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همزمان با پایان سال 96؛ پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بسته شد

پیشنهاد ویژه

ویترین جهان

توقف فراقانونیها

وزیر نفت:

اموال کشفشده از اختالسگر نفتی
بیش از مبلغ اختالس است

چین سومین تأمینکننده بزرگ دالر
در جهان شد

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به «شهروند» :غیرمجازها ۲۰هزارمیلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را بلعیدند

ویترینایران
انتشار ۵هزارمیلیارد ریال
اوراق مشارکت برای خرید هواپیما
انتشار ۵هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت جهت
خرید هواپیمای جدید و انتشار ۵هزارمیلیارد ریال
اوراق مشارکت برای ایمنسازی و نگهداری راههای
شریانی کشور در شورای اقتصاد مصوب شد .اسحاق
جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به وضع
نهچندانمناسبدانشگاههایکشورازنظرتجهیزات
و امکانات آزمایشــگاهی و پژوهشی گفت :یکی از
مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این است
که  5دانشگاه کشور باید تاســال  ۱۴۰۰جزو ۲۰۰
دانشگاهبرتردنیاباشندوامیدوارمسایردانشگاههای
کشور نیز همانند دانشگاه صنعتی شریف به دنبال
برخورداری از تسهیالت مالی جهت تجهیز امکانات
خود باشند .معاون اول رئیسجمهوری با قدردانی
از تالشهای دبیرخانه شورای اقتصاد در سال ،۹۶
برای اعضای این شورا سالی خوب آرزو کرد و اظهار
امیدواری کرد در سال  ۹۷شــورای اقتصاد بهتر از
سالهایگذشتهفعالیتکند.

از توسعه گردشگری دریایی تا رمزگشایی حادثه سانچی

ایسنا| محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات
گفت :بومیشدن زیرســاخت برای تحول دیجیتال
یک پیامرســان ضــرورت اســت و مــا نمیتوانیم
مباحث اقتصــادی ،نظام بانکــی و پرداختمان را به
سرویسدهندهخارجیواگذارکنیموبیتفاوتباشیم.
نسبتبهنیازمردمهمنمیتوانبیتفاوتبود،بنابراین،
این کار همت همگانی میطلب��د .او با بیان اینکه در
مصوبه شورا وظایف تمامی دســتگاهها آمده است،
گفت :وزارت ارتباطات باید به این پیامرسانها پهنای
باند میداد که تاکنون بیش از ۳۰۰گیگابیت بر ثانیه
در اختیارشان قرارگرفته است.همچنین رک و فضای
سرورنیزبهآنهادادهشدهاست.اینپیامرسانهابهباند
معرفی میشــوند و با سفتههای امضاشده میتوانند
تسهیالتیمطابقبامصوبهبگیرند.

رشد ۲۲درصدی حق بیمه
مهر| عبدالناصر همتی رئیسکل بیمه مرکزی
از رشــد ۲۲درصدی حق بیمه در ۱۱ماه گذشــته
ســالجاری خبر داد و افــزود :وصــول مطالبات
شــرکتهای بیمه باید از اولویتهای اول مدیران
شرکتهای بیمه باشد و در سندیکا برای نحوه رفتار
با بیمهگذاران بدحســاب توافقات الزم انجام شود
و برای دریافت مطالبات کــه بخش زیادی از منابع
سرمایهگذاریرادربردارد،تدبیریاندیشیدهشود.

همسانسازی «نشان»هاي تجاري
برای نخســتینبار در کشــور ،همسانســازی
نشــانهای تمام شــرکتهای زیرمجموعه یک
هلدینگ تجاری -اقتصادی انجام و به ثبت رسید.
اکبر رستمینیا ،مدیر روابطعمومی این هلدينگ
با اعــام خبــر پایانیافتن پروژه همسانســازی
«لوگو»هایشرکتهایتابعههلدینگگفت:یکیاز
مهمترینوضروریترینشاخصههاییکهلدینگ
حرفهای ،تبعیت شرکتها و نهادهای زیرمجموعه
آن از يك خط مشي واحد اســت .در همین راستا،
معموال «نشان»های شرکتها نخستین تصويري
هستندکهبهعنوانپیشانیهلدینگ درمعرضدید
مشتریانومخاطبانقرارمیگیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با «شهروند» :آمار دقیقی از ورود و خروج گردشگران به بنادر کشور ثبت نمیشود

