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مبادالت تجاری اتحادیه اروپا و استرالیا تحت
تأثیر بحران زیردریاییها
ترجمه :محمود نواب مطلق

مذاکــرات اتحادیــه اروپــا و اســترالیا

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا موضــوع مبــادالت آزاد تجــاری کــه از

پیشــران هســتهای خریــداری کنــد .ایــن

تصمیــم چالش بســیار بــزرگ دیپلماتیکی

مدتهــا قبــل برنامهریــزی شــده بــود بــه

را بین فرانســه واســترالیا به وجود آورد به

دلیــل ماجــرای زیردریاییهــای فرانســوی

نحــوی کــه دولت فرانســه اعالم کــرد دیگر

یک ماه به تأخیر افتاده است.

نمیتواند به استرالیا اطمینان کند.

کمیســیون اروپــا طی اطالعیــهای که

در حالــی کــه اتحادیــه اروپــا شــریک

فرانســه گذاشــت ایــن مطلــب را اعــالم

محســوب میشــود ،دولــت فرانســه در

تجــاری بســیار مهمــی بــرای اســترالیا

اول اکتبر(۹مهــر) در اختیــار خبرگــزاری
کــرد .میریام گارســی فِرِر ،ســخنگوی امور
تجاری کمیســیون اروپا ،در بروکســل ،مقر اتحادیه اروپا،

و واشــنگتن را بــه نشــانه اعتــراض بــه این تصمیــم دولت

بعدی مذاکرات ما با استرالیا برای دستیابی به یک توافق

متحــده آمریــکا  2۹ســپتامبر(۷مهر) بازگشــت؛ امــا هیــچ

مذاکرات پایان نیافته اســت ».او در ادامه افزود« :ما در

استرالیا وجود ندارد.

عمل .هنوز مباحث زیادی برای مذاکره باقی مانده است.

معتقد است :جانشین او به طرز ناجوانمردانهای فرانسه

در ایــن بــاره گفــت« :نکتــه مــورد تأیید آن اســت کــه دور

در مبــادالت آزاد تجــاری یــک مــاه بــه تأخیــر افتــاده ولــی

این مذاکرات بیشتر به محتوا اهمیت میدهیم تا سرعت

تعویــق یکماهــه مذاکــرات بــه مــا کمــک میکند تا خــود را

آمادهتر کنیم».

اقدامــی کمســابقه ،ســفرای خــود از کانبرا

نشــانهای بر بازگشــت ژان پییِر تِبولت ،ســفیر فرانسه در

ملکولــم تورنوبــول ،نخســتوزیر ســابق اســترالیا

را فریب داده است .او در گفتوگو با خبرنگاران در کانبرا
تأکیــد کرد« :اســکات موریســون ،نخســتوزیر اســترالیا،

قبــال نیــز یکــی دیگــر از مقامــات اتحادیــه اروپــا در

عمــل ناشایســتی در فســخ قرارداد خرید زیــر دریاییهای

بــود کــه ایــن دور از مذاکرات به ماه نوامبر (اواســط آبان)

فریب خورده و در حق او اجحاف شده است .این خیانت

استرالیا ،که قرار بود برای شرکت در این مذاکرات به اروپا

بدی دارد که مدتهای طوالنی باقی می ماند».

کانبرا (پایتخت استرالیا) به خبرگزاری فرانسه اعالم کرده

موکول شده است .از سوی دیگر دان تحان ،وزیر تجارت
سفر کند با کم اهمیت خواندن این تصمیم به خبرگزاری

فرانســه گفــت« :مــا واکنــش فرانســه را در موضــوع زیــر
دریاییهــا درک میکنیــم امــا هرکشــوری حــق دارد منافع

ملی خود را در نظر بگیرد و استرالیا نیز چنین کرد».

ضرورتحمایتهدفمند
از لوازم خانگی

اســترالیا و متحدانش فراخواند .ســفیر فرانســه در ایاالت

فرانســوی انجــام داده اســت .فرانســه نیــز معتقــد اســت

به اعتماد فرانسویان در روابط ما با اروپاییان بسیار تأثیر
اتحادیــه اروپــا ســومین شــریک بــزرگ تجــاری

استرالیاســت .در ســال  )۱۳۹۹(2۰2۰مبــادالت تجــاری

بیــن آنهــا بالغ برای  ۳۶میلیــارد یورو و مبادالت در بخش

خدمــات بالــغ بــر  2۶میلیــارد یورو بــوده اســت .مذاکرات

لیال ابوالفتحی

کنــد ،گفــت« :مــا همچنــان خــود را بــرای دور دوازدهــم

شــود .مذاکــرات تجــاری از ســال  )۱۳۹۷(2۰۱8آغاز شــده

گرفت.

مذاکــرات آمــاده و تــالش میکنیــم بــه توافــق در زمینــه
مبــادالت آزاد تجــاری دســت یابیــم؛ توافقــی کــه منافــع

استرالیا و اتحادیه اروپا را تأمین کند».

اســترالیا در ماه ســپتامبر( اواسط شــهریور) تصمیم

گرفــت قــرارداد خرید  ۱2زیر دریایی فرانســوی با پیشــران

معمولی را به ارزش  ۹۰میلیارد دالر استرالیا ( 55میلیارد
یــورو) فســخ و بــه جــای آن ناوهــای جنگــی آمریکایــی با

 )۱۴۰۰به توافق نهایی دست یابند .نکته قابل توجه آنکه

هــر دو کشــور فرانســه و اســترالیا در ابتــدای ســال 2۰22
( نیمــه دی  )۱۴۰۰درگیــر انتخابــات هســتند و رســیدن به

توافــق نهایــی در مذاکــرات میتوانــد بــه نحــو خوشــبینانه

میسر باشد.

منبع :راشاتودی

ایســتگاههای بنزیــن در انگلیــس

برق زمستانی را تضمین کنند.

در اســتفاده از انــرژی در چیــن ،افزایــش

راحتتــر باشــد؛ زیــرا روســیه بــر تامیــن

قیمــت نفــت ،گاز طبیعــی و زغال ســنگ،

است.

ممکــن اســت ،فکــر میکنیــد جهــان

بــه ناگهــان دچــار کمبود انرژی شــده اســت؛ امــا قطعا در

اشــتباه هســتید .ایــن اختــالالت در تامین انــرژی به آنچه

فکر میکنید شــبیه نیســت .فشارها بر مصرفکنندگان و
مشاغل بسیار شدید است.

بــا جمعبنــدی اتفاقــات بــه نظــر میرســد دلیــل این

اتفــاق افزایــش تقاضای انــرژی پس از بحران کروناســت
کــه باعــث افزایــش قیمت نفت ،گاز و زغال ســنگ شــده
اســت .همچنیــن محدودیتهــای مــداوم عرضــه توســط

کارتــل نفتــی اوپــک و تنگناهــای حمــل و نقــل جهانی که
توزیــع ســوخت را دچــار اختــالل کــرده اســت ،از دیگــر
عوامل تاثیر گذار است.

امــا لیســتی کــه عوامــل کمبــود انــرژی را بــه طــور

جداگانه و مورد به مورد بررسی میکند ،طوالنیتر است
و نشــان میدهــد کــه این اختــالل ها بیشــتر از کمبود در
عرضــه جهانــی انــرژی بــه سیاســتهای محلــی و پویایــی
منطقهای وابسته است.

قیمــت نفــت در هفته جــاری برای اولین بار در ســه

ســال اخیــر نــرخ  8۰دالر در هــر بشــکه را شکســت و گاز
طبیعی و زغال سنگ نیز قلههای قیمتی چندساله را فتح

کردند.

ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) و

کشــورهای همپیمــان هفتــه آینــده گــرد هــم میآینــد تــا

تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا تولیــد مازاد خــود را بــرای کاهش
قیمتها رها کنند یا در سطح تولید گذشته نگه دارند.

در ادامه خالصهایاز آنچه باعث اختالل در بازارهای

انرژی می شود آورده شده است:

صدای شکستن چین
پکــن بــه دلیــل دشــوار شــدن عرضه زغال ســنگ که

ناشــی از بررســیهای شدید ایمنی در معادن چین است،

ســهمیهبندی برق برای مشــاغل تشــنه انرژی را آغاز کرده
اســت .ایــن بررســیهای ایمنــی تولیــد را در نیمههای اول

سال به زیر سطح سال گذشته رسانده است.

کاهش تولید زغال سنگ به نوبه خود باعث افزایش

شــدید قیمت زغال ســنگ حرارتی محلی شــد که امســال

رکــورد پیاپــی را ثبــت کرده و بیش از  8۰درصد نســبت به
سال گذشته افزایش قیمت یافته است.

از آنجــا کــه پکــن قیمــت بــرق را تعییــن میکنــد،

نیروگاههای زغال سنگی نتوانستهاند با هزینه های باالی
زغــال ســنگ از لحاظ اقتصادی بــرق تولید کنند و در حال
تعطیلی هستند.

گلدمــن ســاکس تخمیــن زده اســت کــه  ۴۴درصــد

از فعالیتهــای صنعتــی چیــن با کمبود برق مواجه شــده
است.

شــورای بــرق چین کــه نماینــده تامینکننــدگان برق

است روز دوشنبه گفت که شرکتهای تولید برق با زغال

سنگ ،کانالهای تأمین ذغال سنگ خود را به هر قیمتی

در ســالهای گذشــته بــه دلیــل کیفیــت پاییــن محصــوالت

داخلــی ،خدمــات پس از فروش ضعیف و طراحی قدیمی و به روز
نبــودن آنهــا بیشــتر مصرفکننــدگان تمایل به خرید لــوازم خانگی

بــازار ایــران را تــرک کردنــد و طبــق مصوبه اولیه شــورای هماهنگی

افزایــش هزینههای برق در اتحادیه اروپا

اتفاقاتــی اســت کــه در حــال رخ دادن

داشته است.

تمایل پیدا کرد.

اما معاملهگران زغال سنگ میگویند

پیش از آغاز زمستان ،محدودیت اجباری

داشته و در این روند حرکتی ،این صنعت فرازونشیبهای زیادی

ســران ســهقوه در ســال  ۱۳۹۷واردات لــوازم خانگــی ممنــوع و بــا

در سایت روزنامه بخوانید:

در حــال تعطیــل شــدن اســت .همچنیــن

کشــور جایگاه خاصی در اشــتغالزایی و ارزآوری

چند سال پیش به دلیل تشدید تحریمها ،شرکتهای کرهای

گسترش میدهند تا بتوانند تامین گرما و

یافتن منابع تازه برای واردات ممکن است
نیــاز بــرق اروپــا تمرکــز کــرده اســت ،باران
باعــث قطــع تولیــد اندونزی شــده اســت و

محدودیتهــای حملونقل مانع واردات از
مغولستان میشود.

صورتحسابهای برق اروپا
قیمت روشــن نگه داشــتن چراغها در اســپانیا ســه

برابر شده است ،که نشاندهنده افزایش قبضهای برق

در سراســر اتحادیــه اروپــا در طــی هفتههای اخیر اســت.
افزایش هزینههای برق نگرانی برای یک زمســتان ســخت

را افزایــش داده اســت؛ زیــرا خانوارهــا گرمــا میخواهند و
مصرف را به اوج فصلی میرسانند.

دلیــل افزایــش هزینههــا در اروپــا ،تالقــی عوامــل

متعــدد محلــی اســت؛ از جملــه ذخایــر کــم گاز طبیعــی و
محمولههــای خارجی ،تولید ناچیــز از نیروگاههای بادی و

مــزارع خورشــیدی منطقــه و تعمیر و نگهداری نشــدن که
باعــث نیمــه خاموش شــدن ژنراتورهای هســتهای و دیگر

نیروگاهها شده است.

زمانبندی ســخت اســت و انتظار می رود تقاضا در

ماههــای آینــده افزایــش یابــد .امــا بازگشــت نیروگاهها از

تعمیــر و نگهــداری و راهاندازی خط لوله گاز نورد اســتریم
 ،2کــه اخیــرا ً از روســیه بــه آلمــان تکمیــل شــده اســت،

میتواند در نهایت بازارها را تعدیل کند.

در همیــن حــال ،اســپانیا ،ایتالیــا ،یونــان ،بریتانیــا و

دیگر کشورها در حال برنامهریزی برای پارهای از اقدامات

تمدیــد ایــن مصوبــه ،ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان ســال

 ۱۴۰۰نیــز مصــوب شــد .هــدف از ایــن ممنوعیت حمایــت از تولید
داخــل بــود امــا بــا تمــام ایــن حمایتها که تاکنــون هم ادامــه دارد

چالشهای زیادی در پی داشته است.

قیمــت بــاالی لوازم خانگی داخلــی و حتی باالتر بودن قیمت

آن نســبت بــه برندهــای مطرح دنیــا و تامین نکردن بــازار از جمله
مشــکالتی بود که مصرفکننده در این ســالها با آن روبهرو بوده
است.

بــه گفتــه فعــاالن این حــوزه ،اکنون بــازار لــوازم خانگی دچار

رکــود اســت و دلیــل ایــن رکــود نیز قیمتهــای باالی لــوازم خانگی

اســت و ناتوانــی مــردم در خریــد اســت .حتی مردم بــه جای خرید

لــوازم خانگــی نــو بیشــتر اقــدام بــه تعمیــر لــوازم خانگــی قبلــی و
همچنین خرید اجناس دست دوم میکنند.

چنــد روزی اســت کــه زمزمــه واردات دوبــاره لــوازم خانگــی

برندهــای الجــی و سامســونگ بــه گــوش میرســد و ایــن موجــب
واکنش دستاندکاران این عرصه شد .تولیدکنندگان معتقدند که

واردات در این زمان که صنعت لوازم خانگی در حال ثبات اســت؛
ضربه ســنگینی به آن محســوب میشــود اما مخالفان ممنوعیت

واردات معتقدند که در این صنعت انحصار به وجود آمده است و
این حق مصرفکننده اســت که حق انتخاب داشــته باشد و کاالی

باکیفیت را با قیمت منطقی تهیه کند.

این ممنوعیت واردات در ایران منحصر به لوازم خانگی نیست

و در گذشــته هم به بهانه حمایت از تولید داخلی در ســال  8۹با

ممنوعیــت در واردات خــودرو نمــود تازهای پیدا کــرد .رهبری در آن

ســال به این موضوع ورود کرد اما با گذشــت تقریبا ۱۰ســال از این
ممنوعیت و مهلت به تولیدکنندگان خودرو که بتوانند این صنعت

ملی هستند .این اقدامات از یارانه گرفته تا تعیین سقف

هزینههاست .این حمایتها به دلیل بهبود اقتصاد پس

کارآمدی این کمیته ،مهلت دو هفتهای داد و تاکید کرد حمایت از

قیمــت بــا هــدف حمایــت از شــهروندان در برابــر افزایش

مطالبــات بانکهــا» بــرای ارائــه راهکارهــای افزایش اختیــارات و

از همهگیری کرونا اتفاق افتاده است.

تولید ،وظیفه اصلی بانکهاست.

سوخت کار میکنند

افزایــش خریــد وحشــتناک راننــدگان باعــث خشــک

شــدن پمپهای ســوخت در شهرهای بزرگ بریتانیا شده

اســت کــه یکــی از بدترین اختــالالت انــرژی در بریتانیا در

طی دهههای اخیر اســت .در حالی که دولت درخواســت

حفــظ آرامــش کرده اســت ،در ایســتگاههای پمــپ بنزین

درگیری آغاز شده است.

اما مشــکل کمبود بنزین نیســت؛ این مشکل ناشی

از کمبود کامیونداران برای انتقال سوخت از پاالیشگاهها
بــه خردهفروشــان اســت؛ یکــی از عــوارض جانبــی عجیب
خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا که باعث کمبود اشــخاص
دارای گواهینامــه حمــل ســوخت شــده اســت .همچنیــن
تعویــق آمــوزش کامیونــداران در دوران همهگیــری کرونــا

باعث این کمبود شده است.

کــی درســت می شــود؟ دولــت نخســتوزیر بوریس

جانســون به هزاران راننده کامیون خارجی برای رســاندن
ســوخت بــه بــازار روادیــد موقــت داده اســت .ارتــش برای

کمــک آمادهبــاش اعــالم کــرده و امیــدوار اســت قبــل از
تعطیالت نظم در پمپهای بنزین برقرار شود.

منبع :رویترز

ایــن حمایــت از صنعــت لــوازم خانگی هم بــدون در

نظــر گرفتــن مولفههایی چون شــرط زمانــی ،کیفی،
میزان تولید و رقابتپذیر کردن آن سرنوشت صنعت

خودرو را دوباره تکرار میکند.

نیست و پیشنهاد ما به دولت این است که متناسب با شرکتهای

تولیدی در کشور که توانستند ظرفیت بازارهای خارجی را بگیرند

و از کیفیــت باالیــی برخوردارنــد و در حــوزه رقابتــی میتوانند ورود
کنند؛ سیاستهای حمایتی اتفاق بیفتد و شرکتهایی هم که به

هر دلیل میخواهند هزینههای مازاد خود را به مردم تحمیل کنند

و در فضای رقابتی نیستند برای آنها هم یک تصمیم گرفته شود.

حمایت مطلق به صالح نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد :حمایت

حمایت از لوازم خانگی مطلق نیست

مطلق از فعالیت در صنعت لوازم خانگی بهصالح کشور نیست ،اما

روز گذشــته محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیــس کمیســیون

خارجی برای به دست آوردن بازارهای منطقهای است.

اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی در بخــش خبــری  2۱شــبکه

مشروط به حضور در بازارهای خارجی و مشارکت با تولیدکنندگان
پورابراهیمــی دربــاره تمدیــد مصوبــه شــورایعالی هماهنگی

یــک ســیما گفــت :حمایت از صنعــت لوازم خانگــی حمایت مطلق

اقتصــادی بــرای ممنوعیــت واردات لــوازم خانگــی هم افــزود :هنوز

تولیدکننــدگان خارجــی جهت به دســت آوردن بازارهای منطقهای

وجود دارد و برای آینده وضع بازار بررسی میشود و تصمیمگیری

نیســت بلکه مشــروط به حضور در بازارهای خارجی و مشارکت با
اســت .او افــزود :بــا توجــه بــه تصمیمهایی که در حــوزه حمایت از

تصمیمــی اتخــاذ نشــده اســت و تــا پایــان ســال مصوبات گذشــته

برای آینده اتخاذ خواهد شــد .او خاطرنشــان کرد :در قیمتگذاری

تولید در سالهای اخیر انجام شده است بهویژه مصوبهای که در

محصــوالت لــوازم خانگــی نــگاه مجلــس ایــن اســت کــه دولــت و

امکان ســاخت در داخل کشــور داشــت ،ما این ظرفیت را در حوزه

و تولیدکننــدگان بایــد بهــای تمامشــده را کاهــش دهنــد و ایــن
قیمتهایی که در بازار میباشد قطعا ًباید کاهش پیدا کند.

ســال  ۹۷دربــاره عــدم واردات حــدود  ۱۴۳۰قلــم کاالی وارداتی که

لوازم خانگی در کشور شاهد بودیم که هم بتواند ظرفیت تولید را
افزایش دهد و هم عمق ساخت داخل را بهشکلی ارتقاء ببخشد.

بر اساس گزارشها ،حدود 25درصد توانستند ظرفیت ساخت را

در داخل کشور افزایش دهند.

رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی درباره

وزارت صمــت در حــوزه قیمتگــذاری ورود جــدی داشــته باشــند

حمایــت از تولیــد در کشــورهایی کــه در حــوزه لــوازم خانگــی

دارای برند جهانی هســتند نشــان داده اســت که حمایت از تولید

دارای جنبههــای مختلفــی اســت کــه یکــی از آنهــا حمایتهــای

تسهیالتی ،مالیاتی و بیمهای است .حسن ارائه اینگونه خدمات و

حق انتخاب برای کیفیت ،تنوع و قیمت لوازم خانگی در بازار هم

تسهیالت این است که هزینه تولید کاهش مییابد و مصرفکننده

نیازمند این هستیم که کیفیت ارتقای بیشتری داشته باشد و در

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگی هم معتقد اســت

گفــت :در بعضــی از اقــالم اینچنیــن اســت ولــی در بعضــی اقالم

رقابت با همکاریهای مشترک سرمایهگذاری بتوانیم این ظرفیت
را افزایــش دهیــم ،امــا در بعضــی از اقــالم ایــن اتفــاق رقــم خورده
است.

پورابراهیمــی تصریــح کــرد :در بخــش قطعات کوچــک لوازم

خانگــی بهنظــر میرســد نیازمنــد یــک ســاختار جدیــد و در بخــش
قطعات بزرگ لوازم خانگی هم نیازمند افزایش کیفیت هستیم.

