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صف کشتیهای حامل
کاالهای اساسی برای
تخلیه بار در بنادر ایران

 17رای مخالف10 ،رای ممتنع برای وزارت ارتباطات و فناوری

اطالعات اعتماد کرد.

سیداســماعیل خطیــب بــا  222رای موافــق 48 ،رای

مخالــف و  17رای ممتنــع ،بــرای وزارت اطالعــات رای اعتمــاد
گرفــت .سیداحســان خانــدوزی بــا  254رای موافق 25 ،رای

مخالف 8 ،رای ممتنع ،برای وزارت امور اقتصاد و دارایی رای
اعتماد گرفت.

 ۲۴کشــتی حامل کاالی اساســی در حال تخلیه بار و ۲۵

در این بررسی حسین امیرعبدالهیان با  270رای موافق،

فروند شناور در لنگرگاه منتظر تخلیه بار هستند.

 10رای مخالف 6 ،رای ممتنع برای وزارت امورخارجه از مجلس

رای اعتماد گرفت.

به گزارش ایرنا از سازمان بنادر و دریانوردی« ،فرهاد منتصر

بهــرام عینالهــی بــا  214رای موافــق 55 ،رای مخالــف،

کوهســاری» بــا اشــاره بــه وجود  ۴میلیــون و  ۵۶۸هــزار تن کاالی

15رای ممتنع برای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اساسی در بنادر کشور افزود ۲۴ :فروند کشتی در حال تخلیه کاال

رای اعتماد گرفت.

هســتند که حجم این کاالهای تخلیه شــده حدود  ۴۵۸هزار تن

همچنین حجت هللا عبدالملکی با  191رای موافق77 ،

است و  ۲۵فروند کشتی نیز در لنگرگاهها در حال انجام فعالیت

رای مخالف13 ،رای ممتنع و  5رأی باطله در صحن برای وزارت

اسنادی خود هستند.وی بیشترین حجم کاالی تخلیه شده را مربوط

به بندر امام خمینی (ره) با  ۳میلیون و  ۳۴۷هزار تن کاال دانست و

تعــاون ،کار ورفــاه اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفت و به

که در رتبه دوم قرار دارد ،در بندر امیرآباد  ۳۰۱هزار تن کاال و بندر

جواد ساداتی نژاد با  253رای موافق 27 ،رای مخالف،

عنوان وزیر این وزارتخانه انتخاب شد.

گفت :در بندر شهید رجایی تاکنون  ۴۵۸هزار تن کاال تخلیه شده

 4رای ممتنع در صحن ،برای وزارت جهاد کشاورزی رای اعتماد

نوشهر  ۱۶۸هزار تن کاال تخلیه شده که بخش عمد ه این کاالها ،به

کاالهای اساسی اختصاص دارد.معاون بندری و اقتصادی سازمان

گرفت.

کاال در بندر چابهار با کشور افغانستان نیز گفت :با توجه به ایجاد

ممتنع تصدی وزارت دادگستری رای اعتماد گرفت.

حسین رحیمی با  277رای موافق 5 ،رای مخالف 3 ،رای

بنادر و دریانوردی با اشاره به ترانزیت کاال و عملیات تخلیه و بارگیری

بــر اســاس این گزارش محمدرضا آشــتیانی بــا  274رای

روند ثبات در کشور افغانستان ،اکنون عملیات تخلیه و بارگیری کاال

موافق 4 ،رای مخالف 4 ،رای ممتنع و  2رأی ســفید تصدی

در این بندر هم آغاز شده است.عضو هیات عامل سازمان بنادر و

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رای اعتماد گرفت.

دریانوردی ادامه داد :از حدود  ۱۰روز پیش بندر آستارا نیز به بنادر

رستم قاسمی با  267رای موافق 14 ،رای مخالف 4 ،رای

تخلیه کاالی اساسی به مجموع بنادر کاالهای اساسی افزوده شده

ممتنع در صحن برای وزارت راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت

و تاکنون  ۱۵هزار تن کاالی اساسی در این بندر تخلیه و بارگیری

و به عنوان وزیر این وزارتخانه انتخاب شد.

شده است که اضافه شدن این بندر نقش مهمی در افزایش سرعت

سیدرضا فاطمی امین با  205رای موافق 60 ،رای مخالف،

تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی دارد و در قیمت تمام شده کاالی

 14رای ممتنــع و  6رأی ســفید در صحــن بــرای وزارت صنعت،

اساسی برای این منطقه نیز بسیار حایز اهمیت است.به گزارش

معدن و تجارت رای اعتماد گرفت.

ایرنا ،بر اساس گزارش ها ،ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی در

محمدمهــدی اســماعیلی بــا  181رای موافــق 77 ،رای

شرایط ایده آل قرار دارد و واردات اقالم مورد نیاز به طور پیوسته
جریــان دارد .کاالهایــی ماننــد برنــج ،روغن ،شــکر و نــان از جمله

محصوالتی محسوب میشود که به طور روزانه مورد مصرف مردم

قرار دارند و به همین دلیل برای توزیع مناسب آنها همواره در دستور

کار قرار دارد.در این راستا ،مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چندی

پیش گفت :در صورت نیاز مردم در کوتاه ترین زمان اقالم اساسی به
بازار تزریق خواهد شد.بانک مرکزی نیز اعالم کرده است طی چهار

قالیباف :همه وزرای پیشنهادی به جز وزیرآموزش و پروش

موفق بهکسب اعتماد مجلس شدند

ماهه نخست امسال ،برای واردات کاالهای اساسی و ضروری حدود
 ۱۵میلیارد دالر تامین ارز شده است که نسبت به دوره مشابه سال
 ۱۳۹۹رشدی بیش از  ۲۷درصد را نشان میدهد .از این میزان ،هزار

و  ۵۴۶میلیون دالر برای ذرت ،جو و گندم ،یک هزار و ۱۲۴میلیون

دالر برای دانههای روغنی و روغن خام ،یک هزار و  ۱۷۱میلیون دالر

برای دارو و تجهیزات پزشکی و  ۳۴۸میلیون دالر کنجاله سویا تامین

ارز شده است.عالوه بر آن برای سایر کاالها  ۱۰میلیارد و  ۴۰۰میلیون

وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

بــا رای اعتمــاد نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی

ترکیب کابینه ســیزدهم نهایی شــد و رئیس مجلس شــورای

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت بعد از  12جلسه

مدت مشابه سال قبل نشان میدهد .از جمله این کاالها می توان

پیشــنهادی ،گفــت :همه وزرای پیشــنهادی کابینه ســیزدهم

مجلس شــورای اســامی در جلســه علنی ،امروز (چهارشــنبه

تامین ارز شده است.

شدند.

قالیبــاف نتایــج آراء نماینــدگان بــه وزرای پیشــنهادی دولــت

دالر تامین ارز شده است که رشدی بیش از  ۱۵درصد را نسبت به

به ماشین آالت اشاره کرد که برای آن سه هزار و  ۵۶۴میلیون دالر

اســامی پــس از اعــام نتایــج آراء نماینــدگان بــه وزرای

بررســی صالحیــت کابینــه پیشــنهادی ســیزدهم نماینــدگان

به جز وزیر آموزش و پروش موفق به کسب اعتماد مجلس

ســوم شهریور ماه) مجلس شــورای اسالمی ،دکتر محمدباقر

ســیزدهم را اعــام کــرد .نتیجه نهایی اعتماد مجلس شــورای
اسالمی به کابینه پیشنهادی سیزدهم به شرح زیر است:

حســین بــاغ گلــی بــا  76رای موافــق 193 ،رای مخالــف،

18رای ممتنع از مجموع  286نماینده حاضر در صحن ،برای

وزارت آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد نگرفت.

همچنین مجلس به عیسی زارع پور با  256رای موافق،

مخالــف 28 ،رای ممتنــع در صحــن ،بــرای فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی رای اعتماد گرفت.

همچنین احمد وحیدی با  266رای موافق 16 ،رای مخالف،

 3رای ممتنع در صحن ،برای وزارت کشور رای اعتماد گرفت.

محمدعلی زلفی گل با  210رای موافق 56 ،رای مخالف،

 19رای ممتنــع در صحــن ،تصــدی وزارت علــوم ،تحقیقــات و

فناوری را به دست گرفت.

عــزت هللا ضرغامــی با  262رای موافق 13 ،رای مخالف،

 6رای ممتنــع و  5رأی ســفید در صحــن ، ،بــرای وزارت میراث

فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری رای اعتماد گرفت.

جــواد اوجــی نیز بــا  198رای موافق 70 ،رای مخالف18 ،

رای ممتنع برای وزارت نفت رای اعتماد گرفت.

علــی اکبــر محرابیان با  220رای موافق 47 ،رای مخالف،

 15رای ممتنع و  3رأی سفید ،برای وزارت نیرو رای اعتماد گرفت.
بر این اســاس حمید ســجادی با  165رای موافق108 ،

رای مخالف 13 ،رای ممتنع تصدی برای وزارت ورزش و جوانان
رای اعتماد گرفت.

زمین ساخت  ۴میلیون مسکن باید  ۶ماهه تامین شود
عضــو انجمــن انبوهســازان بــا اشــاره بــه برنامه ســاخت ۴

میلیون واحد مســکونی در دولت ســیزدهم ،گفت :زمین مورد
نیاز این تعداد مسکن باید  ۶ماه اول عمر دولت تامین شود.

ایــرج رهبــر در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری

تسنیم با استقبال از برنامه ساخت ساالنه یک میلیون مسکن
در دولت سیزدهم ،اظهار کرد :انبوهسازان بهعنوان رکن اصلی

اجــرای ایــن برنامــه باید مقدمــات موردنیاز تحقق ایــن برنامه از
جمله زمین را در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد :ما نمیتوانیم بگوییم مثال  200هزار واحد را

االن میسازیم 6 ،ماه دیگر برای  200هزار واحد دیگر زمین تامین

کنیم .اگر اینگونه باشد نمیتوانیم سالی یک میلیون مسکن را
بسازیم.

خبرگــزاری تســنیم ،اظهــار کــرد :بــرای تامیــن زمین طــرح دولت

اراضی بایر دارای کاربری مســکونی داخل شــهرها را وارد فرآیند

اما به نظرم ظرفیت بسیار بزرگی است که میتواند برای تامین

کارهــای ویــژه مجموعــه شــهرهای جدید بــوده که در این راســتا

وجــود دارد؛ معتقــدم اولویــت اول زمینهــای بایــر رهاشــده

وی بیان کرد :زمینهای دیگری در داخل شهرها وجود دارد

وی بــا بیــان اینکه وجه بعدی کار که به نظرم میتواند در

جاهایی که با معضل تامین زمین و مسکن مواجه بودیم از جمله

این انبارها را می توان از شهرها خارج کرد و در قالب پارکهای

موجود اســت  ،تصریح کرد :در این راســتا باید زمینهای دولتی

وی بــا یادآوری اینکه شــهرک نیشــتمان ســنندج بهعنوان

ســیزدهم برای ســاخت ســاالنه یک میلیون مســکن چند گزینه
داخــل شهرهاســت .این زمینهــا کاربری مســکونی دارد و همه
زیرســاختهای خدماتــی آن فراهــم اســت اما منجر بــه تولید و

عرضه مسکن نشده است.

وی ادامــه داد :اقدامــی کــه بــرای خانههای خالــی عملیاتی

شد باید درباره زمینهای بایر داخل شهرها نیز اجرایی شود .در

قانون ساماندهی مسکن این موضوع مورد توجه بوده است ،اما
مکانیزم اجرایی قوی نداشته ضمن اینکه جرایمی که به آن تعلق
میگرفته خیلی ضعیف بوده است.

لجســتیکی ایــن اراضــی به کاربریهای مســکونی تبدیل شــده و
صرف عرضه واحدهای مسکونی شوند.

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدید ایــران گفت :یا

ت سالهاست
خروج پادگانهای نظامی از شــهرها .این سیاســ 

پیــاده شــده امــا به کُنــدی پیش می رود .در همه شــهرهایی که

بــا معضــل تامیــن زمیــن و مســکن روبــرو هســتیم پادگانهایی

معــاون وزیــر راه و شهرســازی با یادآوری اینکــه در قانون

اســت ،گفت :بهعنوان مثال،زمینهای  100متری را اگر شخص

شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد تا این اراضی به

وی تصریح کرد :باید زمین مورد نیاز  4میلیون مسکن طی
عضو انجمن انبوهسازان گفت :باید مقدمات کار از همین

فاقد زمین باشد جز استثنائات است.

االن آمــاده شــود تا بتوانیم برنامه ســاخت ســاالنه یــک میلیون

که کاربری آنها در قالب زندگیهای شهری نیست .مانند انبارها.

وجود دارد که کارکرد معمول و نظامی خود را از دست دادهاند.

اســتثنائات زیادی برای زمینهای بایر داخل شــهرها لحاظ شده

 6ماه اول دولت سیزدهم فراهم شود.

تولید و عرضه مسکن کنیم.

ولــی هماهنگــی ســه جانبهای بین متولیــان پادگانها ،مجموعه
تولید و عرضه مسکن اختصاص یابد.

مسکن پرسنل نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار گیرد.

دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد الحاق اراضی به شهرهای
شناســایی شــود کــه کارکردهــای کشــاورزی ندارنــد .تحقــق این
موضوع نیز یک نگاه فعاالنه میخواهد .در این راستا باید گروهی

کار را شروع کنند و ظرفیتهای موجود در اراضی اطراف شهرها

را برای اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال
به شهرها الحاق شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه بافتهای

فرســوده را داریــم کــه بایــد در اولویــت قــرار گیــرد ،گفــت :بایــد
مشوقهای مغفول مانده در بخش تسهیالت و صدور مجوزهای

ساختمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بــه گــزارش تســنیم ،اواخــر ماه گذشــته معاون وزیــر راه و

باالتر است .خانههای خالی با اجرای قانون مالیاتی به بازار عرضه

این ظرفیت بســیار بزرگی اســت و با توجه به تراکم ســاختمانی

عرضه مسکن خبر داد و گفت:دولت سیزدهم  5اولویت را برای

و نگهداری آن رانت بزرگی را برای مالکان به وجود آورده است.