شهروند| حداقل  5هفته دیگر برای رمزگشایی از جعبه سیاه سانچی و
ارایهگزارشنهایی زماننیازداریم .این موضوعی استک ه هادیحقشناس
معاوندریاییسازمانبنادرودریانوردیدرنشستخبریروزگذشتهاعالم
کردوگفت:مصاحبهباکارکنانکشتیکریستالانجاموکشتیچینیمورد
معاینه و بررسی قرار گرفته است .محمد راستاد ،مدیرعامل سازمان بنادر
و دریانوردی هم در جمع خبرنگاران گفت :تالش برای آزادسازی صیادان
ربودهشــده توســط دزدان دریایی ادامه دارد .معاون وزیر راهوشهرسازی
همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مسافران بنادر کشور در سالهای
اخیر کاهش یافته است ،به «شهروند» گفت :تعداد سفرها به بنادر کشور
برایسال 16 ،96میلیون نفر ثبت شــده که نمیتوان مشخص کرد چه
تعداد از آنها با هدف گردشــگری انجام شده است؛ چراکه سیستمی برای
ثبت و جداسازی سفرها وجود ندارد .او همچنین درباره علت کاهش تعداد
سفرهای دریایی در ســال اخیر به «شهروند» توضیح داد :ممکن است در
بازههای زمانی طوالنی در سالی که گذشت ،شرایط جوی موجب کاهش
رفتوآمدها به بنادر شده باشد .ماهیت سفرهای دریایی بهگونهای است که
نمیتوان علت مستقیمی برای کاهش سفرها پیدا کرد .راستاد در نشست
خبری روز گذشته خود همچنین درباره میزان جابهجایی کاال و آمار تخلیه

خبر

نمیتوان نسبت به واگذاری خدمات به
سرویس خارجی بیتفاوت بود

این خبری بود که معاون نظارتــی بانک مرکزی آن
را اعالم کــرد و توضیح داد :هیچ جــای نگرانی برای
سپردهگذاران نیســت و حتی یکدقیقه وقفه نیز در
کار روزانه این موسسات انجام نخواهد شد و تا بهار ٩٧
نیز ،این ادغام نهایی خواهد شد .او با بیان اینکه بهطور
قطع بانک مرکزی اجازه خلل در سپردهها را نمیدهد
و نمیگذارد حق و حقوقی از سپردهگذاران ضایع شود،
ادامه داد :قرار بر این است که در مرحله بعد سه موسسه
کوثر ،بانک حکمت و قوامین نیز ساماندهی شوند که
به مرور اعالم میشود ولی فعال ثامن و مهر اقتصاد در
بانکانصارادغاممیشوند.
تسویهسپردههایزیر۱۰۰میلیونافضلتوس
او درخصوص تعاونی افضل توس گفت :مقرر شده
ســپردههای زیر 100میلیون تومان تســویه شده و
نرخ سود هم تعدیل شــود و البته بر این اساس ،کل
سپردهگذاران ٣٦٥هزار و ٣٠٠نفر بوده که ٣٦١هزار
و  ٢٧٥نفر تعیین تکلیف شــدهاند .عملیات تســویه
دو تعاونی بــدر توس در خراســان و تعاونی ولیعصر
رباطکریم از هفته قبل آغاز شده است .در رباطکریم
تعداد ســپردهگذاران ٢٧هزار و  ٣٥٧نفر هست که تا
دیروز تعداد تسویهشده١٧هزار و ٨٦١نفر سپردهگذار
بوده اســت .در مــورد ولیعصــر نیــز ٥١٩٥٢ ،نفر
سپردهگذار بودهاند که تا دیروز ٤٥هزار و  ٣نفر تعیین
تکلیف شدهاند .او همچنین از برکناری هیأت تسویه
تعاونیهای ساماندهیشده بهعنوان یکی از مصوبات
کمیته سران سه قوا نام برد و افزود :هیأت تسویهای از

