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صادرات قزلآال به روسیه مشروط به فرآوری
مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران گفت :در بحث آبزیان آب سرد
(ماهی قزل آال) اگر اقداماتی در خصوص فرآوری و عملآوری ...
اتصال شبکه برق ایران و روسیه
از طریق آذربایجان

روسها نیروگاه حرارتی
 1400مگاواتی در بندرعباس
میسازند
بـر اسـاس توافـق ایـران و روسـیه ،روسهـا
نیروگاهـی بـه ظرفیـت  1400مـگاوات همـراه بـا
سیسـتم آبشـیرینکن در بندرعبـاس احـداث
میکننـد .
معـاون وزیر نیـرو در امور برق و انـرژی در گفتوگو
بـا خبرنـگار ایسـنا ،از امضـای سـه تفاهمنامـه بـا
روسـیه خبـر داد و گفـت :براسـاس یکـی از ایـن
توافقـات قـرار اسـت که روسهـا نیـروگاه حرارتی
بـه ظرفیـت  1400مـگاوات همـراه بـا سیسـتم
آبشـیرینکن در بندرعبـاس احـداث کننـد.
هوشـنگ فالحتیـان بـا بیـان اینکـه ایـن نیـروگاه
قابلیـت شیرینسـازی  200هـزار متـر مکعـب آب
در شـبانهروز بـرای بندرعبـاس را دارد ،اظهار کرد:
راندمـان ایـن نیـروگاه بـاالی  40درصد اسـت.
وی درخصـوص تامیـن منابع مالی ایـن طرح گفت:
قـرار بر این اسـت کـه این طـرح با تامیـن مالی از
سـوی فاینانـس روسـیه به صـورت کلید در دسـت
و بـا رعایـت مقررات سـاخت داخل انجام شـود.
فالحتیـان دربـاره شـرکتی کـه از طـرف روسهـا
مسـئولیت اجـرای پـروژه نیـروگاه بندرعبـاس را
برعهـده دارد گفـت :مسـئولیت اصلی ایـن طرح بر
عهـده شـرکت تکنوپـروم اکسـپورت اسـت.
معـاون وزیر نیـرو در امور برق و انـرژی درخصوص
پـروژه دوم مورد توافـق ایران و روسـیه تاکید کرد:
براسـاس ایـن تفاهمنامـه بحـث سـنکرون کـردن
شـبکه بـرق ایران و روسـیه به امضا رسـیده اسـت
و قـرار بـر ایـن اسـت کـه در مرحلـه اول از مسـیر
آذربایجـان ایـن اتصال ایجاد شـود.
فالحتیـان ادامـه داد :در مراحل بعدی قرار اسـت که
شـبکه برق ایران از مسـیر ارمنسـتان ،گرجستان و
ترکیـه به روسـیه برسـد بـه طوری کـه از ایـن راه
امـکان مبـادالت برقی ایجاد شـود.
وی درخصـوص پـروژه سـوم این تفاهمنامـه اظهار
کـرد :قـرار بـر ایـن شـده کـه روسـیه مطالعـات
مربـوط بـه آبهـای ژرف در مناطق شـرقی و فالت
مرکـزی ایـران را انجـام دهد.
معـاون وزیـر نیـرو در امور بـرق و انـرژی در توزیع
آبهـای ژرف گفـت :آبهایـی که در عمـق بیش از
 1000متـری در مناطـق کویـری ایران قـرار دارند
را آبهـای ژرف مینامنـد و بـا توجـه بـه اینکـه
روسـیه دارای یـک تکنولـوژی بـرای شناسـایی
ایـن نـوع آب اسـت لـذا در ایـن تفاهمنامـه انجام
مطالعـات میدانـی توسـط روسـیه بـا خـط اعتباری
کشـور در نظـر گرفته شـده اسـت.
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هزینه  9000میلیارد تومانی هشت بانک در سال گذشته
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت :مدیریت بودجه بر مبنای عملکرد و داشتن اختیار
کافی مدیران دو شرط الزم برای کارآمدی و کارآیی سیستمها ...

تصویب بسته چند صد میلیون دالری برای جذب خودروساز برقی
فرماندار نوادا با یک بسته تشویقی به ارزش  335میلیون دالر با هدف جذب شرکت
خودروساز برقی نوپای فارادی فیوچر برای ساخت کارخانه در این ...

