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به گفته وزیر جهاد کشاورزی ،این وزارتخانه بهزودی

قالب سازمانی که چندین دوره در مجلس شورای اسالمی

روستایی و حمایت از تولید در این مناطق به دولت تقدیم

است ،یک ساماندهی مناسب در این حوزه عملیاتی شود.

الیحهای برای احیای جهاد سازندگی با هدف توسعه پایدار
میکند.

بــا ارائــه طرحهایــی در ایــن باره و عنوانهــای مختلف بوده

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکــه روســتاها

به گزارش ایرنا ،ســیدجواد ســاداتینژاد روز جمعه در

کانونهــای تولیــد کشــاورزی در کشــور و نیازمنــد حمایــت

کاشان در گفتوگو با خبرنگاران افزود :با توجه به دستور

کانــون تولیــد کشــاورزی حمایــت نشــوند ،مهاجــرت از ایــن

یکپارچــه در روســتاهای کشــور بــهزودی در وزارت جهــاد

دالیــل مهاجــرت از حوزههــای روســتایی در ســالهای اخیر

حاشــیه بازدیــد از بــاغ  ۴۰۰هکتــاری گل محمــدی در برزک
رئیسجمهــوری مبنــی بر احیای جهاد ســازندگی و مدیریت
کشاورزی برنامهریزی به منظور تحقق این مهم با مدیریت

مناسب برای حمایت از تولید روستاها با تقدیم الیحهای به

جدی هستند ،تاکید کرد :در صورتی که روستاها به عنوان
مناطق رشــد پیدا میکند .ســادتینژاد با بیان اینکه یکی از

ادغــام وزارت جهــاد ســازندگی با وزارت کشــاورزی ،کاهش
حمایــت از حــوزه تولیــد و توجــه ناکافــی بــه روســتاها بوده

دولت پیشنهاد و اجرایی شدن آن مورد توجه قرار میگیرد.

است ،یادآور شد :در برهه کنونی نیز با توجه به قانونهای

ایجاد یک معاونت با این عنوان در وزارت جهاد کشــاورزی

مشاهده میشود که سبب چالش توسعه پایدار روستایی

او ادامه داد :یکی از پیشنهادها این است که برای شروع با

بتوان فعالیت را آغاز کرد تا ایجاد ساز و کار قانونی آن در

عکس rasekhoon.net :

ساداتینژاد :الیحه احیای جهاد سازندگی
بهزودی به دولت ارائه میشود

راز رابطه عاشقانه

مختلــف ،حضور چند دســتگاه در حوزه روســتاهای کشــور
با محوریت کشاورزی شده است.

بیمههای تکمیلی با نسخههای کاغذی

ســـــــــــــــــرمقاله

سری که با خوشقولی به باد میرود
حامد هدائی

بیمههای تکمیلی میتوانند از طریق سایت تأییدیه بیمهشده را بگیرند؛ اما برخی از شعب و کارمندان این بیمهها
حاضر نیستند چنین زحمتی را به خود بدهند .مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی
میگوید اگر مردم مطالبهگری کنند بیمههای تکمیلی نیز مجبور میشوند نسخههای الکترونیک را بپذیرند
اکرم رضایینژاد

واقع در خیابان شــریعتی تهران،

پذیــرش بیمــاران در مراکــز درمانــی و مطــب

اکثــرا بیمههای تکمیلی دارند که

اقتصاددان رفتاری

دلــم می خواهــد از خوشقولی سیاســتمداران بگویم،

را خریــداری میکننــد و دوبــاره به بانک مرکزی میفروشــند.

به دنبال دارد یکی نمیشود .چرا؟ بگذارید موضوع را با قول

ندارد ،بیرون میکشد ،رقم بزرگی را برای خرید اوراق در آن

امــا نمیتوانــم ،چون واقعیت با آن چیــزی که رضایتمندی را

و قرارهــای نســبتا واقعــی سیاســتمداران شــروع کنیــم و در
انتها به این نتیجه برسیم که چرا وعدههای

رنگارنگ انتخاباتی ،با پیامدهای ناگواری به

بانک مرکزی هم دســته چک بزرگش را که هیچ پشــتوانهای

مینویسد و در این رفت و آمد جادویی و بسیار پیچیده ،پول
تولیــد میشــود .وقتــی از کاله جادویــی پول

در سایت روزنامه بخوانید:

پایــان میرســد؟ و چــرا بــا وجــود نیــت خیر

یــک ســری از سیاســتمداران ،نتایــج ،نهتنها

بیرون میریزد ،هزینه کردن بر پایه کســری

معنی خودش را از دست میدهد .در ادامه،
خزانهداری پول تولیدشده را در اختیار دولت

میگــذارد تــا بتوانــد هزینههــای پروژههــای

رضایتبخش نیست ،بلکه آبروی کاندیدای

همگانی ،کســری بودجه ،پروژههای عمرانی

پیروز هم به خطر می افتد؟ برای فهم بهتر

و ســاختن یــک میلیــون واحــد مســکونی در

موضوع ،بهتر است وقایع انتخاباتی چند ماه

سال را پرداخت کند.

گذشــته را کمــی بررســی کنیــم و بــه یکی از
وعدههــای کاندیدای پیروز و رئیسجمهوری

حــاال مــا چقدر کســری بودجــه داریم؟

محتــرم فعلیمــان نگاهی متفــاوت بیندازیــم و نتایج تحقق

طبق آخرین آمار ،آقای رئیسی دولت را با  ۴۰۰هزار میلیارد

یکــی از وعدههــای جنجالــی آقــای رئیســی ،ســاختن

برای انجام یک فقره از قولهایشــان ،ســالیانه چیزی حدود

ریاســت جمهوریشــان اســت .ســوال این نیســت که چنین

این است که این حجم از نقدینگی چطور باید تامین شود؟

یافتن یا نیافتن فالن وعده را با هم مشاهده کنیم.

ســالیانه یــک میلیــون واحــد مســکونی تــا انتهــای دوره اول
پــروژهای چقــدر بــه نفع مردم یا دولت اســت ،بلکه پرســش
اساســی ایــن اســت کــه اگر دولــت آقای رئیســی پــول کافی

برای چنین هزینه درشتی را نداشته باشد ،در صورت تحقق

وعدهاش با چه پیامدهای اقتصادی مواجه خواهیم شد؟

داســتان از جایــی شــروع میشــود کــه عــدهای از

سیاســتمداران ،برای بردن گوی ســبقت از ســایر رقبا ،قول
ســاختن آینــدهای درخشــان با چیزهــای مجانی فــراوان را به

تومــان کســری ناقابــل تحویــل گرفتــه اســت و میخواهنــد
چهارصد تا هزار هزار میلیارد تومان پول خرج کنند .ســوال
بیایید به سیستم تولید پولی که شرح دادیم ،بازگردیم.

دولت مجبور است در عملیاتی که شرح داده شد ،پول مورد
نیــازش را خلــق کنــد و ایــن پــول را خــرج قولهــا و تمایــالت

شــخصیاش کنــد .بخشــی از این پول هم بــه عنوان حقوق

و دســتمزد بــه کارمنــدان و کارگران داده میشــود .کارمندان
پــول خــود را بــه بانکها وام میدهنــد و بانکها هم وظیفه

دارند ،بخشی از پول را ذخیره و بیشتر آن را وام دهند .یعنی

عموم میدهند؛ اما از آنجا که چیزهای مجانی زیادی وجود

بیشترین حجم پول خلقشده در نظام بانکداری برای کسب

به تهدیگ خورده است ،کاندیدای پیروز مجبور میشود برای

خروجی این داستان چیست؟ دریایی از پول .اینجاست

ندارد و کفگیر دولت هم برای تحقق چنین وعدههایی حسابی
حفظ آبرو ،هزینههای پروژههای دوستداشتنی عمومیاش

را بر پایه کسری بنا کند.

بهره بانکی بیشتر تولید میشود.

کــه تــورم معنی پیدا میکند .طبق گفتــه اقتصاددانان ،تورم

یعنی خلق بیرویه پول بدون پشتوانه که با نشانه افزایش

بــه ایــن رویــه میگوینــد هزینه کــردن بر پایه کســری

قیمتها خودش را نمایان میکند .قیمتها برای جذب این

مــورد نظــر ،پــول بیشــتری چاپ کنــد و آینده عموم مــردم را

برای حل مشــکل نقدینگی ،افســار سیستم بانکداری را رها

بودجه؛ یعنی دولت مجبور میشود برای تأمین هزینههای

خــرج برنامههــای فعلیاش کند .پس به خزانهداری دســتور
میدهــد کــه طــی عملیاتــی جادویــی یــک ســری اوراق تولید

کنــد و در عملیــات خنــدهداری بــه اســم بــازار آزاد ،آن را در
اختیار بانکها بگذارد و در این مســیر ،بانکها اوراق خزانه

همه پول باد میکنند .دولت آقای رئیســی مجبور میشــود

کند تا پول بیشــتری در سیســتم خود تولید کنند .پس باید
وامهای بیپشتوانه بیشتری تولید کند ،بهره بانکی را پایین

بکشند و مالیات را هم کاهش دهند.

اما اتفاقی که میافتد ،تورم افسارگسیختهای است که

دامن همه را می گیرد .موضوع جالب اینجاســت که عدهای

کار میکنند و بخشی از پولشان را به عنوان مالیات بر درامد

بــه اداره دارایــی پرداخت می کنند و امیدوارند که دولت این
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آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

اتحادیه
تخصصی
پیشگامان
تعاونیبرتر
ملی شد

پول را برای رفاه عمومی خرج کند ،اما متاسفانه ،مالیات ،طی
فرآیندی برای پر کردن حســاب بانک مرکزی که مجبورشــده
اســت یــک چک بزرگ برای خریــد اوراق و ایجاد فرآیند خلق

پول بکشــد ،واریز میشــود .چه کســی ضرر میکند؟ مردم.
چه کســی پول ســاخت یک میلیون واحد مســکونی در سال

را مــی دهــد؟ مــردم .چرا؟ چون مجبور میشــوند بخشــی از

پولشــان را تقدیم تورم که یک مالیات پنهان اســت ،کنند و

بخشی از پولشان را هم برای پاس کردن چک بدون پشتوانه
بانک مرکزی که برای هزینههای دولت کشیده شده است،

به عنوان مالیات مستقیم پرداخت کنند.

فقط یک ســوال میماند که دوســت دارم آقای رئیسی

آن را پاسخ دهند ،چرا به جای ساخت مسکن ،کاهش پنجاه

بــا حــذف دفترچههای بیمــه و روش جدید

پزشــکان به صــورت الکترونیک ،بیمهشــدگان با

مشــکالت متعــددی روبهرو شــدهاند کــه یکی از

آنهــا نپذیرفتن نســخههای الکترونیکی از ســوی

بیمههای تکمیلی است.

چنــد ســال پیــش بــود کــه اجــرای طــرح

نسخهنویســی الکترونیکــی بــرای نخســتین بــار
درمطب پزشــکان طرف قــرارداد تامین اجتماعی

راهانــدازی شــد .امــا اجــرای کامــل ایــن طــرح از
اســفند  ۹۷کلیــد خــورد و بــه مــرور زمــان بــه
شــهرهای دیگــر نیــز توســعه یافــت تــا جایی که

چــاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی از
اول اســفند ۹۹در همــه شــعب و کارگزاریهــای

سراسر کشور متوقف شد.

بنــا بــر اعــالم ســازمان تامیــن اجتماعــی،

ســامانه نســخه الکترونیــک در دســترس همــه

مراکز درمانی طرف قرارداد است و پزشکان اعم
از طــرف قــرارداد و غیرطرف قــرارداد میتوانند با

ثبتنام در ســامانه نســخه الکترونیک ســازمان

بــه نشــانی  ep.tamin.irو دریافت نام کاربری،

بــرای انجــام امــور مربــوط بــه نسخهنویســی

الکترونیک اقدام کنند.

بــه گفتــه مصطفــی ســاالری ،مدیرعامــل

ســازمان تامیــن اجتماعــی ،بیمهشــدگان و

بازنشســتگان ایــن ســازمان بــا اتمــام صفحــات

دفترچه ،نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند
و بــا ارائــه کارت ملــی میتواننــد بــه پزشــکان و

مراکــز درمانــی اعــم از طــرف قــرارداد و غیرطرف

قرارداد تأمین اجتماعی سراســر کشــور مراجعه
کنند.

بنابــر اظهــارات او ،در صــورت ممکــن

نبودن یا تمایل نداشــتن به اســتفاده از ســامانه

بنویســند و سرنســخه پزشــکان اعتباری مشــابه

با صفحات دفترچههای کاغذی خواهد داشت.

امــا ایــن طــرح از زمــان اجــرا بــا مشــکالتی

روبــه رو شــده اســت از جملــه اینکــه برخــی از
بیمههای تکمیلی به بهانه اینکه بیمهشــده باید

اصــل نســخه را ارائــه دهد از پرداخــت هزینهها

خودداری میکنند.

میخواهنــد هزینههــای دارو و

پیادهســازی کردهانــد یعنــی از

امــا در ایــن طــرح ،بیمهشــدگان

این کار را انجام دهند و آنها هم

ســمت بیمه مرکزی ابالغ شد که

نسخههایشــان را از آن بگیرنــد

انجام دادهاند».

در ایــن مــورد مشــکل دارند چون
بیمههای تکمیلی اصل نســخه را

از بیمار درخواست میکنند در حالی که در این

طرح اصل نســخهای وجود ندارد چون طرح این
بود که نسخههای کاغذی جمع شود».

او ادامــه میدهــد« :بیمه تکمیلی میتواند

از طریق سایت ،تأییدیه بیمهشده را بگیرد چون
همه میتوانند وارد ســایت بشــوند و دسترســی
به سایت بیمه برای همه باز است؛ اما بیمههای

تکمیلی این زحمت را به خودشان نمیدهند که

از طریق ســایت تأییدیه بگیرند و متاســفانه این

مســأله باعــث بــروز مشــکل و نارضایتــی مــردم
میشود».

و در دســترس اســت ،میافزایــد« :اینکــه برخی

بیمههای تکمیلی هنوز نسخه کاغذی را دریافت

میکننــد ،اقدامی ســلیقهای اســت بیمه مرکزی

هم همچنان تالش میکند تا بیمههای تکمیلی
طبق ابالغیهای که دریافت کردهاند نســخههای

الکترونیــک را بپذیرنــد .عمــال مانعــی بــرای ایــن

پذیــرش نیســت .قبــال نســخههای کاغــذی را
دریافــت میکردنــد و حاال در ســامانه خودشــان

میتواننــد اطالعــات بیمــار را وارد و نســخه

بیــن بیمههــا و پزشــکان هماهنگــی بــه وجــود

فنی مشــکلی وجود ندارد .درخواســتهایی هم
داشــتن فیلدهــای اطالعاتی اضافی که ســازمان

انجــام شــد .بــه هر حال اگــر قرار باشــد اینگونه

تامین اجتماعی آنها را تامین کرد».

طــرح تکمیــل شــود و بین بیمهها و پزشــکان جا

اجــرای ابالغیــه بیمــه مرکــزی مبنــی بــر پذیــرش

بیفتد».

او ادامــه میدهــد« :بــه ایــن ترتیــب بــرای

نسخههای الکترونیک از سوی بیمههای تکمیلی

بتــول مهرشــاد ،مشــاور فنــی مدیــر پــروژه

مانعــی وجــود نــدارد و اگــر اجرا نمیشــود دالیل

در ایــن بــاره بــه عصــر اقتصــاد میگویــد« :برای

استانهاســت شاید هنوز سامانه بهروز نشده،

نســخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی ،نیز
اینکــه بیمههــای تکمیلــی بــرای فراخوانی نســخ

آن چند مورد بیشــتر نیســت :اگر در شعبههای

یا بهروزرســانی شــده اما آموزشهــای الزم داده

الکترونیــک مشــکلی نداشــته باشــند و دیگــر

نشده است ،یا اینکه همه اینها انجام شده باید

الکترونیکی از سمت سازمان تامین اجتماعی به

مهرشــاد بــا تاکید بر لــزوم ارائه آموزش به

نیــازی بــه نســخه کاغــذی نباشــد ،سرویســی

دهند».

او میگوید« :در کل باید مطالبهگری مردم

تاکید بر اینکه ســامانههای الزم راهاندازی شــده

از سوی بیمههای تکمیلی مطرح شده بود مثل

پیــش بــرود زمــان زیــادی طول میکشــد تــا این

کند و به شعبش ابالغ کند که این کار را انجام

فرهنگسازی انجام میشود و بیمههای تکمیلی

نســخه الکترونیــک ســازمان تامیــن اجتماعی با

مســئول فنــی داروخانــه انزلــی میافزایــد:

مــیآورد کــه متاســفانه ایــن کار خیلــی ضعیــف

تکمیلــی خــودش بایــد به صــورت متمرکــز عمل

مشــاور فنــی مدیــر پــروژه

الکترونیــک را دریافــت کننــد .بنابرایــن از لحــاظ

«ســازمان تامیــن اجتماعی بایــد در ابتدای طرح

«آموزشهــای الزم از ســوی مراکــز بیمههــای

بیشــتر شود تا بیمههای تکمیلی خود را موظف

فرهنگسازی شود».

بــه انجــام ایــن امور بدانند .با مطالبــه مردم این

نیز مجبور میشــوند که نســخههای الکترونیک

را هم بپذیرند».

مشــاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک

ســازمان تامیــن اجتماعــی خاطرنشــان میکنــد:

«از ســوی دیگــر هــر بیمهشــده یــا بازنشســته
پیــش از مراجعــه بــه مراکــز پزشــکی میتوانــد

اســتحقاق درمــان خــود را از طریــق ســامانه

 eservices.tamin.irیــا کــد دســتوری *۱۶۶۶#
دریافت کند و در صورت دسترســی نداشــتن به
اینترنــت ،پزشــکان و بیمهشــدگان میتواننــد بــا

مراجعه به کد دستوری  *۴*۱۴۲۰#از استحقاق
درمان مطلع شوند .بنابراین بیمهشده میتواند

ســوابق خود را مشــاهده کند .اگر بیمه شــدهای
که به یکی از بیمههای تکمیلی مراجعه میکند

و بیمهگــر میگوید که اســتحقاق نــداری ،بگوید

مــن خــودم در ســامانه چــک کردهام و مســتحق

هســتم ،بیمهگر مجبور میشود که کار را انجام
دهد».

او دربــاره همــکاری بیمههــای تکمیلــی در

طــرح نسخهنویســی الکترونیــک بیــان میکنــد:

«اغلــب بیمههایــی کــه تحــت نظر بیمــه مرکزی

هســتند نســخههای الکترونیــک را میپذیرنــد.

بیمه آتیهسازان حافظ هم که زیرمجموعه بیمه

مرکــزی نیســت در ایــن زمینــه همــکاری خوبــی
دارد».

مهرشــاد بــا یــادآوری وجــود ســامانه ثبــت

هــر بیمهشــده تامیــن اجتماعــی میتوانــد اســتحقاق درمان خــود را از طریق ســامانه

 eservices.tamin.irیا کد دستوری  *۱۶۶۶#دریافت کند و در صورت دسترسی نداشتن

بــه اینترنــت ،پزشــکان و بیمهشــدگان میتواننــد بــا مراجعه به کد دســتوری  *4*۱4۲0#از
اســتحقاق درمان مطلع شــوند .بنابراین اگر بیمه شــدهای که به یکی از بیمههای تکمیلی
مراجعه میکند و بیمهگر میگوید که اســتحقاق نداری ،بگوید من خودم در ســامانه چک

کردهام و مستحق هستم ،بیمهگر مجبور میشود که کار را انجام دهد

شــکایات اظهــار میکنــد« :ســامانه  ۴۰۲۰بــرای

ثبت شکایات و رسیدگی است و مردم میتوانند
مشــکالت ،انتقــادات و شــکایات خــود را در این
ســامانه ثبت کنند تا به آنها رســیدگی شــود .به

مــواردی کــه در ارتبــاط بــا حــذف دفترچــه اعالم
شــده اســت کمتــر از دو تــا ســه روز رســیدگی
میشود و نتیجه آن به اطالع شخصی که اعالم

شکایت کرده است ،میرسد.

دکتر انزلی ،مســئول فنی داروخانه انزلی،

پیشبینیهای خوشبینانه بانک مرکزی اروپا
ترجمه :محمود نواب مطلق

بانــک مرکــزی اروپــا بهتدریــج خریــد اوراق

بهــادار را کاهــش میدهــد و پــس از یک ســال و
نیــم کــه از وضع بحرانی کرونا میگذرد به بهبود

نظام بانکی که بر پایه طال اداره نشود ،عامل اصلی فساد و

 ۹ســپتامبر ( ۱۸شــهریور) منتشــر کــرد کاهــش

رکو و رکود تورمی را از بین ببرند نظام بانکداری بر پایه طال را

اعــالم کــرد .در این اطالعیه همچنین آمده اســت

و بدون پشتوانه اقدام به خلق پول میکند ،از میان بردارند.

بحــران کرونا خود در زمینههای اقتصادی بازگردد

برپایه چنین کسری عجیبی ،خاصهخرجی نکنید چون اوضاع

شــورای مدیــران ایــن بانــک بــر ایــن باورنــد

پایهگذاری کنند و بانکداری فعلی را که بر پایه ذخیره جزئی

بیمههایــی مثل بیمه آتیهســازان

بیمهشــدگان تأمیــن اجتماعــی را در سرنســخه

درصــدی هزینه درمان و خیلی موضوعات هزینه بر ،افســار

اخاللگری است .اگر می خواهند فساد را بخشکانند ،تورم و

و دی و  ...ســامانههای آن را

تکمیلــی بــه شــعب داده شــده اســت .هــر بیمه

نســخه الکترونیــک ،پزشــکان میتواننــد نســخه

شاخصهای اقتصادی امیدوار است.

بانکداری را نمیکشــید ،حتما ایشــان به خوبی میدانند که

در ایــن بــاره میگویــد« :مــردم

در سایت روزنامه بخوانید:

بیمــه مرکزی ارائه شــده اســت و

کارمنــدان شــعب بیمــه تکمیلــی اظهــار میکند:

ایــن بانــک در اطالعیــهای کــه پنجشــنبه

خریــد اوراق قرضــه بهــادار در بازارهــای مختلف را
ایــن بانــک در نظــر دارد بــه مواضــع قبــل از دوران

ایران آینده ،تاب ترکیدن یک ابرحباب عجیب را ندارد .لطفا

و اقدامات فوقالعاده این دوران را متوقف کند.

بدتر میشود و نیت خیر شما ،نتیجه عکس می دهد.

کــه «اوضــاع مالی به گونه شــده اســت که امکان

کاهــش خرید اوراق قرضــه بهادار

در بازارهــای مختلــف بــرای ایــن

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک مهیاســت و دیگــر نیــاز بــه
خریدهــای فــوری در چارچــوب

برنامــه خریدهــای فــوری اوراق
قرضه برای مقابله با بحران کرونا

وجــود نــدارد ».این برنامــه در ماه
مــارس ســال  ( ۲۰۲۰فروردیــن

 )۱۳۹۹بــا پیشبینــی تأمیــن یک میلیــارد و ۸۵۰

میلیون یورو تصویب شد.

بر اســاس تأکیدات کریستین الگارد ،رئیس

بانــک مرکــزی اروپــا ،اعــالم کاهــش خریــد اوراق
قرضــه زمانــی صــورت میپذیــرد که شــاخصهای

اقتصــادی در منطقــه یــورو بهتــر شــده انــد .او در

ایــن بــاره گفــت« :انتظــار داریــم
فعالیتهای اقتصادی تا پایان سال

نســبت بــه زمــان قبــل از شــروع

کرونــا افزایــش یابــد .بیــش از ۷۰
درصــد از افــراد بالــغ و بزرگســال
واکســن زدهانــد و همیــن امــر از
ســرگیری فعالیتهــای اقتصــادی را

بــه نحــو معنــاداری تســهیل کرده

اســت .بدیــن ترتیــب مصرفکنندگان مــی توانند

بیشــتر پــول خــرج کننــد و تولیدکننــدگان هــم
میتوانند بیشتر محصول تولید کنند».

بانــک مرکــزی اروپــا ،همچنیــن رشــد بــاالی

اقتصادی را پیشبینی کرده اســت .این مؤسســه

پولــی ،رشــد  ۵درصــدی را در مقابــل رشــد اعــالم

شــده قبلــی  ۴/۶درصــد پیــش بینــی میکنــد کــه

یــک جهــش اقتصــادی قطعــی پــس از یــک ســال

رکود اقتصادی در ســال ( ۲۰۲۰زمســتان  ۱۳۹۸تا
زمستان .)۱۳۹۹

در ایــن حــال بانــک مرکــزی اروپــا تــورم

 ۲/۲درصــدی را نیــز بــرای ســال ( ۲۰۲۱زمســتان

-۱۳۹۹زمســتان  )۱۴۰۰پیشبینــی میکنــد .امــا

کرسیتین ال گارد این اطمینان خاطر را هم داد که
«افزایــش قیمتهای فعلی حتما موقت هســتند».

در انتهــا بانــک مرکــزی اروپــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد
کــرد که نرخ ســود اصلی خــود را تغییر نمیدهد.

اجــالس بعــدی مدیــران پولی منطقه یــورو در ماه

دسامبر (آذر) برگزار میشود.

منبع :یورونیوز
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آغاز واکسیناسیون شاغالن
مراکز اقامتی در ایران
رئیــس هیــأت مدیــره جامعــه هتلــداران ایــران

اقتضائــاتواکسیناســیونشــاغالندرمراکــزاقامتــی

کشورراتشریحکرد.

جمشــید حمــزهزاده بــه ایســنا گفــت :فرآینــد

واکسیناســیون هتلــداران و شــاغالن در هتلهــا آغــاز

عکسraconteur.net:

اخبـــــــــــــــــار

ارزش۴۵میلیارددالری
بازاراقتصاددیجیتالایران

اخبـــــــــــــــــار

آغاز فروش فوقالعاده
 ۳محصول ایرانخودرو
از فردا
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بیســت و دومیــن

مرحلــهفــروشفوقالعادهمحصــوالتخودراباعرضه

ســهمحصــولپرمتقاضــیازیکشــنبه۲۱شــهریوربــه

شده است .تعداد محدودی از استانها دو دوز واکسن

مدتسهروزاجرامیکند.

مشاغل مرتبط با هتل و دیگر مراکز اقامتی ،با معاونت

در ایــن مرحلــه از فــروش فوقالعاده ،ســه محصول پژو

اینکه فهرســت شــاغالن در این بخش به این معاونت

بنزینی عرضه میشود.

