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در سایت روزنامه بخوانید:

برانگیختــه اســت .ایــن

و

مســکونی

دالر در هر بشکه خواهد رساند.

بــه گــزارش ایســنا ،ســعد رحیم ،اقتصــاددان

ارشــد ترافیگورا ،در کنفرانس مجازی مجمع نفت
آســیا اقیانوسیه آرگوس گفت :نهتنها قیمت بلکه

الگوهــای قیمتی که دیده میشــود به ما میگویند

بازار تشنه نفت است .تقاضا برای نفت در جهان

بــه حــد کافی از پاندمی ویروس کرونا و واریانتهای

اگر اوضاع مناسب باشد ،ما احتماال تا پایان سال
آینده میتوانیم شاهد نفت  100دالری باشیم.

ساختوسازهای تجاری،

اداری

پایــان ســال ( ۲0۲۲دی  )۱40۱در مقطعــی بــه ۱00

در وضــع بســیار مطلوبتــری قــرار دارد .او گفــت:

و مســتغالت چیــن در

بخشهــای

امســال ،احیــای تقاضــای جهانی قیمــت نفت را تا

آن در ســال جــاری بهبــود یافته اســت و بازار نفت

شــرکت کــه غــول امالک
مختلــف

شــرکت بازرگانــی نفت ترافیگــورا پیشبینی

کرد با وجود چالش کووید برای تقاضا در زمستان

در اواسط امسال پیش از اینکه واریانت دلتا

محسوب میشود ،به دلیل بدهی بسیار سنگین خود

در آمریــکا و اقتصادهــای آســیا و اروپــا شــیوع پیدا

بــر اســاس مطالــب منــدرج در نشــریه اقتصــادی

جملــه ترافیگورا پیش بینی کــرده بودند که صعود

کند ،بزرگترین شرکتهای بازرگانی کاالی جهان از

مهر و موم شد.

نفت به  100دالر در هر بشکه را بعید نمی دانند.

ســکوریته تایمــز ،شــو جیاییــن ،مدیــر ایــن شــرکت،

مدیــران ارشــد شــرکتهای بازرگانــی کاال در

سهشــنبه 21 ،ســپتامبر ( 30شــهریور) ،طــی نامــهای

نشست کاالهای جهانی فایننشیال تایمز در ژوئن

بــه اطــالع کارکنان این شــرکت رســاند« :گــروه اِوِرگراند
اعتقــاد راســخ دارد میتوانــد از ایــن موقعیــت بحرانــی

( 11خــرداد 9-تیــر) اظهــار کرده بودنــد ،اگرچه نفت

با این حال ،ورشکســتگی این گروه بزرگ امالک و

نکنــد امــا به دلیــل بهبود قوی تقاضــا و محدودیت

ممکن اســت به ســمت یک ابرچرخه جدید حرکت

خارج شود».

عرضــه ،همچنــان فضــا بــرای افزایــش قیمتهــا از

مســتغالت چینی آثار زیانباری در ســطح جهانی خواهد

سطح فعلی وجود دارد.

داشــت .شــرکت اِوِرگرانــد کــه در ســال )1375( 1996
تأســیس شــده است به طور مســتمر فعالیتهای خود را

جرمــی وایــر ،مدیرعامــل ترافیگــورا ،آن زمــان

گفتــه بــود احتمــال  100دالری شــدن نفــت وجــود

تنــوع و گســترش داده اســت .ایــن گــروه در  280شــهر

دارد.بر اســاس گزارش اویل پرایس ،وضع بازار به

جهــان در زمینــه ســاخت منازل مســکونی ،دفاتر اداری

احیای تقاضا نزدیک شــده است؛ زیرا حجم ذخایر

و تجــاری ،تولیــد مــواد غذایــی و آبهای معدنــی به نام

شناور در سطح جهانی عادی شده و ذخایر آمریکا

اِوِرگرانــد اســپرینگ فعالیــت میکنــد .عــالوه بــر ایــن،
در زمینــه ســاخت پارکهــای ســرگرمی بزرگتــر از رقیــب

در پایینترین میانگین پنج ساله هستند.

خود ،دیســنی ،فعالیتهــای اینترنتی و دیجیتالی ،بیمه،

گردشــگری و حــوزه ســالمت نیــز ســرمایهگذاری کــرده
اســت .ایــن گــروه بــه صــورت مســتقیم  200هــزار و بــه

صــورت غیــر مســتقیم  3/8میلیــون شــغل ایجــاد کرده

اســت .بدهــی ایــن گــروه به مشــتریان ،شــرکای مالی و

ســرمایهگذارانش در  30ژوئــن (9تیــر) بالــغ بــر 280

میلیــارد یــورو برآورد شــده اســت .بــروک ســیلور ،مدیر
ســرمایهگذاری در شــرکت کایی یوآن کاپیتال این گروه

معتقــد اســت «:قطعا گــروه اِوِرگراند مشــکالت فراوانی

ســـــــــــــــــرمقاله

نفت و جریان توسعه
رضا پدیدار

دارد؛ امــا داراییهــای فراوانــی هم دارد کــه می تواند بر

مشکالتش غلبه کند .فقط به زمان نیاز دارد .این شرکت

در پرداختهــای خــود تأخیر داشــته اســت .بدهیها به
ســرعت انباشــته می شــوند و باید از داراییهای شرکت

بــرای بازپرداخت آنها در زمان مناســب اســتفاده کرد».

امــا جکســون وُنگ ،مدیرشــرکت آمبر هیــل کاپیتال این

گــروه میگویــد «:احتمــال بازپرداخــت کامــل بدهیهــا
کــم اســت و اعمــال شــیوههایی چــون تنزیل و یــا تغییر
ساختاری این بدهیها در آینده ضرورت دارد».

مقامــات چینــی نیــز نگــران تبعــات اجتماعــی

ورشکســتگی گــروه بــزرگ اِوِرگراند هســتند؛ اما در نظر
ندارند به این شرکت فعال بخش خصوصی کمک کنند

تا به عنوان نمونهای برای این کار تبدیل نشــود .نتیجه
آنکه دولت چین تا زمانی که این تهدید فراگیر نشود و
اقتصاد چین را در معرض خطر جدی قرار ندهد اقدامی

نخواهد کرد.

منبع :یورونیوز

انتظارات مردم آلمان
از جانشین مرکل
پایــان

فعالیــت

دوران

سیاســی

در سایت روزنامه بخوانید:

آنــگال مــرکل از طرفــی
نگرانیهــای

بــرای

یــک خــأ سیاســی و از

میرود كه سرمایهگذاری و توسعه را تقویت كنند.

ایــن همــه ،پیونــد میــان نفــت و توســعه پیچیده و

به كوهی از مشکالت كسب درآمدی برخورد میکند كه مهمترین

صنعتــی تســریع شــود ،امــا چــرا اینگونــه نشــده

در كشور دارد.

قبیل كشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟

پیادهسازی برنامهها و اهداف از پیش تعریفشده خود برمیدارد
آنها دستیابی به منابع غنی نفتی و انرژی است كه سبقه طوالنی

است؟سوال دیگر اینكه فرآیند توسعه نسبی این

اگر بدانیم كه عمده شكنندگیهای اقتصادی ما در این بیش

از یكصد سال نفتی از همین نفت بوده و بسیاری از بارهای گران
را همیــن مــاده بــر دوش تاریخ معاصر ما گذاشــته اســت ،دیگر با
اشتیاق و عالقه به چاههای نفت خود خیره نمیشویم.

این چاههای بزرگ آنقدر از خون اقتصاد  ،فرهنگ و دانش

صــورت گرفتــه ،طبیعــی اســت كــه میــان نفــت و

بودجــه دولــت با چالش مواجــه و در طرحها و برنامههای عمرانی

وامگیــری گســترده از آن نیــز در همیــن دوران

توســعه در معنای مدرنش تقارنی برقرار باشــد .با

در بســیاری از اقتصادهــای نفتــی قصد بر آن بوده
ســرمایهگذاریهای متنــوع تامیــن مالــی و توســعه

غیــر خطــی اســت؛ چــرا كــه كارآیی اصلــی نفت به
موتورهــای درونســوز مربــوط میشــود كــه جامعه

مــا آن را اختــراع نكــرده و بــا قــدری مكــث از اروپــا

امــا از نگاهــی دیگــر و توجه به این نکتــه توجه کرد که بیش

از پنجــاه و انــدی ســال از مــرگ محمــد مصــدق ،معمار ملیســازی
نفــت و نزدیــك بــه هفتاد ســال از آن واقعه ملیســازی می گذرد،
با این حال ،توسعهیافتگی در ایران همواره به عنوان یك مسئله

مطرح بوده است.

وامگیــریاش كــرده اســت .بــه عبارت دیگــر ،نفت

منبعــی بومــی و ملی در ایران بوده كه نخســتین كاركرد اقتصادی

اش را در كشورهای دیگر داشته است.

موجــب شــده اســت تــا در صــورت افــت قیمــت نفت ،از یك ســو،

و مالی دولت خلل ایجاد شــود و از ســوی دیگر ،گرانی و تورم كه
یكــی از پیامدهــای اصلــی كاهش درآمدهای نفتی اســت بر دوش
افراد جامعه بار كند.

بــدون شــك وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه نفــت یــك اشــكال

اساسی است .درآمدهای حاصل از فروش نفت باید صرف توسعه
اقتصــــادی كشور و نه تحقق بودجه ساالنه شود .از ایــــن منظر ،
متاسفانه بودجه كشور نه تنها یك بودجــه غیرتوسعهای  ،بلكه در

مواردی حتی چندتوســعهای بوده اســت  .اولین بار پس از انقالب

در واقــع ،اگــر بــه نقشــه توزیــع منابــع نفتــی در ایــران زمین

اســالمی در ســال  1365و بعد از شــوك ســوم نفتی و كاهش 58

تــالش بــرای قطعهقطعه كردن ایران زمین و تراشــیدن كشــورهای

بر نفت برای اداره كنندگان كشور احساس شد؛ اما پس از خاتمه

بنگریــد ،متوجــه خواهیــد شــد كــه پویایــی نیروهای اســتعماری و
دستنشانده كوچك بر اساس توزیع منابع نفتی میان دولتهای

درصدی عواید آن ،نیاز جدا شدن از اقتصاد تك محصولی مبتنی
جنگ و در آغاز برنامه اول توســعه مســئله فوق به مســئله اصلی

ما میمكند تا به بزرگی تاریخ ما شوند و دیگر چیزی به جز نفت

در میــان محققــان ،نفــت یــا اقتصــاد نفتــی هــم بــه عنــوان

اســتعمار گــر صــورت گرفته اســت .به بیــان دیگــر ،مرزبندی میان

میشد چه كسی دسته آن را گرفت و لبه تیز آن را بهدست ما داد

جدلهای فكری بوده است .طی چند دهه گذشته ،تمركز بر تاریخ

شدهاند و امروز رویهمرفته خاورمیانه خوانده میشوند ،با نقاط

تهدیدی اقتصادی برای نظام اســت .بهویژه در ســطح بینالملل،

یكی از دغدغههای اصلی مورخان و محققان تبدیل شده است.

اســت .نخســتین نقطه در این میان هم سرزمین آران با مركزیت

اســتفاده كردهانــد و در كالم آخــر اینكــه وابســتگی بودجــه دولــت

جلوی چشمان ما نباشد .ما نمیدانیم وقتی شمشیر نفت ساخته

كه این چنین از دستها تهی ما خون نفتی میچكد.

زخمها و مرهمهای نفتی تامل شــده اســت كه امید میرود

مورد توجه همگان و بهویژه مسئوالن اجرایی كشور قرار گیرد .از

كاتالیزور توســعه و هم عامل عقبماندگی همیشــه محل نزاع و
تولیــد و فــروش نفــت و نقــش آن در اقتصــاد و جامعــه ایرانــی به

وكیلــی ،جامعهشــناس ،معتقد اســت كه تعمیــم دادن الگویی كه

و عربســتان ســعودی شــكل گرفــت كــه طــی چهــار قــرن پیشتــر

كه در بسیاری از كشورهای صاحب منابع انرژی  ،این ماده سبب

كمتــر از یــك قــرن ســابقه دارد بــه كل تاریــخ ایــران زمیــن از نظــر

از سوی دیگر ،شاهد بودهایم كه كشورهایی كه فاقد ذخیره

میــان توســعه و نفــت را پیچیده و غیر خطــی ارزیابی میكند و بر

بسیاری نایل آمدهاند  ،اما بعضی از كشورهای صاحب نفت مانند

بــرای توســعه و مدرنســازی در ایــران نبــوده اســت؛ بــه این دلیل

عقبماندگــی نســبی كشــورهای صاحــب ذخایر نفــت را نمیتوان

منطقــه بــوده اســت .در ایــن حال ،نفت مهمتریــن منبع اقتصادی

مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعهای صرفا

ســال گذشــته منابع نفتی ما مدارهای قدرت و مســیرهای تولیدی

اختالل در توسعه شده است.

تعادلی میان نیروهای استعمارگری كه خواهان نفت بودند ،منطبق

بحــث این اســت كــه رهیافت نظــری جامعهشناســان ایرانی

طرفی همگان میدانند كه منابع نفت ذخایر باارزشی هستند كه
جزء ثروت ملی محســوب میشــوند ،اما تجربه نشــان داده اســت

كشــورهایی كــه طــی  150ســال گذشــته از پیكر ایــران زمین كنده

باكــو بــود كه نخســت روسها آن را گرفتند و بعد بلشــویكها به

چــه كمكــی بــه تشــخیص دقیقتــر معضل نفــت میكند .شــروین

روششناســانه نادرســت و نوعــی ســطحینگری اســت .او پیونــد

ارزشمندی نظیر نفت هستند ،مانند كره جنوبی ،به پیشرفتهای

ایــن اعتقــاد اســت كه نفت دســتكم در ابتــدای كار عاملی اصلی

ایران به لحاظ توســعه اقتصادی از این كشــورها عقب ماندهاند .

كه منبع دلخواه نیروهای اســتعمار گر و دســتاویز مداخله آنها در

رابطــه معكــوس بیــن وفــور منابع طبیعی و رشــد اقتصادی،

بــرای بــه وجــود آمــدن

خریــد واردات را افزایــش میدهــد؛ بنابراین انتظار

ایــن روزهــا كــه دولــت ســیزدهم گامهــای اولیــه را بــرای

متكی بر نفت جستوجو كرد.

امیدواریهایــی

زمینههای توسعه كشور را فراهم میکند و قدرت

در سایت روزنامه بخوانید:

اســت كــه با بهكار گیــری درآمدهای وســیع نفتی،

بــه حســاب ذخایــر بــاارزش آنها نهاد ،بلكه بایــد آن را در چگونگی

اتحادیــه اروپــا در ایجــاد
طرفــی

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

تضــادی مفهومــی ایجــاد میكنــد .منابــع طبیعــی

از آنجــا كــه تمــاس جامعــه مــا بــا مدرنیتــه و

وابســتگی بیــش از پیــش بــه درآمدهــای نفتــی را ارمغــان آورده و

ایــران در دوران معاصــر بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،طــی صــد
خاصــی را پدیــد آورده كــه به تدریج بر اقتصاد و سیاســت ما چیره
شده است.

ارث بردنــد .تقریبــا همزمــان بــا آن عــراق و شیخنشــینهای عربی

برای نظام تبدیل شده بود.

ایــن اتــكا به نفت در بســیاری از مــوارد نهتنها فرصت  ،بلكه

قدرتهای بزرگ همواره از نفت به عنوان اهرم فشار علیه كشور
به درآمدهای نفتی موجب میشــود با نوســانات شدید درآمدهای

نفتی ،مدیریت كالن مالی و اقتصادی كشــور دچار اختالل شــود.
در زمــان كاهــش درآمدهــای نفتــی  ،هزینههــای جــاری دولــت

بخشی از دولت عثمانی بود؛ اما انگلستان و فرانسه پس از جنگ

انعطافپذیــری كمتــری بــرای كاهــش دارنــد؛ بنابرایــن هزینههای

كشــورهای نوپــا در بخشهــای غربــی ایــران زمین بر نقــاط تعادل

بیشــتر هزینههــای جــاری نســبت به عمرانی اســت كــه در نتیجه

اول جهانــی آن را تســخیر كردنــد .بــه بیــان دیگــر ،نقشــه مرزهای
قدرتهای بیگانه حاكم بر نفت برهمافتادگی دارد.

عمرانی دولت بیشتر كاهش مییابد كه دلیل آن هم چسبندگی
باعث طوالنی شــدن دوره ســاخت پروژههای عمرانی میشــود .به

بــا وجــود ایــن ســابقه تاریخــی ،امــروز دســتیابی به توســعه

هر صورت باید گفت كه بودجه دولت و اقتصاد كشور و نیز تفكر

برای كشــورهایی كه دارای منابع طبیعی هســتند ،بیشــتر فراهم

و درآمــد ناشــی از صــادرات آن مبتنــی اســت که ایــن امر منجر به

اقتصــادی یكــی از مهــم تریــن اهــداف دولتهاســت و این فرصت
اســت .ایران به عنوان چهارمین كشــور نفتخیز جهان در صورت
مدیریت صحیح عواید نفتی میتواند به توسعه اقتصادی دست

یابــد  .حــال آنكــه چه پیش از انقالب و چه پس از انقالب ،فقدان
مدیریــت صحیــح نهتنهــا منجــر به توســعه اقتصادی نشــده ،بلكه

حاكــم بــر آن در ایــران بــر اســاس منابــع طبیعــی و باالخص نفت
وابســتگی به نفت در اقتصاد شــده و مشــکالتی را بهوجود آورده
اســت .از این منظر به جریان توســعه باید نگاهی دیگر معطوف

داشت.

دیـــــــــــــــــدگاه

فضایی جدید را به وجود
آورده است.

انتخابــات آتــی بــرای مــردم آلمــان پایان یــک دوره

و آغــاز دورهای دیگــر محســوب مــی شــود .مــردم آلمان

در ایــن مــورد چــه میگوینــد؟ والتــرود« :اگرچــه مــرکل
چهــرهای جهانــی اســت و در تمــام مشــکالت جهانــی به

دلیــل تفکــری آرام و منطقــی جنبه واســطهگری داشــته

چالشهای حوزه انرژی
برای دولت سیزدهم
محمود زارعی

اســت ،در مناطــق روســتایی هیچ اثــری از فعالیتهای او

پژوهشگر اقتصاد مقاومتی

دیده نمیشود».

برخــی نیــز حتــی معتقدنــد  16ســال دوران مــرکل

در تاریــخ معاصــر ایران هیــچ مولفهای به انــدازهی انرژی در

بــرای نمونــه مارســل میگویــد« :یــک فضــای تــازه بایــد

از ملــی شــدن صنعــت نفت تا بومیســازی فنــاوری هســتهای ،از

دوران ترامــپ بــود .بایــد بیشــتر بــه جوانهــا برســند و

از بمباران تاسیسات نفتی ایران در جنگ تحمیلی تا خرابکاری در

صرفــا بــه فکــر افــراد ســالمند باشــند .فعالیتهــای تــازه

عرصههای دیگر است.

با چهار ســال دوران ترامپ کامال قابل مقایســه اســت.

مناسبات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور موثر نبوده است.

ایجــاد شــود 16 .ســال دولــت مــرکل به بدی چهار ســال

تحریم نفت ایران در دوران مصدق تا تحریمهای یکجانبه آمریکا،

چشــماندازهای تــازهای بــرای آنها به وجــود آورند .نباید

صنایع هستهای ،همگی حاکی از گستردگی نفوذ انرژی در تمامی

نیازمند یافتن متحدان تازه است».

کشــوری کــه اکنون بیشــترین ذخایر هیدورکربنــی جهان را

بــرای برخــی دیگــر ماننــد کریســتین ،مبــارزه بــرای

دراختیــار دارد و بــا بومیســازی فناوری هســتهای توانســته اســت

نظــر مــن دولــت بعدی باید دربــاره آینده آلمــان دغدغه

زمان قرار گرفته است که اگر اقدامات فوری در حوزه انرژی انجام

شــناخت مشــکالت و حل آنها اتخاذ کند .یکشــنبه26 ،

هستهای و حواشی آن چشمپوشی کنیم ،بررسی وضع فعلی دو

اســت .بــر اســاس نظرســنجی شــورای اروپــا در روابــط

برای دولت سیزدهم است.

و مکــرون 41 ،درصــد از پرسششــوندگان بــه ریاســت

رکود تاریخی خود مواجه بوده است؛ به گونهای که در حوزه تولید

منبع :یورونیوز

 1399ظرفیت نیروگاهی کشور تنها 22درصد رشد داشته است؛

اقلیــم پــاک مهــم و برجســته اســت .او میگویــد  «:از
داشــته باشد و برای آن راهبردهای بلندمدت به منظور

قدرتهــای تکنولوژیــک جهــان را به چالش بکشــد ،در مقطعی از

ندهد باید منتظر بحران انرژی در آینده نزدیک باشد .اگر از انرژی

ســپتامبر(4مهر) ،موعــد برگــزاری انتخابــات در آلمــان

صنعــت نفــت و گاز و برق مبین چالش برانگیز بودن حوزه انرژی

بینالملل در میان  12کشور اروپایی ،از دو گزینه مرکل

صنعت برق در طی هشــت ســال گذشــته با بیســابقهترین

مرکل بر اتحادیه اروپا رأی دادهاند.

بــرق و افزایــش ظرفیــت اســمی نیروگاهها از ســال  1392تا ســال

در حالــی که بر اســاس ترازنامه انــرژی وزارت نیرو

در سایت روزنامه بخوانید:

مصــرف انــرژی الکتریســته در همین بــازه بیش از
41درصد رشــد کرده اســت .این کاهش نرخ رشــد

ســال  1367تــا  1376نــرخ رشــد ظرفیــت اســمی

بایــد غــول ســرکش مصرف برق در کشــور را مهار

عــدد برای بــازه زمانی 1376تــا 1384هفتاد درصد

کرد و نرخ رشــد ســاالنه مصرف انرژی الکتریکی را

و بــرای دوره تصــدی دولــت نهــم و دهــم  71درصد

ثابت ســال  1395حاکی از کاهش 500درصدی سرمایهگذاری در
صنعــت بــرق در ســال  1398نســبت بــه ســال  1387اســت .آثار

کاهــش تولیــد برق در کنــار افزایش نرخ مصــرف انرژی الکتریکی

در بهــار و تابســتان امســال بــا خاموشــی گســترده و اعمــال

محدودیتهای سنگین بر صنایع خود را نشان داد؛ اتفاقی که در
صورت ادامهدار بودن موجب خواهد شــد تا در ســال  1408عالوه

بر منفی شــدن تراز صادرات برق کشــور ،ایران برای تامین انرژی
الکتریکی خود نیازمند واردات گسترده باشد.

دولت سیزدهم ،حال وارث ترک فعل گسترده هشت سال

در صنعت برق بوده و ضروری است برای جلوگیری از شکلگیری

بحران انرژی و وابستگی کشور ،با برنامهریزی و انجام اقداماتی
از قبیل تکمیل واحدهای بخار نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی،
توســعه نیروگاههــای تجدیــد پذیــر ،ارتقــای بازدهــی نیروگاههــای

فعلی کشور ،ساخت نیروگاه با بازدهی باالی 50درصد  ،توسعه
نیروگاههای مقیاسکوچک و تشویق صنایع پرمصرف به ساخت

نیروگاه اختصاصی ،برای افزایش تولید برق در کشور اقدام کند.

کنتورهــا ،نوســازی و بهبــود راندمان شــبکه توزیع

همسایگان در طول هشت سال گذشته است .اگر خسارت ناشی

برق کشــور و نوســازی تجهیزات الکتریکی صنایع

نیروگاههــای کشــور 60درصــد بــوده اســت؛ ایــن

بوده است.

در بخش خانگی ،عمومی و روشنایی معابر ،ترویج

ایران در میدانهای مشترک ،به علت بیتوجهی و متوقف ساختن

اســتفاده از پنلهای خورشــیدی ،هوشمندســازی

در طــول ســی ســال گذشــته بیســابقه اســت .از

اما عملکرد سرمایهگذاری دولتی در تولید برق به قیمتهای

از ســوی دیگــر ،با اصــالح الگوی مصرف برق

کاهش داد.

چالش انرژی در دولت ســیزدهم با مدیریت

انــرژی الکتریکــی بــه پایان نخواهد رســید صنعت نفــت و گاز نیز
همچــون صنعــت بــرق نیازمنــد اقدامــات فــوری اســت .نرخ رشــد
ســاالنه مصــرف گاز طبیعــی در کشــور اکنــون بیــش از 4.2درصد

اســت .بــا توجــه به افت فشــار در میــدان گازی پــارس جنوبی که

تامینکننده بیش از 70درصد نیاز گازی کشور است ،باید منتظر
کمبــود گاز طبیعــی در آینــده هــم بود؛کمبودی کــه نهتنها مصرف

خود گاز را تحت تاثیر قرار میدهد که با توجه به اینکه ســوخت

بســیاری از نیروگاههــای کشــور نیــز از طریق گاز تامین میشــود،

تولید برق را هم تحت شعاع قرار خواهد داد.

توســعه نامتــوازن فازهــای پــارس جنوبــی و بیتوجهــی بــه

فازهای اصلی ،در کنار معطل ســاختن توســعه میدان به قرارداد

نیمبند با توتال ،دومین کشور دارای گاز طبیعی را با خطر واردات

گسترده گاز روبهرو کرده است؛ به گونهای که با استمرار این نرخ

رشد ساالنه مصرف گاز از سال  1412با منفی شدن تراز صادرات
گاز طبیعــی ،ایــران به یکــی از بزرگترین وارد کنندگان گاز تبدیل

خواهد شد.

کرده است .برآوردها حاکی از عدمالنفع ساالنه 50میلیارد دالری

در ســایر حوزههای نفت و گاز نیز مشــکالت بســیاری ریشه

فرآیند توسعهی تعداد زیادی از میدانهای مشترک نفت و گاز با

از تکمیل نشــدن زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز به واســطه

اهمــال در پاالیشگاهســازی ،بیتوجهــی به پتروپاالیشگاهســازی و
غفلت از توســعه صنایع پاییندســتی پتروشیمی نادیده انگاریم،

ضعــف در دیپلماســی انــرژی را از دولتــی کــه مدعــی پرچــمداری
گفتوگو سازنده با جهان بود ،نمیتوان پذیرفت.

میــراث کــه دولــت ســیزدهم در حــوزه نفــت و گاز آن را بــه

ارث بــرده اســت همچــون ســایر حوزههــا نیازمنــد برنامهریــزی و

تدبیــر فوری اســت .دولت ابراهیم رئیســی میبایســت بــا احداث
پتروپاالیشــگاهها ،توســعه صنایــع پاییندســتی در پتروشــیمی و

اجــرای پروژههــای پتروشــیمی و پاالیشــگاهی نیمــهکاره ،زنجیــره

ارزش نفــت و گاز را تکمیــل کنــد و خامفروشــی را کاهــش دهــد.
از ســوی دیگــر ،دولت بایــد با اولویتدهی به توســعه میدانهای

مشــترک ،توجه به دیپلماســی انرژی و انعقاد توافقنامه برداشت
صیانتــی از ایــن مشــترک از منافــع ایــران در میدانهای مشــترک
حراست کند.

همچنین دولت جدید باید با توسعه صنعت LPGو  CNGبه

سبد انرژی کشور تنوع بخشد و با سرمایهگذاری در پارس جنوبی
از افــت فشــار ایــن میــدان جلوگیری کنــد .اتخاذ رویکرد مناســب
درباره بومیسازی تکنولوژی صنعت نفت و گاز با تکیه بر ظرفیت

شرکتهای دانشبنیان و تقویت دیپلماسی انرژی و بازاریابی پویا
محصوالت صنعت نفت و گاز نیز باید از جمله اولویتهای دولت

باشد.

عکس  :پایگاه خبری شانا  .حسن حسینی

جدیتر شدن نگرانی
بازارهای جهانی از
ورشکستگیاحتمالی
غول امالک چین

ارائه خدمات در مراکز تجمعی منوط
به داشتن کارت واکسیناسیون میشود

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
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عکسborna news:

نرخ کرایه سواریهای بازگشت
زائران اربعین اعالم شد
سازمانراهداریوحملونقلجادهایکرایهبازگشت

زائــراناربعیــنبــاســواریهــایپــاکعمومــی(پــاکع)از

اخبـــــــــــــــــار

تورم ساالنه شهریور ماه
 ۴۵.۸درصد شد

مهرانتاتهرانرانفری۶۷۰هزارتوماناعامکرد.