او اضافــه کــرد :البتــه نگرانــی از ایجــاد رقابتی نبــودن هم در

بعضــی از زمینههــا وجــود دارد که با سیاســتهای وزارت صمت و
حمایتهای مجلس؛ این دغدغه برطرف میشود.

پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان

داخلی با تهدیداتی مواجه هســتند ،آیا در شــورایعالی هماهنگی

اقتصــادی بــرای ایــن تهدیــدات تدابیــری شــده اســت هــم گفــت:
مصوبــهای کــه در ســال  ۹۷انجــام شــد بهقــوت خود بــرای حمایت

باقی است و اگر این ظرفیتهای جدید که در کشور به جلو میرود

نیازمندی ما را کاهش دهد؛ بنابراین میزان واردات را باید کاهش
دهیم و عمال ًتولید داخل را جایگزین واردات کشور میکنیم.

او اضافه کرد :شــاهد روند رو به رشــد در تولید لوازم خانگی

تاوان افزایش قیمت و بیکیفیتی محصول را نمیدهد.

کــه بایــد در ایــن صنعــت یــک اســتراتژی خــاص اجــرا شــود .اکبــر
پازوکــی میگویــد :صنعــت لوازم خانگــی در ایران کمتــر از صنعت
نفت نیســت اما متاســفانه این صنعت در ۴۰سال گذشته متولی
نداشته است و هیچگاه نقشه راهبردی برای صنعت لوازم خانگی

و خودکفایی آن در کشور وجود نداشته است .او با تاکید بر اینکه
دولــت بایــد به تولیدکنندگان لوازم خانگی کمک کنــد ،اظهار کرد:
دولت باید هزینههای سربار تولید مانند مالیات ،مالیات بر ارزش

افزوده ،هزینههای بیمه تامین اجتماعی را کاهش دهد.

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان لــوازم خانگی

اظهار کرد :نباید تولیدکننده را به حال خود رها کرد زیرا اگر زنجیره

بیــن تامیــن مواد اولیــه ،تولید ،توزیع و خدمات پــس از فروش در
چرخه لوازم خانگی دچار اختالل شــود در درجه اول مصرفکننده
متضرر میشود.

دیروز هم در خبرها به نقل از رئیس سازمان صنعت ،معدن

و تجارت (صمت) آمده بود که ســه نوع تســهیالت ،شــامل جهش

تولیــد ،طــرح تــام و رونــق تولیــد از طریــق ســامانه بهینیــاب ارائه
میشود.

مهلت دو هفتهای رئیس دستگاه قضا به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها»
رئیــس قــوه قضائیه به «کمیته فرادســتگاهی رســیدگی به

ایستگاههای بنزین انگلیس بدون

بــه اهداف مورد نظر دســت یابد و جــای دفاع ندارد.

صنعــت لوازم خانگی با پیشــینه دیرینه در

نمایندگیهــای مجــاز ،ایــن بازار به ســوی برندهای مطــرح خارجی

ترجمه :سلیم حیدری

این نشان میدهد که صنعت خودروسازی نتوانسته

صنعــت خــودرو گریبــان ایــن صنعــت را خواهد

خارجــی داشــتند کــه بــا ورود محصــوالت کــرهای و آلمانــی و ایجاد

کمبود انرژی جهانی یا بحرانهای منطقهای؟

مجلس مطرح شده است رهبری سکوت کردهاند و

تولید و رقابتپذیری آن امکانپذیر نیست و در

او بــا تأکیــد بــر اینکــه قــرار بــود بــا والدیــس

بود و دو طرف امیدوار بودند تا پایان سال ( 2۰2۱زمستان

جایی نرســیده اســت و اکنــون کــه واردات خودرو در

نظــر گرفتن شــرط زمانی و کیفــی ،تعیین میزان

پیش رو قرار بود در زمینههای مبادالت تجاری و خدمات

دومبرووســکیس ،کمیســر اروپــا در امــور تجــارت مالقات

و ســلیقه و خواســت مصرفکننده را تامین کنند به

حمایــت از صنعــت لوازم خانگی بــدون در

صورت نبود چنین دیدگاه و برنامهای سرنوشت

و ســرمایهگذاریها و مالکیت معنوی بین دو طرف برگزار

در سایت روزنامه بخوانید:

را بهبــود دهنــد و بــه پــای برندهای خارجی برســانند

هســتیم ،ولــی اآلن ایــن میــزان تولیــد پاســخگوی کل نیــاز جامعه

مهمــی داشــته باشــند فســاد چه در بانــک چه در قــوه قضائیه چه

در دســتگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشــد باید مبارزه جدی شــود
تا سرایت نکند.

محســنی اژهای در نشســت با کمیته فرادستگاهی رسیدگی

بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان حجتاالســالم و المســلمین

به مطالبات غیرجاری بانکها اضافه کرد :حمایت جدی از تولید در

مطالبات غیر جاری بانکها» که با حضور مسئولین عالی قضائی،

است و بانکها از پایههای اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و

محســنی اژهای در جلســه «کمیتــه فــرا دســتگاهی رســیدگی بــه

شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب

بانــک مرکــزی ،وزارت اقتصــاد ،وزارت اطالعات ،ســازمان اطالعات

مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریمها و

شــد گفــت :ایــن کمیته از ســال  ۹۳تا کنون تشــکیل شــده اســت

در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ
واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود

ســپاه پاســداران انقالب اســالمی ،مدیران عامل بانکها تشــکیل

عنــوان شــده کــه  ۱۶۳جلســه هــم برگــزار کرده اســت کــه طی این

جلسات به  ۱2پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد

پرونده نشان میدهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده

است و تعداد باالیی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت .او افــزود :ســوال میکنــم آیا از
ســال  ۹۳تاکنون به مجموعهای از آســیبها رســیده اید که بشود
دستورالعمل در مورد حل این چالشها تهیه کرد؟

محســنی اژهای از اعضــای کمیتــه ایــن پرســش را مطرح کرد

که ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی مالحظه حمایت از تولید و
تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟

رئیــس عدلیــه بــا یــادآوری اینکه حمایــت از تولیــد داخلی بر

همه دســتگاهها الزم اســت خاطرنشــان کرد:حمایت از تولید یکی

از وظایــف اصلــی بانکها میباشــد و در ایــن زمینه باید به صورت
عملی فعالیت داشت .او با بیان اینکه فساد سرایت میکند اضافه

کــرد :مبــارزه همــه جانبه نگر با فســاد جزو دســتور کارهای اصلی
قــوه قضائیه اســت که بانکها هم بایــد در این زمینه ایفای نقش

کمک به فعاالن اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.

او تاکید کرد :در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد

تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت

تسهیالت و هزینهکرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود
دارد بایــد راهحــل آن بــا کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک

قانون و دستورالعمل شود.

رئیــس عدلیــه افــزود :کمیتــه فرادســتگاهی رســیدگی بــه

مطالبات بانکها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین

را متناســب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشــتری را،
اما کسی نباید به نام تولید سوءاستفاده کند.

او اضافه کرد :اگر کسی که به نام تولید تسهیالت میگیرد،

بانکها بر روند هزینهکرد تسهیالت
نظارت کنند
رئیس دستگاه قضا گفت :بانکها باید عالوه بر اعتبارسنجی

و اخــذ وثایــق الزم بــر رونــد هزینهکرد تســهیالت هــم نظارت کنند
و مطالبات را بهموقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند.

محســنی اژهای گفت :همه باید ملتزم به قانون باشــند؛ اگر

قانونی اشــکال دارد باید اصالح شــود ،اما زیرپاگذاشــتن قانون از
هیچکس به ویژه مدیران عالی دستگاهها قابل پذیرش نیست ،اما

گاهی برخی بانکها خودشان قانون را دور میزنند!

رئیــس قــوه قضائیــه تصریــح کرد :همــه موظف به مبــارزه با

فســاد بانکــی هســتیم ،امــا مدیــران بانکها بایــد پیشــگام مبارزه
باشــند ،فرقی نمیکند مدیر و کارمند بانک یا مشــتری یا ضابط و

قاضی مرتکب فســاد ،تخلف و سوءاســتفاده شــود؛ اگر با فاســد،
متخلف و سوءاســتفادهگر برخورد نکنیم فســاد به دیگر بخشها

هم سرایت میکند .وی تصریح کرد :اگر مدیران عامل یا مدیران
شــعب بانکی از ســوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تســهیالت

به افراد ســفارش شــده تحتفشار هســتند ،باید از آنها در برابر
ایــن اعمــال نفوذهــا حمایت شــود تا مجبور به انجــام اقدام خالف

قانون نشوند .اگر کسی مرتکب لغزش یا سواستفاده شد باید با

او برخورد صحیح ،ســازنده و بازدارنده شــود .وقتی کســی مرتکب

تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصالح

اما آن را صرف ســرمایهگذاری در حوزه ارز ،ســکه ،زمین و مســکن

است نباید با مانند مجرم برخورد کرد.

کرده و هم در بازار اخالل ایجاد کرده که ضررش بیشــتر از تأخیر

فرادســتگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها برای ارائه راهکارهای

میکند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینهکرد تسهیالت تخلف

در تسویه حساب با بانک است.

در پایــان ،رئیــس دســتگاه قضا مهلت دو هفتــهای به کمیته

تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
اخبـــــــــــــــــار

گوگل ارائه سرویس
بانکداری را لغو کرد
گــوگلبــهدلیــلتاخیرهایمتعددارائهســرویس

بانکداریمبتنیبراپگوگلپیرامتوقفکردهاست.
ســرویس پلکــس ( )Plexرا متوقــف کــرده اســت .هدف

رئیسمجمعوارداتعنوانکرد:تبدیلبازار
محصوالتآرایشیوبهداشتیبهجوالنگاهقاچاق
رئیــس مجمــع واردات ،بــا گایــه از

این سرویس ارائه سرویسهای بانکداری به کاربران از

افزایــش بیرویــه محصــوالت آرایشــی و

بــا کمــک ایــن ســرویس کاربــران میتوانســتند

بازارفرآوردههایآرایشــیوبهداشــتیرابه

طریق اپلیکیشن گوگل پی بوده است.

حسابهای بانکی افتتاح و از طریق اپ آنها را مدیریت
کننــد .ســرویس مذکــور قرار بود به کاربــران اجازه دهد
به حساب بانکی یا پس اندازی وارد شوند که بانکهای

ســنتی بــه کاربــران ارائــه میکننــد و کاربــر میتوانــد از

طریق اپ آنها را مدیریت کند .طبق گزارشی که نشریه
وال اســتریت ژورنــال منتشــر شــده ،گــوگل پــروژه را به
دلیــل تأخیرهــای متعــدد رهــا کرده اســت .عــاوه بر آن
مدیر ارشدی که برای توسعه این پروژه فعالیت میکرد

نیز شرکت را ترک کر ده است.

البتــه ارائه ســرویس پلکــس به معنای آن نبود که

گــوگل به طور مســتقیم بــا بانکها رقابت میکرد .بلکه

این شرکت فناوری تصمیم داشت تا با مؤسسات مالی

مختلفــی همــکاری کنــد که حســابهای بانکــی را بدون
کارمزدهــای ماهانــه و حداقل تراز حســاب برای کاربران

فراهــم میکردنــد .اپ گــوگل نیــز مانند دیگــر بانکهای

آنایــن بــه کاربران اجازه میداد تا مواردی مانند ســقف

پس انداز و انتقال وجه خودکار را تعیین کنند.

این شرکت در ایمیلی اعام کرد :همچنان معتقد

اســت مشــتریانی کــه بــه دنبــال راههایی ســادهتر برای

پرداخــت هزینــه خریدهــای آنایــن هســتند ،متقاضــی

چنیــن سرویســی خواهنــد بــود ،امــا گــوگل اکنــون روی

توانمندســازی ســرویسهای دیجیتــال بــرای بانکهــا و

مؤسسات مالی دیگر فعالیت میکند.

خروج  ۱۷۷هزار زن از بازار کار

بهداشــتیقاچــاقدربــازارکشــور،گفــتکه
جوالنگاهقاچاقتبدیلکردهاند.

علیرضــا مناقبــی ،در حاشــیه نشســت

مفید اســت .در نمایشــگاه بینالمللی بیست و هشتم،

بایــد اعتــراف کنــم کــه دولــت و بــه خصــوص

عــاوه بــر شــرکتهای داخلــی ،دو شــرکت از هنــد و

ســازمان غــذا و دارو و وزارت صمــت در ایــن

همچنیــن نمایندگانی از کشــورهای ایتالیا ،آلمان ،ژاپن

ســه ســال اخیر که بــرای واردات فرآوردههای

و ترکیــه حضــور دارند که جدیدترین دســتاوردهای خود

آرایشــی و بهداشــت ممنوعیــت و محدودیــت

را به نمایش میگذارند.

ایجاد کرده ،در واقع خودزنی کرده است.

تعــداد شــرکتکنندگان در نمایشــگاه امســال در

وی ادامــه داد :متأســفانه بــه جای اینکه

مقایســه بــا دوره گذشــته  ۳۰درصــد افزایــش داشــته

بــه تاجری که شناســنامه دار اســت و واردات

اســت .در نمایشــگاه بیســت و هشــتم ،تولیدکننــدگان

رســمی انجام میدهد ،اجــازه فعالیت دهند،

داخلی ماشــینآالت در حوزه دستگاههای پرکن حجمی

زمینــه را بــرای فعالیــت گســترده و لجــام

ویژه بســتهبندی محصوالت خوراکی و جعبه چســبانی،

گسیخته قاچاقچیان فراهم کردهاند.

حضــور پررنگــی دارنــد .بــه دلیــل محدودیتهای ناشــی

مناقبــی اضافــه کــرد :تولیــد ،تــاج ســر

داشــت .رئیــس مجمــع واردات افــزود :بعد از

گذشــت ســه ســال از محدودیت و ممنوعیت
واردات فرآوردههــای بهداشــتی و آرایشــی،

جمعیتشاغلزنانکمشدهاست.

به گزارش ایســنا ،گزارش اخیر مرکز آمار ایران در

رابطــه بــا وضع بــازار کار از افزایش نــرخ بیکاری به ۹.۶

درصد در تابستان امسال حکایت داشت.

همچنیــن از جمعیــت شــاغل نســبت به تابســتان

از کرونا ،هیچ نشســت تخصصی در نمایشــگاه امســال

بــه این نتیجه رســیدهایم که دفــاع کورکورانه
از تولیــد ،مانــع توســعه تولیــد و مانــع ارتقای

کیفــی ســامت اســت و بهتــر اســت هرچــه

زودتر در این رابطه تجدید نظر شود.

وی ادامــه داد :االن میبینیــم کــه برخی

صنایــع ،جــز ضــرر و خســارت ،چیــزی بــرای
کشــور ندارنــد و ایــن نشــان میدهــد که برای
حمایــت از تولیــد داخــل بایــد دنبــال صنایعی

باشیمکه مزیت نسبی داشته باشد.

مناقبــی تاکید کــرد :باید مصرفکننده را

راضــی نگــه داریــد و برای این مهــم ،راهی جز
هم افزایی و هم فکری و همراهی بخشهای

مختلف اقتصاد وجود ندارد.

وی تصریح کرد :ادامه جلســات مشترک

میــان فعــاالن و واردکننــدگان رســمی اقــام

بهداشتی و آرایشی با مسئوالن وزارت صمت،

ســازمان غــذا و دارو و ســتاد مبــارزه با قاچاق

کاال و ارز ،یــک ضــرورت اســتراتژیک بــرای

رســیدن به نقطه تعادل و رهایی از مشــکات

و گرفتاریهــای ایــن حــوزه اســت و امیــدوارم

مســئوالن و مدیــران جدیــدی کــه ســکان امور
را بــه تازگی به دســت گرفتهاند ،هشــدارهای

مــا را جــدی بگیرنــد و از تجربیات گردآمده در

تشکلهای تخصصی ،بهرهبرداری کنند.

پارســال  ۱۳۶هــزار و  ۵۸۴نفــر کــم شــده اســت که این
آمار در جمعیت زنان خود را نشان میدهد.

بررســی جزئیــات ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت

که در دوره مورد بررســی از  ۲۳.۴میلیون نفر جمعیت

شــاغل بیــش از  ۱۹.۹میلیــون نفــر را مــردان تشــکیل
دادند که تعدادشــان نســبت به تابستان پارسال حدود
 ۴۰هزار نفری رشد دارد .اما مجموع زنان شاغل در این

بازه زمانی حدود ســه میلیون و  ۴۹۲هزار نفر بوده که

افزایشقیمتخودروهایچینیادامهدارد
هرچنــد زمزمــه واردات خــودرو تاثیــر

بیایکــس  ۷آلتیمت میرســد که در یک ماه

داشــت،امــاترمــزافزایشبهــایخودروهای

قیمــت را در پیــش گرفتــه اســت .مقــام آخر

مثبتــیدرکاهشقیمتخودروهایخارجی

چینــیرابریــدوایــنمحصــوالتدرســایه
وســکوتخبــریبــاافزایــشقیمــتهمــراه

شدند.

در رابطــه بــا وضــع بیــکاری بیــن زنان و مــردان نیز

آمار نشان میدهد که از حدود دو میلیون و  ۴۹۶هزار

نفــر بیکار در تابســتان امســال بالغ بــر  ۱.۷میلیون نفر
مــردان بــوده انــد و جمعیــت زنــان بیکار بــه  ۷۵۱هزار و

 ۲۳۹نفر رســیده اســت .بر این اســاس ،گرچه از تعداد

مــردان بیــکار حــدود  ۷۰۰۰نفر کم شــده اما به جمعیت
زنان بیکار  ۲۵هزار و  ۸۰۶نفر افزوده شده است.

رئیس جامعه تورگردانان:
قرار نیست سیل گردشگر
در ایران راه افتد
رئیــسجامعــهتورگردانــانمیگویــدآزادشــدن

ویزایتوریســتیایرانبهمعنایســرازیرشــدنســیل
گردشگرانخارجیبهکشورنیست.

بــه گزارش ایســنا ،ابراهیم پورفــرج در وبینار مرور

تاریخچــه گردشــگری ورودی در ایــران کــه همزمــان بــا
هفته گردشگری برگزار شد ،با اشاره به موافقت دولت

بــا ازســرگیری صــدور ویــزای توریســتی ایران پــس از ۱۹

مــاه توقــف ،اظهــار کــرد :آغــاز صــدور ویزای گردشــگری
بــه معنــی راه افتادن ســیل گردشــگران ورودی به ایران
نیست .شرکتهای گردشگری تازه باید با طرف خارجی
گفتوگــو کننــد ،تــا حــاال این مذاکــرات انجام نمیشــد،

چــون مــا جــواب واضــح و روشــنی دربــاره وضــع پذیرش
گردشــگر خارجــی در ایــران نداشــتیم .ایــن تصمیــم

(ازسرگیری صدور ویزا) که با کمک آقای ضرغامی ،وزیر

بــه دنــده اتوماتیــک میرســد کــه از ابتــدای
مــاه جاری تاکنــون  ۵میلیون تومان افزایش

تبدیــل شــده اســت ،موضوعی که توجــه را از

خــودرو مطــرح اســت ،محصــوالت مونتــاژی

نفر از تعدادشان کاسته شده است.

نیــز بــه جک اس  ۵بــا موتور  ۲لیتری مجهز

از محصوالت چینی که حتی  ۵ســال هســت

هســتند که کمترین قیمت این لیســت ۷۵۰

در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۱۷۷ ،هزار و ۵۲۸

کــرده اســت .در روزهایــی کــه بحــث واردات
چینی که قرار بود با قیمت اقتصادی و رقابتی

در بــازار عرضــه شــوند ،بــا قیمــت خودروهای

لوکس در حال فروش هستند.

تلفیقــی از محصوالت صفر کیلومتر کارکرده

نظر میرســد برای سرکوب قیمت خودروهای
چینــی ممنوعیت واردات باید برداشــته شــود

تــا بــازار به نرخهــای واقعــی بازگــردد .در این
گــزارش بــه بررســی قیمــت و حضــور برخی از

خودروهای چینی در کشور خواهیم پرداخت.
زمزمــه واردات خــودرو تاثیــر مثبتــی در

کاهــش قیمــت خودروهــای کــرهای ،ژاپنــی،

آلمانــی و فرانســوی در بــازار داشــت .به هر
میــزان کــه ایــن محصــوالت بــا کاهــش بهــا
مواجــه شــدند ،محصــوالت مونتــاژ چینــی

بــا رشــد قیمــت در بــازار جــوالن میدهنــد.
صــدر نشــین افزایــش قیمت ایــن روزها هن

تنــگ ایکــس  ۷اســت کــه در هفتــه گذشــته

بــا رشــد  ۲۰میلیــون تومانــی قیمــت در بازار

را تجربــه کــرده اســت .پــس از آن رتبه دوم
بــه خــودروی مونتــاژی گــروه بهمــن فیدلیتی

پرایــم هفــت نفــره میرســد کــه از ششــم
مهر ســال جــاری  ۲۰میلیــون تومان افزایش
قیمت داشــته اســت .رتبه ســوم به بورگوارد

پیشــرفت صنعــت خــودرو بــه کشــور منتقــل

نکردهاند.