وی با بیان " این موضوع نیازمند دستور کار ویژهای وزارت

میشــود ،اضافــه کــرد :باید با ســازوکارهای تشــویقی و تنبیهی،

زمان تصدی وزیر کنونی راه و شهرسازی این کار سرعت گرفت

شهرسازی از مکانیابی  40شهرک در کشور برای تامین زمین و

تامین زمین مورد توجه ویژه قرار دهد.

حبیــبهللا طاهرخانــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصادی

وی با بیان اینکه زمینها بدون پرداخت هزینهای نگهداری

عالی شهرســازی و معماری ایران مصوب شــد ،گفت :در اردبیل
نیــز بــه زودی شــهرک "آرتــا" مصوب خواهد شــد .این شــهرکها
میتوانــد در جاهایــی کــه با معضل زمین مواجه هســتیم محلی

خوبی برای تامین اراضی باشــد .از ســوی دیگر شــهرهای جدید
را به سمت فعالیتهای عمده جدیدی بردهایم که اخیرا در حال

شکلگیری است.

وی ادامــه داد :مُکــران ،چابهــار از جمله نمونههایی در این

شــهرهای بزرگ مســئله حاد ما محدودیت الحاق اراضی اســت.

ه و محــدود
شــهرها معمــوال در مجموعــه کشــاورزی قــرار گرفتــ 

میشود ،اما در بخش زمینهای بایر هیچ نفعی برای کشور ندارد

و با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای

پســکرانه منطقــه پارسجنوبــی عمــل خواهــد کــرد .در مجمــوع

طاهرخانی تاکید کرد :اولویت اینکه زمینهای بایر را وارد

مسکن را عملیاتی کنیم.
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طاهرخانی اولویت بعدی برای تامین زمین ساخت مسکن

طاهرخانــی اظهــار کــرد :قانون خــروج پادگانها از شــهرها

برنامههای توســعه مســکن کنیم از موضوع خانههای خالی هم

تهران ،اردبیل ،کردستان ،شیراز و  ...مورد توجه قرار گرفتهاند.

زمینه هستند .در منطقه صنعتی عسلویه شهرهای جدید نایبند،

را شــهرکها اعــام کــرد و افــزود :بهخصــوص در کالنشــهرها و

وجود دارد و مورد تنفیذ رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته است.

حدود  40شهرک را در سراسر کشور مکانیابی کردهایم .عموما

پایینی که داریم میتواند فرصت خوبی برای تولید مسکن باشد.

شدهاند .اما با این حال امکان توسعه منفصل از طریق شهرکها

راه و شهرســازی و رصد آن توســط کارگروهی اســت" افزود :در

وی در اینباره توضیح داد :در شهرکها میتوانیم جمعیت

را داریم.

ه یکی از دستور
زیر  30هزار نفر را برنامهریزی کنیم ،این برنام 

پارس و کوشک مکانیابی شدهاند .تابناک در المرد را بهعنوان
برنامهریــزی کردهایم که شهرســازی فعاالنــه را نیز در این حوزه
داشته باشیم.

مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدیــد ایران گفت :در

مجموعــه شــهرهای جدیــد برای ســاخت حــدود  406هــزار واحد
مسکونی تامین زمین انجام شده است.

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد
w w w . a s r e-e g h t e s a d.c o m

مناقصه عمومی تأمین رایانه و تجهیزات جانبی ( پارت پنجم)

(

کننده واجد شرايط واگذار کند ،بنابراین از همه شرکتهای معتبر دعوت میشود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ  1400/06/10با ارسال نامه،

ت
نوب

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین رایانه و تجهیزات جانبی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تأمین

شرکت تولید نیروی برق
شهید رجائی

آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/5

ل)
او

شماره مناقصهPGSOC-LEC-TE- 01681 :

اعالم آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی در نظر دارد تامین یک ست شرود سگمنت مرحله

 .2آخرین مهلت بارگذاری الکترونیکی پیشنهاد در سامانه ستاد و تحویل نسخه

فهرست و مشخصات کاالی موضوع مناقصه در وبگاه اینترنتی شرکت به آدرس  www.pgsoc.irدرج شده است.

سوم توربین واحد گازی  GE-F9نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی را بصورت مناقصه

فیزیکی پاکت الف :تا ساعت  9صبح روز دوشنبه 1400/06/22

عمومی دو مرحلهای با انعقاد قرارداد به تامین کنندگان واجد الشرایط واگذار نماید.

 .3مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 600.000.000 :ریال مطابق آیین نامه

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی

تضمین معامالت دولتی مصوب 94/9/22

پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

 .4زمان بازگشایی پاکات الف و ب :روز دوشنبه  1400/06/22ساعت  9صبح

با شماره فراخوان  2000001500000005انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در

محل تحویل نسخه فیزیکی پیشنهادات :قزوین ،مجتمع ادارات نواب ،بلوار مالیات،
جنب اداره صنعت و معدن ساختمان عالمه قزوینی طبقه سوم ،ضمنا ًپیشنهاد دهندگان

اقدام نمایند.

می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  028-33376913داخلی 212

 .1زمان فروش الکترونیکی اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد ،از پنجشنبه 1400/06/04

یا  214تماس یا به سایت  http://rajaei.tpph.irیا  http://iets.mporg.irمراجعه

تا ساعت  16روز سه شنبه 1400/06/09

نمایند.

هزینه خرید اسناد( 2،000،000 :دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره  2390381134بانک تجارت با شماره شبا
 IR510180000000002390381134به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت میبایست

با بخش خزانه امور مالی به شماره  076-31312677و  076-31313357تماس حاصل فرمایند).
مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه :تا پایان وقت اداری مورخ 1400/06/20

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه :بندرعباس ،کیلومتر  13محور بندرعباس به بندر خمیر ،بلوار شهید سردار سلیمانی ،میدان نفت ،بلوار
خود کفایی ،شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،امور حقوقی و قراردادها.

تلفن 076-31310000 :داخلی  ،2597دورنگار ،076-31313131 :کدپستی ،7931181183 :ایمیلLegal@pgsoc.ir :

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/06/04 :تاریخ چاپ نوبت دوم1400/06/06 :

امور تدارکات شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
اخبـــــــــــــــــار

اجرای  ۱۳طرح برای
افزایش محصوالت دریایی
در سبد غذایی ایرانیان
اجرای  ۱۳پروژه مدنظر ستاد توسعه زیستفناوری
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری منجر به
افزایــش ســهم محصــوالت دریایــی در ســبد غذایــی
ایرانیان میشود.
این ستاد  ۱۳پروژه تعریف کرده است تا با کمک
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طی  3تا  4سال آینده صنعت خودرو افتخار
ملی میشود

شــده «کشــت جلبــک»« ،تولید تخم تمــام ماده قزل
میگــو»« ،تولیــد امگا « ،»۳تولید ژالتیــن از ضایعات

ســخنانی با بیان این مطلب ،اظهار داشــت:

آال» ۵« ،پروژه برای پرورش ماهی» ۲« ،پروژه پرورش

ریاست جمهوری ،ستاد توسعه زیست فناوری با توجه
به اولویتها و پتانسیلهای موجود در کشور ،تالش
میکند بهره برداری از منابع زیست دریا در حوزههای
اصالح نژاد آبزیان ،واکسن و بهداشت آبزیان ،پرورش
جلبــک و میکروجلبــک ،تولید گوشــت ماهیــان ،تولید

پــس قــرار اســت با اجــرای  ۱۳پروژه ملی ایــن خالء تا
حدودی جبران شود.
زیســت دریا فقط به تولید انواع ماهیان محدود
نمیشــود و بهره برداری از ســایر منابع دریایی مانند
جلبکها ،میکروارگانیسمها ،گیاهان آبزی نیز در این
حوزه قرار میگیرند.

افزایش  ۱۰درصدی
بومیسازی صنعت گاز
در سال ۱۴۰۰
رئیــس امــور تخصصــی بازرگانــی شــرکت ملــی
گاز ایــران بــا تأکید بر وابســتگی حداقلی صنعت گاز
بــه کاالهــای خارجی خبرداد بومیســازی این صنعت
امسال  ۱۰درصد افزایش مییابد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد نجفــی بــا بیــان اینکه
هــدف کالن امــور تخصصی بازرگانی و کاال این اســت
که بخش خصوصی را در ساخت ،نصب و بهرهبرداری
پاالیشــگاهها ،ایســتگاههای تقویــت فشــار و مخــازن
ذخیرهسازی با عبور از مسیر بومیسازی بیش از پیش
دخالت دهد ،اظهار کرد :این مهم که با هدف افزایش
تأمینکنندگان کاال انجام شــده ،ما را به اهداف خود
در ســال  ۱۳۹۹در مبحــث داخلیســازی کاالهــا در
بخشهای مختلف انتقال و پاالیش نزدیک و نزدیکتر

کرد.

ساختاری منسجم با توجه به وظایف سازمانی ،توجه
به درآمدها و هزینهها ،همچنین تربیت نیروی انسانی
متخصص در چند سال اخیر ،سبب پیشرفت چشمگیر

متقاضیان میتوانند از فردا تا پایان روز شــنبه (ششــم

شــهریورماه) با مراجعه به ســایت فروش اینترنتی محصوالت

ایرانخودرو به نشانی  esale.ikco.irنسبت به ثبتنام اولیه

اقــدام کنند .به گزارش ایرنــا ،مطابق آمارهای وزارت صنعت،

معدن و تجارت ،از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ایرانخودرو
با تولید  ۱۵۷هزار و  ۱۴۳دستگاه خودرو (افت  ۱.۸درصدی در

همســنجی با پارســال) لقب بزرگترین خودروساز کشور را به

ت های
بنــگاه داری کنــد ،نباید مدیران شــرک 

خود اختصاص داد.

خودروســاز را مــا انتخــاب کنیــم بلکــه خــود
ســهامداران باید مدیران را انتخاب کنند.

تا آذرماه تعهدات معوق خودروسازان را

تــا آذرماه امســال ،تعهــدات معــوق مرتبط با
سبد خودرویی با مصرف کمتر از هشت لیتر
در  ۱۰۰کیلومتــر را بــه بــازار ارائه میدهیم و

ان شاهللا در افق  ۱۴۰۴در قله ای از صنعت

خــودرو بــا افتخــار خواهیــم ایســتاد .وی
همچنیــن با بیان اینکه تحریمهای داخلی را

برمــی داریــم و تحریمهــای خارجــی را خنثی

نماینــدگان مجلــس و برنامههای ارائه شــده

امین با اشاره به موضوعات مرتبط با تنظیم

تجربه شد ،متذکر شد :موضوعات مربوط به

کــرد 9 :موضــوع مهــم از جملــه تنظیــم بازار،

نوسانات مختلف قیمتی در بازار هستیم که

ی کنیــم کــه این مهــم در مــورد بنزیــن نیز
مــ 

دوگانه ســاز کردن خودروها ،کارت ســوخت

و خودروهــای فرســوده بــهرغم همــه تحریم
هــای آمریــکا عملــی شــد کــه تجربــه موفقی
بوده اســت .وزیر پیشــنهادی صنعت ،معدن

و تجــارت در ادامــه با اشــاره بــه دغدغه های

و تعامل و هماهنگی بین بخشــی به صورت

ویژه در این وزارتخانه دنبال میشود .فاطمی

معدن به ویژه معادن زغالســنگ داشته باشد.

مواد معدنی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته

برای تعیین حقوق دولتی معادن است.

کــه دولــت جدید باید توجه بیشــتری به بخش
زیــرا طی ســال های گذشــته به دلیــل تحوالت

شود به این معناست که تنها یکسری از ذخایر

فراوان منجر به مشکالت بسیاری برای فعاالن

معدنی اقتصادی هستند اما زمانی که قیمت مواد

و انــدازه حقــوق دولتــی در پایــان دولــت قبلــی

نیز گسترش خواهد یافت.

این حوزه شده است .افزایش یکباره و بی حد
مشــکالت بســیاری برای فعاالن حوزه به وجود
آورده است.

معدنی واقعی تر شوند فعالیت در حوزه معادن
وی افــزود  :در پایــان دولــت قبلــی ،حقوق

ی حد و
دولتی معادن به صورت یکباره افزایش ب 

سعید صمدی در گفت وگویی درخصوص

اندازه ای داشت و حقوق دولتی معادن زغالسنگ

اظهار کرد  :توسعه معادن یکی از مباحثی است

بــا توجــه بــه میــزان کســب و کار معــدن خیلــی

اینکه بخواهیم به صورت جزئی و با دقت ،مبحث

جایی نرســید؛ بنابراین یکی دیگر از درخواســت

عمــده نیازهــای بخــش معــدن در دولــت جدیــد

که همواره مورد توجه دولت ها بوده است ،اما

یکباره  ۲۰برابر شد که این افزایش حقوق دولتی
منطقــی نبود و عمال اعتراض معدنکاران نیز به

این موضوع به گرده مردم فشار آورده است،
باشد مقابل این آشفتگی قیمت می ایستند

شــد ،اکنون ســوالی که باید مطرح شــود این اســت که چرا

نخواهند کرد.