براســاساعــاممرکــزآمــار،نــرختــورمســاالنه

به گزارش خبرگزاری مهر ،سازمان راهداری و حملونقل

شــهریورمــاه١٤٠٠بــرایخانوارهــایکشــوربــه۴5.۸

جادهای کرایه سواریهای بین شهری را برای بازگشت زائران

درصــدرســیدهکــهنســبتبــهمــاهقبــل٠.٦درصــد

اربعین از مرز مهران به سایر شهرها اعالم کرد .بر این اساس

افزایشرانشانمیدهد.

کرایــه مــرز مهران تا تهران برای صندلی جلو ۷۵۵هزار تومان

بــه گــزارش مرکز آمــار ایران ،این مرکــز اعالم کرد:

و صندلی عقب ۶۷۰هزار تومان است .کرایه مرز مهران تا قم

نــرخ تــورم نقطهای در شــهریور ماه  ١٤٠٠به عدد ۴۳.۷

بــرای صندلــی جلو ۷۲۰هزار تومــان و صندلی عقب ۶۰۰هزار

درصــد رســیده اســت؛ یعنــی خانوارهــای کشــور به طور

تومان اســت .همچنین کرایه ســواری مهران تا اهواز صندلی

میانگیــن  ٤٣.٧درصــد بیشــتر از شــهریور  ١٣٩٩بــرای

جلو  ۳۰۰و صندلی عقب ۲۷۵هزار تومان در نظر گرفته شده

خریــد یک «مجموعه کاالها و خدمات یکســان» هزینه

اســت .کرایه ســواری مهران تا اصفهان نیز برای صندلیهای

کردهاند.

جلــو و عقــب بــه ترتیــب  ۷۶۵و ۶۲۴هزار تومان تعیین شــد.

نــرخ تــورم نقطــهای شــهریور  ١٤٠٠در مقایســه بــا

همچنین کرایه مهران تا کرمانشاه و همدان به ترتیب  ۲۴۰و

مــاه قبــل  ۰.۵واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت .نــرخ

۴۰۰هزارتومان تعریف شده است.

تــورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و

جزئیاتاستقراراتوبوسهادرپایانه
مرزیمهران

دخانیات» با افزایش  ٣.٢واحد درصدی به  ٦١.٦درصد

و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٧

واحد درصدی به  ٣٥.٤درصد رسیده است.

داریــوش باقرجــوان در گفتوگــو بــا خبرگــزاری فــارس،

دربــاره آخریــن وضــع هماهنگیهــا بــرای اســتقرار نــاوگان
اتوبوســی در مرز مهران برای ســفرهای زمینی بازگشــت زوار

اظهــار کــرد :شــرایط برای بازگشــت زوار اربعین در دو مســیر

هوایی و جادهای از طریق مرز مهران و ناوگان اتوبوسی مهیا

است .او افزود :تمهیدات الزم در مرز مهران اندیشیده شده
اســت و بــه تدریــج همــکاران در حال اســتقرار در مــرز مهران

هستند .مدیرکل دفتر مسافر سازمان راهداری و حملونقل

جادهای گفت :اوج تقاضای سفرهای برگشت شامل سه روز،

روز پیش از اربعین ،روز اربعین و روز پس از اربعین خواهد

دبیرانجمنبرنجایران:افزایشقیمت
برنجوارداتیعجیباست

ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم نقطــهای برای

خانوارهای شــهری  ۴۲.9درصد اســت که نسبت به ماه

قبــل  ٠.٥واحد درصد افزایش داشــته اســت .همچنین
این نرخ برای خانوارهای روستایی  ٤٧.٨درصد بوده که
که نســبت به ماه قبل  ٠.١واحد درصد افزایش داشــته
است.

افزایشنرختورمماهانه
خانوارهایکشور

بــود ،امــا همیــن امــروز هم اگر زائری قصد برگشــت به شــهر

خود را از مرز مهران داشــته باشــد ،ما از نظر ناوگان امکانات

در مرز داریم و چندین دستگاه اتوبوس به صورت آمادهباش
آنجا مســتقر هســتند که اگر زوار به صورت گروهی هم وارد
شــوند و ظرفیت اتوبوس را تکمیل کنند ،امکان ســفر به هر
مقصدی را دارد.

باقرجــوان اظهــار کــرد :فعــال کــه در ورودی پایانه مهران

به ســمت کشــورمان از ســمت عراق زائری وارد نشــده است،

امــا همانطــور که گفته شــد ،بیشــترین تقاضا مربــوط به آن

سه روز است.

اختصاص25۰۰دستگاهاتوبوس
برایسفرهایبازگشتزواراربعین

نــرخ تــورم ماهانــه شــهریور  ١٤٠٠بــه  ۳.9درصــد

دبیــرانجمــنبرنجاظهــارکردکهبرنــجوارداتیهیچکس

بهآنتوجهنمیکندوکسیمانوریبرآننمیدهدقیمتآن

هــرروزدرحــالافزایــشاســت،افزایشنجومــیقیمتبرنج

وارداتیعجیباست.

شــد که امســال هیچ ذخیرهســازی برای برنج نخواهیم داشــت.

میگیــرد .مــا از هنــد برنــج میخریم و حتی برنــج درجه یک هم

اشــاره بــه آخریــن وضــع تولیــد برنــج گفت :امســال تولیــد برنج

برخــالف انتظــارات آنقــدر هــم اســفناک نبود .اوایل ســال گفته
همه میزان محصول امسال را با سال گذشته مقایسه میکنند
درصورتــی کــه ســال  9۸و  99از لحــاظ بارندگــی اســتثنایی بــود

و بســیاری از کشــاورزان در مناطقــی ماننــد خوزســتان کــه برنج

بازگشــت زوار تدارک دیده شــده اســت و به تدریج بر اساس

امــا در مقایســه بــا پارســال افــت داشــت .ایــن اتفاق بــرای تمام

داشــته باشــیم کــه حرکــت زوار را رصد کنند و بــه این ترتیب
نــاوگان متناســب بــا تقاضــا در محــل پایانــه مــرزی شــهید
ســلیمانی مهران آماده کنیم تا زوار به موقع به مقاصد خود

برســند .او بــا بیــان اینکــه برای  ۶مقصد ســفر ســرویسهای

آن نمیدهد قیمت آن هر روز در حال افزایش اســت .افزایش

شــده اســت؟ دلیل گرانی چیســت؟ چرا هیچ مسئولی پاسخگو

وارداتــی کــه هیچکــس بــه آن توجه نمیکند و کســی مانوری بر

جمیــل علیزادهشــایق در گفتوگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا ،بــا

مدیــرکل دفتــر مســافر ســازمان راهــداری و حملونقــل

میــزان ورود زوار ســعی میکنیم دیدبانهای در کشــور عراق

شایق با اشاره به افزایش قیمت برنج وارداتی گفت :برنج

منطقی وجود دارد و آن کم شــدن تولید برنج نســبت به ســال

نجومــی قیمــت برنــج وارداتــی عجیب اســت ،چون برنــج هندی
قیمــت جهانــی دارد و نــرخ آن کامــال ً مشــخص اســت؛ ضمــن

نمیکاشــتند هــم اقــدام بــه کشــت کردنــد و محصــول خوبــی

جــادهای بیــان کــرد :فعال  ۲۵۰۰دســتگاه اتوبوس برای ســفر

قیمتها باال میروند.

گرفتنــد .او ادامــه داد :امســال شــرایط به حالت نرمال برگشــت

را نمیدهــد .بــرای افزایش قیمــت برنج صادراتی فقط یک دلیل

گذشته است؛ اما برای برنج وارداتی چه اتفاقی افتاده که گران
نیست؟

ایــن مســئول تصریــح کــرد :ســازمانهای نظارتی خواهشــا

اینکــه ایــن نــوع برنج از نظر کیفیت نیز در درجه دو و ســه قرار

از خــواب بیــدار شــوید و بــه مســئولیتتان برســید ،زیــرا تنهــا

نمیخریــم .واردات ایــن برنــج نــه کــم شــده ،نه زیاد شــده و نه

کــه سالهاســت تعریــف میکنــم ایــن اســت کــه چــرا قیمــت

قیمت آن افزایش یافته است.

در ایــن صــورت اســت کــه مشــکل نخواهیــم داشــت .داســتانی
برنــج در شــهرهای بــزرگ تفاوت زیــادی با مناطق تولیــد دارند؟

دبیــر انجمــن برنــج ایران با اشــاره به اینکــه در تولید برنج

خوشبختانه مناطق تولید در گیالن و مازندران هستند و هزینه

و ذخیرهســازی به خوبی انجام شــده است .بحث میزان مصرف

اختــالط در شــمال بیــن  ۳۴تا ۳۵هزار تومان اســت .متأســفانه

ایرانی مشــکلی وجود ندارد عنوان کرد :عالوه بر تولید ،واردات

رفتوآمد ندارند .قیمت هر کیلوگرم برنج طارم هاشــمی بدون

ســرانه از ســالها پیــش طــرح شــده اســت و رقــم  ۳۶تــا ۳۶.۵

ایــن برنج وقتی به بازار تهران میرســد نــه تنها ناخالصی زیادی

دبیــر انجمــن برنــج کشــور بــا اشــاره به دلیــل گرانــی برنج

الگوی تغذیه افراد ،رغبت کمتر جوانان به برنج و کاهش قدرت

تنها راه چاره در شــرایط آشــفته االن ،نظارت اســت .مســئوالن

متفاوتــی دارد .حتــی اگــر خریــد خانــه را خودتــان انجــام بدهید

او ادامــه داد :در ایــن میــان یــک حلقه مفقوده به نــام نظارت و

محصوالت کشاورزی افتاد.

عنوان کرد :گرانی برای تمام محصوالت غذایی رخ داد اما دالیل
و ســه روز یکبــار بــه فروشــگاه ســر بزنیــد متوجه میشــوید که

کیلوگــرم تعییــن شــد ،امــا این مصرف ســرانه با توجــه به تغییر
خرید این ارقام کاهشــی شــده و به اعداد فعلی رســیده اســت.
بازرســی وجود دارد .هیچ ارگان و ســازمانی جواب این ســوالها

دارد بلکه قیمت آن نیز افزایش چشمگیری دارد .او تاکید کرد:
بایــد بــه رئیسجمهوری گــزارش بدهند .او نیز باید همانطور که

در قوه قضائیه سختگیر و انقالبی بود در این سمت نیز سفت
و سخت عمل کند.

برگشت مهیا است ،افزود :به مراکز دیگر استانها به شرطی

که ظرفیت اتوبوس تکمیل شود ،ناوگان خواهیم داشت ،اما
تکمیل ظرفیت اتوبوس مهم است ،به هر حال چون مباحث
فاصلهگــذاری را در اتوبوسهــا بایــد رعایــت کنیــم ،تکمیــل

ظرفیــت بایــد طــوری باشــد کــه آن اتوبــوس وقتی بــا صندلی
خالــی از شــهرهای مختلــف به مــرز مهران میآیــد ،حداقل با
تعداد کم مسافر برنگردد.

امکانخریدچارتریبلیتاتوبوس
برایکاروانها

باقرجــوان اظهــار کرد :پیشفروش بلیــت اتوبوس برای

ســفرهای بازگشــت زوار آغاز شــده اســت .حال اگر تقاضای

کاروانی یا گروهی باشد ،میتوان این اتوبوس را به مقاصدی
که تقاضای کمتری هم دارد چارتر کرد.

جزئیاتمکاتبهرئیسکلگمرکباوزیراقتصاد
دربارهمدلجدیدرجیستری
رئیسکلگمرکاعامکردبااجراییشدنمصوباتمربوط

بــهرجیســتری،کلیــهایســتاییهایموجــوددراینطــرحازبین

خواهــدرفــتونارضایتیهــایموجــوددرایــنزمینــهبهحداقل
ممکنخواهدرسید.

-۱گزارشــی از هزینههــای ناشــی از واردات رســمی موبایــل

وارده و واردات غیررســمی آن ارائــه شــود و دالیــل انگیــزه ایجــاد
فساد و فروش کد ملی مشخص گردد.

-۲مقرر گردید این پیشنهاد که به صورت کوتاه مدت گمرک

بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم ،رئیــس کل گمرک ایــران ،در

جمهوری اســالمی ایران نســبت به ارائه برخط سرویس مسافری

جــادهای اظهــار کــرد :زوارهایــی کــه میخواهنــد بــه مقاصدی

در اجــرای دســتور صــادره ابالغــی در نامــه شــماره ۸۲۴9۴/۲

کشــور نســبت به ثبت گوشــی و  IMEIاقدام نمایند مورد بررســی

منتقــل شــوند و ســپس از آنجــا بــه مقصــد یــک ســفر درون

استحضار میرساند:

مدیــرکل دفتر مســافر ســازمان راهــداری و حمل و نقل

مکاتبــه بــا خانــدوزی ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اعــالم کرد،

برونــد کــه کمتقاضــا اســت ،ابتــدا بایــد بــه مرکز اســتان خود

مــورخ  ۱۴۰۰/۶/۶دربــاره اصــالح رویه رجیســتری تلفــن همراه به

استانی انجام دهند.

مشایعتناوگاناتوبوسحاملزوار
درجادههاازسویپلیسراه

او بیــان کــرد :دربــاره ایمنی ســفر با پلیــس راهنمایی و

رانندگــی جلســه برگــزار کردیم و تاکید به ســزایی در موضوع

مهران و جادهها مستقر میکند ،گفت :مقرر شده پلیس راه

اســتان به اســتان کاروانهای اتوبوس زوار را مشــایعت کند.

گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران تشــکیل و مســائل ،مشــکالت و
ایســتاییهای مربوطه ،در جلســات متشکله تحت رسیدگی واقع
گردیده که تصاویر صورتجلسات مربوطه جهت استحضار ایفاد

میگــردد .بدیهــی اســت بــا اجرایی شــدن مصوبات اشــاره شــده،
کلیــه ایســتاییهای موجــود در ایــن طــرح از بیــن خواهــد رفــت و
نارضایتیهــای موجــود در ایــن زمینــه بــه حداقــل ممکــن خواهــد
رسید.

مصوباتجلسه:

قرار گیرد.

اینترنتی ارائه شود.

-۴راهکارهــای الزم برای کاهش مطلوبیت واردات موبایل از

مسیر غیررسمی پیشنهاد گردد.

-۵مستندات مربوط به تعداد گوشی تلفن همراه قابل ورود

به کشور توسط گمرک ارائه شود.

-۶مطالعــات و ارزیابــی هــای صــورت پذیرفتــه قبلــی طــرح

رجیستری توسط ستاد ارائه شود.

 -۳موارد اجرائی ثبت  IMEIدر محل ورودی مشکالت زیر را

بــا توافقــات و مصوبات اخیر در گمرکها صرفا احراز هویت

کنترل پاســپورت از ســرویس ناجا به بعد از ورود موکول

ســوی گمــرک در حداقــل زمــان ممکــن انجــام خواهــد شــد .کلیــه

نیاز به ثبت ســیمکارت به نام فرد در ابتدای مرحله ورود

کنترل گذرنامه از طریق ســرویس ناجا و وجود ســیمکارت به نام

گمرک ســامانه اینترنتی برای مســافران فراهم و جایگزین

از تاریــخ ورود مســافر در ســامانه مربوطــه انجام خواهد شــد .بر

دارد که مقرر گردید روز یکشنبه پیشنهادات اجرایی ارائه گردد:
شود.

نباشد.

سامانه مرچنت شود.

امکان ثبت گوشــی در مبادی ورودی با دســتگاه اتوماتیک

بارکدخوان مورد بررسی قرار گیرد.

شــخص مســافر و گوشــی تلفــن همــراه وی در مبــادی ورودی از
کنترلهای الزم بعدی در راســتای رجیســتر کردن گوشی از جمله
مســافر ورودی ،بــه طــور کامــال غیرحضــوری و در فرصــت یک ماه

واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت .تورم ماهانــه برای
گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»

و «کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات» بــه ترتیــب ٥.٠
درصد و  ٣.٣درصد بوده است.

ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم ماهانــه بــرای

خانوارهــای شــهری  ٤درصــد اســت کــه نســبت بــه مــاه

قبــل  ٠.٨واحــد درصد افزایش داشــته اســت .همچنین
این نرخ برای خانوارهای روســتایی  ٣.٦درصد بوده که

نســبت بــه مــاه قبــل  ٠.٤واحــد درصــد افزایش داشــته
است.

نــرخ تــورم ســاالنه شــهریور مــاه  ١٤٠٠بــرای

خانوارهای کشــور به  ۴۵.۸درصد رســیده که نسبت به
همیــن اطــالع در ماه قبــل ٠.٦ ،واحد درصــد افزایش را

نشان میدهد.

همچنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری

و روســتایی به ترتیب  ۴۵.۱درصد و  ٤٩.٧درصد اســت

کــه بــرای خانوارهــای شــهری  ٠.٦واحــد درصــد افزایــش
و بــرای خانوارهــای روســتایی یــک واحد درصــد افزایش
داشته است.

در گــروه عمــده «خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و

دخانیات» بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل

مربــوط بــه گــروه «لبنیــات و تخــم مرغ» (ماســت ،پنیر
و شــیر پاســتوریزه) ،گــروه «ســبزیجات» (کاهو ،هویج

فرنگــی و کدوســبز) و گــروه «ادویــه و چاشــنی» (رب
گوجه فرنگی ،سس مایونز) است.

در گــروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات»،

گروه «مسکن ،آب ،برق و گاز» (متوسط قیمت یک متر
مکعب گاز و آب ،اجاره بها) ،گروه «هتل و رســتوران»

(غذاهــای ســرو شــده در رســتوران) و گــروه «حمــل و

نقل» (روغن موتور و انواع اتومبیل ســواری) بیشــترین
افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.

دامنــه تغییــرات نرخ تورم ســاالنه در شــهریور ماه

 ١٤٠٠بــرای دهکهای مختلف هزینهای از  ۴۵.۵درصد

بــرای دهــک ششــم تــا  ٤٩.٤درصــد بــرای دهــک دهــم
است.

زمان قرعهکشی فروش
فوقالعاده رانا پالس پانوراما
مشخص شد

ایــن اســاس هیــچ فرآینــد اضافــی از جملــه تکمیل فــرم ،پرداخت

عکسkamapress.com:

ایمنی در حرکت ناوگان شده است.

باقرجوان با بیان اینکه پلیس راه عوامل خود را در پایانه

وفــق دســتور صادره ،کارگــروه مربوطه با محوریت ســازمان

بــر روی اینترنــت که مســافران ورودی تا بتواننــد پیش از ورود به

کل ارزش گوشــیهای تلفــن همــراه بــر روی ســامانه

رســیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل ٠.٧

حقوق ورودی و یا ســایر فرآیندها در مبادی ورودی گمرک انجام
نخواهد شد.

مدیرکل دفتر مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
ادامــه داد :همچنیــن جلــوی همــه ایــن اتوبوسهــا بنر نصب
میشــود تا مشــخص باشــد که اتوبوس زوار اســت و پلیس

اقدامــات ترافیکی در طول مســیر بــرای حمایت از این ناوگان
انجام میدهد.

مشکلتامینناوگاننداریم

باقرجــوان بیــان کــرد :در ایــن ســه روزی کــه اعالم شــد

اوج ســفرهای بازگشــت خواهد بود ،بیشــترین تعداد ناوگان
اتوبوســی در مــرز مســتقر میشــود .پیشبینــی میکنیــم

اوج تقاضــا از بعدازظهــر روز اربعیــن باشــد ،امــا چون اربعین

در کشــور مــا روز  ۵مهــر و ظاهــرا در کشــور عــراق روز  ۶مهر

اســت ،بنابرایــن روزهــای پنجــم و ششــم مهــر تقاضــا بســیار

بیشــتر خواهــد بــود .او اضافــه کــرد :به نظر مــا حداکثر  ۲۰تا

عرضهحبوباتبا35درصدباالترازنرخ
بنکداریدربرخیازفروشگاههایزنجیرهای
بــهگفتــهدبیــراتحادیــهبنکــدارانمــوادغذایــیتهــران

کیلــو ،نیــم کیلــو و  ...میشناســند و این  ۱۰۰گرم از حجم یک

بــودمکــهحبوبــاتبا35درصــدباالترازنــرخبنکداریوجود

حســنی اظهــار کــرد :مــردم بــه امیــد یــک کیلــو کاال را
خریــداری کــرده و عمــال ً۱۰درصــد کمتر دریافــت میکنند ،زیرا

عنوانکردکهدریکیازفروشــگاههایزنجیرهایشــاهداین

داشــتدرحالیکهوزنکاال۱۰۰گرمکاهشداشــتوبهجای

یــککیلــو۹۰۰،گــرمبــودودرحــقمصرفکننــدهاجحــاف
میشود.

۲۵هزار نفر در طول  ۲۴ساعت اوج تقاضا برای ورود خواهند

قاســمعلی حســنی در گفتوگــو بــا میــزان ،دربــاره وضع

فاصلهگذاری اجتماعی ،تعداد هزار دســتگاه اتوبوس در یک

ســیزدهم این اســت که کاهش قیمت صورت بگیرد و شــاهد

داشت که با احتساب ظرفیت هر اتوبوس ۲۰نفر و با رعایت
روز نیاز خواهیم داشت.

هماهنگیباسازمانهواپیمایی

برایدریافتاطاعاتبلیتزوار

باقرجــوان بیــان کــرد :جلســهای بــا ســازمان هواپیمایی

مــواد غذایــی در دولــت جدیــد ،گفت :انتظــار عمومی از دولت

افزایــش قیمــت افسارگســیخته نباشــیم .اکنــون بــازار دوران
رکود و ســکوت را ســپری میکند یعنی کاال فراوان است ،ولی

تقاضــا و مشــتری وجــود نــدارد؛ بنابراین انتظار این اســت که
کاهش قیمت را داشته باشیم.

کیلویی کاال چرا کم شده است؟

ازلحــاظ ظاهــری کاال را یــک کیلو در نظــر دارند ،ولی  9۰۰گرم
فروختــه میشــود و اوزان بایــد اســتاندارد باشــد خریــدار نیــز

آگاهی داشــته باشــند؛ همچنین ســازمان اســتاندارد باید این
مــوارد را نظاممنــد و بــه تولیدکننــده اعــالم کند که بر اســاس

این وزنها کاال را تولید کند.

او درباره اینکه با توجه به رکود بازار چرا شــاهد افزایش

قیمــت کاال هســتیم ،بیــان کــرد :ســیریناپذیری واردکنندگان
افزایــش ۷بــاره قیمــت از طــرف تولیدکننــدگان و بیانصافــی

فروشــندگان ،آواری بــر ســر مصرفکننــدگان شــده اســت و با

او دربــاره اینکــه چــرا برخــی از فروشــگاههای اینترنتــی

توجــه بــه رکود و نبود مشــتری این افزایــش قیمتها به دلیل

بر اینکه یکطرفه یا دوطرفه است را به دست ما برسانند تا

گفــت :وظیفــه ارگانهــای نظارتــی ایــن اســت کــه بــه ایــن

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباه التهابات

جادهای مهران را دارند .او افزود :سازمان هواپیمایی کشوری

از فروشــگاههای زنجیــرهای شــاهد ایــن بــودم کــه حبوبــات با

دهــد کــه در موضوع ســازماندهی ما مؤثر اســت ،اما اگر این

کاال  ۱۰۰گرم کاهش داشت و بهجای یک کیلو 9۰۰ ،گرم بود

کشوری داشتیم که قول دادند اطالعات بلیتهای زوار مبنی
مشــخص باشــد ،حدودا چه میزان زائر قصد برگشــت از مرز

و مــواد غذایــی را بســتهبندی و بــا نــرخ بــاال میفروشــند،
قیمتهــای غیرمنطقــی و غیرمعقــول رســیدگی کننــد .دریکی

قــول داده اســت روز آینــده این اطالعــات را در اختیار ما قرار

۳۵درصد باالتر از نرخ بنکداری وجود داشــت درحالیکه وزن

اطالعات هم نباشد ،ما معطل نمیمانیم و کار خود را انجام

و در حق مصرفکننده اجحاف میشود.

میدهیم.

مقرر شــده اســت زوار در صورت تمایل فقط برای سفر

بازگشت اربعین از مرز مهران هم استفاده کنند.

دبیــر اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی تهــران گفت :اولین

درخواســت ایــن اســت کــه اوزان را نظــم دهند ،زیــرا وزنهای
 9۰۰گرم ۸۲۰ ،گرم ۱۶۰ ،گرم بیمعناست و مردم کاال را یک

سودجویی ،فرصتطلبی و گرانفروشی رخ میدهد.

در بازار برنج و راهکاری برای کاهش قیمتها گفت :فلســفه
ممنوعیــت واردات برنــج خارجــی اشــتباه اســت برنــج ایرانــی
جوابگــوی یکســوم بــازار اســت و بایــد دوســوم برنــج را وارد

کنیــم .ممنوعیــت واردات برنــج خارجــی بــه مدت  ۵مــاه رانت
و ســودجویی ایجــاد میکنــد و تولیدکننــده داخلــی مشــکلی

درفــروش نــدارد و تقاضــا برای صــادرات برنج نیز وجــود دارد.
نگرانــی بــرای تولیدکننــده برنــج داخلــی وجــود نــدارد و ایــن

ممنوعیت باید برداشته شود و تجارت را باید آزاد کنند.

جمعههاهمگوشت
مرغباقیمتمصوب
درمیدانهایمیوهو
تربارتوزیعمیشود
مدیرکلپشتیبانیامورداماستانتهرانازتوزیع

مــرغگــرمومنجمــددرمیادیــنمیوهوترهبــارمنتخب

تهرانباقیمتمصوبدرجمعههاهمخبرداد.

بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی ،رضــا ســالمی

گفــت :بــا دســتور معــاون اول رئیسجمهــوری و
پیگیریهــای وزیــر جهــاد کشــاورزی از دیــروز مرغ گرم و

منجمــد بــا قیمت مصوب روزهــای جمعه هم در میادین
میوه و ترهبار منتخب تهران توزیع میشود.

او بــا بیــان اینکه امروز مرغ گرم در ده میدان میوه

و ترهبار منتخب تهران توزیع شــده اســت ،گفت :میزان

توزیع هم بیســت تن مرغ گرم و بیســت و پنج تن مرغ
منجمــد اســت و بــه تدریــج در جمعــه هفتههــای آینــده
میزان توزیع و تعداد میادین افزایش مییابد.

ســالمی افــزود :پیــش از ایــن در روزهــای جمعــه

کشتارگاهها فعالیت نداشتند و امکان توزیع مرغ نبود،

ولــی بــا فعال کردن چند کشــتارگاه منتخب این مشــکل
نیز مرتفع شده است.

او گفــت :توزیــع مــرغ از امــروز در تمامــی میادیــن

میــوه و ترهبــار تهــران افزایــش مییابد و تقریبــا دو برابر
میشود.

طــرحجدیــدفروشفــوریخودرویرانــاپاسبا

ســقفشیشــهایوگیربکس۶سرعتهازاولمهرآغاز

شــدهوقرعهکشــیآنیکشــنبه۴مهــربرگــزارخواهــد
شد.

بــه گزارش گــروه صنعتی ایرانخــودرو :به اطالع

عمــوم متقاضیــان محتــرم و نمایندگیهــای مجــاز
میرســاند شــرایط فــروش فوقالعــاده رانــا پــالس،

ســقف شیشــهای بــا موتــور  TU۵Pو گیربکــس شــش

سرعته دستی با موعد تحویل (حداکثر  ۳ماهه) ارائه
میشود.

طــرح فــروش فوقالعاده (با موعــد تحویل حداکثر

 ۳ماهه) برخی محصوالت شرکت ایرانخودرو (با روش

قرعهکشــی) از پنجشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱شــروع و

تــا پایــان روز شــنبه مــورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ادامــه خواهــد
داشــت .شــرایط و ضوابــط قرعهکشــی همچنــان فعــال
است.

مراســم قرعــه کشــی فــروش فــوق العــاده مرحلــه

بیســت و ســوم ،ســاعت  ۱۰صبــح روز یکشــنبه چهــارم

مهــر از طریق قرعهکشــی با حضــور نمایندگان نهادهای
نظارتی انتخاب خواهند شد.

تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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عکس  :دنیای اقتصاد

اخبـــــــــــــــــار

انتقاد از مطرح شدن واردات گوشت قرمز به کشور
قائممقــام نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی

کشور عنوان کرد که مطرح شدن واردات گوشت قرمز در
شرایطی که با مازاد دام زنده مواجهیم ،تاسفبار است.