کوویــد را زدهانــد و بــرای واکسیناســیون سراســری تمام

بــه گزارش گروه صنعتی ایــران خودرو (ایکوپرس)

وزارت بهداشــت هماهنگــی شــده اســت ،بــه محــض

 ۲۰۷دســتی ســقف شیشــهای ،پــارس  TU۵و پــارس

و دانشــگاههای علــوم پزشــکی ارائــه شــود ،بالفاصلــه

مشــتریان نهایــی نیــز چهارشــنبه  ۲۴شــهریورماه از

او افزود :تعدادی از استانها فهرست شاغالن در

انتخاب خواهند شد .مراسم قرعه کشی ،ساعت  ۱۰صبح

تا روز شــنبه ســایر اســتانها هم اســامی را ارسال کنند

خــودرو بــه نشــانی  ikco.irو نیــز صفحه ایــران خودرو در

اکســل در اختیار تشــکلهای اســتانی قرار گرفته اســت

متقاضیــان میتواننــد از یکشــنبه تــا پایــان

از این فرم را میتوانند به دانشــگاه علوم پزشــکی شــهر

فــروش اینترنتــی محصــوالت ایــران خــودرو بــه نشــانی

واکسیناسیون آغاز میشود.

طریــق قرعه کشــی با حضور نماینــدگان نهادهای نظارتی

ایــن بخــش را بــه ایــن جامعــه فرســتادهاند و امیدواریم

روز چهارشنبه به صورت مستقیم از پایگاه اینترنتی ایران

تــا تزریــق واکســن ســریع بــه ســرانجام برســد .دو فــرم

آپارات به نشانی  ikco_irپخش خواهد شد.

کــه بایــد مشــخصات شــاغالن را وارد کننــد .یک نســخه

روز سهشــنبه هفتــه آینــده بــا مراجعــه بــه ســایت

خود تحویل دهند ،با آنها هماهنگی شده و در جریان

 esale.ikco.irنسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

واکسیناسیون مشاغل مربوط به این بخش هستند.

گــروه صنعتــی ایرانخــودرو  ۶شــهریورماه جــاری

او تاکیــد کــرد :شــروع واکسیناســیون بــه ســرعت

عمل تشکلهای استانی ارتباط دارد.

حمــزهزاده گفــت :بــه ســایر کارکنان مراکــز اقامتی

اطالع داده شــده که واکسیناســیون آنهــا نیز همزمان

بــا هتلهــا انجام شــود .آنها هم بر اســاس فرمتی که
تعییــن شــده اســت میتواننــد اســامی شــاغالن مراکــز
اقامتــی را ارائــه دهنــد تــا واکسیناســیون تمــام کارکنان

مراکز اقامتی کشور در اولویت انجام شود.

او تاییــد کــرد که بومگردیهــا ،مهمانپذیرها ،هتل

آپارتمانهــا و ســایر شــاغالن در مراکــز اقامتــی رســمی
میتوانند در این مرحله و با اولویت واکسینه شوند.

رییــس هیــأت مدیــره جامعــه هتلــداران بــا اشــاره

بــه پیگیریهــای وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و

صنایــع دســتی بــرای جلب موافقــت وزارت بهداشــت با
واکسیناســیون کارکنــان هتلهــا و اقامتگاههای رســمی

در اولویت ،یادآور شد :ما از چندماه قبل ،از دفتر دکتر
رئیسی معاون وزارت بهداشت نیز پیگیر واکسیناسیون

در اولویت بودیم و مکاتباتی هم انجام شده بود.

کارکنــان هتلها و هتلداران در دســتهبندی جدید

وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی کرونــا جــزو مشــاغل در
اولویت واکسیناســیون قرار گرفتهاند .ســخنگوی ســتاد

ملی کرونا هفته گذشته این خبر را اعالم کرد .هرچند،

معاون گردشگری تاکید کرد همه مشاغل گردشگری در
اولویــت واکسیناســیون قرار گرفتهانــد و این اولویت به
هتلداران محدود نشده است.

گرانفروشی پروازهای اربعین
در کنار قیمتهای نجومی
درحالیکهقیمتپروازهایاربعینروزپنجشنبه

اعالمشــد،برخــیایرالینهایداخلیاقــدامبهعرضه

ایــنبلیــتباالتــرازنــرخمصــوبدرکنــارقیمتهــای

نجومیایرالینهایخارجیکردهاند.

پس از اعالم رسمی توافق دو کشور ایران و عراق

بــرای اعــزام  ۳۰هــزار زائــر ایرانی آن هم فقــط از طریق
مرزهــای هوایــی دو کشــور ،روزپنجشــنبه قیمــت بلیت
پروازهای اربعین اعالم شد.

محمــد حســن ذیبخــش ،ســخنگوی ســازمان

هواپیمایــی کشــوری در گفتوگــو بــا ایســنا در ایــن باره

اعــالم کــرد :براســاس توافقهــای صــورت گرفتــه بیــن

از عرضــه پنــج محصــول پرطرفــدار خــود در طــرح پیــش

طبــقبررســیها،ارزشبــازاراقتصــاد

وغیــره کــه بــه حدی فزونــی یافته کــه طالبان

 ۴۵میلیارد دالر برســد ،اما آمارها حکایت از

اینترنتی۲۰درصــد ،خدمــات فناوری اطالعات

اســتوبیشــتراســتارتاپهاناظــربــهحوزه

و راهانــدازی مشــاغل وکســب وکارهای حوزه

درحدود۴۰هــزار میلیــارد تومان بود و در طی

و ســرگرمیها۱۰درصد ،اطالعرســانی ودرج

دیجیتالکشــوربیــن۲۵تا۴۵میلیارددالر

واسطهایوخدماتاند.

واقعی خود را از دست داده ،درمقابل ایجاد
 ICTبه دلیل صرفه اقتصادی و ارائه خدمات

به گزارش تسنیم ،در جهان کنونی یکی

بهینــه با اقبــال فراوانی درمیــان مردم مواجه

اجتماعــی و فرهنگــی درکشــورها قرارگرفتــه،

موسســه اینتربرنــد بــه عنــوان صاحــب

از مولفههایــی کــه محــور توســعه اقتصــادی،

فنــاوری اطالعــات وارتباطــات اســت ،کــه این
روزهــا بعنوان موتور محرکه درامر کارآفرینی
درفضای دیجیتالی مطرح است ،البته با توجه

توســعه و رشــد انقــالب دیجیتالــی دردنیــای
امــروز زمینههای بروز انقالب صنعتی چهارم

نمایان شــده و تحوالت گســتردهتری نســبت
به گذشــته را پیش روی خواهیم داشــت .که

دامنــه گســترده آن دربخشهــای بزرگــی از
کسب وکارها درحال ظهور وبروز است.

آنچه که دراین حوزه قابل توجه اســت،

وجــود لیســتی از میلیونهــا شــغل کــه اگــر

خــود را بــه فنــاوری نویــن مجهــز نکننــد ،از
این گردونه کارخارج و یا کســب وکارشــان با
هزینههای گزافی مواجه خواهد شد ،ازسوی

دیگر ،میزان ســرمایهگذاری درایجاد مشــاغل
درحوزهــای صنعتــی ومعدنــی وســاختماتی

شده است.

نظــر دراستانداردســازی وارزشگــذاری برنــد

درجهــان طــی ســال  ۲۰۱۷بــرای هیجدمیــن
ســال متوالی لیست برندهای برتر وارزشمند

دنیــا را اعالم کرده و شــرکتهای اپل وگوگل
درصــدر ایــن جــدول بــا  ۳تــا  ۶درصــد رشــد
نســبت به قبــل در ارزشگــذاری مواجه بوده
وهمچنیــن ازجملــه بخشهــای برتــر ،کــه

بیشــترین برندهــا رادرایــن لیســت  ۱۰۰تایــی

پیشــتاز کــرده بخــش تکنولــوژی اطالعــات
وفناوری بوده است.

ایــن دارد که تا ســال  ۱۳۹۷حجم بازار فعلی
ایــن ســالها تا  ۱۰۰هــزار میلیــارد تومان هم
برآورد میشــود ،که با این احتســاب ،با وضع

مطلــوب بــا ایــن بــازار فعلــی شــکاف زیــادی
داریم.

اســت ،بــا کمبودهــای عدیــدهای درایــن فضــا
مواجهایــم زیراتعــداد محتــوای وب فارســی

حــدود یــک هــزارم وب جهانی اســت با توجه
بــا ظرفیتهــای نیــروی انســانی پیــش گفته،

علیرغم ظرفیتها ،اقدامات مطلوبی بدست

نیامــده اســت .مطالعــات وبررســیها نشــان
میدهــد کــه فقــط  %۲۵محتــوی تولیدی وب

فارســی مطالبــی قابــل اعتنــا ،مفیــد وعلمــی

را داریــم اگــر بــا وجود بســترهای زیرســاختی

شــویم ،باید بازار آن درکشــورمان بین  ۲۵تا

کــه بیشــترین محــدوده فعالیــت کاری ایــن

دربازارهــای محلــی و تنها فقــط یک درصد در

تولیــد محتــوا درزبــان ،خــط وگویش فارســی

آمارهــای درایــن رابطــه اشــاره دارد بــه

انــدازه از اقتصــاد حــوزه  ICTرا برخــوردار

درصد راشــامل شــدهاند .الزم به ذکر اســت،

آنچــه کــه ناخوشــایند اســت ،دربخــش

بــا درنظــر گرفتــن جمعیــت  ۸۰میلیونی

دربخــش فناوری اطالعــات وارتباطات همین

آگهیهــا ۷درصــد ،حمــل ونقــل ولجســتیک

 ۵/۵درصــد ،تبلیغــات ،غذا ،گردشــگری ۴/۴

استارتآپها بیش از ۵۰درصد درداخل کشور

دارد ،و  %۷۵مابقــی فاقــد توجــه تکــراری

درکشــورمان اینکــه یــک درصد جمعیــت دنیا

وارتباطــات ۱۲درصــد ،مشــاورههای آموزشــی

وکپیبرداری شده است.

انواع فعالیتهای ایجادشــده اســتارت آپها

تــا ســال  ،۱۳۹۷اســتارت آپهــای بخــش

خریــد وفــروش کاالو ایجــاد فروشــگاههای

 ۴۰درصــد در بازارهــای اســتانی  ۷،درصــد

بازارهای منطقه و  ۶دهم درصد در بازارهای

جهانی حضور دارند .حال چرا استارت آپها

بیشــتر در فضــای واســطهای وتوزیعــی گام
برداشتهاند و حوزه تولید محتوی بطور جدی

جایش خالی اســت و در این رابطه با شــکاف
زیــادی در تولیــد محتــوی علمــی مواجهایــم،
جــای بحــث دارد .که درایــن مقال نمیگنجد،

در پایان شایسته است با عنایت به شرایط و
امکانات ایجاد شده دربرنامههای استارتاپی،
دانشــگاهها،

مراکزعلمــی

وپژوهشــی

وشــتابدهندهها ،توجهات بیشتری به تولید

محتــوی بومــی مفید،علمــی بــرای کشــور و
توسعه کسب وکارها داشته باشیم.

مهلتدریافتوامجدیدکروناتاآذرتمدیدشد
بــاتصویبکارگروهمقابلهباپیامدهای

برایــن اســاس صاحبان مشــاغل ۱۴گانه

کرونابرایمشــاغلآســیبدیدهتاپایانآذر

دارند که برای دریافت وام به ســامانه کارا به

اقتصــادیکرونــامهلــتدریافــتوامجدیــد

تمدیدشد.

در چهــل و نهمیــن جلســه کارگــروه

مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی کرونــا کــه به
ریاســت محســن رضایــی ،معــاون اقتصــادی

رئیسجمهــوری برگــزار شــد ،پیشــنهاد وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان

وام مشــاغل آســیب دیده از کرونا به تصویب
رسید.

آســیبدیده از کرونــا ،تــا پایــان آذر مهلــت

نشانی  https://kara.mcls.gov.irمراجعه و
ثبتنام کنند.

آبان موظفند تسهیالت کرونا را بپردازند.

وام جدیــد کرونــا مختــص صاحبــان

مشــاغل و کســب و کارهــای چهــار رســته

گردشگری ،فرهنگ و هنر ،ورزش و جوانان
و حمــل و نقــل ریلــی و هوایــی اســت کــه

پیــش از ایــن زمــان ثبتنــام تســهیالت

مهلــت ثبتنــام آنها تا آخر شــهریور تصویب

متقاضیــان مشــاغل و کســب و کارهــای

اقتصادی این زمان را سه ماه دیگر و تا آخر

حمایتــی کرونــا و پرداخــت تســهیالت بــه
آســیبدیده از کرونا برابر مصوبه ســتاد ملی

مقابله باکرونا درخرداد  ۱۴۰۰تا پایان شهریور

تمدیــد و اعالم شــده بود کــه بانکها تا پایان

شــده بــود امــا کارگــروه مقابله بــا پیامدهای

آذر تمدید کرد.

مهدکودکهــا ،تاالرهــا ،پارکهــای آبــی

و شــهربازیها پیــش از ایــن بــرای بهرهمنــدی

از وام کرونــا بــه فهرســت کســب و کارهــای
آسیبدیده از کرونا اضافه شدند.

پرداخــت تســهیالت حمایتــی بــه کســب

و کارهــای آســیبدیده از کرونــا از جملــه
سیاســتهای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه

اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و
صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس

 ۱۴رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب

از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده بودند

برای اســتفاده از تســهیالت مذکور به سامانه
کارا معرفی شدند.

ســازمان هواپیمایــی کشــوری و شــرکتهای هواپیمایــی

داخلــی مقرر شــد بلیــت پروازهای اربعیــن کمتر از پنج

میلیون تومان به زائران ایرانی فروخته شود.

وی افــزود :البتــه این قیمت مــورد توافق تنها برای

بــازه زمانــی تعییــن شــده یعنــی از  ۲۸شــهریور تــا ۱۰

مهــر اســت کــه ایرالینها موظــف به اجرای آن هســتند

و پروازهــای اربعیــن بایــد در قالــب ایــن توافق از شــش

فــرودگاه بینالمللــی امام خمینی (ره) ،مشــهد ،شــیراز،
اهواز ،تبریز و اصفهان انجام شود.

فروش مشــارکت در تولید در شــهریور خبر داد و اعالم
کــرد :ثبتنــام در ایــن طــرح از روز چهارشــنبه پنجــم

شهریور آغاز و تا دهم شهریور ادامه دارد.

اعتراض آردسازان به قیمت
سبوس
جعفــر ایزدیــار ،دبیــر کل کانــون آردســازان در

نامهایبهوزیرجهادکشاورزیبابیاناینکهدرصورت
اجرانشــدنمصوبهســتادتنظیمبــازارمبنیبرفروش

ســبوسازطریــقعرضــهوتقاضــایــابــاقیمــت۳۵۰۰

توماندرسامانه،عمالفعالیتکارخانههاوتامینآرد

براینانمردمبامشــکلجدیمواجهمیشــود،گفت
کهمابهالتفاوتقیمتدستوریوقیمتتمامشدهآرد

فروختهشــدهســال۱۳۹۹کهحدود۱.۳هزارمیلیارد

تومــاناســتعلیرغــمتصویــبهیــاتدولــتهنــوز
پرداختنشدهاست.

بــه گــزارش ایســنا ،متن کامل نامه جعفــر ایزدیار،

دبیــر کل کانــون انجمنهــای صنفــی صنایــع آرد ایــران
خطاب به سید جواد ساداتی نژاد ،وزیر جهاد کشاورزی

به شرح زیر است:

همانگونــه کــه اســتحضار داریــد کارخانههــای آرد،

گندم را از دولت خریداری و آرد استحصالی را به قیمت

تعیین شــده به نانوایان عرضه میکنند .از ســال ۱۳۹۳

تاکنــون بــا هــدف جلوگیــری از افزایش قیمــت نان علی

رغم افزایش هر ســاله هزینههای تولید نظیر دســتمزد
کارگــران ،تعمیــر و نگهــداری ،تــورم و ...دولــت اجــازه
افزایــش قیمــت آرد را نــداده اســت؛ بنابرایــن به منظور

جبــران هزینههــای افزایش یافته تولیــد در این مدت از
روشهــای مختلــف از جملــه افزایش قیمت ســبوس از
 ۸۴۰به  ۱۰۰۰تومان و سپس به  ۱۴۰۰تومان و پرداخت

مابهالتفاوت قیمت دســتوری و قیمت تمام شــده اقدام

کرده است که باتوجه به اینکه بررسی ،تصویب و ابالغ

و تســویه ایــن گونــه حســابها روندی بســیاری طوالنی
دارنــد و معمــوال هزینههــای انجــام شــده کارخانههــا بــا

تاخیــر یکــی دو ســاله همــراه میشــد و بــه دلیــل وجــود
تورم ،قدرت خرید مبلغ دریافتی کارخانهها بسیار کمتر

از مبالغ هزینه شده آنها بوده است.

مابهالتفــاوت قیمت دســتوری و قیمت تمام شــده

آرد فروختــه شــده ســال  ۱۳۹۹کــه حــدود  ۱۳هــزار

رئیساتحادیهکاشیوسرامیک:افزایشقیمتبهتولیدکنندگان
تحمیلمیشود

میلیــارد ریــال بــوده ،علــی رغــم تصویــب هیــات دولــت
هنوز پرداخت نشــده و درنتیجــه کارخانهها برای تامین

هزینههــای جــاری خــود و خریــد گنــدم مــورد نیــاز بــا

مشــکالت جدی مواجه شــدهاند و برای حل این مشــکل
بایستی قیمت آرد با سبوس افزایش مییافت که ستاد
تنظیــم بــازار کشــور بــا توجه به آثــار نامطلــوب افزایش
قیمــت آرد در ســبد غذایــی خانــوار تصمیــم گرفتنــد بــا

بــهگفتــهرئیــساتحادیهکاشیســازان

مربــوط بــه نوســانات ارز میشــود بــا افزایش

وی اضافــه کــرد :کارخانجــات تولیــدی

پیــدا میکنــد ممکــن اســت تغییراتــی ایجــاد

افزایش قیمت سبوس به حل این مشکل اقدام کنند و

اربعیــن وضــع دیگــری دارد و بــا وجــود اینکــه  ۱۰روز تــا

افزایــشقیمتتولیدنمیکنندبلکهافزایش

میشوند و در نتیجه این موضوع روی قیمت

افزایــش قیمــت بــه آنهــا تحمیــل میشــود،

مثــال اگــر تقاضــا در عــراق کــم شــود قاعدتــا ً

در قیمــت شــیر در تاریــخ  ۲۶خــرداد امســال مصــوب

(فــروش بلیــت هواپیمــا به قیمــت کمتر از پنــج میلیون

بهــایتمــامشــدهتولیــدبهشــکلیاســتکه

میــزان تقاضــا در عــراق باعث میشــود که در

کارخانههــای آرد فروختــه شــود و به این ترتیب مشــکل

ایــن خبــر در حالــی اعــالم شــد کــه بــازار پروازهای

وکاشــیفروشــان،کارخانجاتتولیدیبرای

آغــاز بــازه زمانــی تعییــن شــده بــرای اجــرای ایــن توافق

قیمــتبــهآنهــاتحمیــلمیشــود،شــرایطو

تومــان) باقــی مانــده اســت ،برخــی از ایرالینهای بلیت

کارخانجاتمجبوربهاینکارمیشوند.

قیمــت ارز ،مــواد اولیــه بــرای تولید نیــز گران
نهایــی محصول تاثیر میگــذارد در ابتدای هر

ســال یــک افزایــش قیمت اعمال میشــود که

به علت افزایش هزینه حقوق پرســنل اســت

پروازهــای خــود را باالتــر از ســقف نرخــی تعییــن شــده

مصطفی گودرزی در گفتوگو با ایلنا در

عــالوه بــر ایــن در یــک ماه گذشــته نوســانات

بــه عنــوان مثــال یکــی از ایرالینهــا قیمــت بلیــت

اظهــار کــرد :با توجه بــه اینکه بخش زیادی از

تولیدکنندگان را مجبور کرد تا افزایش قیمتی

را پنــج میلیــون و  ۲۹۲هــزار تومــان تعییــن کرده اســت

صــادر میشــود ،خوشــبختانه میــزان تولیــد و

و دقیقــا یکــی از تنهــا پروازهایــی بــوده که باالتــر از نرخ

است.

عرضه کردهاند.

مورد وضعیت تولید و بازار کاشی و سرامیک

هواپیمــای تهران-نجــف در روز چهارشــنبه  ۳۱شــهریور

تولیدات داخلی ما در حوزه کاشی و سرامیک

و جالبتــر اینکــه چــرا این پــرواز تنها پــرواز چارتری بوده

میــزان تقاضــای داخلــی و خارجــی متناســب

در کنــار شــرکتهای هواپیمایــی داخلــی نیــز

وی در ادامــه بیــان کرد :تولید کشــور در
مورد کاشــی و ســرامیک ســاالنه حدودا ً بیش

مصوب عرضه شده است.

ارزی را نیز تجربه کردیم این موضوع برخی از
روی محصوالت خود داشته باشند .البته باید

توجــه داشــت کــه همــه تولیدکننــدگان نیــز
افزایــش قیمــت ندادنــد بلکــه تعــدادی از آنها

ایــن کار را کردنــد .میــزان افزایــش قیمت هم

عموما حدود  ۱۰درصد بوده است.

بــرای افزایــش قیمــت تولیــد نمیکننــد بلکــه
شــرایط و بهــای تمــام شــده تولیــد بــه شــکلی
اســت کــه کارخانجــات مجبــور بــه ایــن کار

میشــوند؛ افزایــش قیمــت امــروز بــر اســاس

کشــش بــازار نیســت بلکــه بــر اســاس بهــای

تمام شــده اســت .در گذشــته افزایش قیمت
بــر اســاس کشــش بــازار اتفــاق میافتــاد امــا

امــروزه آنقــدر بهــای تمام شــده افزایــش پیدا
کــرده کــه تولیدکننــدگان را مجبور به افزایش
قیمت میکند.

گودرزی خاطرنشان کرد :البته نمیتوان

گفــت کــه در آینــده دقیقــا همین رونــد ادامه

شــود کــه روی بازار تاثیر داشــته باشــند برای

در بــازار داخلــی مــا تاثیر میگذارد .کم شــدن

بــازار داخلــی عرضــه بیش از تقاضای شــده و
کشــش بــازار منفــی شــود .عکــس ایــن اتفاق
هم ممکن است یعنی اگر شرایط برون مرزی
بــه ســمتی رود کــه تقاضــا بــرای کاالی ایرانی
افزایش پیدا کند تولیدکنندگان ممکن اســت

در داخل کشور به افزایش قیمت رغبت پیدا
کننــد .امــا در حــال حاضــر افزایــش قیمت به

علت کشــش بازار نیســت بلکه موضوع بهای
تمام شده است.

پس از بررســی کارشناســی و لحاظ کردن بهای ســبوس
کردنــد کــه ســبوس بــا مکانیســم عرضه و تقاضا توســط

نقدینگــی کارخانههــا حــل شــده و از تعطیلــی و اختالل
در روند تامین آرد جلوگیری شود .اما جناب آقای دکتر
گیالنپور طی نامهای مورخ  ۱۵شــهریور اعالم کردند که

باتوجــه بــه مشــکالت موجــود در حــوزه دامپــروری نــرخ
ســبوس بــه روال گذشــته یعنــی هــر کیلــو  ۱۴۰۰۰ریــال
بازگــردد و بــه این ترتیب حل مشــکالت دامهای کشــور
را به حل مشکل تامین نان مردم ارجحیت داده اند.

جنــاب آقــای دکتــر ســاداتی نــژاد بــه اســتحضار

میرســاند کارخانههــای آرد در ســال  ۱۳۹۹هزینــه
تولیــد آرد را نقــدا پرداخــت کردهانــد و علیرغم تصویب

ایرالینهــای خارجــی نیــز در ایــن بــازار بــا نرخهــای

از  ۴۰۰میلیون متر مربع است .البته این رقم
مربــوط بــه ســال  ۹۹بــوده و قاعدتــا ً در ســال

نکردهانــد و افزایــش هزینههای تولید ســال جاری هنوز

در حیطه وظایف ســازمان هواپیمایی نیســت اما آیا این

گــودرزی افزود :بالغ بر  ۳۵تا  ۴۰درصد

کارخانجــات آرد بیــش از ایــن امــکان تامیــن هزینههای

تا بیش از  ۴۰میلیون تومان متفاوت اســت به آشــفته

و ســرامیک صــادر میشــود .عــراق بزرگتریــن

تنظیــم بــازار جهــت فروش ســبوس به صــورت عرضه و

اساســا این ســوال مطرح میشود که در اربعین امسال

اســت؛ شــاید بتوان گفت حدود  ۸۰درصد از

از ســوی عــراق و نبــود مشــکل بــرای پشــتیبانی کامل از

دیگــر ماننــد پاکســتان و آســیای میانــه و بــه

پروازهــای گــران قیمــت و لوکــس آن هــم بــرای زیارت و

جزوه اهداف صادراتی ما هســتند افغانستان

نجومیشان جوالن میدهند.

گرچــه نظــارت بــر شــرکتهای هواپیمایــی خارجی

جاری افزایش مییابد.

نرخهــای عجیــب و غریب که از حدود  ۱۰میلیون تومان

از محصــوالت تولیــدی ایــران در زمینه کاشــی

شدن بازار از سوی ایرالینهای داخلی دامن نمیزند؟ و

هــدف صادراتــی مــا بــرای کاشــی و ســرامیک

بــا وجود تعییــن محدودیت پذیرش  ۳۰هزار زائر ایرانی

بــار صادراتــی ما به عــراق میرود .کشــورهای

ایــن پروازهــا از ســوی ایرالینهــای داخی ،چــه نیازی به

صــورت جزئی کشــورهای آفریقایــی و اروپایی

حضــور زائــران در عراق برای شــرکت در مراســم اربعین

نیز یکی از کشورهایی بود که صادرات کاشی

البتــه ذیبخــش در ایــن بــاره نیــز گفتــه بــود کــه ما

تحوالت سیاسی در این کشور فعال مشخص

وجود دارد؟

و سرامیک به این کشور داشتیم اما به علت

نظارتــی روی ایرالینهــای خارجــی نمیتوانیــم ،انجــام

نیست چه سرنوشتی خواهد داشت.

ایرانی از آن اســتفاده نخواهد کرد و ایرالینهای ایرانی

کاشیفروشان با اشاره به قیمت این محصول

دهیم اما این پروازها کانکشنی و لوکس است که زائر
این پروازها را برنامهریزی کرده و انجام میدهند.

رئیــس

اتحادیــه

کاشیســازان

و

تصریــح کــرد :بخشــی از هزینههــای تولیــد

هیــات دولــت هنــوز مطالبــات ســال  ۱۳۹۹را دریافــت

محاســبه و پرداخت نشــده اســت و در نتیجه نقدینگی

جــاری کارخانــه و خریــد گنــدم را نــدارد و مصوبه ســتاد

تقاضــا تنهــا راهــکار برون رفتــاز این معضل بوده اســت
که پس از کارشناســیهای متعدد مصوب و ابالغ شــده
اســت و حــاال چنانچــه بــا نامــه مــورخ  ۱۵شــهریور آقای

دکتــر گیالنپــور ایــن مصوبــه لغو شــود کارخانههــای آرد

بــا مشــکل بســیار جــدی در فعالیــت جاری خــود مواجه
خواهند شد.

