
ــال جارى بيش از 96  ــت س در طول 5 ماهه نخس
ــول و غير منقول در اختيار  ــارد تومان اموال منق ميلي
ــوال تمليكى با  ــروش ام ــع آورى و ف ــازمان جم س
ــده در سال   ــبت به مدت ياد ش ــد نس 10درصد رش
ــزارش مردم  ــت. به گ ــده اس ــن تكليف ش 92 تعيي
ساالرى،مديرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال 
ــت خبرى به مناسبت  ــته در نشس تمليكى روز گذش
ــور اقتصادى و  ــه در محل وزارت ام هفته دولت ك
دارايى برگزار شده بود با بيان مطلب فوق مهم ترين 
پرونده امسال را پرونده 24 ميليارد تومان طال عنوان 
ــتگاه قضايى بخشى از اموال  كرد و گفت: جديداً دس
ــامل 40 ملك و  گروه آريا را به ما اعالم كرده كه ش
ــركت فوالد خوزستان بوده و  ــهم 27 درصدى ش س
مراحل قانونى واگذارى در حال انجام است. اردشير 
ــال جارى  ــان اينكه در 5 ماهه اول س ــدى با بي محم
ــت،  ــده اس 960 ميليارد ريال اموال تعيين تكليف ش
ــن اموال فروخته  ــح كرد: 730 ميليارد ريال اي تصري
ــده منقول و 230 ميليارد ريال آن غيرمنقول بوده  ش
ــت كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد  اس
ــاره به اينكه مهمترين  ــد دارد.وى در ادامه با اش رش
وظيفه اين سازمان به عنوان يك شركت دولتى تعيين 
ــى از تحت اختيار دولت قرار مى گيرد،  تكليف اموال
اظهار داشت: اين سازمان به دنبال حضانت از حقوق 

مردم و اموال دولت است.
ــازمان  ــه مهم اين س ــوص دو وظيف وى در خص
ــش حاكميتى نقش بنگاه اقتصادى  گفت: در كنار نق
ــتيم در بودجه دولت  ــازمان درآمد و هزينه هس و س

ــراى صيانت از  ــتفاده نمى كند.به گفته محمدى ب اس
ــده اولويت اول مديريت  توليد و حقوق مصرف كنن
و حل مشكالت مردم در بخش اعاده كاالها است و 
ــال 700 ميليارد تومان كاالى مطروحه  در 5 ماه امس
ــوى گمرك به سازمان اعالم شد كه 70 ميليارد  از س
ــد و پس از  ــته ش ــان آن به عنوان كارمزد برداش توم
ــاس تقاضاى گمرك  آن 650 ميليارد تومان آن بر اس
ــازمان جمع آورى و فروش  ــد.مديرعامل س اعاده ش
ــالم مربوط به  ــتر اين اق ــوال تمليكى افزود: بيش ام
ــطه اى و سرمايه اى بوده كه به دليل  توليد كاالى واس

مشكالت نقدينگى و اسنادى در اختيار سازمان قرار 
مى گيرد. وى خاطرنشان كرد:  از دستگاه هاى اجرايى 
ــاى مختلف را  ــم تخصيص كااله ــت داري درخواس
ــهيل كرده تا هزينه هاى انباردارى و زمان نداشته  تس
ــند و در صورتى كه كااليى به ما اعالم شود،اول  باش
با توليدكننده و صاحب كاال مشكل در ميان گذاشته 
ــود. مديرعامل سازمان جمع آورى  ــده تا مرتفع ش ش
ــوص انهدام كاال  ــوال تمليكى در خص ــروش ام و ف
ــتى و  ــتاندارد غير بهداش ــز گفت: كاالهاى غير اس ني
ــرعى منهدم مى شود كه نسبت به  خالف موازين ش

ــال قبل 400 درصد رشد اعاده كاال  ــابه س مدت مش
داشته و 32 ميليارد ريال در 5 ماهه انهدام شده است. 
ــوى مراجع  ــزود: در بخش وثايق از س ــدى اف محم
قضايى براى دولت ثبت شده و اول به صاحب وثيقه 
ــود و 80 درصد وثيقه ها  ــكان واگذارى داده مى ش ام
ــده و با تسهيالت در 3 سال  به خود آنها مصالحه ش
ــود كه البته كارمزد آن طبق قانون 5  تخصيص مى ش
درصد است.به گفته وى مزايده الكترونيك در بخش 
ــه از وضعيت هاى آن  ــده ك اموال غير منقول اجرا ش
ــرعت و دقت  ــت اطالعاتى، افزايش س ــاد عدال ايج
ــت و اين  ــى و هزينه اس ــش بروكراس در كار و كاه
ــش منقول اجرا  ــده براى بخ ــتم در دو ماه آين سيس
ــتقرار سامانه مجوزها  ــد.وى ادامه داد:  اس خواهد ش
ــده و نظارت  ــى اجرا ش در تهران به صورت آزمايش
ــامى برندگان و رتبه  ــت تا اس به صورت آنالين اس
آنها در مزايده در سايت اعالم شود.اين مقام مسوول 
ــور  گفت: داروهايى كه از مبادى غيرقانونى وارد كش
ــوند، منهدم شده چون ممكن است به سالمت  مى ش
جامعه آسيب برساند،اما حاضريم به صورت رايگان 
ــازمان غذا و دارو قرار  ــووالن س آن را در اختيار مس
دهيم. محمدى ادامه داد: مهمترين پرونده سال جارى 
ــروه 24 ميليارد تومان طال بوده  ــوط به پرونده گ مرب
كه 16 ميليارد تومان آن در سال جارى فروخته شد. 
ــتگاه قضايى بخشى  وى افزود: همچنين جديدا دس
ــامل 40  از اموال گروه آريا را به ما اعالم كرده كه ش
ــركت فوالد خوزستان  ملك و سهم 27 درصدى ش

است كه مراحل قانونى آن در حال انجام است.