مدیر عامل شرکت راهآهن خبر داد

خروج واگنهای  55ساله از ناوگان ریلی
اســت.
بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت راهآهــن
جمهــوری اســامی ایــران ،هرچنــد هنــوز بخــش

مدیــر عامــل شــرکت راهآهــن جمهــوری اســامی
ایــران بــا اشــاره بــه تــاش همزمــان راهآهــن بــرای
ارتقــاء کیفیــت خدمــات در کنــار توســعه صنعــت
ریلــی اعــام کــرد :بــا برنامهریزیهــای صــورت
گرفتــه تــا پایــان ســال تمــام واگنهایــی کــه
عمــری بیشــتر از  55ســال دارنــد از شــبکه خــارج
خواهنــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،محســن پورســید
آقایــی دیــروز یکشــنبه در مراســم عقــد قــرارداد
ســاخت  200واگــن مســافرتی جدیــد تصریــح کــرد:
در حــال حاضــر در راهآهــن دو کار مــوازی در حــال
پیگیــری اســت .از یــک ســو مــا تــاش کردهایــم
بــا سیاســتهایی کــه در عرصــه توســعه واگنهــا
و نوســازی آنهــا داشــتهایم صنایــع مختلــف کشــور
در ایــن عرصــه را فعــال کنیــم.
وی ادامــه داد :قــرارداد ســاخت  200واگــن جدیــد
کــه از ســوی یــک شــرکت داخلــی بســته شــده در
شــرایطی اســت کــه درســالهای گذشــته بخــش
قابــل توجهــی از شــرکتهای داخلــی نتوانســتند
از ظرفیــت خــود اســتفاده کننــد و ایــن موضــوع
برایشــان مشــکالت زیــادی را بــه وجــود آورده

قابــل توجهــی از ظرفیــت ایــن شــرکتهای
واگنســاز مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه ،امــا بــا
توجــه بــه هدفگــذاری راهآهــن ایــن موضــوع بــا
قــدرت پیگیــری میشــود .پورســید آقایــی بــا اشــاره

دالر  3200تومانی؛ خداحافظ
مشــاور بانکــی اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :پــس
از لغــو تحریمهــا بــازار ارز بــا ثبــات نســبی همــراه
خواهــد شــد و در یــک دوره کوتــاه مــدت ممکــن
اســت بــازار ارز بــا کاهــش قیمتهــا روبــرو شــود
کــه بیشــتر از جنبــه روانــی اســت امــا بعــد از آن بــار
دیگــر بــه نقطــه ثبــات خواهــد رســید ،لــذا اینکــه
انتظــار داشــته باشــیم قیمــت دالر بــه  3000یــا
 3200تومــان برگــردد انتظــار نادرســتی اســت.
محمــد مهــدی رئیــس زاده  -عضــو شــورای پــول و
اعتبــار  -در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،دربــاره
وضعیــت بــازار ارز پــس از لغــو تحریمهــا در مــاه
آینــده ،اظهــار کــرد :بــازار ارز بعــد از لغــو تحریمهــا
در مــاه آینــده ،بــا ثبــات نســبی همــراه خواهــد شــد
و بــا توجــه بــه عــادی شــدن شــرایط در سیســتم
بانکــی امــکان تــک نرخــی شــدن ارز وجــود دارد.
وی افــزود :طــی دو مــاه گذشــته نوســانات زیــادی

را در بــازار ارز شــاهد بودیــم کــه مهمتریــن دلیــل
آن اتفاقــات و نــا امنیهــای منطقــه بــوده اســت.
افزایش قیمت نفت پیشبینی نمیشود
رئیــس زاده تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه پاییــن
بــودن قیمــت نفــت و رونــد کاهشــی کــه در
دنیــا پیــدا کــرده اســت و همچنیــن اتفاقــات
اوپــک و حاضــر نشــدن برخــی کشــورها بــرای
کاهــش ســهمیه خودشــان در بــازار ،پیشبینــی
بــرای افزایــش قیمــت نفــت وجــود نــدارد .در ایــن
وضعیــت بخــش مالیــات میتوانــد جایگزینــی بــرای
فــروش نفــت باشــد امــا تــا زمانــی کــه رکــود وجود
داشــته باشــد و گســتره اخــذ مالیــات افزایــش پیــدا
نکنــد و فشــار مالیاتــی تنهــا روی کســانی باشــد
کــه پیشتــر مالیــات پرداخــت میکردنــد باعــث
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی خواهــد شــد و
سیاســت مالیاتــی تاثیــری نخواهــد داشــت.

