وابسته است. یکی از این عوامل نوسانات نرخ 

ارز است. عموما انعکاس نرخ ارز در قیمت سهام با تغییرات اندکی قابل مشاهده است.

وی افزود: عامل دوم، تغییر قیمت های جهانی است که می تواند از سطح اهمیت باالیی برخوردار باشد و عامل سوم، تصویب الیحه بودجه در مجلس است که از 

زوایای مختلف می تواند روی بازار سهام تأثیرگذار باشد.وی  با بیان اینکه عامل چهارم روابط بین املللی است، گفت: این چهار عامل تعیین کننده آینده بازار رسمایه 

هستند. از این جهت برآیند این چهار عامل می تواند آینده رشایط بورس را در ماه های باقیامنده از سال تعیین کند.
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رونماییاینستاگرامازقابلیتlayoutبرایاستوریها
قابلیت جدید اینستاگرام به نام Layout به کاربران اجازه می دهد که چندین عکس را در قالب 

یک استوری قرار داده و با دوستانشان به اشرتاک بگذارند.

به گزارش ایتنا ، برای استفاده از قابلیت Layout اینستاگرام کافی است که دوربین استوری 

های خود را باز کنید و گزینه Layout موردنظرتان را از آن بخش انتخاب کنید. سپس می توانید 

دو تا شش تصویر را برای جای گذاری در کنار یکدیگر انتخاب کنید.قابلیت Layout جدیدتریم 

ویژگی اینستاگرام در رسی به روزرسانی های این شبکه اجتامعی محبوب است.

اسپیکرضدآبمجهزبهبلوتوثواردبازارمیشود
یک رشکت تجاری از تولید بلندگوی بلوتوث ضدآبی به نام ساندکور خرب داد که در برابر گرد 

و خاک و فشار و رضبه هم مقاوم است.

به گزارش ایتنا ، بلندگوی ساندکور را می توان در طبیعت و همین طور در داخل شهرها و 

ساختامن ها برای دریافت بی سیم صدا مورد استفاده قرار داد و قیمت آن نیز تنها ۷۰ دالر 

است.بلندگوی ساندکور همراه با یک بند نواری عرضه می شود که می توان آن را در صورت 

لزوم از بلندگو جدا کرد یا مجددا به آن چسباند.

Tuesday - 24 December 2019سه شنبه 3 دى 1398- 27 ربیع الثانی 1441-  شماره 6023      

رئیس سازمان فضایی ایران با ترشیح آخرین وضعیت ساخت و پرتاب ۴ ماهواره 

»ظفر«، »پارس یک«، »ناهید یک« و »پیام ۲ « گفت: برنامه ریزی برای پرتاب 

ماهواره »ظفر« در دهه فجر امسال در دست انجام است.

مرتضی براری در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه مطابق با برنامه ریزی صورت 

گرفته، ماهواره های »ظفر«، »پارس یک« و »ناهید یک« تا پایان دی ماه برای 

پرتاب تکمیل می شوند، اظهار داشت: متخصصان سازمان فضایی ایران به صورت 

شبانه روزی در حال فعالیت برای تکمیل برنامه های مدنظر در عرصه ماهواره، 

ماهواره بر و ایستگاه زمینی هستند و در تالش هستیم که با هامهنگی های در 

دست انجام به زودی خربهای خوبی را از پرتاب ماهواره شاهد باشیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه ریزی برای تکمیل مراحل ساخت و 

تست سازگاری ماهواره های در دست انجام، گفت: برنامه ریزی این بوده است 

که در ۳ ماهه چهارم امسال یک ماهواره را به فضا ارسال کنیم.

وی با بیان اینکه اولین ماهواره مدنظر برای پرتاب، ماهواره »ظفر« متعلق به 

دانشگاه علم و صنعت است، گفت: این ماهواره در حال کامل شدن برای پرتاب 

است. تحویل پرتابگر شده و تست سازگاری با پرتابگر آن نیز با موفقیت انجام 

شده است. در همین زمینه در حال پیگیری پرتاب ماهواره »ظفر« از مراجع 

با دهه فجر در بهمن ماه  به زودی و همزمان  امیدواریم  و  قانونی هستیم 

امسال، این مهم محقق شود.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: ماهواره »ظفر«، یک ماهواره سنجش 

از دور با قابلیت تفکیک تصویر ۲۲.۵ مرت است که برای آن طول عمر بیش از ۲ 

سال در نظر گرفته شده و باالی ۵۰۰ کیلومرت از سطح زمین پرتاب خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تست سازگاری ماهواره »ناهید یک« ساخته شده 

در پژوهشگاه فضایی با پرتابگر نیز با موفقیت به امتام رسیده است، گفت: این 

ماهواره یک ماهواره مخابراتی است که در پژوهشکده سامانه های ماهواره 

پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده و در راستای دستیابی به فناوری طراحی و 

ساخت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ، مطرح و پیاده سازی شده است.