در 5 ماهه نخست سال جارى صورت گرفت؛

تعيين تكليف بيش از 960 ميليارد ريال اموال تمليكى دولت 

ــازى از برنامه ريزى براى اتصال  وزير راه و شهرس
ــى(ره) و پيام  ــه فرودگاه مهرآباد، امام خمين ريلى س
ــنا، عباس آخوندى در  كرج خبر داد.به گزارش ايس
مراسم افتتاح پاركينگ جديد فرودگاه مهرآباد اظهار 
ــهولت دسترسى  كرد: يكى از اصلى ترين برنامه ها س
ــهر و ديگر فرودگاه هاى مرتبط است؛  مسافران به ش
ــرودگاه مهرآباد،  ــه ف از اين رو طرح اتصال ريلى س
ــت  ــى اس امام خمينى (ره) و پيام كرج در حال بررس
ــد.وى  ــه اميدواريم در آينده نزديك به نتيجه برس ك
ــئول  ــركت فرودگاه مس اضافه كرد: در اين رابطه ش
ــهردارى تهران، شركت  ــده مذاكرات الزم را با ش ش
ــالمى انجام و  ــركت راه آهن جمهورى اس مترو و ش

نسبت به آن پيگيرى  الزم را صورت دهد.
ــدى به افزايش فرود و خروج هواپيماها در  آخون
ــال خبر داد و گفت: در طول اين پنج  پنج ماهه امس
ــافر 10 درصد و حمل بار  ماه ميزان حمل و نقل مس
ــت كه اين مساله  ــافر 17 درصد رشد داشته اس مس
ــارهاى بااليى كه صنعت هوايى ايران  با توجه به فش
ــتاورد ويژه اى به حساب  تحمل كرده براى خود دس
ــه كرد: هرچند  ــازى اضاف مى آيد.وزير راه و شهرس
ــج درصد از  ــوردى ايران پن ــهم كل صنعت هوان س
ــور است اما با توجه به اهميت باال  حمل  و نقل كش
ــرعت دسترسى اين نوع از حمل  و نقل عمومى  و س

توسعه آن اهميت ويژه اى دارد.
وى به امنيت باالى حريم هوايى ايران در مقايسه 
ــاره كرد و گفت: توانستيم با  با كشور هاى منطقه اش
ــور هاى خارجى ميزان  ــركت ها و كش اطمينان به ش
ــى را افزايش  ــرور هواپيما از حريم هواي ــور و م عب

ــته 900 پرواز  ــا جايى كه در چند روز گذش دهيم ت
ــاعت نيز ثبت شده است.آخوندى  عبورى در 24 س
ــافران  ــترش جابجايى مس ــزى براى گس از برنامه ري
ــرد: در حال  ــر داد و تصريح ك ــز خب ــى ني بين الملل
ــى امام  خمينى(ره) پنج  ــر در فرودگاه بين الملل حاض
ــافر جابجا مى شوند كه البته اين نسبت به  ميليون مس
ــور به هيچ عنوان كافى  ظرفيت هاى زيرساختى كش
ــت و برنامه ريزى كرديم در چند سال آينده اين  نيس
ــى 10 برابرى به 50 ميليون مسافر در  ميزان با افزايش
سال برسد. وزير راه و شهرسازى با بيان اين كه توسعه 
فرودگاه مهرآباد از اصلى ترين برنامه هاى وزارت راه 
ــازى به حساب مى آيد، گفت: اين فرودگاه  و شهرس
ــاله يكى از اصلى ترين فرودگاه هاى  قديمى و 73 س
كشور به حساب مى آيد كه حجم بااليى از مسافران 
ــال جابجا مى كند؛ از اين رو باال بردن كيفيت  را در س
ترمينال ها، باندها و بخش هاى مختلف هوانوردى در 
ــتور كار وزارت راه و شهرسازى است و بنده به  دس
شكل هفتگى گزارش آخرين عملكرد ها را از رييس 

شركت فرودگاه هاى كشور تحويل مى گيرم.
ــانى و توسعه سيستم  وى با بيان اين كه به روز رس
ــور به سرمايه گذارى 250 ميليون دالرى  رادارى كش
ــاج دارد، تاكيد كرد: با توجه به رابطه  خوبى كه  احتي
ــته، طرح هاى  دولت يازدهم با بخش خصوصى داش
ــرمايه گذارى هاى جديد ارائه  ــراى س ــى را ب مختلف
ــوى بخش خصوصى  ــه اميدواريم از س ــم ك كرده اي
ــتقبال قرار بگيرد.آخوندى خاطر نشان كرد:  مورد اس
ــرقى(پاركينگ هواپيما) يكى از  ــرون ش ــا افتتاح اپ ب
برنامه هاى توسعه فرودگاه مهرآباد به نتيجه مى رسد 

ــاخت اپرون غربى(پاركينگ هواپيما) نيز  و برنامه س
ــتور كار قرار دارد كه با سرعت هرچه تمام تر  در دس
ــعه  ــه كار خود ادامه مى دهد.به گفته وى براى توس ب
ــاى ويژه اى  ــهر تهران برنامه ه ــاى مهم ش فرودگاه ه
ــتور كار نيز در  ــك در دس داريم و يكى از بنادر خش
فرودگاه امام خمينى (ره) مورد ساخت و بهره بردارى 
ــهم توسعه اين فرودگاه نيز  قرار خواهد گرفت تا س

افزايش يابد.