وزارت اطالعات ،قوهقضائیه ،بانک مرکزی ،نمایندگان
سهامداران و سپردهگذاران تشکیل شده بود .معاون
بانک مرکزی با بیان اینکه در ساماندهی موسسات در
تعاونیفرشتگان٤٥٨هزارسپردهگذاروجودداشتکه
مقرر شد در آن سپردههای زیر ۲۰۰میلیون تومان را
پرداخت کنیم و برای آنهایی که باالتر از ۲۰۰میلیون
ســپرده داشــتند نیز۲۰۰ ،میلیون تومان پرداخت
کردیم ،ضمن اینکه از شــهریور ٩٤هیچ سودی به
آنهاتعلقنخواهدگرفت.البته٩٩درصدسپردهگذاران
را تعیین تکلیف کرده و پرداخت مابقی سپردهها نیز،
متناســب با تصمیمات و داراییها تســویه را انجام
خواهیمداد.
سپردهگذاراناگرمغایرتیدیدند
اطالعدهند
او افزود :اگر سپردهگذاری با شروطی که آییننامه
دارد ،مغایرتی میبیند ،میتوانــد به بانک مرکزی یا
کاسپین مراجعه کند .در تعاونی وحدت نیز٤٤ ،هزار
و  ٨٧١ســپردهگذار داشته که نرخ ســود آنها نیز به
١٥درصد تقلیل یافته اســت ،ضمن اینکه سپردهها
کمتر از 100میلیون تومان تعیین تکلیف ش��دهاند.
حیدری با بیان اینکه در تعاونی البرز ایرانیان ٤١هزار
و ٧٣١سپردهگذاران تعیین تکلیف شدهاند و آنهایی
که باالی 100میلیون تومان ســپرده داشتهاند هم،
100میلیون تومان دریافــت کردهاند ،گفت :در مورد
تعاونی افضل توس تعداد ٣٧٤هزار و  ٢٤٦سپردهگذار
وجودداشتهاستوسپردههایزیر100میلیونتومان

مدیرعامل سازمان بنادر کشور در جمع خبرنگاران توضیح داد:

گرانفروشی تا پایان فروردین ،ممنوع

ایسنا|سیدمحمودنوابیمعاونوزیرصنعت،معدن
وتجارتگفت:هیچکاالییازامروزتاپایانفروردین
سال۹۷گراننمیشودومردممیتوانندتخلفهارابه
سامانه۱۲۴گزارشدهند.

عکس :ایرنا

تســنیم| بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه
«اموال کشفشده از اختالسگر نفتی بیش از مبلغ
اختالس اســت» ،گفت :خوشــبختانه با پیگیری
دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی ،مبلغی بیشتر از
اختالس صورتگرفته ،کشف شده است .او با بیان
اینکه طبق آخرین اطالعات به دســت آمده ،فرد
اختالسگر بخش اکتشاف شرکت نفت در ترکیه
پنهان شده اســت ،افزود :بهنظر میرسد مطالبی
که درباره فــرار این فرد به کانادا مطرح میشــود،
شــایعهای است که خودش منتشــر میکند تا در
ترکیه به دنبالش نباش��ند .وزیر نفت با بیان اینکه
«اموال کشفشده از اختالسگر نفتی بیش از مبلغ
اختالس اســت» ،گفت :خوشــبختانه با پیگیری
دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی ،مبلغی بیشتر از
اختالس صورتگرفته ،کشف شده است .زنگنه در
پاسخ به سوالی درخصوص زمان امضای قراردادهای
جدید نفتی گفت :هروقت قــرارداد جدیدی امضا
کردیم،اعالممیشود.