بنابراین برای جلوگیری از اختالل در روند فعالیت

کارخانهها و تامین آرد خواهشــمند اســت دستور دهید

بــه لغــو ابالغیــه آقــای دکتــر گیالنپــور اقــدام و اجــرای
مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار مبنــی بر فروش ســبوس از

طریــق مکانیســم عرضــه و تقاضــا و بــا افزایــش قیمــت

آن بــه  ۳۵هــزار ریــال و عرضــه در ســامانه وزارت جهاد

کشاورزی به حل مشکل اقدام شود.

تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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«برخی به دنبال قلعوقمع صنعت تولید مواد
دارویی هستند»

اخبـــــــــــــــــار

تایرهای غیرمصرفی مجوز
صادرات میگیرند
رئیــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان الســتیک

میگویــد بــه برخــی از تایرهــای کشــاورزی کــه تولیــد

اخبـــــــــــــــــار

افزایش ۵۳درصدی صادرات
به ترکیه
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ،این اظهارنظر را در واکنش به سخنان مدیرکل امور دارویی
سازمان غذا و دارو مطرح کرد

میشــوند و در داخــل کشــور مصرفــی ندارنــد مجــوز
صادرات داده میشود

داوود ســعادتینژاد در گفتوگــو با میــزان ،درباره

صــدور مجوز ابالغ صــادرات تایر ،گفت :امکان صادرات

تایرهایــی کــه در ایران مصرف نمیشــوند وجود دارد اما

اگر در داخل کشور مصرف داشته باشند بهتر است در
این باره کار کارشناسی صورت گیرد مخصوصا ً تایرهای

میگویــد افــرادی امــروزه ناجوانمردانــه و بــا

او افزود :به برخی از تایرهای کشــاورزی که تولید

برخــالف منویــات رهبــری مبنــی بــر حمایــت

دارویــی ،شــیمیایی و بســتهبندی دارویــی

 ۱۲به  ۴و یا تایرهای کشاورزی که وجود دارد.

اهــداف خــاص بــرای تخریــب ایــن صنعــت و

میشــوند و در داخــل کشــور مصرفــی ندارنــد مجــوز

از تولیــدات داخلــی برای قلــع و قمع صنعت

مصــرف کمتــری دارنــد را صــادر میکننــد و تایرهایی که

به گزارش خبرگزاری مهر ،سیدمحمدرضا

صــادرات داده میشــود؛ بنابراین تایرهایــی که در ایران

تولید مواد دارویی قدم برداشتهاند.

در داخــل کشــور مصــرف دارنــد را صادر نمیکننــد ،زیرا

موسوی گفت :اگر ادعا میکنید قیمتگذاری

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان الستیک درباره

برعهده وزارت بهداشت است ،چرا با گذشت

هزینههای واردات نیز باالست.

شرایط پیشآمده ما نتوانستیم صادرات زیادی داشته

باشــیم بــه همیــن دلیل افزایــش صــادرات ۵۳درصدی
زیاد و شگفتانگیز به نظر میرسد.

مهــرداد ســعادت در گفتوگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا

عکس borna.news :

رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان مــواد

کرد ،از آنجا که در مدت مشــابه ســال گذشته به علت

وضع تولید و عرضه تایر ،گفت :اکنون تولید تایر بسیار

بوده و در دوسال گذشته کرونا فشار اقتصادی را ایجاد

او افــزود :بهتــر نیســت در ایــن روزهــای

ســعادتینژاد بیــان کــرد :بــه علــت کمتحرکــی

ایجــاد موانــع تولیــد نکنــد و بــا انتشــار آمــار

کاهشیافتــه اســت همچنیــن در تأمیــن مــواد اولیــه

کمنمایــی زحمــات و ســختیهای صنعتگــران

خــوب اســت و عرضه هم وجــود دارد ،ولی متقاضی کم

ماشــینها و کــم شــدن مســافرتها مصــرف تایــر نیــز

مشکلی وجود ندارد.

در ســال رفــع موانــع تولیــد و پشــتیبانیها

صادرات ما به ترکیه رقم خاصی نیست.

این مدت ۱میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر بوده است اما رقم
بزرگی نیست .ما قابلیت ساالنه ۱۵میلیارد دالر مبادله

تجاری را با ترکیه داریم .از این میان حدود ۶۵۰میلیون
دالر صادرات ما به ترکیه و حدود  ۵۵۰میلیون دالر هم
واردات از این کشور بوده است.

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه

خاطرنشان کرد :بیشتر اقالم صادراتی ما به ترکیه مواد

اولیــه و خــام ،خشــکبار و محصــوالت کشــاورزی بــوده،
کاالی ساختهشــده بیــن اقــالم صادراتــی مــا بســیار کــم
اســت .واردات ولی از این کشــور بیشــتر کاالی ســاخته

موســوی ادامه داد :قطعا ً این سندیکا با

شده بوده است.

ســعادت در پاســخ ســوالی در مــورد وضــع

هرگونــه خالف و فســاد مقابلــه میکند ،حتی

واکسیناســیون ایرانیــان در ترکیــه گفــت :کشــور ترکیــه

در زمینــه تولیــد و شــرکتهای عضــو خــود و

بــه هیچوجــه بــرای ایرانیــان غیرمقیــم واکسیناســیون

هــر عقل ســلیمی میداند که اگــر اینترمدیت

بــا ارز دولتــی وارد شــود بایــد بــا همــان نــرخ
دولتــی محاســبه و فــروش بــرود .همچنیــن

قیمتگــذاری مــواد اولیــه ســالها اســت بــر
مبنــای مقایســه با قیمتهای جهانــی و صرفا ً

رئیــس کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس میگوید اگر

در کشــور بــه میــزان کافــی پارچههــای رومبلــی تولیــد

حمایــت حــدود ۲۰درصــد باالتــر کــه ناشــی از

میشــد نظر کمیســیون این بود که نیاز کشــور باید از

نبود حمایت گمرکی در تعرفهها است صورت

تولید داخل تأمین شود اما نیاز کشور بیشتر از تولید

میگیرد و سندیکا همواره با قیمتهای باالتر
برخورد کرده است و اعضای سندیکا کامال ًدر

داخل است.

حســن شــجاعی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری مهــر،

تمامــی مــوارد این موضوع را لحاظ کرده و اگر

درباره جزئیات پیگیری پرونده واردات پارچه رومبلی که

در مــوارد معــدودی هم خالفی صــورت گرفته

بــه کمیســیون اصــل  ۹۰ارجاع شــده اســت ،اظهــار کرد:

باشد ،وظیفه مراکز قانونی و نظارتی پیگیری

تحقیقــات در مــورد پارچههای رومبلی در ســطح کشــور

و برخورد با آنها است.

نشــان میدهد نیاز صنعت مبلمان کشــور به پارچههای
رومبلــی حــدودا ً بیــش از ۱۰۰میلیــون متر مربع در ســال

او خطــاب بــه مدیــرکل امــور دارویــی

ســازمان غــذا و دارو ،گفــت :شــما اگــر داروی

است و پارچه تولیدی در داخل کشور کفاف مقدار مورد

نهایــی یــا هر محصولــی را از هند و چین وارد
کنیــد قطعــا ً به مراتب ارزانتــر از تولید داخل

نیاز صنعت مبل را نمیدهد و نیازمند واردات هستیم.

او ادامــه داد :پارچــه رومبلی یک کاالی واســطهای

خواهــد بــود ،چــاره چیســت؟ تولیــد دارو و

اســت و نــه مصرفــی و از همیــن منظــر صنعــت مبلمان

محصــوالت داخــل کشــور را جمــع کنیــم؟ اگر

کشــور وابســته بــه تأمیــن پارچــه اســت اما اکنــون برای

قیمــت مــواد موثــره دارویــی را بــا محصــوالت

تأمیــن ایــن نیــاز از خارج از کشــور مشــکالتی بــه وجود

آنجا که در مدت مشــابه ســال گذشــته به علت شــرایط

او افــزود :میــزان حجــم مبــادالت ایــران و ترکیه در

تالش کند.

رئیس کمیسیون اصل :۹۰
تولید داخلی پارچه رومبلی
کفاف نیاز کشور را نمیدهد

کشــور نیــز مثبــت بــوده اســت اما بایــد توجه داشــت از

و شــگفتانگیز بــه نظــر میرســد ولــی االن هــم میــزان

جابجایــی دولــت خــود را آلــوده بــه شــائبه

سراســر کذب و تشــویش اذهان عمومی برای

صــادرات بــه ترکیــه مواجه بودیم و تــراز تجاری ما با این

بــه همیــن دلیــل افزایــش صــادرات ۵۳درصــدی زیــاد

در هیچ دولتی این قانون اجرا نشده است.

کرده است.

خوشــبختانه در چهارماهــه ابتــدای امســال بــا افزایــش

پیشآمده ما نتوانســتیم صادرات زیادی داشــته باشــیم

در حــوزه مــاده اولیــه امــری قانونــی اســت و
بیــش از ۳۰ســال از عمر ایــن صنعت تاکنون

در مــورد آخریــن وضــع تجارت ایــران و ترکیه اظهار کرد:

انجــام نــداد .ترکیــه مثــل ارمنســتان نبــود کــه بتــوان
چینــی مقایســه میکنیــد باعــث افتخــار ایــن

او در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه اعضــای

منویــات رهبــری مبنی بر حمایــت از تولیدات

دارو و بیشاظهاریهای این حوزه هم در این

دارویی را در کشــور تولید میکنند که نزدیک

او گفــت :ایــن ســندیکا بــه هیچعنوان با

صنعــت اســت .بــد نیســت در حــوزه واردات

مــدت نگاهــی بیاندازیــد تا بیمــار ایرانی دهها
برابر قیمت واقعی آن پرداخت نکند.

موسوی افزود :ای کاش میتوانستید از

نزدیک مراحل تولید و واکنشهای شــیمیایی
را مالحظه کنید که در رآکتورها و ماشینآالت

پیشــرفته ،تحــت دماهــا و فشــارهای مختلف
و فرآیندهــای پیچیده شــیمیایی چــه اتفاقاتی

میافتــد .ای کاش میدیدیــد کــه از مــواد

پایــه نفتــی و شــیمیایی تحــت چــه دانــش و

تکنولــوژی ،محصوالتــی بــه عنــوان داروی
خوراکــی و تزریقــی تولیــد میشــود .ای کاش
ایــن تغییــر ماهیتها را در صنعت شــیمی به

دارو را از نزدیک مشاهده میکردید تا اینقدر
نســبت به بی ارزش و کم ارزش شــمردن این
صنعت سخن نمیراندید.

ســندیکا تــا امــروز  ۳۹۸قلــم مــواد موثــره

بــه ۷۲درصــد از نیــاز کشــور را تأمیــن میکند

و از  ۴۶شــرکت تولیــد مــواد موثــره دارویــی
 ۴۱شــرکت دانشبنیــان هســتند کــه حــدود
۹۰درصــد اســت ،گفــت ۳۷۷ :محصــول نیــز

در حــوزه محصــوالت جانبــی و اکســیپیانت و
مکمل تولید میکند و تقریبا ً تمام نیاز کشور

در ایــن حــوزه را تأمیــن میکنــد .ضمنــا ً ۱۰۰
درصد محصوالت بستهبندی دارویی به لطف

الهی در کشور تولید میشود.

موســوی افــزود :صــادرات محصــوالت

تولیــدی ایــن شــرکتها به بیش از  ۴۰کشــور
دنیــا و شکســت انحصار تولیــد در محصوالت

بســیار خــاص از دیگــر توانمندیهــای ایــن
صنعــت بــوده کــه امــروزه ناجوانمردانــه و بــا

اهــداف خــاص بــرای تخریــب آن و بــر خــالف

داخلی برای قلع و قمع آن قدم برداشتهاند.

قیمتگــذاری مواد موثره تولیدی شــرکتهای

خــود کــه هیچگونــه ارز حمایتــی و دولتــی
نمیگیرند و تابع متغیرهای وسیع و گسترده

در قیمــت تمامشــده هســتند موافــق نیســت
و ایــن صنعــت بر اســاس معیارهــای عقالیی،

عادالنــه ،شــرعی و کســب و کار نســبت بــه
محاســبه قیمت تمامشــده خود اقدام کرده و

بــا قیمــت تعیینشــده محصــوالت خــود را در

معــرض خریــد مصرفکننــدگان قــرار خواهــد

داد ،آنهــا نیــز میتواننــد آزادانــه در رابطــه بــا
خرید اقدام کنند.

موســوی افزود :ســندیکا با قیمتگذاری

عادالنه با ضوابط مشخص و مبتنی با قوانین
محصوالتــی کــه ارز حمایتــی دریافت کردهاند
موافق است و از آن حمایت میکند.

آمده است.

بــرای واکسیناســیون بــه آن ســفر کــرد .در خــود ترکیــه

۷۵میلیــون دز واکســن زده شــده اســت امــا شــاید یــک

مــورد هــم نبــوده کــه به افــراد غیرمقیــم واکســن تزریق
کنند .ســختگیری زیادی در این کشــور وجود داشــت که

برای واکسن حتما باید اقامت ترکیه داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات:
امکان تامین مواد اولیه با ارز
حاصل از صادرات وجود دارد
به گفته رئیس کنفدراســیون صادرات ،اگر دولت

ارز کاالهــای اساســی را تامیــن کنــد ارز مــورد نیاز برای
واردات مــواد اولیــه کارخانههــا و اقالم ضــروری غیر از

کاالهای اساســی ،از محل ارز حاصل از صادرات قابل

تامین است.

محمــد الهوتــی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری

صداوســیما ،با بیان این که هماکنون تراز تجاری کشــور

رئیــس کمیســیون اصــل  ۹۰در رابطه با مشــکالت

اتاق تهران گزارش داد :چالشهای صدور و تمدید کارت بازرگانی

ایجاد شده ناشی از ترخیص نشدن این پارچهها گفت:

ترخیص نشــدن پارچه از گمرک موجب شــده که قیمت

پارچههــا به شــدت افزایش پیــدا کند .این کمبود پارچه

و افزایــش قیمتهــا ،تولیدکنندگان صنعــت مبلمان در
کشــور را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت .همچنیــن در

مشــکالتی همچون بروکراســی ،پروسه

قیمت نهایی مبل تأثیر چشمگیری داشته و منجر شده

صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی را از حــدود

او تأکیــد کــرد :سیاســت جمهــوری اســالمی
قطعــا ً حمایــت از تولیــد داخلــی اســت امــا ایــن کار باید

 ۹۰روز (سامانه جامع تجارت) افزایش داده

است.

کافــی پارچههای رومبلی تولید میشــد نظر کمیســیون

کســبوکار اتــاق بازرگانــی تهران به خواســت

اکنون نیاز کشور به پارچه بیشتر از تولید داخل است.

و صــدور کارت بازرگانــی پرداختــه ،مشــکالتی
کــه عمال ًقاتالن زمان طالیی تجارت هســتند.

نیســت باید از تولیدکنندگان داخلی برای اینکه توسعه

التــزام نداشــتن بــه آییننامــه اجرایــی صــدور

مبل تولیدی گرانتر به دست مردم برسد.

۱۴روز (ســامانه هوشــمند اتــاق بازرگانی) به

هوشمندانه صورت بگیرد .اگر اکنون در کشور به میزان

به گزارش اتاق بازرگانی تهران ،معاونت

اصــل  ۹۰ایــن بــود که نیاز کشــور و صنعت مبلمان باید

فعــاالن اقتصادی به احصای مشــکالت تمدید

از همین پارچههای رومبلی تولید داخل تأمین شود اما
شــجاعی افــزود :وقتــی تولید به اندازه نیاز کشــور

بوروکراســی و خطاهــای سیســتمی ،در کنــار

این صنعت حمایت شود تا ظرفیت تولید پارچه رومبلی

و تمدیــد کارت بازرگانــی در ســامانه جامــع

نیاز کشور ،نیازمند واردات پارچههای رومبلی هستیم.

را از حدود متوســط  ۱۴روز (سامانه هوشمند

افزایش یابد اما تا زمان رسیدن ظرفیت تولید به سطح

تجارت ،پروسه صدور و تمدید کارت بازرگانی

اتــاق بازرگانــی) بــه  ۹۰روز (ســامانه جامــع

تجارت) افزایش داده است.

مشکالتی که تاکنون احصا
شدهاند

اول« :اســتعالم کدپســتی از ســایر

ســامانههای دولتــی» :شــاید ایــن موضــوع
بســیار ساده به نظر برسد ،اما عمال ًاستعالم

کدپســتی بــه یک معضــل بزرگ بــرای فعاالن
اقتصــادی بــدل شــده ،بهنحــوی کــه فرآینــد

صــدور و تمدیــد را نهتنهــا کُنــد بلکــه گاهــی

اوقات متوقف کرده است.

دوم« :داشــتن حداقــل مــدرک دیپلــم

متوسطه» :نبود امکان استعالم برخط مدرک

دیپلــم ،موضوعــی اســت کــه بــرای متقاضیان
دارای مــدرک دیپلــم چالــش برانگیــز شــده و

موجب طوالنی شدن زمان شده است.

«موقعیت اداری» اعم از ملکی یا استیجاری،

جز شرایط اعالم شده است.

بــه نفــع صــادرات مثبــت شــده افــزود :بــه دولــت ایــن
اطمینان را میدهیم در صورتی که ارز کاالهای اساسی

را تامیــن کنــد ارز حاصــل از صــادرات نــه تنهــا میتوانــد

مایحتــاج و ســایر خواســتههای وارداتــی کشــور را تامین

کنــد بلکــه میتوانــد در تعدیــل نرخ ارز هم موثر باشــد،
زیرا عرضه ارز بیشتر از تقاضا خواهد بود.

او اضافه کرد :با افزایش صادرات و رشد درآمدهای

پنجــم« :ضــرورت داشــتن شناســه

ارزی ،دولــت میتوانــد فهرســت وارداتــی کشــور را که با

اقتصــادی در محلهایــی مســتقر هســتند که

بیشــتر مــواد اولیــه کارخانهها گســترش داده و مشــکل

پارکهــای علــم و فناوری ،مراکز رشــد ،امالک

الهوتی گفت :اگر دولت موضوع صادرات را جدی

چالشهــای تخصصــی و فنی دیگری نیز

بــرای واردات ،ارزهــای نفتــی را در بخــش زیرســاخت

اطالــه زمــان و ســردرگمی فعــاالن اقتصــادی

ظالمانــه آمریــکا علیه ایران ،شــدیدتر شــد تنها روزنهای

بــرای حــل ایــن چالشهــا پیشــنهادهایی نیــز

صادرات بود که متاســفانه به دلیل سیاســتگذاریهای

سوم« :عدم پذیرش محل کسب به نام

رهگیــری» درحالی اســت کــه برخی از فعاالن

محدودیتهــای کنونــی تنظیــم شــده و به ســمت تامین

برخــالف بنــد مربوطــه در آییننامــه صــدور و

امــکان دریافــت کد رهگیــری را ندارنــد ،نظیر

موجود در تامین مواد اولیه را رفع کند.

اوقافی و ....

بگیرد قطعا میتواند با اختصاص ارز حاصل از صادرات

یکی از ســهامداران در شــرکتهای حقوقی»:
تمدید کارت بازرگانی ،ســامانه جامع تجارت،

محــل کســب صرفــا بــه نــام شــرکت را قبــول
میکنــد و چنانچــه بــه نام یکی از ســهامداران

هماکنون در این فرآیند وجود دارد که موجب

عمــده باشــد ،در یــک برخــورد غیرقانونــی،

هزینه کند .او افزود :از سال  ۹۷به بعد که تحریمهای

چهــارم« :پذیــرش اداری بــودن محــل

شــده اســت .معاونت کســبوکار اتــاق تهران

کــه میتوانســت بخشــی از صــادرات را جبــران کنــد

و اســکان وزارت راه و شهرســازی» :در حالــی

در نظــر گرفتــه کــه به شــورای گفتوگــو ارائه

نابجا و غیرمنطقی این فرصت از دست رفت.

درخواست متقاضی پذیرفته نمیشود.

کســب براســاس اســتعالم از ســامانه امــالک

کــه برابــر آییننامــه داشــتن محــل کســب بــا

میشود.

رئیس کنفدراســیون صادرات گفت :در آخر دولت

قبل ،مصوبهای تحت ماده  ۱۷۷و سپس در کمیته ماده

اتحادیه تخصصی پیشگامان تعاونی برتر ملی شد

 ۲برای رفع تعهد ارزی ابالغ شــد که متاســفانه در اجرا

بــا مشــکل مواجه شــد .این مصوبه مربــوط به رفع تعهد
ارزی از طریــق واردات در مقابــل صــادرات بــرای صنایــع
کوچــک و متوســط بــود که متاســفانه در وزارت صمت و

بانک مرکزی این مصوبه به کندی اجرا میشود.

الهوتــی افــزود :درخواســت مــا ایــن اســت کــه

دســتگاههای اجرایــی ایــن مــوارد را براســاس مُــر قانــون
و ضوابــط ابالغیــه اجــرا و از برخــورد و برداشــتهای

از اتحادیــه تخصصــی پیشــگامان و پســت

عبدالملکی در خصوص چالش های بخش

پیشــگامان بادپــا بــه عنوان تعاونــی برتر ملی و

تعاون اظهار داشت :جایگاه شرکت های تعاونی

شــرکت تعاونــی پیشــگامان کویــر و پیشــگامان

و نقــش آنهــا در پویایــی اقتصــادی و توســعه

سلیقهای اجتناب کنند.

عصــر ارتباطــات بــه عنــوان تعاونی برتر اســتان

فرصتهــای شــغلی بــر کســی پوشــیده نیســت.

او ادامــه داد :درخواســت دیگر مــا از دولت ،پایش

و لغو قوانین و موانع دســت و پاگیری اســت که در ســه

در قوانیــن کشــورمان نیز بخــش تعاونی جایگاه

ســال گذشــته بعــد از تحریمهای شــدید آمریــکا به ویژه

یزد تقدیر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه تعاونــی

ویژهای دارد و در اصول  ۴۳و  ۴۴قانون اساسی

پیشگامان؛ شــانزدهمین جشنواره تعاونیهای

به اقتصاد تعاونی پرداخته و هدف گذاری شــده

برتــر ملــی بــه مناســبت هفتــه تعاون بــا حضور

اســت تا ســهم تعاونی در اقتصاد کشــور تا پایان

وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ،رئیــس اتاق

برنامــه پنجــم به  ۲۵درصــد افزایش یابد .هدفی

تعاون ایران و دیگر مســووالن در ســالن تالش

که البته محقق نشــد و متأســفانه این سهم هم

وزارت خانه برگزار گردید.

اکنون کمتر از۵درصد است.

در حــوزه ممنوعیتهــای صادراتــی به بهانــه تنظیم بازار
ایجاد شده است.

رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران گفــت :نکتــه

بعدی که صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی با مشــکل
مواجــه کــرده ،تفاوت چشــمگیر و قابل توجه نرخ ارز در

نیما با بازار آزاد است یعنی نرخ ارز در سامانه نیما ۲۰

تا ۲۵درصد با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد تفاوت دارد.

در ایــن جشــنواره از محمدرضــا رضایــی

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی افزود:

نژاد مدیرعامل اتحادیه تخصصی پیشگامان به

پنــج رکــن اساســی از جملــه مردمــی ،عدالــت،

الهوتــی افــزود :دولت باید بــرای نزدیک کردن نرخ

عنوان تعاونی برتر ملی در حوزه فرا اســتانی و

دانــش بنیان بودن ،بــرون و درونگرا بودن در

ارز آزاد و نرخ نیما برنامه داشــته باشــد و این تعدیل را

محمدهادی اســالمی مدیرعامل شرکت تعاونی

بخــش تعــاون وجود دارد که به همه این ارکان

انجام دهد این که به چه صورتی این نرخ تعدیل شــود
بــه سیاســتهای ارزی کشــور بســتگی دارد ،امــا فاصله

پســت پیشــگامان بادپــا بــه عنوان واحــد نمونه

باید توجه شود.

میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد باید کاهش یابد.

شایسته تقدیر با اهدای تندیس و لوح سپاس
تقدیر شد.

گفتنی است همزمان جشنواره تعاونیهای
برتــر اســتان یــزد بــا حضــور محمدعلــی طالبــی

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در

اســتاندار یــزد و عمــاد تشــکر سرپرســت اداره

جشــنواره تعاونــی های برتر ملی ابــراز امیدواری

تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی برگــزار گردیــد و

کــرد دولــت ســیزدهم ســکوی پرتابی باشــد برای

از شــرکت تعاونــی پیشــگامان کویــر و شــرکت

تعاونی ها جهت رسیدن به مقصد اصلی که در

تعاونی تولیدی پیشــگامان عصر ارتباطات تقدیر

قانون اساسی به آن اشاره شده است.

شد.

او در این باره که وزیر صمت وعده داد با همکاری

بخــش خصوصــی صــادرات در نیمــه دوم امســال در

مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته۵ ،میلیــارد دالر
افزایــش مییابــد گفت :دو بــازار مهم صادراتــی در عراق

و افغانســتان داریم که امیدواریم شــرایط در افغانستان
هر چه زودتر عادی شود ،اما در عراق و کشورهای حوزه
سی.آی.اس ،صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی به منظور

برگشــت ارز بــا مشــکالت جــدی مواجــه هســتند کــه اگر
این مشکالت رفع شود افزایش صادرات اتفاق میافتد.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

وزیــرنفت،تامینســوختزمســتانیبــهویژهدر

بخــشخانگــیرااولویــتاصلــیاینوزارتخانــهعنوان
کرد.

بــه گــزارش ایرنــا ،جــواد اوجــی در حاشــیه بازدیــد

از پاالیشــگاه تهــران درجمــع خبرنــگاران گفــت :حجــم

ذخایــر ســوخت نیروگاهــی  ۳۰درصــد کمتــر از پارســال
اســت از اینرو تالش ما افزایش ظرفیت ســوخت مایع

نیروگاههاست.

وی بــا یــادآوری اینکــه قــرار گرفتن روزانــه بیش از

 ۲۶۰میلیــون متــر مکعب گاز در اختیار نیروگاهها ،ابراز

امیــدواری کــرد ،بــا برنامهریــزی و تدابیــر الزم ،کمتریــن
چالــش را در تامیــن ســوخت زمســتانی گاز و در بخــش

خانگی داشته باشیم.