ــاره به ظرفيت هاى  ــازى با اش وزير راه و شهرس
باالى هوانوردى كشور تاكيد كرد: هرچند تحريم هاى 
ــال هاى گذشته فشار زيادى بر صنعت  ظالمانه در س
ــكالتى  ــرده و باعث خلق مش ــى ايران وارد ك هواي
ــت اما با تالش هاى انجام  ــده اس نيز در اين زمينه ش
ــود كار كرده و ما  ــده اين صنعت با تمام توان خ ش
برنامه ريزى داريم از حداكثر ظرفيت هاى موجود در 

راه خدمات رسانى به مردم استفاده كنيم.

وزير راه خبر داد:
اتصال ريلى سه فرودگاه مهرآباد، امام(ره)  و پيام
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دربانكداري نوين
امير صفرى *

همپايى رشد بانكدارى نوين در ايران  با رشد فزاينده 
بانكدارى نوين  در دنيا از يك سو و ميزان آشنايى آحاد 
ــدارى نوين محل ترديد  ــرفت هاى بانك جامعه از پيش

است.
ــى فرهنگ  ــاب مي كند تا بازشناس ــن امر ايج همي
اطالع رسانى  و عملكرد نظام بانكى در اين عرصه مورد 
توجه قرار گيرد. يك نكته به خوبى قابل دريافت و فهم 
ــد و آن اينكه بسيارى از مخاطبان شبكه بانكى  مي باش
ــنايى  هنوز با بخش زيادى از خدمات نوين بانك ها آش
كامل ندارند و اين حتى براى مشتريان وفادار و دائمي 
 بانك ها هم مصداق دارد.براساس بررسى هاى ميدانى و 
قرائن و شواهد شايد يكى از داليل اين نقيصه جزيره اى 
عمل كردن واحدهاى مختلف در بانكهاست. متاسفانه 
ــت از عملكرد  ــور مختلف در يك بانك ممكن اس ام
يكديگر چندان اطالعى نداشته باشند. محور قرار دادن 
ــتفاده از  روابط عمومي در كليه فعاليت هاى بانكى و اس
پتانسيل و قابليت هاى نهفته در آن مي تواند اين معضل 
ــد. در واقع براى مديريت ارتباط هر بانك با  را حل كن
ساير مجموعه ها روابط عمومي مي تواند نقش نخ تسبيح 

و هماهنگ كنندگى را ايفا كند.
ــكالت يكى از  ــع و مش ــيارى از موان ــار بس در كن
ــران برخوردارى از  ــدارى نوين  در اي مزيت هاى بانك
ــانى خالق و توانمند است. استفاده از توان  نيروى انس
اين افراد و فراهم كردن بستر رشد و پيشرفت آنها بالمال 
مي تواند منجر به پويايى سيستم  بانكى شود. كارشكافى 
و بررسى دقيق وضعيت فعلى اطالع رسانى از خدمات 
و گستره پوشش بانكدارى نوين در ايران تنها معطوف به 
يك بانك خاص نيست بلكه براى نيل به اين هدف نياز 
ــت تا بانك ها در تعاملى مطلوب با يكديگر و اصل  اس
قرار دادن هم افزايى در اين زمينه از رهيافت هاى علمي  
نهايت بهره بردارى را داشته باشند.خوشبختانه هم اينك 
بسيارى از مديران و يا كارشناسان روابط عمومي  بانك ها 
با توجه به توانمندى هاى خود در بسيارى از تشكل ها 
ــوراها عضويت و نقش موثرى دارند كه  بايد  اين  و ش
ظرفيت نيز مورد عنايت ويژه قرار گيرد. بانكدارى نوين 
برغم همه محدوديت و تنگناهايى كه كشور با آن رو به 
ــت؛ دستاوردهاى مطلوبى داشته و در پرتو  رو بوده اس
همراهى و مشاركت شبكه بانكى امكان ارتقا و افزايش 
ــن رهگذربرخى التهابات و  ــز وجود دارد تا از اي آن ني
ــود. بى شك  ــته ش ــيب هاى نظام بانكى كاس فراز و نش
مديران هر بانك انتظار دارند ما به ازاى سرمايه گذارى 
ــاخت هاى بانكدارى نوين؛  منافع  در امر  تقويت زير س
ــده و الزمه اين  ــمگيرى عايد بانك متبوع آنها ش چش
ــتر به اطالع رسانى مبتنى بر يافته هاى  مساله توجه بيش
ــوى بانك در عرصه  ــت. هر خدمتى كه از س علمي اس
ــود اگر با استقبال مشتريان   بانكدارى نوين ارايه مي ش
مواجه نشود؛ هزينه هاى زيادى براى بانك ايجاد  كرده 
و حتى مي تواند به انفعال و نگرانى دست اندركاران در 
توجيه پرداختن به بانكدارى نوين منجر شود. استخراج 
بسته هاى آموزشى مناسب و عام فهم از خدمات متنوع 
بانكدارى نوين و انعكاس آنها در رسانه هاى مختلف با 
رعايت جذابيت براى مخاطب از زواياى اطالع رسانى 