موســی رهنمایــی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری مهــر در

واکنــش بــه مباحــث مطــرح شــده مبنی بــر اینکه صــادرات

شیرخشــک از کشــور ،موجــب حــذف لبنیــات از ســبد

غذایــی خانــوار میشــود ،گفــت :تا قبــل از گســترش یافتن
کارخانههــای شیرخشــک ،بــا مــازاد شــدید شــیرخام مواجه

بودیم و این مساله موجب میشد که کارخانههای لبنی هر

طــور دوســت دارنــد با دامداران برخورد کننــد؛ چرا که مازاد
تولیــد منجــر بــه این میشــد کــه دامــداران ناچار بــه عرضه

محصول خود با هر قیمتی باشند.

او ادامــه داد :بعــد از ایجــاد و گســترش کارخانههــای

شیرخشــک ،مــازاد تولیــد شــیرخام در کشــور مدیریت شــد
و دامــداران توانســتند محصــول خــود را به قیمــت واقعیتر

عرضه کنند و نفس بکشند.

رهنمایی تاکید کرد :کســانی که خواهان صادر نشــدن

شیرخشــک هســتند ،میخواهند همچنان با مازاد شیرخام
مواجه باشیم تا کارخانهها بتوانند در زمینه خرید و تعیین

قیمت شیرخام جوالن دهند ضمن اینکه صادرات و واردات

محصوالت ســلیقهای نیســت که با حرف یک نفر بتوان آن
را متوقف کرد یا از سر گرفت ،در این حوزه قانون داریم و

باید به قانون عمل کرد.

او تصریح کرد :ما نیز خواهان این هستیم که مصرف

فرآوردههای لبنی در کشور افزایش یابد و جای بیشتری را

در ســبد مصرفی خانوار داشــته باشــد و با توجه به اهمیت
این مساله و ارتباط آن با نظام سالمت جامعه ،دولت باید

بــه مصرفکننــدگان یارانــه بدهــد و قدرت خرید آنــان را در
این زمینه افزایش دهد.

قائممقــام نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی

کشــور در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به مطرح

شــدن بحــث واردات گوشــت قرمــز بــه کشــور اظهــار کــرد:
مطــرح شــدن چنیــن مباحثــی در شــرایطی کــه با مــازاد دام

زنده در کشور مواجه هستیم ،جای تاسف دارد.

او تاکید کرد :چه لزومی دارد وقتی با مازاد دام مواجه

هستیم و نیاز به صادرات آن داریم دولت اقدام به واردات
گوشــت قرمز کند؟ چرا نیاز کشــور را از منابع داخل تامین

نمیکنند؟

ایروان از هر کامیون ایرانی ۱۳۰دالر میگیرد
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان

مشــکالتی را ایجــاد میکننــد و میخواهنــد مبلغی را اضافه

ایســتگاه بازرســی قــرار داده کــه از هــر کامیــون ورودی

مــا را افزایــش میدهــد که به طور اتوماتیــک تاثیر منفی در

اظهــار کــرد ،اخیــرا ارمنســتان در مــرز ورودی خــود پســت

۱۳۰دالر دریافــت میکنــد .با ایــن کار هزینههای صادراتی
ما افزایش مییابد.

کننــد .در واقــع ارمنســتان بــا ایــن کار هزینههــای صادراتی

تجارت ما خواهد گذاشت و میتواند آن را کاهش دهد.

او اضافه کرد :اکنون بســیاری از مواد اولیه ارمنســتان

هرویــک یاریجانیــان در گفتوگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا

ماننــد پلیمــر ،مصالــح ســاختمانی و بســیاری از خدمــات از

حجــم صــادرات ایــران بــه ارمنســتان افزایــش چشــمگیری

یاریجانیان خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه ایران در

در مــورد آخریــن وضع تجاری ایران و ارمنســتان اظهار کرد:

داشــته اســت ولــی از آنجــا کــه مصرف ســوخت این کشــور
از ایــران در تابســتان بــه اوج خــود میرســد بــه همین علت
آمار دقیق از حجم مبادالت و میزان افزایش صادرات ما به
ارمنستان در آینده مشخص میشود.

او افــزود :صــادرات ســوخت از ترکیــه کــه یکــی از

کشــورهای مهــم تامینکننــده ســوخت ارمنســتان بود قطع

شده و ایران توانسته تا حدی جای آن را بگیرد.

طریق ایران تامین میشود.

ارمنستان و ارمنستان در ایران رایزن تجاری دارند امکانات

نرمافزاری و ســختافزاری برای توســعه روابط وجود دارد و
نشــاندهنده بهبود روند تجاری دو کشــور اســت .بنابراین

مجمــوع اقدامــات حکایــت دارد کــه ایــران و ارمنســتان از
افزایش سطح مبادالت تجاری استقبال میکنند.

عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران همچنیــن اضافــه کــرد:

فعالیتهایــی نیــز برای بهبود مســائل بانکــی در تجارت دو

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ارمنســتان

کشــور درحــال انجــام اســت و بــه زودی انجام خواهد شــد.

ایســتگاه بازرســی قــرار داده اســت کــه از هــر کامیــون

گذشته را دارد و کارهای خوبی در این زمینه در حال انجام

تصریــح کــرد :اخیــرا ارمنســتان در مــرز ورودی خــود پســت

ورودی ۱۳۰دالری دریافــت میکنــد .در مســیر برگشــت هم

بخــش خصوصــی دو کشــور ســعی در بازتعریــف راههایــی
است.

تولیدکننــدگان ،تولیدکننــدگان شیرخشــک ملــزم بــه ثبــت

پــس از اعتــراض انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد نســبت به

مــدت دو مــاه بــه منظــور صــادرات ،نیــازی بــه تایید دفتــر صنایع

مقاطــع طویــل فــوالدی ،تنهــا نــام  ۱8واحــد به چشــم میخورد و

منجر به حذف نام بسیاری از واحدها از فهرست صادرکنندگان

را نــدارد .لطفــا دســتور فرماییــد موضــوع بــه گمــرک ج .ا.ا جهــت

و علــت ایــن محدودیــت تــازهای بــرای صــادرات ایــن محصــوالت،

ایجــاد محدودیتهــای صادراتــی بــرای تولیدکننــدگان فوالد که
مجــاز شــده بــود ،دفتر صنایــع معدنی وزارت صمــت در نامهای

جدید به دفتر مقررات صادرات و واردات ،محدودیتهای وضع
شده در نامه قبلی خود را لغو و مجوزهای صادرات فوالد را یک

مــاه دیگــر (تا ابتــدای مهر) تمدیــد کرد .اکنون لیســت اصاحیه
شــماره  ۴ســاماندهی صــادرات محصــوالت فــوالدی (مقاطــع

تولیدکنندگان شیرخشک ملزم به ثبت اطالعات در سامانه
جامع تجارت شدند
طبــق اعــام ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و

طرح ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی
برای بار چهارم اصاح و اباغ شد

انجــام دهنــد ،تصریــح کــرد :فعــاالن اقتصــادی میتوانند در

طویــل) از ســوی مدیــرکل دفتــر صنایع معدنــی وزارت صمت به
گمرک جمهوری اسامی اباغ شد.

معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسالمی ایران ()EPL
اقدام مقتضی منعکس گردد».

ابتدای شــهریور ســال جــاری ،مدیرکل دفتــر صنایع معدنی

در نامــهای خطــاب به مدیــرکل دفتر مقررات صــادرات و واردات،

ضمــن ارائــه لیســت واحدهای مجاز به صــادرات این محصوالت،

مجــاز بــه صــادرات محصوالت فــوالدی (مقاطع طویــل) ،پیرو دو

انجام اقدامات الزم شد که در آن ،ضمن ارائه فهرست واحدهای

به گزارش ایســنا ،در نامه ســیفهللا امیری ،مدیرکل دفتر

نامهای خطاب به سعید عباسپور ،مدیرکل دفتر مقررات صادرات

چهارماهــه نخســت امســال رعایت کــرده بودند ،خواســتار انجام

کــرده کــه بــه دالیــل فــوق ،بررســی میــزان عرضــه شــرکتهای

صنایــع معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت (صمــت)  -در
و واردات وزارت صمــت -لیســت اصالحیــه شــماره  ۴ســاماندهی

محصوالت فوالدی (منحصرا مقاطع طویل) ارائه شده است.

اعالم شــده و شناســه ملی واحدهایی که کف عرضه خود را طی

اقدامات الزم برای فراهم آمدن امکان صادرات و ابالغ به گمرک
جمهوری اسالمی ایران شد.

بــه گــزارش ایســنا ،مدیــرکل نظــارت برمحصــوالت

خــود را رفــع کننــد .بــه گفته او در این ســامانه پس از انجام

 ۱۴۰۰/8۰۶/۰۲موضوع ســاماندهی صــادرات محصوالت فوالدی

ســهماه از آن روز (یکــم شــهریور) اعتبــار داشــت و آن دســته از

مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفته که با توجه به تصمیم

بهبود ،تســهیل و شفافســازی در قالب رصد زنجیره تجاری

میشود.

تجاری نیز امکانپذیر خواهد بود.

تنظیم بازار به شماره  ۱۵۷۹۶۳/۶۰مورخ  ،۱۴۰۰/۰۶/۳۰از تاریخ

اقدامات اشاره شده از طرف فعاالن تجاری ،بستر الزم برای

(مقاطع طویل) ،فهرســت بازنگری شــده برای اقدام الزم ،ارســال

دولت مبنی بر شفافسازی و روانسازی نظام تولید ،توزیع

فراهــم شــده و اعتبارســنجی و رتبهبنــدی عادالنــه فعــاالن

بــه آگاهــی میرســاند با توجه به بنــد ( )۴مصوبات کارگروه

بــر بازار ،کاالهای مشــمول طرح رصــد کاال در زنجیره تجاری

سامانه جامع تجارت چیست؟

کشــاورزی

و

و کنترل قیمتها در کشور و بهروزرسانی شیوههای نظارت
از طــرف وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت تعیین و به فعاالن

تجاری مرتبط اطالعرسانی میشود و کلیه فعاالن باید برای
انجــام فعالیتهــای تجاری برای کاالهای اعالمی در ســامانه

سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند (الف) ماده ()۶

قانون مبارزه با قاچاق و کاال مصوبه سال  ۱۳۹۲است که این

جامع تجارت ثبتنام کرده و با ورود به سامانه شناسه کاال

ســامانه کار خود را پس از تصویب آیین نامه مواد(  ۵و ) ۶

همچنین به گفته او اطالعات مکان نگهداری کاال باید

خارجــی ســامانه جامع تجــارت با فرآیند ثبت ســفارش چند

نسبت به ثبت شناسه کاال اقدام کنند.

در سامانه جامع انبارها و اطالعات تولید ،واردات ،صادرات
کاال ،اطالعــات موجــودی اولیــه ،ورود و خــروج کاال و ثبــت
اطالعات خرید و فروش در سامانه ثبت شود.

لزوم ثبت اطاعات تولید شیرخشک
در سامانه

بهنــود قاســمی در ادامــه تاکید کرده کــه در زمینه ثبت

اطالعات مرتبط با کاالهای منتخب در سامانه جامع تجارت،
لزوم ثبت اطالعات واحدهای تولیدکننده شیرخشک صنعتی

در ســامانه جامــع تجــارت از طریــق انجمنهــای مربوطــه به
کلیــه واحدهــای تولیدی ابالغ و با پیگیریهای صورت گرفته

اغلب واحدهای تولیدکننده مذکور نسبت به ثبت نام و اخذ
کــد نقــش و کدشناســه کاالی مذکــور اقــدام کردهانــد .کلیه

واحدهــای تولیــدی موظفنــد اطالعات موجــودی اولیه ،تولید
و فــروش شیرخشــک صنعتــی خــود را از تاریــخ ۲۰شــهریور

امســال در ســامانه مذکــور ثبت کنند و کلیــه عملیات تولید

و فروش کاال از این به بعد نیز باید در ســامانه مذکور ثبت
شــود .همچنین کلیه خریداران کاالی مذکور اعم از حقیقی

و حقوقی نیز موظف به ثبتنام در سامانه مذکور و دریافت
کد نقش هستند.

مدیــرکل نظارت برمحصوالت کشــاورزی و فرآوردههای

دامی ســازمان حمایت با بیان اینکه ضروری اســت در اسرع
وقــت واحدهایــی کــه بــه هــر دلیل موفــق به ثبتنــام و اخذ

کــد شناســه بــرای کاالهــای مذکور نشــدند ،اقدامــات الزم را

قانون در سال  ۱۳۹۵آغاز کرد .از مرداد  ۱۳۹۵بخش تجارت

گروه کاالیی شــروع به کار کرد و در همین راســتا به صورت
گام به گام ثبت سفارش کاالها از سامانه ثبت سفارش به
سامانه جامع تجارت و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد و

در پایــان ســال ۱۳۹۶همه تعرفههای ثبت ســفارش و درگاه

ثبت سفارشها در سامانه جامع تجارت بوده است .تا پایان

دولت قبل ۷۰درصد از این سامانه تکمیل شد.

شــفافیت ،یکپارچهســازی و نظارت بر فرآیند تجارت و

ایجــاد درگاه واحــد بــرای بازرگان و فعاالن تجــاری از اهداف

ســامانه جامع تجارت بوده اســت .از اوایل ســال  ۱۳۹۷نیز
موضوع رصد و رهگیری کاالهای اساســی مطرح شــد که به

بخش تجارت داخلی سامانه مربوط است .البته زیرمجموعه
ســامانه جامــع تجــارت برای ایجــاد یکپارچگی و زیرســاخت،
زیرسامانه های مختلفی در قانون پیش بینی شده است که

از جمله آن به سامانه جامع روابط تجاری ،سامانه یکپارچه
مجوزهــا ،ســامانه شناســه کاال و رهگیــری ،ســامانه جامــع

انبارها و سامانه همتا اشاره کرد.

کدام کاالها ملزم به ثبت اطاعات
در سامانه جامع تجارت هستند؟

تاکنــون تولیدکننــدگان و توزیعکننــدگان کاالهــای

پتروشــیمی ،روغــن موتــور تصفیــه اول ،لوازم خانگــی ،پودر
شــوینده ،پوشــک خردســال ،شیرخشــک صنعتــی و مقاطــع

فــوالدی مکلــف شــدند اطالعــات خــود را در ســامانه جامــع

تجارت ثبت کنند.

وزیر صمت ۲ :میلیون شغل تا 4سال آینده در حوزه صنعت
ایجاد میشود
بــه گفتــه وزیر صنعت ،معــدن و تجــارت ،دولت تاش

یادآور شد :مدیران استانی ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی

ایجاد شود که از این میزان ۲میلیون شغل در حوزه صنعت

او تاکیــد کــرد :مشــکالت واحدهــای تعطیــل و نیمهتعطیــل

میکنــد تــا چهــار ســال آینــده چهار میلیون شــغل در کشــور

و برعهده وزارت صمت است.

بــه گــزارش ایرنــا ،ســیدرضا فاطمیامیــن روز جمعــه در

نشســت شــورای اداری شهرستان ایوان اظهار کرد :امسال به
لحاظ اقتصادی ســالی ویژه محســوب میشــود و امیدواریم با
تــالش و کمتریــن هزینــه از این مشــکل عبور کنیــم .اوافزود:

اســتانها را شناســایی و مشــکالت قابل حل را پیگیری کنند.

شهرستان ایوان قابل حل و در این زمینه مانعی وجود ندارد.

وزیــر صمــت بــا بیــان اینکه بیکاری مشــکل همه کشــور

اســت ،اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه برنامهریــزی انجــام شــده با
تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام اشتغال چشمگیری ایجاد
میشود.

تحول در بخش اقتصادی از اولویتهای مهم دولت سیزدهم

فاطمیامین اظهار کرد :کســری بودجه به ســبب کمبود

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامه داد :با تهیه ســند

موضــوع را نیــز رفع کــرد .او تصریح کرد :همچنین با افزایش

این برنامه ارزیابی میشود که این موضوع در هفتههای آینده

شهرستان ایوان حل کرد زیرا بخشی از هزینههای تولیدات از

است که باید با همدلی این امر مهم تقویت شود.

همه برنامهها ،منابع مالی و عملکرد مدیران بر مبنای اجرای

در پنج استان کشور از جمله ایالم آغاز میشود .فاطمیامین

منابع و افزایش هزینههاســت که با برنامهریزی میتوان این

تولیــدات و توســعه بخــش اقتصــادی میتوان عمران شــهری

محل ارزش افزوده این واحدها پرداخت میشود.

بــا اعــالم اعتــراض شــدید خود نســبت بــه ایجــاد محدودیتهای

نامه در  ۲۰اردیبشهت و سوم تیر سال جاری ،با ارائه مشخصات

انجمنهــای مرتبــط) ســامانه مذکــور تماس گرفته و مشــکل

فرآوردههــای

از فهرست شرکتهای مجاز به صادرات حذف شده بودند.

کــف عرضههــای غیرکارشناســی را دلیــل اصلــی رعایــت نکــردن

مــورخ

دامــی

جــاری ،کــف عرضه ۷۰درصدی در بورس کاال را رعایت نکردهاند،

صادراتی برای تولیدکنندگان فوالد ،قطعی ۴۵روزه برق و تعیین

در این نامه آمده اســت که «پیرو نامه شــماره ۹۴۹۴۴/۶۰

ســازمان

در بورس کاال بود و شرکتهایی که طی چهار ماه نخست سال

خواستار ساماندهی صادرات محصوالت مقاطع طویل فوالدی و

بــر اســاس لیســت اعــالم شــده از ســوی مدیــرکل دفتــر

حمایــت

گویی به ســبب منوط شــدن عرضه ۷۰درصد از تولید شــرکتها

امــا پــس از آن ،انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد طــی نامــهای

صورت بروز هرگونه مشــکل با شــماره پشتیبانی (اعالمی به

اطاعات در سامانه جامع تجارت شدند.

برایــن اســاس  8۴واحــد از امــکان صــادرات بیبهره مانــده بودند

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶و نامــه شــماره  ۱۳۵۷۹۵/۶۰مــورخ

اول مهــر  ۱۴۰۰لیســت اصــالح شــده ارائــه شــده در پیوســت ،به

تعهدات شــرکتهای فوالدی دانســت و در نامه خود درخواســت

تولیدکننــده فــوالد (اعــم از ذوب و نورد) به مدت ســه ماه تمدید
شود.

پــس از اعــالم ایــن اعتــراض و حــذف نــام تعــداد کثیــری از

صنایع معدنی وزارت صمت ،اقدام برای این فهرست برای مدت

واحدهــای تولیدکننــده از لیســت صادرکننــدگان مجــاز ،دفتــر

تولیدکنندگان مقاطع طویل فوالدی که نام آنها به گمرک اعالم

عقبنشــینی کرد و در نامهای جدید به دفتر مقررات صادرات و

صادراتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نداشتند.

خــود را ( ۱۳۳8۶۱/۶۰مــورخ  )۱۴۰۰/۰۶/۰۱ملغــی و اعالم کرد که

شده است ،طبق روال در این دوره سهماهه نیاز به دریافت تیک
ایــن لیســت در حالــی ارائــه شــد که نســبت فهرســت قبلی

(ارائــه شــده در تیــر  )۱۴۰۰و بــا یــاد  ۱۰۲واحــد مجاز بــه صادرات

صنایــع معدنــی وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت ،از تصمیم خود

واردات ایــن وزارتخانــه ،محدودیتهای وضع شــده در نامه قبلی
مجوزهــای صــادرات فــوالد یــک ماه دیگــر (تا ابتدای مهــر) تمدید
شده است.

نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران :برخورد
بخشنامهای مشکل گاز صنایع را حل نمیکند
نایبرئیــس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی ایران اظهار

گاز آنها هم مغایر با قانون اســت .دولت حق ندارد برای قطعی

برنامــهای از وزیــر نیــرو یا نفت در این مورد نشــنیدهایم .یکی از

گاز واحدهــا نشــنیدهایم .اگــر بخواهند با بخشــنامه موضوع را

اتفاق بیافتد باید با هماهنگی شورای تامین باشد و نحوه جبران

بــه وجــود بیایــد .بخش صنعت و کشــاورزی هم بایــد کار کند تا

کــرد ،هنــوز برنامــهای از وزیــر نیــرو یا نفت بــرای تامین برق و
حــل و فصــل کننــد ،مطمئنا هیچ تفاوتی بــا مدیریتهای قبلی

آب ،بــرق ،گاز و مخابــرات ،صنایــع را در اولویت بگذارد ،اگر این

مســائل رفاهــی مهــم جامعــه این اســت کــه در جامعه اشــتغال

خسارت هم مشخص شود .او با اشاره به نیاز به سرمایهگذاری

مــردم بتواننــد در رفــاه باشــند .من برنامــهای برای تامیــن برق و

عبــاس جبالبــارزی در گفتوگو بــا خبرگزاری ایلنا در مورد

هــر مــاه تشــکیل میشــود پرداختــن به ایــن موضوع در دســتور

داشته باشد اما آقای وزیر باید از اکنون جلساتی با تشکلهای

تجربــه نشــان داده کــه با ســرمای هــوا و کمبود غــذا ،تامین گاز

میشــود .البته تجربه ما نشــان میدهد که همیشــه این کارها

نخواهد داشت.

احتمال ایجاد مشــکالت مربوط به تامین گاز صنایع اظهار کرد:

منــازل در اولویــت قــرار گرفتــه و به طــور طبیعــی گاز نیروگاهها

را کاهــش میدهنــد و از آنهــا میخواهنــد که از ســوخت مازوت
اســتفاده کنند .به تبع آن تغذیه گاز نیروگاهها کاهش و باعث

میشــود ظرفیــت تولیــد آنهــا کاهــش یابــد و طبیعتــا تولید برق
کمتری خواهند داشــت .بنابراین احتماال با مشــکل برق صنایع

نیز مواجه شویم.

برای حل این مشکل گفت :در جلسه کمیسیون صنایع که آخر

کار اســت که موارد قانونی آن تبیین و بعد اقدامات الزم انجام

بخش خصوصی تشکیل دهند.

انجام شــده اما به نتیجهای نرســیده است .دولت در نیروگاهها

انجــام شــده و روشهــای مدیریت الزم برای حل این مشــکل با

ســرمایهگذاری الزم را انجــام نــداده تــا بتوانیــم متناســب بــا نیاز
رشــد داشــته باشــیم .در مورد گاز تدابیر الزم اندیشــیده نشــده

اســت .بــرای ایــن کار میتــوان روی عایقــی کــردن منــازل ،بهینه

کردن شبکه توزیع و ...کار کرد.

مستقیما مشکل گازی است که به صنایع تحمیل میشود.

کســب و کار عالوه بر قطع برق صنایع ،قطع بدون اطالع قبلی

ظرف  ۱۰روز تا ۱ماه آینده جلسهای با حضور همه ذینفعان این

موضوع برای بررسی قرار نگیرد و بخواهند با بخشنامه موضوع

مصــرف بهینــه شــود یــا اینکه تولیــد افزایــش یابد .تــا وقتی این

کنیــد .تامیــن مــازوت هــم مشــکالتی بــا خــود دارد .بنابرایــن بــا

جبالبــارزی تصریح کرد :طبق قانون مســتمر بهبود فضای

برای مثال دولت برای عایق کردن خانهها تســهیالت بدهد .اگر

در بخشهــای صنعــت ،معــدن و کشــاورزی روزهــای ســختی

پارامترهــا تغییــر نکنــد کاری نمیتوان کرد .شــرکت ملی نفت یا

از جهــت کمبــود برق به علت مشــکالت گاز نیروگاهها و دیگری

کمتریــن هزینــه ممکــن اتخــاد و مدیریت مصرف صــورت بگیرد.

نایبرئیــس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی ایــران اضافه

او افــزود :بــه صنایعی مانند ســیمان که خود گاز بیشــتری

قطعی گاز ،صنایع از دو جهت ممکن است متضرر شوند ،یکی

جبالبــارزی در ادامــه اضافــه کرد :باید بررســیهای ممکن

را حل و فصل کنند ،مطمئنا هیچ تفاوتی با مدیریتهای قبلی

کــرد :مــا بــا مصــرف و تولیــد مشــخص مواجــه هســتیم ،یــا باید

مصرف میکنند هم میگویند که به جای گاز از مازوت استفاده

گاز واحدها ندیدهام .تغییر مدیریتی ممکن است تا حدی تاثیر

توانیــر از  ۵ســال پیــش بایــد بــه ایــن موضــوع فکــر میکردنــد و
راهحل پیدا میکردند .تا وقتی این مشکالت به صورت ریشهای

حل نشود ما در سال های آتی هم با چالشهای مشابه مواجه
میشویم.

او بــا انتقــاد از نبــود برنامه در ایــن مورد بیان کرد :ما هنوز

نخواهد داشــت .او همچنین خاطرنشــان کرد :بخش خصوصی
را میگذرانــد .مشــکالت تحریــم ،تامیــن مــواد اولیــه ،کاهــش

ســرمایهگذاری ،موانــع صــادرات ،کاهــش ســرمایهگذاری و...
مشکالتی هستند که با آنها دست و پنجه نرم میکنند .در کنار
همه اینها چنین موانعی نیز میتوانند باعث شوند که اقتصاد ما
کوچکتر شود و بیکاری و آسیبهای اجتماعی به همراه داشته

باشد.

فرشچیان ،عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران :وزارت خارجه
انتخاب رایزن را به عهده نهادهای مرتبط بگذارد

عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت کــه رایــزن

کشــاورزی بایــد از ســوی متخصصــان انتخــاب شــود و وزارت

خارجه فقط جنبه سیاسی آن را برعهده بگیرد.

احمدرضــا فرشــچیان ،در گفتوگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا

بــا اشــاره به پیشــنهاد کمیســیون کشــاورزی مجلــس در مورد

انتخــاب رایــزن کشــاورزی گفــت :معنــای کلمــه رایــزن تعریف
شده است ،یعنی یک نفر مشوق و مروج کاالهای یک کشور

در یک کشــور دیگری که با این کاالها آشــنا نیســتند باشد اما
اینکــه او موفــق میشــود یــا خیر ،به زیرســاختهای سیاســی

و اقتصــادی بســتگی دارد کــه اگــر او جایــی آشــنایی اقتصادی
به وجود آورد ،موقعیتی داشــته و زیرســاختهای الزم فراهم

باشــد آن موقع فعالیت اقتصادی صورت میگیرد.

او بــا اشــاره بــه زیرســاختهای مناســب بــرای فرســتادن

رایــزن کشــاورزی عنوان کرد :بــرای اینکه یک حرکت اقتصادی
شــکل بگیرد به زیرســاختهایی چون روابط اقتصادی ،روابط

بانکی ،روابط سیاســی با آن کشــور ،امکان برقراری نمایشگاه
و اعزام هیئت تجاری نیاز است .اگر نیت بر این باشد که این
ارتباط شکل بگیرد زیرساختهای مناسب شکل میگیرند.

بگیرد و انتخاب رایزن را به عهده نهادهای مرتبط بگذارد .یکی
از ضعفهایــی کــه باعث میشــود اتفاق مثبتــی رخ ندهد این

اســت که رایزن اقتصادی از ســوی وزارت امور خارجه انتخاب
میشود.

عضو کمیســیون کشــاورزی اتاق تهران تاکید کرد :ایران

کشــوری کشــاورزی-صنعتی اســت .هرچقــدر بتوانیــم ایــن

صنعــت را بــه بیــرون از مرزهای ایران ببریم بــرای اقتصادمان

فرشــچیان با اشــاره به ضرورت انتخاب رایزن کشــاورزی

مفیدتــر اســت امــا همــه اینهــا بــه شــرط ایــن اســت کــه رایزن

را وزارت جهــاد کشــاورزی با کمک اتــاق بازرگانی انتخاب کند.