اقتصاد امروز
با هدف رقابتپذیری و افزایش کیفیت

بــه سیاســت راهآهــن بــرای نوســازی جــدی نــاوگان
ریلــی تاکیــد کــرد :طبــق برنامهریزیهــای
صــورت گرفتــه تــا پایــان ســال تمــام واگنهایــی
کــه عمــری بیــش از  55ســال دارنــد از خــط ســیر
خــارج میشــوند و در ســال آینــده نیــز واگنهــای
بــاالی  45ســال اجــازه فعالیــت نخواهنــد داشــت.
ایــن موضــوع بــا هــدف ارتقــاء کیفیــت خدمــات بــه
مســافران و تبدیــل شــدن راهآهــن بــه انتخــاب
نخســت مــردم صــورت میگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه راهانــدازی یــک قطــار پنــج ســتاره
بــا ابتــکار بخــش خصوصــی ادامــه داد :ایــن موضوع
نشــان از آن دارد کــه سیاس ـتهای مــا در حمایــت
از ایــن بخــش بــا قــدرت بیشــتری دنبــال میشــود
و حضــور بخــش خصوصــی مــا را امیــدوار میکنــد
کــه در آینــده صنعــت ریلــی را بــا قــدرت بیشــتری
پیگیــری کنیــم .اینکــه مــا در ناوگانمــان امــکان
انتخابهــای متنــوع را از درجــه یــک بــه ســفر
معمولــی در اختیــار مســافران قــرار دهیــم ،نشــان
میدهــد کــه وضعیــت مســافرگیری راهآهــن از
طیفهــای مختلــف مــردم امکانپذیــر شــده
اســت.

مشــاور بانکــی اتــاق بازرگانــی ایــران اضافــه کــرد:
بــر اســاس مفروضــات فعلــی نمیتــوان انتظــار
کاهــش قیمــت ارز را داشــت امــا بــه دلیــل اینکــه
بعــد از لغــو تحریمهــا نقــل و انتقــاالت پولــی
حالــت عــادی پیــدا میکنــد باعــث ثبــات در بــازار
خواهــد شــد.
وی همچنیــن دربــاره تــک نرخــی شــدن ارز بعــد از
لغــو تحریمهــا گفــت :بعــد از عــادی شــدن شــرایط
در سیســتم بانکی و اســتفاده از ســوئیفت و گشــایش
اعتبــار میتــوان بــرای تــک نرخــی شــدن ارز
برنامــه ریــزی کــرد و مطمئنــا یکــی از مزیتهــای
اجرایــی شــدن برجــام تــک نرخــی شــدن
سیستم ارزی است.