به گفته براری، فناوری های به کار گرفته شده در ماهواره مخابراتی »ناهید 

است. ماهواره های عملیاتی کشور  نیاز  فناوری های مورد  اصلی  پایه  یک«، 

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: فرآیند تست نهایی ماهواره »پارس یک« 

نیز تا ۳۰ دی ماه طبق زمان بندی تکمیل و آماده پرتاب خواهد شد. این ماهواره 

یک ماهواره عملیاتی سنجشی با ماندگاری بیش از ۲ سال است که در مدار 

باالی ۵۰۰ کیلومرتی از سطح زمین قرار می گیرد. در این ماهواره از پیرشانش گاز 

رسد استفاده شده است.

براری ماموریت اصلی ماهواره »پارس یک« را تصویربرداری عنوان کرد و گفت: 

این پروژه در قسمت زیرسیستم ها و بخش های اصلی، با همکاری رشکت های 

دانش بنیان، دانشگاه های مطرح کشور و پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده 

است.

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد اینکه ماهواره »پیام ۲« که پس از پرتاب 

این  گفت:  نیز  است  وضعیتی  چه  در  شد،  تعریف  امیرکبیر«  »پیام  ناموفق 

ماهواره یک ماهواره پژوهشی است که مراحل آخر تکمیل پروپوزال را طی 

می کند و اهداف و ماموریت اصلی آن متفاوت از ماهواره »پیام یک« خواهد 

بود. چرا که ما قصد داریم از این پس به سمت ساخت ماهواره های پروژه محور 

حرکت کنیم و دانشگاه در حال تهیه پروپوزال در این زمینه است.

زمینی  ایستگاه  و  جدید  پرتابگر  تولید  ماهواره ها،  این  کنار  در  گفت:  براری 

است.  آماده سازی  در حال  نیز  دیتا  دریافت  و  کنرتل  برای  ماهواره  دریافت 

مطابق برنامه ریزی ها برای پرتاب این ماهواره ها، قرار است از ۳ پرتابگر جدید 

و چند ایستگاه زمینی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروزه کشورهای مختلف جهان برای توسعه صنعت فضایی 

به دنبال قراردادن ماهواره ها در مدار زمین با استفاده از بخش خصوصی و برای 

کاربردهای عمومی هستند، گفت: برای مثال رشکت اسپیس ایکس برنامه ریزی 

برای پرتاب ۱۲ هزار ماهواره کوچک به فضا را برای اینرتنت رسانی به مناطق 

دورافتاده و کم برخوردار جهان در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ما نیز در راستای توسعه صنعت فضایی و 

مشارکت بخش خصوصی در ساخت و پرتاب ماهواره، تاکنون ۲ مناقصه برگزار 

کرده ایم. قصدمان این است که مراحل طراحی، ساخت و تحویل سامل ماهواره 

در مدار را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

براری با بیان اینکه این مناقصه برای انتخاب پیامنکار طراحی، ساخت و پرتاب 

ماهواره های سنجشی اپتیکی و راداری برگزار شده است، ادامه داد: تاکنون ۷ 

کنرسسیوم مشارکت کننده در مرحله اول ارزیابی مورد تایید قرار گرفتند. به 

این معنی که ۳ کنرسسیوم برای ماهواره سنجشی اپتیکی و ۴ کنرسسیوم برای 

ماهواره راداری در فراخوان اولین شناسایی پیامنکار، ارزیابی و تایید شدند.

به گفته وی، پس از این مرحله با ارائه مشخصات فنی و اعالم قیمت، انتخاب 

۲ کنرسسیوم در این فرآیند، نهایی می شوند.معاون وزیر ارتباطات گفت: تا دو 

هفته دیگر و پس از اخذ مجوز، اسناد فنی مناقصه منترش می شود و تا دو ماه 

آینده، ارزیابی انتخاب پیامنکار نهایی خواهد شد. در نهایت تا حدود ۳ سال 

آینده، شاهد پرتاب ماهواره بخش خصوصی به فضا خواهیم بود.

رئیس سازمان فضایی ؛

آخرین وضعیت ۴ ماهواره ایرانی در دست ساخت

مدیرکل حفاظت از حقوق مرصف کننده با اعالم این 

خرب که اپراتورها باید برای احراز هویت خریداران 

 One Time( سیم کارت از روش رمز یکبار مرصف

خردادماه  از  گفت:  کنند،  استفاده   )Password

سال آینده، احراز هویت به شیوه بیومرتیک انجام 

می شود.