بشناســد ،دغدغههــای اقتصادی را بدانــد و نقش پیغامگیر را

از ســوی متخصصــان این حــوزه تصریح کرد :رایزن کشــاورزی

وزارت امــور خارجــه هم جنبه سیاســی ماجــرا را باید به عهده

اقتصــادی ،کار کشــاورزی بلــد باشــد ،محصوالت کشــاورزی را
ایفا نکند.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

وزیرنفتگفتکه۱۰میلیارددالربرایتوسعهمیدان

مشــترکنفتــیآذرمهــرانســرمایهگذاریشــدهاســتکهبا
تولیدنفتطیحدود۲سالاعتبارهزینهشدهبازمیگردد.
به گزارش ایرنا ،جواد اوجی روز جمعه در دیدار با مردم

شهرستان مهران اظهار کرد :اولویت مهم وزارت نفت توسعه
میادیــن در اســتان ایــام اســت که در صــورت تحقق این مهم
ظــرف ســالهای آینــده روزانــه  ۳۳۰هزار بشــکه نفــت در این

استان تولید میشود .همکاران بنده در سازمان برنامه و هم
دولت ســعی دارند ســهم توســعه میدانهای نفتی را به دلیل

تولیــد بــاال افرایــش دهنــد.وی تصریــح کــرد :ورود بــه زنجیــره
ارزش ،اولویــت دیگــر وزارت نفــت اســت کــه تحقــق این مهم

مانع از خام فروشی در سطح کان میشود.وزارت نفت برای
 ۱۱۷پروژه کشــور  ۱۰۰میلیارد تومان تخصیص داده اســت که
ایــام میتواند ســهم خــود را دریافــت کند .اوجی یادآور شــد:

وزارت نفت در راستای مسوولیتپذیری اجتماعی  ۱۰۰میلیارد

تومان برای رفع نقاط حادثهخیر کشور اختصاص داده است.
وزارت نفت در سال  ۱۴۰۰لولهکشی  ۴۵۰خانوار کمبرخوردار
را بصورت رایگان انجام میدهد که دستورالعمل نیز به شرکت

ملــی گاز بــزودی ابــاغ میشــود.وی تصریح کــرد :وزارت نفت

بــرای آمــوزش نیروهــای بومــی شهرســتان مهران بــا مجموعه

سازمان فنی و حرفهای قراردادی منعقد خواهد کرد که نیروی
توانمنــد صنعــت را آمــوزش دهنــد و پس از مهارتانــدوزی در

صنایع اســتان بکار گرفته شــوند.وزیر نفت مهمترین اولویت
وزارت نفت را توســعه میادین مشــترک ایام نظیر آذر عنوان

کرد و گفت :شرکت آذر بمنظور رونق اشتغال و افرایش تولید
توسعه خواهد یافت.

تشکیل کمیته بنگاههای
کوچک و متوسط در مجلس
دبیــرکمیتــهبنگاههــایکوچکومتوســطکمیســیون

صنایعمجلساظهارکردکهدرکشــورمانگاههابیشــتربه

ســمتمجموعــههــایبــزرگاقتصــادیمانندفــوالدونفت

امیرعبداللهیان:دراولینفرصتبهمیزمذاکراتثمربخشبازخواهیمگشت
حســینامیرعبداللهیــان،وزیــرامــورخارجه

اروپــا را محــدود بــه اروپای متشــکل از ســه کشــور

رویکردهــاومطالعــهپرونــدهبرجاماســت،اظهار

امیرعبداللهیــان تاکیــد کــرد :بــه صراحت به

ایــرانبــاتاکیــدبــراینکــهتهــراندرحالبررســی
کــردکــهدراولیــنفرصــتبــهمیــزمذاکــرات

بازخواهیــمگشــت،امــامیزمذاکــرهایکهنتیجه
بخشوثمربخشباشد.

آلمان ،انگلیس و فرانسه نمی دانیم.

داشته باشد .برای ما دستاورد ملموس مهم است.
کننــد  .نکتــه اول اینکه باید تصمیــم بگیرند که آیا

مناسباتاقتصادیقوتخواهدگرفت؛

عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می

بصــورت فــردی و دو طرفــه بــا طرفهــای مختلــف

گفتگــو کردهایــم .زمانی که بررســیها در جمهوری
اســامی ایــران و مطالعــه پرونده برجــام به نتیجه

برســد ،در میزمذاکــره مطالــب و دیدگاههــا تبــادل
خواهد شد.

حرفهایوزیرخارجهجدید
ایرانبهجوسپبورل
وزیــر امــور خارجــه دولــت ایــران در پاســخ به

پرسشــی دربــاره مذاکراتــش با همتایــان اروپایی و

مســووالن بین المللی از جمله مســوول سیاســت

خارجــی اتحادیه اروپا اظهار کرد :ما به صراحت به
آنهــا اعــام کردیــم که دولــت جدیدی کــه در ایران

روی کار آمده ،عملگراست.

رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران گفــت :در

ماقــات هایم بــا وزیران خارجه انگلیــس ،آلمان و
نیز آقای جوســپ بورل مســوول سیاســت خارجی
اتحادیــه اروپــا و مســووالن ســازمان ملــل و ســایر

کشــورهای اروپایی که به نوعی درگیر این موضوع
(برجــام) هســتند ،بــه صراحت گفتم مناســبات با

می درخشند.

ازمیزمذاکرهفاصلهنمیگیریم

عمــل جز بخش بســیار کوچکــی از تعهداتی که در
برجام پذیرفته بودند آنهم در مقطعی خاص ،اتفاق

امیرعبداللهیان گفت :من خیلی خوش بینم

دیگری رخ نداده اســت .بازگشــت آنها به تعهدات

که آینده ،آینده روشنی است .مناسبات اقتصادی

وزیــر امــور خارجــه ایــران گفت :من بــه آقای

پیش خواهد رفت و تاثیرات آن را در داخل کشور

اروپا گفتم که باالخره مردم ما می پرســند که این

کــه از میــز مذاکره فاصله بگیریم .حتما مذاکره ای

طوالنــی تریــن مذاکــره در طــول تاریــخ معاصــر در

دنبال می کنیم .

باید همراه با ابتکاراتی از طرف مقابل باشد.

با سرعت خوبی ان شاء هللا قوت خواهد گرفت و

جوسپ بورل مقام عالی سیاست خارجی اتحادیه

خواهیــم دیــد .وی افزود :ما به دنبال این نیســتیم

همــه مذاکــره و گفتگــو شــد ،طوالنــی ترین ســند،

را که تامین کننده حقوق و منافع ملت مان باشد،

حــوزه دیپلماســی ،حــاال آورده اش و در واقــع

دستاورد اقتصادی آن برای کشور چه چیزی بود؟

بورل،دیدگاههاوانتقاداترا
منتقلمیکند
امیرعبداللهیــان افــزود :در عیــن حــال انتقاد

کــردم ،مگــر مــی شــود آقای بایــدن از یک طــرف از

ارشــدترین دیپلمات جمهوری اســامی ایران

تصریح کرد :این مطالب را در نیویورک به طرفهای
مذاکــره کننــده می گویم و آقای جوســپ بورل هم
قرار شد این مطالب را منتقل کند که باالخره حرف

ایران منطق دارد .ایشان پذیرفت که این استداللی
که شما در این موضوع دارید  ،استدالل درست و
حــرف منطقــیای اســت و آمریکاییها باید تکلیف

ایــران در دنیــا بــه عنــوان یــک برنــد ( الگــو) مطــرح
اســت .مــا االن در نیویــورک از کثــرت ماقــات هــا

مدعــی اســت مــی خواهــد بــه تعهداتــش و برجــام

امیرعبداللهیــان اظهــار کــرد :رفتــار آمریــکا

وی افــزود :ایــن نشــاندهنده آن اســت کــه

دعــوت و درخواســت برای بازگشــت به برجــام و از

و دیپلماتیــک ایــران هــم بــه نتیجــهای نرســیده و

بازگردد ،تحریمهای جدید علیه جمهوری اســامی

و مردم کشورمان اعمال می کنند.

به دلیل محدودیت زمانی مجبور شــدیم بعضی را

بصورت کوتاه انجام دهیم و بعضی را عذرخواهی
و به زمان دیگری موکول کنیم.

حتــی سیاســت آمریکاییهــا برای انزوای سیاســی

وزیــر امــور خارجــه جدیــد ایــران در عین حال

اظهــار کــرد :اما از خطوط قرمز دولت آقای رئیســی

هــم ایــن اســت کــه مــا نمــی خواهیــم کشــور را به

برجــام گــره بزنیــم .کشــور را به مذاکــرات وین گره
بزنیم و هر بخشی در مسیر خودش برای توسعه،
تعالی و پیشرفت کشور کار می کند.

رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران اضافه کرد:

اگــر در ایــن مســیر ،مذاکــرات ویــن و برجام هم به
نتیجه ای رسید ،فبها المراد .تبدیل به کاتالیزوری

مــی شــود و روابــط و پیشــرفتهای اقتصــادی مــا
سرعت و شتاب بیشتری خواهد گرفت.

عباسی،عضوکمیسیونانرژیمجلس:عراقبهتراستبهجایایرانازترکیهبرایخشکسالیخودشکایتکند

حجتهللا فیروزی در گفتوگو با ایلنا در مورد تشکیل

ایراناقداماتیدرزمینهاحداثســدویاکنترل

همســایه اقــدام بــه احــداث ســدهای زیــادی در

کــرد :عــراق بیــش از ایــران از ترکیه آســیب دیده

عــراقبیــشازایــرانازترکیهآســیبدیده،اگر
آبانجــامدادهمطابــقمعاهــداتبینالمللــی

بنگاههــای کوچــک و متوســط جــزو مجموعــه هــای اقتصادی

بودهوبرایناساستخلفینکردهاست.

همه کشورهایی که زیرساخت اقتصادی دارند تولیدکننده و

اخباری از ســوی مقامــات عراقی مبنی بر در نظر

از بنگاههای کوچک و متوســط میگیرد .همچنین بنگاههای

کــرد :اگــر قرار اســت عــراق بابــت رعایت نشــدن

کوچک و متوسط بیشترین نقش را در اشتغال دارند.

کــرد :امــا نکتــه مهــم این اســت جمهوری اســامی

بــا هــم گفتگو کنیم و همزمــان در حالی که آمریکا

استدرحالیکهبنگاههایکوچکومتوسطنقشبزرگی

صنعتی هستند باالی  ۸۰درصد ظرفیتهای اقتصادی خود را

رئیس جدید دســتگاه دیپلماسی ایران تاکید

پیامهایی را ارســال کنند که ما حاضریم دو جانبه

عضــوکمیســیونانــرژیمجلــسگفــتکه

هســتند کــه نقــش زیــادی در اقتصــاد کشــورها ایفــا میکند

بکار گرفته میشود.

رفتارآمریکاپارادوکسیکالاست
پارادوکســیکال و متعــارض اســت .از یــک طــرف

خطقرمزدولترئیسی

ادبیات منفی که در رســانهها و مصاحبههایشــان

ایران بخواهد به میز مذاکره برگردد ،گاهی اوقات

مراجعه کند بهتر اســت از کشــور ترکیه شــکایت

کمیتــه SMEهــا در کمیســیون صنایــع مجلــس اظهــار کــرد:

طــرف دیگــر اعمــال تحریمهای جدیــد و بعضا هم

خودشان را با این موضوع روشن کنند.

خشک شوند.

دراشتغالوتوسعهاقتصادیدارند.

حاکمیتهــا بــه خوبــی درک میکننــد .ایرانی ها با

فشــارهایی کــه دشــمنان اعمال می کننــد ،در دنیا

می خواهند به برجام و تعهداتشــان برگردند؟ در

مــا فعــا بــا اعضــای  ۴+۱مذاکره نخواهیم داشــت.

و در نظــام بیــن الملــل را کشــورها ،دولتهــا و

نیســتند که در دنیا دیده نشــوند.آنها به رغم همه

جدیــد ایــران قائــل نیســت مذاکــره بــرای مذاکــره

رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران کــه بــرای

بــرد ،در گفتگویــی اختصاصی بــا ایرنا تصریح کرد:

اندازه و جایگاه جمهوری اســامی ایران در منطقه

توجــه بــه تاریخ و تمدن و ملت بــزرگ ایران ،ملتی

طــرف هــای مقابل این مســاله را گفتیــم که دولت

وی تصریــح کــرد :آنها باید چند نکتــه را درک

شرکت در اجاس سران هفتاد و ششمین مجمع

عکسilna.ir:

وزیر نفت ۱۰ :میلیارد دالر
برای میدان نفتی آذر مهران
سرمایهگذاری شد
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کنــد .زیــرا ترکیــه بــدون هماهنگــی با کشــورهای

کشــور خــود کرده و اجــازه نمیدهد آب در دجله

و فرات جاری شود.

ایــن عضــو کمیســیون انرژی مجلــس تاکید

وی گفــت :کشــورها بایــد نســبت بــه تامین

داشتیم که اقداماتی در خاک خود انجام دهیم و

بنابرایــن نبایــد فرافکنــی کنــد ،در هــر حــال طبق

اکنــون افغانســتان هــم بدون هماهنگــی با ایران

کمــا اینکــه افغانســتان و ترکمنســتان هــم همین

معاهدهای که در زمینه آبهای مرزی وجود دارد

فریدون عباسی در گفتوگو با ایلنا ،درباره

وی افــزود :اقدامــات سدســازی ترکیــه هــم

هــر کشــوری کــه اقــدام به ســاخت ســد روی رود

نگرفتــن حقابــه این کشــور از ســوی ایــران اظهار

زمــان مــد آب خلیجفــارس پیشــروی کــرده و آب

مقصــد آب رود در نظــر بگیــرد ،ضمــن اینکــه بــر

حقابــه کشــور همســایه بــه مراجــع بینالمللــی

روی اروند و کارون اثر گذاشته و هم باعث شده

شــور وارد کانالهای رود بهمنشــیر و اروند شــود

و نخلســتانهای آبادان ،جزیره مینو و خرمشــهر

همسایه هماهنگی صورت بگیرد.

اســاس مــا تخلفی نداشــتهایم ،زیرا زمــان الزم را

مــرزی میکنــد بایــد حقابــهای را هم برای کشــور
اســاس همیــن معاهــده تــا ســال  2۰2۰لزومــی
نداشــت کــه بــرای احــداث ســد بــا کشــورهای

آب شرب و کشاورزی مورد نیاز خود اقدام کنند،
بــا احداث دو ســد باعث شــده هیرمنــد و هامون

سمت ایران خشک شود و ما را با مشکل مواجه
کردهاند.

عباســی یــادآور شــد :اگر ایــران اقداماتی در

زمینــه احــداث ســد و یــا کنتــرل آب انجــام داده

مطابــق معاهــدات بینالمللــی بــوده و بــر ایــن

با کشورهای دیگر هم هماهنگی نداشته باشیم،
کار را کردهاند.

وی خاطرنشــان کرد :هر کشــور سعی کرده

آب مــورد نیاز خــود را تامین کند بخصوص اینکه

اگــر مــا اقدامــی در کنتــرل آب داشــتهایم بیشــتر

مهــار ســیاب بــوده که ممکــن بود به کشــورهای

همسایه هم آسیب وارد کند.

مدیـریتواقتصــــــــــادمحلی
بهرهبرداری از واحد تولیدی
در شهرك صنعتی داراب
درســفرمدیرعامــلشــركتشــهركهایصنعتــی

فارسبهشهرستانهایدارابوزریندشتباحضور

نماینــدهایــنشهرســتانعالوهبــربهرهبــرداریازیــك
واحدتولیدسبدمیوهدرشهركصنعتیدارابدرباره
مسائلومشكالتطرحتوسعهشهركصنعتیداراب
ونیزایجادنواحیصنعتیجدیددرایندوشهرستان

بحثوتبادلوتصمیمگیریشد.

احــد فتوحــی در جلســه بررســی مشــكات شــهرك

صنعتــی داراب از آمادگــی ایــن شــركت برای ایجــاد نواحی

صنعتــی در بخشهــای فســارود ،رســتاق و فــورگ خبــر و

ادامه داد :برای بهرهبرداری از این واحد تولیدی  ۴۰میلیارد
ریال سرمایهگذاری شده و با بهرهبرداری از آن برای  ۷نفر

اشــتغال ایجاد شــده اســت .او درباره پیگیریهای نماینده

مردم شهرستانهای داراب و زریندشت برای ایجاد نواحی
صنعتــی جدیــد در شهرســتان داراب گفــت :در ایــن زمینه

در دوســال گذشــته پیگیریهایــی انجــام و برخی نقاط نیز
مشخص شده است كه برای به نتیجه رسیدن كار نیازمند

تعامــل و همــكاری دســتگاههای اجرایــی شهرســتان و نیــز
استان هستیم.

مدیرعامل شــركت شهركهای صنعتی فارس افزود:

انتظــار مــا از دســتگاههای اجرایی این اســت كه در اســرع
وقــت و بــا نهایــت تعامل و همكاری به اســتعامات پاســخ

مناسب دهند تا روند ایجاد نواحی صنعتی به نحو مطلوبی

انجــام شــود .فتوحــی در ادامــه بــا بیــان اینكــه لزوم طرح

نقشتغییرنژادمرغهایتولیدیدرکاهشتولیدگوشتمرغ
مدیرعامــلکشــتارگاهآرازمــرغتبریــزکمبود

جبــران کمبودهــای موجــود نیازمنــد حمایــت مــادی

برتغییرنژادمرغهایتولیدشــدهدرســالگذشته

اعطــای تســهیات کان بــا ســود مناســب ،حــذف

مرغدربازاررابهدالیلمختلفیمرتبطدانستو

و معنــوی دولتــی اســت ،گفــت :دولــت میتوانــد بــا

بهعنــوانیــکدلیلمهــمدرکاهشتولیدگوشــت

بروکراسیهای بی مورد و نگاه کردن به ظرفیتهای

مرغتاکیدکرد.

داخلی از این صنف حمایت کند.

کشــتارگاه آراز مــرغ تبریــز بــا اشــتغال بیــش

در پایــان او بــا انتقــاد از همــکاری نکــردن و

از  ۱۸۰نفــر نیــروی کار ۱۰ ،شــعبه مســتقیم عرضــه

خدماتدهــی برخــی از ادارههــای و ســازمانهای

گوشــت و فرآوردههــای مرغــی ،حــدود  2۵درصــد از

اســتانی از تولیدکننــدگان گفــت  :بــرای مثــال در

که برای گسترش تولید ،نیازمند حمایت های معنوی

موبایل مشــکلی هســت که بارها از طریق مخابرات

گوشــت مصرفی و مورد نیاز استان را تأمین میکند

کشتارگاه ما مشکل اینترنت و آنتن ندادن اینترنت

از سوی ارگانها و سازمانهاست.او در ادامه افزود:

اســتان پیگیــر شــدیم ،امــا نتیجــهای نــداد .جالــب

راست کردهاند که این نژاد در مقایسه با نژاد راست

ماهوارهای ،شــرکت مخابرات هنوز از روش ســیمی

هم در بحث وزن  2۰ ،درصد کمتر از نژادهای دیگر

ســیمها و هزینههای نگهداری آن ،جایگزین نشدن

در یــک ســال گذشــته نــژاد آریــن را جایگزیــن نــژاد

اینجاســت کــه علیرغــم وجــود سیســتم رادیویــی و

هــم از لحــاظ بازه زمانی و رســیدن بــه مرحله ذبح و
اســت.مدیرعامل کشــتارگاه آراز مــرغ تبریــز با بیان
اینکــه هیــچ دلیل منطقــی برای جایگزینــی این نژاد
بــا نــژاد راســت وجود نــدارد ،گفت :نــژاد آرین عاوه

بــر اینکــه زمــان تولیــد گوشــت و میــزان تولیــد آن را

در این منطقه اســتفاده میکند که به دلیل ســرقت

فرخــی جمــعآوری و تعطیلی برخی از مرغداریها به

تولیدکنندگان از این لحاظ فعا مشکلی ندارند؛ اما

چراکــه اکثر این مشــکات بــه خاطر ضعف در نحوه

سیستم رادیویی با روش منسوخ قدیمی قابل توجیه

دالیل کاهش تولید گوشت مرغ در استان دانست

به شــکل دائمی پایدار باشــد تا قیمت گوشــت مرغ

واردات بیرویه ،در مقطعی صادرات بیرویه ،فرصت

بــا ارز  ۴2۰۰تومانــی به مرغداریهــا عرضه میکند،

دلیــل مجــاورت با حریم شــهری و  ...را یکی دیگر از
و گفــت  :اســتان آذربایجــان شــرقی به خاطر همین

کاهش داده اســت ،به لحاظ اســتفاده از نهادهها و

موارد با کمبود گوشت مرغ مواجه است و  ۳۰درصد

گذاشــته اســت ،چراکه این نژاد حدود یک کیلوگرم

میکند.او افزود :مشــکل تأمیــن و قیمت نهادههای

خوراک هزینههای اضافی روی دست تولیدکنندگان

بیشتر از نژاد راست نهاده و خوراکی مصرف میکند.

مصــرف روزانــه خود را از اســتانهای همجوار تأمین

دامی در یک ماه اخیر تا حدودی حل شــده اســت و

امیدواریــم کــه این وضع نه به صورت مقطعی بلکه

هم ثابت باشد.

مدیریت کردن مشکات بود .برای مثال در مقطعی

دادن بــه ســودجویان در بحث نهادههــای دامی و ...

مدیرعامــل کشــتارگاه آراز مــرغ در ادامــه بــا

مشکاتی درونی بود که با اندکی تدبیر خیلی راحت

گفــت :بــرای این وضع دالیل زیادی هســت که همه

فرخــی در بخــش دیگــری از ایــن گفتوگــو

یــادآوری بیثباتیهــای اخیــر در بــازار گوشــت مــرغ
آنهــا بــا مدیریــت خوب و عقانی قابل حل اســت؛

میتوانستیم از بروز آنها جلوگیری کنیم.

بــا بیــان اینکــه کشــتارگاه بــرای افزایــش تولیــد و

نیست.در بحث قیمت خوراک دام و طیور نیز دولت
کــه تفــاوت آن با بــازار آزاد  2هزار تومان اســت ،که

در ایــن راســتا دولــت میتوانــد بــا حــذف ارز ۴2۰۰
تومانــی ،خــوراک طیــور را به قیمت بــازار آزاد عرضه

کند تا هم بازار رقابتی شود و هم رانت ارزی حذف
شود.

توسعه شهرك صنعتی داراب نیز با توجه به تكمیل برخی

از زونهــای شــهرك صنعتــی فعلــی ضروری اســت ،گفت:

مراحل طرح توسعه نیز در یك سال گذشته در حال انجام
اســت؛ امــا بــا كنــدی پیــش مــیرود لذا ضــروری اســت که

دســتگاههای مرتبط هرچه ســریعتر این موضوع را تعیین

تكلیف كنند .او در ادامه با قدردانی از پیگیریهای نماینده

استاندارخراسانرضوی:طرحهایدارایتوجیهاقتصادیتسهیالتکمبهرهدریافتمیکنند
اســتاندارخراســانرضــویتاکیــدکــردکــهبه

مردم شهرستانهای داراب و زریندشت برای تشكیل این

طرحهایدارایتوجیهاقتصادیواشتغالزادراین

صنعتی داراب و زریندشت گفت :با توجه به ریاست دكتر

محمدصــادق معتمدیــان دیــروز در مراســم

جلسه و نیز حمایت از طرحهای توسعهای در شهركهای

عســكری بر كمســیون كشــاورزی و منابع طبیعی مجلس

باید از این ظرفیت برای اجرای طرحهای توسعهای نهایت
استفاده را انجام داد.

مدیرعامــل شــركت شــهركهای صنعتــی فــارس در

ادامــه بــا بیــان اینكه تاكنــون  ۷6قرارداد ســرمایهگذاری در
شهرك صنعتی داراب با سرمایهگذاران منعقد شده است،

گفت :بیش از نیمی از این قراردادها در دوسال اخیر انجام
شــده كه بیانگر حركت پرشــتاب داراب به ســمت توســعه

صنعتی است.در این جلسه نماینده مردم شهرستان های

داراب و زرین دشــت در مجلس شــورای اســامی و رئیس
كمســیون كشــاورزی مجلــس نیز بــا تاكید بر لــزوم اجرای
طــرح توســعه شــهرك صنعتــی داراب و ایجــاد ســه ناحیــه
صنعتــی جدیــد در بخشهای شهرســتان داراب بر اهتمام

ویژه دستگاههای اجرایی شهرستان برای تحقق این موارد

تاكیــد كــرد و گفــت :دســتگاههای اجرایی بایــد در كمترین
زمــان پاســخهای اســتعام را ارائــه كننــد و در ایــن زمینــه
كوتاهی از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست.

استانتسهیالتکمبهرهپرداختمیشود.

بهرهبرداری از ســیلوی مکانیزه  ۳۰هزار تنی ذخیره

شهرســتانی به بررســی مشــکات پیــش روی آنها

گفت :یکی از مهمترین برنامههای دولت رفع موانع

او درباره ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریهای

گندم شــهر کاریز شهرســتان تایباد خراســان رضوی

و مشکات پروژههای استانی است که در سفرهای

وزیــرنیــرواعالمکــردکهاعتبارمــوردنیاز

برایادامهکاروتکمیلسدکنجانچمشهرستان
مرزیمهرانتامینخواهدشد.

خواهیم پرداخت و موانع آنها را رفع خواهیم کرد.
استان گفت :شهرداریهای شهرستانهای استان باید

فلزی تمام مکانیزه  ۳۰هزار تنی ذخیرهسازی گندم

این ســد که خرداد امســال آبگیری شــد ،از

نوع خاکی با هســته رســی به ارتفاع  ۸6متر و با

طول تاج  2هزار و  6۰۰متر طراحی و اجرا شــده
اســت و بــا حجم مخــزن  ۸۵میلیــون متر مکعب

بخشــی از طرح بزرگ ســامانه گرمســیری اســت
کــه تنظیمکننده آب نابهنگام انتقالی از ســامانه

خواهد بود.

بنا به گفته مســئوالن اســتانی برای آبگیری

او بــا بیــان اینکــه اکنــون ســد کنجانچــم

صنــدوق توســعه ملــی بــا موافقــت مقــام معظــم

اتصــال آن نیــز  ۸۷درصــد انجــام گرفتــه اســت،

رهبری سرمایهگذاری شده است.

فرماندار تایباد نیز در این مراسم گفت :سیلوی

محســن ســیاح افزود :با افتتاح این ســیلو برای ۱۵

شوند.

وزیرنیرو:اعتبارالزمبرایتکمیلسدکنجانچممهرانتامین
میشود
ســد کنجانچــم  ۴۰۵میلیــارد تومــان از محــل

بــا کســب درآمدهــای پایــدار در این زمینــه خودکفا

شــهر کاریــز با هزینه بیــش از  2۰۰میلیــارد ریال از

مهــران  ۸۵درصــد پیشــرفت داشــته و ســامانه
افــزود :بخشــی از این پروژه چندین ســال اســت

محل اعتبارات بخش خصوصی ساخته شده است.

نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.

استاندارمرکزی:هپکودرمسیرتولید
انبوهقرارگرفت
اســتاندارمرکــزیازقــرارگرفتــنهپکــو

درمســیرتولیــدانبــوهپسازســالهاتالش
خبرداد.

هستیم و این یک موفقیت بزرگ است.

او گفــت :بــا عقــد ایــن قراردادهــا و رفــع

مشکات بانکی هپکو و صدور ضمانتنامههای

بــه گزارش ایرنــا ،علیاکبــر محرابیان دیروز

کــه عملیــات اجرایــی آن متوقــف شــده اســت

به گزارش ایسنا ،سیدعلی آقازاده دیروز

الزم از ســوی هپکــو بــرای کارفرمایــان ،ایــن

مرزی مهران با حضور رئیسجمهوری تاکید کرد:

پیشــرفت ایــن پروژه بررســی و بــرای بخشهایی

که در دو سال گذشته انجام شد ،شاهد عقد

ســاله خــود شــد و میتوانــد شــاهد فعالیــت

دارد نیــز دستــــــورات الزم اتخـــــــاذ خواهــد

صنعتــی کشــور در زمینــه تولیــد تجهیــزات

در جریــان بازدیــد از ســد کنجانچــم شهرســتان

بــا دســتور رئیسجمهــوری منابــع الزم بــه پــروژه
مــورد نظــر تزریق میشــود و تــاش خواهیم کرد
تا پروژه را فعال کنیم.

و امــروز بــا حضــور رئیسجمهــوری چگونگــی

در جمع خبرنگاران اظهار کرد :پس از تاشــی

کــه نیــاز بــه تصمیمــات جدیــد و تزریــق اعتبارات

اولین قراردادهای هپکو با بخشهای مختلف

شد.

ســنگین و ماشــینآالت معدنــی و راهســازی

شــرکت وارد دور جدیــدی از زندگــی ۴۰
کارگاههــا و کارگرانــش باشــد و امیــد اســت

کــه ایــن ســرآغاز تولیــد و کار مجــدد در هپکــو
باشد.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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«بسیاری از واحدهای تولیدی
زیر چرخدندههای بانکها له میشوند»

کوتاه از بانک و بیمه

تحویل  4مدرسه دیگر
به دانشآموزان کشور از
سوی بانک اقتصادنوین
در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک اقتصادنوین

همزمــان بــا آغــاز ســال

تحصیلــی جدیــد چهــار
مدرســه خــود را تقدیــم

بــه دانشآموزان مناطق
کمتربرخوردار میهنمان

کرد.