بازار نشــان میدهــد ،چینیها برای افزایش

و  ۶۵۰میلیــون تومــان اســت .بررســی رفتار
بهــا در مــاه جــاری آمــاده میشــوند و برخــی

از محصــوالت بــا شــیب مایــم و برخی دیگر

جهش بها را در پیش خواهند داشــت.

ســایه نبــود ســایر برندهــای روز ،قیمــت را

بــه دســت مشــتریان برســند .از همیــن رو به

فرانســویها تکنولــوژی قابــل توجهــی را برای

آشیلچینیها

بــا توجــه بــه اینکــه ممنوعیــت واردات

مونتــاژی کــه نبایــد بــا قیمتهــای بســیار باال

قابل توجهی نیافته است .چینیها نیز مانند

خدماتپسازفروشپاشنه

انتخابمحدوددربازاربسته

روز افــزون افزایــش داده انــد .محصــوالت

روی خــط تولیــد حضور دارند ،چندان افزایش

میلیــون تومــان و گرانتریــن آن  ۱میلیــارد

چینیها بازار خودرو کشــور را در بخش

نیمــه اقتصــادی و لوکــس تصــرف کــرده و در

هستیم که عمق ساخت داخل قطعات برخی

مناسبی دارند.

گذشــته شــیب  ۳۵میلیــون تومانــی افزایش

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ،واردات

محصــوالت دیگــر کم و به این بخش معطوف

بــه نظر می رســد برای خودروهــای چینی این

کــه خودروهــای چینــی بــا رفتــار رانندگــی و

مهــم محقــق نمیشــود .از ســویی شــاهد آن

قیمــت داشــته اســت .خودروهــای مذکــور

خــودرو ایــن روزهــا بــه داغترین خبــر صنعت

خــودرو وجــود دارد و هزینــه نگهــداری
خودروهــای وارداتــی به ویــژه در تامین قطعه

و تعمیــر افزایش یافته اســت ،مشــتریان این

محصوالت به ســمت خودروهای چینی سوق
یافتهانــد .زیــرا محصوالت چینی نســخه صفر
کیلومتــر بــوده و دارای گارانتی هســتند .جبر

تحریمها در کنار جهش نرخ ارز ،بازار بســته
و محــدود بــرای مشــتریان در داخــل کشــور
ایجــاد کرده اســت .بازاری کــه بهترین فرصت

بــرای عرضه محصوالت درجه چندم چینی به
کشور را فراهم کرده است.

همچنین ضعف خودرو سازان داخلی در

تامیــن نیاز بــازار به محصوالت لوکس و نیمه
اقتصادی منجر به این شده که بستر مناسب

برای جوالن چشم بادامیها در کشور فراهم
شــود .این نکته را هم نباید فراموش کرد که

تحریمها نشان داده که حتی چینیها نیز به

شــرکای ایرانی خــود وفادار نبــوده و برندهای

معتبر آنها به سرعت صنعت و بازار خودرو
کشور را ترک کردند.

بــا توجــه بــه اینکــه مونتــاژ محصــول در

کشــور بایــد ســبب کاهــش قیمــت شــود ،اما

ایــن مــورد همیشــه تصــور میشــود کــه

در صــورت واردات خــودرو خدمــات پــس از

شــرایط ســوختی و جــوی کشــور ســازگاری

خودروهایهمقیمت

میتواند به جریان ورود گردشگر به ایران کمک کند.

امنیــت کشــور را ارتقا میدهد و حــاال ما میتوانیم روی
امنیت بهداشــتی کشور نیز صحبت کنیم .ضمن اینکه

چهرههای ماندگار دعوت به عمل آمده است.

ســاعت بازدیــد از نمایشــگاه کــه تــا  ۱۲مهــر برگزار

میشود ۹ ،صبح تا  ۱۷است.

نایب رئیس کمیسیون
فناوری اطالعات و ارتباطات
اتاق ایران :مسئوالن
اینترنت را محدود کنند؛
بعدا پشیمان میشوند
بهگفتهنایبرئیسکمیســیونفناوریاطاعات

وارتباطــاتاتــاقایــران،اگــرمســئوالنکشــورتصمیم

وارداتــی نیمــه لوکــس ســبقت گرفتــه اســت.

بــرای شــهروندان ایجــاد کننــد تردیــد نکنیــد کــه در

بــه حــدی افزایــش یافتــه کــه از محصــوالت

بگیرنــدکــهمحدودیتهایبرایبهرهگیــریازاینترنت

در بــازار فعلــی خــودرو بورگوارد بــی ایکس ۷

ســالهایآتیپشــیمانخواهندشــدوشــرایطرابرای

آلتیمــت بــا قیمــت  ۱میلیــارد و  ۶۵۰میلیــون

تومــان معاملــه میشــود ،در ایــن بــازه قیمتی

بهرهگیریازاینترنتباکیفیتوباســرعتباالفراهم
میکنند.

میتوان هیوندای توسان و سوناتا مدل ۲۰۱۷

عبدالرضــا نــوروزی ،نایــب رئیــس اول کمیســیون

فــارغ از بحــث ایمنــی و آپشــن ،کیفیــت

بــا ایلنــا ،دربــاره محدود شــدن ســرعت اینترنــت و تاثیر

را خریداری کرد.

فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات اتــاق ایــران در گفتوگــو

نفــره در بــازار بــا بهــا  ۱میلیــارد تومانــی خرید

قیــاس کنیــم ،بــرگ برنده در دســت برندهای

بازار میتواند میتسوبیشــی لنســر با پیشرانه

وی با بیان اینکه محدود کردن اینترنت مانعی برای

نماینده خودروهای ژاپنی و آلمانی در کشــور

هرچنــد تمایل بازار به خرید خودروهای

اینترنت به یک ابزار مهم برای پیشبرد کارهای شخصی

محصــوالت چینی مشــغول هســتند ،خدمات

کیفــی و ایمنــی بیــن فیدلیتــی و لســنر قطعــا

اگر مســئوالن کشــور تصمیم بگیرند که محدودیتهای

تامین قطعه خودروهای ژاپنی ،کرهای و

خواهد کرد .هن تنگ ایکس  ۷درحال حاضر

تردید نکنید که در ســالهای آتی پشــیمان خواهند شد

خریــد و فــروش آن بــرای مالــک چالش جدی

سرعت باال فراهم میکنند.

داســتر اس ای دو دیفرانســیل مــدل  ۲۰۱۸را

ایــن پرســش کــه آیــا در دوره همهگیــری بیمــاری کرونــا

اگــر واردات خــودرو به کشــور آزاد شــود

از ایــن بیمــاری فرهنگ اســتفاده از اینترنت ،در ســنین

هیوندای سانتافه صفر کیلومتر مدل  ۲۰۲۱را

کرونا و لزوم خانهنشــینی شــرایط تا حدودی بهبود پیدا

کــه در صــورت لغــو تحریمهــای ظالمانه علیه

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه هنــوز بــا ایدهآلهــا

شــریک تجاری جدید برای توســعه باشد؛ چرا

خودمان مقایسه کردیم چرا که ما در ایران در استفاده

چنــدان بــه تعهــدات خــود نســبت به شــرکای

عقب هستیم .به گفته نوروزی ،کسبوکارهای آناین،

خدمــات پــس از فــروش محصــوالت چینی را
بــا خودروهــای وارداتی فعلی موجــود در بازار

آلتیمــت بیشــتر اســت .فیدلیتــی پرایم هفت

از اینترنــت بــر کســی پوشــیده نیســت و مــا نمیتوانیــم

و فروش میشــود ،با این بودجه مشــتری در

شهروندان محدود کنیم.

وارداتــی اســت .بســیاری از شــرکتهایی کــه

 ۱.۸لیتری مدل  ۲۰۱۸را خریداری کرد.

هستند ،از شرکتهایی که به مونتاژ و عرضه

کراس افزایش یافته است ،اما در مقام قیاس

و اداری تبدیل شده است و نمیتوان از آن پرهیز کرد.

پس از فروش بهتری ارائه میدهند.

مشــتری بــه ســمت خــودرو ژاپنــی ســوق پیدا

برای بهرهگیری از این فضا برای شــهروندان ایجاد کنند

آلمانــی در بازار نســبت بــه خودروهای چینی

بهــا  ۹۵۰میلیــون تومانــی دارد ،خودرویی که

و شــرایط را بــرای بهرهگیــری از اینترنــت باکیفیــت و بــا

مســاله دسترســی بــه تعمیــرکار متخصــص

خواهد بود ،با بودجه این خودرو میتوان رنو

ایــن فعــال حــوزه فنــاوری و اطاعــات در پاســخ به

بــا ســهولت بهتــری همراه اســت .تــوام با این
بــرای محصــوالت وارداتی بهتــر از خودروهای
چینــی امکانپذیــر اســت .همچنیــن باید ذکر

در بازار خریداری کرد.

چینی برای شــرکتهای تولیدکننده داخلی با

بــا بودجــه بورگــوارد میتــوان یــک خــودرو

کــرد کــه تامیــن قطعــات برخــی از خودروهای

سختی همراه است.

بــا تمام این تفاســیر بایــد گفت خدمات

پــس از فــروش بــرای خودروهــای وارداتــی

نگرانــی ایجــاد نخواهــد کــرد .البتــه ایــن
نکتــه را نیــز بایــد اشــاره کــرد کــه خودروهــای

چینــی نســبت به ســه ســال گذشــته افزایش
کیفیــت چشــمگیری در زمینــه چنین خدماتی

داشتهاند ،اما این مساله به این معنا نیست

رشد اقتصادی محسوب میشود ،افزود :در حال حاضر

شاهد رونق کسبوکارهای مجازی بودیم ،گفت :پیش
بــاال کشــور چندان جا نیفتاده بــود؛ اما بعد ازهمهگیری

مشــتریان خریداری کرد .همچنین نیاز اســت

کرد و اقتصاد فضای مجازی رضایتبخش شد.

کشــور ،صنعــت خــودرو باید به دنبــال یافتن

فاصلــه زیــادی داریــم ،افــزود :مــا خودمان را با گذشــته

که تجربه نشــان داده فرانســویها و چینیها

از اینترنــت حتــی به نســبت کشــورهای همســایه خیلی

ایرانیشان متعهد نیستند.

در بخش خدمات مشــکل ویژهای دارند چراکه هنوز در
زمینه اطمینانسازی و اعتمادسازی اقدام اصولی انجام

نگرفته است.

تورموبحرانبدهیبهکمکطامیآیند

ایــران جــزو ارزانتریــن کشــورها بــه شــمار میآیــد و در

رئیــس جامعــه تورگردانــان کــه قبــا دربــاره فعــال

تحلیلگــران وال اســتریت و ســرمایهگذاران
خُــردایجــادکــردواکثریــتهــردوگــروهدر

متاثر شود .با وجود ابهامات رو به رشد ،وکیو

نداشتند.

گفــت :انتظــار دارم طــا بــا شــکلگیری ایــن

تحلیلگــران به میــزان قابل توجهی خوشبین

دومــاهاخیــر،اندکــیخــوشبینــیدرمیــان

نظرســنجی هفتگــی کیتکونیــوز قیمتهــای

از مقاصد ســفر به علت توقف صدور ویزا هشــدار داده

باالتردرهفتهجاریراپیشبینیکردند.

دولــت بــه نقطــهای برســد کــه شــرکتها و کشــورهایی

بــه رشــدی در بــازار بــرای آینده نزدیــک وجود

دوبــاره آن را برگرداننــد .وی در ادامــه ایــن وبینار گفت:

کردنــد کــه طــا همچنــان بــا موانعــی نظیــر

و همیشــه در ســربایی بــوده اســت .مــا (تورگردانهــا)

دالر آمریــکا و بیعاقگــی کلــی در میــان

هم مســیر دشــواری داشــتیم ،پس از  ۱۱ســپتامبر ورود

کریســتوفر وکیــو ،استراتژیســت ارشــد

بــود ،بیــان کــرد :امیدواریــم بخــش خصوصــی بــا کمــک

بــه گزارش ایســنا ،اگرچه خوشبینی رو

کــه ایــران را از فهرســت مقاصــد ســفر خــارج کردهانــد،

دارد امــا بعضــی از تحلیلگــران خاطرنشــان

گردشــگری ورودی مســیر ســختی را تــا امــروز طی کرده

افزایــش نرخهــای بهــره ،رونــد صعــودی

دو ســال ِ ســخت را پشــت ســر گذاشــتهایم .قبــل از آن

سرمایهگذاران عمومی روبروست.

گردشگر به ایران تقریبا تعطیل شده بود و به مدت یک

بــازار در دیلــی فارکــس گفــت :ادامه مســائل

در دوران کرونا ناامید نشدیم و امیدواریم کار را دوباره

مســائل ســقف بدهــی در آمریــکا میتواند از

و بزرگ است و طبیعت زیبا و مردم بسیار مهماننوازی

موسسه فیچ اعام کرد اگر نمایندگان فدرال

سال توریست نداشتیم .با توجه به این تجربه سخت،

اعتبــاری مربــوط بــه شــرکت اورگرنــد چیــن و

شروع کنیم ،چون ایران کشوری با فرهنگ ،تمدن غنی

قیمــت طــا در کوتــاه مــدت پشــتیبانی کنــد.

دارد و ما خوشحالیم در کنار این مردم ،کار فرهنگی را

بــه موقــع بــه مســئله ســقف بدهــی دولــت

به جریان اقتصادی تبدیل میکنیم.

سپاس چهرههای ماندگار تدارک دیده شده و از تمامی

بــا اســتداللهای ســاده بهرهگیــری از ایــن ابــزار را بــرای

فــروش آنهــا چگونه خواهد بــود ،اگر از نظر

بهبــودقیمــتطــاازپایینتریــنرکــورد

شــدن برخی کشــورها در منطقه و احتمــال حذف ایران

چــاپ ،برنامــه ویژهای از ســوی دبیرخانه بــا عنوان آیین

دو خــودرو مذکــور از بورگــوارد بیایکــس ۷

آمریــکا رســیدگی نکننــد ،رتبــه اعتبــار مالــی

شده است ،این ارزانی یک مزیت به حساب میآید.

روز چهرههای ماندگار صنعت چاپ در تقویم نمایشگاه

آن بــر کســب وکارهــای آنایــن ،گفت :مزایای اســتفاده

 ۳۸درصــد بــه کاهــش قیمــت طــا رای دادند

شــرایطی که اقتصاد بســیاری از کشــورها از کرونا متأثر

برگــزار نمیشــود ،ولــی با نامگذاری دهــم مهر به عنوان

قیمــت خودروهــای چینــی ایــن روزهــا

میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی گرفته شد
وی افــزود :عــاوه بر ویزا ،ســرعت واکسیناســیون

بــه گــزارش بــازار ۲۲۳ ،شــرکت فعــال داخلــی و

تعیین شــده بین غرفهها ۱۴ ،هزار متر مربع آن فضای

در گفتوگو با مهر ،اظهار داشــت :متأســفانه

کــه برند محور اســت ،چنین توقعی نمیتوان

بینالمللیتهران-سالن۳۸افتتاحشد.

محدودیتهــای ناشــی از کرونــا و فاصلهگذاریهــای

فرآوردههــای بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو،

کشوری نمیتواند همه نیازهای خود را تولید
کنــد ،خصوصــا ً در حوزه آرایشــی و بهداشــتی

وزیــرفرهنــگوارشــاداســامیدرمحــلنمایشــگاه

 ۲۸هــزار متــر مربــع برپــا شــده اســت کــه بــا توجــه بــه

مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و مدیــرکل اداره

تولیدکننــده میتپــد ولــی بدیهــی اســت هــر

وماشینآالتوابستهباحضوریاسراحمدوند،معاون

حضــور دارنــد .نمایشــگاه امســال در فضایــی بالــغ بــر

و آرایشــی ایــن تشــکل بــا مســئوالن ســتاد

قلــب همــه مــا بــرای حمایــت از تولیــد و

بیســتوهشــتمیننمایشــگاهچاپوبستهبندی

صنایــع وابســته در نمایشــگاه بیســت و هشــتم چــاپ

تخصصــی کمیســیون فرآوردههــای بهداشــتی

فعــاالن اقتصــادی و مــردم یک کشــور اســت.

بیست و هشتمین
نمایشگاه چاپ و
بستهبندی افتتاح شد

خارجــی در حوزههــای مختلــف چــاپ و بســتهبندی و

اشــتغالدرتابســتانســالجــاریدرحالــیبــا

کاهــشهمــراهبــودکــهدرایــنبیــن۱۷۷هــزارنفراز

اخبـــــــــــــــــار
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دولتی  AAAآمریکا ممکن اســت از این وضع

انتظار دارد این مســائل نهایتا حل شوند .وی

بحرانهــا صعــود کنــد امــا مــا قبــا هــم ایــن
وضع را تجربه کردیم و زمانی که این مسائل

در حالــی کــه  ۱۱۹نفر معادل  ۱۳درصد نظری

این بین ،خوشبینی در میان ســرمایهگذاران

کردنــد کــه از میــان آنهــا هفــت نفــر معــادل

در  ۱۷۵۸دالر و  ۴۰ســنت بســته شــد و برای

بــه کاهــش قیمــت طــا رای دادنــد و ســه نفر
معادل  ۲۱درصد نظر خنثی داشتند.

در نظرســنجی آنایــن کیتکونیــوز از
ســرمایهگذاران خُرد ۸۸۹ ،نفر شــرکت کردند

کــه از میــان آنهــا  ۴۳۰نفر معــادل  ۴۸درصد

بــه افزایــش قیمــت طــا و  ۳۴۰نفــر معــادل

خوشبینی مشروطی به طا دارند اما دیگران

پتانســیل بیشــتری را بــه خصــوص بــا در نظر

بودهاند ،تغییر فاحشــی پیدا کرده اســت .در

در نظرســنجی هفتــه جــاری کیتکونیــوز

کــرد .همزمــان چهــار نفــر معــادل  ۲۹درصــد

در حالــی کــه بعضــی از تحلیلگــران

آنهــا میبیننــد .طبق برخــی گزارشها ،قیمت

در معامات روز جمعه بازار آتی آمریکا با یک

 ۵۰درصــد افزایــش قیمــت طــا را پیشبینــی

آناین ،خاطر نشان کرد :گزارشهای متعددی بهدست

نظــرات نســبت بــه هفته پیش کــه اکثر

حــل شــوند ،قیمتهــا ممکــن اســت ریــزش

از تحلیلگــران وال اســتریت ۱۴ ،نفــر شــرکت

بازرگانــی ایــران ،بــا اشــاره بــه ضعف نظارتــی در فروش

گرفتــن ادامــه روند رشــد قیمتهای انرژی در

غیرحرفــهای از پایینتریــن رکــورد هفــت ماهه

پیدا کنند.

عضو کمیســیون فناوری اطاعات و ارتباطات اتاق

بهبــود پیــدا کرده اســت .بهای هــر اونس طا
دالر و  ۴۰ســنت معــادل  ۰.۱درصــد افزایــش،
کل هفتــه حــدود  ۰.۴درصــد افزایــش نشــان
داد .بــا ایــن حال طا در ســپتامبر  ۳.۴درصد
کاهش قیمت داشت.

اروپــا و از کنتــرل خــارج شــدن رونــد صعودی

گاز طبیعــی اروپا امســال  ۵۰۰درصد افزایش
داشته است.

اولههانســن ،مدیــر اســتراتژی کاالی

ساکســو بانــک اظهــار کــرد :طــا بــه تدریــج

رابطهاش را با قدرت دالر و بازده اوراق قرضه
را قطع میکند؛ زیرا قضیه تورم به هیچ وجه
گذرا نیست.

آدریــاندی ،رئیــس شــرکت مدیریــت

دارایــی آدریــاندی هــم بــه طــا خــوش بیــن

مــارک چندلر ،مدیرعامل شــرکت بانوک

بــود و بــه کیتکونیــوز گفت :ســرمایهگذاران با

قیمــت طــا در آینده نزدیــک فضا برای صعود

مرکزی آمریکا برای افزایش نرخهای بهره که

بــرن گلوبــال فارکــس بــه کیتکونیــوز گفــت:
تا سطح  ۱۷۸۷دالر دارد .با این حال فضا در

بازار همچنان ضعیف است.