شهروند| پرونده غیرمجازها با پایانسال ۹۶بسته
شد .موسســات مالی و اعتباری ورشکسته که بیشتر
از یکدهه اســت ،در بازار پولی و مالــی ایران بحران
ایجاد کرده و این اواخر کار را بــه اعتراضات خیابانی
سپردهگذاران کشیده بودند ،حاال تمامشان از صحنه
کنار گذاشته شدند .فرشــاد حیدری ،معاون نظارتی
بانک مرکزی به «شهروند» میگوید؛ این موسسات
در مجموع ۲۰هزارمیلیارد تومان منابع بانک مرکزی
را برای جبران مافات بلعیدهاند تا ســپرده مشتریان
غیرمجازها بازگردانده شــود .اتفاقی که موجب شده
است بســیاری دست به قلم شــوند و بنویسند برای
بازگرداندنسپردهمشتریانموسساتمالیواعتباری
غیرمجاز از جیب مردم و بیتالمال برداشت شده است.
از عباس آخوندی وزیر راهوشهرســازی و بسیاری از
اقتصادینویسها گرفته تا مدیران بانک مرکزی همه
و همه بارها به این موضوع تأکید و اشــاره شد .با این
حال این تمام واقعیت نیست و برای بازپرداخت سپرده
مشتریان این موسســات از جیب بیتالمال هزینه
نشده است .حیدری ،معاون بانک مرکزی در اینباره
به «شهروند» میگوید :خط اعتباری ۲۰هزارمیلیارد
تومانی برای بازگشت ســپرده مشتریان غیرمجازها
با پشتوانه و اســتناد دارایی سهامداران این موسسات
هزینه شــده اســت و اموال این افراد پس از فروش و
نقدشــدن ،به بانک مرکزی تعلق دارد و در واقع چون
اموال سهامداران موسسات غیرمجاز به سرعت قابلیت
نقدشوندگی نداشت ،بانک مرکزی فعال با دارایی خود
سپرده مشتریان این موسسات را تسویه کرده است.
ماجرا به همینجا ختم نمیشود ،هنوز پرسشهای
مهمی درباره این موسسات باقی است و آن اینکه «چه
کسانی توانستهاند سالهای طوالنی و در مألعام فراتر
از قانون عمل کرده و حجم بزرگی از داراییهای مردم
را به صورت ســپرده جذب کنند؟ آیا این قدرتهای
فراقانونی بار دیگر قدرت بانک مرکزی در بازار پولی و
مالیرابهچالشنخواهندکشید؟!»معاوننظارتیبانک
مرکزیدرپاسخبهاینپرسشبه«شهروند»میگوید؛
آنها آنقدر صاحب قدرت و نفوذ بودند که بارها مقابل
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری به صورت جدی
قد علم کردند و سنگ انداختند .با این وجود و با توجه
به بحران اقتصادی و اجتماعی که این موسسات ایجاد
کردند ،اراده نظام بر این اســت که به صورت جدی با
رفتارهای فراقانونی برخورد کند و مانع از شکلگیری
تشود«.موسسهتعاونیاعتبارثامن
دوبارهاینموسسا 
و مهر اقتصاد در بانک انصار تا بهار 97ادغام میشوند».

آنها هم پرداخت شــود که ٣٧٠هزار و  ٩٥٨نفر آنها
تعیین تکلیف شدهاند .او با بیان اینکه خط اعتباری
دادهایم تا پرداخت سپردهگذاران تسریع شود و بعد از
آن هیأت تسویه وارد عمل شــده و اموال را به قیمت
مناسب بفروشــیم که تاکنون 20هزارمیلیارد تومان
خط اعتباری تخصیص داده شده است ،گفت :شبکه
بانکیتحتنظارتبانکمرکزیهستندوتالشداریم
بانکهاباشرایطمناسبیکارکنندونظارتهمصورت
میگیرد؛اماتعمیممسائلموسساتغیرمجازبهشبکه
بانکی کار مغرضان در داخل و خارج از کشور بود.
بازداشت2کارمندبانکمرکزی
درپروندهغیرمجازها
معاون بانک مرکزی از بازداشــت دو کارمند بانک
مرکزی در جریان پرونده موسسات غیرمجاز خبر داد و
تصریح کرد :هیچیک از مدیران بانک مرکزی بازداشت
نشــدهاند و تنها دو کارمند به دلیل تخلفات داخل و
خارج از بانک مرکزی بازداشت شدهاند که کار حقوقی
وقضائیدرموردآنهاصورتگرفتهاست.
پلمپ۲۰۰غیرمجازومجازمتخلف
«۲۰۰غیرمجازومجازمتخلفپلمپشدند».آنگونه
که حیدری اعالم کرده است ،امروز بالغ بر ٦٠٠صرافی
مجاز درحال فعالیت هســتند که البته ممکن است
برخی تخلفات را هم انجام دهند که بههرحال با آنها به
نحو مقتضی برخورد میشود .او ادامه میدهد :برخی
تحرکات در بازار ارز در صرافیهای مجاز نیســت و در
محلهای مشهوری تخلف میکنند .براین اساس ،با
هماهنگیوزارتاطالعات،قوهقضائیه،نیرویانتظامی
وبانکمرکزیقاطعانهبرخوردشدهاست.
رئیسجمهوریدستوردادمجوزجدید
بههیچبانکیدادهنشود
گویا قرار اســت پرونده تأســیس بانکهای جدید
در دولت دوازدهم بسته شود .بهگفته معاون نظارتی
بانک مرکزی ،با دســتور رئیسجمهوری اجازه ایجاد
هیچ بانکی داده نمیشــود و درســال  ٩٥و  ٩٦هیچ
مجوزی صادر نشــده اســت؛ این درحالی است که
اکنون چند درخواست برای ایجاد بانک داریم و بانک
قرضالحسنه رضوی درخواست داده و درحال بررسی
است ،بههرحال هر بانکی باید حتما ضوابط را داشته
باشد تا مجوز بگیرد .حیدری درخصوص رتبهبندی
بانکها نیز ،گفت :بانکها رتبهبندی شدهاند و بسته
ی سال  94و  95رتبهبندی صورت
به صورتهای مال 
گرفته است .در واقع صورتهای مالی ٩٤بررسی شده
و برایسال ٩٥نیز ،بهزودی منتشر میشود.