گــزارش

بــه

روابطعمومــی بانــک اقتصادنویــن ،ایــن بانک در راســتای

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بر ضرورت اصالح نظام بانکداری کشور برای کمک به رونق تولید تاکید کرد
دبیــر ســتاد اقتصــاد مقاومتــی قــوه

عمرانــی از افزایــش نظارتهــای دســتگاه

تولیــد کشــور را قوانیــن بانکــی عنــوان کرد و

اجازه نمیدهیم گمرک به حیاط خلوت کسانی

قضائیــه در گــرگان عمــده مشــکالت بخــش

قضایــی بــر گمــرکات کشــور خبــر داد و افــزود:

گفــت که امــروز خیلــی از واحدهــای تولیدی

تبدیل شود که در قالب ثبت سفارش کاالها،

زیر چرخدندههای بانکها در حال له شــدن

ارز دولتی کشور را هزینه میکنند و سودهای

هستند.

کالن بــه جیــب میزننــد .او دربــاره موضــوع

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از گرگان،

ســرم از پنج ســال پیش
پرونده دپوی 300تن ُ

اســتان گلســتان عمده مشکالت بخش تولید

قانونــی در ترخیــص کاالها از گمــرک رعایت و

ایفای مسئولیت اجتماعی خود و ترویج عدالت آموزشی،

ســعید عمرانــی در جمــع مدیــران اقتصــادی

ساخت چهار مدرسه را به اتمام رساند و برای بهرهبرداری

کشــور را قوانیــن بانکی عنــوان کرد و با تاکید

این مدارس در چهار روســتای خور آباد اســتان قم،

کمــک بــه رونــق تولید تصریــح کرد :عــالوه بر

ســیلزده حاجیقره (شهرســتان آققال) اســتان گلســتان

تحریــم و خودتحریمیهــای داخلــی و نبــود

شــدهاند .تعــداد مــدارس بانــک اقتصادنویــن در مناطــق

تصمیمات شجاعانه بگیرند از دیگر مشکالت

عمرانــی ادامــه داد :با همــه احترامی که

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه

در برخــی مــوارد بایــد برخی مدیــران را هم به

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با

مرحله آغاز عملیات اجرایی ساخت قرار دارند.

کشــور اصــالح شــود ،گفــت :بایــد مقــررات

مدیــران باید قوانین را بــه نفع تولیدکنندگان

قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده

پرداخت بیش از هزار میلیارد
تومان تسهیالت بانک آینده
در طرح فرشتگان سالمت

هســتند ،شناســایی شــود و قوه مقننه برای

تصمیمات شجاعانه بگیرند.

که کارگر دارد ،تعطیل شود.

همزمان با آغاز سال تحصیلی 1400-1401عملیات اجرایی

به دانشآموزان کشورمان در چهار استان تقدیم کرد.

تاکنــون در گمــرک اضافــه کــرد :بایــد مهلــت
کاالهایــی کــه پــس از مهلــت قانونــی ترخیص

نمیشوند تعیین تکلیف شود.

بر ضرورت اصالح نظام بانکداری کشــور برای

دبیر ســتاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه

روســتای سیاهبید ســفلی استان کرمانشــاه و روستاهای

مســائل بانکــی ،مالیــات ،تامیــن اجتماعــی و

و جلگهخلــج (شهرســتان پلدختــر) اســتان لرســتان واقع

حمایــت مقتدرانــه و قــوی برخــی مدیــران کــه

اصالح این قوانین ورود کند.

کمتربرخــوردار در ســال 1400بــه 43مدرســه افزایش پیدا

بخش تولید کشور است.

بــرای مدیــران ســختکوش قائل هســتیم اما

رسیده8 ،واحد در حال ساخت است و سه مدرسه نیز در

کــرده اســت کــه از ایــن تعــداد 32واحــد بــه بهرهبــرداری

در سایت روزنامه بخوانید:

بانک آینده به کادر

درمانــی سراســر کشــور

در مبــارزه بــا کرونــا بالــغ

بــر 10،038میلیــارد ریال
تسهیالت پرداخت کرد.

گــزارش

بــه

تاکیــد کــرد :رســیدگی بــه پرونده ایــن محموله
در حــال انجــام اســت و شــاید زمــان رســیدگی

مشــکالت بخش تولید اضافه کنیم .او گفت:

بیان اینکه در قوه قضائیه از همه ظرفیتهای

دســت و پاگیــر و زایــد کــه مانع بخــش تولید

تفسیر کنند و برای هموار کردن مسیر تولید

میکنیم ،گفت :اجازه نمیدهیم واحد تولیدی

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس

شــورای اســالمی مردم را در اوضاع کنونی و

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس

اظهــار کــرد :مــا نمیتوانیــم بــا حــذف فعالیت

ایفای مســئولیتهای اجتماعی؛ در قالب طرح «حمایت از

محمدرضــا پورابراهیمــی در گفتوگــو با

فضای مجازی در پیرامون ما هست و ما باید

تالشها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همهگیری

کشور گفت :مدتهاست که موضوعی تحت

پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه بررســی

آســان و نرخ ویژه برای کادر درمانی شــاغل کشــور در بیش

کشور و کشورهای منطقه و دنیا شکل گرفته
و طبیعتــا ً موضــع کشــور مــا در ارتبــاط بــا این

بیمــاری کرونــا و در قالــب اعطــای تســهیالت خرد با شــرایط
از 300بیمارســتان اصلــی و معیــن ارائهدهنــده خدمــات بــه

به بحث رمزارزهای خارجی برحذر داشت.

بــازار ،دربــاره موضــوع فعالیــت رمزارزهــا در
عنــوان رمــزارز در حــوزه مباحــث اقتصــادی

بیماران کرونایی ،در مجموع تعداد 50528فقره تســهیالت

موضــوع هــم باید براســاس یک نــگاه علمی و

بانــک آینــده اقــدام بــه پرداخــت تســهیالت ســهل و

او افزود :نگاه ما در کمیسیون اقتصادی

حضــور کادر درمــان و ایجــاد ازدحام غیرضــروری ،بدون نیاز

و اجتنــاب از تهدیــدات آن در حــوزه اقتصــاد

رعایــت شــان و منزلــت این قشــر پرتــالش و فــداکار کرد که

عنــوان رمــز ارز در نظــام اقتصــادی کــه بعضــا ً

آن بــرای کادر درمانــی از جمله پزشــکان ،پرســتاران و ســایر

کار مجلس نیست.

بهمبلغ کلی بالغ بر 10038میلیارد ریال پرداخت کرد.

آســان در قالــب ایــن طــرح ،به صورت غیر حضــوری و بدون

تخصصی مشخص شود.

به این موضوع معطوف به بررســی فرصتها

به معرفی ضامن ،رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین

ملــی اســت؛ بنابرایــن حــذف موضوعــی تحت

بــا توجــه بــه ســهولت اعطای این تســهیالت و نــرخ مطلوب

برخی آن را مطرح میکنند ،اساسا ً در دستور

خدمتگــزاران فعــال در مراکــز درمانــی ،طــرح «حمایــت از

فرشــتگان ســالمت» ،با اســتقبال گســتردهای از ســوی این
عزیزان مواجه شد.

طبــق آمارهــای منتشرشــده  5بانــک

دولتــی ،بانــک ملی بــا  ۶هزار میلیارد و 5۴۷

واحد مستقل ارزی بانک
کارآفرین افتتاح شد
در سایت روزنامه بخوانید:

رمــزارز مشــکلی را از مســیر حرکــت اقتصادی

کشــور برداریــم و ایــن وجــود دارد و همچــون
تنها آن را مدیریت کنیم.

رمزارزهــا از مجلــس دهــم در دســتور کار
کمیســیون اقتصــادی مجلــس قــرار گرفــت،
افــزود :بــه دلیــل نبــود اشــراف بخشهــای

مختلــف دولــت مثــل بانــک مرکــزی ،وزارت
اقتصاد و وزارت صمت و عدم هماهنگی بین
اجــزای آنهــا و در کنــار نبود شــناخت کامل از

این موضوع ما در مجلس دهم نتوانستیم در
حوزه تصمیمگیری برای این موضوع اقدامات

جامعی انجام دهیم.

کارآفریــن ،واحــد ارزی

صورتهای مالی شرکتها و بانکهای دولتی

نــخ کیان بهریس مهیار
را پرداخت کرد.

واقع در اســتان زنجان هشــت خرداد ســال جاری دچار

حریــق شــد و خســاراتی بــه ماشــینآالت ،ســاختمان و

تاسیســات و موجودی انبار وارد شــد که بالفاصله بیمه
البرز با اعزام کارشناســان خود مبلغ خســارت را برآورد
کرد و در کمتر از ســه ماه کل خســارت به این کارخانه

تولیدی را به مبلغ 25میلیارد ریال پرداخت کرد.

بانــک نیــز در این مهم تاثیرگذار اســت .وزیر تعــاون ،کار و

رفاه اجتماعی مشارکت آحاد مردم به ویژه اقشار متوسط و
کمبرخوردار و نیز فعالیتهای نوآورانه و دانشبنیان را به

عنوان دو رکن مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد

و گفت :تعاون و نوآوری بسترهای تحقق این دو رکن مهم

تعاون گفت :این بانک اعطای تسهیالت 250هزار میلیارد

ریالی را در سال جاری هدفگذاری کرده و این خط اعتباری
نیز فراتر از این هدفگذاری متصور شــده اســت و مجموعا

دویســت هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت در ســال 1400بــه

تعاونیها پرداخت میشود .او افزود :بانک توسعه تعاون
همــواره آمادگــی ارائه خدمت به تعاونیها و رعایت ســهم

هفتاد درصدی سبد تسهیالت اعطایی بانک به تعاونیها

داخلــی کار خــود را شــروع کنــد و هــم حــوزه

اعالم داشــته اســت و در تفاهمنامه منعقده بیســت هزار

میلیــارد ریالــی نیــز ،بــا همــکاری معاونــت تعاون ،شــصت

گــزارش ما طرحــی را تدوین کردیم که ضوابط

پورابراهیمــی افــزود :بــر اســاس ایــن

و مقررات رمزارزها را در حوزه اقتصاد کشــور

مشــخص کنــد .در ایــن طــرح دربــاره تکالیــف
بانــک مرکــزی بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم

نظــام در حــوزه مبــادالت ارزی ،تکلیف وزارت
اقتصاد در زمینه مبارزه با پولشــویی و وزارت
صمــت در خصــوص صــدور مجوزهــا بــرای
رمزارزهایــی کــه منشــأ تولیــد آنهــا در داخــل

است ،مدنظر قرار دارد.

تعییــن تکلیــف قوانیــن و مقرراتــی اســت

حوزههــای رمزارزهــا با منشــأ خارجی موضوع
میکنند.

مهــم طــرح مجلــس ســاماندهی صرافیهایی
را برای مردم انجام میدهند.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس

گفــت :اکنــون فعالیــت در ایــن بخــش تقریبا ً
رها شــده اســت و هیــچ نظارتی بــر این حوزه

وجــود نــدارد و تأکیــد مــا بــه مــردم این اســت
کــه در اوضــاع کنونی و به دلیــل نبود ضوابط

و مقــررات ،به بحــث رمزارزهای خارجی ورود

پیــدا نکنــد چراکه این حوزه بســیار پرریســک
اســت .بــا ایــن حال بــهزودی ســعی میکنیم

قوانیــن و مقــررات ایــن بخــش را بــه شــکلی

تدوین کنیم که ضابطهمند شود.

ترجیحی 10تا 15درصدی پرداخت میشود.

گیالن ،سمنان و سیستان و بلوچستان با حضور مقامات
بانک توســعه تعاون ،محمد جعفر ایرانی و امیر هوشــنگ

عصارزاده اعضای هیات مدیره بانک برگزار گردید.

برگشت به تولید طرح راکد
سورتینگ و سردخانه خرما با
حمایت بانک کشاورزی
بــا حمایــت بانــک

کشــاورزی

همســو

و

ســوددهی  ۷1درصــدی در مقابــل زیــان

در ســال  ،98عــدد 149میلیــارد و 243میلیون
تومــان را نشــان میدهــد کــه در ســال  99بــه
25۶میلیــارد و  337میلیــون تومــان رســید که

رشد 71درصدی را نشان می دهد.

طبــق صــورت هــای مالــی منتشرشــده از

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه معتقــد

از قبیــل گــروه دارویــی ،الســتیک ،غذایــی،

کننــد ،اثــر مثبــت دارد کــه ایــن امر خــود را در

آزاد تاکید کرد :تحت کنترل قرار گرفتن

است که حذف ارز  ۴200تومانی بر صنایعی

کشــاورزی و دامپــروری و قندیهــا تاثیرگــذار

همچنین مســاله قیمتگذاری در محصوالت
خود بودند.

محمــد آزاد در ایــن بــاره بــه ایرنــا گفــت:

بســیاری از شــرکتهای فعــال در این صنایع،
اگرچــه برای تامیــن مواد اولیه مــورد نیاز خود

از ارز 4200تومانــی اســتفاده میکردنــد اما در
مقابــل نرخ فــروش محصوالت خود نیز تحت

کنترل دولت بوده است.

مدیریت دارایی و کارایی عملیات موفقتر عمل

افزایش ارزش شــرکت یا همان قیمت ســهام

بیشتری قرار گرفتند.

تولیــد و فــروش یــک شــرکت تولیــدی اساســا

نشــان خواهد داد .او به اثر منفی اســتفاده از

بــا روح مالکیــت خصوصــی و تــالش در جهت

گفت :قطعا به عنوان یک اصل کلی ،دخالت

ســازگار نیست ،لذا از این جهت نیز نمیتوان

ارز  ٤٢٠٠تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و
دولــت در قیمتگــذاری بــه هر نــوع که اعمال

مدیریت دارایی و بهبود کارایی عملیات شرکت

گفت اســتفاده از ارز  4200تومانی اثر مثبتی

شــود بــا روح بــازار آزاد در تضــاد اســت و در

را بر عملکرد صنایع و شرکتهای فعال داشته

آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ

اگرچه که در نگاه اول و در زمان تورمی ،ارائه

نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد میشود.

کلی نمیتوان از روش اعطای سوبسید انتظار

اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.

اســت .این کارشــناس بازار سرمایه ادامه داد:

نــرخ ترجیحــی منجــر بــه افزایــش کمتــر بهای
تمامشــده محصوالت یک شرکت میشود اما

آزاد بــا بیان اینکه در مجموع اثر خالص

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا تاکیــد

دخالت در قیمت فروش محصول میتواند به

خود را در حاشــیه ســود شــرکتهای مشمول

ســال  1397اعمــال شــد را از دو جنبــه کلــی

او گفــت :همچنیــن زمــان و تــوان نیروی

این تصمیم بســته به عوامل مختلف دارد که
نشــان میدهــد ،افــزود :اینکــه افزایــش نــرخ
اتفــاق میافتــد بــه عنــوان مهمتریــن مســاله
محصوالت متناسب با افزایش بهای تمامشده

باشــد اثر خاصی بر عملکرد شــرکتها ندارد،
این گزینه با نگرشی که در اقتصاد کالن کشور

بــر اینکــه اثــر نــرخ ارز  4200تومانــی کــه از

طور کامل این اثر را خنثی کند.

میتوان مورد بررسی قرار داد ،گفت :در ابتدا

مدیریتــی و اجرایــی شــرکتهای مشــمول و

بــا شــعار ســال ،طــرح

ســورتینگ و ســردخانه
روســتای

اشــکالی

در سال  ،98به عدد 17میلیارد و 205میلیون و
 99بــه  8میلیــارد و 2۶3میلیــون و  221تومــان

تنگســتان

اســتان بوشــهر ،پــس از

بــه گــزارش روابطعمومــی کشــاورزی ،ادامــه فعالیت

و در بخش بســتهبندی 2000تن در ســال ،عالوه بر فراهم
تکمیل زنجیره ارزش محصوالت بستهبندی خواهد داشت

کشــاورزی ســودده بودنــد و بانــک صنعــت و

ترکیه ،کانادا ،استرالیا ،قطر و هند را فراهم میکند.

داشت ،در سال  99سودده بوده است.

پیش از شش ماهه اول،
پرتفوی بیمه نوین
هزار میلیارد تومانی شد

همچنیــن ،در میــان بانکهــای دولتی که

صورتهــای مالــی آنهــا تــا این لحظه منتشــر
شــده اســت ،بانک ملی در مقایســه با سایران

زیاندهترین بود و بانک مســکن پس از آن در

جایگاه دوم قرار دارد.

از ایــن ارز بودنــد ،اعــم از اینکــه جهــت تامین

در بهرهوری و اســتفاده بهینه از منابع موجود

شــرکتهایی که مشــمول دریافت و استفاده

مــواد اولیــه یا تجهیــزات دریافت کرده باشــند
و گروه دیگر شــامل شــرکتهایی میشود که
در صنعت مشابه مشغول فعالیت بودند ولی

مشــمول دریافت این ارز نشــدند و مجبور به

بیشتر از این رانت بوجودآمده میشود.

آزاد اظهــار کــرد :جــدا از اثــر مثبــت یــا

منفــی اســتفاده از ارز 4٢٠٠تومانــی بــر نتایج

و سیاستهای دولت در مهار تورم وجود دارد
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامــه داد:

تاثیر قیمتگــذاری محصوالت خود بودند ،اما

مشــمول و مشــابه غیرمشــمول را تحت تاثیر

قطعــا آزادســازی کامــل قیمت محصــوالت در

گــروه دوم در مقایســه بــا گــروه اول در تامین

در نیمه دوم سال اعالم شد

دبیــرکل کانــون بانکهــا و موسســات

اعتبــاری خصوصــی بــا ارســال نامــهای بــه
مدیــران عامــل بانکها و موسســات اعتباری

خصوصی از بازگشــت ساعات اداری بانکها

به روال قبلی خبر داد.

بــه گــزارش ایلنــا ،محمدرضا جمشــیدی

در نامــهای بــه مدیــران عامــل بانکهــا و

مؤسســات اعتبــاری غیــر دولتــی اعــالم کــرد:
از روز شــنبه تــا چهارشــنبه ،ســاعات کاری

بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری خصوصــی از

 7:30تا  14:30و همچنین روزهای پنجشنبه
تــا ســاعت  12:30خواهــد بــود .او تاکید کرد:
بدین ترتیب پذیرش مشــتریان در ایام مزبور
میتواند از ساعت  8بامداد آغاز شود.

دیــدار بــا

نماینــدگان ،از کســب

بیــش از هــزار میلیــارد
تومان پرتفوی این شرکت

پیــش از پایان شــش ماه
نخست ســال جاری خبر

داد و بیشترین سهم این

موفقیت را متعلق به شبکه فروش دانست.

بــه گــزارش روابطعمومــی بیمــه نویــن ،حســین

کریمخانزنــد گفــت :تحقــق اهــداف ،بــه خصوص کســب

پرتفــوی بیــش از هــزار میلیــارد تومــان ظــرف مــدت کمتــر
از شــش مــاه در چنیــن اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی کار
راحتــی نبــود و ایــن مهــم تنها بــه همت و همراهی شــبکه

فروش میســر شــده اســت .مدیرعامل بیمه نوین در ادامه
خاطرنشــان کــرد :رســیدن بــه وضع پایــدار و حرکــت رو به

رشد در بیمه نوین حاصل تالش جمعی بود .در سالهای
اخیر برنامههای توســعهای در حــوزه خدمات و محصوالت

شرکت ،با هدف تغییر و همراه با ایجاد انضباط بوده که به
تقویت جایگاه شرکت منجر شده است.

مفقودی

کنــد ،مشــغول ســوگیری بــه ســوی اســتفاده

رقابــت و حفظ ســهم بازار خــود در این اوضاع
بودند .او خاطرنشــان کــرد :هر دو گروه تحت

ساعت کاری بانکهای خصوصی

نویــن

در

بیمــه

در سایت روزنامه بخوانید:

غیرمشــمول را به جای آنکه تمرکز بر افزایش

مالی عملکرد شــرکتها ،به نظر میرســد این

هماهنگتر به نظر میرسد.

در سایت روزنامه بخوانید:

خرمــای کلهچیــن در

معــدن نیــز با توجــه به زیانی که در ســال قبل

بلندمــدت بــرای شــرکتهایی کــه بــه لحــاظ

البــرز ،کارخانــه تولیــد
نخ کیــان بهریس مهیار

تعــاون در نظــر گرفتــه شــده اســت و افزایش ســرمایه این

اســت که در فضای مجازی خدمات این حوزه

مواد اولیه و ســایر هزینههای تولید زیر فشار

تلقی میشــود .او تاکید کرد :اگر افزایش نرخ

بــه

متعــددی بــرای تقویت توان تســهیالتدهی بانک توســعه

آییننامــه داخلی مجلس به صحن علنی آمد
و نهایتا ً در مجلس قرائت شد.

پیشبینی تاثیر حذف ارز  ۴200تومانی در صنایع مختلف بورسی

گــزارش

روابطعمومــی

بــرای حمایــت از تعاونگــران اعالم کرد و افــزود :برنامههای

مدیرعامــل

محصــوالت ایــن شــرکتها تــا چــه ســطحی

بیمــه

تعاونیها از طریق تفاهمنامه منعقده میان بانک توسعه

تعاون و صندوق ضمانت ســرمایهگذاری تعاون را راهکاری

پورابراهیمی ادامه داد :یکی از محورهای

مالی بانکهای دولتی از جمله ملی ،مسکن،

اســت کــه مشــمول دریافــت ایــن نــوع ارز و

ریالــی کارخانــه تولیــد

عبدالملکــی ،اختصــاص بیســت هــزار میلیــارد ریــال بــه

بودنــد .بانکهــای توســعه صــادرات ایــران و

بــه افتتــاح ســاختمان جدید و واحــد ارزی مســتقل تابان

در سایت روزنامه بخوانید:

فــروش و صــادرات ،عملکــردی مناســب بجــا گذاشــتهاند.

و زمینه صادرات محصول مهم خرما به کشورهای روسیه،

است)

خســارت

دادهانــد و برندهــای مطرحــی در بخــش تعــاون ،در تولید،

در ادامه حجتاله مهدیان ،مدیرعامل بانک توســعه

مســکن نسبت به ســال  ،98همچنان زیانده

شده ،مجموع سود خالص این  5بانک دولتی

بیمــه

در عرصههای اقتصادی ،شایستگی و صالحیت خود را بروز

در مجمــوع میتــوان گفــت؛ بانــک ملی و

بانــک ،افتتــاح شــد .خورســندی در ایــن مراســم با اشــاره

25میلیــارد

در اختیــار بخــش تعاون قرار میگیــرد .او افزود :تعاونیها

ســاختن زمینــه اشــتغال تعداد170نفــر ،نقــش مهمــی در

بر اســاس مشاهدات و محاسبات انجام

البــرز

بیســتهزار میلیارد ریالی با نرخ ترجیحی 10تا 15درصدی

اقتصاد مقاومتی را مهیا میکنند.

است.

ارزی از ســوی محمدرضا خورســندی ،رئیس هیات مدیره

پرداخت خسارت  25میلیارد
ریالی کارخانه کیان بهریس
مهیار از سوی بیمه البرز

آیین افتتاح چهار مرکز استانی منتا اظهار کرد :خط اعتباری

می رســد که بــه میزان 51درصــد کاهش یافته

بانک را بررســی شــد( .ارقام به میلیارد تومان

واحدهای مستقل به آن توجه کرد.

حجتهللا عبدالملکی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در

ایــن واحــد بزرگ ،در بخش ســردخانه ،بــا ظرفیت 1000تن

به سال قبل)

بعــد از تجهیــز و نوســازی ســاختمانهای بانــک و تکمیل

توســعه

10سال تعطیلی ،به چرخه تولید بازگشت.

کارآفریــن ،ایــن واحــد

نیروهــای متخصــص بانــک را از ضروریاتی خواند که باید

تعــاون،

بانک ملی؛ زیاندهترین بانک دولتی در سال ۹۹

(زیــان) خالــص) صــورت هــای مالــی ایــن پنج

رئیس هیاتمدیره بانک بر این اســاس توجه به آموزش

روابطعمومــی

 319تومان رسیده بود؛ که این میزان در سال

در ایــن گــزارش یکــی از اقــالم (ســود

آمــوزش و بهروزرســانی را مــورد توجه خــاص قرار دهیم.

بانــک

ارشــد وزارتخانــه و ســید باقــر فتاحــی رئیس هیــات مدیره

مــا قــرار گرفــت و در نیمــه دوم ســال گــزارش

کمیســیون اقتصــادی در قالــب مــاده 45

و دارایــی کــه چنــد روز گذشــته از انتشــار

کشاورزی بر روی سایت کدال منتشر شد.

بــه

زیاندهترین بانک دولتی در سال ۹۹کداماند

 51درصدی بانکهای دولتی (سال  ۹۹نسبت

اکنــون بــا گســترش خدمــات ارائهشــده بــه مشــتریان

است.

داد.

گــزارش

بانکهای مورد نظر مجموع زیان خالص آن ها

گــزارش

مشــتری بــرای حضــور دربازارهــای جهانــی توجــه کنیــم.

دســتگاه قضایی گلستان به گرگان سفر کرده

تــوان

بانک توسعه تعاون خبر

شهرســتان

توســعه صــادرات ایــران ،صنعــت و معــدن و

بیشــتر مشــتریان پیــش برویم و بــه نیازهای رو به رشــد

و همایــش تجلیــل از خانــوادهای ایثارگــران

تســهیالتدهی

صرافیهایی مطرح است که در این حوزه کار

بیــان کــرد :بــا ایــن حــال در ادامــه راه هــم به

مســتقل بانک کارآفرین

افــزود :کار حرفــهای باعــث میشــود بــه ســمت جــذب

بــرای شــرکت در شــانزدهمین یــادواره شــهدا

رفاه اجتماعی از افزایش

آییــن افتتــاح چهار مرکز اســتانی منتا در خوزســتان،

کــه هــم بتوانــد در حــوزه رمزارزهــا بــا منشــأ

مقدمــات فعالیتهای رمزارزهــا ورود کردیم،

خبــر داد؛ طــی چنــد روز گذشــته صورتهــای

بــه

در مجلس یازدهم این موضوع در دستور کار

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،در

همزمــان بــا افتتاح

روابطعمومــی

معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور

وزیر تعــاون ،کار و

در سایت روزنامه بخوانید:

رمزارزهــا بــا منشــأ خارجــی ،فلــذا در یکــی از

است.

بانــک

میکنیم و باید پاسخگو باشند.

توان تسهیالتدهی بانک
توسعه تعاون افزایش مییابد

درصــد تســهیالت برخاســته از ایــن تفاهمنامــه بــا نــرخ

او بــا بیــان اینکــه در ادامــه راه مــا بــه

میــان بانکهای دولتی در ســال قبل داشــته

راستای وعده احسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد

افتتاح شد.

جمعبنــدی مناســبی دســت پیدا نکردیــم ،لذا

او تأکیــد کــرد :محتــوای ایــن موضــوع

میلیون و  25۹تومان ،بیشــترین زیان را در

ســاختمان تابــان بانــک

بخش کوتاهی و یا ترک فعل کردهاند ،برخورد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :مردم فعال
به حوزه رمزارزهای خارجی ورود نکنند
به دلیل نبود ضوابط و مقررات فعال از ورود

فرشــتگان ســالمت» ،از اســفند  ،1399با هدف قدردانی از

که کارگر دارد ،تعطیل شود

امیدواریــم در دولــت جدیــد نظــام بانکــداری

روابطعمومی بانک آینده،
ایــن بانــک در راســتای

اجازه نمیدهیم واحد تولیدی

طوالنــی شــود ،امــا با همه کســانی کــه در این

کوتاه از بانک و بیمه

موضــوع توان و کیفیت عملیاتی شــرکتهای

منفی خود قرار داده است.

آدرس ســــایت روزنــــامــه

عصــــــر اقتصــــــــــاد
a s r e-e g h t e s a d.c o m

سـند و فاكتـور فـروش خـودرو سـواری ام.وی.ام ٥٣٠بـه
شـماره شاسـی  NATGCAVF1034150و شـماره موتـور
 MVM484FFFF034483مفقـود گرديـده و فاقـد اعتبـار
اسـت.

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
اخبـــــــــــــــــار

پتروشیمیارومیهگواهینامههای
سیستمیکپارچهمدیریت
دریافت کرد
شــرکت پتروشــیمی ارومیه پس از ارزیابیها و ممیزیها

موفــق بــه دریافــت گواهینامههای سیســتم یکپارچــه مدیریت

کیفیــت ،مدیریــت محیط زیســت و مدیریت ایمنی و بهداشــت
شغلی شد.