وزیــر نفــت بــا مــرور احتمــال کســری  ۲۰۰میلیون

متــر مکعبــی گاز در ماههــای دی و بهمــن امســال تاکید

کــرد :تــالش مــا ایــن اســت کــه با تامیــن ســوخت مایع،
هموطنان کمترین مشکل را داشته باشند.

اوجــی دربــاره بازدیــد خــود از پاالیشــگاه تهران نیز

گفــت :ارتقــای کمــی و کیفــی پاالیشــگاه فعلــی و ایجاد

و احداث ظرفیت پاالیشــگاه جدید دو اولویت پاالیشــی
دولت سیزدهم است .تا پایان دولت ،ظرفیت پاالیشی

کشــور  ۲و نیــم برابــر خواهــد شــد و تقریبا بــه  ۳و نیم

میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

وزیــر نفــت درباره گازرســانی به اســتان سیســتان

و بلوچســتان نیــز گفــت :قول میدهیم تا قبــل از پایان
ســال ،شــهرهای خــاش ،میرجــاوه و زابــل به شــبکه گاز
متصــل شــوند و تــا پایــان ســال از نعمــت گاز بهرهمنــد

شوند.

آزادسازی ذخایر استراتژیک
نفت چین برای نخستینبار
با هدف پایین آوردن
قیمتها
چیــندرآشــکارترینمداخلــهایکــهتاکنــوندر

بــازارنفــتانجــامدادهاســت،بــراینخســتینبــاربــا

هــدفپاییــنبــردنقیمتهــاازذخایــراســتراتژیکخود
نفتآزادمیکند.

بــه گــزارش ایســنا ،ایــن خبــر همزمــان بــا افزایش

هزینههــای انــرژی در چیــن اعــالم شــده کــه عــالوه بــر

خبـــــــــــــــــر

رئیسجهموری:نظامپیمانکاریبایدمتحولشود
رئیسجهمــوریدرپاســخبــهمطالبــات

عکس:پایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری

اوجی :تامین سوخت
زمستانی اولویت وزارت
نفت است
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کارگــرانمعــدنزغالســنگطبــستاکیدکرد
کــهنظــامپیمانــکاریبایدکامــالمتحولوبه

هیچعنواننبایدحقوقکارگرانضایعشود.
بــه گزارش ایرنا ،آیت هللا ســید ابراهیم

رئیســی روز جمعه در ادامه ســفر به خراسان
جنوبــی ،از معــدن زغالســنگ پــروده طبــس
بازدیــد کــرد و در جمــع کارگران ایــن مجموعه
اظهــار کــرد :کارگــران نبایــد نگــران بیمــه،

پیگیری حقوق پلتفرمهای
ایرانی حذفشده
از گوگلپلی از سوی وزارت
ارتباطات
وزارتارتباطــاتوفنــاوریاطالعاتدرپیحذف

تعــدادیازپلتفرمهــایایرانــیپرکاربــردازگوگلپلی،
اعــالمکــرد:تمامــیظرفیتهــایممکــنبــرایاحقــاق

حقــوقپلتفرمهــایبومیدرعرصهبیــنالمللیبهکار
گرفتهخواهدشد.

دســتمزد و ســختی کار خــود باشــند و ایــن از

موضوعات مهم است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت ارتباطــات ،ایــن

وی افــزود :از همیــن االن بــه مــدت ۲۰

وزارتخانــه دربــاره حــذف برخــی برنامکهــای ایرانــی از

وضع زندگی کارگران را در اینجا متحول کنند

بنابر اعالم وزارت ارتباطات اقدامات اخیر شــرکت

روز حداکثــر بــه پیمانکاران وقــت میدهم که

گوگل پلی بیانیه صادر کرد.

و اگر این اقدام را در این مدت انجام ندهند،

گــوکل در حــذف برنامکهــای (اپلیکیشــن) موثــر و

اقدام الزم را انجام میدهم.

پرکاربرد ایرانی ،نشان از کینهتوزی با مردم ایران و اوج

رئیسجهموری گفت :معادن شهرستان

ناراحتی و نگرانی آنها از توسعه و کاربردی شدن کسب

زیرســاختهای آن تکمیــل شــود کــه اگــر این

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،یکجانبهگرایی

طبــس زمینــه توســعه فراوانــی دارد و بایــد

و کارها و پلتفرمهای بومی ایرانی است.

منطقه و معادن آن درست توسعه پیدا کند،

پلتفرمهــای آمریکایــی و تحریــم ناعادالنــه علیــه

نیاز کشــور کامال برطرف میشــود و نیازی به

زیســتبوم فناوری و فضای مجازی کشــور را به شــدت

واردات نداریــم و اینجــا کامال این اســتعداد را
دارد.

وی تحقــق ایــن موضــوع را منــوط بــه ۲

شرط اساسی دانست و اظهار کرد :اول اینکه
زیرســاختها بایــد تکمیــل شــود و معتقــدم

کارگــران عزیــز کــه اینجــا کار میکننــد بایــد
حقوقشــان کامــال پرداخــت شــود و حقــی از

آنان ضایع نشود.

رئیسجهمــوری پــس از دیــدار بــا مــردم

شهرســتان طبس در محل معادن زغالســنگ

ایــن شهرســتان حضــور پیــدا کــرد و از نزدیک

پای درد دل کارگران این معادن نشست.

رئیســی در بازدیــد هوایــی بــا بالگــرد،

معــادن حاشــیهای و ظرفیتهــای شهرســتان

طبس را بررسی کرد و با توضیحات استاندار

و مدیــران اســتان از توانمندیهــا ،مســائل

و مشــکالت منطقــه اطــالع یافــت .پاییــن

بــودن دســتمزد و مشــکالت بیمــهای از جمله
مشکالت مطرح شده از سوی کارگران معادن
زغالسنگ در بازدید رئیسجهموری بود.

رئیسجهمــوری کــه صبــح جمعــه در

ســومین سفر اســتانی خود به صورت سرزده
از طریق فرودگاه طبس وارد خراسان جنوبی

شــد بعــد از حضــور در امامــزاده حســین
ابنموســی الکاظــم (ع) طبس ،دیدار با مردم
این شهر و بازدید هوایی از معادن زغالسنگ

محکوم میکند.

کمتریــن پاســخ معقول به تحدید و مسدودســازی

پــروده طبــس ایــن شهرســتان را بــه مقصــد
بیرجنــد تــرک کــرد و بعــد از ظهــر روزگذشــته
وارد بیرجند شد.

وزیــران کشــور ،راه و شهرســازی و

صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رییــس ســازمان

برنامه و بودجه ،رییس دفتر رئیس جمهوری
و معــاون اجرایــی رئیــس جمهــوری ،آیت هللا

رئیســی را در ســفر به استان خراسان جنوبی
همراهی میکنند .حضور در نشســت شورای
اداری اســتان ،دیــدار بــا نخبــگان و بازدیــد از

برخی مناطق اســتان از جمله برنامههای این

سفر یک روزه بود

وزیرراهوشهرسازی:مردم
نگرانتامینمسکننباشند
همچنین در این ســفر در حاشــیه دیدار

رئیــس جمهــوری بــا مــردم طبــس در محــل

امامــزاده حســین بــن موســی الکاظــم (ع)

وزیــر راه و شهرســازی گفــت کــه بــا ســاخت
ســاالنه یک میلیون مســکن در کشــور ،مردم

دغدغــهای در خصــوص تامیــن مســکن خــود
نداشته باشند.

رســتم قاســمی در پاســخ بــه دغدغــه و

درخواســت آنان برای ساخت و تامین مسکن

اظهــار کــرد :تمــام افــراد کــه مســکن اولــی
هســتند و بند جیم آنان قرمز نشــده ،نسبت

به ثبتنام در سامانه اقدام کنند.

وی افزود :در شهر طبس  ۲قطعه جدید

بــرای الحــاق به شــهر تعیین شــده و به دنبال

صــورت گرفتــه را توســعه و کاربــردی شــدن همهجانبــه

سوی مجلس شورای اسالمی مصوب شده به

دســتاوردهای بومــی در فضــای مجــازی میدانــد و بــر

خوبــی بــه مــردم ارائه خواهد شــد تــا صاحب

دیجیتــال ،دانشــجویان ،صنعتگــران و فعــاالن فضــای

قاســمی بــا مــرور اینکــه در شــهر طبــس

بــا همــکاری ســایر دســتگاههای مرتبــط از جملــه مرکــز

خوبــی بــه شــهر الحاق خواهد شــد تا به همه

و وزارت امورخارجــه ،از تمامــی ظرفیتهــا و راهکارهــا

ما اجازه خوبی داده و زمین ،وام و کمکهای

خانه شوند.

ایــن اســاس توجــه نخبــگان ،صاحبــان کســب و کارهای

مجازی و رسانهها را نکاتی جلب میکند.این وزارتخانه

مشــکل زمیــن نداریــم ،اضافه کــرد :طرحهای

ملــی فضای مجازی ،معاونت حقوقی ریاســت جمهوری

وزیر راه و شهرســازی عنوان کرد :برخی

مردم زمین برســد و این کار هم ســریع انجام

حقوقــی و سیاســی ،پیگیــر حقوق پلتفرمهــای ایرانی در

وســط شــهر طبس زمینهای خوبی را گرفتند

وی عنــوان کــرد :نــگاه مــا ایــن اســت

هــر چنــد بــا وجــود فروشــگاههای برنامــک ایرانی،

الحاق قطعات دیگری هم هستیم.

مــردم اذعــان دارنــد کــه برخــی شــرکتها در
مــا ایــن موضوع را پیگیــری میکنیم و علت را

خواهد شد.

مجامع بینالمللی مربوطه خواهد بود.

کــه مــردم راحــت زندگــی کننــد و نگرانــی در

ایــن نــوع اقدامــات تأثیــر حیاتــی بــر کســب و کارهــای

قاســمی اظهــار کــرد :در حــوزه مســکن

تســریع در رونــد واگــذاری زمیــن بــرای

نشــانه آشــکاری از اعــالم جنگــی نویــن علیــه دانــش و

مسکن در کشور ساخته شود و تالش ما این

بومــی در معــادن شهرســتان ،تســریع در

را بــرای افزایــش قــدرت ملــی در حــوزه فضــای مجــازی

در طبــس ،کاهــش درصد تســهیالت مســکن

بــا دســتهای پُــر ،مؤثــر اســت و امروز به یمــن تالش و

ســوی مــردم شــهر طبــس بود کــه وزیــر راه و

ســربلندیم .بــا دســتور و تاکیــد ویــژه عیســی زارع پــور

در حــوزه اختیــارات و وظایــف مــن نیســت اما

ذیربــط ،تمامــی ظرفیتهــای ممکن برای احقــاق حقوق

بررسی خواهیم کرد.

برنامــه مــا ایــن اســت کــه ســالی یــک میلیون
است که مصالح از جمله سیمان و میلگرد از

طریق داللی نباشد و از طریق خرید مستقیم
از کارخانه باشــد تا واحدها با کمترین قیمت

بهدست مردم برسد.ساخت برخی واحدها را
خــود مــردم و برخــی را بنیاد مســکن بر عهده
میگیرد تا کارها به سرعت پیش برود.

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :بــا ایــن

قانــون جدیــد جهــش و رونــق مســکن کــه از

خصوص مسکن خود نداشته باشند.

ایرانــی نــدارد و نخواهــد داشــت امــا ادامــه ایــن رویــه را

طرحهای ســرمایهگذاری ،اســتخدام نیروهای

محصوالت فناورانه ایرانی میدانیم که همه ما ایرانیان

واکســن کارگــران معــادن ،افزایــش اجارهبهــا

مصمــم تر میکنــد .ما معتقدیم تعامــل بینالمللی تنها

از مشــکالت و درخواســتها مطــرح شــده از

تــوان و خالقیــت جوانــان ایرانــی در صحنــه بینالمللــی

شهرســازی اظهــار کــرد که برخی از مشــکالت

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه بخشهــای

بــه مســووالن متولــی در دولــت بــرای پیگیری

پلتفرمهــای بومــی در عرصــه بیــن المللی بــه کار گرفته

منتقل خواهم کرد.

خواهد شد.

نفــت ،شــامل قیمتهای زغال ســنگ و گاز طبیعی هم
شــده و کمبــود بــرق در بعضــی از اســتانها ،شــماری از

کارخانههــا را ناچــار کــرده اســت تولیدشــان را کاهــش

دهند .تورم هم به ســرعت رشــد کرده و به یک دردســر
سیاسی برای پکن تبدیل شده است.

دولــت چیــن اعــالم کرد از ذخایر عظیــم نفت خود

بــرای کاهــش فشــار رشــد قیمتهــای مواد خام برداشــت
مــی کند اما جزییــات چندانی ارائه نکرد .یک منبع آگاه

بــه رویتــرز گفــت ایــن بیانیــه بــه میلیونهــا بشــکه نفتی

پرداخته که دولت در اواسط ژوئیه عرضه کرد.

پکــن اعــالم کرده که برداشــت از ذخایر بخشــی از

چرخــش ذخایر اســت که مســتلزم آن اســت کــه دولت
ذخایر را در مرحله دیگری دوباره پر کند.

دیپلمات روس :به هر
اقدامی ضدایران در شورای
حکام رای منفی میدهیم
میخائیــلاولیانوفنمایندهروســیهنــزدنهادهای
بیــنالمللــیدرویــن،احتمــالصــدورهرگونــهپیــش
نویــسقطعنامــهعلیــهایــراندرنشســتآتیشــورای
حــکامآژانــسبیــنالمللــیانــرژیاتمــیرایــکتوهــم
دانســتوگفــتکــهدرصــورتصــدورچنیــنپیــش
نویسی،روسیهبهآنرایمنفیخواهدداد.
بــه گــزارش ایرنــا ،وی تاکیــد کــرد :اصــال نیــازی بــه
صــدور چنین پیش نویســی نیســت ،زیــرا چنین اقدامی
نه تنها بی معنی است ،بلکه اقدامی مضر خواهد بود.
بهتر است حساب بیشتری روی دیپلماسی باز کنیم.
کاظــم غریــب آبــادی ســفیر و نماینــده دائــم ایران
در آســتانه نشســت شــورای حــکام آژانــس بینالمللــی
انرژی اتمی هشدار داد که هرگونه اقدام غیرسازنده در
اجــالس پیــش رو ،مخل فراینــد مذاکرات احیــای برجام
خواهد شد.
وی در توئیتی نوشــت :سیاســت زدایی ،استقالل،
بــی طرفــی و حرفــهای گری از اصول ضــروری برای حفظ
اعتبــار آژانــس و جلــب اعتمــاد کشــورهای عضــو بــه آن
میباشــد و آژانــس بایــد بــرای تقویــت همکاریهــا و

پیگیریاژهایدربارهروندواکسیناسیونزندانیان
رئیــسقــوهقضائیــهروزگذشــتهبــاحضــور

درزنــداندماونــد،ضمــنبازدیــدازبخشهــای

مختلــفایــنزنــدان،بــهگفتگویچهــرهبهچهره

بــاتعــدادکثیریاززندانیانپرداختومســائلو
مشکالتآنهاراازنزدیکجویاشد.

بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه،

ضمــن گفتگــوی چهــره به چهره با تعــداد کثیری از
زندانیــان ،ســواالتی را دربــاره دلیــل محکومیــت و

مدت زمان سپری شده از حبس آنها و همچنین
اوضاع بهداشتی و غذایی زندان مطرح کرد.

دوباره این تجربه تلخ را تکرار نکند.

رئیــس عدلیــه گفــت :زنــدان بایــد بــه معنــی

واقعــی نــه « بازداشــتگاه» که محل بــاز اجتماعی

نماینــدهدائــمایراندرســازمانمللبابیان

اینکــهایــرانهمــوارهتمــامتــالشخــودرابــرای
کمــکبــهتمــامگروههایافغانبــرایحلوفصل
مســالمتآمیــزاختالفاتشــانانجــامدادهاســت،

اعــالمکــردکــهدوربعــدینشســتوزرایخارجــه

در ویــن ،پایتخــت اتریــش آغــاز خواهــد شــد« .رافائــل

مواجه است.

این زمینه نقش ایفا کنند.

محســنی اژهای بــا بیــان اینکــه در پــی ورود

را متحمــل میشــوند ،خطــاب بــه زندانیــان گفت:
و آسیب ببینند.

«واکسیناســیون زندانیــان» دیگــر موضوعی

بــود کــه رئیس قــوه قضائیه در گفتگو بــا زندانیان
در خصــوص آن کســب اطــالع کــرد کــه بــه گفتــه

زندانیــان ندامتگاه دماوند هر  ۲د ُز واکســن کرونا
به آنها تزریق شده است.

تهرانبرگزارمیشود.

دیپلمات ارشــد جمهوری اســالمی ایران در سازمان

وقــت محلــی شــورای امنیــت ســازمان ملــل افــزود:
افغانســتان در حــال عبــور از یــک مقطــع بحرانــی
است .صدها هزار نفر از کشور گریختهاند؛ نزدیک
بــه  ۶۰۰هــزار نفــر دیگــر در داخــل آواره شــده اند؛

برای افغانها فاجعه به جای گذاشتند.

یکی از مسائل دیگری که رئیس قوه قضائیه

در گفتگــوی خــود بــا زندانیان از آنها پرســید این
موضوع بود که آیا قضات به زندان ســر میزنند و
با زندانیان گفتگو میکنند یا خیر.

زندانیــان همچنیــن در حضــور رئیــس قــوه

قضائیــه از برخــی از زندانبانــان ندامتــگاه دماوند

کــه بــه گفتــه زندانیــان ،شــبانهروز و همــراه بــا

خانــواده خــود بــرای جلــب رضایت شــاکیان تالش
میکننــد و در ایــن راه حتــی هزینههــای مالی هم

متحمل شده اند تشکر و قدردانی کردند.

زندانیان به رئیس عدلیه گفتند به دلیل این

اشــتغالزایی ندامتــگاه دماونــد بــه نــام برندهــای

گونــه ارتباطــات برخــی زنــدان بانان ایــن ندامتگاه

مشــهور الکترونیکی کشــور تولید میشــود و یکی

میشناسند.

بــازار اســت .محســنی اژهای در بخــش دیگــری از

تمــام زندانیــان و خانوادههــای آنهــا را بــه چهــره

از باکیفیتتریــن و پرفروشتریــن محصــوالت

حضــور در کارگاه اشــتغالزایی زنــدان

ایــن بازدیــد ،بــا بیــان اینکــه زندانیــان هــر مطلــب

کارگاه ،بخــش دیگــر بازدید امروز حجت االســالم

کــه تــک تــک ایــن نامههــا بــه صــورت دقیــق مورد

رئیس دســتگاه قضا در جریان بازدید از این

رئیــس قــوه قضائیــه در همین زمینــه ،حوزه

زندانیــان شــد کــه مســئوالن ســازمان زندانها در

کــرد کــه بــه تــک تــک درخواســتهای زندانیــان

دماونــد و مشــاهده فعالیتهــای زندانیــان در این

و درخواســتی را کــه دارنــد بنویســند ،تاکیــد کــرد

والمسلمین محسنی اژهای بود.

رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بخــش ،خواســتار ارائــه آمــاری از میــزان اشــتغال

ریاســت قــوه قضائیه و ســازمان زندانها را مامور

پاســخ گفتند :میزان اشــتغالزایی زندانیان استان

رسیدگی کنند و به سرعت به آنها پاسخ دهند.

و تلفــات کــودکان نیــز حدود  ۳۳هــزار نفر تخمین

زده می شــود .این آمارها به تنهایی نشــان دهنده
شــدت و دامنــه مــرگ و ویرانــی اســت .جنایــات

جنگــی نیروهای خارجی در افغانســتان نباید بدون
مجازات بماند.

تمام گروههای قومی ،زبانی و مذهبی می گذرد که

اولیــه میلیونهــا نفر نیازمند در افغانســتان ،ایران

آمــاده تســهیل انتقــال کمکهــای بشردوســتانه به

ایــن کشــور از طریــق بنــادر ،فرودگاههــا ،راه آهن،
جادهها و گذرگاههای مرزی ایران است.

 ۱۰کیلوگــرم اورانیــوم با غنای  ۶۰درصد ذخیره کرده که
فراتر از سقف مجاز در برجام است.

افغانی با مشــارکت فعال و برابر نمایندگان واقعی

جــدی معتقدیــم تحــت هیــچ وضعی نبایــد از خاک

توسعه پایدار در افغانستان عمال از مذاکرات درون

میزبــان مذاکــرات صلــح هیاتهــای عالیرتبه دولت

وارد افغانســتان شــدند ،برای افغانها مصیبت به

ارمغــان آوردنــد و هنگامــی که آنجا را تــرک کردند،

اختالفاتشان انجام داده است.

میزبــان میلیونهــا پناهنده افغان بوده ایم .بعد از

شــده انــد .مــا از جامعــه بیــن المللی انتظــار داریم
تأمین کمک به این پناهندگان انجام دهد.

تخــت روانچــی گفت :همچنیــن باید به مردم

افغانســتان بــرای رســیدن به صلــح پایــدار ،ثبات و

ملــل متحــد تصریــح کــرد :در جوالی امســال ،ایران
افغانســتان و طالبــان بــود .آنها موافقــت کردند در

جلســه بعــدی به مذاکرات خود ادامــه دهند .ایران
آمــاده اســت میزبــان دور بعــدی چنیــن مذاکراتــی
باشد.

تخــت روانچــی تاکیــد کــرد :ایــران مجــددا از

همــه رهبــران مذهبــی ،زبانــی ،قومــی و سیاســی
افغانستان می خواهد منافع همه مردم افغانستان

را بــر منافــع بخش خاصــی از جامعه ترجیح دهند،
چون افغانستان متعلق به همه افغانها است.

دیپلمــات ارشــد جمهــوری اســالمی ایــران در

ســازمان ملل گفت :حملــه غیر قابل توجیه اخیر و

مواد مخدر و انسان هستیم.

وی اظهــار کــرد :راه ثبــات ،صلــح بــادوام و

واقعــا فراگیــر برآمــده از آرای مــردم در انتخاباتــی

متحــد گفــت :بــا توجــه بــه لــزوم تأمیــن احتیاجات

هستهای شده و همچنان به توسعه فعالیتهای اتمی
خود ادامه میدهد .در این گزارش آمده است که ایران

گروههــای افغــان بــرای حل و فصل مســالمت آمیز

این کشور و همچنین تهدید شبکههای تروریستی

ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در ســازمان

ســفیر و نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل

آمریــکا و دیگــر نیروهــای خارجــی در افغانســتان و
خــروج غیرمســووالنه آنهــا اســت .آنهــا زمانــی کــه

همــواره تمــام تــالش خــود را بــرای کمــک بــه تمــام

به رسمیت شناخته نخواهد شد.

ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در ســازمان

به مســوولیت خود عمل کرده و اقدام بیشــتری در

بازرســان آژانــس بــه ســایتهای مرتبط بــا فعالیتهای

خارجــه همســایگان افغانســتان افــزود :ایــران

موضع متحد جامعه جهانی است که بر اساس آن

هــدف آن یافتــن یک راه حل عادالنــه و پایدار برای

بــر اســاس گــزارش العالمــۀ وی تصریــح کرد:

ایــن وضــع قبل از هر چیز نتیجه مســتقیم مداخله

قرار گیرد.

هر دولتی که با زور در افغانســتان به قدرت برســد

و جنایتکاران ســازمان یافتــه فعال در زمینه قاچاق

وی بــا یــادآوری اولین نشســت مجــازی وزرای

تــا  ۲۰۲۱نزدیــک بــه  ۱۶۵هزار افغان کشــته شــدند

بحــران اخیــر ،پناهندگان بیشــتری وارد خاک ایران

میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.

رفــاه کمک کــرد .تحقق کامل این هــدف باید بویژه

برادرکشی قابل محکومیت در پنجشیر در تضاد با

افغانستان ،ما بشدت نگران ناامنی و بی ثباتی در

تخــت روانچــی اظهار کرد :طی ســالهای ۲۰۰۱

مــواد غذایــی ضــروری در حــال اتمام اســت و ۱۸.۴

خارجی انتشار یافته ،ادعا شده که ایران مانع دسترسی

غیر از حرفه آموزی به زندانیان ،محصوالت کارگاه

ازســوی کشورهای همسایه مورد حمایت و تسهیل

وی اضافــه کــرد :طــی بیــش از چهــار دهه ،ما

در این گزارش که بخشهایی از آن در رسانههای

به صورت روزانه درآمد کســب میکنند ،گفت :به

به گفته نماینده دائم ایران در سازمان ملل دور بعدی نشست وزرای خارجه همسایه افغانستان در تهران برگزار میشود

ملــل در ســخنانی در نشســت عصــر پنج شــنبه به

بــه طور چشــمگیری کاهش یافتــه و با محدودیت جدی

بــود ،بــا بیــان اینکه زندانیــان فعال در ایــن کارگاه

«هردولتیکهبازوردرافغانستانبهقدرتبرسدبهرسمیتشناختهنخواهدشد»

دور بعــدی نشســت فصلــی شــورای حــکام آژانس

داد کــه بازرســیهای ایــن ســازمان از مراکــز اتمــی ایران

کننــد .خــود زندانیــان و خانواده آنهــا نیز باید در

این ندامتگاه اختصاص داده اســت ،از وی تشــکر

باشــد و کســی کــه یــک بــار زنــدان را تجربــه کرده

ندامتــگاه دماونــد کــه خــود نیــز یــک فــرد زندانــی

ایــن زمینــه مســئولیت دارنــد و باید انجــام وظیفه

اجــازه ندهیــد خانوادههایتان در این زمینه صدمه

امیدواری کرد که زندان بازگشــتگاهی به جامعه

 ۸۰درصــدی اســت .مســئول کارگاه اشــتغالزایی

شوند و هم وضعی فراهم شود که دیگر به زندان

زندانیان ندامتگاه دماوند نیز از اینکه رئیس

کردند.محســنی اژهای در دیــدار بــا زندانیــان ابــراز

زندانهــا بــرای اشــتغالزایی زندانیــان ،شــاخص

بــه زنــدان آمده اســت؛ الزم اســت بــرای همه این

یــک فــرد بــه زنــدان ،خانــواده او بزرگتریــن صدمه

قوه قضائیه صبح روز جمعه خود را برای بازدید از

رشــد چشــمگیری داشــته و بــه  ۶۸درصــد رســیده

میبینــم یــک فــرد در میانســالی و جوانــی  ۱۴بــار

ندامتگاه دماوند بازدید کرد.در جریان این بازدید،

بــه گــزارش ایســنا ،مجیــد تخــت روانچــی،

گروســی» مدیــرکل آژانــس سهشــنبه گذشــته گــزارش

به زندان میآید ،گفت :من دلم میسوزد از اینکه

و ایــن در حالــی اســت کــه هــدف گــذاری ســازمان

زندانیان اعالم کرد که برای چهاردهمین بار است

برنگردنــد .هــم قوه قضائیه و هم ســایر نهادها در

تعامــالت برنامــه ریــزی کنــد ،نــه اینکــه بــه ایجــاد بــی

بینالمللــی انــرژی اتمــی روز دوشــنبه ( ۲۲شــهریور)

رئیــس دســتگاه قضــا پــس از آنکــه یکــی از

آمــار در ســال جــاری بــه ویــژه طــی ماههــای اخیــر

حجتاالســالم محســنی اژهای صبــح جمعــه ۱۹

همســایگان افغانســتان در آینــدهای نزدیــک در

اعتمادی با کشورهای عضو مبادرت نماید.