بازار شود؟

دولت اگر اشراف کامل به موضوعات داشته

چنــد ســاعت ،موجــب گرانــی مجــدد تایــر در ســطح بــازار

و مــردم دیگــر نوســانات قیمتــی را مشــاهده

قیمتگــذاری یــک کاال بایــد موجــب تالطمهای ســاختگی در

رسید و قیمت آرک از تنی  ۶میلیون تومان به ۴۰

سروسامان دادن به این موضوع و بررسی بیشتر

میلیون تومان افزایش یافت و هزینه های تولید

دبیر انجمن زغالســنگ ایران افزود  :البته

به گفته وی ،اســاس صنعت زغالسنگ بر

بیش از  ۵برابر شد.

این در حالی است که طی دوره های قبل نیز تمام

نیروی انسانی فعال در معادن و تولیدات داخلی

هایی را داده اند که هیچ کدام عملیاتی نشــده

تمامی این هزینه ها نیز چندین برابر میشود.

وزرا برای بهبود وضعیت معادن زغالسنگ قول
است.

اســت .زمانی که قیمت زغالســنگ بــاال می رود
دبیــر انجمن زغالســنگ ایران اظهــار کرد :

صمــدی گفــت  :قیمــت زغالســنگ بعــد از

مــا قیمــت زغالســنگ را به فوالد وصــل کردیم و

پیدا کند ،اما این درحالیست که در کنار باالرفتن

زغالسنگ نیز اثر گذاشت ،این درحالی است که

مواد اولیه افزایش یافت؛ برای مثال قیمت چوب

در جهــان ،قیمــت زغال در ایران آنچنان که باید

چندســال و تــاش ما توانســت اندکــی افزایش
قیمت زغالســنگ ،قیمت تمام شــده آن شــامل

از هرتــن  ۵۰۰هزارتومــان بــه  ۴میلیــون تومــان

معامالت آتی سنگ آهن در جلسه معامالتی

صبح دیروز افزایش یافت و از ضررهای قبلی هفته
گذشــته بازگشــت زیرا تمایالت بــازار رو به بهبود
موقتی است.

( 15.28دالر) رشد روزانه به  5212یوان در هر تن

کاهش مداوم تولید فوالد و کاهش حاشــیه ســود

هفته  12تا  18آگوســت با  1.1درصد رشــد هفتگی

است.بیشتر کارخانه ها به دریافت سنگ آهن فاین

( 804.63دالر) رســید.تولید میلگرد چین در طول

زمانــی کــه قیمت فوالد افزایــش یافت روی نرخ

افزایش نیافته است.

به  3.25میلیون تن رسید.افزایش تولید میلگرد در

امروز سه شنبه  24آگوست با  3.18درصد یا 24.5

گیری از ظرفیت های نورد میلگرد رشد اندک و معادل

 Specialو  Fortescue Blend Finesرا در کوتــاه

رئیــس امــور تخصصی بازرگانی شــرکت ملی گاز

معامــات آتــی میلگــرد نیــز در طول جلســه

تمهید برای اوج فصل ساخت و ساز معمول در دوره

تن ( )122.65رسید.

معامالتــی صبــح امروز بــا  1.94درصد یــا  99یوان

کاهــش مصــرف فوالد چین را رفع کرد چراکه بهره

افزایــش اندک تولید میلگرد یک اقدام مقدماتی و

سپتامبر تا اکتبر بود ،اگرچه تمایالت بازار به واسطه

مدت تحت فشار بیشتری قرار دهد.

برخی فعاالن بازار همچنین انتظار دارند که

محموله های فاین عیار باال در مقایسه با برندهای

دیگر ســنگ آهن کاهش بیشــتری را تجربه کنند

و تقویت بنیه مالی آنان از طریق خریدهای مســتمر،
تفسیری کامل از حمایت از کاالی ایرانی است.

هر چند با توجه به رکود حاکم بر بازار تایر تصمیمگیری

در خصوص این افزایش قیمت ،غیرمنطقی به نظر میرسید

اما بازار بالفاصله به این خبر واکنش نشان داد و بسیاری از
سایزهای تایر در سطح عمد هفروشی و خردهفروشی با افزایش
قیمت مواجه شدند.

اما روز گذشته داود سعادتینژاد ،رئیس اتحادیه صنف

فروشندگان الستیک ،ضمن تکذیب افزایش قیمت تایر ،گفت:

در حــال حاضــر موقعیت افزایش قیمت وجود ندارد و در این
باره مصوبهای هم ابالغ نشده است.

مصطفی تنها ،سخنگوی صنعت تایر نیز در موردافزایش

 15درصــدی قیمــت تایــر ،اظهــار داشــت :افزایــش قیمت تایر

مصوب شد اما هنوز اعمال نشده است؛ زیرا امیدواریم فرجی
شــود تــا قیمت را افزایش ندهیم .بــه دلیل نگرانی از کاهش
تقاضا افزایش قیمت را دائم عقب میاندازیم تا شاید راهحلی

پیدا شود.

اگــر افزایــش قیمت تایر به صالح نبــود ،چرا خبرش را

اعالم کردید؟

اظهارات ضد و نقیض در خصوص افزایش قیمت تایر در

گذشــته ،قیمتگذاری تایرهای ســواری مشروط بر اینکه ثبت

چراکه از یک طرف کاهش تولید کارخانه ها مصرف

دیگر محموله های سنگ آهن برزیل وارد بازار شده
در بنــادر ،پرمیوم ســنگ آهن المــپ دچار کاهش

شده اما قیمت باالی کک مانع از استفاده از سنگ
آهن المپ در مخلوط کوره بلند شده است.

شــواهد حاکی اســت ،افزایش قیمت ســنگ

آهن موقتی است و به همه تجار و بازرگانان ایران

توصیه می شود هر چه زودتر از این فرصت محدود
برای عقد قرارداد استفاده کنند.

ایرانــی بــه ســاخت کاالهــای بــا کیفیــت بــاال و قیمــت
مناسب و معرفی آنها به مجریان طرح و متقاضیان کاال

صنعت تایر اعالم کرد.

شده بود .بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار در آبان ماه سال

با تخفیف برای صرفه جویی در هزینه ها متمرکز
هــای فاین عیار پایین اســترالیا ماننــد فاین Super

افزایش  15درصدی قیمت تایر را بنابر مصوبه انجمن صنفی

گذشته بارها در محافل تصمیمگیری مطرح و تعیین تکلیف

است.در همین حال با وجود برخی تمایالت خرید

معامالت آتی بورس کاالی دالیان  DCEبرای

انجمن صنفی صنعت تایر در اول شهریورماه سالجاری ،خبر

حالی صورت میگیرد که موضوع قیمتگذاری این کاال در سال

فوالد ســازان در ســال جاری تعدیل و کاسته شده

بین  137فوالدساز چینی ،برخی نگرانی ها درمورد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سخنگوی

با وجود نرخ روبه رشد قابل توجه برای زغالسنگ

آنهــا در کــوره های بلنــد را کاهــش داده و از طرف

شــده اند که ممکن اســت سطح تخفیف محموله

مقصر افزایش غیرقانونی
قیمت الستیک کیست؟
اعــام خبر افزایش قیمــت تایر و تکذیب آن به فاصله

بازگشت امید با افزایش قیمت  12دالری سنگ آهن

یوان ( 3.78دالر) رشد روزانه به  794.5یوان در هر

شکل گرفت ،گفت :ترغیب تولیدکنندگان و سازندگان

مقاومتی ،شفافســازی و جلوگیری از فساد

دبیر انجمن زغالسنگ ایران معتقد است

باید مد نظر قرار گیرد .برای مثال زمانی که قیمت

 0.8درصد هفتگی داشت و به  71.2درصد رسید.

ملی گاز ایران از پیشتر یعنی حدود  ۳۰ســال پیش

آمایش ســرزمینی ،توســعه متــوازن ،اقتصاد

توســعه معادن را به پیش ببریم نکات فراوانی

این شرکت در زمینه خودکفایی در بخشهای مختلف

ایران با بیان اینکه حمایت از ساخت داخل در شرکت

موضوعات مرتبط با تولید ،صادرات ،معدن،

هــای مــا در حــوزه معــدن بــه ویــژه زغالســنگ

تحویل در ماه ســپتامبر در جلسه معامالتی صبح

پاالیشگاهی ،انتقال گاز و گازرسانی شده است.

خــود بــرای اداره ایــن وزارتخانــه مهــم ،بیــان

بــازار ،بیــان کــرد :شــاهد آشــفتگی قیمــت و

دبیر انجمن زغالسنگ ایران:دولت جدید توجه بیشتری
به معادن زغالسنگ داشته باشد

کرد.
وی ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه ایجــاد

در آپارات به نشانی  ikco_irپخش خواهد شد.

وی افزود :دولت نباید در صنعت خودرو

کیفیــت زندگــی انســان دارد .ایــن محصــوالت جایگاه

سفرههای ایرانی از این محصوالت کم و ناچیز است.

ایران خودرو به نشانی  ikco.irو همچنین صفحه ایرانخودرو

ساختارهای مدیریتی و اقتصادی باید خالصه

خودروسازان را پاسخ خواهیم داد ،همچنین

وعدههــای غذایــی پذیرفتــه شــده اســت .امــا ســهم

مراسم قرعه کشی به صورت مستقیم از پایگاه اینترنتی

رقابتــی بــودن ایــن صنعــت ،تولیــد پاییــن و

مواد زیستی و تولید سوخت زیستی را افزایش دهد.

خوبــی در دنیــا دارنــد و بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن

نمایندگان نهادهای ناظر انتخاب خواهند شد.

مشکالت صنعت خودرو را در سه گروه عدم

پاســخ خواهیــم داد فاطمــی امین تاکید کرد:

استفاده از موجودات آبزی نقشی موثر در ارتقای

یکشــنبه (هفتــم شــهریورماه) از طریــق قرعهکشــی بــا حضور

چهار ســال دیگر صنعت خودرو افتخار ملی

ارایــه گزارشهای کمیســیونهای مربوطه در

قرمز» و «تولید خاویار» است.

ســه روز به اجرا گذاشــته میشــود و مشــتریان نهایی نیز روز

کــه بــا اجــرای برنامــه دوســاله ظــرف ســه یا

زیســت دریا شــتاب دهد .از جمله برنامههای تعریف

به گزارش روز چهارشنبه معاونت علمی و فناوری

به گزارش ایرنا از ایرانخودرو ،این طرح از فردا به مدت

خودرو ،برنامه شش ماهه و دو ساله داریم

اســتماع ســخنان موافقــان و مخالفــان و

آبزیان»« ،تولید تن ماهیان به عنوان جایگزین گوشت

میکند.

اسالمی گفت :در مسیر فعالیت های صنعت

شــرکت هــای دانشبنیــان ،به روند تولیــد محصوالت

ایرانخودرو از امروزچهارم شهریورماه ،بیست و یکمین

پالس  ،دناپالس توربوشارژ اتوماتیک و پژو پارس بنزینی اجرا

اعتماد خود در صحن علنی مجلس شــورای

خواهد شد.

آغاز عرضه  ۳محصول
در فروش فوقالعاده ایرانخودرو
مرحله فروش فوقالعاده خود را با عرضه ســه محصول رانا

وزیــر پیشــنهادی صمت در جلســه رای

ســید رضــا فــاطـــــمی امـــیــــن پــــس از

اخبـــــــــــــــــار

انعقاد  ۶۵میلیارد ریال قرارداد فناورانه بین نیروی انتظامی و دانشبنیانها

تولیــد و فــروش آن در ســامانه جامع تجــارت صورت گیرد ،به

واحدهای تولیدی محول شد.

همچنین ستاد تنظیم بازار در مصوبه جلسه  20آذرماه

خود که به بررســی مشــکالت تأمین و تولید الستیک سنگین

اختصاص داشت ،قیمتگذاری تایرهای باری-اتوبوسی را هم

همچون تایرهای سواری به انجمن صنعت تایر واگذار کرد.

امــا بــا اینحــال شــاهد هســتیم کــه با وجــود اتخــاذ این

تصمیمــات ،بــار دیگــر بــا انتشــار اخبــار و اظهارات ســخنگوی
صنعت تایر مبنی بر افزایش قطعی قیمت این کاال و تکذیب

ایــن خبــر بــه فاصلــه چنــد ســاعت ،بــازار ایــن محصــول دچار
نابسامانی و تالطمات قیمتی شد.

بررسی قیمتها در بازار تایر نشان میدهد که در نتیجه

این فعل و انفعالت ،قیمت یک جفت تایر پرایدی از  700هزار
تومــان بــه حــدود  810هزار تومــان و یک جفت تایــر پژویی از

 1میلیــون و  200هــزار تومــان به  1میلیون و  380هزار تومان

رسیده است.

نجفی تصریح کرد :شرکت ملی گاز ایران اکنون

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

موجود ،به چالشی جدی برای سازمانها و نهادهای

که طی سالهای اخیر برگزاری و حمایت از رویدادهای

ارائه راهکارهای عملیاتی رفع نیازها برگزار شد.به نقل

رویداد مهم تنها بهواسطه آن است که این شرکت در

پلیــس هوشــمند که به همت صنــدوق برنامهریزی

فناوری ،غلبه بر این چالش جز با تسلط کامل و اتکا

ســازمانها توسط شرکتهای دانشبنیان و فناور را

بیان اینکه شرکتهای منتخب با حضور در نمایشگاه

توگو با
وحید خراســانی ،کارشــناس صنعت تایر در گف 

 ۹۹در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد،

به احتمال زیاد با تکذیب اخبار مربوط به افزایش  15درصدی

کمتریــن وابســتگی را بــه کاالهای خارجــی دارد و این
دهههای گذشته تالش داشته تا همیشه بین بخش

با اشــاره به این که در فرایند رویداد تبادل فناوری
و برگزار شــد ۳۴ ،نیاز فناورانه پلیس در حوزههای

مختلف فناوری احصا شد ،از انعقاد  ۶۵میلیارد ریال

مرتبط تبدیل شده و بهدلیل پیچیدگیهای روزافزون
به فناوریهای هوشمند و بهروز امکانپذیر نیست.وی

از روابط عمومی صندوق نوآوری و شــکوفایی ،وی با

قیمتگذاری تایر نباید موجب تالطمهای ساختگی شود

تبادل فناوری با هدف رفع نیازهای فناورانه صنایع و
در دستور کار خود قرار داده ،بنابر درخواست نیروی

ن ماه سال
جانبی رویداد پلیس هوشمند که در بهم 

خبرنگار تسنیم ضمن اشاره به چسبندگی قیمت تایر گفت:

ســال  ۹۹اقدام به برنامهریزی و اجرای فرایند تبادل

ضمن ارائه توانمندیهای خود به بخشهای مختلف

قیمــت تایــر ،کاهش قیمت بــه اندازهای کــه قیمتهای قبلی
مجددا ًدر بازار مالک خرید و فروش قرار گیرد ،اتفاق نخواهد

انجام دادند ،گفت :حاصل این فرایند تاکنون انعقاد

صنعت تایر است.