شــهروند| چابهار ،بندری که موقعیت ممتاز و
استراتژیکش زمانی چشم آمریکاییها را گرفته بود و
قرار بود به بزرگترین بندرگاه منطقهای جنوبشرق
آسیا تبدیل شود ،حاال به سیبل سرمایهگذاری تبدیل
شده است .آنگونه که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
چابهار میگوید :درســالجاری قرارداد  ۱۱۴طرح
ســرمایهگذاری به ارزش ۴هزار و 200میلیارد تومان
منعقد شده است .البته متقاضیان سرمایهگذاری در
این منطقه آزاد طبق گفتههــای عبدالکریم کردی،
 900مورد بوده کــه  316مورد آن در کمیســیون
اقتصادی مصوب و  114مــورد آن به امضای قرارداد
منجر شده اســت .مدیر منطقه آزاد چابهار که نبود
زیرساختها را مانع تحقق اهداف مناطق آزاد میداند،
از توسعه سریع این منطقه آزاد تجاری سخن گفت و
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و بارگیری در بنادر کشور در سال  ۹۶اظهار داشت :میزان تخلیه و بارگیری
دربنادرکشورتاپایانرشد7درصدینسبتبهمدتمشابهدرسالگذشته
داشته و این آمار تا بهمنماه ۱۴۲میلیون تن بوده است .همچنین در سال
 ،۹۶میزان ۹۸میلیون تن کاالی غیرنفتی در بنادر جابهجا شد که نسبت
به ۱۱ماه سال ۸ ،۹۵درصد رشد داشــت .او با بیان اینکه میزان صادرات
کاالیغیرنفتیتابهمن ۹۶رقم۵۰میلیونتنبودکهنسبتبهمدتمشابه
سال قبل۱۱درصد رشد داشت ،گفت :ترانزیت کاالی غیرنفتی تا بهمنماه
با رشــد ۲۶درصدی به ۵.۶میلیون تن رســید .همچنین میزان ترانزیت
غیرنفتی درسال ۹۶تا پایان بهمنماه۱۰میلیون تن بود که نسبت به مدت
مشابهسال قبل ۱۳درصد رشد داشــت .معاون وزیر راهوشهرسازی ادامه
داد۴۲:میلیون تن تخلیه و بارگیری کاالی فله مایع در۱۱ماه از سالجاری
محققشدکهنسبتبهمدتمشابهسالقبل۳درصدرشدداشت.
سرمایههابهسمتتوسعهزیرساختبنادرکشور
روانشد هاست
معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به ورود شــناورهای باالی یکهزار
تن گفت :ورود شــناورهای بــاالی یکهزار تن در ۱۱ماه ازســالجاری
نسبت به مدت مشاب ه سال قبل ۲درصد رشد داشته اســت .او با اشاره به