بــه گــزارش نیپنــا به نقل از شــرکت پتروشــیمی ارومیه ،با

توجه به یکپارچگی سیستمهای مدیریتی در مجتمع پتروشیمی
ارومیه ،گواهینامه بینالمللی سیستم یکپارچه مدیریت ()IMS

از ســوی شــرکت ( BQCیونان) به این شرکت اعطا شد .دریافت

این گواهینامهها حاصل تالش مدیران و کارکنان شرکت به منظور

برآوردهسازی الزامهای مشتری ،ارائه محصول منطبق با نیازهای

مشــتری ،جلوگیری از آلودگی محیط زیســت و ایمنسازی محل

کار برای کارکنان است.گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

( )Integrated Management Systemنتیجه موفقیت شرکتها،
ســازمانها و مجموعههــای صنعتــی و تولیــدی در اثبــات انطباق

سیســتمهای مدیریت خود با الزامهای اســتانداردهای مرجع بر
اساس مقررات مؤسسههای اعتباردهنده بینالمللی است.

مدیرعامل جدید شرکت صنایع
پتروشیمیکرمانشاهمعرفیشد
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تامین نیاز صنعت نفت با تولید  ۸محصول
کاربردی به همت محققان کشور

گــروه گســترش نفــت و گاز پارســیان ،دکتــر باباخانــی معــاون
هرسین در مجلس شورای اسالمی ،کنجوریان فرماندار هرسین

و تنی چند از مدیران شهرستان هرسین و نیز مدیران عالی رتبه

شرکت های بزرگ سرمایه گذاری ایران و مدیران شرکت صنایع
پتروشیمی کرمانشاه برگزار شد.در این مراسم ابتدا دکتر محمودی
مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در سخنانی ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره مهندس صباغ مدیرعامل فقید شرکت

صنایع پتروشــیمی کرمانشــاه اظهار داشت :کرمانشــاه در زمینه

پتروشیمی توانسته خود را به عنوان یکی از استانهای موفق در

این عرصه معرفی کند و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان نیز
از طرحهای توسعه این شرکت حمایت های الزم را بعمل خواهد

آورد.وی افزود :فاز دوم توسعه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
گام مهمی در تقویت حوزه پتروشیمی و نیز ایجاد اشتغال برای

استان است که امیدوارم با تحقق آن بخشی از رشادتهای مردم

برای صنایع پیشرفته با صدور  ۱۷۷فقره ضمانتنامه به ارزش
یکهزار و  ۱۱۰میلیارد ریال در سال  ۹۹خبرداد.

بــه گــزارش ایرنــا از وزارت صنعت ،معدن و تجــارت" ،رضا

رساندند.

نقیپور اصل" در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت

بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از پارک

مادر تخصصی صندوق حمایت از صنایع پبشرفته با اشاره به رشد

علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران ،ســهیل متینی

میزان تســهیالت پرداختی صندوق در ســال  ،99گفت :پارســال

تبار مدیرعامل شــرکت دانش بنیان مســتقر در

 ۸2فقره تسهیالت مصوب به ارزش یکهزار و  ۵90میلیارد ریال

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت :در این

داشتیم که  ۷2فقره آن به ارزش یکهزار و  3۷۵میلیارد ریال

شرکت هشت محصول کاربردی در صنعت نفت

منجــر بــه عقد قــرارداد شــد.وی بیانداشــت :در زمینه مصوبات

به تولید رسیده است.

تســهیالت  ۴0درصد و در زمینه اعطای تســهیالت  ۷0درصد در

وی در خصوص «سیستم ارتینک اتوماتیک

مقایسه با سال  ۱39۸رشد داشتیم.این مسوول ،فعالیت صندوق

بارگیــری و تخلیــه ضــد انفجــار» گفــت :بهنگام

در زمینه صدور ضمانتنامهها را قابل توجه دانست و افزود :در

حرکــت کامیون ها و مخزن دارها ،الکتریســیته

بخش ضمانتنامــه ،میزان ضمانتنامههای مصوب  222فقره

ســاکن در اطــراف نفتکــش ها به وجــود میآید

بــه ارزش یکهــزار و  ۸۴9میلیــارد ریال بــود و ضمانتنامههای

و با کمک این دســتگاه ،الکتریســیته ســاکن به

صادره  ۱۷۷فقره به ارزش یکهزار و  ۱۱0میلیارد ریال است که

زمین تخلیه و از آتش سوزی در انبارهای نفت

عالوه بر رشــد  30درصدی ارزش ریالی نســبت به ســال ،۱39۸

جلوگیری می شود.

به باالترین ســطح خود طی  22ســال گذشته (از زمان تأسیس

متینی تبار در خصوص شــیر کنترل برقی

صندوق تاکنون) رسیده است.رییس هیات مدیره صحا از تمرکز

ضدانفجــار گفت :شــیر کنتــرل برقی ضدانفجار

زدایی در ارائه خدمات به عنوان دستاورد بزرگ صندوق در  2سال

نمونــه مهندســی معکــوس شــده از شــیر برقــی
شــرکت آمریکایی اســت که بومی ســازی شــده

است .این دستگاه به کنترل جریان فرآورده های

بــه گــزارش نیپنــا به نقــل از روابط عمومی شــرکت صنایع

اقتصادی اســتاندار ،دکتر رضایی نماینده مردم کنگاور ،صحنه و

صنایع پیشرفته (صحا) از رکورد شکنی در صدور ضمانت نامه

 ۸محصول کاربردی در صنعت نفت را به تولید

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره

صنایع پتروشیمی کرمانشاه با حضور دکتر محمودی مدیرعامل

مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت از

مســتقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مراسمتکریمومعارفهمدیرعاملشرکتصنایعپتروشیمی

پتروشیمی کرمانشاه؛ مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت

رکورد صدور ضمانتنامه برای
صنایع پیشرفته شکسته شد

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان

نفتــی مــی پــردازد و بر روی ســت اســتاپ ولوها

کرمانشاه برگزار شد.

اخبـــــــــــــــــار

نصب میشود.

سیســتم فلومیتر جابه جایی مثبــت گفت :این

دســتگاه بــه منظور اندازه گیری جریــان فرآورده
هــای نفتــی در خطوط لولــه ،پایانه های نفتی و
انبارهای نفت اســتفاده میشود .نمونه خارجی

این دستگاه از کشورهای آمریکایی و اروپایی وارد
می شد و از طریق مهندسی معکوس و طراحی از
پایه ،توانستیم آن را به تولید برسانیم.

وی در خصوص فلومیتر توربینی تولید شده

در این شرکت گفت :این دستگاه نیز نوع دیگری
از دستگاه های اندازه گیری است .به صورت پره

توربینی و برای اندازه گیری فرآورده های نفتی که
در خطوط لوله و پایانه ها با سرعت زیاد حرکت
می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.

متینــی تبــار افــزود :در دنیــا و مطابــق بــا

استانداردهای بین المللی  APIاگر دقت دستگاه
 0.۱۵درصد و یا تکرارپذیری  0.02درصد باشد می

توانیم آن را در مبادی تحویل به مشتری استفاده

گذشته نام برد و گفت :در راستای سیاستهای دانشبنیان و

کنیم که به اصطالح در پایانه های صادراتی نیز

متینی تبار ضمن اشاره به شرکت آمریکایی که

پالسر ضد انفجار از دیگر محصوالت تولید شده

داشت :ما از طریق مهندسی معکوس توانستیم

استفاده م یشود.وی گفت :سیستم ترانسمیتر
در این شــرکت اســت که به واســطه آن ،حرکت

دوّار میترهای جابه جایی مثبت را به پالس های
الکتریکی تبدیل و سپس خروجی مربوطه را به
فلوکامپیوتر یا شماره انداز دیجیتالی هدایت می
کند.

این فعال دانش بنیان افزود :این پالسها در

دو کانال  Aو  Bتولید و در فاز نود درجه کنترل

می شــود .این دســتگاه در محیط های انفجاری
و پرخطــر قابــل نصــب اســت .مــا موفق بــه اخذ

گواهینامه بین المللی برای این سیستم شده ایم.

وی با اشاره به اهمیت صحت سنجی از طراحی
و تولید دســتگاه مســتر میتر جابه جایی مثبت

دســتگاه قطعات یدکی را تولید می کند ،اظهار
این دســتگاه با تکنولوژی باال را طراحی و تولید

کنیم .نزدیک به سه سال بر روی این پروژه کار
کردیم .با توجه به تحریم های به وجود آمده و
نداشــتن واردات ،قــرارداد تولیــد این دســتگاه با

محاســبات جبــران ســازی دمــا بــر روی فــراورده

های نفتی تولید شده در این شرکت گفت :این
دستگاه به منظور اندازه گیری مقدار دقیق حجم

فراورده مورد استفاده قرار میگیرد.وی از مستر

این دستگاه باید باالتر از سایر دستگاه ها باشد.

تلفیقی از سه دستگاه فلومیتر جابه جایی مثبت،

درصد و تکرارپذیری  0.0۱درصد به منظور صحت

سنجی انواع میترها مورد استفاده قرار می گیرد.

کرد و گفت :این دستگاه تکنولوژی باالیی دارد و
فلوکامپیوتر و پالسر است و تقریبا می توان گفت
بــه صــورت یــک پکیــج اســت و در صنعــت مورد

اســتفاد قرار میگیرد.مدیرعامل شــرکت دانش

نمایندگی در برخی استان های کشور ادامه یافت.نقیپور اصل
گفــت :بــا توجه به مشــکالت پیــش آمده ناشــی از تحریمها در

قطعــه ای بــه نام پیکاپ پویل وجود داشــت که

عرصه اقتصاد کالن در کشور و سایر مشکالت ،صندوق نمیتواند

قابل مهندسی معکوس نبود .در واقع به صورت

بــا ایــن میزان ســرمایه ،جوابگوی درخواســتهای فعــاالن حوزه

یک پک ارائه شده بود و ما برای آنکه مقدار لیتراژ

صنایع دانشبنیان برای حمایت از آنان بهویژه در ارائه تسهیالت

را از این دستگاه متوجه شویم از شیوه طراحی از

مربوط را جایگزین نمونه های اصلی کنیم.متینی

یاد کرد و افزود :این دســتگاه به منظور کالیبره

مستر میتر جابه جایی مثبت با دقت تقریبا 0.۱

دستگاه ها بر پایه تلفیقی از مهندسی معکوس و

نفت ،از موقعی که نفت اســتخراج می شــود تا

تبار در خصوص دســتگاه فلوکامپیوتر دیجیتال

هــا ،پارســال اقدامــات و پیگیــری هــای الزم برای تاســیس دفاتر

طراحی از پایه است ،افزود :در فلومیتر توربینی،

ما بسته شد و هم اکنون نیز این دستگاه ها در

میتر به عنوان شاخص ترین محصول شرکت یاد

کردن انواع فلومیترها قابل استفاده است .دقت

بنیــان بــا تاکیــد بر این نکته کــه طراحی و تولید

پایه استفاده کردیم.متینی تبار در توضیح معرفی

صنعت استفاده میشود و ما توانستیم قطعات

تمرکز زدایی و ایجاد امکان ارائه خدمات بیشتر به سایر استان

باشــد.وی ادامــهداد :بــر ایــن اســاس ناگزیــر از افزایش ســرمایه

صندوق با استفاده از همه راههای قانونی موجود و البته منطبق

مشــتریان و مخاطبان شرکت گفت :در صنعت

با اســاسنامه صندوق هســتیم.به گزارش ایرنا ،حمایت مالی و
اعتباری از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه

زمانیکــه بــه انبارهــای نفت میرســد بایــد مقدار

صنایع پیشرفته با اعطای تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی ،صدور

اندازه گیری فرآورده را داشته باشیم .از انبارهای

انواع ضمانتنامه ،سرمایهگذاری خطرپذیر غیرمستقیم و ارائه

نفت تا شبکه توزیع مانند شرکت ملی پاالیش و

خدمات کارشناسی ،از جمله خدمات صحا است.

پخش نفت و شرکت پتروشیمی از مخاطبان ما

محسوب می شوند .می توانیم بگوییم که تمام

محرومیت زدایی و حرکت
در مسیر توسعه متوازن در
شهرستانبندرماهشهر

شــرکت های تابعه نفت مشــتری سازمان ما به
حســاب می آیند.وی گفت :ما از طریق شــرکت
های واســطه توانسته ایم به شرکت های نفتی

حاشیه دریای خزر و حاشیه خلیج فارس یعنی

بــه شــرکت های همســایه هــم صادرات داشــته
باشیم.

مدیرعامل و رئیس شورای راهبردی شرکت های منطقه

استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس که در آستانه آن قرار داریم
را جبران کرده باشیم.در پایان این مراسم از زحمات مهندس وفا
تقدیر و مهندس هاشــمی بعنوان مدیرعامل جدید این شــرکت
معرفی گردیدند.

بررسیروندتولیدمجتمعهایمس
سرچشمهو شهربابک باحضور
مدیرعاملشرکتملیمسایران

ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی از آخریــن تصمیمــات این شــورا با

درخشش پروژه طرح توسعه میدان آذر در جایزه جهانی مدیریت تعالی پروژه

بــه گــزارش نیپنــا و به نقــل از روابــط عمومــی و دبیرخانه

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر موفق به کسب

سید امید شهیدی نیا در این خصوص اظهار داشت :در راستای

 IPMAدر  ۱0قسمت متنوع طراحی شده و در بخش

شهرســتان بندر ماهشــهر ،در بخشهای زیرساختی ،آموزشی،

مختلف به رقابت می پردازند که همان گونه که مبرهن

سوی شورای راهبردی شرکت پتروشیمی در سال  ۱۴00منابع مالی

اســت .در کنار درخشــش بی بدیل مدیریت پروژه با

راستا برابر با نیاز شهرستان بندر ماهشهر ،پروژه های عمرانی

نفت ایران ،سایر جوانان ایرانی نیز در این جایزه خوش

شده است که تعیین اعتبارات مورد نیاز آنها بصورت کارشناسی

پس از دو دهه تالش پروژه های برتر ایرانی در

محوریت اجرای پروژه های محرومیت زدا از جمله رفع آبگرفتگی
در مناطق بندر امام خمینی (ره) و چمران خبر داد.

مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛

مسیر کسب جایزه جهانی مدیریت تعالی پروژه که

خوشــرنگ تریــن مــدال این جایزه شــد .جایزه جهانی

عمــل بــه تعهدات مســئولیت اجتماعــی صنعت پتروشــیمی در

مختلــف جهــان برگــزار می شــود ،در مراســم IPMA

هــای مختلفــی رقابت کنندگان بــا ارزیابان تخصصی

فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی ،اشتغالزایی ،بهداشت و درمان ،از

در شهر سن پترزبورگ برگزار شد یک شرکت ایرانی

است بخش جایزه مگاپروژه ها مهمترین بخش رقابت

ویژه ای پیش بینی و اختصاص داده خواهد شد.وی افزود :در این

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی

مدل های نوین بین المللی در بخش باالدستی صنعت

و زیرساختی متعددی از سوی دستگاه های اجرایی استان ارائه

سالجاری تا پایان شهریور ماه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

پــروژه ،شــرکت ایرانــی مهندســی و توســعه ســروک

درخشــیدند و در بخــش مدیران پــروژه جوان زیر 3۵

شده در حال بررسی است .شهیدی نیا اضافه کرد :مشارکت در

 30شهریور ماه سالجاری برگزار شد؛ مهندس مهدی اهرابی عضو

بازنشســتگی نفــت اســت و بــا کنسرســیوم  OIECو

و جناب آقای علیرضا اصالن حسینی از شرکت ()OICO

با حضور دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی

صنایع مس ایران و هیات همراه در جلسات تولید مجتمعهای
مس سرچشمه و شهربابک؛ روند تولید این مجموعهها از ابتدای

بــه گــزارش مــس پرس؛ در این بازدید کــه در روزهای  29و

هیاتمدیــره و معــاون هماهنگی ،مهندس بهروز رحمتی معاون
توسعهواکتشافات ،محمدجواد خلیلی مشاور مدیرعامل و مدیر

گروه روابطعمومی شــرکت مس ،مهدی ســلمانی مدیر حراست

شــرکت مس و ســعد عبدی مدیر برنامهریزی و نظارت شــرکت
مس؛ دکتر سعدمحمدی را همراهی کردند.همچنین ،مصطفی

رضاحســینی نماینده مردم شــهربابک مهمان ویژه جلســه تولید

مجتمع مس شهربابک بود که در جریان آخرین دستاوردهای این
مجتمع در ششماهه نخست سال جاری قرار گرفت.

هر ساله توسط موسسه بین المللی  IPMAدر نقاط

 2۰2۱ Global Awardکه به میزبانی کشور روسیه و

موفق به کسب مدال طال شد.

نفت ،در این مراسم در زمینه برترین روشهای اجرای

آذر ( )SAEDکــه متعلــق بــه مجموعــه صنــدوق هــای

شــرکت اهداف مشــغول فعالیت اســت ،پس از طی

دوره ارزیابی های چندین روزه توسط موسسه IPMA
از هفته های گذشته به عنوان فینالیست مهمترین

بخــش جایزه جهانی در قســمت پــروژه های مگا قرار
گرفت و در رقابتی فشرده با کشورهای فنالند و هند

با کسب مدال طال به باالترین افتخار این جایزه نائل

شــد .باعث افتخــار جامعه بزرگ صنعــت نفت ایران

اســت که دســتیابی به چنین مقام ارزنده ای توســط

یک شرکت توسعه دهنده در بخش باالدستی نفت
صورت پذیرفته است .در شرایطی که با سخت ترین

شــرایط بیــن المللــی و بــا وجود تحریم هــای ظالمانه

همه جانبه علیه ایران در یکی از پیچیده ترین میادین
نفتی منطقه و جهان به دســت توانای کارشناســان،

متخصصین و پیمانکاران ایرانی در یک میدان مشترک
نفتی با موفقیت به ســرانجام رســیده است .ارزیابی

انجــام می شــود در ســال جــاری به صــورت مجازی و

رقابت مدال برنز دیگری نیز نصیب کشور ایران شد و

مجــری ایــن پروژههــا بــه صورت مســتقیم پشــتیبانی هــای الزم

انگلستان ،هلند ،قزاقستان ،نپال و چین در سه روز

تنها شرکت ایرانی و سایر شرکت کنندگان مستقل از

برنامه ریزیهایی که صورت می گیرد ،در نهایت شاهد تسریع در

طور ویژه ای معطوف کشور عزیزمان ساخته است.

مشکل آبگرفتگی شهرهای بندر امام و چمران باشیم.

مــدل جهانــی )Project Excellence Baseline )PEB

سعید نوروزی در بخش اجرای پروژه های چابک از این

شــرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی از دستگاه های

از شــش ارزیاب بین المللی از کشــورهای لهســتان،

در مجموع با دو مدال طال و دو مدال برنز حضور موثر

مالــی را انجــام خواهــد داد افزود :تالش می شــود بــا اقدامات و

متوالــی و پرفشــار تمامــی آیتــم های مربــوط به مدل

کشور ایران ،توجه جامعه جهانی مدیریت پروژه را به

 PEBبه صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا

(
ت
نوب

الف -شرح مختصر خدمات

و تضمین را تسلیم نمایند.

او

اسپیدگذاری ،بخارزنی ،بازكردن دریچه های نفررو ،شیرهای ایمنی ،تامین خاک ،احداث حوضچه

ل)

خاکی ،رسوب زدایی ،ترکیب رسوبات با خاک ،حمل ،گودبرداری،دفن رسوبات،تمیزكاری مناسب
جهت انجام بازرسی قسمت های تحتانی مخزن ،داربست بندی ،همكاری با بازرسی فنی و خوردگی

دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی  www.setadIran.irمراجعه نمایند

فلزات ،انجام آزمایش های الزم ،سندبالست ،اعمال انواع پوشش الزم ،راه اندازی مقدماتی و نهایی

تا ارزیابیهای الزم وفق آییننامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی ساده)بر روی

و سایر عملیات جزئی و كلی

مدارك ارسالی مناقصه گران بهعمل آید.

ب  -محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

 -1مهلت اعالم آمادگی :بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت 8:00تاریخ 1400/07/07لغایت

محل اجرای خدمات در مارون  3بنگستان در حد فاصل  65کیلومتری تا بهره برداری نفت و گاز مارون

ساعت  19:00تاریخ 1400/07/14
 -2مبلغ خرید اسناد و شماره حساب :واریز مبـلغ 4,046,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه
به نشانی www.setadIran.ir

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات 13,627,859,480/-ریال می باشد

محل ،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

د-شرایط مناقصه گران متقاضی

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 1400/07/25به

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا

و  65کیلومتری تا دفتر ستادیو مدت انجام آن 40روز می باشد.

تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق

071- 38403800-9

ج  -برآورد کارفرما

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد

 )4شماره فراخوان درسامانه ستاد2000093261000011 :

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق

هـ-محل و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میآید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت

مناقصه عمومی "فوق" به شماره مناقصه س 23-1400-را ازطریق سامانه تدارکات

-تاریخ آگهی نوبت دوم  :روز یکشنبه 1400/07/04

(

گاز بنگستان مارون 3

مجتمع تندگویان ،واقع در روبروی بلوک دو ،ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه

فرزانگان  ،منطقه پنج عملیات انتقال گاز  ،کدپستی  71798-96315و شماره تماس

شد.

نوب

ستاد به نشانی  www.setadIran.irمی باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م00/0192/مربوط به تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت

 توانایی  %10مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمین انجام تعهداتطریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ،کوی فدائیان اسالم

 )3اطالعات دستگاه مناقصه گزار :

 -تاریخ آگهی نوبت اول  :روز شنبه 1400/07/03

شناسه آگهی 1195350 :

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از

 -آدرس  :شیـــراز  ،بـــزرگـــراه امـــام خمیــنـــی  ،حـــدفــــاصــل شهـــرک فرهنـــگیــــان و شهــــرک

 )5تاریخ درج آگهی:

او
ت

شناسه آگهی 1195744 :

پیشرفت عملیات اجرایی پروژه های دفع آب های سطحی و رفع

فراخوان منـاقصـه عمـومـی

توجه :اعالم آمادگی جهت شركت در این مناقصه صرفا ًبصورت الكترونیكی(توکن) و از طریق سامانه

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت انتقال گاز ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز

پروژه های متنوع بین المللی که هر ســاله براســاس

به مدال برنز شــدند .همچنین با حضور جناب آقای

پشتیبانی قرار خواهند گرفت.وی با بیان اینکه شورای راهبردی

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

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

تسطیح مسیر خطوط لوله در محدوده مرکز بهره برداری ارسنجان

که از سایر زیرمجموعه های شرکت اویک است ،نائل

شود که از سوی شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی مورد

پروژه های برجســته در شهرســتان بندر ماهشهر محسوب می

ل)

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

سال سرکار خانم فرشته میرحسینی نائل به مدال طال

رفع مشکل آبگرفتگی شهرستان های بندر امام و چمران از جمله

 -داشتن ظرفیت آزاد(تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه

صورت الكترونیكی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند .ضمنا َ پیشنهادات در ساعت 08:00

 ( -مناقصه گران دارای حداقل پایه  5گرایش تاسیسات و تجهیزات یا حداقل پایه  5گرایش نفت و

روز دوشنبه مورخ  1400/07/26گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با

سازند .تاریخ انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاریخ  1400/07/03می باشد .

)6گواهی صالحیت مورد نیاز:

گاز ) و -داشتن گواهینامه استقرار نظام مدیریت (HSEشامل ISO:14001 :و )) ISO:45001

معرفینامه و كارت شناسایی معتبر بالمانع است.

 -در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت های بومی استانی می باشد.

همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال

-گواهی صالحیت معتبر در رشته "راه و ترابری" از سازمان برنامه و بودجه

-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی -توانایی ارائه تضمین

کار در سامانه تا ساعت  14:00روز یکشنبه مورخ 1400/07/25اصل تضمین مذکور را به صورت

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد جهت مناقصه گران حائز صالحیت ارسال خواهد

-گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی

شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ 681,392,974/-ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه

فیزیکی به كمیسیون مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس :اهواز -کوی فدائیان

گردد :

اسالم مجتمع تندگویان ،واقع در روبروی بلوک دو ،ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم

الف :ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری كارفـرما مبنی بـر واریز مبلـغ فـوق الـذكربه شماره

نمایند.

حساب  IR940100004001111604022067نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مركزی

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در

جمهوری اسالمی ایران  -اهوازکد  0حساب  -بنام شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر :حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها ،آگهی تاسیس ،آخرین تغییرات ثبتی و
هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.

شد.

 )7در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره

 )1مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد  :ساعت  18روز

تلفن  07138132319و  07138132310و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن

شنبه 1400/07/10

 07138132384تــماس حاصل نمایند.

 )2مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد  :ساعت  18روز

)8اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه

ب :ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای مدت (90روز) معتبر

شنبه 1400/07/24

 -مرکزتماس  - 021-41934 :دفترثبت نام85193768 – 88969737 :

بوده وپس از آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت ( 90روز) دیگر قابل تمدید باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/07/03 :نوبت دوم 1400/07/04 :

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/07/03 :نوبت دوم WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir 1400/07/04 :

امور حقوقی و قراردادها  -شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اعــــالنـــــــات

 .شنبه  3 .مهر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4758

آگهی تغییرات شرکت الگوریتم کاوان بارکاو سهامی خاص
به شماره ثبت  545469و شناسه ملی 14008533535
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ  1400/06/10تصمیمـات ذیـل اتخـاذ
شـد  :شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـام گردیـد وآقـای محسـن عابـدی بـه شـماره ملـی
 0016240863بـرای مـدت  2سـال بـه سـمت مدیـر تصفیـه منصـوب شـد - .نشـانی محـل تصفیـه
شرکت به آدرس :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهرتهران ،تهرانپارس  ،بلوار
شـهید جلیل سـیدعلی (اسـتخر)  ،خیابان شـهید رسـول آزاد ( 234شـرقی)  ،پاک  46طبقه اول ،
واحـد  1کدپسـتی  1656918611مـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1197210

آگهـی تغییـرات شـرکت فنـاوران انتخـاب دانـش آرا شـرکت سـهامی خـاص به شـماره
ثبـت  576137و شناسـه ملـی  14009949600بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیره
مـورخ  1400/06/16تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :محـل شـرکت در واحـد ثبتـی
تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران  ،شهرسـتان تهـران  ،بخـش مرکـزی  ،شـهر تهـران،
محلـه نارمـک  ،خیابـان شـهید محمـد ملـک لـو  ،خیابـان شـهید محسـن حیدرخانـی،
پـاک  ، 131طبقـه همکـف کـد پسـتی 1684613114تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در
اساسـنامه بشـرح فـوق اصـاح گردیـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1197220

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری مشترک مانا الگوریتم
ثبت شده به شماره  10896نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری مشترک مانا الگوریتم مورخ  1400/06/27به شرح
ذیل میباشد:
 -1کارمزد متولی به ساالنه  0/5درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که
ساالنه حداقل  700و حداکثر  800میلیون ریال ،تغییر یافت.
 -2حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت  350میلیون ریال به ازای هر سال مالی ،تغییر یافت.
همچنیـن جهـت اطـاع از مشـروح تصــمــیـــمات مجــــمع بـه تـــارنــمـــای صنـــدوق بـــه آدرس
 http://www.mana.fundمراجعه فرمائید.