شرکتهایدانشبنیانوفناوربودهاست.تأمینمالی

تایــر در تصمیمگیــری برای قیمتگذاری به نظر میرســد بهتر

آتی تفاهمهای صورت گرفته در فرایند رویداد تبادل

تایــر تجدیــد نظــر کرده و جهت جلوگیــری از ایجاد تالطمهای
ســاختگی ،قیمتگــذاری را مجددا ً به ســازمان حمایت واگذار

تصریح کرد :نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به

انتظامی و با توجه به اهمیت موضوع ،در نیمه دوم

دانشبنیان و فناور با حمایت صندوق نوآوری خبر

از مدتهــا پیــش بــا علم به لــزوم تجهیز بخشهای

فناوری پلیس هوشــمند کرد.شاوردی اظهار کرد :در

به گزارش ایسنا ،دکتر مرضیه شاوردی تأمین

روز ،درصــدد افزایــش هوشــمندی آماد و پشــتیبانی

نهایــی ،بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــد ،اظهار کرد:

کــرد و افــزود :در ســالهای اخیــر ،بــا پیشــرفتهای

صورت گرفته که از مجموعه اقدامات و برنامهریزیها

بومیســازی در بخــش انتقــال تا  ۷۰درصــد و پاالیش

روشهای تعامل و ارتباط بین افراد و نهادها ،حفظ

«پلیس هوشــمند» یاد میشود.مدیر توانمندسازی

میشود.

اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی از بسترهای پیشرفته

راستا ،صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

صنعت و بازرگانی وحدت رویه و پیوندی خوب ایجاد
کند.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه امــور تخصصــی
بازرگانی شــرکت ملی گاز ایــران ،تالش دارد بهعنوان
حلقــه واســط میــان تولیدکننــده و مصرفکننــده

قرارداد فناورانه بین نیروی انتظامی و شــرکتهای
داد.

امنیــت را یکــی از الزامــات توســعه هر کشــور عنوان

هدفگــذاری مــا بــرای امســال افزایــش  ۱۰درصــدی

ایجاد شــده در تجهیزات ،زیرساختها ،سامانهها و

تــا  ۶۰درصــد اســت کــه ایــن مهــم بیشــک انجــام

امنیــت کاربــران و جلوگیــری از سوءاســتفادههای

عنوان اصلیترین نهاد تأمین نظم و امنیت اجتماعی،

مختلــف ایــن ارگان بــه تجهیــزات و علــم و فنــاوری
و عملکــرد پلیــس بــوده و تالشهایــی در این راســتا

فراینــد رویــداد تبــادل فنــاوری پلیس هوشــمند۳۴ ،
نیــاز فناورانــه پلیس در حوزههای فنــاوری اطالعات،
امنیــت اطالعــات و ارتباطــات ،ارتباطــات رادیویــی،

نیروی انتظامی ،مذاکرههای تکمیلی برای رسیدن به

چارچــوب همــکاری مشــترک را با نماینــدگان پلیس

افتــاد و مقصــر این افزایــش قیمت غیرقانونی ،انجمن صنفی

 ۶۵میلیارد ریال قرارداد فناورانه بین نیروی انتظامی و

وی ادامه داد :با توجه به آشفتگی حاکم بر انجمن صنفی

در این حوزه ،با عناوین «هوشمندسازی پلیس» یا

در چارچوب فراخوان عمومی در اختیار شــرکتهای

این قراردادها و سایر قراردادهایی که با پیگیریهای

است وزارت صمت در واگذاری قیمتگذاری به انجمن صنفی

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ادامــه داد :در همیــن

تجاری شرکتهای دانشبنیان و فناور با نمایندگان

فناوری پلیس هوشمند حاصل خواهد شد ،در دستور

زیرســاخت و شــبکه پس از احصا و استانداردســازی

دانشبنیــان و فنــاور قــرار گرفــت و جلســات مذاکره
نیــروی انتظامی برای بررســی توانمندی شــرکتها و

کار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار رفته است.

کند.

کاهش  ۹۰درصدی تولید فوالد میانی در مرداد ماه
وحیــد یعقوبی معاون اجرایــی انجمن تولید

کننــدگان فــوالد ایــران پیــش بینی کــرد در مرداد
مــاه از میانگیــن  ۲میلیــون و  ۷۰۰هزار تن تولید

ماهیانــه فــوالد میانی  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار تن تولید
داشتیم.

نیفتاده و این برنامه اجرایی نشده است.

وحید یعقوبی در مورد وضعیت قطعی برق در

جهــت اجــرا نرســیده اســت و علــی رغــم موافقــت

فوالد شاهد محدودیت تأمین برق هستیم .دیماند

نیفتاده و ما همچنان با محدودیتهای تأمین برق

صنعت فوالد اظهار داشــت  :همچنان در صنعت
مصرفــی شــرکتها فقــط از ســاعت  ۱۲شــب تا ۸

محدودیت استفاده  ۱۰درصدی از دیماند خریداری

ایران افزود  :مضاف بر اینکه این  ۵۰درصد دیماند

انجمــن فــوالد برنامــهای تدویــن کــرد کــه بــا

 ۴۰درصد با اشتغال حدود  ۹۰درصدی در زنجیره

شده وجود دارد البته چند روزی است که وضعیت

فــوالد برقــرار باشــد؛ پیش از این هم در جلســات

مختلــف وزیــر نیرو قــول دادند که  ۲هزار مگاوات
ساعت برق را برای صنعت فوالد تأمین میکنند اما

با گذشت یک ماه از ارائه این برنامه هنوز اتفاقی

مســئولین در جلســات امــا هیــچ اتفــاق عملیاتــی
برای تولید مواجه هستیم.

صبح  ۵۰درصد است و در بقیه ساعات همچنان

تأمیــن  ۲هــزار مــگاوات ،تولید حداقلــی در حدود

اضطــراری بــرق تدوین کرده بود به نتیجه مطلوب

در برخــی از اســتانها بهبــود یافتــه و تولیــد رو به

افزایش بوده اســت اما در کل شــرایط به گونهای

نیست که بتوان گفت به روال عادی برگشته ایم.
متأسفانه برنامهای هم که انجمن فوالد در شرایط

معــاون اجرایــی انجمن تولیدکننــدگان فوالد

کورههــا را ندارنــد .اینکه از دیماند  ۵۰درصدی در

شــب بــه  ۱۰درصــدی در روز برگردند به هیچ وجه
برایشــان صرفه ندارد و ترجیح میدهند کال ًتولید
را انجام ندهند.

راهکار تداوم تولید در شرایط اضطراری
کمبود برق

مصرفی که برای ساعات شب میدهند و  ۱۰درصد

وی ادامــه داد  :راهــکار بلند مدت این اســت

هیچ دردی را از تولیدکنندگان دوا نمیکند و حتی

امــا در کوتــاه مــدت بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت

ی دهند،
دیمانــد مصرفــی که برای ســاعات روز مــ 
به لحاظ محدودیتهای فنی ،برخی از شــرکتها

امــکان قطــع و وصل کــردن برق و خامــوش کردن

که وضعیت برق کشور به لحاظ تولید باالتر برود
محدودیتهــای فنــی هــر حلقــه از تولیــد زنجیــره

فــوالد و همیــن طور شــرایط بــازار فــوالد و نیاز به

محصوالت مختلف و تعهدات صادراتی ،برنامهای

اســاس آمــار غیررســمی به لحــاظ تولیــد در مرداد

در حدود  ۴۰درصد با اشتغال حدود  ۹۰درصدی را

برقــی کــه داشــتیم ،حدود  ۱۰درصد شــرایط عادی

تدوین کردیم که با  ۲هزار مگاوات تولید حداقلی
انجام دهیم؛ پیش از این هم در جلسات مختلف
وزیــر نیــرو قــول دادند که  ۲هزار مگاوات ســاعت
بــرق را بــرای صنعــت فــوالد تأمیــن میکننــد اما با

گذشــت یــک مــاه از ارائه این برنامــه هنوز اتفاقی
نیفتاده است.

کاهش شدید تولید فوالد میانی
در مرداد ماه

یعقوبــی در مــورد وضعیــت تولیــد گفــت  :بر

مــاه ،بــه دلیل قطعی برق و محدودیتهای تأمین
تولیــد داشــتیم .در واقع میــزان تولید فوالد میانی
در مردادماه ،از  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار تن به حدود
 ۲۰۰هزار تا  ۲۵۰هزار تن کاهش یافت.

معــاون اجرایــی انجمن تولیدکننــدگان فوالد

ایــران افــزود  :در تیــر ماه نیــز در همه محصوالت
کاهــش تولیــد داشــتیم و بــه طــور میانگین حدود
 ۴۵درصــد تولیــد را از دســت داده بودیــم و

 ۵۵درصــد شــرایط عــادی توانســته بودیــم تولیــد
کنیم.

تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی

 .پنجشنبه  4.شهریور  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4737

استاندار فارس :تکمیل پروژه های نیمهتمام از سیاستهای
اصولی مدیریت استان فارس بوده است

اخبـــــــــــــــــار

بهرهبرداری از  ۵۶طر ح مخابراتی
در استان سمنان
مدیــر مخابــرات منطقــه ســمنان از آمــاده بــودن

زیرســاختهای الزم بــرای افتتــاح پروژههای مخابراتــی در این

اســتاندا رفــارس بخش مهمی از توســعه و

برقرســانی روســتایی  32پروژه بــا اعتبار بالغ بر

استان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

اصحاب رسانه دانست و تصریح کرد که هم در

زمینــه مســکن شــهری و روســتایی 157پــروژه بــا

یاد شهیدان رجائی و باهنر تصریح کرد :توسعهی دیتای استان،

داشت.

مخابراتــی بــر بســتر وایرلس ،بهبود پوشــش تلفن همــراه برای

یکی از ارکان حکمرانی خوب را مربوط به عملکرد

 134میلیــارد تومــان افتتــاح میشــود ،افــزود :در

مجیــد دارائــی پس از تبریک هفته دولت و گرامیداشــت

اعتبار بیش از  943میلیارد تومان افتتاح خواهیم

اجرای کابلکشی فیبرنوری ،توسعه شبکه  ،FTTHارائه خدمات

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان

روســتاها و جادههای فاقد پوشــش شــبکه همراه اول ،نصب و

اعتبار  4هزار میلیارد تومان موجب اتصال راهآهن

و بهسازی سیستمهای تغذیه و نیروی مراکز مخابراتی از جمله

خطوط ریلی استان فارس از بنبست شد ،افزود:

امسال است.او درباره اعتبار هزینه شده برای تکمیل این پروژهها

اعتبار شــانزده هزار میلیارد تومان ،بنیاد مسکن

میلیون ریال است.

اعتبار ،جهادکشاورزی با  84پروژه و  450میلیارد

دولــت  26پــروژه در حــوزه توســعه شــبکه از جملــه پروژههــای

 443میلیارد تومان اعتبار ،نوسازی مدارس با 113

و بینشــهری ســازمانها برای تســهیل ارتباطات مراکز و انتقال

استان با  9پروژه و  257میلیارد تومان اعتبار در

وایرلس برای بهبود انتقال بین مراکز و توسعه شبکه نوری و کافو

او با بیان اینکه فاز اول طرح انتقال آب از

بهبود زیرساخت دیتا با هدف کیفیت سرویس و افزایش رضایت

او ادامــه داد :از نخســتین مطالبــی که مورد

کرد :مجوز  300میلیون متر مکعب برداشت آب

او ادامه داد :به همین مناسبت  8پروژه همراه اول شامل

بیماری کرونا و قدم برداشــتن در مســیر حل این

رحیمی با عنوان اینکه این که بزرگ ترین

افتتــاح خواهــد شــد.دارائی یــادآور شــد :عــاوه بــر ایــن  9پروژه

صنعتی توسط شرکت پاالیش پارسیان سپهر در

و روســتائی و  4پروژه حوزه توســعه پاور و تغذیه نیرو با هدف

هنــری و رفاهــی مراکــز آمــوزش عالــی و مراکــز

افزود :پروژههای هفته دولت بر اساس وسعت،

استان سمنان به بهرهبرداری میرسد.این مسئول توجه ویژه به

نیمهتمام در سطح استان فارس پراکندهاند.

در سطح استان ،جلب رضایت مشترکین در ارائه خدمات مطلوب
و دیتا ،ارائه و ارتقای فناوریهای نوین و همگام بودن با سرعت

زمینه اطالعرسانی و اقناع افکار عمومی و هم در
زمینــه انتقــادات منصفانه رســانه عملکرد خوبی

داشته است.