افزایش سرمایهگذاری در بنادر گفت :درحال حاضر سرمایهگذاری بخش
خصوصی در بنادر کشور به۹۲هزار و۲۶۲میلیارد ریال در قالب ۶۰۸پروژه
بهسرمایهگذاریرسیدهاست.
زمانگزارشنهاییسانچیغرقشده
سانچی هنوز محل سوال و ابهام است .راستاد درباره گزارش از سانحه
سانچیاظهارداشت:گزارشنهاییسانحهسانچیبراساسجمعبندیها
تکمیل و منتشر میشود .تاکنون دو جلســه رسیدگی در کشور چین
داشــتهایم؛ دو هیأت در دو نوبت به چین اعزام شدهاند ،ثبت اطالعات
 VDRسانچی انجام شده و مستندات دریافت شده است .حقشناس هم
در تکمیل صحبتهای راستاد گفت :حداقل  5هفته برای ارایه گزارش
ســانچی زمان نیاز داریم و هنوز در مســتنداتی که به دست آوردهایم،
ابهام وجود دارد .او همچنین با اشــاره به تالش برای رهاسازی صیادان
ربودهشده توســط دزدان دریایی گفت :تعدادی شناور صیادی سنتی
در دست دزدان دریایی سومالی است که ســازمان بنادر و دریانوردی و
ارگانهای مربوطه درحال پیگیری آزادسازی سرنشینان این شناورها
هستند.طبقگفتهراستاد،تاکنون ۱۸صیادایرانیازسویدزداندریایی
سومالیربودهشدهاند.

قرارداد  ۱۱۴طرح به ارزش ۴هزارمیلیارد تومان منعقد شد

چابهار در مسیر توسعه

افزود:اکنون 117واحدفعالتولیددرمنطقهداریمکه
در ســال  96واردات مواد اولیه آنها  6برابر شده است.
کردی همچنین با اشاره به افتتاح بندر شهیدبهشتی
درســالجاری که با مشــارکت هندیها و ظرفیت
8.5میلیون تن در فاز اول شــروع به کار کرده است،
گفت :این کار مبتنی بر ماموریت و رسالت منطقه در
حملونقل ترانزیتی منطقه چابهار صورت پذیرفت.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهــار با تأکید بر
اینکه 800میلیون دالر فاینانس وزارت راه برای خط
راهآهن چابهار نهایی شــد ،تصریح کرد :این موضوع

واحدهای تخمگذار کشور فرسودهاند
ایرنا| علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور با بیان اینکه
27هزار واحد صنعتی در کشور فعال است ،گفت50 :درصد واحدهای تخمگذار از نظر ساختار
فرسودهاند.اوبایادآوریاینکه60سالازتشکیلصنعتطیورمیگذرد،افزود:اینصنعتازنظر
کمی رشد خوبی داشته ،بهگونهای که مصرف سرانه گوشت مرغ از  4.5به 25کیلوگرم و مصرف
سرانه تخممرغ نیز نسبت به ســرانه مصرف جهانی افزایش یافته از 4کیلوگرم به 11کیلوگرم
رسیدهاست.

آرایش جدیدی در منطقه چابهار ایجاد میکند که در
راستایسیاستهاواهدافاستواینمنطقهبهلحاظ
جغرافیایی جذابیتی برای ذینفعان دارد .به گفته او ،به
دلیل دسترسی به آبهای آزاد صنایع سنگین مانند
پتروشیمی و فوالد حضور خواهند داشت و در صنعت
فوالد15درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم و کوره احیا
نیز درحال تکمیل است .در بخش پتروشیمی از 18
مجموعه 6 ،واحد مجوز محیطزیست دریافت کردند
و 40درصد نخستین واحد پیشرفت فیزیکی داشته
است.
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او همچنین در مورد وضع تعامــل هندیها برای
مشــارکت در بندر چابهار تصریح کرد :روند توسعه
چابهار کند نیست و ترانزیت در این منطقه شروع شده
است 120.شرکت افغان در منطقه به ثبت رسیده که
البتهعملیاتخردهفروشیوبازرگانیانجاممیدهندو
مطلوبمانیست،بلکهباتوجهبهمزیتهاوفرصتهای
آنها سرمایهگذاری نیازمند اســت تا بتوان در بخش
صنایع معدنی فعال ش��وند .او در ادامه اعالم کرد که
22ماه دیگر خط گاز به منطقه خواهد رسید که برای
صنعت فوالد و پتروشیمی ضروری است .او همچنین
درباره همکاری با کشورهای همسایه اظهار داشت :در
ارتباط با پتروشیمی به دلیل اینکه هندیها حاضر به
همکاریباقیمتجهانینیستندوقیمتهایکمتری
راپیشنهادمیدهند،بهتوافقنرسیدیم.