است كه تقريبا مغفول مانده است.
* كارشناس ارشد اقتصادى

افزايش85 درصدى سرمايه 
بانك هاى دولتى 

ــان اينكه طبق  ــادى وزير اقتصاد با بي معاون اقتص
ــه  ــرمايه بانك هاى دولتى در مدت س برنامه دولت س
ــان افزايش مى يابد، گفت:  ــال 23 هزار ميليارد توم س
صندوق توسعه ملى، دارايى هاى مازاد بانك ها، فروش 
ــركت هاى قابل واگذارى و حساب ذخيره  ــهام ش س
ــت.  ــده براى اين امر اس ارزى منابع در نظر گرفته ش
ــا خبرگزارى فارس،  ــاپور محمدى در گفت وگو ب ش
ــاره به طرح افزايش سرمايه بانك هاى دولتى در  با اش
اليحه خروج غيرتورمي از ركود، اظهار داشت: دولت 
ــاى دولتى مى تواند  ــرمايه بانك ه تنها براى افزايش س
ــط مجمع  تصميم بگيرد و بانك هاى خصوصى توس
ــد. وى  عمومي و هيات مديره تصميم گيرى خواهد ش
افزود: براى افزايش سرمايه بانك ها منابع مختلفى در 
ــه تبديل آنها نياز  ــده و با توجه به اينك نظر گرفته ش
ــرمايه ها تدريجى و در  به زمان دارد، روند افزايش س
مدت دو تا سه سال انجام خواهد شد. معاون اقتصادى 
وزير اقتصاد، تصريح كرد: براى اينكه كفايت سرمايه 
ــد، 23 هزار  ــتاندارد برس ــاى دولتى به حد اس بانك ه
ــده و قطعا اين منابع  ــارد تومان در نظر گرفته ش ميلي
به صورت نقدى تامين خواهد شد.بنابر اين گزارش، 
ــى هم اكنون 27 هزار و  ــرمايه 7 بانك دولت مجموع س
220 ميليارد تومان است كه با رقم در نظر گرفته شده، 
سرمايه بانك هاى دولتى در مدت سه سال بيش از 100 

درصد افزايش مى يابد.

وصول بيش از دوهزار 
ميليارد تومان از مطالبات بانك سپه

ــته تاكنون  ــال گذش ــت طى س ــپه توانس بانك س
ــه هزار و  ــزار ميليارد تومان از س ــش از دوه رقمي بي
ــيصد ميليارد تومان مطالبات خود را تعيين تكليف  س
ــيد  كامل  ــاالرى، س و وصول كند. به گزارش مردم س
ــت خبرى  ــپه در نشس تقوى نژاد مديرعامل بانك س
ــريح عملكرد يك ساله بانك كه به مناسبت هفته  تش
دولت در وزارت اقتصاد برگزار شده بود با بيان مطلب 
ــال 1391 رقم مطالبات معوق  فوق افزود: در پايان س
بانك سپه حدود 31 هزار و 300 ميليارد ريال بود كه 
ــال 1392 به 32 هزار و 100 ميليارد ريال  در پايان س
ــيد و در ادامه تا خرداد ماه سال جارى به 33 هزار  رس
ميليارد ريال افزايش يافته است. وى ادامه داد: تا پايان 
سال 1392 على رغم رشد مطالبات معوق بانك سپه، 
نسبت اين مطالبات به تسهيالت كاهش يافته است، به 
گونه اى كه از 16 درصد در پايان سال 1391 به 13/5 
ــال 1392 رسيده است. مدير عامل  درصد در پايان س
ــات معوق  ــبت مطالب ــان اين كه نس ــپه با بي بانك س
ــپه تا پايان سال 1393  ــهيالت جارى بانك س به تس
ــت  ــد، گفت: اين در حالى اس ــك رقمي خواهد ش ت
ــده موجب  ــازماندهى هاى انجام ش كه امكانات و س
ــود تا بتوانيم مطالبات بيشترى را دريافت كنيم.  مى ش
ــوق را مورد تاكيد قرار داد  وى همچنين مطالبات مع
و گفت: متاسفانه در حال حاضر رقم مطالبات معوق 
ــت كه موجب قفل شدن 20 درصد از  به گونه اى اس
ــتم بانكى شده است.وى به توضيحاتى در  منابع سيس
ــپه در سال  ــده بانك س ــهيالت پرداخت ش مورد تس
گذشته تاكنون پرداخت و گفت: در سال گذشته 164 
ــزار ميليارد ريال  ــهيالت به مبلغ 92 ه هزار فقره تس
ــاورزى پرداخته ايم كه  به بخش صنعت، معدن و كش
ــزار ميليارد ريال مربوط به صنعت و معدن، 35  44 ه
هزار ميليارد ريال به بازرگانى و 12 هزار ميليارد ريال 
ــاورزى بوده است.مدير عامل بانك سپه گفت:  به كش
ــال جارى نيز 40 هزار و 500  ــت س در چهارماه نخس
ــهيالت به بخش صنعت، معدن و كشاورزى  فقره تس
ــزار و 732  ــدود 34 ه ــه رقمي ح ــده ك پرداخت ش
ــان  ميليارد ريال را در بر مى گيرد.تقوى نژاد خاطرنش
ــهيالت سرمايه گذارى بلند مدت در  كرد: عالوه بر تس
ــته حدود 100 هزار فقره تسهيالت خرد  ــال گذش س
ــدود 5600 ميليارد ريال را به  ــم و رقمي ح پرداخته اي
ــد: در چهار ماه  ــم.وى يادآور ش ــاص دادي آن اختص
نخست سال جارى نيز حدود 32هزار فقره تسهيالت 
ــال منابع پرداخت  ــا مجموع 2500 ميليارد ري خرد ب
ــت. تقوى نژاد در مورد مطالبات معوق ارزى  شده اس
بانك سپه از صندوق توسعه ملى نيز گفت: با تشكيل 
ــيون اقتصادى دولت و همكارى بانك ها ميزان  كميس
مطالبات معوقات بانك ها از حساب ذخيره ارزى در 
حال وصول است.وى خاطرنشان كرد: از حدود 1,7 
ــپه براى  ــهيالتى كه بانك س ميليارد دالر مجموع تس
ــرده اكنون حدود  ــره ارزى پرداخت ك ــاب ذخي حس
820 ميليون دالر آن معوق است. مدير عامل بانك سپه 
ــپه نيز گفت:  در مورد ميزان بدهى دولت به بانك س
ــفند ماه سال  مجموع مطالبات ما از دولت تا پايان اس
ــته ايم  1392 حدود 3400 ميليارد تومان بود كه توانس
ــك 1800 ميليارد تومان آن را از طريق واگذارى  نزدي