رشد تورم کم کم پی میبرند که برنامه بانک
ابتدا با کاهش خرید ماهانه اوراق قرضه آغاز

میشود ،کافی نیست.

ما میرســد که در خرید آناین یا کاال اشــتباه بهدســت
خریــدار رســید و یــا کیفیــت مــد نظــر را نداشــت .دلیــل

بهوجــود آمــدن ایــن مشــکل ایــن اســت کــه هنــوز زیــر
ســاختها اعمــال نشــده اســت و دولــت نیــز در زمــان
شــیوع کرونــا آنقــدر درگیــر ایــن بیمــاری بــود کــه زمــان

الزم را برای نظارت بر عملکرد کســبوکارهای آناین را

نداشــت .وی با بیان اینکه هماکنون زمان برای تدوین
قوانیــن قضایــی فراهــم شــده اســت ،گفــت :مشــکات

و معضــات شناســایی شــدهاند و هــم اکنــون دولــت
میتوانــد بــا مشــورت از بخشخصوصی شــرایط را برای

اعمــال نظــارت بهتــر برعملکرد کســب و کارهــای آناین

فراهم کند.

نــوروزی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا میتــوان

اطمینانهــای در کیفیــت و قیمــت بــرای خریــداران مجازی

ایجــاد کــرد ،گفــت :ایــن نبــود اطمینــان در همه جــای دنیا
وجــود دارد امــا بایــد بگویــم کــه در کشــورهای اروپایــی و
آمریکایــی ایــن مشــکات تا  ۹۰درصد حل شــده اســت .ما

نیز باید بسترهای درست در فروش و تعهد در خدمات را
فراهم کنیم و این مهم زمانی میسر خواهد شد که قوانین

بازدارنده و محکم در این زمینه تدوین و اجرایی شود.

تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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اخبـــــــــــــــــار

مذاکرات ایران با قرقیزستان برای
صادرات عسل به کشورهای
اوراسیا و اتحادیه اروپا

رتبهبندی صادرکنندگان برتر با توجه
به بهبود تراز اشتغال ،آب و انرژی

سیاستهای تسهیل
صادرات و مدیریت واردات
ابالغ شد
بــه گفتــه معــاون طــرح و برنامــه وزیــر صنعــت،

معــدن و تجــارت ،سیاســتهای تســهیل صــادرات و

ایــن نشســت اظهــار کــرد :صادرکننــدگان در

ایــران بــا قرقیزســتان بــرای صــادرات عســل بــه

چند ســال گذشــته با مشــکالت زیادی مواجه
شــدند و بعضــا ً بــه خیانــت هم متهم شــدند.

کشــورهای منطقــه اوراســیا و اتحادیــه اروپــا مذاکــره
میکند.

از وزیــر صمــت میخواهــم ایــن اعتمــاد از

بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی ،مجــری طــرح

دسترفته را برای بخش خصوصی احیا کند.

ظرفیــت صــادرات ســاالنه  ۵هــزار تــا ۱۰هــزار تن عســل

قبلــی صادرکنندگان با یکی از مقامات دولتی

توسعه زنبورداری کشور با بیان این مطلب گفت :ایران

غالمحســین شــافعی افــزود :در دولــت

از طریــق قرقیزســتان بــه کشــورهای منطقــه اوراســیا و

در مــورد تعهــد ارزی مالقــات داشــتند ،در
جــواب ابهامــات صادرکننــدگان ،مقــام دولتی

اتحادیه اروپا را دارد.

گفــت شــما به فکــر جیب خود هســتید و من

حســین اکبرپــور افزود :صادرات این میزان عســل

به فکر جیب مردم .همانجا امید خود را برای

ســاالنه بیــن  ۶تــا  ۱۰میلیــون دالر بــرای کشــور ارزآوری

حل مشکالت از دست دادیم.

خواهد داشت.

او خطــاب بــه وزیــر صمــت ادامــه داد:

او اظهار کرد :اخیرا ۲دور مذاکره بین طرف ایرانی

میخواهــم بــه جــای برشــمردن مشــکالت،

و با حضور صندق حمایت از توســعه صنعت زنبورداری

چند پیشــنهاد ارائه دهم .با تســهیل توســعه

کشــور ،برخــی از صادرکننــدگان عســل و نماینــده
ســازمان دامپزشــکی کشــور با طرفهای قرقیزســتان به
صــورت وبینــار برگــزار و موضوعاتــی همچــون روشهــا،
شــاخصهای کنتــرل کیفــی و پروتکلهــای بهداشــتی
صــادرات عســل مرغــوب و متنــوع ایــران مــورد بحــث و
بررسی قرار گرفته است.
اکبرپــور تصریح کرد :مذاکرات با قرقیزســتان برای
صــادرات عســل ایــران از طریــق ایــن کشــور بــه منطقــه
اوراسیا و اتحادیه اروپا ادامه دارد.
او در مورد میزان صادرات عســل در ســال گذشــته

صــادرات رشــد اقتصــادی میســر میشــود.

وزیــر صمت عنوان کرد کــه صادرکننده

عدد صادرات نیســت .یک شــاخص پیچیدگی

رایزن خواهیم داشت.

اولویــتدار و چــه نــوع کاالیــی صــادر و وارد

صادرکننــده چــه نــوع کاالیــی صــادر میکنند.

توجه دارد .در این راستا با وزارت امور خارجه

نمونــه را بــر مبنای اینکه به کدام کشــورهای
کــرده کــه منجــر به بهبود تراز اشــتغال ،آب،

انرژی و … باشد رتبهبندی میکنیم.

عضــو انجمــن ســیمان عنــوان کــرد کــه پیشبینی

شــده در زمســتان با کمبود گاز مواجه خواهیم شــد و

تدبیــر نکــردن برای شــرایط مذکور موجب میشــود که
در زمستان تولید سیمان با چالش مواجه و بازار دچار

تالطم شود.

ســیدعباس حسینی در گفتوگو با خبرگزاری مهر

در مــورد زمــان بازگشــت کامل برق ســیمانیها به مدار

تولیــد ۲۴ســاعته ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه برنامهریزی
صــورت گرفتــه از ســوی دولــت از ۱۵شــهریور مقرر شــد
کارخانههای سیمان در طول روز و تا ساعت ۱۲شب به

میــزان ۷۰درصد و از ســاعت ۱۲شــب بــه بعد برق کامل

اســتفاده کننــد و قــرار بــود از اول مهــر ایــن محدودیــت
برداشــته شــود لذا امیدواریم که دولت طبق این برنامه

عمل کند و تولید به شرایط طبیعی بازگردد.

دولت باید گاز واحدهای سیمانی
در زمستان را تأمین کند

نه برنامه دولت .از یک ماه گذشــته جلســاتی

کنید.

برای رد و بدل مسائل برگزار شد.

واســطهای و ســرمایهای که برای بخش تولید

او افــزود :تأمیــن مــواد اولیــه و کاالهــای

اینکه فقط به  ۱۰کشور صادرات داریم بسیار

او تاکیــد کــرد :حداکثــر ظــرف یــک مــاه

مــورد نیــاز اســت با حداقــل اســناد و مجوزها

باشــیم .یعنــی اگــر گفتیــم امســال بیشــتر از

بانک مرکزی ،گمرک ،ســازمان ملی استاندارد

باشــیم و … باید برنامه صادرکنندگان شــامل

به صورت ملوکالطوایفی اداره میشوند .یک

صادرکننــدگان اظهــار کــرد :صــادرات همــواره

فرصــت خوبی برای تحــرک بخش اقتصادی و
توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود.

وزیــر صمــت گفــت :تنظیــم تــراز تجــاری

کشور دیگر بیش از اینکه برعهده نفت و بانک

صادر میکنند مانند کاالهای دانشبنیان.

مبــادی و مبانــی اولویتگــذاری مهــم اســت.
خطرناک اســت .در یک ماه گذشــته جلساتی
بــا اتــاق بازرگانــی گذاشــتیم کــه صــادرات را

متنوع و متکثر کنیم.

او بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت وظیفــه

تنظیمگــری دارد ،افــزود :امــروز معــاون

بخش خصوصی و ذینفعان هر بخش اســت

صــادرات اســت را ظــرف مــدت  ۶مــاه اصــالح

آینــده برنامههــای صادرکننــدگان را داشــته

در وزارت خانههــای صمت ،جهاد کشــاورزی،

ســال قبــل  ۵میلیــارد دالر صــادرات داشــته

و ســازمان غــذا و دارو تســهیل شــود .اکنــون

اهداف ،ظرفیتها و الزامها اعالم شود.

هماهنگی منســجم بین این دســتگاهها برای

اقتصــادی رئیسجمهــوری مصوبــهای را بــرای

اگر واردات خودرو قانونی

او ادامه داد ۴ :سال است که تورم باالی

در یــک دوران گــذار بخشــی از قیــد و بندهای

شود مکلف به اجرا هستیم

شــدت کاهش یافته و بسیاری از تولیدات به

وزیر صمت گفت :درســت اســت شــوک

مرکزی باشد برعهده صادرکنندگان است.

 ۲۵درصــد داریــم یعنی قــدرت خرید مردم به
اندازه کافی تقاضای داخلی ندارند .از این رو

مــا باید بــا لوکوموتیو صادرات اقتصاد کشــور
را بــه حرکــت درآوریــم .بایــد تقاضــای خارجی

وارد شــود و بخــش مــازاد تولیــد را بــه حرکت
دربیاورد.

صــادرات و واردات ابــالغ کــرد .در این مصوبه

صادرات برداشته شده است.

تحریــم وارد شــد امــا بایــد حداکثــر یک ســال

طــول میکشــید نــه  ۳ســال .اگــر صــادرات
غیرنفتــی مــا گســترش قابل توجهــی یابد من

اولیــن کســی هســتم کــه بــا قیــد و بندهــای
صــادرات مخالفــت خواهم کــرد .باید قواعدی

وزیــر صمــت گفــت :نقــش دولــت در

بگذاریــم گــه منافع همه کشــور را ببینیم .در

تســهیلگری و نظــارت اســت .در دولــت بایــد

با طوالنی شــدن آن مخالف هســتم از این رو

 ۴مــورد شــامل اولویتگــذاری ،تنظیمگــری،
ایــن  ۴وظیفــه را بــه خوبــی انجــام دهیــم
و کار دیگــری هــم نکنیــم .بــه عنــوان مثــال

هدفگــذاری کردیــم کــه  ۶ماه دوم ســال بعد

۵میلیارد دالر بیشــتر از مشــابه ســال قبلش

داشته باشیم.

او افــزود :بــرای مــا تــراز مبلغــی و دالری

فقــط اهمیت نــدارد ،اینکه فالن قدر صادرات

کنیــم کافــی نیســت ،اینکــه چــه چیــزی صادر

میکنیــم مهــم اســت .اینکــه ۱۳میلیــارد دالر
مواد تقریبا ً خام پتروشــیمی و ۱۰میلیارد دالر

ســال  ۹۷موانعی برای صادرات گذاشــتیم که

تا پایان سال باید برداریم.

او اظهــار کــرد :مــا میگوئیــم هــر کســی

 ۲میلیــارد دالر صــادرات کــرد بهتــر از کســی
اســت که یک میلیارد دالر صادر کرده اســت.

در حالــی کــه در رتبهبندی بایــد به نوع کاالی

صادر شده توجه کنیم.

وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه در مصوبــه

امــروز ســقف و ســابقه را برداشــتیم ،اظهــار
کــرد :در ســال آینــده تــالش میکنیــم کــه

صادرکننــده نمونــه را بر مبنــای اینکه به کدام

فلــزات تقریبــا ً خام صــادر میکنیم یعنی مثل

کشــورهای اولویتدار و چه نوع کاالیی صادر

کم و فقط پول داریم.

آب ،انــرژی و … باشــد رتبهبنــدی کنیم .قطعا ً

کشــورهایی رفتار میکنیم که نیروی انســانی

و وارد کرده که منجر به بهبود تراز اشــتغال،

عضــو انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعت ســیمان

وزیــر صمــت گفت :باید به تراز اشــتغال

صادرات تجهیزات پزشــکی مهمتر از صادرات

زمســتان نیز گفت :قبل از اینکه ما برنامهای برای قطع

نهفتــه صــادر و چقــدر وارد میکنیــم؟ چقــدر

او افــزود :همچنین بعــد از قاعدهگذاری

برای محدودیتهای ســوخت و انرژی در کشــور به ویژه

او افــزود :از نــگاه وزارت صمــت وقتــی

دربــاره وضــع گازرســانی بــه واحدهــای ســیمانی در

در تجارت خارجی توجه کنیم .چقدر اشتغال

گاز در زمســتان داشــته باشیم این دولت است که باید

فناوری صادر و وارد میکنیم؟

در زمانهای اوج مصرف مثل زمستان و تابستان برنامه

میگوئیــم اولویتگــذاری ،منظورمــان فقــط

داشته باشد.

که برای صادرات باید تنظیم شود برنامههای

مانــع بســیار جــدی بــرای توســعه اقتصــاد و

رؤســای اتاقهــای بازرگانــی و جمعــی از

فاطمیامیــن دیــروز در نشســت هماندیشــی

مجری طرح توســعه زنبورداری کشــور با اشــاره به

حسینی ،عضو انجمن
سیمان :دولت به فکر تامین
سوخت در زمستان باشد

دســتورالعملهای گذشــته را کــه نشــان داده

فاطمیامیــن گفــت :بــا توجــه بــه تنــوع

البته کاهش درآمدهای ارز خسران است اما

صورت بستهبندی و فرآوری شده صادر شود.

شــافعی

گفــت:

آییننامههــا

و

بین ســازمان توســعه تجارت و اتــاق بازرگانی

خاطرنشــان کــرد :ســال  ۹۹حــدود  ۱۹۸۵تــن عســل از

میشــود ،اذعــان کــرد :تــالش میکنیــم عســل ایــران به

از ۴ســال باید به حدود  ۴۰برســیم یعنی باید

نیاز دارد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،رضــا

صــادرات نفــت بســیار مهمتــر بــوده اســت.

این که بخشــی از عســل کشــور به صورت فلهای صادر

رتبه ما در این شــاخص باالی  ۱۰۰اســت بعد

برنامــهای را تنظیــم خواهیم کرد .برنامههایی

اقتصــادی اســت که پشــتوانه تولیــد قوی هم

کاالیــی صــادر کنیــم کــه کشــورهای کمتــری

مهــم بــوده و در ایــن دوره بــه دلیــل کاهــش

کشور صادر شد.

اقتصــاد داریــم کــه میگویــد کشــورهای

وی افزود :دولت به دیپلماسی اقتصادی

در شــرایط فعلــی صــادرات اولویــت اول رشــد

سیمان است.

وزیــر صمــت دربــاره واردات خــودرو هم

گفــت :اگر طــرح واردات خــودرو نهایتا تبدیل

به قانون شــود ما مکلف به اجرا خواهیم بود
امــا نظر شــخصی مــن و رســمی وزارت صمت

وارد نکردن در شرایط فعلی کشور است.

رضــا فاطمیامین اظهار کرد :بحث قانون

یــک بحــث جداســت و بحــث منطــق اقتصادی
یک بحث دیگر است .مسلما ً هر چه در قالب

قانون تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود.

وزیــر صمت افــزود :اما نظر کارشناســی

مــن به عنوان مقام مســئول در حوزه صنعت
و البتــه نظــر رســمی وزارت صمــت این اســت
کــه واردات و صادرات جریان حیات اقتصادی

هــر کشــوری اســت و همانطــور کــه صــادرات
میکنیم باید واردات هم انجام دهیم اما این
فرآیند باید هوشمندانه باشد.

او ادامــه داد :بنابرایــن وقتی تراز تجاری

کشــور مناسب باشــد من مخالفتی با واردات

خودرو نخواهم کرد و معتقدم بخشی از بازار

بایــد بــا خــودروی خارجــی تأمیــن شــود تــا در
رقابت ،قیمت و کیفیت شاهد بهبود باشیم.

فاطمیامیــن گفت :در شــرایط فعلی که

منابع ارزی محدود است اگر این منابع صرف

واردات خودرو شود منجر به افزایش نرخ ارز

و گرانی برای همه مردم خواهد شد.

بایــد بــه فعــاالن بــرای تســهیل مســیر کمــک

فقط بِرَندکشی کردهایم

ســال  ۶۰ ،۱۴۰۱رایــزن و در ســال ۱۲۰ ،۱۴۰۲

رئیــس اتــاق بازرگانی ایران هم در ادامه

کنیم .هماکنون  ۶رایزن اقتصادی داریم و در

توسعه صادرات نیست.

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت:

صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بســیار

قابــل اهمیت اســت .اکنون یکــی از بزرگترین

مشــکالت ایــن حــوزه قراردادهاســت .وزارت
اقتصــاد بــه نحــوی بــرای شــرکتهای معتبــر
خدمــات فنــی و مهندســی یــا وثیقــه را حــذف

کنند یا به حداقل برساند یا از طریق صندوق
ضمانــت صــادرات یــا بانــک عامــل راهگشــای

توسعه صادرات این بخش شوند.

او افــزود :ممنوعیت صــادرات را کال ًلغو

کنیــد .مــا اگــر ممنوعیــت صــادرات را از بیــن

ببریــم یــا بگوییم به اســتثنای برخی از کاالها

صادرات باقی کاالها برای  ۴ســال آزاد است،

مســیر صادرکنندگان بسیار تسهیل میشود.
تاکنــون عملکــرد مــا برندکشــی بــوده اســت.
صادرکنندهای که ســختیهای زیادی کشــیده

و یــک بــازار خــارج پیدا کــرده در ادامــه با این
موضــوع مواجه میشــود کــه به بهانــه تنظیم
بــازار صــادرات ممنــوع شــده اســت .جبــران
خســارتی هم نمیشــود .چگونه کسی در این
فضا جرأت سرمایهگذاری دارد؟

شــافعی بــا اشــاره بــه مســاله موافقــت

نامههــای تجــاری ،گفــت :در ایــن بــاره مــا در

بین کشــورهای همســایه فقیرترین هســتیم.
کاش هیچوقــت بــا ترکیــه موافقتنامــه

تجــارت ترجیحــی نمیبســتیم .اگر قرار اســت

معاهــدهای امضــا کنیــم بایــد نظــر بخــش
خصوصی را هم بگیریم.

او تاکیــد کــرد :ســازمان توســعه تجــارت

باید تنها متولی بخش تجارت کشــور باشــد و
اختیاراتش افزایش یابد.

مدیریت واردات در ۲۶ماده از سوی دولت ابالغ شد.

بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنا ،مهدی نیــازی در آیین

بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دبی که

با حضور علیرضا پیمانپاک ،رئیس کل سازمان توسعه

تجــارت و رضــا فاطمیامیــن ،وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجارت برگزار شــد ،اظهار کرد :با توجه به سیاســتهای

جهشــی دولت ،برنامههای طوالنیمدتی در دســتور کار

قــرار گرفتــه اســت و وزارت صنعــت دو اقــدام اساســی
شــامل ســاماندهی فعالیتهــا در حــوزه اقتصــادی بــا

هدفگــذاری کمــی و کیفــی و رفــع موانع صــادرات را در
دستور کار قرار داده است.

او افــزود :مذاکراتــی در ســطح دولــت بــه صــورت

چندجانبه انجام شــده اســت که حاصل آن مصوبهای در

قالب توسعه صادرات و مدیریت واردات در  ۲۶ماده شد.
معــاون وزیــر صنعــت بــا بیــان اینکــه در حــوزه

صــادرات ایــن بســته ۱۰موضوع مــورد توجه قــرار گرفت

که شــامل مشــوقها و رفع موانع میشــود ،خاطرنشان
کــرد :بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ،بازگشــت بدون
قیــد و شــرط مالیات بر ارزش افــزوده بدون محدودیت،

پیشبینــی رویههــای رفع تعهد ارزی عراق ،افغانســتان
و پاکســتان ،رفــع محدودیتهــای ســقف و ســابقه

بــرای صادرکنندگانــی کــه اقــدام بــه واردات مــواد اولیــه
کننــد ،پیشبینــی زیرســاختهای مجــاز بــرای صــادرات

در گمــرک ،تعییــن تکلیــف رویــه تجــارت مــرز ،توســعه

پیمانهــای منطقــهای و مشــوقهای صادراتــی از جملــه
موارد آن است.