عدد روز
کاهش حجم بارشهای ایران
تسنیم| میزان بارشهای ثبتشــده از ابتدایســال آبی جاری تــا روز نوزدهم
ماهجاری به  ۸۹.۸میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی
۴۰.۵درصدی داشــته اســت .همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشــابه در
49سال گذشــته (درازمدت) بهطور متوســط 162میلیمتر بوده که در مقایسه با
میزان بارشهایســالجاری ،از کاهش 44.6درصدی بارشها د ر سال آبی 96 -97
حکایت دارد.

مهر| بانک تسویهحسابهای بینالمللی اعالم
کرد بانکهای چینی وامدهــی خود را بهصورت
چشمگیری افزایش دادهاند و در عین حال ،آنها
سومین تأمینکننده بزرگ دالر آمریکا در جهان
هســتند .بانک تسویهحســابهای بینالمللی
(بیس)روزیکشنبهاعالمکردکهبانکهایچینی
بهطورقابلتوجهیفعالیتهایوامدهیخودرادر
سالهای اخیر افزایش دادهاند و درحال حاضر در
جایگاه ششم بزرگترین گروههای تأمینکننده
اعتبارجهانهستند.بیسکهانجمنیدربرگیرنده
بانکهای مرکزی جهان است ،در آخرین گزارش
خود اعــام کرد که تا ربع ســومســال ۲۰۱۷
داراییهای مالی برونمــرزی بانکهای چینی
حدود ۲تریلیوندالراست.

رخداد
راه اندازی
حملونقل هوشمند جادهای

تین نیوز| نخستین سامانه هوشمند حملونقل
جادهایرونماییشد.بهگفتهکارشناسانحملونقل
هوشمندســازی حمل کاال موجــب صرفهجویی
۴۰درصـ�دی در هزینه حملونقل کاال میشـ�ود.
سامانه هوشــمند «ایبار» توانسته دوران آزمایشی
خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و در حال حاضر
آماده عرضه عمومی و رسمی شده است که خدمات
متنوعی را به کاربرانش ارایه میدهد .نورشــاهی،
ی است
مدیرعامل  eBarگفت« :ایبار» مجموعها 
که هســته اولیه آن از بحث بازاریابی شروع شده که
تبلیغات در مکانهای مختلف ازجمله جادهها است
و شاید به نوعی واردشدن به این ماجرا از همین بخش
بوده است .نورشاهی در ادامه گفت :ما توانستیم روی
اپلیکیشــن «ایبار» و یکی دیگر از اپلیکیشنهای
مجموعه ،سرمایهای نزدیک به ۱۵میلیارد تومان را
جذب کنیم که در سال آینده نیز به این عدد افزوده
خواهد شد .نورشاهی با بیان اینکه بحث حملونقل
جزو مسائل پیچیده اســت و برای شناخت واقعی
از وضع رانندگان و حمل بــار به پایانههای حمل بار
ازجملهپایانهاکبرآبادمراجعهکردیم،گفت:متاسفانه
وضع رانندگان خوب نیست و آنها برای اینکه از وضع
بار مطلع باشند ،مجبورند هر روز مسافت طوالنی را از
اقصی نقاط شهر طی کنند و به پایانه اکبرآباد برسند
و بعد آنجا صبر کنند و ببینند کــه آیا باری به آنها
میرسد یا خیر .مدیرعامل «ایبار» ادامه داد :آمارها
نشان میدهد که در ســال حدود 400میلیون تن
کاال در سطح کشور جابهجا میشود و استان تهران
با وجود دوری آن از بنادر کشور بیشترین جابهجایی
بار را در سطح کشــور به خود اختصاص داده است.
نورشــاهی ادامه داد :برای موفقیت به برنامهریزی
دقیق در زمینه حمل بار نیاز داریم که بتوانیم مشکل
بخشــی از بازار را حل کنیم و طبیعتاً این اتفاق یک
برد دوطرفه خواهد بود .به گفته وی ۲۷میلیون سفر
باریدرسالگذشتهو۳۸۸میلیونتنجابهجاییبار،
بزرگی این بازار را نشــان میدهد که تهران باالترین
سهم بار را از حمل کشور به خود اختصاص داده است.