يك نيروگاه وصول كنيم.

ارائه خدمات كارگزارى 
در سه شعبه ديگر بانك پاسارگاد 

ــق ارايه خدمات  ــازى طرح موف ــه پياده س در ادام
كارگزارى در شعبه هاى بانك پاسارگاد و به منظور رفاه 
حال مشتريان گرامى، اين خدمات از تاريخ 8 الى 13 
شهريور در شعبه  هاى خيابان زرتشت و جمهورى ارايه 
مى شود. همچنين به دليل استقبال مشتريان گرامى، ارايه 
خدمات كارگزارى در شعبه سايپا تا تاريخ 11 شهريور 
ــد.به گزارش روابط عمومي بانك  پاسارگاد،  تمديد ش
شعبه خيابان زرتشت در تهران، خيابان زرتشت، برج 
كيان، شعبه جمهورى در تهران، خيابان جمهورى، بين 
فلسطين و كشور دوست، جنب اورژانس 115 و شعبه 
ــايپا در كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج، كارخانه  س

سايپا، درب ورودى شماره 3 واقع است.

بيمه آسيا دارنده گواهينامه 
صالحيت حرفه اى

ــيا به عنوان يكى از شر كت هاى بيمه برتر  بيمه آس
ــد. به  دريافت گواهينامه صالحيت حرفه اى معرفى ش
ــيا و بنابر اعالم انجمن  گزارش روابط عمومي بيمه آس
ــركت هاى بيمه آسيا، ملت،  حرفه اى صنعت بيمه، ش
ــر كت هاى بيمه  ــه عنوان ش ــامان و نوين ب معلم، س
ــدند.  دريافت گواهينامه صالحيت حرفه اى معرفى ش
ــت بيمه، گواهينامه  ــر اعالم انجمن حرفه اى صنع بنا ب
ــطح مقدماتى، عمومى،  صالحيت حرفه اى در پنج س
تخصصى، حرفه اى و حرفه اى پيشرفته تنظيم و تدوين 
شده است و با توجه به برگزارى آزمون هاى مختلف 
به پذيرفته شدگان،  گواهينامه تاييد صالحيت حرفه اى 

داده مي شود.