طرح انقالب ساختاری صنعت خودرو ارائه شد

دبیــر انجمــن صنایــع همگــن قطعهســازی کشــور از ارائــه طــرح انقــاب ســاختاری صنعــت
خــودرو بــه معــاون اول رییسجمهــور خبــر داد.
آرش محبینــژاد در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :طــرح
انقــاب ســاختاری صنعــت خــودرو در برگیرنــده پیشــنهاداتی
بــرای افزایــش قابلیــت رقابتپذیــری صنعــت خــودروی
داخلــی بــا هــدف ارتقــای تــوان خریــد مــردم و افزایــش
کیفیــت خودروهــای داخلــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد بهینهســازی تصمیمــات دولــت
بــرای صنعــت خــودرو در ایــن طــرح ارائــه شــده اســت،
خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر شــاهدیم کــه بــا تغییــر دولــت و حتــی بــا تغییــر وزرا،
سیاسـتهای دولــت در ایــن حــوزه تغییــر میکنــد کــه ایــن عــدم ثبــات تاثیــرات مخربــی
دارد .دبیــر انجمــن صنایــع همگــن قطعهســازی کشــور ادامــه داد :از آن ســو نیــز بعضــا
دیــده میشــود در درون دولــت مواضــع متفاوتــی نســبت بــه صنعــت خــودرو وجــود دارد
بنابرایــن پیشــنهاد شــده کــه دولــت از یــک ســو مدیریــت صنعــت خــودرو را بــه طــور
کامــل بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرده و از ســوی دیگــر نیــز مواضــع واحــدی در ایــن
حــوزه اتخــاذ کنــد.
وی افــزود :همچنیــن موضــوع هماهنگــی مواضــع دســتگاههای غیــر اجرایــی بهویــژه قــوه
مقننــه و قــوه قضاییــه نیــز در ایــن طــرح مطــرح شــده اســت زیــرا مواضــع متناقضــی در این
قــوا نســبت بــه صنعــت خــودرو دیــده میشــود.
محبینــژاد بــا بیــان اینکــه طــرح انقــاب ســاختاری صنعــت خــودرو بــه معــاون اول
رییسجمهــوری ارائــه شــده و امیدواریــم اجرایــی شــود ،خاطرنشــان کــرد :در دوران
پســا تحریــم ،قــدرت رقابتپذیــری صنعــت خــودرو در برابــر خودروســازان خارجــی بایــد
افزایــش یابــد .در ایــن زمینــه اجــرای ایــن طــرح باعــث تحقــق ایــن هــدف و ارتقــای
قــدرت خریــد مــردم خواهــد شــد.

واکنش وزیر نیرو به احتمال انحالل این وزارتخانه

وزیــر نیــرو گفــت :مــا مخالــف انحــال یــا ادغــام وزارت نیــرو هســتیم
و بایــد ایــن مســاله بهطــور کامــل از افــرادی کــه ایــن طــرح را مطــرح
کردهانــد پرســیده شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،حمیــد چیتچیــان در حاشــیه مراســم
جشــنواره پژوهــش و فنــاوری وزارت نیــرو اظهــار کــرد :بایــد ایــن طــرح
در دولــت مطــرح شــده و مــورد بررســی قــرار بگیــرد و اگــر دولــت بــا
انحــال یــا ادغــام وزارت نیــرو موافقــت کنــد ایــن اتفــاق میافتــد.
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــر خبرنــگار ایســنا مبنــی بــر افزایــش قیمت
آب و بــرق در ســال آینــده تاکیــد کــرد :تاکنــون بحثــی دربــارهی افزایش
قیمــت آب و بــرق بــرای ســال آینــده نشــده اســت و تــا زمانــی کــه
دربــاره ایــن موضــوع صحبــت نشــود نمیتــوان پاســخی داد.
وزیــر نیــرو در خصــوص تــداوم برنامههــای پژوهشــی در ســال آینــده اظهــار کــرد :بــه طــور قطــع فعالیتهــای
پژوهشــی در ســالهای آینــده جهــش خوبــی خواهــد داشــت.
چیتچیــان ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه نمیتــوان نمــره خیلــی خوبــی را بــه پژوهشهــای صــورت
گرفتــه امســال داد ،چــرا کــه انتظــارات مــا بیــش از فعالیتهــای صــورت گرفتــه بــوده اســت.
وی در خصــوص تعییــن تکلیــف ســد گتونــد گفــت :راهکارهایــی بــرای ایــن کار صــورت گرفتــه کــه ایــن
راهکارهــا نیــز اجرایــی خواهــد شــد و بایــد گفــت کــه ایــن ســد بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهــد.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیالت عنوان کرد