پیامن قره داغی در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر 

این که روش ارسال رمز یکبار مرصف برای اپراتورها 

الزامی شده است، از قدم بعدی که سازمان تنظیم 

مقررات در این حوزه برخواهد داشت صحبت کرد 

اپراتورها،  و گفت: به استناد پروانه اعطا شده به 

درست  به طور  اشرتاک  زمان  در  باید  هر مشرتک 

شناسائی شود. در حال حارض اپراتورها ملزم هستند 

روش  با  سیم کارت  فعال سازی  یا  هنگام خرید  در 

ارسال رمز یکبار مرصف )OTP( برای احراز هویت 

درست مشرتکان اقدام کنند.

 )OTP( او توضیح داد: روش ارسال رمز یکبار مرصف

برای احراز هویت که در دستور کار اپراتورها قرار 

آینده  در  کرد.  خواهد  عمل  مسکن  مانند  گرفته، 

احراز هویت برای خرید سیم کارت با استفاده از 

کارت ملی هوشمند و به صورت بیومرتیک )تأیید 

بیولوژیکی  ویژگی های  از  استفاده  با  فرد  هویت 

منحرص به فرد( انجام می شود.

وی اضافه کرد: طی جلسات متعددی که با اپراتورها 

و ثبت احوال برگزار کردیم، در آینده نزدیک هر 

باید  باشد  داشته  که قصد خرید سیم کارت  فردی 

کارت ملی هوشمند خود را ارائه دهد و سیم کارت 

رصفا با انطباق اثر انگشت متقاضی با اثر انگشت 

کارت ملی هوشمند و استعالم از ثبت احوال به او 

واگذار خواهد شد.

آینده  سال  خرداد  از  امیدواریم  گفت:  قره داغی 

روش بیومرتیک احراز هویت به شکل ویژه در دفاتر 

استفاده  مورد  دولت  خدمات  پیشخوان  و  فروش 

قرار بگیرد. ضمن این که پیرو همین مسئله هر فرد 

و  ارتباطات  وزارت  از  دریافت هر رسویسی  برای 

زیرمجموعه های آن باید به این شکل احراز هویت 

شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مرصف کننده رگوالتوری 

با  سیم کارت  خریداران  هویت  احراز  خصوص  در 

 )One Time Password( روش رمز یکبار مرصف

گفت: روش OTP که مدتی به صورت پایلوت در 

و  رسمی  شکل  امروز  از  شده  انجام  دفاتر  برخی 

الزام به خود گرفته است. در این روش فردی که 

برای خرید سیم کارت به دفاتر اپراتورها و پیشخوان 

مراجعه می کند اگر سیم کارت قبلی داشته باشد، 

برای او کدی می آید که پس از اعالم آن به فروشنده 

رسمی، می تواند سیم کارت جدید را دریافت کند.

او ترصیح کرد: اگر فرد سیم کارت اولی باشد، برای 

خرید سیم کارت باید به دفاتر خاصی مراجعه کند 

که احراز هویت به شیوه سفت و سخت تری انجام 

می شود. روش احراز هویت بیومرتیک تخلفات را 

به حداقل ممکن می رساند و هر فرد رصفا می تواند 

برای خودش سیم کارت بگیرد.

او در پایان با تاکید بر این که برقرار کردن ارتباط 

بین اپراتورها و ثبت احوال از کانال سازمان تنظیم 

روش  این  گفت:  گرفت،  خواهد  صورت  مقررات 

حداکرث از خرداد ماه سال آینده عملیاتی می شود 

آن دغدغه مردم در خصوص صدور  به واسطه  و 

سیم کارت بدون احراز هویت یا با سوءاستفاده از 

هویت دیگران رفع خواهد شد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات:

احرازهویتبیومتریک
برایخریدسیمکارت

رونماییازفونت»فناوری«
قلم  و  فونت  طراحی  از  فرهنگی،  اقدامی  در  ارتباطات  وزارت 

اختصاصی »فناوری« با هدف حامیت از رسم الخط زبان فارسی در 

داد. مجازی خرب  فضای 

و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس  هادیان  سید جامل  مهر،  گزارش  به 

اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از رومنایی از فونت 

)قلم( اختصاصی وزارت ارتباطات تحت عنوان فونت »فناوری«خرب 

و  طراحی  پروژه  از  بخشی  اختصاصی،  قلم  طراحی  گفت:  و  داد 

اجرای هویت برصی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و یکی از 

مکعب های پازل  هویت برصی است که به تدریج تکمیل و آماده 

بهره برداری شده است.