خبر
ورود خورشيد

 به سبد انرژى خانوارها
معاون وزير نيرو با تشريح سياست هاى جديد افزايش 
سهم برق خورشيدى در سبد انرژى خانوارهاى ايرانى از 
نصب و راه اندازى 4500 نيروگاه برق خورشيدى خانگى 
ــر داد و اعالم كرد: ايران در احداث نيروگاه هاى 2/5  خب
ــه گزارش خبرنگار  ــود. ب مگاواتى بادى خودكفا مى ش
مهر، هوشنگ فالحتيان با اشاره به برنامه ريزى به منظور 
افزايش سهم انرژى هاى تجديد پذير بادى و خورشيدى 
ــاس هم اكنون  ــبد انرژى ايران، گفت: بر اين اس در س
طراحى و توليد اولين توربين2/5 مگاواتى ايرانى توسط 
متخصصان داخلى در حال انجام است.معاون وزير نيرو 
در امور برق و انرژى با اعالم اينكه پيش بينى مى شود تا 
ــرح و توليد توربين هاى 2/5  ــال آينده ايران در ط دو س
ــد، از افزايش ظرفيت  مگاواتى به خودكفايى كامل برس
ــور از 20  ــادى در اولين مزرعه بادى كش ــد برق ب تولي
مگاوات فعلى به 100 مگاوات خبر داد.اين مقام مسئول 
ــرق بادى ايران در  ــاره به احداث دومين نيروگاه ب با اش
ــان، اظهار داشت: تاكنون موافقت  منطقه خواف خراس
 نامه ساخت دومين مزرعه برق بادى در خواف خراسان 
صادر شده و سرمايه گذاران براى دريافت تسهيالت به 
بانك هاى عامل و صندوق توسعه ملى معرفى شده اند.
وى همچنين يكى از برنامه هاى در دست اجرا را توسعه 
نيروگاه هاى برق خورشيدى خانگى عنوان كرد و افزود: 
براى استفاده مردم از انرژى خورشيدى و بهره مندى مردم 
از برق خورشيدى، چند راهكار جديد تعريف و عملياتى 
خواهد شد. فالحتيان با بيان اينكه  نخست اينكه عوارض 
30 ريالى به  ازاى هر كيلووات  ساعت براساس مصوبه 
ــوراى اسالمي از سال 92 تعريف شده است،  مجلس ش
تبيين كرد: منابع حاصل از آن به توسعه نيروگاه هاى برق 
تجديدپذير و توسعه برق روستايى تخصيص مي يابد كه 
از سال گذشته تاكنون تعداد زيادى از مساجد و مدارس 
را بدون دريافت هيچ وجهى به انرژى خورشيدى تجهيز 
ــزود: رويكرد ديگر وزارت  كرديم. معاون وزير نيرو اف
ــت كه درصورت ابراز تمايل شهروندان به  نيرو اين اس
ــيدى، وزارت نيرو مبلغ پنج  ــتفاده از انرژى خورش اس
ــهيالت بالعوض براى خريد  ميليون تومان به عنوان تس
ــان پرداخت خواهد كرد. تجهيزات منصوبه به متقاضي
ــاهد نصب تجهيزات و  ــا اعالم اينكه به زودى ش وى ب
ــيدى بر روى بام تمام خانه هاى ايرانى  پنل هاى خورش
خواهيم بود، تبيين كرد: تا پيش از سال 92 حداكثر 220 
ــيدى و بادى و زيست توده در  مگاوات نيروگاه خورش
كشور داشتيم و با برنامه ريزى و انعقاد قرارداد با بخش 
خصوصى در بخش انرژى هاى خورشيدى و بادى، اين 
ميزان به 945 مگاوات افزايش مى يابد كه نخستين بسته 
ــئول با بيان  ــروگاه كهك قزوين بود. اين مقام مس آن ني
ــته تاكنون در بيش از 2500  ــال گذش اينكه از ابتداى س
ــلول هاى خورشيدى اقدام  ــور به نصب س نقطه در كش
كرده ايم، تاكيد كرد: پيش بينى مي شود تا پايان سال جارى 
ــلول هاى خورشيدى نصب  در 2000 نقطه ديگر نيز س
و راه اندازى شوند. فالحتيان درباره احداث نيروگاه هاى 
سيكل تركيبى خاطرنشان كرد: تا پايان سال جارى معادل 
2000 مگاوات عمليات اجرايى نيروگاه سيكل تركيبى 

جديد آغاز مى شود.

ــاور وزير نيرو با تاكيد بر اينكه در صورت  مش
ــى جدى از  ــب و صرفه جوي ــدم بارندگى مناس ع
ــهروندان تهرانى، پايتخت در پاييز امسال  سوى ش
ــد، گفت:  به وضعيت قرمز آبى نزديك خواهد ش
ــژه اى در حال  ــدات وي ــه با تمهي ــن وزارتخان اي
ــهرهايى مانند كرمان  ــانى به كالنش مديريت آبرس
و اصفهان است.به گزارش مهر، حميدرضا جانباز 
ــت خبرى با تشريح عملكرد يكساله  در يك نشس
ــته از فعاليت دولت در زمينه آب و فاضالب  گذش
ــع آب به قدرى  ــت: چالش هاى تامين و توزي گف
ــهيم  ــه بايد در مديريت آن س ــت كه هم زياد اس
ــرايط سخت كم آبى قرار  ــند. ايران در يك ش باش
ــد ايران در  ــان مي ده گرفته و اطالعات اقليم نش
ــالى قرار دارد و بايد  ــاله خشكس يك دوره 30 س
ــا فعاليت ها با موضوعات منطبق  در تمامي بخش ه
ــاور  ــى و محدوديت هاى آبى باشد.مش ــر فراوان ب
ــاره به  ــور با اش وزير نيرو و مديرعامل آبفاى كش
اينكه توسعه شهرها بايد منطبق بر طرح هاى جامع 
ــت: مطالعات جامع  ــد، اظهار داش تامين آب باش
تامين آب شرب شهرها به شركت آب و فاضالب 
ــد و ما در يك افق 25 ساله درباره  كشور ابالغ ش
راهكارهاى تامين آب شرب شهرها اقدام خواهيم 
ــتيم جمعيت  ــاز با تاكيد بر اينكه نتوانس كرد.جانب
شهرها را كنترل كنيم، افزود: در حال حاضر برخى 

ــتان البرز، مشهد، شيراز و اطراف  مناطق مانند اس
ــا 6 درصد  ــد جمعيتى حدود 4/5ت ــران با رش ته
مواجه است كه اين موضوع امكان خدمات رسى 
ــت.مديرعامل شركت  ــب را از ما گرفته اس مناس
ــور گفت: در بخش فاضالب شهرى در  آبفاى كش
يكسال گذشته 4/1 درصد رشد داشتيم و 2 ميليون 
ــد كه  ــعاب فاضالب نيز واگذار ش و 70 هزار انش
نشان دهنده رشد 22 درصدى در اين بخش است.