شدن فرد و « بازگشتگاه» به جامعه باشد.

افــراد برنامهریــزی شــود تــا هم خــود آنها اصالح

شهریور ،به مدت  ۳ساعت از بخشهای مختلف

تهــران در ســال گذشــته  ۵۴درصــد بــود کــه ایــن

بحران ،دســتیابی به آشــتی ملی و ایجاد یک دولت

آزاد و عادالنــه از جملــه بــا مشــارکت کامــل زنــان

هــم بــه عنــوان رای دهنــده و هــم به عنــوان نامزد،

و متعهــد بــه مبــارزه با تروریســم و جرایم ســازمان
یافتــه باشــد و حقوق بشــر تمــام مردم افغانســتان

از جملــه اقلیتهــای قومی ،زبانی و مذهبی و زنان را
بر اســاس آموزهها و اصول اصیل اســالمی تضمین
و حمایت کند.

تخــت روانچی افزود :مــا انتظار داریم طالبان

بــه تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمل کنــد .چنین
دولتی از حمایت ایران برخوردار خواهد بود.

وی تاکیــد کــرد :ماننــد دیگــر همســایگان

ملــل خاطــر نشــان کــرد :مــا همچنیــن بــه طــور
افغانســتان برای تهدید یا حمله به کشــوری یا پناه

دادن یــا آمــوزش تروریســتها ،یــا برنامــه ریــزی یــا

تامین مالی فعالیتهای تروریستی استفاده شود.
دیپلمــات ارشــد ایران در ســازمان ملل گفت:

به گروههای تروریســتی مانند داعش ،که تهدیدی
بزرگ برای افغانستان و منطقه هستند نباید اجازه
فعالیت در افغانستان داده شود.

وی افــزود :افغانســتان بــرای فائــق آمــدن بــر

مشــکالت کنونــی خود به کمک نیــاز دارد .ما پیوند
افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی

را از طریــق بنــدر چابهــار ایران بــا دریاهای آزاد و از
طریــق راه آهــن خــواف ـ هرات با اروپــا برقرار کرده
و آمــاده ایــم تــا همکاریهای خود را بــا آن در تمام
زمینههــا بیشــتر توســعه و تعمیــق بخشــیده و بــه

تحقق یک افغانستان امن و مرفه کمک کنیم.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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سجامیها از این هفته میتوانند از بورس کاال
سیمان بخرند

کوتاه از بانک و بیمه

امکان استعالم کد رهگیری
معامالت در نرمافزار فام
موسسه ملل
در راســتای توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش

مراجعه حضوری امکان استعالم کد رهگیری معامالت

در نرمافزار فام موسسه اعتباری ملل ایجاد شد.

موسســه اعتباری ملل،
محتــرم

هموطنــان

میتواننــد ضمــن نصب

نرمافــزار فــام موسســه

اعتبــاری

از

ملــل

خدماتــی همچــون ورود
بــه

ســامانه

مســکن

ملــی ،ثبــت تصدیــق

اصالــت اســناد و اوراق دفاتــر اســناد رســمی و اســتعالم

ممنوعالخروجی اجرای اسناد رسمی بهرهمند شوند.

زیرســاختی یکپارچــه و فراگیر به فعاالن بازار

ســرمایه بــه ویــژه ســرمایهگذاران حقیقــی و
حقوقــی و ایجــاد درگاه واحــد خدماتدهی به

تمامــیارکان بــازار ،نهادهای مالی ،ناشــران و

وزارت

اجتماعــی مشــغول بــه
ارائه خدمــات تخصصی

و عمومــی اســت و
پرداخت 10هزار میلیارد
ریال به معرفیشــدگان
از

برنامههــای

او بــا بیان ظرفیتهای مهم بخش تعاون در کمک

میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

به گزارش هیبنا ،محمود شــایان ،مدیرعامل بانک

مســکن ،بــا اعالم جزئیات مصوبه شــورای پــول و اعتبار

کــه در پــی پیشــنهاد

قیمتها صحبت میشــود در واقع مکانیســم

عرضه و تقاضا و آن چیزی اســت که در بازار
اتفــاق افتاد و ســبب کشــف قیمت میشــود؛

حمایــت بخشهــای مختلــف اقتصــادی در قالــب تعاون
میتواند به عنوان مشــخصههای تعاون مطرح باشــد و

در صــورت توجــه و بــاور بیشــتر به این بخــش ،میتوان

بــه تحقــق ســهم 25درصدی تعــاون در اقتصــاد ملی در
آیندهای نزدیک امیدوار بود.

راهاندازی سامانه ثبت
آنالین درخواست بیمه
موبایل از سوی بیمه حافظ
مدیــر بیمههــای امــوال بیمــه حافــظ از راهانــدازی

ســامانه ثبــت آنالیــن درخواســت صــدور بیمــه موبایــل

نمیتواند اظهارنظری داشته باشد.

تهــران بــه یــک میلیــارد

و کاهش و افزایش آن و نه پیشبینی نرخها
معــاون عملیــات و نظارت بر بازار بورس

تومان  ،شــهرهای بزرگ

منظم است و اینکه شرکتها بتوانند با تمام

تومان افزایش پیدا کرد.

بین وظیفه بورس کاال ،مدیریت عرضه است.

تسهیالت مسکن جوانان از همین امروز به کلیه شعب

وزارت صمت در قالب سامانه جامع تجارت و

اســت افــزود :ایــن تصمیم با هدف تامیــن آتیه فرزندان

کاال تاکیــد کرد :نکته مهم داشــتن عرضههای

توان عرضههای خود را انجام دهند و در این

محمــود شــایان بــا بیــان اینکــه ســقف جدیــد

در ســوی تقاضــا نیــز کنترلهایــی از ســوی

بانک مســکن در سراســر کشــور ابالغ شده و قابل اجرا

طرح افق در حال انجام و شکلگیری است تا

کشــور در حوزه مســکن اتخاذ شــده اســت تا دغدغه ی

 18:30شــبکه خبــر بــا بیان اینکــه تاکنون 64
اســت ،گفــت :ســه شــرکت دیگــر در نوبــت

ســوی بــورس و بــا همــکاری وزارت صمــت در

شــایان در عیــن حــال از پیگیــری طــرح افزایــش

متقاضیــان نیــز رونــد رو بهرشــدی را شــاهد

او در ادامــه بــا بیان وضع تامیــن مالی پروژههای

یافته و پذیرش شده است.

او افزود :در بخش خریداران نیز کدهای

بورســی در حــال صدور اســت و تاکنون بیش

از  5100مشــتری نســبت به خرید ســیمان از

او اظهــار کــرد :زنجیــره ســمت عرضــه از

حال تکمیل شــدن اســت و در صــدور کدهای

هســتیم و تقاضاهــا هر هفتــه در حال صعود

طــرح مســکن اقــدام ملــی گفــت :تاکنــون بیــش از

امکان معامله از سوی
سجامیها

صالحیت شــده تا مبلغ 40میلیون تومان آورده نقدی

است.

بــورس کاال اقــدام کرده انــد و بیش از 10هزار
اســت .عرضههــای پرحجــم بــه تعــادل قیمت

گفــت :بلــه ،تــا پیــش از ایــن بــرای مشــتریان

کد بورسی برای خریداران سیمان صادر شده

صدور کدهای معامالتی تســهیل شده است؟

منجر شد.

حقیقــی موضــوع مودی مالیاتی بــودن و برای

به گفته جهرمی ،در سه هفته اخیر و با

مشــتریان حقوقــی بحــث صورتهــای مالی و

ســیمان در بــورس کاال بــاالی یــک میلیون تن

کــد بــود ،امــا در مــورد معامــالت ســیمان این

عرضــه صورتگرفتــه 1.3میلیــون تــن مــورد

کد با سرعت باال و بدون چالش انجام شود.

او ادامــه داد :ثبــات عرضهای که در چند

مــدارک را تســهیل کردیــم و هفتــه جــاری بــا

احتســاب هفته پیــشرو حجم هفتگی عرضه

اظهارنامههــای مالیاتــی جــزو الزامــات صــدور

بــوده اســت .هفتــه قبــل از 1.5میلیــون تــن

موارد فعال حذف شد تا روند پذیرش و صدور

معامله قرار گرفت.

از ایــنرو تــا جایــی کــه میتوانســتیم دریافت

را بــه بــازار بدهــد ،امــا آن چیزی کــه در مورد

تحقق پیدا کند.

سقف تسهیالت اوراق مسکن نیز خبر داد.

جهرمیدر پاسخ به این سوال که آیا روند

هفته گذشــته شــکل گرفــت ،توانســت ثباتی

خانوادهها برای مسکن فرزندانشان از مسیر پس انداز

ابالغیه سازمان بورس ،امکان معامله سیمان

با کد سجام نیز فراهم میشود.

240هــزار نفــر از متقاضیــان واجــد شــرایط و تاییــد

تعییــن شــده را بــه حســاب خــود نــزد بانــک مســکن

واریــز کردهانــد کــه مجمــوع ایــن رقــم بیــش از 8هــزار

تامین نیاز کشور با عرضه
هفتگی  1.۲میلیون تن سیمان
معــاون عملیــات و نظارت بر بازار بورس

کاال در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود

در پاســخ به این ســوال که برای جلوگیری از
مهندســی قیمتها باید چه اقدامیانجام داد

اظهــار کــرد :بــرای جلوگیری از ســودجویی در
بــازار بایــد عرضههای مناســبی در بــورس رخ

دهد و بحث عرضه با جدیت پیگیری شــود تا

در همین ســطوح حفظ شــود؛ به طوریکه با
عرضــه باالی 1.2میلیون تن ســیمان در هفته

میتــوان نیــاز کشــور را جوابگــو بود .از ســوی
دیگــر رصــد بــازار و خریدهــا پــس از بــورس
بایــد از ســوی وزارت صمت پیگیری شــود .در
واقــع فرآیندهایــی کــه از طــرف وزارت صمــت

بــرای این کار تعریف میشــود بایــد با جدیت
دنبال شــود تا درصــورت اخالل یا نبود تعادل

در هــر یــک بخشهــا نســبت بــه آن اقــدام و
تصمیمگیری الزم اتخاذ شود.

بــه گفتــه جهرمــی ،عرضه و فــروش کلیه

سیمان تولیدی در بورس کاال موجب رقابتیتر

شــدن بــازار ســیمان و منصفانهتــر شــدن
معامالت و کشف قیمت واقعی میشود.

صعود آرام قیمت سکه و طال متاثر از رشد نرخ دالر
در هفته گذشته
به گفته کشتیآرای ،قیمت اونس جهانی و نرخ ارز بر قیمت سکه و طال تاثیر مستقیم دارند
طــی یــک هفتــه گذشــته قیمــت

تمامیقطعــات ســکه و طــال متاثــر از کاهــش
 ۳5دالری اونس جهانی و رشد  540تومانی

نــرخ دالر ســیر صعــودی آرامــیرا در پیــش
گرفت.

داشته باشند.

او بــا بیــان اینکه قیمت اونــس جهانی و

رشد بیش از  100هزار تومانی
سکه طرح قدیم و جدید

دارنــد ،افــزود :طــی هفتــه گذشــته بهــای ارز

او اضافــه کــرد :پنجشــنبه 18 ،شــهریور

کاهش نرخ اونس جهانی پوشــش داده شــد

به گزارش ایرنا ،قیمت سکه طرح جدید

سکه طرح قدیم 11میلیون و  650هزار تومان

11میلیــون و 960هــزار تومــان معاملــه شــد و

150هــزار تومــان افزایــش قیمــت داشــت.

شــد و تــا پایان هفته در ایــن محدوده قیمتی

هــزار تومــان قیمــت خــورد کــه در مقایســه با

هفتــه در این محــدوده قیمتی دفتر معامالت

کشــتیآرای افــزود :نیمســکه ،ربعســکه

نایبرئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران

میلیــون و  150هــزار تومــان ،ســه میلیــون و

طــالی داخلــی ،گفــت :اونــس جهانــی در روز

تومــان در پایــان هفتــه گذشــته تعیین قیمت

نرخ ارز بر قیمت ســکه و طال تاثیر مســتقیم
افزایــش یافــت و قســمتی از ایــن رشــد بــا

و در نتیجه شــاهد رشد اندک 110هزارتومانی

سکه در طول هفته بودیم.

حرکــت کــرد و برگشــتی آرامیداشــت و پایان

اول هفته گذشته 110هزار تومان گران شد.

خود را بست.

و ســکه یکگرمیبانــک مرکــزی بــه ترتیــب 6

مقایســه با اول هفته 30هــزار تومان کاهش

دربــاره وضــع یــک هفتــه اخیــر بــازار ســکه و

 750هــزار تومــان 2 ،میلیــون و  300هــزار

او ادامــه داد :در هفتــه گذشــته عرضــه

پنجشــنبه در مقایســه بــا روز نخســت 35

شد که در مقایسه با اول هفته گذشته بدون

محمــد کشــتیآرای ادامــه داد :برخــالف

نایبرئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران

رشــیدی در ایــن خصــوص افــزود :متقاضیــان

بهــای دالر در بــازار آزاد در پایــان هفتــه 27

 65هــزار تومــان افزایــش در روز پنجشــنبه،

خدمــات الکترونیــک ســایت بیمــه حافــظ بــه نشــانی

هفته گذشــته  540تومان گران شــد بنابراین

گــرم طــالی  18عیار با  15هزار تومان افزایش

ســکه و طــال طــی هفتــه گذشــته رشــد قیمت

و 180هزار تومان افزایش یافت.

در سایت روزنامه بخوانید:

بســیاری

در

کســب

و کارهــا بــه ســمت
ا لکتر و نیکی شــد ن

گردیــده اســت گفــت:
بــه همیــن منظــور بیمه

حافــظ ســامانه آنالیــن
ثبــت درخواســت بیمــه

موبایل را برای جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان
به شعب بیمه حافظ و همچنین تسریع در امور صدور

بیمه موبایل راهاندازی و اجرایی کرد.

بیمــه موبایــل میتواننــد بــا مراجعــه بــه قســمت
 www.hafezinsurance.irو تکمیــل اطالعــات اولیــه،

درخواســت خــود را ثبــت کرده و کارشناســان مربوطه با

کاهش قیمت داشت.

کاهــش  35دالری قیمــت اونس جهانی طال،

بیمهنامه موبایل خود را دریافت خواهند کرد.

این ســامانه ،اضافه کرد :روزآمدی ،تســریع در بررســی

درخواســتها ،عــدم مراجعــه حضــوری متقاضیــان،
امــکان دریافــت کد رهگیری درخواســت ،ارســال پیامک
اطالعرســانی بــه متقاضــی و اطالعرســانی نحــوه ادامــه

فرآینــد از طریــق ســامانه از جمله ویژگیهــای این طرح
است.

رشــیدی درباره موارد تحت پوشــش این بیمهنامه

اظهــار کــرد :نفــوذ مایعــات و آبخوردگــی ،نوســانات

ولتاژ برق ،ســرقت گوشــی همراه ،آتشســوزی و ضربه
فیزیکی و شکستن از موارد تحت پوشش بیمه موبایل

بیمــه حافــظ اســت و مزیــت ایــن بیمهنامــه نســبت بــه
گارانتی رایج در بازار گوشیهای همراه ،پوشش سرقت

و حوادث ناشی از نفوذ آب است.

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

بیان کرد :قیمت هر مثقال طالی آبشــده با

هزار و  750تومان بود که در مقایسه با اول
دوعامــل مذکــور موجــب شــد برخــی قطعــات

هفتگــی قیمــت در  18شــهریور به یکمیلیون

حباب سکه
 570هزار تومان شد

کشــتیآرای گفــت :حبــاب ســکه روز

پنجشــنبه  570هــزار تومــان بــود کــه در
داشت و دلیل این کاهش رکود بازار طال بود.

و تقاضــا در بــازار طــال متعــادل بــود و چــون

تقاضایــی در بــازار وجــود نداشــت عرضــه هم
نبود و این رکود به دلیل ایام سوگواری ساالر
شهیدان است.

نایبرئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران

تاکیــد کــرد که در خصوص وضــع بازار طال در
هفته جاری نمیتوان پیشبینی کرد.

او دلیــل کاهــش قیمــت اونــس جهانــی

طــال را بهبــود شــاخصهای اقتصــادی آمریــکا
دانســت و گفت :عالوه بــر بهبود نرخ بیکاری

در آمریــکا ،ارزش ســهام در بازارهــای جهانــی
نیــز بــاال رفتــه و در اثــر ایــن دو عامــل قیمــت

اونس جهانی طال  35دالر کاهش یافت.

نوسان ارز در هفته گذشته
بــازار ارز در هفتــه گذشــته دو نیمــه

متفــاوت را ســپری کــرد .در نیمــه ابتدایــی

رونــد پیشــرفت پروژههای مســکن ملی تــا کنون بیش

از 2هــزار و 400میلیــارد ریــال از ایــن مبالــغ آورده

نقــدی متقاضیــان را بــه پروژههــای ســاختمانی تزریــق
کرده است.

بیمه ایران سقف پرداخت
الکترونیکی خسارتها
را  14برابر افزایش داد

بــه گفتــه یک کارشــناس بیمه ،بــا آنکه

سیاســتگذاریها و برنامهریــزی بایــد طوری

باشــد کــه مــردم بــه پوشــش انــواع بیمــه
باهدف امید به آینده ترغیب شــوند اما رشد

تصاعــدی ســاالنه شــرکتهای بیمــه قــدرت

پوشــش بیمــهای را از مــردم در ایــن اوضــاع
سخت گرفته است.

ســید ســعید سیدهاشــمی ،کارشــناس

سابق بیمه عمر با بیان اینکه گران بودن حق

به ســمت پوشــشهای بیمهای شده است به
خبرگــزاری بــازار گفت :میزان بــاالی حق بیمه

مهمتریــن عامــل ترغیــب نشــدن مــردم بــرای
خرید بیمه است.

او افــزود :هرســاله نــرخ حــق بیمهها به

صــورت تصاعــدی بــاال مــیرود ایــن افزایــش

قیمــت درحالــی اســت کــه در مقابــل مــردم

نیــز روزبــهروز بــه زیــر خــط فقــر میرونــد،

درآمدهای آنها ثابت اســت اما تورم همچنان

بــر مــدار رشــد قــرار دارد .در چنیــن وضعی با

توجــه به کاهش ارزش پــول ملی و گرانیها،
کســی توان پوشــش خدمات بیمهای را ندارد

و چــه بســا خیلیهــا کــه تحــت پوشــش بیمه
عمــر ،زندگــی و یــا ســرمایهگذاری هســتند

مدتهاســت حــق بیمه خــود را نمیپردازند و

عمــال از خدمــات آینــده ایــن صنعــت در حال

خارج شدن هستند.

بیمه شخص ثالث و تامین

اجتماعی بیمههای سرشناس
در ایران

نســبت بــه خدمــات موثر ســایر بیمــهای چون

بیمــه عمــر ،ســالمتی ،ســرمایهگذاری ،آتــش

ســوزی و ...بیتوجهانــد ،ایــن اســت کــه اوال
شــرکتهای بیمــه فرهنــگ اســتفاده از بیمــه

و مزایــای آن را بــه خوبــی بــرای مــردم بازگــو
نمیکنند و ثانیا بیشــتر قریب به اتفاق مردم

هم به موجب ناتوانی مالی و گران بودن حق
بیمههــا بــه ســمت این نوع بیمههــا نمیروند

و فقــط عــده معــدودی که تمکین مالــی دارند

تحت پوشش سایر بیمهها قرار میگیرند.

غیرضــروری بــرای مقابله با شــیوع ویــروس کووید ،19

ســقف مبلغ پرداختهای الکترونیکی خســارتها را با
افزایــش 14برابــری از مبلــغ 500میلیون ریــال به مبلغ
7میلیارد ریال افزایش داد.

بــه گــزارش روابطعمومی بیمه ایران ،علیحســین

طهماســبی،

مدیــرکل

امــور مالــی بیمــه ایــران

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا اعــالم ایــن خبــر
اظهــار کــرد :بــا توجه به

محاســن پرداختهــای

الکترونیکــی از قبیــل
افزایــش

و

ســرعت

دقت،کاهــش

اشــتباهات و تخلفــات،

افزایــش کنترلهــای داخلــی ،جلوگیــری از ترددهــای
غیرضــروری و نهایتــا رضایتمنــدی ذینفعــان ،افزایــش

سقف پرداختهای الکترونیک در دستور کار قرارگرفت.

هفتــه ،دامنــه نوســان در بــازار محــدود بود و

او در ادامــه افــزود :یکــی از موانــع تحقــق ایــن امر

را نشــان نمیداد ،اما در نیمه دوم هفته ،بار

گروهــی در شــبکه بانکــی کشــور بــود کــه بــا تصمیــم

نمودار بهای معامالت ،روند صعودی یا نزولی

وجــود ســقف مبالــغ قابــل پرداخــت بــه صــورت پایــای

دیگر قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت.

مدیریــت ارشــد شــرکت و همراهــی معــاون توســعه

معامــالت هفتــه گذشــته پیشبینــی کــرده

کشاورزی برگزار شد و نهایتا در طول کمتر از دو هفته،

تحلیلگــران فنــی پیــش از آغــاز بــه کار

بودنــد ،بــا توجــه بــه محــدود شــدن دامنــه
نوســانات بهای دالر در ســطح 27هزار تومان

تا 27هزار و  300تومان ،سطوح تعیینکننده
ادامــه بــازار کــف 26هزار 800تومان و ســقف

27هزار و 800تومان باشد و اگر در معامالت
ارز ،دالر بتوانــد از یکــی از ایــن دو مــرز گــذر

کنــد ،آینده صعــودی یا نزولی بازار مشــخص

خواهــد شــد و حــال در پایــان کار معامــالت

بــازار ارز در ایــن هفتــه بهای دالر در محدوده
مــرز 27هــزار 800هــزار تومان معامله شــد و
حتــی در لحظاتی تــا 28هزار و 900تومان نیز

افزایش یافت.

سیدهاشمی ،کارشناس بیمه بیان کرد :تمدید نشدن بیمه با رشد
تصاعدی هرساله حق بیمهها

بیمــه و افــت ارزش پول ملی مانع رفتن مردم

آدرس ســایت

تغییر بود.

بــه پنــج میلیون و 110هزار تومان رســید و هر

متقاضیــان تمــاس گرفتــه و آنهــا به صــورت الکترونیکی
مدیــر بیمههــای اموال بیمــه حافظ با بیــان مزایای

و 600میلیــارد تومان اســت .بانک مســکن بــا توجه به

بیمــه ایــران در راســتای کاهــش ترددهــای

از روز یکشــنبه وارد کانــال 12میلیــون تومــان

کرونــا باعــث تغییــرات

جوانــان

در

به 850میلیون تومان و در سایر شهرها به 700میلیون

همچنین ســکه طرح جدیــد  12میلیون و 160

رشــیدی ،با بیان این که

ســقف تســهیالت از

مســکن

در روز نخســت هفتــه ســوم شــهریور مــاه

خبر داد.

رســیده اســت گفــت:

لذا بورس نه در مورد روند قیمتها در آینده

بــود کــه در مقایســه بــا اول هفتــه گذشــته

بــه گــزارش روابطعمومــی بیمــه حافــظ ،فرهــاد

بانک مرکزی به تصویب

محــل حســاب پسانداز

بــه افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی و ســطح اشــتغال

کشــور گفــت :مردمــی بــودن ،فســاد گریــزی و امــکان

بانک مسکن و موافقت

در سایت روزنامه بخوانید:

بتوان زنجیره پس از بورس را نیز رصد کرد.

عمــده صنعــت ســیمان در بــورس کاال حضور

تعــاون ،کار و رفــاه

بانک در سال جاری است.

بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات

آنهــا انجــام میشــود و بــه ایــن ترتیــب بخش

عنــوان عامــل اجــرای

مشــاغل

شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق

پذیــرش هســتند کــه تا هفتــه آینــده پذیرش

جــام جــم صــدا و ســیما اظهــار کــرد :ایــن بانــک بــه

مهمتریــن

سیمان با کد سجام نیز فراهم میشود.

شــرکت ســیمانی در بــورس پذیــرش شــده

مشاغل خانگی در سال جاری خبر داد.

خانگــی

سازمان بورس و اوراق بهادار ،امکان معامله

راهاندازی کرد.

حجتالــه مهدیــان ،در گفتوگــو بــا شــبکه جهانی

در سایت روزنامه بخوانید:

کاال اعالم کرد ظرف روزهای آینده با ابالغیه

ســید جواد جهرمیدر برنامه گفتوگوی

10هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــه معرفیشــدگان

سیاســتهای

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس

ســامانه جامــع اطالعات مشتریان(ســجام) را

مدیرعامل بانک توســعه تعاون از برنامه پرداخت

ســقف تســهیالت مسکن جوانان در تهران به یک

به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاال ،تسهیالتی برای خریداران سیمان در روند پذیرش و
صدور کد در نظر گرفته شده است

مخصوصا ســرمایهگذاران حقیقــی و حقوقی،

 10هزار میلیارد ریال
تسهیالت مشاغل خانگی
در بانک توسعه تعاون
پرداخت میشود

افزایش سقف تسهیالت
مسکن جوانان

عکس  :بورس کاال

در سایت روزنامه بخوانید:

به گزارش روابطعمومی

کوتاه از بانک و بیمه

کشور در سطح پایینی قرار گیرد.

او اظهــار کرد :هــر چند نرخ حق بیمهها در

مدیریــت و منابع ،جلســات متعددی با مســئوالن بانک
توافقــات الزم با بانــک مذکور صورت گرفت ،به گونهای

کــه ،مبالــغ خســارت تا 7میلیــارد ریال از طریق ســامانه
پرداخــت الکترونیــک و بــدون نیاز به صــدور چک بانکی

قابل پرداخت است.

بــا اجــرای این طرح مهم ،ضمن کاهش محســوس

صــدور چــک در شــعب و افزایــش دقــت و ســرعت ،گام

مهمــی در جهــت جلوگیــری از ازدحــام زیاندیــدهگان،
شیوع ویروس کرونا و مراجعات مکرر به بانکها ،برای

امور بانکی برداشته شده است.