و  مشخص  اهداف  دارای  که  سازمان هایی  اینکه  بیان  با  وی 

برای خود هویت برصی طراحی  چشم انداز روشنی هستند حتامً 

این هویت برصی داشنت یک  قلم  از حلقه های  یکی  می کنند که 

اختصاصی است، ادامه داد: در مجموعه فرایندها و فعالیت هایی 

که برای هویت برصی وزارت ارتباطات انجام شد، از سال گذشته 

طراحی قلم اختصاصی در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا 

پس از مشورت با تعدادی از هرنمندان طراح قلم، رسانجام مسعود 

انجمن گرافیک  نایب رئیس  استاد دانشکده هرنهای زیبا و  سپهر، 

ایران که در سابقه کاری خود طراحی چند قلم )فونت( را دارد برای 

انتخاب شد. این پروژه 

ضخیم  نسخه  دو  در  »فناوری«  فونت  اینکه  به  اشاره  با  هادیان 

و نازک آماده بهره برداری شده است، گفت: البته استفاده از قلم 

اختصاصی لزوماً به معنای کاربرد آن در همه اجزای سازمان نیست. 

این قلم در حقیقت شخصیت تبلیغی، ترویجی، مناسبتی و مراسمی 

از آن در آینده برای  محسوب می شود و ممکن است گونه هایی 

نگارش هم در سایت و نامه نگاری ها استفاده شود. ولی فعالً کاربرد 

قلم فناوری در نگراش و نامه نگاری های سازمان استفاده منی شود.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با بیان اینکه با ورود 

فناوری یکی از دغدغه های همیشگی بحث رسم الخط، ویرایش و 

نگارش و حفاظت از زبان فارسی در فضای مجازی بوده است، گفت: 

تصمیم داریم در ادامه این مسیر تعدادی از فونت های استاندارد 

شده فارسی را حداکرث تا ۲۷ اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات معرفی 

کنیم که امیدواریم سازندگان دستگاه های الکرتونیکی اعم از موبایل، 

تبلت، رایانه و... در آینده به جای استفاده از فونت های عربی که به  

عنوان پیش فرض در دستگاه ها قرار می گیرد، از قلم های استاندارد 

فارسی استفاده کنند.

وی افزود: ما تعداد زیادی قلم فارسی داریم اما این قلم ها برای 

استفاده در فضای مجازی استانداردسازی نشده اند و ممکن است 

داشته  و...  خوانایی  کشش ها،  اندازه  اعراب،  لحاظ  به  اشکاالتی 

باشند که تالش می کنیم در ادامه رومنایی از فونت یا قلم »فناوری 

اوایل سال  اطالعات«، قلم های استاندارد در فضای مجازی را هم 

آینده معرفی کنیم تا قدمی در حامیت از رسم الخط زبان فارسی در 

برداریم. فضای مجازی 

 
عرضهایرپادهایاپلدوبرابرمیشود

تحلیلگران برآورد و اعالم کرده اند که عرضه ایرپادهای بی سیم اپل 

در سال آینده دو برابر شده و به ۸۵ میلیون دستگاه افزایش پیدا 

کند.  

به گزارش ایسنا، ایرپاد اپل نام هدفون های بی سیم اپل است که از 

نوع داخل گوشی بوده و میزان بیس و قدرت باال را برای کاربران 

ارایه می کنند. این هدفون بی سیم دارای دو گوشی جدا از هم است 

که هر کدام در یکی از گوش ها قرار می گیرد. طراحی ارگونومیک 

آن  از  بلندمدت  استفاده ی  هنگام  که  شده  باعث  محصول  این 

هیچگونه احساس خستگی یا درد در قسمت گوش خود نکنید. این 

هدفون می تواند تا پنج ساعت شامرا در پخش موسیقی تنها با یک 

بار شارژ همراهی کند. این هدفون های بی سیم همچنین به بلوتوث 

مجهز هستند تا به سایر دستگاه های الکرتونیکی کاربر متصل شوند.

این محصوالت به تازگی از سوی کاربران و عالقمندان مورد استقبال 

و توجه بی نظیری قرار گرفته است و به نظر می رسد که در سال های 

آتی تبدیل به یکی از بهرتین و پرفروش ترین محصوالت اپل خواهد 

شد.

بر اساس گزارش وب سایت Livemint، تونی ساکوناگی به عنوان 

یکی از تحلیلگران ارشد موسسه تحقیقاتی برنشتاین در یادداشتی 

و  با رشد  اپل در سال ۲۰۲۰  ایرپادهای  که  است  پیش بینی کرده 

افزایش قابل توجهی روبرو خواهند شد و تحت تاثیر تقاضای باالی 

مشرتیان و کاربران، عرضه آن نیز دو برابر خواهد شد.