ــاور وزير نيرو ادامه داد: از قبل نيز اعالم شده  مش
بود جيره بندى در دستور كار وزارت نيرو نيست و 
از اواسط آبان ماه امسال به دنبال برنامه ريزى براى 

تامين آب شرب در سال 94 خواهيم بود. 
ــانى  جانباز در خصوص آخرين وضعيت آبرس
ــال حاضر  ــور گفت: در ح ــهرهاى كش به كالنش
ــهرهايى مانند اصفهان و كرمان در وضعيت  كالنش
ــى  ــت زرد و برخ ــران در وضعي ــى، ته ــز آب قرم
كالنشهرها مانند كرج در وضعيت سبز قرار دارند. 
ــتان  ــرق اس ــدهاى الر و لتيان در ش حجم آب س
ــطح سال هاى گذشته قرار  تهران در پايين ترين س
ــال اگر بارش هاى مناسب در  دارد و در پاييز امس
ــته باشيم و همچنين كاهش  باالدست سدها نداش
مصرف جدى از سوى شهروندان تهرانى صورت 
نگيرد، تهران به وضعيت قرمز آبى نزديك خواهد 

شد.

ــازمان توسعه تجارت با تاكيد بر بسته  رييس س
خروج از ركود دولت، راه ميانبر افزايش توان توليدى 
و صادراتى كشور را جذب سرمايه گذارى خارجى 
دانست و گفت: بايد از تمام ظرفيت ها و مكانيسم هاى 
ــتفاده كنيم.به گزارش روابط  ــير اس خود در اين مس
عمومي سازمان توسعه تجارت، «ولى اهللا افخمى راد» 
در حاشيه نشست هماهنگى كميسيون مشترك ايران 
ــرمايه گذارى  و ونزوئال، با تاكيد بر نقش جذب س
ــور  ــى در افزايش ظرفيت هاى اقتصادى كش خارج
اظهار داشت: دولت ايران براى رونق سرمايه گذارى 
خارجى برنامه هاى تشويقى تدوين كرده است.وى 
ــك با تزريق منابع جديد به چرخه  افزود: بدون ش
ــور، حجم  ــه توليدى كش ــت بني ــادى و تقوي اقتص
صادرات غير نفتى افزايش خواهد يافت. افخمى راد 
اقدام دولت در ايجاد بسترهاى جذب سرمايه گذارى 
ــهيالت  ــى را مفيد ارزيابى كرد و گفت: تس خارج
ــرمايه گذارى در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كه  س
ــرمايه گذاران را از معافيت مالياتى و سهولت در  س
صدور رواديد بهره مند كرده از جمله اقدامات موثر 
ــازمان توسعه تجارت  در اين راستا است.رييس س
ــرمايه گذارى در ايران را آسان و كم هزينه دانست  س
ــار،  ــه  داد: ايران با توجه به منابع طبيعى سرش و ادام
تنوع اقليمى، نيروى كار فراوان، موقعيت جغرافيايى 
ــورهاى آسياى مركزى و خليج  و همسايگى با كش

فارس، مقصد ايده آلى براى سرمايه گذاران خارجى 
ــهيل  ــت.وى افزود: تدبير ديگر دولت براى تس اس
ــرمايه گذارى خارجى، طرحى است كه به تازگى  س
ــيده مبنى بر اينكه اگر  به تصويب هيات دولت رس
ــه راه اندازى كنند و 30  ــا در ايران كارخان خارجى ه
ــود را صادر كنند از 50  درصد محصول توليدى خ
درصد معافيت مالياتى برخوردار مى شوند. افخمى راد 
با اشاره به تمايل كشورهاى اروپايى براى همكارى با 
ايران اضافه كرد: ترغيب خارجى ها براى تاسيس و 
راه اندازى كارخانه در ايران، تكنولوژى  خارجى را به 
كشور منتقل مى كند و فضاى رقابتى مفيدى را ايجاد 
ــوان توليدى و افزايش كيفيت  كرده كه به تقويت ت
ــه افزايش صادرات  محصوالت توليدى و در نتيج
منجر مى شود.رييس سازمان توسعه تجارت تقويت 
ــورهاى مختلف و به ويژه كشورهاى  ارتباط با كش
ــرمايه گذاران خارجى موثر  همسايه را در جذب س
ــارت موفق رفت وآمد و  ــد و افزود: الزمه تج خوان
ــورهاى مختلف است به همين منظور  تعامل با كش
ــگاه ها  ــعه تجارت، برگزارى نمايش ــازمان توس س
ــا براى  ــب خارجى ه ــور، ترغي ــارج از كش در خ
ــگاه هاى داخلى، اعزام هيات هاى  حضور در نمايش
تجارى، گسترش توافقنامه هاى ترجيحى، برگزارى 
كميسيون هاى مشترك و اعزام رايزنان بازرگانى را به 

صورت جدى در دستوركار خود قرار داده است.