عنایتهللا رحیمی در جلسه نشست خبری

اینکه بهرهبرداری از پروژه راهآهن اقلید به یزد با

راهاندازی تکنولوژی  3Gو  ،4Gایجاد مراکز تلفن جدید و نوسازی

که اصحاب رسانه در انجام وظایف خود کوتاهی

مرکز به جنوب به راهآهن شــرق کشــور و خروج

پروژههای قابل افتتاح مخابرات منطقه سمنان در هفته دولت

طرحهای صنعت ،معدن و تجارت با  190پروژه و

افزود :مبلغ سرمایهگذاری این طرحها بیش از  104میلیارد و 980

بــا شــصت و شــش پــروژه و  907میلیــارد تومــان

مدیر مخابرات منطقه ســمنان افزود :به مناســبت هفته

نماینده عالی دولت در استان فارس درباره

تومان اعتبار ،شــرکت آب منطقهای با  3پروژه و

فیبرنــوری FTTH ،و وایرلــس بــا مشــخصات اجرای فیبرشــهری

جدید مصادف شــده اســت ،افزود :امیدواریم که

پروژه و  338میلیارد تومان اعتبار و شــرکت گاز

شــهری و روســتائی ،نصب تجهیزات  FTTHدر اســتان و نصب

هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.

مسی و  9پروژه حوزه دیتا در بخشهای توسعه ،ظرفیتسازی و

با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت با بیان این
نداشــتهاند ،اظهــار کــرد :انتقــادات مشــفقانه

اصحاب رسانه تکمیلکننده عملکرد مدیران است
و زوایای پنهان مسائل را به دستاندرکاران را در
قالب کار رسانهای تذکر میدهند که موجب رفع

مشکالت و نواقص میشود.

اینکــه هفتــه دولــت امســال بــا اســتقرار دولــت
کابینه دولت جدید هرچه سریعتر با گرفتن رای

اعتماد باال مجلس مســتقر شــود و کار خود را با
سیاستهای اعالمی رئیسجمهوری محترم آغاز

کند.

دریا به اســتان فارس در دســت اجراســت ،اعالم
را اخذ کردهایم.

توجــه رئیسجمهــوری بــوده اســت ،مقابلــه بــا
مشــکل اســت و در گام بعدی موضوع معیشت،

ایــن شــعارهای اساســی کــه نیازهــای همیشــگی
کشــور هســتند ،منطبــق کنــد و در ایــن زمینــه
گامهای اساسی بردارد تا مشکالت مردم کاهش

پیدا کند.

دکتر رحیمی با اعالم این که در هفته دولت

 919پــروژه بــا اعتبــار بیــش از  24هــزار و 900

میلیــارد تومــان در حــوزه هــای عمرانــی ،خدماتی
و اقتصــادی بــه بهرهبــرداری خواهد رســید ،ادامه
داد :ایــن موفقیتهــای بــزرگ در ســایه همدلی،

تعامل و آرامشی است که میان همه ارکان استان

حاکم اســت و در این راســتا الزم اســت ،از همه

طــرح اقتصادی اســتان پروژه اســتحصال گازهای
شهرســتان مهربــا  15هــزار میلیارد تومان اســت،

بهبود پایداری و قابلیت اطمینان شــبکه و تأمین برق پایدار در

دکتر رحیمی با بیان اینکه در زمینه احداث

فرهنگــی و هنــری با هزینه بیش از  390میلیارد

جمعیــت ،مزیتهــای منطقــهای و طرحهــای

مناطق کمبرخوردار و توسعه متوازن خدمات مخابراتی و ارتباطی

عشایری  47پروژه با هزینه بیش از چهار هزار و

ادامه داد :امور بهداشت و درمان با پنجاه و شش

اســتاندار فارس درباره خدمات گســتردهای

و پایدارتر به آنها ،توسعه و بهینهسازی شبک ه تلفن ثابت ،همراه

میرســد ،اظهار کرد :آزادراه شــیراز به اصفهان با

یکی از موارد بسیار مهم آن بیمارستان  310تخت

تصفیهخانه شــرق صدرا ،ورزشــگاهها ،کتابخانه،

پیشــرفت تکنولــوژی و صرفهجویی در مصرف انــرژی را از جمله

فیزیکــی اســت کــه بیشــترین تزریــق اعتبــار و

بیمارستان امام علی کازرون که تجهیزات آن در

ســال اخیر صورت گرفته اســت ،با دورههای قبل

او درباره اینکه  123پروژه در حوزه فضاهای

اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه امــور بــرق

ایــن شــهر در زمینه باغشــهریها در حــال رایزنی

دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای اســتانی و ملــی

آب شرب بودیم.

فــارس ،ائمــه جمعــه ،شــورای تامیــن ،نمایندگان

بزرگراههــا ،راههــای اصلــی ،فرعــی ،روســتایی و

تومان در هفته دولت در دستور افتتاح قرار دارد،

او بــا اعــام اینکــه در حوزه امور آب شــرب

 321میلیارد تومان در هفته دولت به بهرهبرداری

پــروژه و بیــش از  490میلیــارد تومــان هزینــه که

کــه در زمینههــای توســعه راههــا ،احــداث مصال،

پانصــد و شــش میلیــارد تومــان بــه بهرهبــرداری

 225کیلومتر طول در مرحله  94درصد پیشرفت

خوابی جهرم است .همچنین بیمارستان نی ریز و

مــدارس و مســاجد در شــهر جدیــد صــدرا در دو

اهداف اجرای پروژههای مخابراتی عنوان کرد.

پیشرفت نیز در دو سال اخیر بوده است.

حال نصب است بهزودی افتتاح میشود.

قابل مقایســه نیســت ،گفت :برای حل مشکالت

 ۱۴۵طرح بخش کشاورزی
آذربایجان شرقی افتتاح و
کلنگزنی میشود

آیــتهللا دژکام ،نماینــده ولــی فقیــه در اســتان

مجلس و اصحاب رسانه تشکر کنم.

شــهرها و روســتاها  15پــروژه بــا هزینــه بیــش از
میرســد ،گفت :پروژههای بسیار خوبی در حوزه

احداث خطوط آبرسانی و فاضالب به بهرهبرداری
رســیده اســت کــه اگــر ایــن اقدامــات صــورت
نمیگرفت ،شاهد مشکالت زیادی در زمینه تامین

آموزشــی ،فرهنگی ،آموزش و پرورش ،فرهنگی،

شــامل نیــروگاه ،پســت ،خطــوط انتقــال بــرق و

هستیم.

ذوبآهن اصفهان اولین محموله آرک معدن خود را به خارج از کشور صادر کرد
غــرب آســیا به عنوان یکــی از غنیترین

نقــاط کــره زمین از نظر منابع معدنی اســت

که متاســفانه به دلیل وضع سیاسی منطقه

بــه صــورت کافــی توســعه نیافتــه اســت .در
ســالهای اخیــر و بــا توجــه بــه اکتشــافات

صورت گرفته و همچنین افزایش ارزش مواد
معدنی اهمیت توسعه معادن بیش از پیش

راهاندازی تکنولوژیهای نســل جدید و تقویت ســایتهای BTS

حوزه تلفن ثابت برای تســهیل ارتباطات مراکز و انتقال شــهری

فسادســتیزی و شفافیت اســت که مجموعه قوه
مجریه باید ســریعتر همچون همیشــه خود را با

مشتریان آماده بهرهبرداری است.

آشکار شده است.

و پس از پاســخگویی به نیاز داخل و اســتقالل

محموله این محصول پس از تولید در نورد ۶۵۰

از ســوی شــرکتهای وابسته ذوبآهن صورت

باتوجــه بــه نیــاز کشــورهای منطقــه و توســعه

و برشــکاری در کارگاه شــرکت پویش معادن از

درمقایسه با صادرات پروفیل خام حاصل شد.

بــا توجه بــه اینکه ســالیان متمــادی آرک

کشــور از واردات ایــن محصــول اســتراتژیک

شــرکت ذوبآهــن اصفهــان بــه عنــوان تنهــا

معــادن همســایگان اقــدام بــه تحقیقــات بــازار

معدنــی به صورت وارداتی تامین شــده اســت،

تولیدکننــده آرک معدنــی در غــرب آســیا در

راســتای توســعه بازار و پاسخ به نیاز داخل در

مرحله اول اقدام به تولید ارک معدنی  V21کرد

صادراتی و شناســایی کشــورهای دارای معادن
در حال رشد و توسعه کرد.

پس از مذاکره با مشتریان صادراتی اولین

کارخانــه و انجــام عملیات خمکاری ،نورد ســرد
شــرکتهای تابعــه ذوبآهــن حمــل محصــول

نهایی به مقصد صادراتی انجام گرفت .الزم به
ذکر اســت ،بــرای این محمولــه صادراتی عالوه

بــر تولیــد در کارخانــه ،فرآیندهــای تکمیلی نیز

گرفــت و بــه این ترتیــب ارزش افــزوده باالتری
در ادامه رشد و توسعه محصوالت شرکت

ذوبآهن تولید آرک معدنی  TH36نیز مطابق

بــا اســتانداردهای روز اروپــا و بــا کاربرد معادن

بسیار عمیق طراحی و به تولید رسید.

رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان آذربایجان شرقی

از افتتــاح و آغــاز عملیــات اجرایــی  ۱۴۵طرح بخش کشــاورزی
آذربایجان شرقی با اعتبار یک هزار و  ۶۰۳میلیارد ریال همزمان

با هفته دولت خبر داد.

اکبر فتحی دیروز در گفتوگویی اعالم کرد :این طرحها در

زیربخشهای آب وخاک ،صنایع تبدیلی و تکمیلی و گلخانهای،

دام ،طیور و شیالت و آبزیان از محل منابع عمومی و تسهیالت
بانکی و ســرمایهگذاری بخش خصوصی و با اشــتغالزایی دائم

و موقت  ۱۳۹۷نفر در ســال اجرا شــده اســت.او درباره برخی از
طرحهــای قابــل افتتــاح مهم و مؤثر در توســعه اقتصادی بخش

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین جهاد دانشگاهی اردبیل و سازمان بسیج سازندگی
سپاه استان

کشــاورزی اســتان گفت ۱۰۰ :طرح زیربنایی آب و خاک شــامل
احداث شــبکههای فرعی آبیاری و زهکشــی و سامانههای نوین

آبیاری تحت فشار و ایستگاههای پمپاژ در سطح  ۱۳۵۲هکتار

و اجرای سیســتمهای نوین آبیاری تحت فشــار در ســطح ۶۹۹
هکتار آماده بهرهبرداری است.او اعالم کرد که بهرهبرداری از ۱۴
طرح صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی با ظرفیت تولید و

نگهداری ساالنه  ۷۹هزار و  ۲۳۴تن و  ۷.۵میلیون قطعه کشتار

رئیــس جهاد دانشــگاهی اســتان اردبیل

سپاه را مایه خیر و برکت برای استان دانست و

و فضــای فیزیکــی مــورد نیــاز آن تهیــه شــده و

رهبــری حضرت امــام خمینی(ره) کارنامه قابل

ایفا میکند چراکه هم فعالیتهای پژوهشــی

مرغ با سرمایهگذاری کل  ۶۴۰میلیارد ریال و اشتغالزایی دائم

بیــن جهــاد دانشــگاهی اردبیــل و ســازمان

انقالب اسالمی تنها نظامی نیست چراکه این

آغــاز خواهــد شــد تــا عالوهبــر اشــتغالزایی به

اکنون به دلیل این کارنامه است که برنامههای

راه نشــان میدهد.مســئول ســازمان بســیج

واحد تولیدی دام ،طیور و شیالت و آبزیان با سرمایهگذاری معادل

بــا جهــاد دانشــگاهی را فتــح بابی بــرای انجام

زمینههای تولید گوشت قرمز ،گوشت سفید ،شیر و تخممرغ و

و ادامه داد :موضوع همکاری و مشارکت در این

عملیات اجرایی و تکمیل و بهرهبرداری از تعداد  ۱۶طرح باغبانی و

و فرهنگــی ،خدمــات مشــاورهای و درمانــی،

 ۴.۸۶۹هکتار با اشتغالزایی  ۱۲۳نفر در سال و اجرای طرحهای

علمی و بنیادی است.

رسوب در شهرستانهای بستانآباد ،ملکان و اهر با اعتبار ۳۰

دیروز در مراســم انعقــاد تفاهمنامه همکاری

بســیج ســازندگی ســپاه اســتان اعالم کرد که
همافزایــی موثــر توانمنــدی و شایســتگیهای

ســازمان بسیج ســازندگی و جهاد دانشگاهی
تاثیر بهسزایی در توسعه فعالیتهای هر دو

نهاد خواهد گذاشت.

اظهار کرد :اکنون فعالیتهای سپاه پاسداران

نهاد با ورود به عرصههای علمی و عمرانی به
پیشرفت کشور کمک شایانی میکند.

تاکنون در خدمت انقالب بود ه است ،خاطرنشان

دارویــی ،مرکــز نــوآوری و شــکوفایی ،مراکــز

که هر دو از نهادهای انقالبی هستند ،میتواند

کاربــری و دفتر نمایندگی خون بند ناف رویان

گرهگشــای برخی از مشــکالت و مســائل کشــور
باشد.

او عملیاتی شدن تفاهمنامه همکاری بین

جهاد دانشــگاهی و ســازمان بســیج سازندگی

آموزش تخصصی کوتاه مدت و آموزش علمی

استان است؛ در زمینی به مساحت یک هزار و
 300مترمربع در شهرک نیایش اردبیل احداث
خواهد شد.

را از خدمات جهاد دانشگاهی به استان است.

نشاســته صنعتــی ،خدمــت دیگــری از جهــاد

ســازندگی ســپاه اســتان اردبیــل با بیــان اینکه

دانشــگاهی در اســتان اســت کــه تجهیــزات

اعم از زراعی و باغی استان طی سال گذشته

یکهزار و  ۸۰۰واحد مسکن محرومان در

محمــد اکبرزاده دیروز در نشســت خبری

مدیرکل بنیاد مســکن گیــان اظهار کرد :

یــک هــزار و  ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار ملی و در

 ۲۳۸هــزار هکتــار از اراضی اســتان شــالیزاری

در گیالن بهرهبرداری شد که دارای  ۳۰۰میلیون

اســت کــه ایــن اعتبــارات در مقایســه بــا مدت

صفر و برای باغی نیز زیر یک درصد بوده است

و واحدهای ســاخته شــده در اراضی شالیزاری
غیرمجاز است.