نیازی با تاکید بر اینکه در این بســته به گســترش

رویههــای تجــاری بــه ویــژه تهاتر نفــت و کاالی غیرنفتی
پرداختــه شــده اســت ،تاکیــد کــرد :در حــوزه واردات

هــم تســهیل رویههــای وارداتــی برای مــواد اولیــه بدون

محدودیــت ســقف و ســابقه بــرای صادرکننــده ،حــذف
مجوزهای فیزیکی برای رویههای تجاری تا پایان ســال،

پیشبینــی رویــه اعتبــاری بــرای واردات مــواد اولیــه و
واسطهای در نظر گرفته شده است.

بــه گفتــه معــاون وزیــر صنعــت ،بانک مرکــزی نیز

مکلف شده است در تخصیص و تأمین ارز و تسهیالت
اقدامات را انجام دهد.

ابالغیه معاون اقتصادی
رئیسجمهوری در صادرات
معاون اقتصــادی رئیسجمهوری امروز ابالغیهای

در راســتای حمایت از صادرات ابالغ کرد که براســاس

آن مشــکل اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده

صادرکنندگان رفع میشود.

بــه گــزارش خبرگزاری فارس ،محســن رضایی دیروز

ابالغیهای را در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور
ابــالغ کــرد .براســاس این ابالغیه رفع اســترداد مالیات بر

ارزش افــزوده صادرکننــدگان ابــالغ شــد و بر این اســاس
دیگــر اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان

ربطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت.

در این ابالغیه ضوابط اجرایی سیاســتهای ارزی و

تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ذکر شده
و همچنیــن بــه ضوابــط عمومــی تجــاری و ارزی و ضوابــط

تهاتر کاال با نفت و میعانات گازی اشاره شده است.

در مــاده  ۱۲بخــش ضوابــط عمومی تجــاری و ارزی

آمده است که به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت
امــور اقتصــادی و دارایی موظف اســت بــدون تعیین هر
قیــد و شــرطی ،نســبت بــه اســترداد مالیــات بــر ارزش

افزوده در یکماه از تاریخ برگ خروجی صادره از سوی
گمــرک اقدام کند .معافیت مالیــات عملکرد صادرکننده

منوط به رفع تعهد ارزی است.

او افــزود :از آنجــا که پیشبینی شــده در زمســتان

امســال بــا کمبــود گاز مواجه خواهیم شــد ،لــذا برخورد
انفعالی با این موضوع موجب میشــود که در زمســتان

تولید ســیمان با چالش مواجه و موجب تالطم در بازار
سیمان شود.

حســینی با بیان اینکه ســوخت اصلی شــرکتهای

ســیمانی کشــور گاز اســت و در فصــل ســرما مــازوت

جایگزیــن آن میشــود ،گفــت :پیشــنهاد مشــخص ایــن
اســت کــه دولــت بــرای واحدهــای تولیــدی کــه امــکان
مصــرف مــازوت دارند اجازه ذخیره مــازوت برای مصرف

در زمستان را بدهد و برای واحدهایی که اجازه استفاده

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت

(صمــت) از پرداخــت ســه نــوع تســهیالت بــه
تولیدکنندگان خبر داد و جزئیات نحوه دریافت

جزئیات پرداخت  ۳نوع تسهیالت به تولیدکنندگان

آنها را تشریح کرد.

یدالــه صادقــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا

صادقی درباره مراحل کار ســامانه در زمینه

پرداخــت تســهیالت نیــز گفــت :متقاضــی بایــد

درخواســت خــود را ارائــه کنــد تــا بعــد از پردازش

بهینیاب ارائه میشود.

بیــان اینکــه عمده مشــکل تولیدکننــدگان مربوط

به گفته او متقاضیان دریافت هر ســه نوع

گفت :اکنون ســه نوع تســهیالت ،شــامل جهش

اقدام کنند .البته برای دریافت تســهیالت جهش

بــه ســرمایه در گــردش و تامین نقدینگی اســت،

تسهیالت باید از طریق ورود به سامانه بهینیاب

تولیــد ،طــرح تــام و رونــق تولید از طریق ســامانه

تولیــد و طــرح تــام ،رشــته فعالیتهــای صنعتــی

از مازوت تحت هر شرایطی را ندارند ،گاز تأمین کند.

نیــاز را تامین کنند.

اولویتبندی شده و متقاضیانی که در طبقهبندی

در طــرح رونــق تولیــد اولویــت وجــود نــدارد،

هماهنگــی بیــن بانــک و صنــدوق توســعه ملــی و

میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ،درخواســت

تعریف شده ،در سامانه قرار میگیرند ،از طریق

وزارت صمت تسهیالت دریافت خواهند کرد.

رئیس ســازمان صمت تهــران با بیان اینکه

اظهــار کــرد :متقاضیــان تســهیالت رونــق تولیــد
خــود را ارائــه کننــد تا در کارگروه مطرح شــود و
بانکهــا نیز بر اســاس تکلیف خــود منابع مورد

اولیــه از ســوی ســامانه ،بــه صورت سیســتمی به
بانــک ارجــاع و بعــد از توافق بانک گــزارش آن از

طریق سامانه ارائه شود .این درخواستها مورد
ارزیابــی قــرار میگیرنــد و در صورتــی کــه بانــک

درخواستها را اجرا نکند ،جریمه خواهد شد.

او تاکیــد کــرد :در ایــن زمینــه الزم اســت منفعالنه

عمــل نشــود و در دورههــای مشــخص بــرای رویارویی با
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد نشود.

نباید بازارهای هدف را از دست
بدهیم

او دربــاره وضــع صــادرات ســیمان ،افــزود :از آنجــا

بــه گفتــه نایبرئیــس کانــون سراســری

مصوبــه قبلــی کیلویــی  ۲٠تــا  ۲۱هــزار تومان

خوشــبختانه ایــن اتفــاق در حــال رخ دادن

مادر از شهریور سال گذشته از سوی وزارت

بــا این حســاب حــدود ۳٠هزارتومان میشــود

مشــکل تامیــن جوجــه یــکروزه ،واردات تخم

مرغداران گوشتی ،مجوز واردات جوجه مرغ

خزانــهداری آمریــکا تمدیــد نشــد و همیــن

کــه اکنــون مــازاد تولیــد ســیمان در کشــور وجــود دارد،

مســئله باعــث شــد که مــا نتوانیم در کشــور

خارجی به فروش میرســانند که منجر به ارزآوری برای

عمــل کنیــم و حجم جوجهریزی مرغ مادر در

تولیدکنندگان بخشــی از این مازاد تولید را در بازارهای

در بحــث واردات جوجــه مــرغ مــادر درســت

کشــور و اســتفاده بهینــه از تجهیــزات و ظرفیــت خالــی

ماههای مرداد تا مهر حدود یک سوم کاهش

عضــو انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعت ســیمان

در قیمــت و کمبــود مــرغ گوشــتی در بــازار

کارخانههای سیمان میشود.
ادامه داد :با این وجود صادرات سیمان نیز مشابه سایر
محصوالت تابع سیاســتهای کالن کشــور است .لیکن
آنچه که اهمیت دارد این اســت که در صورت از دســت
دادن مشــتریان و بــازار خــارج از کشــور ،رقبــا جایگزین
خواهنــد شــد و ایــن اتفــاق بــه راحتــی قابــل برگشــت

پیــدا کــرد و تبعــات ایــن مســئله را هماکنون
مشاهده میکنیم.

حبیــب اســدهللانژاد در گفتوگــو بــا

است که قیمت مرغ گرم در واحد صنفی هم
که ما خواهان اصالح قیمتها هستیم.

بــه گفته این فعال اقتصادی ،مشــکالت

افزایــش قیمــت مــرغ ناشــی از نبــود تناســب

بین تولید جوجه و مصرف آن است .در تولید
جوجــه هــم در ده ســال گذشــته همــواره این
وضع وجود داشته است.

دارد کــه دولــت و متولیان با اتخاذ سیاســتهای درســت

مســیر کشــتارگاه تا واحدهای صنفی ،افزود:

تصمیم اصولی بگیرند.

جوجــه و افزایــش قیمــت مولفههــای تولید از

عمدهتریــن شــهرهای تولیــد مــرغ گوشــتی
کجــا هســتند ،بیان کرد :اســتانهای شــمالی

چون گلســتان ،مازنــدران ،گیــالن ،اصفهان و

مــرغ گوشــتی کمتــر از نیــاز داخلــی تولیــد

تولیــد مرغ گوشــتی در کشــور ،گفــت :اکنون

 ۲هزار تومانی بین نرخ مصوب و نرخ فروش

نخواهد بود و ممکن است در درازمدت به صالح کشور

او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه

ماهیانه ۱۱۵میلیون قطعه مرغ گوشتی تولید

کشــورهای عراق و چند کشور همسایه صادر

مورد تایید ما نیست.

حدودی کاهش پیدا کند.

اســدهللانژاد در ادامــه دربــاره میــزان

ایلنــا ،دربــاره علــت گرانــی مــرغ در روزهــای

مــرغ در بازار هســتیم که ایــن افزایش قیمت

نطفــهدار هــم اتفــاق بیفتــد و مشــکالت تــا

خراسان رضوی قطبهای تولید مرغ گوشتی

میشــود این در حالیســت که ما در سالهای

اخیــر ،گفت :هماکنون شــاهد اختالف قیمت

اســت و مــا امیدواریــم در کنــار اهمیــت حــل

گذشــته مازاد تولید داشــتیم و مازاد تولید به

میکردیم.

در کشــور محســوب میشــوند .او در کشــور
میشــود کــه این میــزان جوابگوی نیاز کشــور
نیست.

اســدهللانژاد در پایــان دربــاره تامیــن

نهادههــای دامی مورد نیاز واحدهای تولیدی،

نایبرئیــس کانــون سراســری مرغــداران

گفت :واحدهای تولیدی با مشــکل نهادههای

حمایتــی بــرای حــل این مشــکل ،خاطرنشــان

تاخیــر تامیــن میشــود همانگونــه کــه اشــاره

و صنعت سیمان نباشد .حسینی تاکید کرد :لذا ضرورت

او بــا اشــاره بــه ســودجویی داللهــا در

گوشــتی ،بــا اشــاره بــه اخــذ سیاســتهای

و بــا لحــاظ کردن جمیع جهات ،در مورد صادرات ســیمان

قیمت تمامشده مرغ با توجه به قیمت فعلی

کــرد :واردات تخممــرغ نطفــهدار ،بــرای حــل

این مشــکل در دســتور کار قرار گرفته اســت.

دامــی مواجــه نیســتند هــر چنــد نیــاز آنهــا بــا

کردم عمده مشکل آنها کمبود واردات جوجه

مرغ مادر است.

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

مخاطــرات پیــشرو برنامهریــزی شــود تــا مشــکلی برای

جوجهریزی مرغ مادر تا یک سوم کاهش یافت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
(سهامی خاص)

آگهی مزایده عمومی
شماره  1400/7-49ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش ماده معدنی
سرب و روی معدن خانه سورمه اصفهان در  7پارتی جداگانه " را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد  1000001028000017و با
جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره
 1100001028000034به مبلغ  2،000،000،000ریال ( دو میلیارد ) ریال  ،برای پارتی
دوم به شماره  1100001028000035به مبلغ  1،900،000،000ریال ( یک میلیارد و نهصد
میلیون ) ریال  ،برای پارتی سوم به شماره  1100001028000036به مبلغ 2،100،000،000
ریال ( دو میلیارد و صد میلیون ) ریال  ،برای پارتی چهارم به شماره 1100001028000037
به مبلغ  1،800،000،000ریال ( یک میلیارد و هشتصد میلیون ) ریال  ،برای پارتی پنجم
به شماره  1100001028000038به مبلغ  1،000،000،000ریال ( یک میلیارد ) ریال  ،برای
پارتی ششم به شماره  1100001028000039به مبلغ  35،000،000ریال ( سی و پنج
میلیون ) ریال  ،برای پارتی هفتم به شماره  1100001028000040به مبلغ 90،000،000
ریال ( نود میلیون ) ریال برگزار نماید  .تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت  10صبح
مورخ  1400/07/11و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  17مورخ
 1400/07/28و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت  17روز شنبه مورخ
 1400/08/08می باشد  .عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد
و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 021-42057
تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند .ضمنا
جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ  1400/08/09برگزار می گردد .

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
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اخبـــــــــــــــــار

اخبـــــــــــــــــار

کاهش  ۴۷درصدی ورودی
آب به سدها

مشارکت در انتخابات
نظام مهندسی ساختمان
به  ۴۵درصد رسید

گــزارشتــازهشــرکتمدیریــتمنابــعآبایــران

نشانمیدهد،درپایانسالآبی،۹۹ - ۱۴۰۰مجموع

مدیــر کل دفتــر توســعه مهندســی ســاختمان

ظرفیــتمخــازنســدهابــه۱۹میلیــاردو۴۸۰میلیــون

بــایــادآوریبرگــزاریانتخابــاتنهمیــندورهاعضــای

مترمکعبرسیدهکهنشاندهندهکاهش۴۷درصدی

هیاتمدیــرهســازمانهاینظــاممهندســیســاختمان

ورودیآببهسدهااست.

کشــوردرپنــجاســتانباقیمانــدهطــیروزهــایآتــیاز

بــر اســاس آمــار دفتــر مطالعــات پایــه شــرکت

مشارکت۴۵درصدیدرانتخاباتایندورهخبرداد.

مدیریــت منابــع آب ایــران ،در پایــان ســال آبــی - ۱۴۰۰

بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی علیمحمــد

 ،۹۹مجمــوع ظرفیــت مخازن ســدها  ۵۰میلیارد و ۵۰۰

عبدیقهــرودی بــا بیــان اینکــه نهمیــن دوره انتخابــات

میلیــون مترمکعــب بــوده کــه نشــاندهنده  ۳۹درصــد

اعضــای هیاتمدیــره ســازمانهای نظــام مهندســی

پرشدگی مخازن است.

ســاختمان کشور به شــکل الکترونیکی در حال برگزاری

بر این اساس و به دنبال کاهش میزان بارشها،

حجــم ورودی آب طــی ســال آبــی  ۹۹ -۱۴۰۰برابر با ۲۹

است ،از میزان مشارکت باالی این دوره خبر داد.

مــدت مشــابه ســال آبی قبــل از آن ( ۵۵میلیارد و ۷۲۰

تمامــی اســتانهای کشــور بــه جــز اســتانهای تهــران،

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفت:در

میلیــارد و  ۴۳۰میلیــون مترمکعــب بــوده که نســبت به

آذربایجانشــرقی ،زنجــان ،ســمنان و کرمــان انتخابات

میلیــون مترمکعــب) ،بیانگر کاهش  ۴۷درصدی ورودی

اعضــای هیاتمدیــره ســازمانهای نظــام مهندســی

آب به مخازن سدهای کشور است.

ســاختمان بــه شــکل الکترونیکــی و غیرحضــوری برگــزار

همچنیــن آخریــن وضــع ســدهای کشــور نشــان

میدهــد کــه در شــروع ســال آبــی جدیــد میــزان ذخایــر
آب در مخــزن ســدها بــه  ۱۹میلیــارد و  ۴۸۰میلیــون

مترمکعــب رســیده کــه در مقایســه با ســال آبی ۹۸-۹۹

دارای  ۲۹درصد کاهش است.

بــر اســاس این آمار ،به تبع کاهــش میزان ورودی

به ســدهای کشــور ،خروجی آب از سدها نیز با کاهش
مواجــه بــوده و در ایــن مــدت  ۳۷میلیــارد و  ۷۰میلیون

مترمکعــب خروجــی آب از ســدهای کشــور را شــاهد
بودهایم ،بهگونهای که در مقایسه با مدت مشابه سال

آبی قبل ،از کاهش  ۳۴درصدی برخوردار بوده است.

طبق آمار اعالم شــده تا پایان شــهریورماه ،از ۱۹۹

ســد موجــود و فعــال کشــور ،تنهــا ســه ســد بیــن  ۹۰تــا

 ۱۰۰درصــد ۱۲ ،ســد در محــدوده  ۷۰تــا  ۹۰درصــد۳۵ ،
ســد بیــن  ۵۰تــا  ۷۰درصــد ۳۱ ،ســد در محــدوده  ۴۰تــا

 ۵۰درصــد و  ۱۱۸ســد نیــز متاســفانه کمتــر از  ۴۰درصد
پرشدگی را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل شرکت گاز:
زمستان را بدون مشکل
پشت سر میگذاریم
مدیرعامــلشــرکتملــیگازایــراناظهــارکردکه

ایــناطمینــانوجــودداردبــاتحویــلوانتقــالامــنو
پایــدارگاز،زمســتانبســیارخــوبوبــدونمشــکلیرا

پشتسرخواهیمگذاشت.

بــه گــزارش ایســنا ،مجیــد چگنــی در نشســتی بــا

مدیــر هماهنگــی و نظــارت بــر تولیــد شــرکت ملــی گاز

ایــران و مدیــران عامــل پاالیشــگاههای گاز کشــور ،بــا
بیــان ایــن مطلــب گفــت :کاری که شــما در صــف مقدم
تولیــد و فــرآورش گاز انجــام میدهیــد ،کمتــر از دفــاع

مقــدس نیســت؛ زحماتــی که برای تأمین انرژی کشــور
انجــام مــی شــود و بــا وجود همه ســختیها ،مشــکالت

رئیسی:محدودیتهایهوشمندجایگزین
تعطیلیمیشود
رئیسجمهــوری بــا تاکیــد بــر شــتاب

گرفتــنواکسیناســیوندانشآمــوزان،گفــت

کــه محدودیتهــای هوشــمند بــه تدریــج
جایگزینتعطیلیهامیشود.
بــه

گــزارش

پایــگاه

بهداشت قرار گیرد.

رئیــس جمهوری گفت :با توجه به اینکه

رئیــس دولــت ســیزدهم هرگونــه ورود

و کارشناســان حــوزه بهداشــت و ســالمت

نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا زمانی

کرونــا دانســت و اظهــار کــرد :حساســیت بــه

شده در فضای عمومی جامعه درباره ویروس

بــرای واکسیناســیون دوازده ســال بــه پاییــن،

اطالعرســانی

که به قطعیت علمی نرسیم ،نباید اقدامی در

رئیســی روز شــنبه در جلســه ســتاد ملــی

رئیســی در ادامــه ،عادیانــگاری و

ریاســتجمهوری ،آیــتهللا ســید ابراهیــم

مقابله با کرونا ،هماهنگی وزارت بهداشــت و

وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناســیون
دانشآمــوزان بــاالی دوازده ســال ضــروری
دانســت و گفــت :بــرای ســرعت گرفتــن ایــن

کار ،وزارت آمــوزش و پــرورش مســاعدت کند
مدارســی که شــرایط مناســبی برای واکســینه
کــردن دانــش آموزان دارنــد ،در اختیار وزارت

جدیت رعایت شود.

این زمینه انجام شود.

کمتوجهــی بــه رعایــت اصــول بهداشــتی در
مبــارزه بــا ویــروس کرونــا را بســیار خطرنــاک

دانســت و گفــت :اینکه عــدهای تصور کنند با

تزریــق واکســن از خطــرات ویــروس کرونــا در
امــان هســتند ،نادرســت اســت و بــا توجه به

نظرات علمی همچنان باید شــیوهنامهها بین

عمــوم مــردم و گروههــا و مراکــز مختلــف ،بــا

و خــروج از کشــور را نیازمنــد تزریــق واکســن
ایــن اقــدام در حقیقــت صیانــت از ســالمت

مســافران و زائــران عزیــز اســت و بــه مقطــع

خاصی هم مربوط نمیشود.

وزارت بهداشــت اســت ،گفــت :در ایــن زمینه

بایــد مراکــز و دســتگاههای دیگــر اخبــار و
اطالعات خود را با وزارت بهداشــت هماهنگ
کنند.

شــیوع کرونا ،در مسائل اقتصادی ،فرهنگی،

اجتماعی و آموزشــی ،نســخهها و راهکارهای

مناسب تدوین و ارائه کنند.

معــاونســازمانامــورمالیاتــیگفــت:

کهتابهامروزوبســرویسرســمیارســال

دادههایخانههایخالیازســویوزارتراه

وشهرسازیبهسازمانامورمالیاتیتحویل

موظف اســت ،اطالعات خانههای خالی را در
اختیــار ســازمان امور مالیاتــی قرار دهد .طبق

قانــون مالیات بر خانههــای خالی ،خانههایی

کــه  ۴مــاه خالــی از ســکنه باشــند ،مشــمول

دچار مشکل شود و این در کارنامه پرافتخار کشور ثبت
و ضبط است.