تهران به وضعيت قرمز آب نزديك شد برنامه هاى دولت براى گسترش حضورسرمايه گذاران خارجى

روزگذشته باز هم جوى رو به افول بر بسيارى از 
گروه هاى كوچك و بزرگ بازار حاكم گشت و همين 
امر نيز به عقبگرد بيش از پيش شاخص ها در بورس و 
فرابورس انجاميد.در اين معامالت افت ارزش سهام 
به خصوص در بخش پتروشيمى، بانكى، شركت هاى 
ــته اى، معدنى و فلزى در سقوط شاخص ها  چند رش
تاثير گذار بود.روز گذشته شاخص كل بورس ابتدا 
ــد ولى در نهايت به دنبال معامالت منفى اكثر  با رش
گروه ها با افت 163 واحدى به 72778واحد رسيد. 
دو نماد «پدرخش» و «قنيشا» بيشترين افزايش قيمت 
ــز باالترين افت قيمت را  ــارس» و «فالمى» ني و «كپ
ــترين تاثير  ــارس» بيش ــد. همچنين «ف تجربه كردن
ــاخص  ــى و «تاپيكو» باالترين اثر مثبت را بر ش منف
ــروع  ــران در ش ــورس ته ــاخص كل ب گذاشت.ش
ــف رونق معامالت در  ــنبه به لط معامالت روز يكش
ــى، غذايى و خودرويى  ــى گروه ها همچون نفت برخ
ــير صعود قرار گرفت اما اين روند به سرعت  در مس

ــكل گرفته در تعداد  تحت تاثير روند رو به افول ش
محسوسى از گروه ها به خصوص پتروشيمى، مالى، 
ــته اى صنعتى، و معدنى نزولى شد.  فلزى، چند رش
نمادهايى چون «فارس» «فخوز» «تاپيكو»، «وبصادر» 
ــى در اين برهه بر  ــر» تاثير منفى محسوس و «وغدي
ــى از نمادها در  ــاخص گذاشتند. تعداد محسوس ش
ــاى منفى خزيدند  ــش خودرويى نيز به درصده بخ
ــاخص را بيشتر ساخت. ــار بر ش كه اين امر نيز فش

ــه معامله بلوكى در نماد «تاپيكو» در محدوده  در ادام
ــى مقطعى مواجه  ــاخص را با جهش مثبت قيمتى ش
ــاخت اما اين نماگر باز هم سيرى نزولى اما آرام  س
ــداد در پيش گرفت. روند نزولى  را پس از اين روي
ــوى نمادهاى بزرگ  ــاخص با افزايش فشار از س ش
ــم ادامه يافت و باالرفتن حجم معامالت  بازار باز ه

ــژه در نمادى چون  ــدوده منفى قيمتى به وي در مح
ــارس» عرصه را بر اين نماگر باز هم تنگ تر كرد  «ف
ــاخص  تا در نهايت افت بيش از 72778 واحدى ش
ــركت مپنا با انتشار اطالعيه  ــيد.ديروز ش به ثبت رس
شفاف سازى ، ضمن اعالم داليل اجرايى نشدن طرح 
ــروز B، اعالم كرد كه اجراى اين طرح به صورت  ف
بيع متقابل بوده و جابجايى طرح ياد شده هيچگونه 
تاثيرى در سود هر سهم اين شركت در سال گذشته 
و همچنين سال آينده نخواهد داشت.ديروز جو رو 
به افولى بر بسيارى از صنايع بورسى حكمفرما بود.

ــد.در اين گروه  ــروه معدنى 7 نماد منفى بودن در گ
ــد. صف خريد جزئى در نماد «كمنگنز» ديده مي ش

در گروه محصوالت شيميايى نماد «شپمچا» با صف 
فروش ونماد «شكربن» با صف خريد روبرو شد.در 

ــا صف خريد  ــاد «فپنتا» ب ــى نم گروه فلزات اساس
ــد.  ــدود و نماد «فجر» با صف فروش روبرو ش مح
ــت بودند.در  ــى اكثر نمادها مثب ــش خودروي در بخ
ــد و  ــن گروه صف خريد در نماد «خزر» ديده ش اي
ــن صف فروش را تجربه كرد. در  «خپويش» باالتري
گروه بانكى تمام نمادها در محدوده منفى و تنها نماد  
ــن معامالت در محدوده مثبت  «وتجارت» در آخري
باقى ماند. در اين گروه صف فروش يا خريدى ديده 
نمي شد. در گروه دارويى تنها 8 نماد با رشد ارزش 
ــهام مواجه بودند.در اين بخش تنها صف فروش  س
محدود در نماد «وسينا» به چشم مى خورد. در پايان 
گفتنى است ديروز بيش 300 ميليون سهم در بورس 
مورد معامله قرار گرفت كه بيشترين حجم معامالتى 
ــپه» بوده است.  مربوط به دو نماد «وتجارت» و «وس
ــهم  همچنين در فرابورس نيز بيش از 147 ميليون س
مورد معامله قرار گرفت كه دو نماد «كاغذ مراغه4» و 

«وزمين» بيشترين حجم معامالتى را تجربه كردند.

بورس
كاهش بيش از 500واحدى شاخص
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