آن سو
مدیر عامل بانک ملی ایران خبر داد

هزینه  9000میلیارد تومانی هشت بانک در سال گذشته

مدیــر عامــل بانــک ملــی ایــران گفــت :مدیریــت بودجــه بــر
مبنــای عملکــرد و داشــتن اختیــار کافــی مدیــران دو شــرط الزم
بــرای کارآمــدی و کارآیــی سیســتمها در کشــور اســت.
بــه گــزارش گــروه دریافــت خبــر ایســنا ،عبدالناصــر همتــی در
هفتمیــن کنفرانــس بینالمللــی بودجهریــزی بــر مبنــای عملکــرد
بــا تاکیــد بــر اقتصــاد مقاومتــی ،ابــراز داشــت :شــرایط اقتصــادی
کشــور مــا چــارهای جــز حرکــت براســاس بودجهریــزی بــر مبنــای
عملکــرد یــا مدیریــت قیمــت تمــام شــده باقــی نمیگــذارد و
بــرای رســیدن بــه توســعه ،بهــرهوری و اثربخشــی ،ســازمانهای
اجرایــی بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کننــد.
وی مقاومســازی ،بحرانزدایــی و ترمیــم نهادهــا و ســاختارهای اقتصــاد کشــور بــرای بــه حداقــل
رســاندن آســیبپذیری آن را تعریفــی مناســب بــرای اقتصــاد مقاومتــی دانســت و گفــت :از ایــن
تعریــف میتــوان بودجهریــزی عملیاتــی را بــه راحتــی اســتنباط کــرد ،چــون هــدف بودجهریــزی
عملیاتــی چیــزی جــز حــذف هزینههــای زائــد ،تحقــق بخــش واقعــی اقتصــاد ،شفافســازی و
سالمســازی دســتگاهها و… نمیباشــد کــه در سیاســتهای کالن اقتصــاد مقاومتــی مــورد نظــر
قــرار گرفتــه اســت.
همتــی بــا بیــان اینکــه مدیــران بــرای مدیریــت بودجــه و حرکــت اثربخــش خــود نیازمنــد داشــتن
اختیــارات در زمینــه مالــی و نیــروی انســانی هســتند ،ابــراز داشــت :بانکهــا و بیمههــا بــه عنــوان
بنگاههــای اقتصــادی خدمــت محــور کشــور بهتریــن مرکــز بــرای پیادهســازی بودجــه برمبنــای
عملکــرد هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن چالشهــای بانکهــا در زمینــه اخــذ
مجــوز بــرای نحــوه مصــرف منابــع اســت و هیــأت مدیــره بانکهــا بــرای تخصیــص صحیــح و
اثربخــش منابــع خــود اختیــار کافــی ندارنــد.
بــه گفتــه وی هشــت بانــک دولتــی در ســال گذشــته  89هــزار و  200میلیــارد ریــال هزینههــای
عمومــی (غیــر ســود ســپردهای) داشــتند و براســاس قانــون بودجــه ،ســاالنه  10تــا  15درصــد بــه
آن اضافــه میشــود و بــر ایــن اســاس هیــأت مدیــره بانــک هــا بایــد فعالیــت کننــد و امــکان
جابهجایــی ســرفصلهای بودجــهای را نیــز ندارنــد ،در حالــی کــه بــه عنــوان مثــال بانــک ملــی
ایــران بــا داشــتن  130هــزار میلیــارد تومــان منابــع ،اختیــار کافــی بــرای تخصیــص اعتبــار خــارج از
ســرفصلهای بودجــه خــود را نــدارد و طبیعــی اســت کــه در ایــن شــرایط امــکان رقابــت و توســعه
ارائــه خدمــات کاهــش مییابــد.
وی خواســتار توجــه جــدی دولــت بــه مقولــه مدیریــت بودجــه بــر مبنــای عملکــرد شــد و گفــت:
مــا بــرای توســعه و پیشــرفت راه دیگــری نداریــم ،چــون هزینههــا بســیار زیــاد و بهــرهوری بســیار
کــم شــده اســت.
بــه گفتــه همتــی الزامــات بودجــه عملیاتــی مــواردی نظیــر اســتراتژی و راهبــرد ،ارزیابــی عملکــرد،
برنامههــای عملیاتــی هــر واحــد ،اصــاح مستندســازی فرایندهــا ،گــردش مکانیــزه اطالعــات و
ایجــاد نظــام هــای انگیزشــی اســت.
وی گفــت :بانــک هــا بــرای گســترش خدمــات ،کاهــش هزینههــا و بــه حداکثــر رســاندن درآمدهــای
خــود بایــد رویکردهــای خــود را براســاس مدیریــت بودجــه تنظیــم کننــد و در ایــن راســتا نیــاز بــه
حمایــت جــدی نهادهــای باالدســتی نظیــر ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور وجــود دارد.
مدیــر عامــل بانــک ملــی ایــران در ادامــه از آغــاز برنامــه طــرح تحــول برمبنــای بودجهریــزی
عملکــرد در ایــن بانــک خبــر داد و گفــت :استانداردســازی و مدیریــت مســتندات ،قیمــت تمــام شــده
و بودجهریــزی و ارزیابــی ســه زیرسیســتم طــرح تحــول بانــک ملــی ایــران اســت کــه بخــش اول
آن انجــام شــده و انشــاءاله برنامههــای راهبــردی ایــن بانــک بــا تکیــه بــر بودجهریــزی عملیاتــی
از ســال آینــده آغــاز خواهــد شــد.
وی افــزود :ارزیابــی موقعیــت کنونــی ،دورنمــای آتــی ،چگونگــی دســتیابی بــه اهــداف و ارزیابــی
پیشــرفت در ایــن راســتا بــرای اثربخشــی و کارآمــدی بیشــتر انجــام خواهــد شــد.
همتــی در پایــان بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم بانکهــا در تامیــن مالــی اقتصــاد کشــور خواســتار
قــراردادن بانکهــا توســط ســازمانهای مربوطــه بــه عنــوان پایلــوت بودجهریــزی بــر مبنــای
عملکــرد شــد.