آتشسوزی؛ صدرنشین
رشتههای «بیمه ما»
در مرداد 1400
طبق آمار مرداد سال جاری ،بیمههای آتشسوزی

صدرنشــین رشــتههای بیمهای از لحاظ تولید حق بیمه
در شرکت بیمه ما بود.

بــه گــزارش روابطعمومــی بیمــه مــا ،ایــن شــرکت
فعالیــت

گــزارش

کشور باالست اما مدیریت حقوق و درآمد آنطور

پنــج ماهــه منتهــی بــه

شــود و مــردم بــه ایــن ســمت ترغیــب شــوند،

کــرد که بــر اســاس آن،

این کارشناس بیمه یادآور شد :از طرفی

فقــره بیمهنامــه و در

استفاده از بیمه توجه نمیکند .به طور مثال

تومــان حــق بیمــه تولید

کــه پسانــدازی برای پوشــش بیمه کنار گذاشــته

31مرداد 1400را منتشر

میتواند آینده بیمهشدگان را تضمین کند.

نزدیــک بــه 696هــزار

در سایت روزنامه بخوانید:

بیمه مرکزی نیز خیلی به بحث فرهنگسازی

حــدود

سالهای گذشته جشنواره گزارشنویسی در

کرده است.

آثار بیمه برگزار میشــد اما چند ســالی اســت

بیمههــای آتشســوزی بــا ســهم 25/36درصــدی از کل

مجــازی توجــهای بــه چگونگــی آثــار و خدمات

داده و تنهــا 3/4درصــد از خســارتهای شــرکت متعلــق

درباره شــرکتهای بیمه به گونهای اســت که

آتشسوزی در 5ماهه سال جاری معادل 3714میلیارد

933میلیــارد

سیدهاشــمی تصریــح کــرد :متاســفانه

صنعــت بیمــه برای شــناخته شــدن خدمات و

بر اســاس این گزارش ،در بین رشتههای بیمهای،

اعتمادســازی و اقناعســازی عمومــی آنگونــه کــه

کــه در رســانهها صوتــی ،تصویــری ،مکتوب و

حــق بیمــه تولیــدی ،رتبــه نخســت را به خــود اختصاص

بیمه نمیشود طوری که اکنون ذهنیت مردم

بــه ایــن رشــته اســت .میــزان حــق بیمــه تولیــدی رشــته

این شــرکتها برای ســودآوری خود با فروش

ریــال و خســارت پرداختــی133 ،میلیــارد ریــال گــزارش

شــرکتهای بیمــه در ایــران نســبت بــه مقولــه

مــردم از آثــار و مزیتهــای اســتفاده از بیمــه

ایــن کارشــناس بیمــه افــزود :در ایــران

را در آینــده آگاه باشــند ،ضعیــف عمــل کــرده و

بــرای مــردم جا افتاده اســت و از این خدمات

حالــی کــه این خالء فرهنگی موجب شــده اســت

فقــط بیمــه تامیــن اجتماعــی و شــخص ثالت

نتوانســتهاند در ایــن زمینــه موفق عمــل کنند در

اســتفاده میکننــد و دلیل اصلــی اینکه مردم

تــا میــزان بیمه عمــر ،زندگی و ســرمایهگذاری در

بیمه کار میکنند.

شده است.

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
بهترین های دیجیتال
مارکتینگ ایران معرفی
شدند؛اهدای تندیس سیمین
رهبری دیجیتال به مدیر عامل
بیمه ایران
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بازگشت ایساتیس به جمع تولیدکنندگان لوازم سرمایشی گرمایشی
گروه صنعتی ایساتیس پس از احیای دوباره

و ورود بــه بــازار لوازم خانگی به دنبال حضور در

بازارهای صادراتی است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه صنعتــی

مدیــر عامــل بیمه ایــران و «گواهینامه اهتمــام به ز ُبدگی

دیجیتال» دو رهآورد مباهات برانگیز شرکت سهامی بیمه

مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل با اشاره

بنابر همین گزارش گروه صنعتی ایساتیس

و مدرن صنعتی در یزد که از فناوری روز دنیا نیز

خطــر تعطیلی دائمی و بیکاری حدود  450نیروی

تولیــد و صنعــت گفت :بزرگترین واحــد معدنی و

خود در نظر دارد ضمن عرضه داخلی لوازم خانگی

کامل کشــیده شد .اما چندی پیش به درخواست

جدیــد چشــم بــه بازارهــای خاورمیانــه دوختــه

کولرهای گازی اسپلیت آغاز کرد.

ایساتیس ،این گروه صنعتی پس از رهایی از دوران
آسفالت طوس و شهداب یزد فعالیت مجدد خود را

فوالدی کشــور که پیشــرو در تکمیل زنجیره تولید

خانگی و صنعتی کنیم.

در نظر دارد به پشتوانه توان و تجربه مدیران جدید

برخــوردار اســت بــه مــرز ورشکســتگی و تعطیلــی

تولیدی خود در بازارهای خاور میانه کسب سهم کند.

مســئوالن اســتان و طــی توافقــی کــه بــا مالــک

ســرمایه گذاری چادرملو ،شرکت آسفالت طوس

کار نجات پیدا کرد و امروز با ســرمایه گذاریهای
است.

با اعالم شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران :سايپايدك به عنوان برترين تولید لباس خنک کننده در لرستان
دارد ،اگر در جایی هستید که دمای هوا باالی  55تا ۶0
یــک شــرکت فناور موفق به ارائــه طرح فناورانه و
شبكه نمایندگیهای خدمات پس از فروش در كل كشور معرفی شد
درجه است میتوانید این لباس را استفاده کنید.خسروی
تولیــد محصــول لبــاس خنــک کنندهای شــده اســت که

ایران از پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال بود.

بــه گــزارش روابط عمومی بیمه ایــران ،آیین اختتامیه

پنجمیــن دوره ارزیابــی ملی تحول دیجیتال روز گذشــته در
مرکز همایشهای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار و

از برگزیدگان این رویداد در سه محور اصلی زبدگی دیجیتال،

ســازمان خدمــات پــس از فروش ســايپا

نوآوری دیجیتال و رهبری دیجیتال و یک محور ویژه ،مدیریت

موفق به كسب رتبه نخست ارزيابی وضعیت

کار در دوران کرونا ،تقدیر شد.

در محور رهبری دیجیتال نیز که رهبر دیجیتال کاندیدا

شــبكه نمايندگیهــا (خودروهــای ســبک و

رهبری دیجیتال به «سید مجید بختیاری» مدیرعامل بیمه

خدمــات پــس از فروش خودرو شــد و عنوان

ســنگین) در بيــن شــركتهای ارائــه دهنــده

شــده سازمان در ارزیابی ممیزی میشود ،تندیس سیمین

برترين شبكه خدمات پس از فروش خودروی

ایران اهدا شد.

كشور به سايپايدك اختصاص يافت.

همچنین ،در محور زبدگی دیجیتال که بلوغ دیجیتال

ســازمان شــرکت کننــده در ایــن بخــش ممیــزی میشــود،
ایران تعلق گرفت و حسن نظری معاون برنامه ریزی و نوآوری

بیمه ایران برای دریافت آن به روی سن همایش رفت.

منظر تحول دیجیتال ممیزی میشوند.

مجاز و كسب امتياز  ۹۱در ارزيابی خودروهای
ســبك و امتيــاز  ۸۹در ارزيابــی خودروهــای

ايران ،سايپايدك موفق به كسب رتبه نخست
ارزيابــی شــبكه نمايندگیهــای ارائــه دهنــده

است.

موسوی افزود :شركت سايپايدك از حيث

شــد :در ارزيابــی ســال  ۱۳۹۹بــر اســاس
معيارهــای دســتورالعمل شــرايط و ضوابــط

عنــوان "لباسهــای خنــک کننــده و گرم کننــده" خبر داد
و تصریح کرد :این محصول در کشــورهای توســعه یافته

از نمايندگی های اين شركت در سطح كشور

با قیمتهای گزافی تولید شده و این درحالیست که ما

موفق شدهایم این محصول را با بهرهگیری از روشهای

بيشــترين رشــد امتياز شــده اســت .همچنين

ســیاالتی و بــا قیمت بســیار پایینی که توجیــه اقتصادی

ســايپايدك در بخــش امتيــاز رضايــت منــدی

دارد تولیــد کنــد.وی با تاکید بر اینکه در سراســر دنیا به

مشــتریان باالتریــن میزان رشــد رضایتمندی

سمت تغییرات آب و هوایی و افزایش دما پیش میرویم،

مشــتریان از خدمات دریافت شــده را در بين

افزود :لباس خنک کننده تولید شــده در شــرکت کاوش

شركتهای خدمات پس از فروش کسب کرده

صنعت بروجرد خاصیت خنک کنندگی در فصل گرما را

است.

شارژ و به لباس وصل میشوند و قدرت خنک کنندگی

لباس و کارایی آن شروع می شود؛ همچنین اندازهگیری
و تعییــن دمــای لباس بــه انتخاب فرد اســت و هرچقدر

بخواهید سرما را کم و زیاد میکنید.وی یادآور شد :کارایی

عمده این لباس خنک کننده برای کارکنان پتروشیمیها،
شــرکتهای نفــت و میعانات ،معــادن و دیگر مکانهای

بسیار گرم است.این مسئول با اشاره به اینکه تیم کاری
تشکیل شده برای تولید این محصول شامل متخصصین

در طراحی لباس ،سیاالت ،دوخت ،بستهبندی و فروش
اســت ،گفــت :تاکنــون بیش از  ۷5تســت روی محصول

تولیدی انجام شــده و در حال رســیدن به مراحل نهایی

برای تجاریسازی و تولید انبوه این ایده فناورانه هستیم.

دو
ت
نوب
(

آگهی مزایده مرحله اول ( اجاره )

م)

وزارت آموزش و پرورش

(

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان در نظر دارد خرید یک دستگاه اکسیژن ساز جهت

و بیهوشــی فعالیــت داریم از ثبــت اختراع جدیدی تحت

شارژی است که از طریق نازلهای طراحی شده پاکتها

ت
نوب

شماره مناقصه 2000005910000012 :

شناسه آگهی1187079 :

در حــوزه تولیــد تجهیزات پزشــکی ،ماســکهای صنعتی

در توضیح کارکرد محصول تولیدی شرکت کاوش صنعت

بروجــرد عنــوان کــرد :این لباس دارای دو الی ســه پاکت

ل)
او

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه اکسیژن ساز

کامران خسروی مخترع این لباس با اشاره به اینکه

مديرعامــل ســايپايدك همچنیــن يــادآور

مجموع  2450نمايندگی مجاز سبك و سنگين

كل كشور به ترتيب  ۸۷و  ۷۷بوده

باالست.

زيادی را به خود اختصاص داده است.

موفــق بــه كســب رتبه يك شــدند كه منتج به

امتياز متوسط تعميرگاه های سبك و سنگين

نفت و میعانات ،معادن و دیگر مکانهای با دمای هوای

مصــرف كنندگان ،جايگاه دارای انطباق خيلی

سنگين ،موفق به كسب مقام اول در بين 45

های مجاز شده است و اين در حالي است كه

عمده کاربرد آن برای کارکنان پتروشیمیها ،شرکتهای

اجرای مفاد آئين نامه قانون حمايت از حقوق

ارزيابی خدمات پس از فروش ،بیش از نیمی

مديرعامل سايپايدك با اعام اين خبر گفت:

ارزيابی شــركت بازرســی كيفيت و اســتاندارد

منبع خبر :روابط عمومی

ايران ،سايپايدك با دارا بودن  540نمايندگی

بر اســاس امتيــاز ارزيابی وضعيــت نمایندگی

و بــا تــاش شــبكه نمايندگیهــا ،در آخريــن

توسط دانشگاه تهران برگزار و سازمانهای شرکتکننده از

ارزيابی شــركت بازرســی كيفيت و اســتاندارد

بــه گــزارش ســایپانیوز بــه نقــل از روابط

در ســال تولیــد ,پشــتیبانیها و مانعزداییهــا

گفتنــی اســت ،ارزیابــی ملی تحــول دیجیتال ســاالنه

خدمات پس از فروش شد.

موسوی اظهار کرد :بر اساس اعام نتايج

شــركت ارائه دهنده خدمات پس از فروش و

عمومي ســايپايدك ،ســيد محمدرضا موســوی

گواهینامه اهتمام به زبدگی دیجیتال به شرکت سهامی بیمه

سازمان تامین اجتماعی
استان کردستان

دچــار توقــف تولید شــد و در نتیجه این واحد نوپا

و شــرکت شــهداب یــزد ،ایــن مجموعــه صنعتی از

های شوفاژ دیواری ،رادیاتورهای پانلی و حوله ای و

پیشین ،محصوالت جدید دیگری وارد بازار لوازم

حدود  2ســال پیش به دلیل مشــکات اقتصادی

به پشتوانه سهامداران جدید و توانمند در عرصه

رکودوورشکستگیتوسط ۳شرکتتوانمندچادرملو،

کســب «تندیس ســیمین رهبری دیجیتال» توســط

برای تولید لوازم گرمایشی و سرمایشی از جمله پکیج

اســت و در نظــر داریــم عــاوه بــر تــداوم تولیدات

یــاد آوری مــی شــود گــروه صنعتــی ایســاتیس از

ایــن گــروه صنعتــی انجــام گرفــت ،با مشــارکت و

شناسهآگهی  1185796 :م الف 2029 :

اداره آمـوزش و پـرورش منطقـه  1۸تهـران در نظـر دارد عینـک فروشـی را بـا شـماره مزایـده  ۵۰۰۰۰۰۰۲۸۹۰۰۰۰۰۴از طریـق مزایـده عمومـی و بـا
جزئیـات منـدرج سـامانه سـتادایران (  )www.setadiran.irبـه صـورت الکترونیـک برگـزار نمایـد .
موضوع مزایده:

بیمارستان تامین اجتماعی سقز را با برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای از طریق سامانه تدارکات

الف – عینک فروشی واقع در میدان معلم خ تختی

الکترونیکی دولت برگزارنماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال

ج – مدت انجام کار 1۲ :ماه

و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ضمنـا کلیـه مراحـل برگـزاری مزایـده از طریـق سـامانه سـتادایران انجـام میگـردد .الزم بـه ذکـر اسـت هزینـه هـای مربـوط بـه چـاپ فراخـوان بـه عهـده

( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت عدم

ب – محل اجرای موضوع مزایده  :اداره آموزش و پرورش منطقه  1۸تهران
د – قیمت پایه یکساله مبلغ  2,400,000,000ریال از قرار هر ماه 200,000,000ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده

برنـده مزایـده اسـت .

می باشد .
مهلت دریافت اسناد شرایط مناقصه  :ساعت  1۹روز یک شنبه مورخ1۴۰۰/۰6/۲1
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی  :ساعت  1۹روز چهارشنبه مورخ1۴۰۰/6/31
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار :سنندج ،خیابان شهید تعریف ،خیابان هدایت کدپستی
 ، 661761۵۹۸1شماره تلفن تماس  - 33۲۴۹۰11واحد تدارکات مدیریت درمان تامین اجتماعی
استان کردستان

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان
(

۴۰۰۰/6۰۰۲

«آگهی مزایده عمومی شماره 1400/12م»

نوب

شماره

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/06/20 :تاریخ چاپ نوبت دوم1400/06/21 :

م)
دو
ت

شرکت ارزیابی کننده :شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

 -1نام دستگاه مزایده گذار :اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

(

شرکت برق منطقه ای اصفهان

با حضور اعضاء كمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد و در صورت کسب حد نصاب الزم پاکت الف و ب
پس از رسیدگی کمیته فنی بازرگانی در تاریخی که در روز  1۴۰۰/۰7/1۰اعالم می شودبازگشایی می شود و به
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -10ذكر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 -11تضمین شركت در مناقصه  :مبلغ 1.61۰.۰۰۰.۰۰۰ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا
چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی
در پاکت الف قرارگرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد .ضمنا ًتعیین کمتر از مبلغ یاد شده
یا سایر موارد( چک شخصی  ،وجه نقد و  )...قابل قبول نمی باشد.
 -12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
 -13مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
-14سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است (.شرکت کنندگان در مناقصه می بایست
دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت توانیر و یا سایت شرکت توزیع برق فارس و
یا تماس با امور تدارکات  ،از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر این صورت مسئولیت عدم
رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد).

نوب

(شماره  2000001188000006در سامانه ستاد)

شناسه آگهی1187113 :

شناسه آگهی1186885 :

ل)
او
ت

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 4000/6002

 -1نام مناقصه گزار  :شركت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن
 -3۲31۹37۴-۸۰تلفن امور تداركات 3۲317۸6۹
 -2موضوع مناقصه  :خرید و نصب باالبر تلسکوپی
 -3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری از تاریخ  1۴۰۰/۰6/۲۰تا ساعت  1۹مورخ 1۴۰۰/۰6/۲۴
به مدت  ۵روزكاری
 -4مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد  :فیش واریزی به مبلغ  ۲۲۰۰۰۰ریال واریز به حساب جاری شماره
 ۰7۸6۰ – 7۴۸۲7بانك تجارت شعبه فلسطین شیراز
 -5آدرس محل دریافت اسناد  :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به آدرس  www.setadiran.irامكان پذیر می باشد .به شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیک دولت
۲۰۰۰۰۰7۰۰۰۰۰۰۰6۵
-6آدرس محل دریافت پیشنهادها  :شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شركت توزیع نیروی
برق استان فارس – امور تداركات تلفن 3۲317۸6۹
 -7زمان تحویل اسناد  :ساعت  1۰صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰7/۰7
 -8محل برگزاری مناقصه  :شركت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم – سالن اجتماعات
 -9زمان بازگشایی پاكت ها  :پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر ساعت  1۰روز شنبه مورخ1۴۰۰/۰7/1۰

(

درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت  ۸صبح روز سه شنبه 1۴۰۰/۰6/16

ل)
او
ت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده ( شماره ) 1400-1-1-26

نوب

عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/06/20 :تاریخ چاپ نوبت دوم1400/06/24 :

شناسه آگهی1188167 :

 -2موضوع مزایده :اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در نظر دارد ،تعداد ( )7پالک زمین دولتی با کاربری تجاری

موضوع

شرایط و الزامات ورود

ارزیابی کیفی توان شناخت ،تحلیل ،طراحی و ساخت سیستم

دارا بودن حداقل رتبه  ۲رشته تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش

جامع بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان

مشتری از شورای عالی انفورماتیک کشور

نحـوه دریافـت اسـتعالم ارزیابـی کیفـی :کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفـی از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی
کیفـی تـا تهیـه لیسـت کوتـاه ،بـا مراجعـه بـه "سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)" بـه آدرس  www.setadiran.irامـکان پذیـر
خواهـد بود.
(اطالعات تماس "سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه و دریافت گواهی امضاء
الکترونیکـی (توکـن) :مرکـز تمـاس ،021-41934 :تمـاس بـا کارفرمـا ،در صـورت لـزوم در سـاعات اداری روزهـای کاری بـا شـماره
)031-36270820
مهلـت دریافـت اسـتعالم ارزیابـی کیفـی :از سـاعت  1۰صبـح روز یکشـنبه مـورخ  1۴۰۰/۰6/1۴تـا سـاعت  16:۰۰روز پنجشـنبه مـورخ

واقع در شهرستان امیدیه را طبق مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده به صورت نقدی به فروش برساند.
 -3زمان ،مهلت و دریافت اسناد و شرایط مزایده :از تاریخ  1۴۰۰/6/۲۲لغایت  1۴۰۰/6/۲۵از طریق سامانه تدارکات
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irدریافت نمایند.
 -4زمان و ارائه پیشنهادها :از تاریخ  1۴۰۰/6/۲7لغایت  1۴۰۰/7/6از ساعت  ۸صبح تا ساعت  1۴/3۰پیشنهاد قیمت و
بارگذاری فیش واریزی یا ضمانتنامه از طریق تدارکات دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمیباشد.
 -5زمان و محل ارائه پاکت (الف) :روز چهارشنبه مورخ  1۴۰۰/7/7از ساعت  7/3۰لغایت  13به آدرس امانیه خیابان
شهید مدرس اداره کل راه و شهرسازی خوزستان دبیرخانه تحویل گردد.
 -6زمان و محل بررسی پیشنهادها :روز شنبه مورخ  1۴۰۰/7/1۰ساعت  ۸صبح به آدرس – امانیه خیابان شهید پودات
اداره کل راه و شهرسازی طبقه  ۲سالن جلسات
 -7تاریخ بازدید از محل :از تاریخ  1۴۰۰/6/۲7لغایت  1۴۰۰/6/31ساعت  ۹صبح اداره راه و شهرسازی شهرستان امیدیه
شماره مزایده

پالک ثبتی

مساحت عرصه (مترمربع)

مبلغ یک مترمربع (به ریال)

مبلغ کل پایه (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی :نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی بایستی حداکثر

1۴۰۰/1۲-1م

6۰66/۲3۵۰

7۲

۸۵/۰۰۰/۰۰۰

6/1۲۰/۰۰۰/۰۰۰

3۰6/۰۰۰/۰۰۰

تا ساعت  1۴:۰۰روز یکشنبه مورخ  1۴۰۰/۰7/11در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری گردد.

1۴۰۰/1۲-۲م

6۰66/۲3۵1

۲۴

7۰/۰۰۰/۰۰۰

1/6۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۴/۰۰۰/۰۰۰

شرایط فراخوان ارزیابی:

1۴۰۰/1۲-3م

6۰66/۲3۵۲

۲۴

7۰/۰۰۰/۰۰۰

1/6۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۴/۰۰۰/۰۰۰

 -1پس از بررسـی اسـناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شـرکت های واجد شـرایط برای دریافت اسـناد

1۴۰۰/1۲-۴م

6۰66/۲3۵3

۲۴

7۰/۰۰۰/۰۰۰

1/6۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۴/۰۰۰/۰۰۰

1۴۰۰/1۲-۵م

6۰66/۲3۵۴

۲۴

7۰/۰۰۰/۰۰۰

1/6۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۴/۰۰۰/۰۰۰

1۴۰۰/1۲-6م

6۰66/۲3۵۵

۲۴

7۰/۰۰۰/۰۰۰

1/6۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۴/۰۰۰/۰۰۰

1۴۰۰/1۲-7م

6۰66/۲3۵6

۴۸

۸۵/۰۰۰/۰۰۰

۴/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰

1۴۰۰/۰6/۲۵

و مدارک درخواسـت پیشـنهاد ( )RFPدعوت بعمل خواهد آمد.
 -2شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا  1سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
 -3سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی ،موجود می باشد.
ضمنا ً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir

www.tavanir.org.ir

www.erec.co.ir

www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

*نشانی ملک :امیدیه – جنب استادیوم ورزشی شماره  ۲تعاونی مسکن فاز  ۲شهرداری*

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خوزستان

مدیـریت و اقتصــــــــــادمحلی

 .شنبه  20 .شهریور  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4748

پیشبینی راهاندازی واحد تبدیل پسماند
به انرژی اصفهان تا سه ماه دیگر

اخبـــــــــــــــــار

رئیس اتحادیه انجمنهای گیاهان دارویی :مکانیزاسیون
فرآوری گل محمدی الزم است
رئیــس اتحادیــه انجمنهــای گیاهــان دارویــی،

فرآوریهــای گل محمــدی تاکیــد کرد و افزود :امید اســت تا

کــرد کــه صنعــت کشــت و فــرآوری گل محمــدی را بایــد بــا

شــده اســت ،واحدهــای فناور معرفــی شــوند و فرآوریهای

مکانیزاســیون فرآوری گل محمدی را الزم دانســت و تاکید

معــاون برنامهریزی و پژوهش ســازمان

هشــت ســال درآمدهای حاصــل از اجرای این

کــرد کــه واحــد پیرولیــز کــه هــدف تبدیــل

هشت سال در اختیار شهرداری قرار میگیرد.

استفاده از روشها و فناوریهای نوین ایجاد کرد.

بازیافت پارچه با روش ریجکت

 )Rosa damasceneبــا حضــور اســتادان ،صاحــب نظــران،

مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان اعام

طــرح متعلــق بــه بخــش خصوصــی و بعــد از

پســماند بــه ســوخت مایع را محقــق میکند،

پیشبینــی میشــود تــا ســه مــاه آینــده

معــاون برنامهریــزی و پژوهش ســازمان

بهرهبرداری و راهاندازی شود.

بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانهای

شــهرداری اصفهــان ،فرشــاد مســتاجران

هــم همزمــان بــا ســایر بخشهــای پــروژه بــه

ســرانجام میرســد ،گفــت :یکــی از تعهــدات
شــهرداری در این طرح ،آمادهســازی ســوله و

تحویل آن به پیمانکار است که این بخش از

کار هم انجام شده است.

معــاون برنامهریــزی و پژوهش ســازمان

مدیریت پســماند شــهرداری اصفهــان تصریح
کــرد :پیمانــکار بــا تحویــل گرفتــن ســوله،
زیرســاختهای مورد نیاز برای نصب دستگاه

صنعتگــران گل محمــدی برگــزار شــد ،هــدف از برگــزاری این

اصلی در این فرآیند دارد.

که  ۵۰درصد از ســاخت این واحد ،پیشــرفت

به کشور است که تا سه ماه دیگر این فرآیند

بــا حضــور متخصصــان ،تولیدکننــدگان و پژوهشــگران و

اندکــی از تولیــد ســوخت و نایلونهــا ســهم

اکنون وارد فاز عملیاتی شــده است به طوری

اجــرای ایــن طرح ،واردات دســتگاه مــورد نیاز

کنفرانــس بینالمللــی گل محمــدی کــه بــه صــورت برخــط

او افــزود :از ســوی دیگــر پارچــه ســهم

کــرد :ایــن قــرارداد دو مــاه پیــش امضــا شــد،

فیزیکی داشته است.

دکتــر محمدباقــر رضایــی ،در آییــن اختتامیــه ســومین

و اکنون با ریجکت بازیافت میشود.

شــهرداری اصفهــان با بخــش خصوصی اظهار

او بــا بیــان اینکــه یکــی از فرآیندهــای

دانشگاه کاشان برگزار شد.

زبالههاســت و چندان قابلیــت بازیافت ندارد

واحــد پیرولیــز در ســازمان مدیریــت پســماند

را در این سوله آمادهسازی خواهد کرد.

منافع کوتاهمدت و بلندمدت
راهاندازی واحد پیرولیز
برای شهرداری

 ۱۰تنی دفن پســماند و هزینه حملونقل ،به
کاهــش هزینههــا و افزایش درآمد شــهرداری
کمک میکند.