معــاون وزیــر نفت در امور گاز تصریح کرد :بر این

بــاورم شــما کــه در صــف مقــدم تولیــد ،مشــغول انجــام

وظیفــه هســتید ،بیش از همــه ،دغدغهمند چالشهای
احتمالــی پیــش رو در این زمینه هســتید و با همه توان

خود ،تالش میکنید تا بهترینها را برای این مردم رقم
بزنیــد .چگنــی در پایــان بــار دیگــر بــا قدردانــی از تالش
کارکنان پاالیشــگاههای گاز کشــور ،اظهــار کرد :مطمئن

هســتم بــا عــزم راســخ شــما بــرای خدمــت بــه مــردم بــا
تحویل و انتقال امن و پایدار گاز ،زمستان بسیار خوب

و بدون مشکلی را پشت سر خواهیم گذاشت.

براســاس این گزارش ،مدیرعامل شــرکت ملی گاز

ایــران از نخســتین روز کاری خــود ،طــی نشســتهایی
بــا واحدهــای مختلــف ســتادی و شــرکتهای مســتقل

سفارت ایران :مشکالت بانکی
دانشجویان در کره جنوبی
در دست پیگیری است
ســفارتجمهــوریاســامیایــراندرکــرهجنوبی

درواکنــشبــهاخبــارمربــوطبهبســتهشــدنحســاب

دانشــجویانایرانــیدرکــرهجنوبــیاعــامکــردایمیل
ارســالیبــهتعــدادیازدانشــجویانایرانــیمبنــیبــر

امــکاننداشــتنارائــهخدمــاتبانکــی،ناشــیازســوء

تفاهمآندانشــگاهوشــعبهبانکKEBبودهومساله
اکنوندردستپیگیریاست.

ســفارت جمهوری اســالمی ایران در کره جنوبی به

ایرنا اعالم کرد :سفارت ایران در سئول بالفاصله پس از

اطالع از مشکل بانکی به وجود آمده از جانب دانشگاه
کــره جنوبــی ،موضوع را طی مالقات با مســئوالن وزارت
امــور خارجــه کره جنوبی پیگیری کرد .ســفارت ایران در

کــره جنوبــی اضافــه کــرد :بر اســاس بررســیهای انجام
شــده از ســوی دولــت کــره جنوبــی ،ایمیــل ارســالی بــه
تعــدادی از دانشــجویان آن دانشــگاه مبنــی بــر امــکان

نداشــتن ارائــه خدمــات بانکی ،ناشــی از ســو تفاهم آن

دانشگاه و شعبه بانک  KEBکره جنوبی بوده است.

مشارکت در این دوره از انتخابات به  ۴۵درصد رسید.

انتخابــات اعضــای هیاتمدیــره ســازمانهای نظام

مهندســی ســاختمان کشــور  ۲مهر در خراسانشــمالی،
۴مهــر در کرمانشــاه ۷ ،مهــر در

 ٩اســتان ایــالم،

خراســانجنوبی ،خراســانرضوی ،کردســتان ،کهگیلویــه
و بویراحمــد ،گلســتان ،مازنــدران ،و مرکــزی ۱۰ ،مهــر

در اســتانهای قزویــن ،اردبیــل ،هرمــزگان ،همــدان،
اصفهــان،

آذربایجانغربــی،

چهارمحالوبختیــاری،

سیستانوبلوچستان و بوشهر ،برگزار شد.

امســال بــرای اولیــن بار اســت کــه انتخابــات نظام

مهندســی بــه صــورت اینترنتــی برگــزار میشــود .عبــدی
اعــالم کرده اســت انتخابــات در بســتر الکترونیک کامال ً
ایمــن اســت و نیــاز بــه مراجعــه افــراد نیســت ،از نظــر

هزینههــا هــم بهینه اســت به طوری کــه انتخابات دوره

قبــل بیــش از  ۴۰۰میلیــون هزینــه داشــته اســت امــا

امســال حــدود  ۷۰تــا  ۸۰میلیــون تومــان بــرای برگــزاری
انتخابات نظام مهندسی هزینه شده است.

برپایی گردهمایی فعاالن
فناوری اطالعات و ارتباطات
ایران در جیتکس ۲۰۲۱
گردهمایــیفعــاالنفنــاوریاطاعــاتوارتباطات

مانده باشند ،باید مالیات آن را بپردازند.

مالیاتی میگوید :هنوز اطالعاتی از خانههای

صــادر میشــود ،اظهار کــرد :احتماال منظور از

از دی مــاه ایــن اســت کــه در ایــن بــازه زمانی

شــکوفایی،گردهمایی فعــاالن فنــاوری اطالعــات و

اولیــن برگــه مالیاتــی بــرای مالــکان خانههــای

از مالــکان ایــن خانههــای خالــی مالیاتــی

مالیاتی اعالم کرده اســت که دی ماه امســال

اولین برگه صادر خواهد شد.

هرچنــد کــه از ســال گذشــته وزارت راه

و شهرســازی اعــالم کــرد بیش از یــک میلیون

جیتکــس  ۲۰۲۱روز  ۲۸مهرمــاه جــاری بــا حمایــت

صــدور برگههای مالیاتی برای خانههای خالی

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و

ســرویس برقــرار و بــه ســامان امــور مالیاتــی

ارتباطــات ایــران بــه مناســبت «روز فنــاوری ایــران» و

وی تاکید کرد :تا به امروز وب ســرویس

خانــی ادامــه داد :درصــورت تحویــل ایــن

اطالعات و ارتباطات ایران و برگزاری مالقاتهای تجاری

ســوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور

میشــود امــا در حــال حاضــر دیتــا و اطالعاتــی

میشــود .ایــن گردهمایــی بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری

برای خانههای خالی صادر کنیم.

پژوهش و فناوری اســتان یزد و شــرکت هوشمند کاران

مالیاتی در این باره گفت :فعال اطالعات هیچ

اختیار سازمان امور مالیاتی نیست.

رســمی ارســال دادههــای خانههــای خالــی از

مالیاتی تحویل داده نشده است.

معــاون ســازمان امــور مالیاتی در پاســخ

تحویل میشود.

بــا هــدف معرفــی ظرفیتهــای تجــاری صنعــت فنــاوری

سامانه صدور برگههای مالیاتی بالفاصله انجام

با شــرکتکنندگان در نمایشــگاه جیتکــس  ۲۰۲۱برگزار

تحویل نگرفتهایم که بر اساس آن برگه مالیاتی

و شــکوفایی و همــکاری اتــاق بازرگانــی تهــران ،صنــدوق

دانش انجام می شود.

ابرازامیدواریبورلبهموفقیتمذاکراتبرجامیوین
جوســپبورلمسئولسیاستخارجی

اتحادیــهاروپــابــاابــرازامیــدوارینســبتبه

موفقیــتمذاکــراتبرجامــیویــنگفــتکــه

تصــوریازشکســتدررونــدایــنمذاکــرات
ندارم.

بــه گــزارش ایرنــا ،بــورل در مصاحبــه بــا

افــزود :ایــن اتحادیــه از افغانســتان آموخــت

تروریســم شد ،افزود :برجسته ترین درس از

شد و من شکست مذاکرات وین در مورد توافق

وی بــا بیــان اینکــه افغانســتان بعــد از

سر توافق هسته ای ایران خللی ایجاد نخواهد
هسته ای ایران را تصور نمی کنم.

وی دربــاره تحــوالت افغانســتان نیــز

ایجاد کند.

آمریکا به ریاســت دونالد ترامپ گرفته شــده

راه حل ایجاد دموکراسی نیست.

حمــالت  ۱۱ســپتامبر درگیــر یــک جنــگ ۲۰
ساله شد ،خاطر نشان کرد که مأموریت بین

اصلی نمایشــگاه شــامل هــوش مصنوعــی ،فناوریهای

افغانســتان و توافــق هســتهای ایــران بحــث و

بــورل همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه

شبکه خبری العربیه افزود در مذاکرات وین بر

ســرمایه بینالمللــی فراهــم خواهــد کــرد .بخشهــای

مرتبط با بالکچین و فینتک ،راهکارهای مالی است.

وی در مورد خروج آمریکا از افغانســتان

تجربه افغانستان این است که قدرت نظامی

ایجــاد ارتبــاط بــا تولیدکننــدگان مطــرح دنیــا و جــذب

المللــی اروپا در افغانســتان نتوانســت دولت

که نمی توان دموکراســی را به صورت نظامی

جنــگ در افغانســتان موفــق بــه از بیــن بردن

آشــنایی اســتارتاپهای ایرانی با جدیدتریــن فناوریها،

ارشــد ایــن کشــور دربــاره توســعه روابــط دو

جدیدی را با ابزار قدرت نظامی در این کشور

تحمیل کرد.

نمایشــگاه جیتکــس فرصتــی اســتثنایی را بــرای

مدیریــت و بهــرهوری از  ،Big Dataراهکارهــای مرتبــط

نیز گفت که این تصمیم از سوی دولت قبلی
است.

جوسپ بورل در راس هیاتی دیپلماتیک

از اتحادیــه اروپــا بــرای ســفری چهــار روزه

راهی خاورمیانه شــده اســت .او در نخســتین
ایســتگاه این ســفر وارد قطر شد و با مقامات

طــرف و تحــوالت منطقــه از جملــه اوضــاع

تبادل نظر کرد.

بــا فضــای ابــری ،شــبکه و امنیــت ســایبری ،فناوریهای
 ۲۰شــرکت دانشبنیــان فعــال در حــوزه فنــاوری

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا

اطالعــات و ارتباطــات ،بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و

بــا محمــد بــن عبدالرحمــن آلثانی وزیــر امور

اعزام میشوند .صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای

زمــان کلیــدی بــرای توافــق هســته ای ایــران

آنهــا در نمایشــگاههای معتبــر داخلــی و خارجــی را در

مذاکرات در وین ادامه میدهیم.

اصلی این نهاد ،تســهیل مسیر تجاریسازی محصوالت

پیــش از ایــن نیز در نشســت خبری مشــترک

شــکوفایی بــه رویــداد ۲۰۲۱ GITEX FUTURE STARS

خارجــه قطــر در دوحــه بیــان کــرد :اکنون یک

توســعه بازار شرکتهای دانشبنیان ،حمایت از حضور

اســت و ما به تالشها برای ازســرگیری فوری

دستور کار خود قرار داده است؛ چرا که یکی از اهداف
و خدمات ،توســعه توانمندیهای مدیریتی و بازاریابی،

زیرمجموعــه ،بــه تبییــن سیاســتها و خــط مشــیهای

جدید سازمان پرداخته است.

مهندســی ســاختمان کشــور ارایــه کــرد و افــزود :میــزان

صندوقنوآوریوشکوفاییبرپامیشود.

کــه از ابتدای امســال تــا مرداد ماه خالی باقی

را شناســایی کــرده اســت ،امــا ســازمان امــور

مــاه برگههــای مالیانــی بــرای خانههــای خالی

ایــن حــال نــه در ســالهای دفــاع مقــدس و نــه اکنــون،

تالشگران صنعت نفت اجازه ندادند منابع انرژی کشور

انتخابــات اعضــای هیاتمدیــره ســازمانهای نظــام

مالیــات میشــوند بنابرایــن تمــام خانههایــی

وی با بیان اینکه تالش شما در زمینه تأمین پایدار

خانههــای خالــی جــزو وظایــف وزارت راه و

هفته آینده و تهران در دو هفته آینده خبر داد.

وی آمــاری از میــزان مشــارکت در ایــن دوره از

و  ۳۰۰هــزار واحــد مســکونی خالــی از ســکنه

شهرســازی محسوب میشود و این وزارتخانه

دادهنشدهاست.

انتخابات در استانهای آذربایجانشرقی و سمنان برای

بــه ایــن ســوال که با ایــن وضع چگونــه از دی

نپرداختنــد و در وعدهای جدید ،ســازمان امور

و ابتــدا نیــز صنعــت نفــت را هــدف قــرار داده اســت .با

بایــد برای جبــران عقبماندگیهای ناشــی از

زنجــان و کرمــان  ۱۱مهــر برگــزار میشــود ،از برگــزاری

ایــران (روز فنــاوری ایــران) در رویــداد نمایشــگاهی

بسیجیان در سالهای دفاع مقدس نیست و در واقع،

هماکنون ،پا روی گلوگاههای اقتصادی کشــور گذاشــته

مــرور جــای تعطیلی مراکــز را میگیرد ،گفت:

سازمانامورمالیاتی:فعاهیچاطاعاتیازخانههای
خالینداریم
بــه گــزارش ایلنا ،طبق قانون شناســایی

تحســین اســت ،ادامه داد :دشــمن هم در آن سالها و

رئیسجمهوری با بیان اینکه برای مقابله

تزریــق و مســائل حــوزه بهداشــت و درمان ،با

اطالعرســانی دربــاره واکسیناســیون ،زمــان

خالــی صــادر شــود ،تــا بــه امــروز هیــچ یــک

گاز بهدلیل حساســیت ورود به فصل ســرد ســال ،قابل

تا مردم دچار نگرانی و یاس نشوند.

در وضــع کنونــی مراکــز علمــی و پژوهشــی

یــک از خانههــای خالی شناســایی نشــده ،در

تنها شکل آن تغییر کرده است.

کرونا واکنش سریع و پاسخ علمی ارائه کنند

رئیس جمهوری با بیان اینکه مسئولیت

در حالــی قــرار بــود مردادمــاه ســال ۹۹

اقتصادی کشــور ،نقشآفرینــی میکنند ،کمتر از تالش

خواست بالفاصله به ابهامات و سواالت طرح

بــا ویروس کرونا محدودیتهای هوشــمند به

خالــی ندارد .هادی خانی ،معاون فناوریهای

و محدودیتهــا ،همچنــان اســتوار و پایــدار در صحنــه

رئیســی از مدیــران وزارت بهداشــت

شــده اســت .عبدیقهــرودی بــا بیــان اینکــه انتخابــات

مدیرکلاتباع:ارائهخدماتبانکیتنهابرایاتباعدارایمدارکمعتبر
میسراست

کمــک بــه شــکلدهی ارتباطــات بینالمللــی و ورود بــه

بازارهای خارجی با هدف بینالمللیســازی شــرکتهای

دانشبنیان و ورود آنها به زنجیره ارزش جهانی است.

واریز ۱۵۰میلیارد تومان به
حساب وزارت نیرو برای بهبود
آب شیرین مناطق محروم

مدیرکلاموراتباعومهاجرینخارجی

خارجــی (ســیام) بــا مراجعــه تبعــه بــه دفتــر

خدمــات مربوطــه و ارایــه گذرنامه ،توانســتند

برای اتباع دارای مدارک معتبر وجود ندارد .با

آمایــشمرحلهشــانزدهمازطریــقفراخوان

وی افــزود :با مراجعــه فرد تبعه به دفتر

مدیــرکل امــور اتبــاع وزارت کشــور در

دســتگاههای خدمات رســان از جمله بانکها ،

تحصیــالت ،آدرس محــل ســکونت ،شــماره

بــرای اتبــاع فاقــد ســند هویتــی در آخریــن

کــه اداره کل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی

بابتبهبودآبشیرینمناطقمحرومواریزشد.

معتبــر بــرای ارایــه خدمــات بانکــی و دریافــت

راســتای بهبــود وضــع آب شــیرین در مناطــق محــروم و

جملــه بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران،

منابع این سازمان به وزارت نیرو پرداخت کرد.

جهــت ارایــه خدمات مربوطه ارســال شــد .در

محــروم و کمتربرخــوردار کشــور ،مبلــغ  ۱۵6۰میلیــارد

مورد نظر دستگاه ارایه دهنده خدمات؛ اتباع

نیرو پرداخت و واریز شــد .حاجتی مدیرعامل ســازمان

مربوطه اســتفاده کنند .به عنوان مثال ،ارایه

برای این منظور را از محل بند ( )۲۹مصارف جدول ذیل

اتبــاع خارجی همانند ایرانیان الزامی اســت و

میلیــارد ریــال اعــالم کــرد که صــرف خریــد تضمینی آب

از خدمات بانکی استفاده کنند.

تأمین خرید برق جزایر جنوب کشور خواهد شد.

وزارتکشــوربــاتاکیــدبراینکــهاجرایطرح
سرپرســتخانوارهایــیکهمشــمولشــرکت

درطرحمیباشــندبهصورتاســتانیانجام
میشود،درعینحالگفتکهمشکلیدر

ارائــهخدماتبانکیبرایاتباعدارایمدارک

معتبروجودندارد.

مهــدی محمــودی در گفتوگو با ایســنا،

در تشریح روند ثبت نام اتباع برای اخذ کارت
امایــش گفت :اجرای طرح آمایش شــانزدهم
از طریــق فراخــوان سرپرســت خانوارهایی که

مشــمول شــرکت در طرح می باشند از طریق
ارســال پیــام کوتــاه و یــا بــه صــورت تلفنــی و

همچنیــن اطــالع رســانی از ســوی مســئوالن
ادارات کل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی

استانها از طریق رسانههای جمعی به صورت
اســتانی انجام می شــود همچنین اخذ نوبت

از طریــق ســامانه یکپارچــه اتبــاع و مهاجرین

خدمات مربوطه امکان پذیر است.

خدمــات مربوطــه ،اطالعــات آنــان از جملــه
تمــاس و ...بــه روزرســانی خواهــد شــد و در
نهایــت با اخــذ هزینههای مربوطه و اســناد و

مــدارک مربوطــه از تبعــه  ،کارت مرحلــه قبــل
اخذ و کارت مرحله جدید صادر و تحویل داده
خواهد شد.

نسبت به تمدید روادید خود اقدام کنند.

پاســخ بــه ســوالی مبنی بر اینکــه آیا آمایش

مشکالتی در ارایه خدمات به وجود آمده بود

بیشاز۱۵۰میلیاردتومانبهحسابوزارتنیرو

در نیمــه دوم ســال  ۱۳۹۹بــا اعــالم مــدارک

ســازمان هدفمندســازی یارانههــای کشــور در

ســیم کارت و  ...بــه دســتگاههای ذیربــط از

کمتربرخوردار کشــور ،مبلغ  ۱۵6۰میلیارد ریال از محل

یــا گذرنامــه ســفید منقضــی شــده یــا نــکاح

وزارت ارتباطــات و دیگــر دســتگاههای ذیربــط

در راســتای بهبــود وضــع آب شــیرین در مناطــق

جهــت احــراز هویــت واقعــی خــود اقــدام

صورت داشتن مدارک مذکور و تکمیل مدارک

ریال از منابع ســازمان هدفمندسازی یارانهها به وزارت

دارنــده مــدارک معتبــر میتواننــد از خدمــات

هدفمندسازی یارانههای کشور مبلغ در نظر گرفتهشده

مدارک الزم برای دریافت شناسه شهاب برای

تبصــره ( )۱۴قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰کل کشــور ۱۵6۰

در صورت دریافت این شناسه آنها میتوانند

اســتحصالی پســاب تصفیهشــده از بخــش غیردولتــی و

مرحله آمایش انجام خواهد شــد؟ گفت :به
منظــور تکمیل پروندههای هویت سرپرســت

و کلیــه اعضــای خانوار ،ضروری اســت اتباع

نســبت به ارایه تذکره یــا برگ تثبیت هویت

وی دربــاره رونــد درخواســت تمدیــد

نامــه صــادره از ســوی ســفارت افغانســتان

اجــرای دســتور مقــام عالــی وزارت موضــوع

کننــد و در غیــر ایــن صــورت چنانچــه موفــق

گذرنامههــای خانــواری اتبــاع نیــز گفــت :در
تمدیــد روادیــد اتبــاع افغانــی گــروه گذرنامــه

خانواری به مدت یکسال و در اجرای مصوبات
دبیرخانه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی

اقــدام شــد؛ دارنــدگان گذرنامــه خانــواری از

تاریــخ  ۲۵بهمــن مــاه ســال  ۱۳۹۹تــا تاریــخ
 ۲۰خردادمــاه ســال  ۱۴۰۰بــا مراجعه به دفتر

توجه به تکمیل نکردن مدارک الزم مورد نیاز

بــه اخــذ مدارک مذکور نشــده اند نســبت به
ارایــه فرم پیش ثبت نام در ســایت ســفارت
افغانســتان اقدام کنند.

محمــودی دربــاره ارائه خدمــات بانکی و

ســیم کارت تلفــن همــراه به اتبــاع خارجی در

کشــور گفت :مشکلی در ارایه خدمات بانکی

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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تراکنشهای بانکی باالی  ۵میلیارد تومان
مبنای محاسبات مالیات است

کوتاه از بانک و بیمه

تشریح جزئیات افزایش
تسهیالت حسابهای
انفرادی و زوجین از محل
اوراق بانک مسکن
افزایــش تســهیالت حســابهای انفــرادی و زوجیــن از
محــل اوراق را کــه هــم اکنــون با احتســاب جعاله برای

انفرادی ۲۸۰و برای زوجین ۴۸۰میلیون تومان اســت،
در سایت روزنامه بخوانید:

تشریح کرد.