صادرات قزلآال به روسیه مشروط به فرآوری

مدیــرکل دفتــر آبزیــان آب شــیرین ســازمان شــیالت
ایــران گفــت :در بحــث آبزیــان آب ســرد (ماهــی
قــزل آال) اگــر اقداماتــی در خصــوص فــرآوری و
عم ـلآوری انجــام شــود میتوانیــم بــه بــازار بــزرگ
روســیه ورود کنیــم.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا در خراســان جنوبــی،

اســتخرهای ذخیــره میتــوان از آن بهــره باالیــی
بــرد.
مدیــرکل دفتــر آبزیــان آب شــیرین ســازمان شــیالت
ایــران تاکیدکــرد :از  370هــزار تــن آبــزی تولیــدی
کشــور  70هــزار تــن از منابــع آب خــرد هســتند.
افراســیابی خاطــر نشــان کــرد :ســرانه مصــرف

مرتضــی افراســیابی اظهــار کــرد :در خصــوص
بحــث صــادرات آبزیــان کشــور  ،میگــو و ماهیــان
گرمابــی  50تــا  60هــزار تــن صــادرات در طــی ســال
داریــم کــه بیشــتر بــه کشــورهای همســایه صــادر
میشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث آبــزی پــروری
اتــاف آب را نداریــم ،ادامــه داد :در خراســان
جنوبــی بــا تمرکــز بــر آب چاههــای کشــاورزی و

آبزیــان در کشــور بیــن  9تــا  10کیلوگــرم اســت
کــه نســبت بــه ســرانه جهانــی پاییــن ولــی
امیدوار کننده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســازمان شــیالت
دو معاونــت توســعه آبزیپــروری و معاونــت
صیــد و امــور صیــادان اســت ،اظهارکــرد :توســعه
آبزیپــروری در کشــور رشــد و شــتاب خوبــی داشــته
و تولیــد آبزیــان جایــگاه خوبــی در کشــور پیــدا کــرده

تصویب بسته چند صد میلیون دالری برای جذب
خودروساز برقی
فرمانــدار نــوادا بــا یــک بســته تشــویقی بــه ارزش
 335میلیــون دالر بــا هــدف جــذب شــرکت
خودروســاز برقــی نوپــای فــارادی فیوچــر بــرای
ســاخت کارخانــه در ایــن ایالــت موافقــت کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن اقــدام پــس از حمایــت
اکثــر قانونگــذاران ایــن ایالــت از بســته مذکــور
انجــام گرفــت .قانونگــذاران نــوادا هفتــه پیــش
دریافتنــد کــه جیــا یوتینــگ ،میلیــاردر چینــی از
ایــن شــرکت نوپــا کــه شــماری از مدیــران ســابق
تســا موتــورز را در اســتخدام دارد و هنــوز هیــچ
خــودروی مفهومــی را رونمایــی نکــرده و محصولی
بــه بــازار عرضــه نکــرده اســت ،حمایــت میکنــد.
ســاخت کارخانــه فــارادی فیوچــر  4500شــغل
مســتقیم در نــوادا ایجــاد خواهــد کــرد.
بیــش از یــک ســال قبــل هــم قانونگــذاران نــوادا
بســته تشــویقی بــه ارزش  1.3میلیــارد دالر را