او بــا بیان اینکــه با پیدیدهای به نام خانه

دومیهــا مواجــه هســتیم ،اضافه کرد :بیشــتر

ایــن متقاضیان زمینهای کشــاورزی اســتان از
استانهای تهران ،قزوین ،اصفهان و به مقدار

کمتر از آذربایجان شرقی و اردبیل هستند.

اکبــرزاده تبعــات ایــن پدیــده را بــه خطــر

افتــادن امنیــت غذایی و اجتماعــی این منطقه

عنوان و خاطرنشــان کرد :این موضوع نیازمند

او بــا بیــان اینکــه بســیج در تمــام مواقــع

پیرجاهد اضافه کرد :هرچه میزان همافزایی

خود را به خوبی ایفا کرده اســت ،یادآور شــد:

بیشــتر شــود ،میتوانــد در پیشــبرد اهــداف

ضروری کشــور به عنوان ســقای انقالب نقش

ارائه میکند ،نقش سردار شهید تهرانیمقدم

جهــاد دانشــگاهی و ســازمان بســیج ســازندگی
توســعهای هر دو نهاد موثر باشــد و با تعریف و

اجرای برنامههای متنوع به پیشرفت استان کمک

کند.

میلیالرد ریال خبر داد.

احداث هشت طرح زیرساختی
در منطقهویژه پارسیان آغاز
میشود
مدیرعامــل منطقه ویژه پارســیان گفــت :عملیات اجرایی

هشــت طــرح زیرســاختی با اعتبــار  ۲هزارو  ۵۰۰میلیــارد ریال
همزمــان بــا هفتــه دولــت در ایــن منطقه ویــژه اقتصــادی آغاز

مدیرکل بنیاد مســکن گیالن تصریح کرد:

موافقــت بــرای تغییر کاربری اراضی شــالیزاری

به بهرهوری کمک کند.

در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسالم تحت

مدیــر کل بنیــاد مســکن گیــان از تغییــر

و تقریبــا همیــن حــدود باغــی اســت ،افــزود:

در جامعه ارائه شود میتواند ،گرهگشا باشد و

را که یکی از نوابغ نظامی و علمی کشور بود،

مشــارکت ملی اســت و تنها یک دســتگاه نمی

در جمع رسانههای گروهی استان درباره اینکه

مقاومتی است در صورتی که اگر این آموزشها

در ایــن مراســم مســئول ســازمان بســیج

گفــت :تمامــی این روســتاها دارای طرح هادی

خبر داد .

کارآفرینی و توسعه کمی و کیفی همکاریهای

منابــع طبیعــی و آبخیــزداری و عملیــات حفاظت خــاک و کنترل

مانــدن آموزشهــای الزم بــرای تحقــق اقتصاد

امروز جهاد دانشگاهی با خدماتی که در کشور

تغییر کاربری  ۲۰درصد از اراضی کشاورزی گیالن طی یکسال
کاربــری  ۲۰درصــد از اراضی کشــاورزی گیالن

تفاهمنامه ،فعالیتهای آموزشــی ،پژوهشــی

گلخانهای در شهرستانهای هریس ،سراب و کلیبر به مساحت

و خاطرنشان کرد :این مجتمع با هدف توسعه

آموزشهای الزم برای تحقق اقتصاد
مقاومتی مغفول مانده است

اوچیاردبیلی افزود :راهاندازی خط تولید

در جنــگ اقتصــادی کارنامــه قابــل قبولــی

برنامههای کاربردی و توسعهای مشترک خواند

آبزیان در سطح استان بهرهبرداری میشود.او همچنین از آغاز

نداشــتهایم کــه یکــی از علتهــای آن مغفــول

آمادگی برای هرگونه همکاری با سازمان بسیج

درمــان نابــاروری ،مرکــز رشــد فنــاوری گیاهان

گرامیداشت آن دوران باشکوه برگزار میشود.

سازندگی سپاه استان اردبیل ،عقد تفاهمنامه

 ۲۷۴هزار و  ۲۰۰میلیون ریال با اشتغالزایی  ۱۱۳نفر در سال در

او آغاز احداث مجتمع سالمت را از دیگر

گردشگری سالمت که از دغدغههای مسئوالن

ارائه گزارشــی از فعالیتهای این نهاد و اعالم

قبولــی از خــود بــه یــادگار گذاشــتهاند ،افزود:

علی پیرجاهد خاطرنشان کرد :متاسفانه

رئیس جهاد دانشــگاهی استان اردبیل با

بــه گزارش ایســنا ،مهــران اوچیاردبیلی با

کرد :توسعه همکاری بسیج و جهاد دانشگاهی

توسعه صنعتی و اقتصادی استان کمک کند.

اولویتهای جهاد دانشگاهی در استان عنوان

سازندگی سپاه استان یادآور شد :ایجاد مرکز

بیــان اینکــه جهــاد دانشــگاهی از آغــاز فعالیت

بــهزودی با اتمام بهســازی ســوله ،فعالیت آن

انجــام میدهــد ،هــم پشــتیبانی میکند و هم

و موقت  ۳۴۵نفر در سال بوده است.فتحی همچنین گفت۱۱ :

تواند این معضل را حل کند.
گیالن بهرهبرداری شد

به تازگی یکهزار و  ۸۰۰واحد مسکن محرومان

ریال تســهیالت بالعوض اســت .عالوهبر اینکه
این واحدها از حساب  ۱۰۰امام کمک بالعوض
دریافت میکنند و خدمات زیرساختی همچون

آب و برق و گاز آنها نیز رایگان انجام میشود

که تالش شده است به صورت رایگان صاحب
خانه  ۴۰تا  ۵۰متری شوند.

اکبرزاده گفت :همچنین یکی از کارگزاران

طــرح اقدام ملی مســکن ،بنیاد مســکن اســت
که دولت دوازدهم در اواخر روزهای کاریاش
تسهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی را به  ۳۰۰میلیون

تومان افزایش داد.

او همچنیــن بــا بیــان اینکه گیــان دارای

 ۲هزار و  ۶۰روســتای باالی  ۲۰خانوار اســت،

هستند.

در بخــش تهیــه اجــرای طــرح هــادی روســتایی
بخــش اســتانی  ۸۰۰میلیــارد ریال ابالغ شــده

مشــابه ســال گذشــته  ۲.۵برابر افزایش یافته

که این امر نشان دهنده نگاه دولت برای رفع

محرومیتزدایی با نگاه به زیرساختهاست .
او با بیان اینکه شــاخص برخورداری در

کشور صدور اسناد روستایی حدود  ۴۸درصد و
در استان  ۳۸درصد است ،اظهار کرد ۷۷.۸ :از

روستاهای استان در اراضی ملی است که البته
کاداســتر در اســتان در حال اجراســت و تالش
میکنیم تکلیف این اراضی تعیین شــود.

اکبــرزاده همچنیــن بــه ســهمیه امســال

میشود.

ســید علیاصغــر عالمــه دیــروز بازدیــد سیدحســین

هوشالســادات ،فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیا ،از بندر

پارسیان اظهار کرد :از ابتدای امسال هم سازمان ایمیدرو افزون
ت هزار میلیارد ریال برای آغاز و تکمیل طرحهای زیرساختی
بر هف 

منطقه ویژه پارسیان تامین اعتبار شده است.او درباره اثرگذاری
وضع اقتصادی کشور در ساخت بندر پارسیان بیان کرد :تامین
مالــی ســاخت بندر پارســیان بــا افزایش تحریمها با مشــکالتی
روبــهرو شــد که با همدلی مســئوالن کشــور ،ایمیــدرو و قرارگاه

خاتماالنبیــا طــرح بدون توقف ادامه پیدا کرد.مدیرعامل منطقه

ویژه پارســیان در این باره تحویل موقت و بهرهبرداری از اســکله
شماره پنج در سال  ۹۹افزود :اسکلههای شماره هفت و هشت

هم تا پایان سال  ۱۴۰۰آماده بهرهبرداری میشود.عالمه عنوان
کرد :بهرهبرداری از  ۱۹پست اسکله و رسیدن ظرفیت این بندر

بــه  ۴۰میلیون تن میتواند نقش محــوری در صادرات و واردات
کاالهای نفتی ،پتروشیمی ،صنعتی و معدنی داشته باشد.بندر

پارسیان در مرز سه استان هرمزگان ،بوشهر و فارس قرار گرفته

صدور سند برای روستاییان و شهرهای زیر ۲۵

و همجواری با پارس جنوبی ،صنایع پتروشــیمی در عســلویه و

برای صدرو سند  ۱۵هزار سند تکبرگی است.

بندر پارسیان است.

هزار خانوار اشاره و بیان کرد :سهمیه امسال ما

پاالیشگاههای نفتی در استان فارس از مزیتهای منحصر به فرد

روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

05:03

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

06:32

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

13:06

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

اذان مغرب

19:59

مدیر مسئول :علی پاکزاد

http://www.asre-eghtesad.com/content1

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی
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بانک و بیمه

بیمه ملت برنده مناقصه سازمان
راهداری شد
بیمــه ملــت بــا حضــور در مناقصه امــور بیمهای ســازمان

راهــداری و حمــل و نقــل جادهای ،به عنوان برنده این مناقصه

شناخته شد.

به گزارش روابطعمومی بیمه ملت ،این شرکت از امضای

مناقصه امور بیمهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و

تبادل این قرارداد در جلسهای مشترک با حضوراسماعیل دلفراز،

مدیرعامل بیمه ملت و امانی معاون وزیر راه و ریاست سازمان
راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای خبــر داد.امانی ،ضمن اشــاره
بــه رضایتمنــدی بیمهگزاران بزرگ بیمه ملــت از جمله راهآهن

ج.ا.ا ابراز امیدواری کرد که سازمان راهداری نیز بتواند خدمات
شایســتهای را از بیمه ملت دریافت کند.دلفراز نیز با اشــاره به

انتقال  ۵درصد سهام به نمادهای «بورس»« ،کاال» و «انرژی»۳
براســاس مصوبــه اخیــر ســازمان بــورس و

اوراق بهادار و اختیار تفویض شده به مدیریت
نظــارت بــر بورسهــا مقــرر شــد پنــج درصــد از

دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکت های
بورس اوراق بهادار ،بورس کاالی ایران و بورس

انــرژی به نماد اصلــی آنها «بورس»« ،کاال» و
«انرژی »۳انتقال یابد.

کــه از معامــات باالیی برخوردار و نقدشــوندهتر
اســت ،نمــاد اصلــی این شــرکتها یعنــی همان

«بورس»« ،کاال» و «انرژی »۳است.

این مدیر ارشــد ســازمان بورس ادامه داد:

«نبــورس» از دســته نهادهــای مالــی ،منتقــل

نخســت ،افزایش نقدشــوندگی ســهامی که نزد

در نمادهــای «کبــورس»« ،نبــورس» بــه نمــاد

در این نمادها ،همان یکصدهزار ســهم اســت و

بــه بــازار نمــاد اصلــی .طبیعی اســت بــا افزایش

طبق این مصوبه ،پنج درصد از دارایی اشخاص

سیدمهدی پارچینی با اشاره به نقدشوندگی

اصلــی شــرکت بــورس تهران ،یعنــی «بورس» و

بر همین اساس ،شورایعالی بورس طی مصوبهای

اصلــی شــرکت بــورس کاال ،یعنــی «کاال» و از

پایین در سایر نمادهای این شرکتها ،تصریح کرد:
مقــرر کــرد تــا افزون بــر انتقــال بخشــی از دارایی

بــه پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه (ســنا) گفــت:

تحتعنوان دســته «نهادهای مالی» ایجاد شود.

او توضیح داد :برای نمونه ،ســهامداری که

نماد که مربوط به دسته «نهادهای مالی» و دسته

هزار سهم او به کد شخصی او در نماد «بورس»

اوراق بهادار با اشاره به مصوبه اخیر این سازمان
نمادهــای شــرکتهای بورس تهــران ،بورس کاال

و بورس انرژی براساس نوع سهامداری در چند
دسته طبقهبندی میشوند .یکی از این دستهها

بــه بیانی دیگــر ،هر کدام از این شــرکتها ،از دو

«سایر اشخاص» خواهد بود ،برخوردار میشوند.

به عبارتی دارایی شــخص در ســهام آن شــرکت

تعداد سهام در نماد اصلی ،شناوری آن نماد نیز

تغییری نخواهد داشت.

افزایــش مییابد و ســهم روانتــر معامله خواهد

به گفته مدیر نظارت بر بورسها ،شورایعالی

نمادهــای «انــرژی« ،»۱انرژی »۲بــه نماد اصلی

مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و

بهجــز نمــاد اصلــی ،تجمیــع و در قالــب یــک نماد

میشــود .درنتیجــه ،مجمــوع دارایــی ســهامدار

از نمادهــای «اکاال»« ،نــکاال»« ،تکاال» به نماد

اشــخاص به نماد اصلی بورس ها ،ســایر نمادها

نهادهای مالی اســت و دوم ،عمقبخشی بیشتر

شد.

بورس سقف  ۲۰درصدی برای انتقال سهام تعیین
کرده اســت .در مرحله نخســت ۵ ،درصد انتقال

شــرکت بــورس انــرژی یعنــی «انــرژی »۳انتقال

مییابد.

«ســنا» ،ماده  ۵۴قانون بازار را مدنظر قرار داد

مییابد و تا پایان ســال و با توجه به شــرایط بازار

و خاطرنشــان کــرد :چنانچــه انتقــال  ۲۰درصدی

افزوده میشود.