بــه گــزارش هیبنا،

محمدحســن مــرادی ،با
بیــان اینکــه ســقفهای

تســهیالتی

از

محــل

اوراق در گذشــته بــرای

بــه گفته رئیس ســازمان امــور مالیاتی،

یعنــی گردش مالــی تراکنشهای بانکی باالی

تراکنــش بانکــی نداریــم ،اظهــار کــرد :برایــن

مبنای کار است؛ البته مواردی مانند حقوق،

او ادامــه داد :بانــک مرکــزی تمامــی

تراکنشهای بانکی اشــخاص از فعالیتهایی

ســازمان امور مالیاتی شناسایی و یا اطالعات

موسســه اعتبــاری ملل

ســازمان امــور مالیاتــی قــرار میدهــد ،البتــه

مطالبــه کــرده اســت و ایــن کار بــا قــوت در

دســتگاههای نظارتی و اجرایی برای ما ارسال

گــزارش

دریافــت وام و مــواردی کــه جنــس درآمــدی

ندارند ،مشمول اخذ مالیات نیستند.

 ۵میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.

اطالعات مربوط به این اشــخاص را در اختیار

به گزارش خانه ملت ،امیدعلی پارسا با

مــواردی ماننــد حقــوق ،دریافــت وام ،تبدیــل

مالیاتی به درآمد تعیینشــده در بودجه سال

جنــس درآمــدی ندارنــد را کنــار میگذاریم اما

بیان اینکه توانستهایم با جلوگیری از فرارهای
جــاری در خصوص درآمدهای مالیاتی دســت

یابیــم ،گفــت :یکــی از راههای تشــخیص فرار

مالیاتــی؛ بررســی تراکنشهــای بانکی افرادی
اســت که دارای گردش مالی باالیی هســتند،

شــکلی از دارایی به شــکل دیگر و مواردی که
در مقایســه بــا مــوارد دیگــر از مودیان ســوال
میشــود که آیا فعالیتی داشتهاند که مالیات

آن پرداخت نشده باشد.

پارســا بــا تاکیــد براینکــه مــا مالیــات بــر

اســاس ســازمان امــور مالیاتــی بــا بررســی
کــه مالیــات آنهــا پرداختنشــده ،مالیــات را

دســت اقــدام اســت .طــی  ۵مــاه گذشــته در

مقایســه بــا مــدت زمان مشــابه در ســالهای
گذشــته حدود ۶۲درصد رشــد درآمــد مالیاتی

داشــتهایم کــه ایــن درصــد بــدون فشــار بــه
مودیــان و بیشــتر از طریــق جلوگیــری از فــرار
مالیاتی بدست آمده است.

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور

اشــخاصی کــه فــرار مالیاتــی دارنــد از طریــق

۱۰۰میلیــون تومان بود،

گفــت :در حــال حاضر با موافقــت و ابالغ بانک مرکزی،

ســقف تســهیالت از محــل اوراق بــرای حســابهای
انفــرادی و زوجیــن افزایش یافته اســت .هماکنون ارائه

تســهیالت برای حســابهای انفــرادی تهرانیها از محل
اوراق ۲۰۰میلیــون تومــان و بــرای زوجیــن ۴۰۰میلیــون

تومان اســت که به این میزان تســهیالت جعاله که هم
اکنون ۸۰میلیون تومان است ،افزوده خواهد شد.

مرادی ادامه داد :برای مراکز اســتانها و شــهرهای

بــاالی ۲۰۰هــزار نفــر جمعیت میزان تســهیالت انفرادی
کــه معــادل ۸۰میلیــون تومان بود بــه ۱۶۰میلیون تومان

و بــرای حســابهای ۱۶۰میلیــون تومانــی زوجیــن بــه
۳۲۰میلیــون تومــان رســیده اســت .در ســایر شــهرها

نیــز تســهیالت ۶۰میلیــون تومانــی حســابهای انفرادی
بــه ۱۲۰میلیــون تومــان و تســهیالت ۱۲۰میلیــون تومانی
زوجین به ۲۴۰میلیون تومان افزایش یافته است.

او یــادآور شــد :تســهیالت جعالــه همزمــان بــا

تســهیالت مســکن اختصــاص مییابــد ،که ســقف آن از
۴۰میلیون تومان به ۸۰میلیون تومان رسیده است.

مدیــر امــور طــرح و برنامه بانکمســکن گفت :نرخ

سود تسهیالت از محل اوراق و جعاله ۱7.۵درصد است.

بازپرداخت جعاله ۵ســاله و معادل ۶۰ماه و بازپرداخت

تسهیالت نیز حداکثر ۱۲ساله معادل ۱۴۴ماه است.

مــرادی تصریــح کــرد :ملــک در رهــن بانــک قــرار

میگیــرد و تســهیالتگیرنده بایــد مدارکی ارائــه کند که

بیمــه دانــا در راســتای رســالت خــود در حــوزه

فعالیــت بیمهگــری ،بــا ارائــه خدمــات متمایــز بیمــهای،

پــس از اجــرای طــرح موفــق مهردانــا ،مدتــی اســت کــه
طرح رفاه دانا را به مرحله اجرا درآورده است.

به گزارش روابطعمومی بیمه دانا ،یکی از گامهای

در سایت روزنامه بخوانید:

بلنــد بیمــه دانــا طی دو
ســال گذشــته ،طــرح

مهردانــا اســت کــه برای

اولیــن بــار درکشــور بــر
اســاس پیونــد بیمــه و

میشود و ما براساس آن اقدام میکنیم.

روابطعمومــی موسســه

نفــوذ بیمــه و حمایت از
اقشــار مختلــف جامعــه

طراحی و اجرا شده است .اینک در گام دوم این تحول
همکارانــه بیمــه و بانــک ،طــرح رفــاه دانــا کــه محصــول
مشــترک بیمه دانا و بانک رفاه اســت ،در سراسر کشور

در حــال اجــرا اســت و هــدف عمــده آن ارائــه خدمــات

بیمــهای بــه بازنشســتگان و مســتمریبگیران ســازمان

او بــا بیــان اینکــه فــرار مالیاتــی انــواع

جنجــال مــوارد مالیاتــی را عالمانــه بررســی و

نصــب نرمافــزار فــام از

گفت :این سیاســت قطعی و محکم ســازمان

مرســوالت

مختلفــی دارد و مــا بــدون هیاهــو و جــار و

گرامــی میتواننــد ضمن

اطالعرســانیهای الزم را انجــام میدهیــم،

خدمــات پســتی شــامل

امور مالیاتی است.

پســتی ،اســتعالم خدمــات کــد پســتی ،محاســبه و نرخ

گام نخست برای انتشار صورتهای مالی پاالیشیها
با اطالعیه وزارت نفت برداشته شد

به گفته جعفری ،پیگیریهای مقتضی در حال انجام است تا در صورت امکان ،دستورالعمل قیمتگذاری خوراک دریافتی و
فرآوردههای نفتی نیز از سوی شرکتهای پاالیشی افشا شود
به گفته رئیس اداره نظارت بر ناشــران

شرکتهای پاالیش نفت است.

گــروه شــیمیایی و غذایــی ســازمان بــورس،

او ادامــه داد :دســتورالعمل مورد اشــاره

نخســتین گام بــرای ابــالغ نــرخ نفــت خــام و

در نامه یادشده ،افشا نشده است .بنابراین،

بهای فرآوردههای نفتی به عنوان مواد اولیه

پیگیریهــای مقتضــی در حال انجام اســت تا

صنایع پاالیشــی با اطالعیه اخیر وزارت نفت

در صــورت امکان ،دســتورالعمل قیمتگذاری

برداشته شد.

خــوراک دریافتــی و فرآوردههــای نفتــی نیز از

ولــیهللا جعفــری در ایــن باره بــه پایگاه

سوی شرکتهای پاالیشی افشا شود.

خبــری بــازار ســرمایه (ســنا) بــا یــادآوری

رئیــس اداره نظــارت بــر ناشــران گــروه

افشــای اطالعــات بــا اهمیــت شــرکت پاالیش

شیمیایی و غذایی سازمان بورس اضافه کرد:

نفــت تهــران گفــت :ایــن نامــه حاکــی از

پــس از ابــالغ ایــن دســتورالعمل و اعالم نرخ

ابــالغ دســتورالعمل قیمتگــذاری خــوراک

نفت خام و فرآوردههای نفتی از سوی شرکت

و فرآوردههــای شــرکتهای پاالیشــی از

ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

ســوی وزیــر نفــت اســت .در حقیقــت ،ایــن

بــه شــرکتهای پاالیشــی ،میتوانیــم منتظــر

دســتورالعمل ،نخســتین گام بهمنظــور اعالم

ارائــه صورتهــای مالــی و آثــار آن بــر ســود و

نــرخ نفــت خــام و فرآوردههــای نفتــی بــه

زیان شرکتهای پاالیشی باشیم.

الرگانی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد :بهارستان؛
همگام و همراه سازمان بورس برای رونق بازار سرمایه
بــه گفته یک عضو کمیســیون اقتصادی

مجلــس شــورای اســالمی ،مجلــس موظــف

اســت ســازمان بــورس را در مســیر تحقــق
اهــداف اصلــی و بنیــادی با محــور رونق بازار

بیشــتر مــردم بــه بــازار ،دولتمــردان مــا موظف

شــدن ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و

شــرکتی در بــازه زمانــی  ۴یا  ۵ســاله تعطیلی

سرمایه در کشور داشته باشند.

گفــت :اینکــه گفتــه میشــود بورس بایــد زیر

 ۵برابــر میشــود ،ایــن موضوعــات از جملــه

هستند تعریف درستی از جایگاه بورس و بازار

وابســتگی نداشــتن بــه دولــت تاکیــد کــرد و

او بــر آمــوزش ســهامداران خــرد و ارائــه

نظر وزارت اقتصاد نباشــد یک شــعار نیســت

سید ناصر موسوی الرگانی ،نماینده مردم

نبــود آموزشهــای الزم بــه ســهامداران خــرد

تبدیل شود و سازمان باید مستقل عمل کند

بــورس و ســرمایه باید به ســوی تولیــد هدایت

ســهامداران میشــود؛ بنابرایــن الزم اســت

حمایت کند.

فالورجان با بیان اینکه سرمایهگذاریهای بازار
شــوند تــا اعتمادســازی مــردم در ایــن بــازار

بیشازپیش افزایش یابد ،به پایگاه خبری بازار
ســرمایه (ســنا) گفت :بــه منظور اعتمادســازی

اطالعــات الزم بــه آنــان تاکیــد کــرد و افــزود:

و اطالعــات الزم منجــر بــه ضــرر و زیــان

امــروزه بــه جــای شــعار دســت به عمــلزده و
بازار را از این دست مسائل نجات دهد.

موســوی الرگانــی بــر ضــرورت مســتقل

بلکــه واقعیتــی اســت کــه بایــد بــه حقیقــت
و از وابســتگی بــه دولــت خارج شــود تــا برای
سازمان تصمیمگیری نکند.

این نماینده یادآور شــد؛ با شفافسازی

در بــازار ســرمایه میتــوان از وقــوع برخــی
بحرانها جلوگیری به عمل آورد به طور مثال

بــه یکبــاره ارزش ســهام آن در بــازار ســرمایه
مباحثی است که باید به آن رسیدگی کرد.

موســوی الرگانــی تصریح کــرد :دولت به

شــرکت بورس تهــران در اولین واکنش

در هیــات مدیــره وقــت و هیات مدیــره حاضر

ایجاد نکرده است.

این شــرکت اعالم کرد که دستگاههای ماینر

فعالیت در حوزه رمزارزها اعم از استخراج یا

شــرکت بــورس تهــران در حــال بررســی ابعاد

هیچگونه دستورجلســه یا مصوبهای مبنی بر

معامالت وجود نداشته است.

شــخص ثالــث ،بدنــه خــودرو و آتشســوزی منــازل

به گزارش بازار ،هفته گذشته افشا شد

قرضالحســنه بانــک رفــاه بــا اقســاط ۱۲ماهــه ،بــدون

رمــزارز اســتخراج شــده اســت و تبعــات ایــن

تهــران بــه صــورت محــدود و بــا تائیــد هیــات

کسر از حقوق بازپرداخت کنند.

از مدیرعاملی در روز چهارشــنبه و سرپرستی

طرح ،دارندگان خودروهای ســبک برای خرید بیمهنامه
مســکونی خود تا ســقف معینی میتوانند از تســهیالت

که در شــرکت بورس تهران ،به طور غیرمجاز

ضامــن ،وام دریافــت کــرده و اقســاط آن را بــه صــورت

موضــوع در نهایــت به برکنــاری علی صحرایی

جهت تامین بودجه کشور برنامهریزی کند.

بــرای افزایــش بهــرهوری
و کیفیــت امــور ،همواره
فعالیتهــای

خــود

را همســو بــا آخریــن

شــیوهنامههای حرفــهای و منطبــق با اســتانداردهای روز

دنیــا تنظیــم میکند .محمدســجاد میرزاخانــی ،مدیریت

ریســک ســازمانی را یکــی از مهمتریــن موضوعــات بــرای
شرکتهای بیمهگر دانست و گفت :سالهاست مدیریت

ریســک ســازمانی در بیمــه کوثــر منطبق بــا رهنمودهای
اســتاندارد معتبر بینالمللــی ایزو ۳۱۰۰۰طراحی ،تدوین

همــکاران شــرکت بــه ویــژه مدیریــت ریســک ،پــس از
ارزیابــی شــرکت QALانگلســتان و کســب نمــره قبولــی،

توانســتیم گواهینامــه ISO۳۱۰۰۰:۲۰۱۸را بــه گنجینــه

افتخارات شرکت بیفزاییم.

رشد 40درصدی تولید حق
بیمه نوین
بیمه نوین نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته

٤٠درصد رشد حق بیمه را نیز تجربه کرده است.

موفــق شــد تا با اجرای اســتراتژی ارتقــای توانمندیهای

اعتماد را به بازار برگرداند.

ســاختمان شــرکت مزبــور کشــف و در ادامــه

بــه گــزارش روابطعمومی بیمه ملت ،به مناســبت
بــرای کلیــه بیمهگــزاران

رســالت شــرکت بورس نیز همخوانی نداشته

۳۵درصــد تخفیــف در

ارســال شــده اســت .شــرکت بــورس تهــران

آتشســوزی مســکونی،

در اولیــن واکنش رســمی به ایــن موضوع ،در

در گزارشهــا و حســابهای شــرکت بــه طــور

روز آتشنشانی ،جشنواره فروش بیمههای آتشسوزی

بــه اینکــه بــدوا چنیــن امــری بــا اساســنامه و

جدیــد و تمدیــدی بــا

اســت ،موضــوع بــه معاونت حقوقی ســازمان

بیمههــای

بــا ایــن حــال روز گذشــته و در ســامانه کــدال

غیرصنعتــی و صنعتــی

اطالعیــهای به منظور شفافســازی اعالم کرد

در بازرسی از محل ،تعداد  ۸۲دستگاه ماینر

نداشتند کشف و ضبط شد.

پیشــتر علــی صحرایــی ســه روز قبــل

ماینرهــای کشفشــده در زیــر زمیــن بــورس

ایــن موضــوع قطعــا یکــی از مهمتریــن

مجــوز بــه هــر نحو و در هر محــل ،غیرقانونی

بســیاری از ســهامداران بــه ویــژه مالباختــگان

باالتریــن مقــام ســازمان و در ســایر مــوارد بــر

در مصاحبــهای بــا یکــی از رســانهها دربــاره

مدیره بوده است.

ذینفعان خواهد رسید.

تخلفــات در بــورس تهــران اســت .اکنــون

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،تعــدادی

تهران مورد بهرهبرداری قرار گرفته اســت ،در

بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت توزیــع نیروی

مالــی بــود کــه بــا شــفافتر شــدن موضــوع،
مــوارد متعاقبــا ً به اطالع تمامی ســهامداران و

بوده است که کاربرد چندگانه تجهیزات مذکور

کامــل ثبــت و افشــا نشــده اســت .بــا توجــه

اســت کــه تجهیزات خریداریشــده بر اســاس

«ســرورهای پردازشــگر مــورد نیاز مرکــز داده»
موجبــات سوءاســتفاده از ایــن ابهــام و نهایتــا
قصــور یــا تقصیــر مجریــان را فراهــم کــرده کــه

مراتب رســیدگی انضباطی به موضوع از ســوی
هیــات مدیــره و نهــاد ناظــر در دســت پیگیــری
است.

در

ایــن

اطالعیــه

ادعاشــده

کــه

یادداشــتهای همــراه صورتهــای مالــی و
گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی مویــد آن

است که اتفاق صورتگرفته بسیار محدود بود
و مطلقــا مصــداق «ضــرر و زیــان ســهامداران»
نیســت .فعالیت صورتگرفته هیچگونه خللی

در رونــد عــادی فعالیــت و انجام وظایف بورس
اوراق بهــادار تهــران و نیــز روال عادی معامالت

هســتند که وقتی آنها در حال از دســت دادن

که باید ناظر بازار بوده و مانع از ضرر و زیان
آنها میشدند ،خود رد شرکت بورس در حال

استخراج رمزارز بودند.

اطالعیه برق تهران در

خصوص ماینرهای کشفشده
در ساختمان بورس

شــرکت توزیــع نیــروی برق تهــران بزرگ

اتصــال دســتگاههای اســتخراج رمــزارز فاقــد

و مســئولیت آن در مــوارد ســازمانی بــر عهده

عهده شخص دارنده انشعاب برق است.

شــرکت توزیــع نیــروی برق تهــران بزرگ

بــه مســئوالن دســتگاه هــای اجرایــی و ســایر

متذکــر شــد :بــا دقت در رعایت مــوارد فوق از
سوءاســتفاده افرد ســودجو که ســبب آسیب

به منافع عمومی و شبکه برق کشور را فراهم
میآورند ،جلوگیری کنند.

همچنین از همه هموطنان می خواهیم

در صــورت مشــاهده مــواردی از ایــن دســت و
استفاده غیرمجاز از برق ،نسبت به انعکاس

آن از طریــق ســامانه ســمات بــه آدرس

https://www.tavanir.org.ir/samaat

نیــز با صــدور اطالعیــهای در خصوص کشــف

اقدام و از پاداش در نظر گرفتهشده بهرهمند

شــرکت بورس اوراق بهــادار تهران اعالم کرد:

شــرکت توزیــع نیروی برق تهــران بزرگ

بــا ایــن مــورد نیز بــر اســاس قوانیــن موجود،

غیرمجــاز را کشــف و تحویــل مراجــع انتظامی

تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در

شوند.

بــه اطــالع هموطنــان میرســاند صنعــت برق

در ســال جــاری در حــدود هشــت هــزار ماینر

برخورد جدی خواهدکرد.

داده است.

مدت شــش مــاه ،بیش

در سایت روزنامه بخوانید:

ایــن شــرکت گــزارش

عملکــرد ماهانــه منتهی
به شــهریور ســال جاری
را در ســامانه کــدال

ســبدگردان از  ۳۶شــرکت در دی ،۱۳۹۹

و از طرفــی دیگــر متخلفان و ســبدگردانهای

او افــزود :تاکنــون مجــوز ۱۸ســبدگردان

فدایــی افــزود :سیاســت ســازمان بورس

از ۵۰درصــدی ایــن نهــاد مالــی در هشــت ماه

متقاضیان است .افزایش تعداد سبدگردانها

بر اساس این گزارش ،طی شش ماه نخست سال

جاری ،رشته بیمههای آتشسوزی با ١٩٥درصد و رشته
بیمههای باربری با ١٢٩درصد رشد در حق بیمه نسبت

بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ،ســهم قابــل توجهی از
رکورد فروش بیمه نوین را به خود اختصاص دادهاند.

همچنین ،نســبت خســارت شــرکت بیمه نوین در

شــش ماه نخســت ســال جاری نســبت به مدت مشابه

گذشته ،از کاهش سه واحدی برخوردار بوده است.

ادعای سرمایهگذاری بانک
ملی در دبی صحت ندارد
بانــک ملــی ایــران اعــالم کــرد آنچــه تحــت عنوان

ســرمایهگذاری این بانک در بندر فجیره کشــور امارات

متحــده عربــی در یــک

ویدئــو مطــرح شــده

در سایت روزنامه بخوانید:

است ،صحت ندارد.

به گــزارش روابطعمومی

بانــک ملــی ،بــه تازگــی
ویدئویــی

در

فضــای

مجــازی منتشــر شــده
کــه در آن فــردی بــه نــام
«آرش علویــان» ادعــای

سرمایهگذاری بانک ملی ایران در طرحهای سرمایهگذاری

دبی را مطرح کرده اســت ،در حالی که این ادعا ناشــی از
اشــتباه در ترجمــه  National Bank of Dubaiو انتســاب
آن به بانک ملی ایران است.