بــرای ســاخت کارخانــه باطــری ســازی تســا در
حومــه شــهر رنــو تصویــب کردنــد.
مقامــات نــوادا اظهــار کــرده انــد کــه توافقهــای
مذکــور بــه متنــوع کــردن اقتصــاد ایــن ایالــت کــه
چندیــن دهــه اســت بــه کازینوهــا متکــی بــوده
اســت ،کمــک میکنــد.
نــوادا بــرای جــذب کارخانــه نســبت بــه کالیفرنیــا،
لوییزیانــا و جورجیــا موفــق بــوده اســت .ایــن
ایالــت  215میلیــون دالر اعتبــار و تخفیــف مالیاتــی
و فاینانــس  120میلیــون دالر بــرای بهبــود
زیرســاخت در یــک پــارک صنعتــی توســعه نیافتــه
واقــع در شــمال الس وگاس عرضــه خواهــد کــرد.
بــا اینهمــه کســانی کــه در بســته شــدن ایــن
قراردادهــا مشــارکت داشــته انــد ،عــاوه بــر عــدم
وجــود مالیــات بــر درآمــد ایالتــی ،بــه مزایــای
دیگــری ماننــد تحصیــل و نیــروی کار مناســب
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اســت.
مدیــرکل دفتــر آبزیــان آب شــیرین ســازمان شــیالت
ایــران افــزود 370 :هــزار تــن آبــزی مختلــف در
کشــور تولیــد میشــود کــه تولیــد قــزلآالی آب
شــیرین بــا  140هــزار تــن در رتبــه اول اســت.
او بــا بیــان اینکــه آبــزی پــروری یکــی از
اقتصادیتریــن زیــر بخشهــای کشــاورزی اســت،
ادامــه داد :در تولیــد آبزیــان آبهــای گــرم شــرایط
خوبــی داریــم و تولیــد میگــوی آب شــور نیــز رونــد
خوبــی را داشــته اســت.
افراســیابی اظهــار کــرد :تمرکــز و توجــه ســازمان در
حــال حاضــر بــه پــرورش آبزیــان در قفــس و اســتفاده
از آبهــای غیرمتعــارف و آب شــور اســت کــه در ایــن
خصــوص برنامــه ریــزی خوبــی انجــام شــده اســت.
مدیــرکل دفتــر آبزیــان آب شــیرین ســازمان شــیالت
ایــران ادامــه داد :در شــمال کشــور در دریاچــه خــزر
و جنــوب در هرمــزگان ،خوزســتان و سیســتان
و بلوچســتان مطالعــات اولیــه انجــام و ظرفیــت
 900تن تعریف شده است.
افراســیابی تصریــح کــرد :آبزیــان در قفــس توســط
بخــش خصوصــی هــدف گــزاری شــده کــه در پایــان
برنامــه ششــم  10تــا  15هــزار تــن تولیــد داشــته
باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آب دریــا و آب شــور اســتفاده
دیگــری نــدارد ،گفــت :بــا پــرورش ماهــی در قفــس
در ایــن آبهــا ماهــی بــه صــورت طبیعیتــر بــوده
و ســامت و کیفیــت از جملــه فاکتورهــای پــرورش
ایــن نــوع ماهیهــا اســت.