و نیــم درصــدی که در ماده یادشــده تاکید شــده

بهصورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده،

یکصــد هــزار ســهم در نمــاد «کبــورس» دارد۵ ،

سهام صورت پذیرد ،موضوع محدودیت تملک ۲

او بــا اشــاره بــه مزایای این مصوبــه ،عنوان

منتقل میشود و  ۹۵هزار سهام دیگر به نماد

پارچینــی در انتهــای گفتوگــوی خــود بــا

اســت ،بهصورت روزانه توســط بورس بررســی و

کنترل خواهد شد

کرد :این طرح ،براساس دو ضرورت اصلی است.

حضور بیمه ملت در سطح یک توانگری شرکتهای بیمه و کسب

نسبت باالی 200برای نهمین سال متوالی ،ضمن ابراز خرسندی

از حضور سازمان راهداری در جمع خانواده بزرگ بیمهگزاران بیمه
ملت؛ بر لزوم ارائه خدمات شایســته به بیمهشــدگان به عنوان
رویکرد اصلی بیمه ملت تاکید کرد.بر اساس این گزارش ،گستره
قرارداد بیمهای منعقدشده ،در 31استان کشور است.بیمه ملت

انواع خدمات بیمهای را به کارکنان سازمان راهآهن ج.ا.ا ،اعضای

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،بازنشســتگان ســازمان تامیــن
اجتماعی و ...ارائه میدهد.

برنامه بانک مسکن برای
رونقبخشی به بازار ساخت و
ساز

تداوم رشد شاخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته
شــاخص کل در بــازار بورس روز گذشــته

(چهارشنبه ۳ ،شهریورماه)  ۶هزار و  ۶۷۲واحد

ادامه داد.

و  ۲۶۴میلیارد ریال داد و ستد شد.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند مهمترین عامل افت معنادار

میلیارد ریال داد و ستد شد.

روز گذشــته نمــاد پتروشــیمی زاگــرس

برنامهریزی جدیدی برای حمایت تسهیالتی از سازندگان حرفهای

را در دستور کار خود قرار داد .به طوری که مطابق با سیاستهای
مشــارکت مدنــی پیشبینی شــده بــرای ســازندگان حرفــهای در
تعیین شد .یکی از مهمترین دغدغههای بانک مسکن حمایت از

ساخت و سازهای حرفهای و عرضه واحدهای مسکونی استاندارد

به بازار است .از همین رو بانک مسکن تالش دارد منابع مالی
مورد نیاز برای ساخت و عرضه مسکن را در دسترس سازندگان
حرفهای و معتبر قرار دهد تا از این طریق پروژههای ساختمانی

حرفهای به موقع و در زمان مناسب تکمیل و به بازار عرضه شود

و مجددا منابع مالی حاصل از تکمیل و فروش این پروژه ،برای
آغاز پروژههای جدید استفاده شود و نهایتا چرخه تولید مسکن

رونق بگیرد .به عبارت دیگر در چنین مسیر و چرخهای این سازنده

میتواند به موقع و مناسب منابع بانک را هم برگرداند که در آن

چرخه پرداخت و بازگشت منابع بانک بتواند در پروژههای دیگر از
این منابع استفاده کند و به این ترتیب به بخش مسکن کمک کند

تا راحتتر بتواند نیازهای خودش را برطرف کند و بازار ساخت و

ساز پس از سالها در مسیر رونق قرار خواهد گرفت.

برگزاری مراسم یادبود شهدای
مدافع اقتصاد در بانک ملی ایران
مدیرعامل بانک ملی در مراسم یادبود درگذشتگان کرونا و

شهدای مدافع اقتصاد در این بانک گفت که گریزی از مقدرات
الهی نیست و با قلبی آکنده از غم و اندوه در گذشت جمعی
از همکارانمان را به خانواده بزرگ بانک ملی و بازماندگان آنها
تسلیت میگوییم.

به گزارش روابطعمومی بانک ملی ،محمدرضا حسینزاده

در ایــن مراســم کــه با حضور تنــی چند از اعضای هیــات مدیره،

مدیران امور ،روسای ادارات و جمعی از همکاران ادارات مرکزی
برگزار شد ،افزود :تعداد زیادی از همکاران در گذشته ما در سنین
جوانــی و تعدادی در ســنین میانســالی بودند و همــه برای خود

آمال و آرزوهایی داشتند اما این ویروس موجب شد تا آنها را از
دست بدهیم.او تصریح کرد :ما در بانک ملی همچنان سفت و
سخت پروتکلهای بهداشتی را برای محافظت از همکاران رعایت
میکنیم و مراقبتهای الزم نیز از طریق بیمارستان بانک و بخش

درمان اداره کل رفاه صورت میگیرد.حسینزاده بیان کرد :مرحوم
میرمحمود موســوی ریاســت اداره کل استراتژیک بانک ،یکی از

ارفع (ارفع) ،بانک دی (دی)  ،سهامی ذوب آهن
توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) و توسعه

از متداولتریــن زیرمجموعههــای خدمــات آنالیــن،

با یک هزار و  ۱۸۵واحد ،نفت و گاز پتروشیمی

اصفهــان (ذوب) ،پتروشــیمی مــارون (مــارون)،

این حالت استفاده از خدمات آنالین خواهد بود.

واحد ،گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید)

صنعتی گل گهر (کگل) با  ۸۹۸واحد ،بانک ملت
 ۶۱۳واحد ،بانک تجارت (وتجارت) با  ۵۴۷واحد،

شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران (همــراه) با ۴۲۳
واحــد و بانــک صــادرات ایران (وبصــادر) با ۳۶۷
واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابــل صنایع پتروشــیمی خلیج فارس

تامیــن اجتماعــی (شســتا) با  ۷۷۹واحــد ،فوالد
مبارکه اصفهان (فوالد) با  ۷۳۱واحد ،پتروشیمی

پردیــس (شــپدیس) بــا  ۶۲۲واحد ،ملــی صنایع

مــس ایــران (فملــی) بــا  ۴۴۹واحد ،پتروشــیمی
شیراز (شراز) با  ۳۸۹واحد ،سرمایه گذاری ملی
ایــران (ونیکی) بــا  ۲۴۸واحد ،گروه پتروشــیمی

ســرمایه گــذاری ایرانیان (پترول) بــا  ۱۹۳واحد،
پتروشــیمی جــم (جــم) بــا  ۱۸۴واحــد ،ســرمایه

گــذاری صــدر تامیــن (تاصیکــو) بــا  ۱۵۴واحــد و

پتروشــیمی بوعلی ســینا (بوعلی) بــا  ۱۳۷واحد
تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

و مســیر بــرق گیــان (بگیــان) تاثیــر مثبــت بــر
شاخص فرابورس داشتند.

اولین نرمافزار مدیریت ریسک شرکتهای

همچنین پلیمر آریا ساسول (آریا) ،سرمایه

ماکیــان (ســپید) ،شــرکت ســرمایهگذاری تامین

گذاری صبا تامین (صبا) ،فوالد هرمزگان جنوب

پرداخت آنالین) ،همیشه برای صاحبان مشاغل اهمیت داشته

خوراک دام پارس (غدام) ،ســایپا (خساپا) ،ملی

(کلــر) و ســیمان ســاوه (ســاوه) تاثیــر منفــی بــر

در پروژه جامپر تالش شده است تا صاحبان کسب و کار؛

بر پایه این گزارش ،روز گذشته نماد سپید

گذاری مالی ســپهر صادرات (وســپهر) ،ســرمایه

ســایت)( ،دیدهشــدن در جســتجوهای اینترنتــی) و ( درگاه

اجتماعی (شستا) ،سیمان سفید نی ریز (سنیر)،

(هرمز) ،سنگ آهن گهرزمین (کگهر) ،کلر پارس

است.

صنایع مس ایران (فملی) و ایرانخودرو (خودرو)

شاخص فرابورس همراه بودند.

مخصوصا کسب و کارهای کوچک ،بدون نیاز به داشتن سایت

بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر،

داخل کشور و با توجه به خأل موجود در شرکتهای

بیمه در کشور ایران از سوی پژوهشکده بیمه در

پاسخی به اوضاع نامطمئن و پرمخاطره است .در

عنوان «طراحی سامانه سنجش ریسک بیمهگری

در شرکتهای بیمه به درستی اجرا و آموزشهای

اصلی این آزمایشگاه تهیه و طراحی انواع ابزارها

حال طراحی است .فاز اول طراحی این نرمافزار با
شرکتهای بیمه» در قالب طرح پژوهشی انجام

و نشست ارائه نتایج آن به صورت مجازی برگزار
شد.

به گزارش روابطعمومی پژوهشــکده بیمه،

ماهیــت بیمه ،مشــارکت در خســارت و جایگزین
کــردن اطمینــان بــه جــای عدماطمینــان اســت،

این راســتا الزم اســت که دانش مدیریت ریســک
داخلــی شــرکتهای بیمه از حالت ســنتی خارج،

به روز و ریسکمحور گردد و این امر بدون وجود
نرمافــزار و مدلهــای بــهروز و بومیســازی شــده
ریسک امکانپذیر نیست.

بر این اساس پژوهشکده بیمه با مطالعه و

بررسی شرکتهای بیمه دنیا و صنعت بانکداری

ششم شهریور؛ عرضه صکوک اجاره سهام ۱۰هزار
میلیارد ریالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر
به گفته مدیرعامل جدید شرکت مدیریت

دارایی مرکزی بازار سرمایه ،صکوک اجاره سهام
شــرکت گروه توســعه اقتصادی تدبیر به مبلغ

۱۰هزار میلیارد ریال با مجوز ســازمان بورس و

اوراق بهــادار ،از طریــق فرابــورس ایــران از روز

شــنبه مورخ  ۶شــهریور  ۱۴۰۰به مدت سه روز
کاری عرضه می شود.

بــه گــزارش بــازار به نقــل از بازار ســرمایه،

راهاندازی یک آزمایشگاه ریسک کرده است .هدف
و راهحلهای مدیریت ریسک و مدیریت استراتژی
بــر پایــه ریســک اســت و نرمافزار جامــع مدیریت
ریســک ،اولین محصولی اســت که طراحی آن در

این آزمایشگاه هدفگذاری و آغاز گردیده است.

طــرح پژوهشــی «طراحــی مــدل و ســامانه

سنجش ریســک بیمهگری شرکتهای بیمه» به

ارزیابــی همهجانبــه عملکرد شــرکتهای بیمه در

زمینــه ریســکهای عملیــات بیمهگری میپــردازد
و نرمافــزار طراحــی شــده در ایــن پژوهــش اولین

نرمافزار مدیریت ریسک شرکتهای بیمه در کشور
ایران است که با بهرهگیری از توانمندی متخصصان

داخلی و با استفاده از جدیدترین مدلهای مطرح
مدیریت ریســک در سطح جهانی با بهرهگیری از

مــدل هندســی کامــا جدیــد و بومیســازی شــده
و بســترها و بخشهــای اصلــی و فرعــی آن در

پژوهشکده بیمه در حال تهیه و تکمیل است.

عرضه بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار تن
سیمان در بورس کاال در هفته آینده

مبلغ اسمی هر ورقه آن یک میلیون ریال بوده

با اعالم آمادگی و درخواست عرضه بسیاری از

کرده اند.عالوه بر این شرکت های سیمان شاهرود،

شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و

تن سیمان برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده

فراز فیروزکوه ،قائن ،سیمان کاوان بوکان ،کردستان،

و اجارهبهای مربوطه هر ســه ماه یکبار توســط

شرکتهای سیمانی ،بالغ بر یک میلیون و  ۳۰۰هزار

تســویه وجــوه به حســاب دارنــدگان اوراق واریز

در بورس کاال عرضه میشود.

اوراق بیــان کــرد :صکــوک اجاره ســهام مذکور از

نقل از کاالخبر؛ اطالعیه عرضه های سیمان در بورس

میشــود.ابوترابی در خصوص ارکان انتشار این

طریق شرکت کارگزاری پارسیان به عنوان عامل

فــروش و بــا اســتفاده از خدمات شــرکت تأمین

شرق ،صوفیان ،عمران انارک ،غرب ،فارس ،فارس نو،
کرمــان ،کویر کاشــان ،ممتــازان کرمان ،منددشــتی،

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به

هرمزگان ،صنایع سیمان سامان غرب ،صنایع سیمان

کاالی ایران برای هفته آینده تا لحظه تنظیم این خبر

روز شنبه حضور خواهند داشت که به شرکت های

بیانگر قطعی شدن عرضه بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰

نهاوند و مجتمع ســیمان غرب آســیا نیز برای عرضه

مذکــور افــزوده می شــود.همچنین در روز یکشــنبه

غالمرضا ابوترابی با اعالم خبر فوق افزود :شرکت

سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به عنوان

هزار تن است که براساس ادامه سفارش عرضه ها از

عرضــه محصــول شــرکت های ســیمان زابل ،ســفید

از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق فروش

واســط مالــی آبان پنجم (با مســئولیت محدود)

بــوده و از یــک میلیون و  ۳۰۰هــزار تن فراتر خواهد

روی سایت بورس کاال قرار گرفت که به این تعداد نیز

گــروه دارویــی برکــت تأمین کنــد.او توضیح داد:

خصوص شــیوه ضمانت ایــن اوراق توضیح داد:

گروه توســعه اقتصادی تدبیر قصد دارد بخشی

و اجاره به شرط تملیک بخشی از سهام شرکت

متعهد پذیرهنویس و بازارگردان توســط شــرکت

در فرابــورس ایــران منتشــر خواهــد شــد.او در

این اوراق با نرخ اجارهبهای سالیانه  ۱۸درصد و

جهــت تضمیــن پرداخــت اجارهبها و اصــل اوراق

ایران از روز شنبه مورخ  ۶شهریور  ۱۴۰۰لغایت

کاشــانه تهــران ،توســعه و عمــران امیــد و گــروه

عمر  ۴ســاله به شــیوه حراج از طریق فرابورس
دوشــنبه  ۸شــهریور  ۱۴۰۰عمومی خواهد شــد.