که  است  کرده  خاطرنشان  همچنین  خود  اظهارات  ادامه  در  وی 

عرضه و فروش ایرپادهای اپل به ۸۵ میلیون دستگاه خواهد رسید و 

درآمدی بالغ بر ۱۵ میلیارد دالر را برای این رشکت به ارمغان خواهد 

آورد.وی افزود: سال جاری میالدی اپل توانسته به میزان شش میلیارد 

دالر ایرپاد را در بازارهای جهانی به فروش رسانده، رقمی که در سال 

آینده می تواند دو برابر شود.   

وی همچنین پیش بینی کرده است که در صورت تداوم این روند 

صعودی و عملکرد موفقیت آمیز تا سال ۲۰۲۱ میالدی، ایرپاد تبدیل 

به سومین تجارت بزرگ اپل خواهد شد.

هرچند که وی در گزارش تحلیلی خود به نکته اشباع بازار و احتامل 

نزولی شدن بازار فروش این محصول نیز اشاره کرده که احتامال این 

اتفاق در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میالدی رخ خواهد داد. 

ایران در ردیف معدود کشورهای صاحب فناوری؛
تولیدسامانهاندازهگیری

تشعشعاتالکترومغناطیسیآغازمیشود
سامانه اندازه گیری تشعشعات الکرتومغناطیسی با اخذ تاییدات از 

سازمان انرژی امتی، از دهه فجر امسال تولید می شود و ایران در 

ردیف معدود کشورهای صاحب این فناوری قرار می گیرد.

محمدی  لیال  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  گزارش  به 

رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات در پژوهشگاه ICT در خصوص 

فعالیت های این پژوهشکده اظهار داشت: ساخت سامانه اندازه 

تنظیم  سازمان  کارفرمایی  با  الکرتومغناطیسی  تشعشعات  گیری 

و  شده  انجام  پژوهشگاه  این  در  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 

امیدواریم با  انتقال دانش فنی به رشکتهای خصوصی، کار تولید آن 

را از دهه فجر آغاز کنیم.

معدود  ردیف  در  ایران  سامانه  این  تولید  با  اینکه  بیان  با  وی 

کشورهای صاحب این فناوری قرار می گیرد، گفت: این سامانه با 

قرار گرفنت در فضای باز، تشعشعات را در باندهای مختلف فرکانسی 

اندازه گیری می کند و مجموع میزان تشعشع اندازه گیری شده در 

سامانه مورد پردازش قرار می گیرد تا سطح سیگنال نسبت به سطح 

مجاز استاندارد آن مشخص شود.

محمدی افزود: با توجه به اینکه ما به سمت فناوری نسل پنجم 

ارتباطات )۵G( حرکت می کنیم و تعداد آننت ها و ایستگاه ها زیاد 

می شود، نگرانی ها هم افزایش می یابد و وجود این سامانه ها و 

اطالع رسانی نتایج اندزه گیری شده، مردم را از سطح تشعشع ایمن، 

مطمنئ می سازد .

انجام شده و  این سامانه به مدت ۲ سال  پایلوت  ادامه داد:  وی 

برای  اعالم فراخوان  آماده  امتی،  انرژی  تائیدات  اخذ  با  اکنون  هم 

رشکت های عالقمند به استفاده از این نوآوری و در نهایت تولید 

هستیم. آن 

بیان  با    ICT پژوهشگاه در  ارتباطات  فناوری  پژوهشکده  رئیس 

اینکه منونه آزمایشگاهی پلتفرم نرم افزارمحور شبکه ارتباطی خود 

سازمانده SON ) مبتنی بر فناوری مجازی سازی NFV( و همچنین 

بسرت جمع آوری و تحلیل داده ها که از الزامات ورود به ۵G هستند، 

با قابلیت ارتباط با شبکه LTE در پژوهشگاه پیاده شده است.

وی از ساخت تقویت کننده ۵۰ وات با کارایی حدود ۴۰ درصد و 

۱۰۰ وات با کارایی حدود ۳۵ درصد با تکنولوژی نیمه هادی در این 

پژوهشگاه خرب داد که این دسته محصوالت کاربرد های فراوانی از 

جمله ایستگاه های زمینی، ارتباطات ماهواره ای و هوافضا دارد و 

گفت: پایلوت تهاتر پهنای باند بر بسرت بالکچین به عنوان منونه  ای 

 ICT از طرح تهاتر پهنای باند اینرتنت بین اپراتورها، در پژوهشگاه

در حال انجام است که در این پایلوت، اپراتورها به مشرتیان یکدیگر 

رسویس اینرتنت ارائه می  کنند و تایید هویت و تبادالت مالی و ثبت 

وقایع آنها در بسرت بالکچین صورت می  گیرد.