در نــوادا اشــاره کــرده انــد کــه در جــذب شــرکتها
بــرای ســاخت کارخانههایشــان در ایــن ایالــت
موثــر بــوده اســت.
بــر اســاس گــزارش آسوشــیتدپرس ،مقامــات نــوادا
مالحظاتــی را در قــرارداد مذکــور اعمــال کــرده
و خاطرنشــان کــرده انــد تــا زمانی کــه فــارادی
فیوچــر حداقــل یــک میلیــارد دالر در ایــن ایالــت
ســرمایه گــذاری نکنــد ،از همــه تخفیــف هــای
مالیاتــی برخــوردار نخواهــد شــد.
فــارادی فیوچــر قصــد دارد نمونــه اولیــه خــودروی
برقــی خــود را در نمایشــگاه محصــوالت
الکترونیکــی مصــرف کننــده کــه مــاه ژانویــه در
الس وگاس برگــزار میشــود ،بــه نمایــش بگــذارد.
ایــن شــرکت نــام خــود را از مایــکل فــارادی
گرفتــه کــه کاشــف القــای الکترومغناطیســی
اســت و حــدود دو ســال از تاســیس آن
میگــذرد بــا اینهمــه تــا ایــن اواخــر اطالعــات
چندانــی دربــاره فــارادی فیوچــر وجــود نداشــت
و بــه تدریــج زمزمــه هایــی دربــاره ایــن شــرکت
خودروســازی مرمــوز در دنیــای خــودرو بــه گــوش
رسید.

ارائه تسهیالت برای شرکتهای
دانشبنیان الکترونیک

کارشـناس صنـدوق حمایـت از تحقیقـات و
توسـعه الکترونیـک ،از زیرمجموعههای وزرات
صنعت ،معـدن و تجارت ،اولویـت این صندوق
را تولیـد داخلـی ،ایجـاد اشـتغال ،صـادرات و
فناوریهـای نویـن دانسـت و از تسـهیالت
مالـی صنـدوق تـا سـقف  30میلیـارد ریـال با
نـرخ کارمـزد  6تـا  18درصـد خبـر داد.
محمدمهـدی وزیـری در گفتوگـو بـا خبرنگار
ایسـنا ،بـا تاکیـد بـر وظیفـه صنـدوق حمایت
از تحقیقـات و توسـعه الکترونیک اظهـار کرد:
صنـدوق طبـق وظیفـه ذاتـی خـود ،از صنایـع
الکترونیـک بـرای شـرکتهای دانشبنیـان
کـه از زیرمجموعههای رشـته هـای الکترونیک
هسـتند ،حمایـت میکنـد.
وزیـری دربـاره اولویـت حمایتـی صنـدوق
توضیـح داد :اجرایـی شـدن سـرمایهگذاری
خطرپذیـر ،فعالسـازی ارائـه خدمـات
کارشناسـی و حمایـت از توسـعه بـازار بـه
ویـژه بازارهـای خارجـی و جـذب و انتقـال
دانـش فنـی ،ایجـاد سـرمایهگذاری مشـترک
بـا تولیدکننـدگان مطرح جهانـی ،همکاریهای
بینالمللـی ،اخـذ تاییدیـه داخلـی جهانـی،
توسـعه صـادرات ،تولیـد بـدون کارخانـه،
تاسـیس آزمایشـگاههای مرجـع و ارائـه
خدمـات صنعتـی جـزو برنامههـای عملیاتـی
صنـدوق بـرای شـرکتهای الکترونیک اسـت.
ایـن کارشـناس خاطرنشـان کـرد :از خدمـات
صنـدوق کـه پیـش از این هـم بـوده و در حال
حاضـر توسـعه یافتـه ،صـدور ضمانتنامـه به
عنـوان یکـی از خدمـات ،بـا دیـد حمایـت از
شـرکتهای صنایـع الکترونیـک بدون سـپرده
اولیـه بـرای شـرکت در مناقصههـا ،پیـش
پرداخـت و حسـن انجـام تعهـدات اسـت.
وی بـا اشـاره بـه خدماتـی کـه در حـال حاضر
بیشـتر ارائـه میشـود بیـان کـرد :تخفیـف
شـش درصـدی در سـود تسـهیالت بـرای
صادرکنندگانـی کـه از صنـدوق وام گرفتنـد
و تفاهمنامـه بـا پارکهـای علـم و فنـاوری
و دانشـگاهها کـه ایـده الکترونیکـی دارنـد و
نیازمنـد حمایـت مالی صنـدوق هسـتند ،از این
خدمـات اسـت .همچنیـن شـرکتهایی کـه
در جـذب توسـعه بـازار و صـادرات محصـول
قصـد شـرکت در نمایشـگاه داخلـی و خارجی
داشـته باشـند ،میتوانند از صندوق تسـهیالت
بگیرنـد.