استان

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان
اعالم کرد :کاهش  80درصدی حجم
ذخیره منابع آب شرب شهراصفهان
اصفهان –محسن راعی
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،مدیرعامل شرکت
آبفای استان اصفهان در برنامه تلویزیونی سیمای هفته
مردم را به مصرف صحیح آب در آســتانه ســال جدید
فراخواند و گفت:مردم در آستانه فصل جدید به منظور
به جا آوردن ســنت نیکو خانه تکانــی بعضا بدمصرف
کردن آب را در پیش می گیرند در حالی که حجم ذخایر
منابع آبی در اصفهان نسبت به ســال گذشته کاهش
چشمگیری داشته است .در سال گذشته حجم ذخیره
منابع آب اصفهان حدود هشت ونیم مترمکعب بوده اما
هماکنون این رقم به زیر دو متر رسیده است که بیانگر
کاهش  80درصدی حجم ذخایر منابع آبی در اصفهان
است .مهندس هاشــم امینی افزود :ما در طول سال دو
مرتبه با افزایش پیک مصرف روبهرو هســتیم یکی در
آستانه ســال جدید ،دیگری در فصل تابستان ،بنابراین
از مردم مــی خواهیم به منظور ســازگاری با منابع آب
موجود نهایت دقت در روزهای پایانی سال مد نظر گیرد
تا ما بتوانیم متناسب با منابع در اختیار آب مورد نیاز آنها
را در تمام روزهای ســال تامین کنیم .وی بابیان اینکه
هنوز هستند کسانی که بحران کم آبی را جدی نگرفتند
و بی محابــا آب را بی رویــه مصرف می کننــد اظهار
داشت:بررسی ها حاکی از آن اســت برخی از مردم در
هنگام ترغیب آنها به مصرف صحیح آب می گویند؛ پول
آب را می پردازیم در حالی که بایــد به این افراد گفت
بهای بدمصرفی شما پول نیســت که می پردازید ؛عدم
دسترسی پایدار بسیاری از مردم به آب است .
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان با اشاره به
رفتار صحیح مصرفی اعالم کرد :بعضی از مردم تالشی
در جهت تغییرر فتــار مصرفی ندارنــد و می خواهند
هر چقدر آب مصــرف کنند همچنــان آب در اختیار
داشته باشــند در حالی که متوجه تغییر اقلیم نیستند
و نمیخواهند رفتار خود را ســازگار با شــرایط تطبیق
دهند در صورتی به رغم محدودیت منابع آبی شــدید
شــرکت آبفا حدود هزار تومان برای هر مترمکعب آب
هزینه میکنــد و آن را با قیمت حــدود  380تومان به
مشترکین عرضه میکند  .مهندس هاشم امینی با بیان
اینکه اصالح الگوی مصرف آب از ســوی مردم کاهش
 30درصدی مصــرف را رقم می زنــد ،تصریح کرد:هم
اکنون شــرکت آبفای اســتان اصفهان آب شرب بیش
از  4میلیون و هفتاد هزارنفر را تامین می کند و اگر این
تعداد روزی یک لیتــر در مصرف آب مانند وضو گرفتن
 ،کاهش زمان اســتحمام و مواردی از این دست قبیل
صرفه جویی کننــد ،ما میتوانیم بیــش از  4هزار متر
مکعب آب را ذخیره کنیم و اینگونــه رفتارها می تواند
موجب غلبه بر چالشهای ناشی از کمبود آب بشود.