ارتباطات  حوزه  در  بالکچین  فناوری  کاربرد  به  اشاره  با  محمدی 

بین  تعامل  و  ارتباطات  زیرساخت  رسویس  دهی  اینکه  بیان  با  و 

اپراتورهای مختلف این حوزه در درجه اهمیت است، افزود: ایده 

جدید مطرح شده در این پایلوت مربوط به تعامالت بین اپراتوری 

و رسویس  دهی یک اپراتور به مشرتیان دیگر اپراتورها است که با 

توجه به محدودیت منابع و نیاز روزافزون اپراتورها به پهنای باند 

و پوشش بیشرت در ارائه رسویس، اپراتورها می  توانند با استفاده از 

منابع یکدیگر به مشرتیان یکدیگر رسویس ارائه کنند.

توییترازاینپسکیفیتفایلهایJPEGرا
کاهشنمیدهد

با نحوه پردازش تصاویر آپلود  با اعامل تغییراتی در رابطه  توییرت 

شده و تصمیم بر کاهش ندادن کیفیت عکس ها بسیاری از عکاسان 

را خشنود کرده است.

یکی  عنوان  به  اوبراین  نوالن  اظهارات  اساس  بر   ، ایتنا  گزارش  به 

از مهندسان توییرت، کدگذاری JPEG هم اکنون در تصاویری که با 

آپلود می شوند حفظ خواهد شد. توییرت  از وب در  استفاده 

پیش  از این، کدگذاری این تصاویر تغییر می کرد و در نهایت، کیفیت 

آشکار  عکاسی  استعدادهای  واقعی  هرن  و  می آمد  پایین  تصاویر 

منی شد.

نوالن اوبراین در تاریخ ۱۱ دسامرب در توییتی اظهار کرده است که: 

»توییرت از امروز فایل های JPEG را هامن گونه که برای آپلود در 

توییرت از طریق وب کدگذاری شده اند حفظ خواهد کرد.«

نوالن برای اثبات تأثیر این تصمیم توییرت عکسی را به عنوان منونه 

به اشرتاک گذاشت و نتایج بسیار چشمگیری را به منایش گذاشت.

با این  حال فقط هنگامی که روی یک تصویر کلیک کنید می توانید 

تأثیر کامل این تغییرات را مشاهده می کنید. البته باید به یاد داشت 

که کدگذاری ریز عکس ها و پیش منایش ها هنوز تغییر خواهد کرد.

همچنین داده EXIF که اطالعاتی نظیر زمان و مکان ثبت تصویر را 

نشان می دهد هنوز هم مثل سابق منایش داده نخواهد شد.

این تغییر کوچک پتانسیل شدیدی برای ایجاد تغییرات بزرگ در 

نحوه نگرش عکاسان و استفاده آنها از این پلتفرم دارد.

مورد  در  را  گفتامنی  به ناچار  نوالن  توسط  شده  عرضه  رسنخ 

برنامه هایی برای سایر فرمت های تصویری و تغییرات درخواستی 

کاربر آغاز کرده است. بنابراین توییرت می تواند به زودی خود بیش  

از پیش در نظر عکاسان و عالقه مندان به جلوه های برصی محبوب 

کند.

امکانذخیرهعکسهایالیوiOSدرتوییتر
توییرت از این  پس به کاربران اجازه می دهد که عکس های الیو آپلود شده در این شبکه اجتامعی را به صورت فایل های گیف ذخیره کنند.

به گزارش ایتنا ، گزارش ها حاکی از آن است که توییرت هم اکنون به کاربران iOS اجازه می دهد که عکس های الیو آپلود شده خود در این شبکه اجتامعی را در قالب 

فایل های گیف ذخیره کنند.

با این  حال، هنوز مشخص نیست که آیا این قابلیت با عکس های پیکسل موشن هم به خوبی کار می کند یا خیر.

 توییرت در این رابطه نوشته است که: »گیف ها را هدیه بدهید. شام هم اکنون می توانید عکس های الیو iOS را به عنوان گیف از جاهایی که عکس ها را در توییرت 

آپلود کرده اید ذخیره کنید.«

 گفتنی است قابلیت تبدیل عکس های الیو به فایل های گیف در توییرت از مدت ها پیش توسط کاربران درخواست شده بود.

اپل قابلیت عکس های زنده را در سال ۲۰۱۵ و برای آیفون 6 اس عرضه کرد و در هامن سال شبکه های اجتامعی تامبلر و فیس بوک قابلیت به اشرتاک گذاری آنها را 

برای کاربران عرضه کردند تا کاربران بتوانند این عکس ها را در پلتفرم های خود به اشرتاک بگذارند.

عالوه بر این، در سال ۲۰۱6 نرم افزار iOS گوگل امکان تبدیل عکس های الیو به فایل های گیف را هم اضافه کرد.

قابلیت عکس های زنده توییرت به همراه تغییرات دیگری در زمینٔه مدیریت تصاویر در این شبکه اجتامعی عرضه شده است.