مســتاجران بــا اعــالم اینکــه بعــد از

راهانــدازی واحد پیرولیز تســتهای مورد نیاز
انجــام میشــود ،گفــت :در مرحلــه نخســت

او بــا بیــان اینکــه ســوخت تولیدشــده

ایــن پــروژه ،روزانــه  ۱۰تــن پســماند از ســوی

ســوخت خودروهــای دیزلــی اســتفاده کــرد،

میشــود تــا تولیــد ســوخت مایــع کــه در رده

بلندمــدت بــرای شــهرداری درآمدزایــی ایجــاد

ایــن مســئول بیــان کــرد :مــدل قــرارداد

برای پیرولیز خریداری میشــود و نیز کاهش

واحــد پیرولیــز  BOTاســت بــه این معنــا که تا

نیــاز بــه پاالیــش دارد تا بتوان از آن به عنوان

شــهرداری اصفهــان بــه پیمانــکار تحویــل

اظهــار کــرد :ایــن طــرح در کوتاهمــدت و در

گازوئیل است ،انجام شود.

میکنــد؛ در کوتاهمــدت مالکیــت دســتگاه که

شــهرداری بــا بخش خصوصی بــرای راهاندازی

کنفرانــس را توســعه و افزایــش ضریــب نفــوذ فناوریهــای

مســتاجران از انجــام مطالعــات بــرای

نویــن و همافزایــی دانــش تولیدکننــدگان ،پژوهشــگران و

بازیافــت پارچــه و لباس خبر داد و گفت :اگر

صنعتگــران حــوزه مکانیزاســیون تولیــد و فــرآوری گیاهــان

در مطالعــات به نتیجــهای برای لزوم بازیافت

دارویــی و انتشــار یافتههــای نــو و بدیع در ایــن زمینه عنوان

پارچــه و منســوجات برســیم ،آمــوزش بــرای

و اظهــار امیــدواری کرد :با ایجــاد زنجیره بین تولیدکنندگان

جداســازی ایــن نــوع از ســایر اقــالم را کلیــد

و صنعتگران و ارتباط هر چه بیشــتر با دانشــگاه محصوالت

خواهیــم زد تــا مردم پارچههای بازیافتی خود

متنوعی را در محصول گل محمدی و اسانسها ارائه دهیم.

را بــه صــورت جداگانــه بــه ســازمان پســماند

او یکپارچگــی نداشــتن و کوچک بــودن قطعات اراضی

تحویل دهند.

گلستانها و کاهش عملکرد به دلیل خشکسالیهای اخیر

او افــزود :بــرای این منظور ســرمایهگذار

را از جملــه چالشهــای محصــول گل محمــدی ذکــر کــرد و

خارجی نیز پیشــنهاداتی به شــهرداری داشته

افزود :نهالســتانهای گل محمدی زیادی در نقاط مختلف

اســت که بعد از اتمام مطالعات ما و رســیدن

ایجــاد شــده و در حــال توســعه اســت کــه در راســتای حفظ

بــه نتیجــه مطلوب ،گامهــای بعدی برداشــته

و برداشــت و تولیــد هــر چــه کیفــی تر این محصــول باید به

خواهد شد.

دست متخصصان مربوطه سپرده شود.

رئیــس اتحادیــه انجمنهــای گیاهــان دارویــی ،بــر

بنیاد برکت  ۱۷هزار طرح اشتغالزایی در سیستان و بلوچستان اجرا کرده است
دبیــر کمیتــه تحقیــق و توســعه و مدیــر

دبیــر کمیتــه تحقیــق و توســعه و مدیــر

توانســته بخشی از گوشــت قرمز کشور و سایر

همچنیــن بنیــاد برکــت  ۱۰۰طــرح اشــتغالزایی

اجــرای  ۱۷هــزار طرح اشــتغالزایی با اشــتغال

انعقــاد نهایــی تفاهمنامــه  ۶۰میلیــارد تومانــی

او ادامــه داد :این تفاهمنامه نیز میتواند

ســال اخیــر در هفــت روســتای کنــارک اجرایــی

نظــارت بــر پروژههــای اشــتغال بنیــاد برکت از

بیــش از  ۵۰هــزار نفــر بهصــورت مســقیم و

غیرمســتقیم در ســطح اســتان سیســتان و

بلوچســتان از ســال  ۱۳۹۸تاکنون از سوی این
بنیاد خبر داد.

نظارت بر پروژههای اشتغال بنیاد برکت درباره
اجــرای یکهــزار و  ۲۰۰طــرح اشــتغالزایی و

برنامهریــزی ایجــاد اشــتغال بــرای بیش از ســه

هزار و  ۶۰۰نفر در بخش کشــاورزی سیســتان

و بلوچســتان گفت :این تفاهمنامه بین رئیس

سیدمحســن کالونــدی پنجشــنبه در

ســازمان مدیریــت و برنامهریزی اســتان ،رئیس

و تسهیلگران بنیادبرکت متشکل از  ۷۲نفر از

(ره) در اســتان بــه همــراه معــاون اجتماعی این

گفتوگو با ایرنا اظهار کرد :اکنون تیم مجریان

نخبــگان بومی سراســر سیســتان و بلوچســتان
در بیــش از ۹۵۰روســتای این اســتان مشــغول
فعالیت هستند.

ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام خمینــی

ســتاد ،معاونــان و مدیــران ســازمان مدیریــت و
برنامهریزی ،مدیرکل و معاونان جهاد کشاورزی

استان و مجری بنیاد برکت نهایی شد.

نیازهای استان را تامین کند.

یــک گام بلنــد و موثــر دیگــر بــرای احیــا و حفــظ
ظرفیتهــای کشــاورزی اســتان باشــد و امید را

برای کشــاورزان و دامداران اســتان در بحران و
خشکسالیها زنده نگاه دارد.

تومان در شهرستان چابهار است.

اســتان بــوده اســت ،خاطرنشــان کــرد :بنیــاد

و توســعه اشــتغال پایــدار در اســتان سیســتان

نیکشهر اجرا شده که برای اجرای این طرحها

برکت آشــناترین نام بین روســتاییان استان در
سالهای اخیر است.

کشــاورزی برداشــته اســت ،کــه ایــن فعالیتها

کارمزد چهار درصد پرداخت شده است ،گفت:

کارخانــه ذوبآهــن ملــکان در ســال  ۱3۸۵کلنگزنی

شد ،اما بعد از  ۱۵سال هنوز به بهرهبرداری نرسیده است
و تکمیــل آن گامــی بزرگ در رشــد و شــکوفایی صنعتی این

او گفــت :در برخی روســتاهای این بخش

و قرار است با شروع جهادی طرحهای اجتماع

و بلوچســتان بویــژه در راســتای حفــظ و احیــای

تومان دیگر آورده سرمایهگذار طرح است.

اجرای طرحهای اشتغالزایی برداریم.

او بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۸۰درصــد

 ۹۰میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان قیمــت بــا

مبلــغ از طریــق تســهیات بانکی تامین شــده و  ۲۰میلیارد

ایجــاد اشــتغال در ایــن بخــش را بــا توجــه بــه

کالونــدی گفــت :بنیاد برکت در ســالهای

شــغلهای ایجادشــده در نواحــی روســتایی

جنوب تبریز واقع شده است ،خبر داد و اعام کرد که این

از محرومتریــن بخشهــای اســتان سیســتان و

کالونــدی بــا بیــان اینکــه از ســال ۱3۹۸

اخیــر گامهــای ارزنــدهای بــرای محرومیتزدایی

کارخانــه ذوب آهــن ایــن شهرســتان کــه در  ۱۵۰کیلومتری

اخیــر جلســاتی در بخــش کوریــن زاهــدان نیــز

بهویــژه روســتای چاهنعلــی طرحهــای اجتمــاع

تاکنون  ۹۵۵طرح اشتغالزایی در  ۶۵روستای

اختصــاص  ۸۰میلیــارد تومــان تســهیات بــرای تکمیــل

او ادامــه داد :همچنیــن در هفتههــای

حــوزه اشــتغال انجــام شــده کــه از جملــه آنها
نفــر و پرداخــت تســهیالت به مبلــغ  ۷۸میلیارد

نماینــده ملــکان در مجلــس شــورای اســامی از

غیرمستقیم ایجاد شده است.

بلوچســتان اســت ،بتوانیــم مهمتریــن مانــع در

زیادی در خصوص محصول گل محمدی ایجاد شده است،

نیمهصنعتی و صنعتی را خواســتار شــد و خاطرنشــان کرد:
باید ارتباط هر چه بیشتر بین کشاورزان وتولیدکنندگان با

دانشگاه و متخصصان مربوطه فراهم شود تا کیفی شدن
و ارتقا و ارزآوری این محصول را شاهد بود.

او بــا اعــالم اینکــه تمــام زیرســاختهای محصــول گل

محمــدی در ایــران فراهــم اســت ،اظهــار کــرد :بــا برگــزاری
ایــن کنفرانس و آشــنایی و ارتباط اســتادان ،پژوهشگران،

صنعتگــران ،مدیران ،کشــاورزان پیشــرو ،تولیدکنندگان و

کلیــه عالقهمنــدان ایــن حوزه و بررســی چالشهــای علمی،
عملی و اجرایی میتوان محصول گل محمدی را حتی باالتر

از جایگاه زعفران قرار داد.

حســین زینلــی ،دبیــر علمــی ســومین کنفرانــس

بینالمللــی گل محمــدی نیز در این نشســت بــا قدردانی از
برگزارکننــدگان ایــن همایــش علمی درباره  3۰هــزار هکتار

مزارع گل محمدی در کشور از سوی تولید کنندگان گفت:
به دنبال این هســتیم تا با اســتفاده از تکنولوژیهای نوین

و بــا کمــک متخصصان و دانشــگاه ،محصول گل محمدی را

به لحاظ ارزآوری همچون زعفران برسانیم.

او بــا یــادآوری اینکــه در زمینــه گل محمــدی قدمهــای

زیادی برداشــته شــده اســت ،افزود :هنوز برای رســیدن به
هدف نهایی فاصله زیادی است که اگر زنجیره گل محمدی
را بــا کمــک کشــاورزان و تولیدکننــدگان و صنعتگــران و

متخصصان داشــته باشــیم ،میتــوان فرآوریهــای زیادی از

این محصول داشته باشیم.

اختصاص  ۸۰میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل
ذوبآهن ملکان

کــرده کــه در پــی آنها  ۲۸۸شــغل مســتقیم و

این مســئول بیان کرد :در شهرســتانهای

اجرای یکهزار و  ۹۸۹طرح با اشتغالزایی ۶۶3

ایجــاد شــهرک بــزرگ و تاســیس مــوزه و نمایشــگاهی از

بــا اعطــای  ۱۱میلیــارد تومان تســهیالت طی یک

برگــزار شــد و قرار شــده در ایــن بخش که یکی

چابهــار ،نیکشــهر و کنــارک اقدامــات خوبی در

صنعتگــران ،محققــان و متخصصان از دانشــگاههای ایران،

ورود تولیدکننــدگان محصــول گل محمــدی از ســنتی بــه

صورت برخط به میزبانی پژوهشــکده اســانسهای طبیعی

پســماند وارد میشــود ،اغلب آلوده به ســایر

دربــاره انعقــاد قــرارداد راهانــدازی فــاز اول

ســومین همایــش بینالمللــی گل محمــدی (۲۰۲۱

خارجــی بــه مــدت  ۲روز در روزهــای  ۱۷و  ۱۸شــهریور بــه

کرد :پارچههایی که به عنوان زباله به سایت

محصول گل محمدی هر چه بیشتر به جهانیان ارائه شود.
رضایــی بــا بیــان اینکــه کارهــای علمــی و فنــی بســیار

آمریکا ،انگلیس ،ترکیه ،هلند ،ایتالیا و ونزوئال کشــورهای

مدیریت پســماند شــهرداری اصفهــان تصریح

بــا شــتابدهندهای کــه در خصوص این محصــول راهاندازی

شهرستان در پی خواهد داشت.

به گزارش دیروز ایرنا ،سیدعلی موسوی با بیان اینکه

محور بنیاد برکت موفقیت چشــمگیری داشــته

در مجمــوع امســال  ۱۰۰میلیــارد تومــان بــرای ذوب آهــن

ملکان در نظر گرفته شــده اســت.گفت :در مرحله نخســت

محور بنیاد برکت در این بخش شاهد تحول و

ایــن طــرح ابتــدا واحد ذوب بــه بهرهبرداری خواهد رســید و

توسعه این بخش باشیم.

سپس واحد نورد نیز راهاندازی خواهد شد.

او افــزود :تاکنــون بیــش از  3۰۰میلیارد تومان توســط

بخــش خصوصی در این واحد تولیدی ســرمایهگذاری شــده
است.

نماینــده ملــکان در مجلــس شــورای اســالمی با اعالم

اینکــه در مجمــوع  ۷۰درصــد طــرح بــدون اســتفاده از

تســهیالت دولتــی به اتمام رســیده و  3۰درصــد باقیمانده

طرح نیز از طریق تســهیالت بانکی در حال تکمیل اســت،

اظهــار کــرد :بــا راهانــدازی واحد ذوب ایــن کارخانه برای ۷۰

نفر به طور مستقیم و برای  ۴۲۰نفر به طور غیر مستقیم
شــغل ایجاد خواهد شــد .موســوی اضافه کرد :ظرفیت این
کارخانــه  3۵۰هــزار تن نورد و  ۴۰۰هزار تن ذوب در ســال

اســت و در صــورت تکمیــل کل طــرح بــرای یــک هــزار نفــر
اشتغالزایی خواهد شد.

آگهی فقدان

آگهی مفقودی

آگهی فقدان

آگهی فقدان

بـرگ کمپانـی خـودرو سـواری هـاچ بـک  S 5مدل  ۱۳۹4به شـماره

برگ سبز خودروی پژو پارس سفید  -روغنی مدل  ۱۳88به شماره

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل  ۱۳۹5به شماره پالك  ۶۳5ص 88

برگ کمپانی خودرو سواری سمند  LXمدل  ۱۳۹۶به شماره پالك

پالك  ۶۲7د  ۲7ايران ۱۹به شماره موتور HFC4GA۳۱DF۳0۱۱۱۶۳و

پـالک  ۶۲۳ج _85ایـران  ،55بـا شـماره موتـور ۱۲487۲۶7۹8۳و

ايــــران  ۱۹به شمــــاره مــوتــــور  ۱۲4K077۱0۱4و شماره شاسی

 ۳۳۹ی  5۲ايـران ۱4بـه شـماره موتـور ۱47H0۲۹۹544و شـماره

شـماره شاسـی NAKSH7۳۱8FB۱0۳۳۶۶بـه نـام نعمت لرسـتانی

شماره شاسی  NAAN0۱CA۳۹E8۱۳4۳0بنام رحمان رشنوادی

 NAAN۲۱VE7FK800۱۱۶بـه نـام محمـد رضـا صبـوری مفقـود و

شاسي  NAACJ۱JE4HF۲۲۱۶45به نام فاطمه رضائی مفقود و

مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

از درجـه اعتبار سـاقط ميباشـد.

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون  13آییننامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صـادره هیـات حـل اختـالف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک
شهرسـتان خرمآبـاد بهشـرح ذیـل:
پرونـده کالسـه  ۱۳۹۲۱۱44۲500۱00۱۳۳0و رای اصالحـی شـماره ۱۳۹۶۶0۳۲500۱000470
و رای شـماره  ۱۳۹5۶0۳۲500۱0۱۲۳۱0مورخـه  ۹5/۱0/۲بـه تقاضـای محمدقاسـم علیپـور
مـرادی فرزنـد صیدموسـی نسـبت بـه ششـدانگ عمـارت دو طبقـه بهمسـاحت  80/۱۲متـر
مربـع تحـت پـالک شـماره  ۲0فرعـی از  ۲0۹۱اصلـی واقـع در بخـش  ۱شهرسـتان خرمآبـاد
خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه سـعید آراسـته رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد .مراتـب در
اجـرای مـاده  ۳قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت
بـه فاصلـه  ۱5روز جهـت اطـالع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار
و محلـی آگهـی میگـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی
اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد
شـد.م/الف4۱55۹0848
تاریخ انتشار نوبت اول  - ۱400/0۶/۲0تاریخ انتشار نوبت دوم ۱400/7/4
صیدآقا نجفوند دریکوندی  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرمآباد

آگهـی تغییـرات شـرکت راه و سـاختمان هلیلـه شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 4۳54۶

رونوشت آگهی حصروراثت

و شناسـه ملـی  ۱0۱0088۹07۳بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ

خانم دختر بس عباسـی دارای شناسـنامه شـماره  ۱۲۱0به شـرح دادخواسـت

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1187810

آگهی فقدان

تاسـیس موسسـه غیـر تجـاری شـایگان حکیـم تهـران درتاریـخ  ۱400/0۶/۱4به شـماره

برگ کمپانی و برگ سبز خودرو سواری تیبا  ۲هاچ بک مدل  ۱۳۹۶به

کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد .نـام  :شـایگان

 ۱400/04/۳۱تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :آقـای ایـرج مقدمـی بـا کدملـی  ۱55۱7505۱۱بـه سـمت

بـه کالسـه  ۱۱۱-۲8۶-۳00در ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده

رئیـس هیئـت مدیـره و خانـم آناهیتـا مقدمـی بـا کـد ملـی  00۶74۲8۲۲۳بـه سـمت نایـب رئیـس

و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان رسـتم عباسـی ف عبـاس علـی متولـد

هیئـت مدیـره و خانـم گیتـا مقدمـی بـا کدملـی  0۹۳۱54۲0۶5بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره و آقـای

 ۱۳۱۶/۶/۹بـه شـماره شناسـنامه  8در تاریـخ  ۹7/5/۱۶در اقامتـگاه دائمـی

امیـر مقدمـی بـا کـد ملـی 0۹۳880۱۶5۱بـه سـمت مدیـر عامـل (خـارج از اعضـاء) بـرای مـدت  ۲سـال

خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی منحصـر اسـت بـه

انتخـاب گردیدنـد .حـق امضـا اسـناد و اوراق تعهـدآور و همچنیـن انعقاد کلیه قراردادهای شـرکت با

 -۱دختربـس عباسـی ف رسـتم بـه ش.ش  ۱۲۱0دختـر متوفـی  -۲ابراهیـم

امضا رئیس هیئت مدیره آقای مهندس ایرج مقدمی با مهر شـرکت دارای اعتبار می باشـد و نامه

عباسـی ف رسـتم بـه ش.ش  ۲5۱پسـر متوفـی  -۳خیرالنسـاء عباسـی ف

هـای اداری بـا امضـا مدیرعامـل آقـای امیـر مقدمی(خـارج از شـرکا) همـراه بـا مهـر شـرکت یـا رییـس

رسـتم بـه ش.ش  ۱07۹دختـر متوفـی  -4محمدعلـی عباسـی بـه ش.ش ۲50

هیئـت مدیـره آقـای ایـرج مقدمـی بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد .آقـای جابـر شـهبازی بـا کـد ملـی

پسـر متوفـی  -5لیـال عباسـی بـه ش.ش  5دختـر متوفـی  -۶کبـری عباسـی

 ۱۶7۱۶۹۳۶۶۳بـه سـمت بـازرس اصلـی و آقـای سیدهاشـم غـم خـوار بـا کدملـی  00۱88۶۲۹4۲بـه

بـه ش.ش  ۹5۲دختـر متوفـی والغیـر اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی

سـمت بـازرس علـی البـدل بـرای یـک سـال مالـی انتخاب شـدند .روزنامه کثیراالنتشـار عصر اقتصاد

درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد

جهـت نشـر آگهـی هـای شـرکت انتخـاب شـد .ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی  ۹۹بـه

و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف

تصویـب رسـید.

یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
دبیرخانه حوزه  111شورای حل اختالف قهاوند

مفقودی

آگهـی تغییـرات شـرکت معـادن سـنگ نگیـن عـرش مـاکان سـهامی خـاص بـه شـماره

ثبـت  5۲۱۲۳بـه شناسـه ملـی  ۱40۱0۲48047ثبـت و امضا ذیـل دفاترتکمیل گردیده

برگ سـبز موتور سـیکلت چیکا به شـماره پالک ۱۲۹7۱-4۹۹

شماره پالك  45۶ن  ۳۹ايران ۱۹به شماره موتور M۱584۶7۳۱۶و

حکیـم تهـران موسسـه غیـر تجـاری موضـوع فعالیـت :تاسـیس و راه انـدازی و اداره

بـه شـماره موتـور * ۲F۱5۶FM۱-۲*8۹05۶۹و بـه شـماره تنـه

شماره شاسی  NAS8۲۱۱00H۱۱۱۱۲8۹به نام زهرا حشمتی مفقود و

عمـل در مدرسـه بیـن المللـی جمهـوری اسـالمی ایرانـدر شـهر تهـران و ارائـه فعالیـت

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

و ریالـی از بانـک هـا و موسسـات مالـی واعتبـاری .در صـورت ضـرورت پـس از اخـذ

اصالحیه

آگهـی ذیـل قـرار بـود نوبـت دوم آن در تاریـخ  ۱8شـهریور ۱400منتشـر گـردد کـه بـه دلیـل عـدم چـاپ
نشـریه در تاریخ مذکور در اولین روزکاری نشـریه منتشـر گردید و متن آگهی به شـرح ذیل می باشـد

آگهی رای هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مدرسـه بیـن المللـی پسـرانه و دخترانـه غیردولتـی متناسـب بانظـام آموزشـی مـورد
خدماتـی و راه انـدازی پایگاههـای تابسـتانی .همچنیـن اخـذ وام و تسـهیالت ارزی
مجوزهای الزم .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان

تهـران  ،شهرسـتان شـمیرانات  ،بخـش مرکـزی  ،شـهر تجریـش ،محلـه دزاشـیب ،

خیابـان شـهید ولـی الـه رفیعـی  ،خیابـان شـهید مجتبـی آقائـی  ،پـالک  ، ۳۲ورودی

 ، ۲طبقـه دوم  ،واحـد شـرقی کدپسـتی  ۱۹۳۶7857۱7سـرمایه شـخصیت حقوقـی

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان سـنندج تصرفـات

 ۱,000,000,000ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای شـهاب شـفیع

و بـه فاصلـه  ۱5روز جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد .درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت صـدور سـند

مـژگان مبـارک نیـا بـه شـماره ملـی  005۶4۲۶۲75دارنـده  ۹۹0000000ریـال سـهم

مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات امـالک در دو نوبـت

پـور بـه شـماره ملـی  00۱447۲۳۲5دارنـده  ۱0000000ریـال سـهم الشـرکه خانـم

مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها

الشـرکه مدیـران آقـای شـهاب شـفیع پـور بـه شـماره ملـی  00۱447۲۳۲5و بـه سـمت

رسـید ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضائـی تقدیم نموده

 005۶4۲۶۲75و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت

از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ

و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد .بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول

اعتـراض سـندمالکیت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد .صـدور سـند مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه
نیسـت صـادره سـنندج

-۱ششـدانگ یکبابخانـه بنـام آقـای سـمین مجیـدی فرزنـد بایزیـد صـادره از کامیـاران تحـت پـالک 4007

فرعـی از باقیمانـده  4اصلـی بخـش ده بـه مسـاحت ۱00/۲5مترمربـع خریـداری برابـر قولنامـه از آقـای
فرهـاد فاتحـی آدرس سـنندج روسـتای حسـن آبـاد

تاریخ نوبت اول ۱400/۶/۳:تاریخ نوبت دوم۱400/۶/۱8:

هیوا احمدیان-رئیس اداره ثبت منطقه 2سنندج م/الف1836

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم مـژگان مبـارک نیا به شـماره ملی
مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضا  :امضاء کلیـه اوراق بهادار و تعهد

آور مؤسسـه از قبیـل چـک ،سـفته  ،بـرات  ،قراردادهـا  ،عقـود اسـالمی بـا امضـاء

مـژگان مبـارک نیـا همـراه بـا مهـر مؤسسـه معتبـر مـی باشـد .روزنامـه کثیـر االنتشـار

عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای موسسـه تعییـن گردیـد .ثبـت موضـوع فعالیـت
مذکـور ،بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

تهران ()1187788

 N۳M***۱۲5A۹000545۱بنـام صلواتعلـی حیـدری مفقـود
شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهی تغییرات شرکت معادن سنگ نگین عرش ماکان سهامی خاص
بـه شـماره ثبـت  ۶۶۲58و شناسـه ملـی  ۱400۹۶۲0884بـه اسـتناد
صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  ۱400/0۶/0۹تصمیمـات ذیـل اتخـاذ
شـد  :بنـا بـه تفویـض اختیـار حاصلـه از مجمـع عمومـی فـوق العـاده
مورخ۱400/0۶/0۶بـه هیـات مدیـره درخصـوص عملـی نمـودن افزایـش
سـرمایه سـرمایه ثبـت شـده شـرکت از مبلـغ 7700000000ریـال بـه
مبلـغ ۱۳400000000ریـال از محـل پرداخـت نقـدی طـی گواهـی بانکـی
 ۲44۹/۶7مـورخ  ۱400/۶/۹بانـک صـادارت و بـاال بـردن مبلـغ اسـمی
سهام افزایش یافت .وو ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح
شـد  :سـرمایه شـرکت مبلـغ ۱۳400000000ریـال نقـدی منقسـم بـه
۱0000سـهم  ۱۳40000ریالی می باشـد که تماما پرداخت شـده اسـت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()1188519

ثبت  ۶۶۲58و شناسـه ملی  ۱400۹۶۲0884به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی
عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ  ۱400/0۶/0۳تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :امینـه
ابراهیمـی بـه شـماره ملـی  54۹۹878۲77بـه سـمت بـازرس اصلـی و مریـم شـاهی

بـه شـماره ملـی ۱۲70۶۲7۲۱۱بـه سـمت بـازرس علـی البـدل ،بـه مدت یک سـال مالی
انتخـاب شـدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان ()1188522

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود گوهـر سـپیدار سـرزمین سـبز پـارس درتاریـخ  ۱400/0۶/۱۶بـه شـماره ثبـت  58۲8۹۲بـه شناسـه ملـی  ۱40۱0۲5۳۹57ثبـت و امضـا
ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد .موضـوع فعالیـت :تولیـد و بسـته بنـدی و خریـد و فـروش انـواع سـیگار و توتـون
و تنباکـو ،تولیـد و بسـته بنـدی و خریـد و فـروش انـواع مـواد غذایـی ،انـواع کنسـرو ،انـواع خشـکبار ،حبوبـات ،زعفـران و خرمـا و مشـتقات هـر یـک از آنهـا ،تولیـد و بسـته
بنـدی و خریـد و فـروش آب میـوه و نکتـار میـوه و آب معدنـی و آشـامیدنی ،شـرکت در مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی و خریـد و فـروش و واردات و صـادرات

کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی و اخـذ و اعطـا نمایندگـی ،اخـذ وام و اعتبـار از کلیـه بانکهـای دولتـی و خصوصـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط

درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی
 ،شـهر تهـران ،محلـه تهرانپـارس  ،خیابـان  ۱۱5رشـید  ،خیابـان شـهید شـاهین رمضانـی ( ۱50غربـی)  ،پـالک  ، 44سـاختمان آنیتـا  ،طبقـه ششـم  ،واحـد غربـی کدپسـتی
 ۱۶5۱758545سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ  ۱0,000,000ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای محسـن حاجـی روز بهانـی بـه شـماره
ملـی  00۱550404۲دارنـده  ۹000000ریـال سـهم الشـرکه آقـای حجـت الـه حاجـی روز بهانـی بـه شـماره ملـی  557۹5۲045۱دارنـده  ۱000000ریـال سـهم الشـرکه اعضـا

هیئـت مدیـره آقـای محسـن حاجـی روز بهانـی بـه شـماره ملـی  00۱550404۲و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحدود و به سـمت مدیرعامل بـه مدت نامحدود
و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای حجـت الـه حاجـی روز بهانـی بـه شـماره ملـی  557۹5۲045۱و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه

مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا  :کلیـه اوراق اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات

قراردادهـا عقـود اسـالمی اوراق ضمانـت نامـه هـای بانکـی و نامـه هـای عـادی و اداری و مکاتبـات و مراسـالت بـا امضـاء مدیـر عامـل و یکـی از اعضـا هیئـت مدیـره همـراه

بـا مهـر شـرکت معتبـر میباشـد .اختیـارات مدیـر عامـل  :طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد .ثبـت موضـوع
فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1187799

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

05:19

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

06:44

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

13:01

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

اذان مغرب

19:36

مدیر مسئول :علی پاکزاد

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

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا
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وزیر بهداشت :واردات واکسن از جایی انجام شد که اصا
فکر نمیکردیم

عصر انقراض (طنز)

تفکرات یک ذهن بیمار
راضیه حسینی

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی دانشــگاه

آزاد« :در کشــور بــا بیمــاری فنــاوری شــیفتگی و

حکمرانیهراسی مواجه هستیم .باید پذیرفت که بدون
صیانــت از منافــع ملــی ،مــردم را بــه ســمت پلتفرمهای
در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر بهداشــت گفــت« :زمانــی کــه دولــت
را تحویــل گرفتیــم اصــا ً واکســن نداشــتیم و

خارجی سوق میدهیم.