آگهی انحالل شرکت خدماتی توزیعی فاتحین قله اعتماد با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  537098و شناسه ملی 14008115887
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ  1399/12/19تصمیمـات
ذیـل اتخـاذ شـد  :شـرکت منحـل گردیـد وآقـای حسـن سـبحانی 5098926191بـه
سـمت مدیر تصفیه به نشـانی :اسـتان تهران -شـهرتهران -شـهرک اسـتقال-بزرگراه
آزادگان -بزرگراه65متـری فتح-پـاک -533طبقـه همکف-کدپسـتی 1389819994
تعییـن گردیـد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1197228

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای جابـر اوسـط جهرمـی برابـر وکالتنامـه رسـمی بشـماره  16333مورخـه
 20/06/1400دفترخانـه  1277تهـران بعنـوان وکیـل آقـای حسـین انگاشـته
مالـک ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت  13/10مترمربـع مترمربـع قطعـه
اول تفکیکی واقع در طبقه همکف واقع در بخش  7تهران تحت پاک ثبتی
 50395فرعـی از  138اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از فرعـی از اصلـی مذکـور
ذیـل ثبـت  423263صفحـه  556دفتـر  1463بـه شـماره چاپـی  949868بنام
آقای حسین انگاشته ثبت و صادر وکیل نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه

آگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـه اینکـه خانـم زهـرا چرچـی گـری اصالتـا ًبـا تسـلیم  2بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق

شـده طی شـماره  7204و  7205مورخ  1400/05/31توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره

 1230تهران و برگ تقاضا به شـماره وارده  1023014493مورخ  1400/06/02مدعی فقدان

سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان به پاک ثبتی  1627فرعی از 120
اصلـی ،مفـروز و مجـزا شـده از  162فرعـی از اصلـی مذکـور ،قطعـه  3در سـمت شـرقی طبقـه

مدعی اسـت که اصل سـند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده اسـت و

صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت ،بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند

ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی

 243052سـری ج سـال  99بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی  140020301023003732ثبـت و
مالکیـت المثنـی پـاک موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده  120آییـن نامـه

قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار (همیـن روزنامـه) آگهی می شـود تا

چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیت

مدعـی انجـام معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود

نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت  10روز اعتـراض خـود را

اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در

انتهای بلوار فردوس – خیابان شقایق جنوبی – نبش کوچه  16متری شرقی – پاک  1ارائه

مـی باشـد ظـرف مـدت  10روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و
ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیت بـه ارائه کننده
مسـترد خواهـد شـد و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض
ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود%
م الف  / 13063شناسه آگهی 1196356
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 1400/1/19 – 30073دفتـر  190کـرج تقاضـای سـند مالکیـت المثنـی ششـدانگ یـک
قطعـه زمیـن بـه مسـاحت  24/10مترمربـع از پـاک ثبتـی  9096فرعـی از  4678اصلی
واقـع بخـش  7تهـران کـه سـند مالکیـت ذیـل ثبـت  119250صفحـه  575دفتـر 802
بـه شـماره چاپـی  454966بنـام محمـد حسـین شـیرانی صـادر و تسـلیم شـده اسـت
سـپس برابـر سـند شـماره  76/9/16 – 20249دفتـر  10کـرج بـه محتـرم محمـودی
منتقـل شـده اسـت سـپس وکیـل نامبـرده بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه کـه بامضـاء
شـهود رسـیده اسـت و با گواهی دفتر اماک نسـبت به مالکیت ذیل آن طی شـماره
 1400/5/12 – 13748توسـط دفترخانـه  861تهـران گواهـی امضـاء گردیـد مدعـی
اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت اسـباب کشـی مفقـود شـده و تقاضـای صـدور
المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده  120آییـن نامـه
قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه

بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ثبتـی واقـع در نشـانی :فلکـه دوم صادقیـه –
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و ماحظه

بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیت ترتیب
اثر داده نمی شود .در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی ،المثنی سند

مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد گردید.

 1400/1/19 – 30073دفتـر  190کـرج تقاضـای سـند مالکیـت المثنـی ششـدانگ یـک
قطعـه زمیـن بـه مسـاحت  20/55مترمربـع از پـاک ثبتـی  9820فرعـی از 4678
اصلـی واقـع بخـش  7تهـران کـه سـند مالکیـت ذیـل ثبـت  123353صفحـه 237
دفتـر  830بـه شـماره چاپـی  515696بنـام محمدحسـین شـیرانی صـادر و تسـلیم
شـده اسـت سـپس برابـر سـند شـماره  76/9/16 – 20249دفتـر  10کـرج بـه محتـرم
محمـودی منتقـل شـده اسـت سـپس وکیـل نامبـرده بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه کـه
بامضـاء شـهود رسـیده اسـت و بـا گواهـی دفتـر امـاک نسـبت بـه مالکیـت ذیـل آن
طـی شـماره  1400/4/15 – 37943توسـط دفتـر خانـه  19کـرج گواهـی امضـاء گردیـد
مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت اسـباب کشـی مفقـود شـده و تقاضـای
صدور المثنی سـند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باسـتناد ماده  120آیین
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله

نسـبت و یا در اختیار داشـتن سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت  10روز از

نسـبت و یا در اختیار داشـتن سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت  10روز از

انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند

انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند

مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس

مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس

اصل سـند مالکیت به ارائه کننده مسـترد خواهد شـد و صدور المثنی سـند مالکیت

اصل سـند مالکیت به ارائه کننده مسـترد خواهد شـد و صدور المثنی سـند مالکیت

منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی خواهد بـود و پس از انقضاء مدت

منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی خواهد بـود و پس از انقضاء مدت

مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنی سـند مالکیت

مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنی سـند مالکیت

اقـدام خواهـد نمـود.

اقـدام خواهـد نمـود.

رونوشت :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اطاع.

رونوشت :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اطاع.
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آگهی تسلیم سند مالکیت مورث

 5تاریخ تولد  1335/01/01صادره از همدان دارای شـماره ملی  3875143991مالک شـش

رسـمی شـماره  1230شـهر تهران اسـتان تهران ،موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی

تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باسـتناد

نظـر بـه اینکـه داود صفـدری نهـاد وکیـل خانـم محتـرم محمـودی برابـر وکالتنامـه

همکـف واقـع در بخـش  11تهـران بـه مسـاحت  45/75مترمربـع بانضمـام انبـاری قطعـه 23

کـه بامضـاء شـهود رسـیده اسـت و ذیـل یکـی از آنهـا طـی ذیـل گواهـی شـماره
 9824مورخـه  20/06/1400دفترخانـه  1277تهـران گواهـی امضـاء گردیـد

آگهی فقدان سند مالکیت

بـه مسـاحت  1/3مترمربـع بنـام خانـم زهـرا  /چرچـی گری فرزند لطف اله شـماره شناسـنامه

دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت  12561تاریـخ  1400/01/30دفترخانه اسـناد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه داود صفـدری نهـاد وکیـل خانـم محتـرم محمـودی برابـر وکالتنامـه

سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن ذیـل ثبـت  24004صفحـه  385دفتـر جلـد  215امـاک به شـماره چاپی  199184بنام سـرهنگ زاده خلیلی
بتاریـخ  1332/04/07ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس مـع الواسـطه بـه موجـب سـند شـماره  28762مـورخ  1350/04/02دفتـر  115تهـران
بـه آقـای کاظـم ورزی منتقـل شـده اسـت کـه سـپس نامبـرده برابـر دادنامـه شـماره  92/115/1813صـادره از شـعبه  56مجتمـع شـماره  2شـورای حـل
اختـاف تهـران و گواهـی مالیـات بـر ارث شـماره  58850مـورخ  1393/07/23بشـماره پرونـده  195اداره کل امـور مالیاتـی شـمال تهـران فـوت نمـوده
اینک خانم نازنین زهرا ورزی احدی از وراث اعام داشـته اسـت که اصل سـند مالکیت نزد آقای امیر احمد ورزی احدی از وراث میباشـد و تقاضای
صـدور سـند مالکیـت سـهم االرث خـود را نمـوده کـه بـدوا ً طـی شـماره  139985601025021993مـورخ  1399/07/21بـه دارنـده سـند مالکیـت اخطـار
گردیـد کـه ظـرف مهلـت مقـرر سـند مالکیـت را جهـت اخبـار ارائـه نمایـد لـذا بـا عنایـت بـه انقضـاء مهلـت مذکـور و عـدم ارائـه سـند مالکیـت مراتـب در
اجـرای تبصـره  3ذیـل مـاده  120آییـن نامـه قانـون ثبـت یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یا اشـخاصی مدعی وجود سـند مالکیـت نزد خود
میباشـند ظـرف مـدت  10روز از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیـت نسـبت بـه درخواسـت
متقاضـی اقـدام الزم معمـول خواهـد شـد.
م الف  / 13057شناسه آگهی 1196271

شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک تهران

م الف  / 13056شناسه آگهی 1196254

محمد امین کریمی جو – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

آقـای داود کلهـر اصالتـا و بوکالـت از محمـد و منصـوره و محبوبـه و ملیحـه و مینـا

خانم/آقـای مرضیـه رجبـی اصالتـا /طـی وارده شـماره  45009545مـورخ 1400/4/6

همگی کلهر برابر وکالت نامه شـماره  221079مورخ  1392/11/11دفترخانه  4تهران

بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـا بـه شـماره  4413مـورخ  1400/3/31دفترخانـه

اسـناد رسـمی شـماره  1207تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده  1023010342مـورخ  1400/04/16مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان مسـکونی

و وکالـت نامـه شـماره  11077مـورخ  1394/07/25دفترخانـه  1000تهـران و شمسـی

 1345تهـران تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده و مدعـی اسـت سـند

ناحیـه  00حـوزه ثبـت ملـک کـن تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت  116/11مترمربـع بانضمـام انبـاری قطعـه  3بـه مسـاحت  2/39مترمربـع و پارکینـگ قطعـه  3بـه مسـاحت

جدیدیـان برابـر وکالـت نامـه شـماره  227195مـورخ  1396/09/12دفترخانه  4تهران
و از طـرف محمدحسـین و فاطمـه و نفیسـه شـهرت هـر سـه کلهـر و زهـرا ذی مدخـل
و محمدحسـن باقری برابر وکالت نامه شـماره  83664مورخ  1399/12/02و شـماره
 5753مـورخ  1383/08/16دفترخانـه  697تهـران بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه
مصـدق ذیـل شـماره  963541دفترخانـه  780تهـران اعـام نمـوده سـند مالکیـت
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت  34978/69مترمربـع بـه شـماره 9247
فرعـی از  2اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از  1318فرعـی از اصلـی مزبـور واقـع در
بخـش  12تهـران کـه ذیـل ثبـت شـماره  59334صفحـه  330دفتـر جلـد  336امـاک
بـا شـماره چاپـی  646936بنـام مهـراب گلچیـن ثبـت و صـادر شـده اسـت و سـپس
برابـر سـند قطعـی شـماره  51482مـورخ  27/08/49دفترخانـه  8تهـران بـه علـی و
حسـن و محمـد و محمـد حسـین کلهـر هـر یـک نسـبت بـه یـک و نیـم دانـگ مشـاع
از ششـدانگ منتقـل گردیـده اسـت و سـپس آقـای علـی کلهـر برابـر گواهـی حصـر
وراثـت شـماره  1876مـورخ  1380/11/01شـعبه  507دادگاه عمومـی تهـران فـوت
نمـوده و وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از داود و محمـد و منصـوره و محبوبـه و
ملیحـه و مینـا همگـی کلهـر (فرزنـدان متوفـی) و شمسـی جدیدیـان (همسـر متوفـی)
میباشـند و همچنیـن آقـای حسـن کلهـر برابـر گواهـی حصـر وراثـت شـماره 3705
مورخ  71/7/22شـعبه  69دادگاه حقوقی  2تهران فوت نموده و وراث حین الفوت
وی عبارتنـد از محمدحسـین و فاطمـه و نفیسـه همگـی کلهـر و زهـرا ذی مدخـل
(همسـر متوفـی) میباشـند و سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت
و بـه موجـب درخواسـت شـماره  1078000637مـورخ  1400/01/15تقاضـای صـدور
المثنـی سـند مالکیـت پـاک مذکـور را نمـوده اسـت لـذا در اجـرای مـاده  120آییـن
نامـه اصاحـی قانـون ثبـت (مصـوب  )08/11/80مراتـب در یـک نوبت آگهی میشـود تا
چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود
سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت  10روز پس از انتشـار این آگهی اعتراض
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله به ایـن منطقه واقع در تهران
خیابـان دامپزشـکی بعـد از تقاطـع جیحـون اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یافـت
ابـاد تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضاء مهلـت مقرر و عدم
وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند

مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان بـه شـماره  6419فرعـی از  2106اصلـی
مفـروز و مجـزا شـده از  2818فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه  2واقـع در بخـش
 10ناحیـه  00حـوزه ثبـت ملـک رودکـی تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 114/55
مترمربـع بانضمـام پارکینـگ قطعـه دوم بـه مسـاحت  11/25بـه حـدود اربعه :شـماال:
خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول ( )2/25دو متـر و بیسـت و پنـج
سـانتیمتر شـرقا :خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول ( )5/00پنـج متـر بـه
پارکینـگ مسـکونی قطعـه  3جنوبـا :خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول
( )2/25دو متـر و بیسـت و پنـج سـانتیمتر غربـا :خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی
اسـت بطـول ( )5/00پنـج متـر

 10/56مترمربع بنام آقای علی اکبر  /جعفرنژاد فرزند حسـینقلی شـماره شناسـنامه  2185تاریخ تولد  1357دارای شـماره ملی  2801196381با جز سـهم  6از کل سـهم
 6بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت  23271تاریـخ  1390/03/19موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی  341960سـری الـف سـال

 89که در صفحه  323دفتر اماک جلد  1049ذیل شـماره  323871ثبت گردیده اسـت ،بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی پاک
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده  120آییـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار (همیـن روزنامـه) آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه

کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت  10روز اعتـراض خـود
را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ثبتـی واقـع در نشـانی :فلکـه دوم صادقیـه – انتهـای بلـوار فـردوس – خیابـان شـقایق جنوبـی – نبـش کوچـه  16متـری

شـرقی – پـاک  1ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد .بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتراض
بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود .در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی ،المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه

متقاضـی تسـلیم خواهـد گردید.

م الف  / 13054شناسه آگهی 1196231

محمد امین کریمی جو – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

پارکینـگ قطعـه چهـارم بـه مسـاحت  11/25بـه حـدود اربعـه :شـماال :خـط فرضـی بـه
فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول ( )5/00پنـج متـر جنوبـا :خـط فرضـی بـه
محوطـه مشـاعی اسـت بطـول ( )2/25دو متـر و بیسـت و پنـج سـانتیمتر غربـا :خـط
فرضی به محوطه مشـاعی اسـت بطول ( )5/00پنج متر به پارکینگ مسـکونی قطعه
 3در مالکیـت مرضیـه  /رجبـی فرزنـد ابراهیـم شـماره شناسـنامه  4709تاریـخ تولـد
 1345/09/10صـادره از مرکـزی دارای شـماره ملـی  0051162547بـا جـز سـهم  6از

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مریم صنم گلی با وکالتنامه شـماره  42971مورخ  1400/05/23دفترخانه  921تهران از طرف عباس فرحزادی و علیرضا فرحزادی (مالکین هر یک نسـبت
به سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ) با ارایه دو برگ فرم استشـهادیه محلی مصدق شـده به شـماره  371748مورخ  1400/05/22توسـط دفترخانه  921تهران و تقاضای وارده
بـه شـماره  9058مـورخ  1400/06/06مدعـی فقـدان سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی بـه پـاک ثبتـی  29590فرعـی از  72اصلـی ،مفروز و مجزا شـده از
 6006فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  2در طبقه  2و واقع در بخش  11ناحیه  02حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت  121/22مترمربع ،واقع در طبقه
دوم که ( )3/17سـه متر و هفده دسـیمتر مربع آن بالکن ،اسـت .پارکینگ قطعه  4به مسـاحت  10/5واقع در طبقه  0مترمربع و انباری قطعه  4به مسـاحت  4/34مترمربع

کل سـهم  6بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان عرصـه و اعیـان ،موضـوع سـند

مشخصات مالکیت :رضا رستمی بعنوان مالک شش دانگ ذیل ثبت صفحه  149دفتر  403بنامش ثبت و سند صادر و تسلیم گردید سپس برابر سند انتقال اجرایی شماره

مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی  110917سـری ج سـال  93کـه در صفحـه  294دفتـر

 34774مورخ  1400/02/21دفترخانه  1309تهران شـش دانگ مورد ثبت به حمید رسـتمی منتقل شـده که بنامش ثبت و سـند مالکیت به شـماره چاپی  624830صاددر و

امـاک جلـد  190ذیـل شـماره  28400ثبـت گردیـده اسـت و برابـر سـند رهنـی شـماره

تسـلیم گردید و سـپس برابر سـند انتقال قطعی به شـماره  42858مورخ  1400/05/11دفترخانه  921تهران شـش دانگ مورد ثبت علیرضا فرحزادی بعنوان مالک سـه دانگ

 31094مورخ  1393/05/14دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره  824شـهر تهران اسـتان
تهـران کـه بنفـع بانـک ملـت بـه مبلغ  641.821.974ریال به مدت  108ماه ثبت شـده
مازاد دارد رهنی شـماره  33866مورخ  1394/02/22دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره
 824شـهر تهـران اسـتان تهـران کـه بنفـع بانـک مسـکن بـه مبلـغ  136.300.180ریـال
بـه مـدت  48مـاه ثبـت شـده بـه علـت جابجائـی مفقـود گردیـده لـذا مراتـب در اجـرای
تبصـره یـک مـاده  120آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی می گـردد تا چنانچه

عباس  /فرحزادی بعنوان مالک سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ عرصه و اعیان منتقل گردید
نامبرده اعام نموده سـند مالکیت بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده اسـت .بدینوسـیله مراتب باسـتناد ماده  120آیین نامه قانون ثبت
در یـک نوبـت آگهـی میشـود چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیت نزد خود میباشـد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی ظرف مـدت  10روز
اعتراض خود را کتبا ً ضمن ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله به این منطقه تسـلیم و رسـید اخذ نمایید در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل سـند مالکیت یا سـند خریداری
اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی وفق مقررات خواهد شـد.
م الف  / 13055شناسه آگهی 1196243

محمد گلباغی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه آن و یـا وجـود سـند مالکیـت مذبـور نـزد خـود

آگهی فقدان سند مالکیت

باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیرد
بدیهـی اسـت چنانچـه در مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد المثنـی سـند مالکیـت

معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد%
م الف  / 13059شناسه آگهی 1196279

م الف  / 13060شناسه آگهی 1196282

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص شـبکه اینترنـت اشـیاء درتاریـخ 1400/04/15
بـه شـماره ثبـت  580532بـه شناسـه ملـی  14010146393ثبـت و امضـا ذیـل
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگردد.
موضوع فعالیت  -1:هوشـمند سـازی و راهکارهای اینترنت اشـیاء  -فعالیت در زمینه
شـبکه هـای رایانـه ای و خدمـات مخابراتـی انتقـال داده هـا و شـبکه هـای رایانـه
ای اطـاع رسـانی ،ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات و خدمـات و راهکارهـای مرتبـط بـا
تجـارت الکترونیـک پـس از اخـذ مجوزهـای الزم - .خریـد ،فـروش ،واردات و صـادرات
محصـوالت و پشـتیبانی خدمـات و تجهیـزات الکترونیکـی و غیـر الکترونیکـی مـورد
نیـاز در زمینـه هوشـمند سـازی ،ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات ،تجهیـزات ارتباطـی
رایانـه ای و دسـتگاههای جانبـی ارتباطـی و قطعـات رایانـه ای  -ارایـه پلتفـرم ،بسـتر
توسعه ،فضای ابری و سایر ملزومات هوشمند سازی ،ارتباطات و فناوری اطاعات
و ملزومـات رایانـه ای  -تامیـن خدمـات عمـده و جزئـی ارتباطـات - .توسـعه و تولیـد
نمونـه و انبـوه محصـوالت و خدمـات در حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطاعات ،نرمافزار
و سـختافزار و پشـتیبانی آنهـا  -ایجـاد و توسـعه شـبکه رادیویـی در حـوزه فعالیـت
شـرکت پـس از اخـذ مجـوز  -آمـوزش و پژوهـش در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت -
انجـام کلیـه فعالیتهـای مجـاز بازرگانـی ،اقتصـادی و مالی که در جهت تحقق موضوع
و اهـداف شـرکت الزم و ضـروری اسـت - .اخـذ وام و تسـهیات و اعتبـار از بانکهـا
و موسسـات مالـی و اعتبـاری  -اسـتفاده از تسـهیات و اعتبـارات دولتـی پـس از
اخـذ مجوزهـای الزم  -انعقـاد قـرارداد و هرگونـه موافقـت نامـه بـا اشـخاص حقیقـی
و حقوقـی  -شـرکت در نمایشـگاههای داخلـی و خارجـی  -اعطـای نمایندگـی و ایجـاد
شـعب در سراسـر کشـور  -اخـذ نمایندگـی از شـرکتها ،سـازمانها و موسسـات معتبـر
داخلـی و بیـن المللـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت  -شـرکت در مناقصـات و
مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجـع ذیربـط  -انجـام کلیـه امـور فـوق الذکـر پـس از اخـذ مجوزهـای الزم درصورت
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت  :از تاریـخ ثبـت بـه

نـوع ملـک طلـق بـا کاربـری بـه پـاک ثبتـی  35540فرعـی از  123اصلـی  ،مفـروز و مجـزا شـده از  2279فرعـی از اصلـی مذکـور ،قطعـه  3در طبقـه  3و واقـع در بخـش 11

محوطـه مشـاعی اسـت بطـول ( )2/25دو متـر و بیسـت و پنـج سـانتیمتر شـرقا :خـط

مرقـوم صـادر بـه متقاضـی تسـلیم مـی گـردد.

جمشید مهر آسا – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

نظـر بـه اینکـه آقـای علـی اکبـر جعفرنـژاد اصالتـا ً بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره  21575و  21576مـورخ  1400/04/14توسـط دفترخانـه

امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
تهـران ،محلـه بـاغ صبا-سـهروردی  ،کوچـه سـنندج  ،خیابـان شـهید اسـتاد مطهـری ،
پاک  ، 94طبقه پنجم  ،واحد جنوبی کدپستی  1578775537سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اسـت از مبلغ  1,000,000,000ریال نقدی منقسـم به  1000000سـهم
 1000ریالـی تعـداد  1000000سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ  350000000ریـال توسـط
موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره /260/219ص 00مـورخ  1400/03/04نـزد
بانـک پاسـارگاد شـعبه مطهـری بـا کـد  219پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد
صاحبان سـهام می باشـد اعضا هیئت مدیره آقای عرفان طاهرخانی به شـماره ملی
 0011554819و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال و بـه سـمت
مدیرعامـل بـه مـدت  2سـال آقـای علـی رحمـان پـور بـه شـماره ملـی  0012325104و
به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سـال آقای حسـین نظربلند جهرمی
بـا شـماره ملـی  2295356628بـه نمایندگـی از راهبـران اینترنـت اشـیاء بـه شناسـه
ملـی  14007735889و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال دارنـدگان
حـق امضـا  :حـق امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از جملـه چـک،
سـفته ،بـرات ،قراردادهـا بـا امضـای مدیرعامـل و رئیـس هیـأت مدیره متفقـا ًهمراه با
مهـر شـرکت یـا دو نفـر از اعضـای هیـأت مدیـره متفقـا ً همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق
عـادی ،مراسـات ،تفاهـم نامـه هـا و مناقصـه هـا بـا امضـای مدیرعامـل منفـردا ًهمراه
بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد .اختیـارات مدیـر عامـل  :طبـق اساسـنامه بازرسـان
خانـم کیانـا امینـی بـه شـماره ملـی  0068417616بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت
 1سـال خانـم فهیمـه ارجمنـد بـه شـماره ملـی  0452741416بـه سـمت بـازرس علـی
البـدل بـه مـدت  1سـال 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 ()1197233

مشخصات ملک

مالکیـت اعظـم  /غامحسـینی فرزنـد غامحسـین شـماره شناسـنامه  7916تاریـخ تولـد

یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـا کاربـری بـه پـاک ثبتـی  520725فرعـی از

 1349/03/01صادره از تهران دارای شـماره ملی  0054079063با جز سـهم  0/75از کل سـهم

 4476اصلـی ،مفـروز و مجـزا شـده از  517890فرعـی از اصلـی مذکـور ،قطعـه  2در طبقـه  1و

 6بعنوان مالک هفتاد و پنج صدم دانگ مشـاع از شـش دانگ عرصه و اعیان با شـماره مسـتند

واقـع در بخـش  07ناحیـه  00حـوزه ثبـت ملـک خـاوران تهـران اسـتان تهران به مسـاحت 68/54

مالکیـت  3374تاریـخ  1396/06/04دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  1585شـهر تهـران اسـتان

مترمربـع متـن ملـک آپارتمـان مسـکونی قطعـه دوم تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از شـماره

تهـران ،موضـوع سـند مالکیـت تعویضـی بشـماره چاپـی  696863سـری ب سـال  95بـا شـماره

 517890فرعـی از  4476اصلـی ،بـه مسـاحت ( )68/54شـصت و هشـت متـر و پنجـاه و چهـار

دفتـر الکترونیکـی  139620301054023858ثبـت گردیـده اسـت.

دسـیمتر مربـع ،واقـع در سـمت شـرقی طبقـه اول ،توضیحـات ملـک

مالکیـت طاهـره  /غـام حسـینی فرزنـد غـام حسـین شـماره شناسـنامه  87تاریـخ تولـد

مشخصات منضمات ملک:

 1336/02/01صـادره از کمیجـان دارای شـماره ملـی  5719709207بـا جـز سـهم  0/75از کل

انباری قطعه  3به مسـاحت  1/65به حدود اربعه :شـماال :درب و دیوار اسـت بطول ( )1/00یک

سـهم  6بعنـوان مالـک هفتـاد و پنـج صـدم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره

متـر بـه محوطـه مشـاعی شـرقا :دیواریسـت بطـول ( )1/65یـک متـر و شـصت و پنـج سـانتیمتر به

مسـتند مالکیـت  3374تاریـخ  1396/06/04دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  1585شـهر تهـران

رمـپ جنوبـا :دیواریسـت بطـول ( )1/00یـک متـر بـه قسـمت پـر عرصـه غربـا :دیواریسـت مشـترک

اسـتان تهـران ،موضـوع سـند مالکیـت تعویضـی بشـماره چاپـی  696865سـری ب سـال  95بـا

بطـول ( )1/65یـک متـر و شـصت و پنـج سـانتیمتر بـه انبـاری مسـکونی قطعه 4

شـماره دفتـر الکترونیکـی  139620301054023857ثبـت گردیـده اسـت.

مشخصات مالکیت:

مالکیـت اکـرم  /غامحسـینی فرزنـد غامحسـین شـماره شناسـنامه  17762تاریـخ تولـد

مالکیـت یوسـف  /غامحسـینی فرزنـد غامحسـین شـماره شناسـنامه  5184تاریـخ تولـد

 1353/02/01صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی  0059008407بـا جـز سـهم  0/75از کل

 1342/04/01صادره از تهران دارای شـماره ملی  0037019732با جز سـهم  1/5از کل سـهم 6

سـهم  6بعنـوان مالـک هفتـاد و پنـج صـدم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره

بعنـوان مالـک یـک ممیـز پنـج دهـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیان با شـماره مسـتند

مسـتند مالکیـت  3374تاریـخ  1396/06/04دفترخانـه اسـناد رسـمی  1585شـهر تهـران اسـتان

مالکیـت  3374تاریـخ  1396/06/04دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  1585شـهر تهـران اسـتان

تهـران ،موضـوع سـند مالکیـت تعویضـی بشـماره چاپـی  696864سـری ب سـال  95بـا شـماره

تهـران ،موضـوع سـند مالکیـت تعویضـی بشـماره چاپـی  696860سـری ب سـال  95بـا شـماره

دفتـر الکترونیکـی  139620301054023861ثبـت گردیـده اسـت.

دفتـر الکترونیکـی  139620301054023859ثبـت گردیـده اسـت.

 -اینـک تعـدادی از مالکیـن بنامهـای اعظـم و اکـرم و طاهـره شـهرت همگـی غامحسـینی بـا ارائـه

مالکیـت پرویـن  /غامحسـینی فرزنـد غامحسـین شـماره شناسـنامه  11391تاریـخ تولـد

دو برگ استشـهادیه که بامضاء شـهود رسـیده اسـت و ذیل یکی از آنها طی ذیل گواهی شـماره

 1345/10/11صادره از تهران دارای شماره ملی  0037081764با جز سهم  0/75از کل سهم 6

 2416و  2417و  2418مورخـه  1400/06/21دفترخانـه  1585تهـران گواهـی امضـاء گردیـد مدعی

بعنـوان مالـک هفتـاد و پنـج صـدم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند

اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت اسـباب کشـی مفقـود گردیـده اسـت و تقاضـای صـدور

مالکیـت  3374تاریـخ  1396/06/04دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  1585شـهر تهـران اسـتان

المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده  120آییـن نامـه قانـون

تهـران ،موضـوع سـند مالکیـت تعویضـی بشـماره چاپـی  696861سـری ب سـال  95بـا شـماره

ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت و یـا در اختیار

دفتـر الکترونیکـی  139620301054023860ثبـت گردیـده اسـت.