در همین راستا توییرت از این  پس به منظور کاهش ندادن کیفیت تصویر رمزگذاری JPEG را روی عکس های تا ۱6 مگاپیکسل حفظ خواهد کرد.



همزمان با آخرین مهلت پیش بینی شده برای خودروسازان مبنی 

رایزنی  برای  ها  تالش  گانه،  پنج  و  استانداردهای هشتاد  اجرای  بر 

با شورای عالی استاندارد مبنی بر حذف چند استاندارد ادامه دارد.

ترین  تازه  در  استاندارد  ملی  سازمان  معاون  خودروکار،  گزارش  به 

پیش  فرصت  آخرین  که   ۹۸ سال  ماه  دی  اول  در  خود  اظهارات 

بینی شده برای اجرای استانداردهای جدید صنعت خودرو بود، از 

احتامل اجرایی نشدن سه استاندارد در رشایط فعلی خرب داده این 

در حالیست که بارها پیش از این سازمان ملی استاندارد بر موضع 

سختگیرانه خود مبنی بر اجرای همه استانداردها ارصار ورزیده و 

خودروسازان نیز بر عدم امکان اجرای برخی از استانداردها تاکید 

بودند. کرده 

در  استاندارد  ملی  سازمان  معاون  مقدم،  مرندی  وحید  گفته  به 

نشان  شاخص  استاندارد  سه  شدن  برآورده  امکان  کنونی  رشایط 

دهنده تعویض دنده، شاخص نشانگر میزان باد الستیک ها،شاخص 

وجود سواری  خودروهای  در  روز  روشن  چراغ  دهنده   نشان 

 ندارد.

حال در این رشایط این پرسش مطرح می شود که چرا در ابتدا نسبت 

به مصوبات و قوانینی پیش بینی می شود که امکان اجرای آن وجود 

ندارد اما بر آن ارصار ورزیدهی شود اما در زمان اجرا نواقص و عدم 

توامنندی ها دلیل اجرا عنوان می شود.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که بدون شک این صنعت از 

ورود فناوری و اجرای استانداردهای جدید استقبال می کند اما باید 

دید آیا رشایط اجرا وجود دارد و صنعت خودرو قادر به پرداخت 

هزینه های این امر خواهد بود یا خیر.

با  گو  و  گفت  در  خودرو  صنعت  کارشناس  یک  حال  همین  در 

خودروکار در این خصوص می گوید: استانداردهای جدید در دنیا با 

فناوری جدید وارد صنعت شده و به روی کار می آیند اما این روند 

مانند رشد بچه ای است که با افزایش سن وارد مرحله تازه ای می 

شود و باید مسیر تکاملی را طی کند تا موفق به اخذ مدرک و ورود 

به دانشگاه شود.

اقدام  را  خودرو  صنعت  در  جدید  استانداردهای  بینی  پیش  وی 

خوبی می داند و می افزاید: این امر به رشطی مفید خواهد بود که 

استانداردها همگام با رشد صنعت خودرو و رشایط حاکم بر صنعت 

فناوری  است، در حال حارض  آن چه مشخص  اما  بینی شود  پیش 

صنعت خودرو و همچنین قطعه، کشش ۸۵ استاندارد را ندارد و برای 

حرکت به سمت این استانداردها و دستیابی به آن ها باید هزینه 

بسیار گزافی انجام شود.

از  هرچند  که  کند  می  ترصیح  خودرو  صنعت  کارشناس  این 

باید  اما  شود  می  استقبال  خودرو  صنعت  در  باال  استانداردهای 

به  شود.  پرداخت  نیز  آن  هزینه  و  باشد  فراهم  آن  اجرای  رشایط 

اعتقاد او در رشایطی باید نسبت به اجرای استانداردها در صنعت 

خودرو اقدام کرد که حتی بنزین و گازوییل مرصفی و بزرگراه ها نیز 

مطابق با استاندارد باشد و صنعت قطعه نیز همگام با فناوری روز 

حرکت کند در غیر این صورت مانند رشایط فعلی باید با پیش بینی 

 تبرصه و ماده جدید و یا حذف آن، اجرای استانداردها را به تعویق 

انداخت.

 رایزنی با شورای عالی استاندارد 
برای تجدیدنظر دراستانداردهای خودرویی
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عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ خرب 

داد: در الیحه بودجه منابعی برای ارائه تسهیالت 

و وام به متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها در 

نظر گرفته شده است.

ملت  خانه  با  گفت وگو  در  ادیانی  علی  سید 

بودجه  الیحه  در  منابعی  دادن  قرار  مدنظر  از 

دوگانه  متقاضیان  به  وام  و  تسهیالت  ارائه  برای 

سوز کردن خودروها خرب داد و گفت: منایندگان 

کمیسیون انرژی نیز پیشنهاداتی در این خصوص 

دارند.  