نیازمنــد

کمیســیون

تمــام واکســنهای ذخیــره هفتــه صفــر شــده

تخصصی فضای مجازی

بــود ،امــا بــا پیگیــری رئیسجمهــوری و وزرا از

در مجلس هستیم».
ایــن

راههــای مختلفی توانســتیم واکســن وارد کنیم،

بیمــاری

درحالیکــه ما به دنبال بارانی از واکســن بودیم

خطرناک باعث میشود

به لطف خدا ســیلی از واکســن بهســوی کشــور

مــا در هــر حالتــی بــه

سرازیر شد».

ســمت فضــای مجازی و

بهرام عیناللهی در جلســه ســتاد مقابله با

اســتفاده از فناوریهای

کرونــای اســتان قزویــن که نیمه شــب پنجشــنبه

جدیــدی کشــیده شــویم .فیلترینــگ ،کند و گــران کردن

 ۱۸شــهریور در اســتانداری قزویــن برگــزار شــد،

اینترنــت ،هیچکــدام نمیتوانــد جلــوی ایــن بیمــاری را

تصریح کرد :بعد از انقاب تاکنون مردم همواره

بگیرد .دست خودمان نیست مریضیم دیگر ،اگر همین

در صحنــه حضــور داشــتند و همــراه بودنــد ،یــک

فردا بگویند دسترسی به توئیتر و تلگرام در همه نقاط

مــاه صرفــا ً پنج میلیون دوز واکســن تزریق شــده

بــود .تــا مهرمــاه اتفاقــات خوبــی رخ میدهــد و

نگرانــی در خصــوص تأمین واکســن وجود ندارد،
صرفــا ً در خصوص تزریق و انجام واکسیناســیون
نگرانی داشــتیم که با کمک دستگاههای مختلف

این نگرانی حل شد.

وی خاطرنشــان کــرد :واکسیناســیون نجات

مــردم اســت و افــراد زیــادی ماننــد دانشــجویان
بــه کمــک ما آمده تا واکسیناســیون انجام شــود،

امیدواریــم کــه بــا ایــن کار فــوت بــر اثــر کرونــا را
کاهش دهیم.

طرح قرنطینه هوشمند اجرا
میشود

ســال و نیــم اســت کــه بــا شــیوع کرونــا روبــهرو

ایران قطع شده است و فقط نوک قله دماوند هنوز کار

شــدیم و صحنههــای بــدی را مشــاهده میکنیم،

میکند ،همه برای صعود اقدام میکنند.

عزادار شــدن  ۶۰۰خانواده به صورت روزانه برای

واقعــا ً حــق بــا شماســت اگــر بــه ایــن کار بیمــاری

ما بسیار دردناک است.

نمیگویند پس چه میگویند؟

وی افــزود :آمــار فوتیهــای کرونــا طــی یــک

البتــه از آنجایــی کــه مشــکل مــا در ادامــه بــه

ســال و نیــم گذشــته از تعــداد شــهیدان دفــاع

حکمرانیهراسی میرسد ،رویمان نمیشود بپرسیم به

مقدس طی  ۸سال بیشتر شده است ،در دوران

فــرو کــردن انگشــت در دکمه فیلترینگ چــه میگویند؟
اصــا ًبــه مــا چــه کــه چــرا برخــی مســئوالن میخواهنــد

دفــاع مقــدس ما حدود  ۴۰هزار شــهید داشــتیم
امــا در ایــن مــدت  ۱۱۶هــزار نفــر در کشــور بر اثر

مــا را از فضــای مجــازی دور کننــد .چــرا هــی اینترنــت را

کرونــا جــان خود را از دســت دادنــد ،ما باید تمام

کنــد میکننــد و همان ســرعت الکپشــتی را گران؟ چرا

تــاش خــود را انجام دهیم تا ایــن میزان کاهش

وقتــی میداننــد ،نمیشــود با ارتبــاط جهانــی جنگید باز

پیدا کند.

هــم تاش میکنند فضای مجــازی را محدود کنند؟ چرا

وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد :مــردم اســتان

خودشــان در همان فضای مجازی حضور دارند که برای

قزوین به صورت جهادی و بسیجی به ستاد کرونا

ما بد و اخ است؟

کمک کردند ،حتی یکی از حسینیههای قدیمی و

یــک وقــت خــدای ناکــرده فکــر نکنیــد مــا بــه ایــن چیزهــا

صاحبنام قزوین به مرکز واکسیناســیون تبدیل

بیمــاری میگوییمهــا؟ زبانمــان الل ،مگــر مســئول هــم
بیمار میشود؟ اصا ًو ابداً .مطمئنیم که پشت همه این

شــده اســت تا واکسیناســیون ســرعت پیدا کند،

واکسیناسیون نقش بسزایی در کاهش فوتیها

قطــع و وصــل کــردن و بــازی بــا روح و روان مــا ،یک دلیل

دارد و بایــد طبــق راهحلهــای موجــود واکســن

محکم و اصولی وجود دارد که عقل ما به بهش نمیرسد.

وارد کنیم.

مســئوالن دارنــد تــاش میکنند تا مــا را از بیماری

وی خاطرنشــان کــرد :شــنیده بودیــم کــه

فنــاوری شــیفتگی و حکمرانیهراســی نجــات بدهنــد و

میگوینــد بــه ایران واکســن نمیدهند ،زمانی که
دولت را تحویل گرفتیم اصا ًواکســن نداشتیم و

ســالم فناوریهــراس ِ حکمرانشــیفته تحویــل
آدمهــای
ِ
جامعه بدهند.

تمــام واکســنهای ذخیــره هفته صفر شــده بود،

از همینجــا تشــکر ویــژه خودمــان را بابــت ایــن زحمات

امــا بــا پیگیــری رئیسجمهــوری و وزرا از راههــای

اعــام میکنیــم و بــه شــدت عذرخواهیــم کــه حالیمان

مختلفی توانستیم واکسن وارد کنیم ،درحالیکه

نمیشــود و همــهش در مقابل نجــات و رهایی مقاومت

ما به دنبال بارانی از واکسن بودیم به لطف خدا

میکنیم .شما به عقل ناقص و بیمارمان ببخشید.

سیلی از واکسن بهسوی کشور سرازیر شد.

عیناللهــی بیــان کــرد :ابتــدای کار تصــور

وزیــر بهداشــت بیــان کــرد :طــرح قرنطینــه

هوشــمند نیز اجرایی میشود ،در این طرح دیگر

محدودیتی برای مردم ایجاد نمیشود بلکه افراد
دارای کارت واکسن میتوانند از خدمات مختلف

بهرهمند شوند و تردد داشته باشند.

وی تأکیــد کرد :بازگشــایی دانشــگاهها یکی

از مواردی اســت که در دوران کرونا ضربه خورد،

بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش مجــازی در برخــی از
رشــتهها ماننــد رشــتههای علــوم پزشــکی کافــی

نیست از استان قزوین میخواهیم که بازگشایی

دانشــگاهها بهویــژه دانشــگاه علــوم پزشــکی را
در دســتور کار قــرار دهــد ،از اواســط مهرمــاه

دانشــگاهها را بــا رعایــت پروتکلهــا بازگشــایی
میکنیم و ممکن است از روش ترکیبی مجازی و

حضوری استفاده کنیم.

عیناللهــی بیــان کــرد :همچنیــن اســتان

قزویــن بایــد تمام کارگران را بدون در نظر گرفتن
شــرایط ســنی واکســینه کنــد ،واکسیناســیون

هوشمند و در نظر گرفتن شرایط سنی برای این
اســت کــه تجمــع صورت نگیرد برداشــتن شــرایط

سنی باعث ایجاد ازدحام میشود ،اما افرادی که

در اقتصاد مؤثر هســتند و به صورت تجمعی کار
میکنند باید واکسینه شوند و واکسن مورد نیاز

را در صــورت درخواســت اســتان ،بــه میــزان الزم

اختصاص میدهیم.

بودجه وزارت بهداشت پنج برابر
شده است

نمیکردیــم کــه بتوانیــم واکســن وارد کنیــم اما تا

پایــان شــهریور مــاه  ۵۰میلیون دوز واکســن وارد
میشــود و تاکنــون  ۳۲میلیــون دوز آن تزریــق

شــده اســت ایــن در حالــی اســت که تا پایــان تیر

وی افــزود :بــا واکسیناســیون و تمرکــز بــر

پیشــگیری بــا هزینــه کمتــری میتوانیــم بــا کرونا
مقابله کنیم؛ اما اگر در حوزه درمان وارد شــویم

ثبتنام دانشــجویان و طاب برای واکسیناسیون

سرپرســت وزارت آموزشوپــرورش بــا

بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز مدیریــت آمــار وزارت

تحصیلــی از اول مهــر وجــود دارد ،گفــت کــه

بیــان اینکــه آمادگــی کامــل بــرای آغــاز ســال

علیه کرونا آغاز شد.

الگــوی متفاوتــی بــرای حضــور دانشآمــوزان

بهداشــت اعام کرد که ســامانه ثبتنام واکسیناســیون

در مــدارس طراحی شــده کــه هفته جاری به

کرونا برای دانشجویان و طاب باز شد.

مدیران مدارس اعام خواهد شد.

بر اســاس اعام کانال تلگرامی وبدا ،دانشــجویان

زیرمجموعــه وزارت علــوم ،وزارت بهداشــت ،دانشــگاه
بــه ســایت  salamat.gov.irمراجعه و بــا وارد کردن کد

فراهم کنیم.

وی بیــان کــرد :تــا اول مهرمــاه ۲۱۵۰

فضای آموزشــی در ســطح کشــور از جمله ۱۰

هــزار کاس درس بــه بهرهبــرداری میرســد.
همچنین  ۸هزار سرویس بهداشتی بازسازی

و ساخته شده است.

وارد کــرده اســت از نــوع ســینوفارم بــوده ،امــا

شهریور در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت

رئیــس جمعیــت هالاحمــر از پیگیــری

دوز را هم از اروپا وارد کنیم.

معاونــت امــور بینالملــل و حقوق بشردوســتانه
ایــن جمعیــت بــرای تامیــن واکســن از ســایر

از ورود دومیــن محمولــه ســنگین ِ واکســن کرونا
تهیه شــده از ســوی هالاحمر خبر داد و گفت:

گفــت :بنابــر تاکید مقام معظــم رهبری و رئیس

ایــران ،بــه طور کلی ایــن جمعیت از اردیبهشــت

از منابــع معتبــر وجــود نــدارد و در صــورت نهایی

کشور وارد کرده است.

محمولــه ســنگین واکســن توســط هالاحمــر
بــه کشــور رســیده ،بیــان کــرد :از  ۲۰میلیــون
دوز واکســنی کــه قــرار بــود در شــهریور از ســوی
هالاحمر وارد کشــور شــود تاکنون نیمی از آن

تحویل وزارت بهداشت شده است.

او بــا اشــاره بــه نــوع واکســنهای وارداتــی

هالاحمــر گفــت :فعــا تنهــا واکســنی کــه
هالاحمــر از طریــق صلیب ســرخ چین به ایران

صنعتی اســت و باید مواردی مانند بهداشــت کار

و بهداشــت حرفــهای در ایــن اســتان مــورد توجــه
قرار بگیرد و درمان مأموریتگرا باشــد ،بهداشت
کار ،بسیار مهم است و با توجه به آن میتوان از

بسیاری حوادث حین کار جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اورژانس قزوین یادآور شد:

وضعیــت اورژانــس و تختهــا بایــد مــورد توجــه
قــرار بگیــرد ،ضمــن هماهنگــی با نماینده اســتان

در ایــن خصــوص تــاش میکنیــم کــه مشــکات
اولویتبندی حل شود.
عیناللهــی

خاطرنشــان

کــرد:

تعــداد

هیئتعلمی دانشــگاه علوم پزشکی قزوین بسیار

کم و تعجبآور اســت ،نســبت اســتاد به دانشجو

بایــد تقویــت شــود و میتــوان مقــداری ضرایــب را

اجرایی شــده کار ارزشــمندی است و میتواند به
سیاســت درمــان جهــان طوری اســت که بســتری

را کاهــش دهیــم چــرا کــه مریــض هرچــه کمتــر

بستری شود درمان آن سریعتر صورت میگیرد،

در حوزه مشکات بیمهای طرح تاش میکنیم تا
این طرح نه تنها برای بیماران کرونایی بلکه برای

تمام بیماران اجرایی شود.

وزیر بهداشت گفت :امروز یکی از آفتهای

جامعــه علمــی ،پژوهشهای بدون هدف اســت،

بایــد پژوهشهــا هدفمنــد باشــد تــا بســیاری از
مشکات حل شود ،استان قزوین ظرفیتی مانند

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) دارد که به
دانشجویان خارجی زبان فارسی آموزش میدهد
اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نمیکند زیرا

میتوان با اســتفاده از ظرفیت دانشگاه در حوزه

منابــع تولیدکننــده همچــون اروپا نیــز خبر داد و
جمهــوری ،هیچ ممنوعیتی برای واردات واکســن
شــدن قراردادهای خرید و دریافت واکســن ،این
اقــدام بــا حمایت دولت و مجوز وزارت بهداشــت

انجام خواهد شد.

همتــی در پایــان خاطرنشــان کــرد :بنابــر

تاکیــد ویژه رئیس جمهوری درخصوص تســریع

در واردات واکســن ،هالاحمــر میتوانــد
براســاس جایگاه خود در فدراسیون بینالمللی

صلیــب ســرخ و هالاحمــر ،رونــد آغــاز شــده

برای واردات واکســن را تا واکسیناســیون کامل
جامعــه و خــروج کشــور از بحــران کرونــا ادامــه
دهد.

ادامــه بــا اشــاره بــه تدویــن الگــوی بازگشــایی

اولویــت اول ماســت و هــر جــا کــه نتوانیــم

بــرای حضــور دانشآمــوزان در ســطح کشــور

دنبال میکنیم.

مــدارس ،خاطرنشــان کــرد :الگــوی متفاوتــی

طراحــی شــده کــه هفتــه جــاری بــه مدیــران

مــدارس اعــام خواهــد شــد .وی گفــت:
اســتانداردها و اصــول بازگشــایی مــدارس

خبرنــگاران اظهــار کرد :به دنبال این هســتیم

شــده از ســوی جمعیــت هالاحمــر حــاوی ۵

همتــی بــا اعــام اینکــه در ایــن هفتــه دو

وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد :قزوین اســتانی

الگویی برای ســایر اســتانها تبدیل شود ،امروزه

درصد است.

آمادگــی کامــل خودمــان را بــرای آغــاز ســال

برنامه ریزی کردهایم تا بتوانیم واکســنهای تک

تاکنــون  ۳۰میلیــون و  ۳۹۰هزار دوز واکســن به

وی بیان کرد :طرح درمان در منزل با هزینه

پرداخــت کننــد تغییــر نکــرده اســت و حــدود ۴۶

آموزشوپرورش شهرستانها خواهند گرفت.

تجهیز شده است ،بیان کرد :با این اقدامات،

تحصیلی جدید از اول مهر نشان دادیم.

سرپرســت وزارت آموزشوپــرورش در

شــد؛ امــا تصمیــم نهایــی را مدارس و شــورای
کاظمــی تأکیــد کــرد :در بازگشــایی

مــدارس ،ســامت دانشآمــوزان و همــکاران

ســامت را تاییــد کنیــم ،راههــای دیگــری را
سرپرســت وزارت آموزشوپــرورش

تصریــح کــرد :موضــوع تزریــق واکســن بــه
افــراد ســنین  ۱۲تــا  ۱۸ســال در هیئت دولت

مطرحشــده و وزارت بهداشــت پیگیــر واردات

واکسن برای این گروه سنی خواهد بود.

وی بیــان کــرد :نوبــت اول واکســن

فرهنگیان تزریقشــده و تزریق نوبت دوم نیز

تا اول مهر به پایان میرسد.

رئیس سازمان غذا و دارو :واردات فایزر نداشتهایم

 ۱۰میلیون دوز واکسن طی  ۴روز
وارد کشور شد

بــا ورود یــک محمولــه  ۵میلیــون دوزی دیگــر به

پنــج برابر شــده اســت امــا هنوز آنچه مــردم باید

رئیــس ســازمان غــذا و دارو ،تاکیــد کــرد

کــه تاکنــون ســابقه واردات رســمی واکســن

فایزر به کشــور وجود نداشته است؛ بنابراین

جزئیات واردات  ۴۶.۶میلیون
دوز واکسن کرونا طی  ۷ماه
گذشته

از ســوی دیگــر گمــرک ایران اعــام کرد از ۱۵

بهمن  ۹۹تا  ۱۸شــهریور ســال جاری  ۴۹محموله

واکســن کووید ۱۹-شــامل  ۴۶میلیون دوز واکسن

از طریــق فــرودگاه امــام خمینی وارد کشــور شــده
اســت .به گزارش گمرک ایران ،از  ۱۵بهمن  ۹۹تا
 ۱۸شهریور سال جاری  ۴۹محموله واکسن کووید

 ۱۹-از طریــق فــرودگاه امامخمینــی وارد کشــور

شــده و پــس از انجــام تشــریفات گمرکــی بــه طور

حمــل یکســره شــبانه روزی و از پای پــرواز به طور
مستقیم تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شد.

طــی ایــن مــدت  ۴۶میلیــون دوز واکســن

از کشــورهای چیــن ،ژاپــن ،ایتالیــا ،روســیه ،کره

جنوبی ،اتریش و هند وارد ایران شــده است که

بیشــترین محموله به واکســن سینوفارم از چین

بــا  ۲۸محمولــه حــاوی  ۳۷میلیــون و  ۵۳۰هــزار

دوز اختصاص دارد.

شــک نکنید آنچه بهعنوان فایزر در بازار آزاد
و ناصرخسرو فروخته میشود ،تقلبی است.

تقلبــی اســت .وی افــزود :حتی روابــط عمومی
فایزر آمریکا در اطاعیهای اعام کرد که فایزر
صرفا ً از سوی دولتها خرید و فروش میشود

و تاکنــون مــا بــه هیــچ بخــش خصوصــی فایزر
ندادهایــم .حتــی در ایــن اطاعیه اعــام کردند

بنابر اعام کانال تلگرامی وبدا ،محمدرضا

آنچــه در بــازار ایــران بــه عنــوان فایــزر اعــام

فایــزر در بــازار ایــران ،گفت :ما بــه همه منابع

شانهســاز گفت :باید توجه کرد که دمای

شانهســاز درباره ادعای وجود واکســن کرونای

معتبــر واکســن از جملــه فایــزر اروپــا کــه برای
شــرکت بایونتــک اســت ،معرفینامــه و مجوز

بــرای واردات دادهایــم؛ بــا ایــن حــال ،اینکــه
اعام میکنند در بازار ناصرخسرو فایزر وجود
دارد ،واقعــا ً درســت نیســت .مــردم مطمئــن

باشــند اگــر کســی واکســنی بــه عنــوان فایــزر
بــه دســت مصرفکننــده میدهد ،آن واکســن

ما به طب سنتی علمی اعتقاد
داریم

در صورت مهیا بودن ،دانشکده آن تأسیس شود.
دولتی که توســط دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین

علیرضــا کاظمــی در حاشــیه مراســم

زمینــه حضــور دانشآمــوزان در مــدارس را

زمان و مکان تزریق واکسن را انتخاب کنند.

بهداشت تحویل داده شد.

بیشــتر میشــود ،امــروز بودجــه وزارت بهداشــت

کاظمــی بــا بیــان اینکــه کاسهــا نیــز

تا با ماحظاتی که در نظر گرفته شده ،کمکم

ملــی ،تاریــخ تولد و شــماره همراه ،ثبتنــام و بافاصله

کریــم همتــی ،رئیــس جمعیــت هالاحمــر

 ۴۰میلیون تومان هزینه دارد ،در همه موارد اگر

در هــر منطقــه طراحــی و اعــام خواهــد

افتتــاح یــک مدرســه در آققــا در جمــع

آزاد و طاب حوزههای علمیه سراســر کشــور میتوانند

میلیــون دوز واکســن ،روز پنجشــنبه؛ هجدهــم

در بهداشــت هزینه کنیــم هزینه کمتر و بازدهی

زیرســاختها و هیئتعلمــی را در نظــر بگیریــد و

کــرد ،در حــوزه داروســازی نیــز بایــد وارد شــوید و

سرپرست وزارت آموزشوپرورش :الگوی بازگشایی مدارس هفته جاری
به مدیران اعام میشود

آغاز ثبتنام واکسیناسیون
دانشجویان و طالب

نوزدهمیــن محمولــه واکســن کرونــا تهیــه

هزینههــا افزایــش پیدا میکنــد و هر بیمار  ۳۰تا

تغییــر داد تــا اهــداف درمانــی را بــه خوبــی دنبــال

بینالملل وارد شد.

شده ،تقلبی است.

نگهــداری فایــزر منفــی  ۷۰درجــه ســانتیگراد

اســت و شــرایط خاصــی بــرای حمــل و نقــل
دارد؛ بنابرایــن خواهــش میکنــم مــردم ایــن

فریــب را بــاور نکننــد .شانهســاز تاکیــد کــرد:
تاکنون ســابقه واردات رســمی فایزر به کشــور
را نداشــتهایم؛ بنابرایــن شــک نکنید چیزی که

بهعنوان فایزر فروخته میشود ،تقلبی است.

عیناللهــی بــا اشــاره بــه طــب ســنتی،

خاطرنشــان کرد :ما به طب ســنتی علمی اعتقاد
داریم و تأســیس دانشــکده طب ســنتی و جذب

متخصصیــن ایــن حوزه در دســتور کار قــرار دارد،
طب سنتی ما زمان رضا شاه از بین رفت چرا که

رگههایــی از مذهــب در آن وجــود داشــت امــا در
کشورهایی مانند هند رایج شد ،از سال  ۸۴طب

ســنتی را به صورت کارشناســی ارشــد در آوردیم

و تصمیم داریم دکتری این رشــته ایجاد شــود در
ایــن میــان مســتندات و تحقیقــات را جمــعآوری

میکنیــم تــا طــب ســنتی علمــی دانشــگاهی و

مســتند داشــته باشــیم در قزوین نیــز امیدواریم
این دانشــکده تأســیس شود و داروخانه و درمان

در طب سنتی مورد توجه قرار بگیرد.

وی افــزود :یــک خبــر خــوب نیــز بــرای کادر

درمــان دارم ،در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا

مصــوب شــد کــه معوقــات کادر پزشــکی پرداخت

شود اعتبار آن نیز دریافت شده است.

آغاز توزیع کتابهای درسی
از شنبه در مدارس
معــاون ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی

وزارت آمــوزش و پــرورش از توزیــع کتابهــای درســی

دانشآمــوزان در همــه مقاطــع تحصیلــی از شــنبه ۲۰
شهریور  ۱۴۰۰در مدارس کشور خبر داد.

محمد علویتبار ،با تاکید بر اینکه امســال مشــکل

کمبــود کتاب درســی در هیــچ پایهای نخواهیم داشــت،

افــزود :بیــش از  ۱۴۶میلیــون جلــد کتــاب درســی چــاپ
شــده و آمــاده توزیــع اســت .امســال همــه کتابهــا در

مدارس توزیع میشود و هیچ کتابی در کتابفروشیها

فروخته نخواهد شد.

ابالغ شیوهنامه ثبتنام
الکترونیکی سرویس حمل و
نقل دانشآموزان تهرانی
رئیــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان آمــوزش

و پــرورش شــهر تهــران از ابــاغ شــیوهنامه ثبتنــام

الکترونیکــی ســرویس حمل و نقل دانشآموزان شــهر
تهران خبر داد.

بــر اســاس گــزارش اداره اطاعرســانی و روابــط عمومی
آمــوزش و پرورش شــهر تهران ،خوشقــدم در هفتمین

جلسه کارگروه سرویس حمل و نقل دانشآموزان شهر
تهران بر لزوم آمادگی سرویس حمل و نقل شهر تهران
برای ارائه خدمات به خانوادهها در سال تحصیلی جدید
بــا توجــه به اعام زمان بازگشــایی مــدارس تاکید کرد و
خواســتار تســریع در معرفــی پیمانــکاران و راننــدگان از

سوی تاکسیرانی شد .وی همچنین از ارسال شیوهنامه
ثبتنام الکترونیک سرویس حمل و نقل دانشآموزان؛
مورد تایید کارگروه به مناطق خبر داد.

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر شهراسبی
مدیر عامل محترم کارخانه قند نیشابور

غم از دست دادن فرزند گرامیتان را به حضرتعالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برایتان
صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب مینماییم .

روزنامه عصر اقتصاد