داشـتن سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت  10روز از انتشـار این آگهی به این منطقه

مالکیـت غامحسـن  /غامحسـینی فرزنـد غامحسـین شـماره شناسـنامه  36تاریـخ تولـد

مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن

 1339/01/04صـادره از کمیجـان دارای شـماره ملـی  5719729305بـا جـز سـهم  1/5از کل

صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد

سـهم  6بعنـوان مالـک یـک ممیـز پنـج دهـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیان با شـماره

و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی

مسـتند مالکیـت  3374تاریـخ  1396/06/04دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  1585شـهر تهـران

سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود%

اسـتان تهـران ،موضـوع سـند مالکیـت تعویضـی بشـماره چاپـی  696862سـری ب سـال  95بـا

م الف  / 13058شناسه آگهی 1196275

شـماره دفتـر الکترونیکـی  139620301054023856ثبـت گردیـده اسـت.

غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران

اوقات شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

04:31
05:55

اذان ظهر

11:56

اذان مغرب

18:15

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

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 :

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

مدیر مسئول :علی پاکزاد

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

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
E-mail:info@asre-eghtesad.com
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عصر انقراض (طنز)

مشکل از فتیله است
راضیه حسینی

ارائــه خدمــات با کارت واکســن در آینده نزدیک

خبــر داد و اعــام کــرد حــدود دو تــا ســه هفتــه
فرصت داده شــده اســت تا مردم واکسن تزریق

زنــان دو ســه فرزنــد یــا اگــر هنــر کننــد چهــار فرزنــد بــه دنیا

میآورند که جای تاسف است .زنان فکر میکنند فرزندآوری

مزاحم کارشان است که باید برای این موضوع فکری شود».
قدیــم کــه اینطــوری نبــود .زنــان خیلــی هنرمندتــر

از ایــن حرفهــا بودنــد .از پنــج ،شــش ،شــروع میشــد و
هنرمندانشــان به ده ،یازده بچه میرســیدند .اصال ًمثل «از

هر انگشتش یه هنر میچکه» در توصیف زنان قدیم بود که
به تعداد انگشــتان دســت بچه میزاییدند و هر وقت به ده
میرسیدند ،لقب هنرمند

برتر را میگرفتند.

امــا ایــن روزهــا یــک

سری زن و مرد بهدردنخور،
مثــال ً بــه قــول خودشــان
خانــواده تشــکیل دادهانــد

و از ذوق و هنــر هیــچ چیز
نمیدانند .اصال ًنمیفهمند

پــول ،چــرک کــف دســت

است و بیپولی دلیلی برای زاییدن کم بچه نیست .مهم نیست

که االن بابای خانواده زیر فشار اقتصادی و گرانیها هفت قلو
زاییده و دچار افسردگی بعد از زایمان شده است .مهم نیست
که پول اجاره خانه ندارند و شپشها توی جیبشان سوءتغذیه
گرفتهاند .اصال ًاهمیتی ندارد که صاحبخانه قرار است اسباب

و اثاثیه را بریزد توی کوچه و از این به بعد مجبورند زیر چادر
زندگی کنند .مهم این اســت که در هر حالتی زنان هنر خود
را حفظ کنند و بچه بزایند .چه فرقی دارد با یک بچه زیر چادر

یا با چهار ،پنج تا.

زنان و مردان امروزی اصال ًحالیشان نمیشود بچه

بیشــتر درآمــد باالتر نمیخواد ،بلکه فقط هنــر الزم دارد.
چه کسی گفته بچه ،خوراک و پوشاک میخواهد؟ اینها
همــه تصــورات اشــتباهی اســت که یک ســری زن بیهنر

تــوی جامعــه پخــش کردنــد ،آن هــم فقط به دلیــل اینکه

فکــر میکننــد فرزندآوری مزاحم کارشــان اســت .همهش
میخواهند بروند سرکار و خوش بگذرانند .سرماه هم کل

پول خودشان و شوهرشان را یکجا پای قسط و بدهیها
بدهنــد و تــازه غصه گرانیهای جدید را هم بخورند .همه
این مشکالت با پایین کشیدن فتیله توقعات نابهجا حل

میشود .آدم با نان و ماست ،که گران است ،با نان خشک

همه چیز حل میشود.

کاهش مناطق قرمز به ۲۹
شهرستان
با عبور اکثر نواحی کشور از موج پنجم کرونا اکنون ۲۹

شهرســتان قرمز ۲۲۴ ،شهرســتان نارنجی ۱۶۵ ،شهرســتان
زرد و  ۳۰شهرستان آبی قرار دارند.

بــه گــزارش ایســنا ،شهرســتانهای تبریــز ،ملــکان

تجمعی و برای استفاده از بلیت هواپیما ،قطار،

دانشآموزان زیر  ۱۷سال استفاده شده است.

اتوبوس و ...بر اساس ارائه کارت واکسن انجام

وی خاطرنشــان کــرد :همانطــور که گفتم ما

میشود.

برای واکســینه کردن دانشآموزان باالی  ۱۲سال
برنامــه داریــم و قــرار اســت اگــر واکسیناســیون

علیرضــا رئیســی ،گفــت :با افزایــش تزریق

آنهــا آغاز شــود از ســینوفارم به صــورت دو دوز و

واکســنها میتوانیــم بســیاری از مشــاغل کــه

تعطیل بودند را بازگشــایی کنیم .االن نزدیک ۲

سوبرانا به صورت تک دوز استفاده کنیم.

ورزشــی و ...بــه خاطــر کرونــا در شــهرهای قرمز

در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر اینکــه اگر

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا

ســال است که رستورانها ،تاالرها ،باشگاههای

واکسیناســیون دانشآموزان انجام شود مدارس

تعطیــل بودنــد .اکنون اگر افراد دو دوز واکســن

بازگشــایی میشــود یا خیر گفت :برای بازگشایی

تزریق کنند به شرط رعایت پروتکلها میتوانیم

مدارس تاکید بر واکسن نداریم ،باید ایمنسازی

این اماکن را هم بازگشایی کنیم.

بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا ،وی افزود:

والدیــن ،معلمــان و حتــی راننــدگان ســرویس
انجام شــود .لزوما ً بازگشــایی مدارس رابطهای با

دادهایــم تــا مــردم واکســن تزریــق کننــد و بعــد

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت در پاســخ

با توجه به اینکه به تازگی توزیع واکسن گسترش

واکسینه شدن دانشآموزان ندارد.

یافته اســت فعال حدود دو تا ســه هفته فرصت

به پرسشــی مبنــی بر اینکه آیــا احتمال میدهید
افراد زیر  ۱۲سال را اصال ًواکسینه نکنید ،گفت:

از ایــن مهلــت همــه خدمــات در اماکــن تجمعــی

و بــرای اســتفاده از بلیطــت هواپیمــا ،قطــار،

در تمــام دنیا گفته میشــود اگــر  ۸۰درصد مردم

اتوبوس و ...بر اســاس ارائه کارت واکســن ارائه

واکســن بزننــد زنجیــره کرونــا قطــع میشــود و

میشود.

بازگشایی مدارس
با واکسیناسیون دانشآموزان
ارتباطی ندارد
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،همچنین

در ارتباط با وضع واکسیناسیون دانشآموزان و

شرایط بازگشایی مدارس ،توضیحاتی ارائه داد.

علیرضــا رئیســی ،در گفتوگــو بــا مهــر بــا

اشاره به آخرین اخبار در رابطه با واکسیناسیون
دانشآمــوزان اظهــار کرد :اکنون واکسیناســیون

بــرای  ۱۷ســال بــه بــاال شــروع شــده اســت و

بــرای آنهــا هــم از واکســن ســینوفارم اســتفاده
میکنیم.

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکه آیا

واکســن ســینوفارم تاییدیــه ســازمان بهداشــت

جهانــی را دارد یــا خیــر گفت :واکســن ســینوفارم

مــورد تأییــد ســازمان بهداشــت جهانــی اســت اما

خیلــی از واکســنهایی کــه در کشــورها مطــرح
میشوند مجوز سازمان بهداشت جهانی را ندارند

میتــوان گفــت برای  ۲۰درصــد باقی مانده خیلی
دیگــر خطــر جــدی وجود ندارد بــه همین دلیل ما

ارائه خدمات در مراکز تجمعی منوط
به داشتن کارت واکسیناسیون میشود
بلکــه مجــوز ســازمان غــذا و داروی هــر کشــور را

بــه هیــچ عنــوان واکســینه نکنیــم فعــال ًدر حــال

رئیســی ادامــه داد :مــا برای واکسیناســیون
دانشآمــوزان فعــال ًبرنامهای نداریــم اما برای ۱۲

ســخنگوی ســتاد ملــی کرونــا در پاســخ بــه

ســال به باال تدابیری را اندیشــیدهایم تا واکســن

پرسشــی مبنــی بــر اینکه برای افراد زیر  ۱۷ســال

کرد :مطالعات برای واکســینه کردن افراد زیر ۱۷

کرونــا دریافت کننــد البته این جمله به این معنا

از چــه واکســنی میشــود اســتفاده کــرد گفــت:

نیســت کــه تصمیــم نداریــم افراد زیر  ۱۲ســال را

پیشبینــی مطالعــات مــا مبنــی بــر این اســت که

در آلمان فقط دانشآموزانی که بیماری زمینهای

از واکســن ســوبرانا و ســینوفارم بــرای ایــن افــراد

دارند؛ یعنی همان مجوز مصرف اضطراری.

به گفته وزیر بهداشــت ،واکسن فایزر به

بــاردار وارد کشــور میشــود و ایــن واکســن بــه

رشادت و مردانگیها را جوانان باید بیاموزند که

و شجاع هستند.

تعــداد بســیار محدود و بــرای تزریق به مادران
دیگر افراد نمیرسد.

غربــی) ،بانــه ،دهگالن ،دیواندره ،ســقز ،ســنندج ،کامیاران،

کرد :در روزهایی که عدهای ناجوانمردانه ،استان

سردشــت ،شــاهین دژ ،مهاباد ،میاندوآب ،نقده (آذربایجان

مریوان (کردستان) ،اسالم آباد غرب ،پاوه ،جوانرود ،روانسر،

ایالم را بمباران میکردند ،مردم ،این منطقه را

همچنان افزایشی و وضعیت پرخطر است .مردم در شهرهای
آبی ،زرد و نارنجی حتی پس از دریافت واکســن میبایســت

کمــاکان مراقبتهای بهداشــتی را رعایت کنند .عادیانگاری

میتواند به موج جدید بیماری منجر شود.بر اساس آخرین

آمــار  ۲۹شهرســتان قرمــز ۲۲۴ ،شهرســتان نارنجــی۱۶۵ ،

شهرستان زرد و  3۰شهرستان آبی قرار دارند.

رئیس بیمارستان شهدای
تجریش :رفع محدودیتها
منوط به واکسیناسیون شده
است

میشــود اعــام کــرد امــا قرار بر این اســت که

پایههای اول ابتدایی به دلیل اینکه حتما باید
بــا معلمــان آشــنا شــوند ،با رعایــت پروتکلها

به صورت گروهی حداقل یک روز در مدرســه
حضور یابند و بعد وارد فضای شاد شوند.

هــم تمــام شــده و این مــدارس کم جمعیت
پروتکلهــا ،آمــوزش حضــوری را از اول مهــر
داشته باشند.

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش بــا

بیــان اینکــه در گام دوم مــدارس بــا جمعیــت

بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا کاظمــی در

متوســط آموزش را حضوری آغاز خواهند کرد؛

بیان اینکه خوشحالم در شرایط متفاوت امروز

تفویــض اختیار کردیم گفت :تالش میکنیم با

حاشــیه مراســم جشن شــکوفهها و غنچهها با

گفــت :امیــدوارم بــا تمهید مقدمــات و با کمک

کنیم .خانوادهها بیش از هر زمان دیگری نیاز

در پاسخ به این سوال که آیا نباید نتایج مطالعات در ایران

کردنــد .وی افزود :اکنــــون پــــس از دو ســــــال،

شود و آیا نگرانیها در این زمینه صحیح است ،گفت :وزارت

شــده اســت .اگر قرار باشــد شــادی و نشاط به

انجام نمیدهد .وقتی سازمان بهداشت جهانی تزریق واکسن

در مدرســه را فراهــم و در ایــن راســتا ســالمت

زمینــه حضــور دانشآموزان در مــدارس فراهم

بهداشت کاری را غیر از تاییدیههای سازمان بهداشت جهانی

جامعــه برگردد باید زمینه حضور دانشآموزان

سینوفارم برای آن محدوده سنی را تایید کرده است ،ما هم

بچهها را تامین و تضمین کنیم.

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش بــا

او افزود :همانطور که آقای زالی هم گفتند ،کسانی که

بیان اینکه سال تحصیلی را با شبکه شاد آغاز

آنها کامل شده است ،میتوانند از ورزشگاهها استفاده کنند

دســتور دادیــم از آن جهــت کــه حتمــا بایــد بــا

انجــام شــود ،مــدارس هــم بازگشــایی خواهنــد شــد .تمــام

صــورت گروهــی و حداقــل یــک روز در مدرســه

میکنیــم گفــت :اما برای پایه های اول ابتدایی

و راجع به بازگشایی مدارس هم گفتهاند که اگر واکسیناسیون

معلمــان آشــنا شــوند ،بــا رعایــت پروتکلها به

بازگشــاییها ،چه ورزشگاهها ،چه مدارس و چه دانشگاهها

حضور یابند و بعد وارد فضای شاد شوند.

البتــه نحــوه بازگشــایی را بــه مــدارس و مناطق

برنامه ریزی مناسب ،زمینه بازگشایی حضوری

و تدریجی را فراهم کنیم .این سیاســت دولت
است.

کاظــــمــــی افـــــزود :در همــــه جـــــای دنیــا

بیشــترین خســارات را حوزه آموزش و مدارس
دیدهاند .آســیبهای ناشــی از حضور نداشتن
بــه راحتی جبران نمیشــود ،به ویــژه در دوران
ابتدایی که اگر مهارتها تقویت نشوند جبران

آن مشــکل خواهــد بــود .همــه شــاهد افــت
کیفیــت بودیــم و امیــد اســت خانوادهها کمک
کننــد ســال تحصیلی را با کمتریــن حضور آغاز

و بــا بیشــترین حضــور دانشآمــوزان بــه پایــان
ببریم.

دستور رئیسجمهوری
برای پرداخت فوری معوقات
سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش درباره

ساماندهی نیروی انسانی و خروج بازنشستگان

کاظمــی بــا اشــاره بــه ســه گامی کــه برای

از سیســتم اظهــار کرد :بازنشســتگی بــه معنای

واکسیناسیون و اینکه هرروز تعداد بیشتری از مردم واکسینه

اول مــدارس روســتایی و عشــایری و مــدارس

ما از طریق استمرار خدمت بازنشستگان تامین

آینده خیلی از محدودیتها را برداریم .اگر بتوانیم به محدوده

میشــوند کــه  ۴۵هــزار مدرســه را شــامل

میشویم و میزان ابتال ،بستری و فوتیها در حد آندمی پایین

مدارس کم جمعیت روســتایی و عشایری

خشــنود در ادامــه گفــت :بــا رونــد رو بــه تکمیــل

میشوند و محدودیتهای سنی حذف میشوند ،میتوانیم در

تعداد بسیار محدود و برای تزریق مادران باردار

روســتایی و عشــایری میتواننــد بــا رعایــت

رضا جلیلی خشنود ،رئیس بیمارستان شهدای تجریش

منوط به واکسیناسیون شده است.

مستندســازی نشــده امــا االن این امــکان وجود

عیناللهــی یــادآور شــد :واکســن فایــزر به

پرورش دارد .تاکید دارم درباره تحقق مطالبات

بیان اینکه ســال تحصیلی با شــبکه شــاد آغاز

بــه حضــور دانشآمــوزان در مــدارس را اعــالم

طبق ســند ملی واکســن را دریافت کردهاند و واکسیناسیون

اســتان ایــالم بــه نحــو شایســته منعکــس و

واکسیناسیون را در این استان انجام دهند.

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش بــا

ایــران از اپیدمــی خــارج میشــود و میــزان ابتــا ،بســتری و

قطعا از سازمان بهداشت جهانی تبعیت میکنیم.

کرد.

وی افــزود :متاســفانه رشــادتهای مــردم

اســتان ایــالم تقاضــا داریــم کــه بــه ســرعت

وی ادامــه داد :واکسیناســیون معلمان

اولیا زمینه بازگشــایی آرام و تدریجی را فراهم

برروی اســتفاده از ســینوفارم برای افراد زیر  ۱۸سال منتشر

میتــوان در شــرایط ســخت ،ایســتادگی و دفاع

وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد :از مســئوالن

حضور رئیس جمهوری در شورای عالی آموزش

رئیــس بیمارســتان شــهدای تجریــش گفــت کــه اگــر

فوتیها در حد آندمی پایین خواهد آمد.

زندگــی کننــد ،امــا در منطقه خــود بمانند و این

تا نشان داده شود که مردم ایالم ،قهرمان پرور

کاس اولیها هفتهای یک روز به مدرسه
میروند

با اســتقبال بینظیــر خانوادهها مواجه شــدیم

واکسیناســیون به محدوده  ۷۰یا  ۸۰درصدی برســد ،قطعا

برنامهریزی هستیم اما هنوز تصمیم نگرفتهایم.

ترک نکردند و حاضر شدند زیر درختهای بلوط

(آذربایجــان شــرقی) ،ارومیه ،اشــنویه ،بــوکان ،تکاب ،خوی،

رونــد بســتری در اســتانهای آذربایجــان غربــی و کردســتان

عوارض واکســن برای افراد زیر  ۱۲ســال با درصد
ابتالی افراد زیر  ۱۲سال به کرونا و بعضا ً مرگ و

میر آنها تفاوتی دارد یا خیر.

وی ادامــه داد :هــر چقــدر عــدد ایــن تفاوت

بیشــتر باشــد لــزوم واکسیناســیون هــم بیشــتر

میشــود کــه البته ایــن تفاوت برای افــراد زیر ۱۲

سال چشمگیر نیست؛ چرا که افراد زیر  ۱۲سال
خیلــی کمتــر به کرونا مبتال میشــوند و اگر مبتال

شــوند بــه صــورت خفیف میگیرند امــا هر چقدر

دارد که رسانهها این موارد را ثبت و ضبط کنند

حاشیه بازدید از بیمارستان شهدا دهلران اظهار

ساوه ،محالت (مرکزی) همچنان در وضعیت قرمز هستند.

هم باید مانند کشــورهای دیگر بررســی کنیم آیا

میشود استفاده کرد.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت تصریــح

ســال در کشــورها متفاوت است؛ به عنوان مثال

دارنــد واکســینه میشــوند در فرانســه تمامــی
دانشآموزان به صورت تک دوز آن هم با واکسن

ســن باالتــر رود ایــن اختالف معنادار تر میشــود

همانطــور کــه میبینیــد بــا واکســینه شــدن افراد

بــاالی  ۷۰ســال آمــار مــرگ و میر این گروه ســنی
کاهش یافته است.

رئیســی گفــت :زمانــی اجــازه میدهیــم

مــدارس بازگشــایی شــود کــه ســالمت معلــم و
دانشآموزان تأمین شود.

وزیر بهداشت :واکسن فایزر بسیار محدود و برای تزریق مادران باردار وارد
میشود
بنابــر اعــالم وبــدا ،بهــرام عیناللهــی در

ســرپل ذهاب ،کرمانشــاه ،گیالنغرب ،هرســین (کرمانشاه)،

و سینوفارم به صورت دو دوز واکسینه کردهاند.

از واکســن ســینوفارم بــرای واکســینه کــردن

هم سیر میشود و میتواند در یک اتاق بیست متری یک
دوجین بچه بزاید و بزرگ کند .فقط فتیله را پایین بکشید.

چین از  3تا  ۱۷ســال را با واکســنهای سینووک
بــه گفتــه رئیســی ،در امــارات و بحریــن

کنند و بعد از این مهلت همه خدمات در اماکن

سید عبدالنبی موسویفرد ،امام جمعه اهواز« :امروزه

در سایت روزنامه بخوانید:

عکس  :انتخاب

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام

فایزر واکســینه میشــوند و برخی کشورها مانند

بازگشــایی مدارس طراحی شــده گفت :در گام

کــم جمعیــت بــه صــورت حضــوری بازگشــایی

 ۷۰یا  ۸۰درصدی واکسیناسیون برسیم ،قطعا از اپیدمی خارج

میشود.

خواهد آمد.

میتوانند آموزشهای حضوری را آغاز کنند.

قطع همکاری نیســت .بخشی از نیروی انسانی

میشود.

و پــرورش نیــز نشــان از توجــه بــه آمــوزش و
فرهنگیان کمتر سخـــــن بگــویــــــم ،امـــا پیــگیـــر

هستم.

رتبهبندی از پیچ مهمی
عبور کرد
وی همچنین ضمن اعالم اینکه رتبهبندی

از پیــچ مهمــی عبــور کــرد و پــس از تصویب در
کمیســیون آمــوزش ،وارد ســامانه مربــوط در

مجلس شــد عنوان کرد :برای تدوین آییننامه
برنامه داریم و از شــب گذشــته هماهنگیهای
الزم را برای تدوین آن انجام دادیم تا رتبهبندی

در ســقف اعتبــارات پیشبینــی شــده بودجــه

امسال به اجرا دربیاید.

سرانه مدارس در حال واریز
به حساب مدارس
کاظمی ادامه داد :واکسیناسیون معلمان

تمام شــده و واکسیناســیون دانــش آموزان در
حال انجام است .امسال ،سال کامال متفاوتی
اســت .همه همت کردند و به کمک آموزش و
پــرورش آمدنــد .ســرانه بهداشــتی را دارنــد کم
کم تخصیص میدهند و بخشی محقق شده و
دارد به حساب مدارس واریز میشود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره

واکسیناسیون ابتداییها گفت :در هیچ کجای

دنیا ابتدایی ها واکسن نزدهاند ،اما در مدرسه
حضــور دارنــد .از مهمتریــن الزامــات رعایــت

فاصلــه اجتماعــی و قواعــد بهداشــتی اســت
کــه مــا قــول مــی دهیــم آن را رعایــت کنیم .در

کاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه وظیفــه مــن

اختیــار مدیــر مدرســه اســت که دانــش آموزان

همــه بخشهاســت گفــت :رئیــس جمهــوری

از واکسیناسیون نیز رعایت قواعد بهداشتی و

پیگیــری دغدغههــا و مطالبــات فرهنگیــان در
دســتور فوری درباره پرداخت معوقات دادند و

را گروهبنــدی کنــد و حتی در مقاطع باالتر پس
فاصله اجتماعی الزامی است.

وارد کشــور میشــود و ایــن واکســن بــه دیگــر

افراد نمیرسد و از مردم میخواهیم که سریعا
واکســنهای مــورد تاییــد وزارت بهداشــت کــه

سریعا ،واکسنهای مورد تایید وزارت بهداشت

را تزریق کنند.

وی خاطرنشان کرد :خدا را شاکریم که در

معتبر هســتند را تزریق کنند تا سیســتم ایمنی

ایام اربعین و آغاز هفته دفاع مقدس به عنوان

امروزه در دنیا مبتال به کووید ۱۹میشوند و جان

دهلــران حضور یافتیم و امیدواریم در جلســات

بــدن آنهــا مقــاوم شــود .بیشــترین افــرادی کــه
خود را از دست میدهند ،واکسن کرونا تزریق

نکردهاند و تقاضای بنده از مردم این اســت که

نماینــده دولــت ،در شــهر شــهیدپرور و مــرزی
با مسئوالن استانی و محلی ،بتوانیم مشکالت
و مسائل مردم و این منطقه را منعکس کنیم.

رئیس انجمن ویروسشناسی ایران:

رعایت نکردن پروتکلها پس از تزریق

واکسن میتواند اثر معکوس داشته باشد
به گفته رئیس انجمن ویروسشناسی ایران،

رعایــت نکــردن پروتکلهــا پس از تزریق واکســن

میتوانــد اثــر معکــوس داشــته باشــد ،قرنطینــه

هوشــمند که زمزمه آن وجود دارد ،اگر به صورت
واقعی اتفاق بیفتد کمک میکند که این نگرانیها

نیز برطرف شود.

علیجان تبرایی ،رئیس انجمن ویروسشناسی

ایران درپاسخ به این سوال که آیا انجام تست پی
ســی آر قبل از زدن واکســن برای اطمینان از مبتال
نبــودن بــه کرونا اقدامی صحیح اســت ،گفت :این

مســاله نــه شــدنی اســت و نــه از نظــر علمی هیچ

پشتوانهای دارد .ضمن اینکه کسانی که عالمت ابتال
به کرونا ندارند ،حتی اگر تست بدهند هم ممکن

اســت منفی باشــد چون درصدی از تستها منفی
کاذب هستند.

چه چیزهایی خوب است و کدام کار ضرورت دارد،
دچار آسیب هستیم .این باعث میشود که درمورد
سفرها و برگزاری تجمعات ،خیلی زود محدودیت ها

را کنار بگذاریم .در بسیاری از برنامهها و اجتماعات

پروتکلها رعایت نمیشــود و اینها خطر جدیتری
برای ما ایجاد میکند.

او افزود :واکسیناسیون باعث میشود زنجیره

انتقــال بیمــاری قطــع شــود ،امــا اگــر در ایــن دوره

پروتکلهــا را رعایــت نکننــد ،خــود واکسیناســیون

میتواند اثر معکوس هم داشــته باشد .واکسنها

پیشــگیریکننده آلودگــی نیســتند و فقــط مــرگ و

شدت بیماری را کاهش میدهند .کسی که واکسن

زده میتواند آلوده شود و ویروس در او دیده شود.

بــه ایــن دلیل که فرد به تازگی واکســن زده اســت،
ویــروس هــم بــا سیســتم ایمنــی جدیــد او مقابلــه

او افــزود :موضــوع مهــم ایــن اســت کــه افراد

میکند و سعی میکند ترفندها و هوشمندی اش

نداشــتن حــس بویایــی و چشــایی و عالیمی که به

مساله باعث میشود جهشهای جدیدی در ویروس

هیچ عالمتی مانند آبریزش بینی ،سرفه ،بدن درد،

طور معمول مربوط به کروناســت ،نداشــته باشند

و درصورتی که با بیمار کرونایی به تازگی ســروکار
داشــته یــا رفتــار پرخطری مانند رفتــن به تجمعات

داشته اند ،باید یک هفته صبر کنند و اگر عالمتی

نداشــتند میتواننــد واکســن بزننــد .همین کفایت
میکند و نیاز به تست پیسیآر نیست.

تبرایــی بــا پاســخ مثبت بــه این ســوال که آیا

بهتر نیست همزمان با وضع فعلی که از پیک پنجم

عبور کردهایم و زمان مناســبی برای تزریق واکســن

ایمنی ایجاد شده با واکسن را نیز خنثی کند .این

ایجاد شود.

تبرایی گفت :قطعا در کنار واکسیناسیون باید

با شدت و حدت بیشتری پروتکلها را رعایت کنیم.
وقتی به ایمنی جمعی مدنظر رسیدیم که با توجه

به ســویه دلتــا حداقل  ۸۰درصد اســت ،میتوانیم

به تدریج آزاد کردن برخی محدودیتها را تعقیب
کنیم.

او افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه فعــال فقــط ۲۰

درصــد جامعــه مــا دو دوز را گرفتهانــد که دو هفته

است ،برخی محدودیتها در اماکن و ترددها ایجاد

هم از آن گذشته باشد ،اگر این شرایط ادامه پیدا

اجتناب کنیم ،گفت :یکی از ایرادات درحال حاضر

و حتی ممکن اســت اثرات بدی هم داشــته باشــد.

شــود کــه از شــروع یک پیــک نزدیکتر و ســختتر

این است که ما همین که متوجه میشویم شیب

بیماری به ســمت پایین میرود ،رعایت پروتکلها

را کم میکنیم .تجمعات زیاد شــده و مراســمها و

برنامهها برگزار میشود .متاسفانه در تنظیم اینکه

کند قطعا واکسیناسیون تنها نجات بخش نیست

واکسیناسیون در کنار رعایت پروتکلها و مالحظاتی

کــه بــه جهــت اجرایی باید بــرای کنتــرل پدیدههای

مختلــف رعایــت شــود میتوانــد کمــک کنــد کــه از
موجهای آینده فارغ شویم.