در  وجویبار  سوادکوه  شهر،  قائم  مردم  مناینده 

از  ادامه داد: هر قدر به سمت استفاده  مجلس 

بنزین  مرصف  از  میزان  هامن  به  برویم   CNG

نیز حاصل  آثار و برکات متعددی  کاسته شده و 

است  پاک  انرژی  کهسی.ان.جی  چرا  شد  خواهد 

همچنین میزان مرصف بنزین را در کشور کاهش 

پیدا خواهد کرد و به اندازه آن صادرات و درآمد 

ارزشی افزایش پیدا می کند.عضو کمیسیون انرژی 

وضعیت  به  توجه  با  اکنون  کرد:  مطرح  مجلس 

کشور، گاز طبیعی بهرتین سوخت جانشین است، 

دنیا  طبیعی  گاز  بزرگ  دارنده  دومین  ایران  زیرا 

است. همچنین به دلیل کارآیی باال و هزینه پایین 

بهرتین جانشین برای سوخت هایی مانند بنزین و 

این  از  استفاده  امنیت  از  نگرانی  است.  گازوییل 

ماده نیز کمرت است و به این دالیل مرصف باالی 

گاز طبیعی در دنیا، این سوخت به عنوان سوخت 

قرن حارض در حال افزایش است.

عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ خبر داد:  

پرداخت وام به متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها 

خودروهای دپوشده در گمرک تعیین تکلیف می شوند؛

 پیشنهاد وزیر اقتصاد به دولت
 برای ترخیص ۵۱۰۰ دستگاه خودرو 

  

طبق اعالم معاون گمرک، وزیر اقتصاد بعد از بازدید از گمرک های بوشهر و 

حضور در جمع صاحبان خودروهای دپو شده در گمرک، به وعده خود برای 

رسیدگی به موضوع عمل کرده و پیشنهادی را در راستای تعیین تکلیف و 

ترخیص خودروها به هیات دولت ارائه کرده است.

و  اقتصادی  امور  - وزیر  فرهاد دژپسند  اخیر  ایسنا، در روزهای  گزارش  به 

دارایی - برای بازدید از بنادر و گمرکات به بوشهر رفته بود که در همین 

و  دیدار  وی  با  گمرک  در  شده  دپو  خودروهای  صاحبان  از  برخی  جریان 

درخواست خود برای تعیین تکلیف خودروها را مطرح کردند. آنها گله داشتند 

که "چند سال است که رسمایه هاشان راکد مانده و با وجود این که در برخی 

موارد گره قانونی وجود نداشته و ترشیفات گمرکی انجام شده است، تکلیف 

خودروهای آنها مشخص نیست".

اما طبق تازه ترین اعالم معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - به ایسنا، وزیر 

اقتصاد دستورات الزم در این رابطه را صادر و پیشنهاداتی را به هیات دولت 

ارائه کرده است که طبق آن متامی خودروهای مانده در گمرک که به حدود 

۵۱۰۰ دستگاه می رسد تعیین تکلیف خواهد شد.

مهرداد جامل ارونقی توضیح داد: بعد از بازدید وزیر اقتصاد از گمرک های 

بوشهر و صحبتی که با صاحبان خودروهای دپو شده مطرح شد، ایشان قول 

دادند که به موضوع رسیدگی کنند. این در حالی است که کمرت از ۴۸ ساعت 

از این موضوع وزیر پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف خودروها به هیات 

دولت ارائه کرد.

وی افزود: براساس این پیشنهاد از خودروهایی که ترشیفات گمرکی را پشت 

رس گذاشته و پروانه دریافت ولی با توجه به پایان مهلت ترخیص امکان خارج 

شدن نداشتند تا متامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند یا خودروهایی 

که در مراجع قضایی حکم برائت برای آنها صادر شده است، تعیین تکلیف 

می شود.

پیشنهاد  با  موافقت هیات دولت  ایران، در صورت  معاون گمرک  گفته  به 

جانبازان  به  مربوط  خودروهای  متام  وضیعت  حتی  اقتصاد  وزیر 

مشخص بود،  شده  گمرکات  وارد   ۱۳۹۳ سال  از  قبل  از  که  درصد   ۷۰ 

 می شود.

گفتنی است؛ خودروهای دپو شده در گمرک مجموعا حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ 

دستگاه بود که در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت در مهلت 

شش ماهه ای ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص شد و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل 

پایان مهلت تعیین شده در گمرکات باقی ماند.

تغییر رشایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو از 

بنادر و  به گمرکات،  مهم ترین دالیل توقف ترخیص خودروهای وارد شده 

مناطق آنها بود.   

 