در سررسید ،بخشی از سهام شرکتهای بهساز

دارویی برکت توثیق شده است.

سوی شرکت های سیمانی ،این حجم رو به افزایش
رفت .بر این اساس شرکت های سیمانی بین المللی

ســاروج بوشهر ،اردســتان ،ارومیه ،استهبان ،آبیک،
آذر آبــادگان خــوی ،بجنورد ،توســعه ماهــان کرمان،

شــرق ،ســفید نی ریز ،عمران انارک و کرمان تاکنون

افزوده خواهد شد .از زمان عرضه سیمان در تاریخ
 ۹خرداد ماه در بورس کاال مجموعا  ۵میلیون و ۳۰۴

هزار و  ۲۰تن انواع سیمان روی تابلو معامالت رفت

تهران ،خاش ،خزر ،خوزســتان ،داراب ،دشتســتان،

و پــس از ثبــت تقاضای  ۶میلیــون و  ۶۴هزار و ۲۷۰

و ســپهر قیــر و کارزیــن بــرای عرضــه اعــام آمادگــی

قرار گرفت.

دورود ،زابــل ،زاوه تربــت ،زنجــان ،ســاوه ،ســپاهان

تنی  ۴میلیون و  ۲۴۷هزار و  ۵۸۰تن آن مورد معامله

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد :صندوقهای سرمایهگذاری در مسیر توسعه
حجم صندوقهای سرمایهگذاری بورسی به

اختصاص داده اند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس

بازارگردانی نیز اکنون حجمی حدود  ۹۲هزار میلیارد

ســرمایه (ســنا) با بیان مطلب باال ،گفت :از این

گذشته با حدود  ۴۴درصد رشد مواجه بوده است.

میشــنویم و برای بازماندگان و همکارانش در اداره اســتراتژیک

و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه خبری بازار

تمامی همکاران خواست تا حد امکان جلسات کاری را به صورت

میــزان۳۷۰ ،هزار میلیارد تومــان به صندوقهای

بهداشتی را رعایت کنند.

نیز  ۶۲هزار میلیارد تومان از این حجم را به خود

غیرحضوری برگزار کرده و در خارج از بانک هم بیشتر پروتکلهای

ن ثبت سفارش و پرداخت مبلغ کاال
مهمترین بخشها در آ 
اســت؛ بنابراین ســاخت فروشگاه اینترنتی به لحاظ (طراحی

بیمه در زمینه ابزارهای مدیریت ریسک ،اقدام به

بهترین همکاران و مدیران ما بود که پس از درگذشت ایشان و

آرزوی صبــر جمیــل داریم.مدیــر عامــل بانــک ملــی در پایــان از

فروشگاههای اینترنتی و خریدهای اینترنتی هستند که یکی از

خودشان ،با قیمتی مناسب یک صفحه اختصاصی راهاندازی

حدود  ۵۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

همسر گرامیشان در اثر کرونا ،تنها ذکر خیر ایشان را در محافل

به این لیست اضافه شده ،از قبیل بیماریهایی مانند کرونا،

نفت و گاز پارسیان (پارسان) با یک هزار و۴۰۴

اعتبــاری پیشبینــی شــده بــرای ســال  ،۱۴۰۰ســقف تســهیالت

شهر تهران معادل ۴۵۰میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی

هزینه باالی رفت و آمد ،و عالوه بر آنها مشکالتی که جدیدا ً

فرابورس ایران (فرابورس) ،شرکت آهن و فوالد

طراحی سامانه سنجش ریسك بیمهگری شركتهای بیمه از سوی
پژوهشكده بیمه

ساختمانی را ندارند .با توجه به همین موضوع ،بانک مسکن با

زندگی شهری ایجاد کرده است ،از قبیل :کمبود وقت ،ترافیک،

محصول و خدمات خود را انتخاب کنند ،که بهترین گزینه در

زیادی از فعاالن و سرمایهگذاران ساختمانی به دلیل افزایش قابل

شناخت دقیق چالش اصلی بازار ساخت وساز از ابتدای امسال،

صفایینیک ،مدیر کسب و کار شرکت سابین تجارت آریا دراین

(زاگــرس) ،پتروشــیمی تندگویــان (شــگویا)،

آمار شروع به ساخت پروژههای جدید ساختمانی ،تخریب و از

توجه هزینههای ساخت و ساز امکان ورود به پروژههای جدید

کارهای سنتی به دیجیتال ،با نام تجاری (جامپر) کردهاند.

آلودگی هوا و ...تمامی افراد جامعه در تالش هستند که تا حد

(فارس) با یک هزار و  ۷۱۶واحد ،سرمایهگذاری

بین رفتن قدرت ساخت سرمایهگذاران ساختمانی است .تعداد

الزم اقدام به ارائه پکیج خدمات برای تبدیلشــدن کســب و

ممکن از خدمات آنالین استفاده کرده و یا از مسیرکوتاهتر،

مشابه سال گذشته معادل 17درصد افت کرده است .پیش از این

که تعادل میان عرضه و تقاضا بیش از گذشته برهم میخورد.

اصناف و معرفی مشاغل کشور) با دارا بودن تمامی مجوزهای

همچنین در این بازار چهار میلیارد و ۳۲۳

 ۲۰۴واحد رشد به  ۲۸۷هزار و  ۹۲۷واحد رسید.

(وبملت) با  ۶۶۶واحد ،مخابرات ایران (اخابر) با

در شهر تهران یک سیگنال مهم برای بازار مسکن میتواند باشد

بــا همراهــی شــرکت پیــام اول شــهر اینترنتی تهــران (مرجع

باره گفت « :امروزه با توجه به مشکالتی که سرعت و تداوم

میلیــون برگــه ســهم بــه ارزش  ۶۵هــزار و ۴۰۸

عرضه از سال ۸۳به بعد است .حجم ساخت و ساز در مناطق

۸۳تاکنون محسوب میشد .کاهش معنادار تیراژ ساخت و ساز

به بانک ایرانزمین با عنوان پرداختیار معتمد بانک مرکزی،

 ۹۷واحد افزایش داشت و بر روی کانال  ۲۲هزار

هــزار و  ۷۸واحــد افزایش بــه  ۴۵۶هزار و ۲۹۸

و شاخص بازار دوم  ۹۹۹واحد افزایش داشتند.

شرکت سابین تجارت آریا به عنوان مجموعهای متعلق

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک ایرانزمیــن ،فریــد

و  ۳۱۷واحد ثابت ماند.

تامین (تاپیکو) با یک هزار و  ۱۳۸واحد ،معدنی و

سال گذشته رکودیترین سال برای بازار ساخت و ساز از سال

آخرین وضع شاخص فرابورس

روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از

همچنیــن شــاخص کل (هــموزن) بــا پنــج

و ساز در چهار ماهه ابتدایی امسال رکودیترین دوره خود طی

22گانه شهر تهران طی چهارماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت

شد.

سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۱۱۰هزار

عالوه بر این در بین همه نمادها ،گسترش

چهارماهه نخســت امســال را نشــان میدهد که کمترین میزان

ارزش  ۱۰هــزار و  ۴۲۹میلیــارد ریــال دادوســتد

روز گذشــته بیش از  ۱۳میلیارد و  ۳۴۳میلیون

تسهیالتی از سازندگان حرفهای را در دستور کار خود قرار داد.

در تهران« ،شروع به ساخت » 14هزار و 700واحد مسکونی در

این گروه  ۶۶۹میلیون و  ۳۱هزار برگه ســهم به

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ،در معامالت

شاخص بازار اول هشت هزار و  ۸۶۴واحد

۱۷سال گذشته را سپری کرده است .آمار رسمی تیراژ خانهسازی

صدرنشــین برتریــن گروههای صنعت شــد و در

یــک میلیــون و  ۵۵۰هزار واحدی به رشــد خود

بانــک مســکن باتوجــه به رکــود چند ســاله بازار ســاخت

به گزارش هیبنا ،آمارهای رسمی نشان میدهد بازار ساخت

گروه شیمیایی هم در معامالت روز گذشته

افزایش داشت که در نهایت شاخص در کانال

واحد و شــاخص قیمت (هموزن) با ســه هزار و

و ســاز ،باهــدف رونقبخشــی به این بازار ،یــک برنامه حمایت

در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

تبدیل کسب و کار سنتی
به دیجیتال با جامپر بانک
ایرانزمین

بــا درآمد ثابــت تعلق دارد .صندوقهای ســهامی

 ۲هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان رســیده اســت .بعد از

گذشته  ۸هزار و  ۷۷۸میلیارد تومان است .در حال

اوراق بهادار مبنی بر خرید سهام به صندوق های

میلیارد تومان ذخیره ســود ســهام دارند.این مقام

این صندوق ها در  ۵ماه اخیر چیزی حدود  ۱۴هزار

حساب صندوق باقی می ماند تا در صورت احتمال

میثــم فدایــی اضافــه کــرد :صنــدوق هــای

ابالغیه اســفند ماه ســال  ۱۳۹۹ســازمان بورس و

تومان دارند که این میزان نسبت به دی ماه سال

سرمایه گذاری با درآمد ثابت (افزایش حد نصاب)،

او با اشاره به صندوق های کاالیی ،غالب این

میلیارد تومان ســهام خریداری کردند.فدایی ادامه

کاهش ارزش سهام ،به حفظ آن بپردازد و در غیر

و افــزود :حجــم ایــن صندوق ها اکنــون به بیش از

سهام صندوق های با درآمد ثابت در مدت پنج ماه

واحدهای سرمایه گذاری تقسیم می شود.

صندوق ها را مربوط به صندوق های طال دانســت

داد :براین اساس ،در مجموع سود حاصل از بخش

حاضر صندوق های با درآمد ثابت بیش از  ۱۹هزار
مســئول تصریح کرد :ســود سهام تا پایان سال در

ایــن صــورت در پایــات ســال مالــی ،بیــن دارندگان

کننــد .ایــن صفحات تمــام نیازمندیهــای مورد انتظــار از یک

سایت اختصاصی را برآورده کرده و با خدمات سئویی که برای
آنها در نظر گرفته شده است ،در لیست ابتدایی موتورهای

جستجوگر دیده خواهند شد .با اتصال این صفحات به درگاه
مستقیم پرداخت بانکی ،متصل به حساب شخصی صاحب
ل شده و تمامی مشکالت ایشان
کسب و کار ،این خدمات تکمی 

برای داشتن فروش آنالین حرفهای برطرف خواهد شد.

مدیــر کســب و کار شــرکت ســابین تجــارت آریــا درباره

ویژگیهــای «جامپــر» گفــت :نیــاز نداشــتن بــه ســایت و

فروشگاهساز شخصی ،نبود نیاز به پرداخت هزینههای مربوط

به خرید هاست ،دامین و طراحی سایت ،نبود نیاز به پرداخت
هزینههــای ســنگین ســئو ،اعطــای درگاه مســتقیم بانکی در

صفحات ایجادشــده برای متقاضی (اتصال حســاب شــخصی

متقاضی به درگاه با نام و لوگوی اختصاصی کسب و کار) بدون
نیــاز بــه اخذ اینماد از جمله ویژگیهای جدید و متفاوت این

خدمات در بازار است.

از جذابیتهای پروژه جامپر امکان تسویه تراکنشهای

انجامشده طبق سیکل شاپرک برنامهریزی شده است .قیمت

رقابتی و بسیار پایینتر جامپر در مقایسه با ایجاد و طراحی
ســایت و هزینههــای مربوط به ســئو ،همچنین تخفیفهای

مناسبی که برای مشتریان معرفی شده از جانب شرکت سابین

تجارت آریا ،نسبت به خرید مستقیم از شریک تجاری در نظر

گرفته شده است؛ از دیگر امکانات این پروژه است.

امنیت بســیار باالی ســایت و صفحات ایجاد شده برای

کسب و کارها و دارا بودن مجوزهای نشانه ملی ثبت و اینماد
از دیگر ویژگیهای جامپر است.

متقاضیان میتوانند برای ثبت حساب کاربری در جامپر،

به آدرس  /http://myjumper.irمراجعه کنند.

مدیرعامل رایان بورس :سامانه
«کُدال من» رونمایی شد
شــرکت رایــان بــورس بــه منظــور بهبــود رابــط کاربری

سامانه کدال ،۳۶۰از سامانه جدید خود به نام «کُدال من»
رونمایی کرد.

مدیر عامل شــرکت رایان بورس با بیان این مطلب ،به

پایگاه خبری بازارســرمایه (ســنا) گفت :با تولید سامانه کدال
من ،آخرین اطالعات بازار ســرمایه به طور مســتمر در اختیار
سهامداران قرار میگیرد.

بابک درویش روحانی افزود :کاربران جهت دسترسی به

امکانات «کدال من» الزم است ابتدا در این سامانه ثبت نام

کرده و وارد حســاب کاربری خود شــده تا از قابلیت های آن
بهره مند شوند.

او دربــاره ایــن امکانــات توضیــح داد :امــکان ذخیــره

جستجوهای پرکاربرد ،تشکیل سبد بر اساس ترکیبی از نماد و

نوع اطالعیه ،نمایش «سبد من» در صفحه اصلی ،امکان ثبت

و ارسال پاسخ به نظرات کاربران ،نمایش آمار بازدید اطالعیه،

امکان مشاهده ناشران هم رده و اطالعیه های مشابه و پیاده
ســازی نســخه موبایل ،برخی از قابلیت های ســامانه «کدال
من» است.