ایــن اشــتباه فاحــش باعــث نتیجهگیریهــای غلــط

میشــود .بر اساس این

نمایندگان بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه کنند.

پیشــروی صنعــت بیمه،

از هــزار میلیــارد تومــان

کــرد و گفــت :ایــن موضــوع میتوانــد رونــق و

صنعــت بــرق تاکیــد کــرد :نگهــداری یــا

پیشتر این شــرکت در اطالعیهای خبری

بــه برگــزاری جشــنواره بیمههــای آتشســوزی بــه نــام

تخفیــف انــواع بیمههــای آتشســوزی بیمــه ملــت بــه

شــرکتهای جــوان و

حقیقیهــا و صاحبــان ســهامهای خــرد تاکید

اتفــاق بــه وقــوع پیوســته از زوایــای فنــی و

مصوبــات کمیتــه ســاختمان تحــت عنــوان

بررســی نیز مشــخص شــد که فعالیت مزبور

منظور اطالع از شــرایط طــرح و برخورداری از ۳۵درصد

بــه عنــوان یکــی از

بــرای نخســتین بــار طی

که در لحظه بازدید این شــرکت در مدار قرار

ســرمایههای خود بودند ،عدهای از مســئوالن

ماینر که از ســوی شــرکت بورس اوراق بهادار

ملت ادامه دارد .متقاضیان و عالقهمندان میتوانند به

بیمــه کوثر ،این شــرکت

در سایت روزنامه بخوانید:

او در پایــان بــر جبــران خســارت بــرای

براســاس ایــن اطالعیــه ،هیــات مدیــره

امــا اکنون در اطالعیه مذکور تاکید شــده

اعــالم کــرده بــود :در رســیدگیهای نظارتــی

آبــان بــه مناســبت هیجدهمیــن ســالروز تاســیس بیمه

بــر ریســک بیمهگــری

شــبکه فروش ،بهینهســازی پرتفوی و مدیریت ریســک،

بــرق تهران بزرگ ،بر اســاس گزارش ماموران

ســال گذشــته بــازار ســرمایه در ایــن فکــر

محمود گودرزی انجامید.

بــا عنــوان ایمنشــو بــه مــدت ۳۵روز و تــا روز دوازدهم

بــه گــزارش روابطعمومــی و اعــالم رئیــس اداره نظــارت

پرتفوی کسب کرده است.

اســتعفای خــود گفتــه بــود :اســتفاده از

گــزارش؛ این جشــنواره

 ،31۰۰۰نسخه ۲۰1۸را کسب کند.

طی شــش ماه نخست ســال ۱۰,۵۳۸,۹۹۸میلیون ریال

مدیرعامل بیمه دانا در این باره میگوید :بر اساس این

در بیمــه ملــت برگــزار

ریسک سازمانی و گرفتن نمره قبولی ،گواهینامه ایزو

جای چشم دوختن به سرمایه مردم باید خود

پردازشگر مرکز دادهها»

ساختمان خریداری شده بود.

رشــتههای

بیمه کوثر توانست پس از ارزیابی نظام مدیریت

منتشــر و بر اســاس آن

مــورد نیــاز مرکــز داده» از ســوی کمیتــه

در سایت روزنامه بخوانید:

کسب گواهینامه ایزو
 31000از سوی بیمه کوثر

بــه گــزارش روابطعمومــی بیمه نوین ،این شــرکت

شرکت بورس اعالم کرد :خرید ماینرها به نام «سرورهای

ابراهیــم کاردگــر ،نایــب رئیــس هیاتمدیــره و

«ایمنشو» اقدام کرده است.

فام میتوان از کلیه اپراتورها بسته اینترنتی خرید کرد.

پرتفــوی کســب کنــد.

خریداریشــده به نام «ســرورهای پردازشگر

بیمه ملت به مناســبت روز آتشنشــانی و ایمنی،

رهگیــری

و پیادهســازی شــده اســت .از همیــن رو ،بــا تــالش همه

تامین اجتماعی درقالب تامین مالی از طریق تسهیالت

آغاز جشنواره بیمههای
آتشسوزی بیمه ملت

در سایت روزنامه بخوانید:

پســتی مرســوالت بهرهمند شــوند .همچنین با نرمافزار

رســمی بــه برکنــاری صحرایــی از مدیرعاملــی

برای خرید پوششهای بیمهای است.

بــه

اعتباری ملل ،هموطنان

بانکــداری اســالمی و بــا
هــدف توســعه ضریــب

امکان رهگیری مرسوالت پستی از طریق نرمافزار فام

ایجاد شد.

نشاندهنده توانایی پرداخت اقساط باشد.

طرح رفاه دانا ،حامی
بازنشستگان و پشتیبان
فعالیتهای تولیدی

بــه منظــور تســهیل در انجــام امــور مشــتریان،

مربــوط بــه فعالیتهــای اقتصــادی از ســوی

زوجیــن در تهران ۲۰۰و

بــرای حســاب انفــرادی

امکان رهگیری مرسوالت
پستی در نرمافزار فام
موسسه ملل

در ادامــه تاکیــد کــرد :اطالعــات مربــوط بــه

تراکنشهــای بانکــی بــاالی  ۵میلیــارد تومان

مدیــر امــور طــرح و برنامه بانک مســکن ،جزئیات

کوتاه از بانک و بیمه

 4سبدگردان مجوز
فعالیت گرفتند

بــه گفتــه مدیــر نظــارت بــر نهادهــای

مالــی ســازمان بــورس ،مجــوز فعالیــت ۴

هماکنون به ۵۳شرکت رسیده است.

ســبدگردانهای فعــال بازارســرمایه بــه ۵3

صادر شــده است که نشاندهنده رشد بیش

میثم فدایی در این باره به پایگاه خبری

اخیــر اســت .او تصریــح کرد :معتقــدم در این

ســبدگردان صادر شــد و به این ترتیب تعداد
شرکت رسیده است.

بازارســرمایه (ســنا) گفت :تعداد شــرکتهای

حــوزه ،بــه واجدیــن شــرایط مجــوز داده شــود

ناکارا لغو مجوز شوند.

اعطــای نامحــدود مجــوز ســبدگردان بــه
بــا هــدف افزایــش خدماتدهــی و رضایــت
فعاالن بازار انجام میشود.

و در نتیجــه منســوبکردن مــواردی خالــی از صحــت بــه

بانــک ملــی ایران شــده اســت .منابــع بانک ملــی ایران در

واحدهــای خــارج از کشــور از جملــه دبی و بنــدر فجیره از
محل سپردهگذاری شهروندان و ایرانیان مقیم آن مناطق
تامیــن میشــود .همچنیــن هیچگونــه تســهیالتی چــه از

طریــق بانــک ملی ایران و چه شــعب ایــن بانک در امارات

متحده عربی به بندر فجیره پرداخت نشده است.

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
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پتروشیمی گچساران تا شهریور  ۱۴۰۱به بهرهبرداری میرسد

گسترش عملیات اکتشاف
در چادرملو
عملیات مطالعاتی و اکتشــاف  ۱۷نقطه امید بخش

وزیر نفت در بازدید از پتروشیمی گچساران

تولیــدی خــود بــه رقابــت پذیــر شــدن محصــوالت

شد و این زنجیره اینجا تکمیل میشود.

و پیشــرفت منطقــه ،از راهانــدازی ایــن طــرح بــا

اســتاندارد خــود معیــاری مهــم بــرای بازاریابــی و

در شهرســتان گچســاران تاکیــد کــرد :پتروشــیمی

بــا اشــاره بــه تأثیــر بســزای ایــن مجتمع در رشــد

معدنی در چادرملو آغاز شد.

مدیر عامل چادرملو در جلسه کمیته اکتشاف شرکت

ســرمایهگذاری انجام شده تا پایان شهریور ۱۴۰۱

معدنــی و صنعتــی چادرملو با تاکید بر اهمیت اکتشــاف و

خبر داد.

حفاری در نقاط امید بخشــی معدنی کشــورو تاثیر آن در

بـــــه گـــــزارش روابــــط عمــومــــی پتــــروشیمی

رشد و توسعه اقتصادی ضمن اعالم خبر فوق گفت  :معادن
ثــروت عظیمــی اســت کــه در جای جای این کشــور پهناور
می شود  .مهندس تقی زاده از مهمترین مزيت هاي بهره

بویراحمــد ســفر کرده بود ،از طــرح در حال اجرای

میرود پتروشیمی گچساران تا شهریور سال آینده

وی در پــایــــان خــاطــــر نشـــــان کــرد :یکــی از

پروژه قرار گرفت.

و تکنولوژی دانست و گفت :در حال حاضر این شرکت با

وزیر نفت در این بازدید به رســانهها گفت:

تهیه  ۸دســتگاه حفاری عمیق و تشــکیل تیمی توانمند از

تولیدکننــدگان داخلــی بــا بهبود کیفیــت کاالهای

کارشناســان و متخصصان حفاری کشــور قادر است عالوه

پیشرفت منطقه ،تاثیری بسزا دارد و راه اندازی این

گچساران ،مهندس جواد اوجی که به همراه آیت

مدیرعامل این شرکت ،در جریان آخرین وضعیت

اشتغال ،توسعه مناطق کم برخوردار و دستیابی به دانش

تصریح کرد :ساخت این پروژه بیش از  ۸۵درصد

آینده به بهرهبرداری میرسد و بیشک در رشد و

پیشرفت داشته و یکی از امتیازهای آن این است

پتروشــیمی گچســاران بازدیــد و بــا توضیحــات

بــرداری از معــادن را ارزش افزایــی منابع اقتصــادی ،ایجاد

تبلیغات است.

وی با اشــاره به طرح پتروشــیمی گچســاران

گچســاران بــا ســرمایهگذاری انجامشــده ،ســال

کارخانه به تکمیل زنجیره تولید پایین دستی نفت

هللا ســید ابراهیم رئیســی به اســتان کهگیلویه و

نهفته است و سرمایه بزرگی برای توسعه کشور محسوب

ملــی کمــک کنند چرا که تولیــد کاالهای مطابق با

وزیــر نفــت با اشــاره به ســاخت پتروشــیمی

که بالغ بر 7۰درصد آن ساخت داخل است و امید

به بهره برداری برسد.

در این شهرستان کمک میکند.

برنامههای اصلی وزارت نفت در دولت ســیزدهم

اوجی ادامه داد :خوراک مجتمع پتروشــیمی

تکمیل پروژههای سنوات گذشته است که برخی از

میآیــد ،تبدیــل بــه اتیلن میشــود و در نهایت در

برخی از آنها صرفه اقتصادی و ضرورت نداشــته

گچســاران از خط اتانی که از پاالیشــگاه بید بلند
کنارش به زنجیره پلی اتیلن سنگین تبدیل خواهد

آنها از سال  9۰آغاز و هنوز تکمیل نشده و شاید

باشند.

بر انجام عملیات اکتشاف و حفاری در کویر مرکزی ایران
در هــر نقطــه از کشــور نیــز خدمات اکتشــافی خــود را به

کامپاندهای دانشبنیان با کاهش مصرف انرژی ،سرعت تولید و کیفیت بسته بندی را ارتقا میدهند

هــر متقاضــی ارائــه دهد  .مدیــر عامل چادرملو همچنین

ضمن دعوت از تمامی متخصصان اکتشاف وحفاری افزود :

برنامه ریزی الزم برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص
برای تامین نیاز شــرکت و تشــکیل تیمهای اکتشــاف انجام

کامپانــد یکــی از انواع بی شــمار محصــول های

توضیح داد :با پشتوانه سال ها پژوهش در زمینه های

در صنایــع فیلم که شــامل صفحات زیــر  4۰۰میکرون

فنــاوری مورد اســتفاده در تولید این محصوالت پلیمر

تعییــن خاصیــت ضریــب اصطــکاک بــر اســاس آزمون

خــاص بــه جهت افزایش مقاومــت و هم چنین آماده

دانش بنیان خود را تاسیس کردیم .این شرکت پیشگام

ایــن افزودنــی مصــرف انرژی را کاهش ،ســرعت تولید

شده است .همچنین مستربچ آنتی بالک با نام تجاری
 NovinBlockعمدتا ًدر تولید فیلم های پالســتیکی به

است.این مدیر عرصه دانش بنیان ابراز کرد :مستربچ

پلیمری اســت که از ترکیب پلیمرها و افزودنی هایی

شــده اســت و در حــال حاضــر  ۱۵۰نفر در حــال طی کردن

دوره هــای آموزشــی هســتند  .وی تصریــح کــرد در عیــن
حال مقدمات داخلی ســازی تجهیــزات مورد نیاز حفاری و

کردن پلیمر برای استفاده از آن در صنایع مختلف به

در زمینه تولید کامپاندهای تخصصی و مستربچ های

بــه گــزارش خبرگزاری فارس به نقــل از معاونت

جهانــی اســت.ما در صنایــع پاییــن دســت پتروشــیمی

وجود می آید.

مطالعات اکتشافی را با همکاری شرکت های دانش بنیان،

مراکز علمی و پژوهشی و قطعه سازان داخلی آغاز کرده ایم

 .و امیدواریم در آینده نزدیک به یکی از شرکتهای توانمند
ادامــه ایــن جلســه گزارشــی از رونــد عملیــات اجرایی پهنه

علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دو نوع از پر مصرف
پلی پروپیلن است.هادی سبحانی ،مدیرعامل شرکت

شــرکت ما به عنوان دانش بنیان شــناخته شــده اند.

نوین بسپار سازه که این محصول را تولید کرده است،

معدنی  D۱9در مجاورت معدن چادرملو ارائه شد.

پلیمری قابل رقابت با محصوالت شــرکت های معتبر
فعالیت میکنیم و به شکلی واسط واحدهای پتروشیمی

ترین و رایج ترین کامپاندها ،کامپاند پلی اتیلن و کامپاند

در امر اکتشــاف و حفاری در خاورمیانه تبدیل شــویم .در

مختلف علوم مهندسی پلیمر ،در سال  ۱۳9۰مجموعه

و مصــرف کنندگان هســتیم .در ایــن مدت  4محصول
نخست ،افزودنی های کمک فرآیند هستند که در اصل

هستند و در بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند.

را افزایش و کیفیت بســته بندی را ارتقا می دهد.این
محصول نسبت به نمونه خارجی توانسته دو برابر در

مصرف انرژی صرفه جویی کند .قیمت محصول تولید

است و با تولید این محصوالت ۵۰ ،فرصت شغلی ایجاد

منظور جلوگیری از چسبیدن و درهم فرو رفتن دو الیه
فیلم یا به عبارتی بلوکه شدن الیه های فیلم و در نهایت

 Parallel Plain Method ۳۳۵4-ASTM Dقابل بررسی

لیز کننده با نام تجاری  NovinSlipعمدتا در تولید فیلم
پالستیکی به عنوان عامل کاهنده اصطکاک بین دو الیه

فیلم بسته بندی و نیز اصطکاک بین فیلم و دستگاه

شده در این شرکت دانش بنیان از نمونه خارجی نیز

تسهیل در جدایی آن ها از یکدیگر استفاده می شود.

های تولید کاربرد دارد .این مستربچ ها در دو دسته کلی

بندی لبنیات استفاده می شود .با تولید این کامپاند،

را بیشتر و در نتیجه چسبندگی الیه ها را کاهش می

انتخاب نوع مستربچ با رهایش سریع یا کند بسته به

کم تر اســت.کامپاندهای پلی اســتایمری نیز در بسته

قیمت نهایی محصول تا  ۳۰درصد کاهش یافته است.

این مستربچ ها پس از استفاده ضریب اصطکاک سطح
دهــد .عملکــرد آنتی بالکی فیلم با اســتفاده از تســت

با سرعت مهاجرت باال و پایین به بازار عرضه می شود.
کاربرد نهایی فیلم و فرایند چاپ بر روی فیلم دارد.

(

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید  3000عدد
رادیوسوند و سه گیرنده
م الف  - 2277 :شناسه آگهی 1199375 :

نوب

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

او
ت

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

سازمان هواشناسی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید  3000عدد رادیوسوند و سه گیرنده به شماره
 2000003010000024را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
(

سیستم مدیریت یکپارچه  /کد /10/43/00ف

ت
نوب
دو
م)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره /104م ع)1400/

«سهامی خاص»

ل)

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشـناسی کشور

شناسه آگهی 1200899 :

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجرای عملیات  2600متر اصالح شبکه و  300فقره اصالح انشعاب آب روستای فشندک طالقان را از طریق
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه  5در رشته آب واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irبا شماره فراخوان  2000005186000044انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی
 ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار آگهی مناقصه روز یکشنبه تاریخ 1400/07/11میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  10:00روز دوشنبه تاریخ 1400/07/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت09:00روز شنبه تاریخ 1400/08/01
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 09:00روز سه شنبه تاریخ 1400/08/04

برآورد پروژه ،مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :برآورد بر اساس فهارس بها ابنیه و انتقال و توزیع آب روستایی سال  ، 1400مبلغ

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس تهران -

 15.199.344.862ریال و مدت اجرای کار ( 7هفت) ماه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  759.967.243ریال به صورت واریز نقدی به حساب

میدان آزادی – خیابان معراج روبروی هلیکوپتر سازی سازمان هواشناسی کشور و تلفن 66070075--

شرکت  ،ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت می باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایلهای PDFتا ساعت  19روز دوشنبه مورخ  ،1400/08/03موظف به ارائه کلیه اسناد در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 13
همان روز به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 27313131دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/07/11 :نوبت دوم 1400/07/12 :

تاریخ بازگشایی پاکات  :ساعت  13روز سه شنبه مورخ  1400/08/04خواهد بود.

فـراخـوان

نحوه دریافت اسناد مناقصه :داوطلبان میتوانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1400/07/11تا ساعت  19روز یکشنبه مورخ  1400/07/18از طریق
سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند .تلفن تماس 026-32117150 :
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  ،به آدرس(  )iets.mporg.irمراجعه نمایید.

شرکت آب وفاضالب استان البرز « -سهامی خاص»
(
ت
نوب
دو

موضوع مناقصه:

م)

آگهی مناقصه
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهایی (با ارزیابی ساده)

شناسه آگهی 1192963 :

خرید مربوط به P/F EMESCO TRIPLEX MUD PUMP :

* مشخصات مناقصه :

م الف  - 2281 :شناسه آگهی 1200719 :

بهزیستی استان تهران در نظر دارد واحدهای تحت پوشش خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره ،واگذار نماید .متقاضیان می توانند جهت كسب اطالع و ثبت نام به سامانه
تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به نشانی  Setadiran.irمراجعه نموده و نسبت به بارگذاری درخواست خود با شرایط مندرج و سپس ارائه پاکات به دبیرخانه واحد حراست
بهزیستی استان ،اقدام نمایند .شماره پشتیبانی سامانه 1456 :

شهرستان ری:
 -1واگذاری مرکز باهنر با كاربری غربالگری معتادین متجاهر با مساحت عرصه حدود  7000مترمربع و اعیان حدود  940مترمربع واقع در محدوده شهرری به
نشانی یاغچی آباد-خیابان بهمنیار-روبروی بیمارستان مفرح.
 -2واگذاری مجموعه ورزشی مرکز باهنر با كاربری سالن ورزشی با مساحت حدود  740مترمربع واقع در محدوده شهرری به نشانی تهران-یاغچی آباد-خیابان
بهمنیار-روبروی بیمارستان مفرح-مجموعه ورزشی باهنر.
 -3واگذاری طبقه اول ساختمان مخبر با كاربری مرکز جامع توانبخشی و ارتوپد فنی با مساحت عرصه حدود  1512مترمربع و مساحت طبقه حدود 465
مترمربع واقع در محدوده شهرری به نشانی خزانه بخارائی-خیابان شهید علی ظریف-خیابان شهید زارعی.
شهرستان دماوند:

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا  /مناقصه

مبلغ برآورد

Tender No.: FP/11-00/068

71,070یورو

Indent No.: 01-22-9647004

 20,566,000,000ریال

شرکت ملی حفاری ایران

شماره فراخوان
2000093985000461

* روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :
روش ارزیابی

آخرین مهلت تحویل اسناد

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب /مدارک حقوقی ( اساسنامه  /آگهی تامین تا آخرین تغییرات ) معتبر متناسب با
موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

انواع تضامین قابل قبول

مدت اعتبار پیشنهاد /تضمین
محل تحویل ضمانتنامه

پالک.25
در محدوده شهرتهران به نشانی گیالوند-بلوار شهید بهشتی-ابتدای شهرک جهاد.
شهرستان تهران:
 -6واگذاری قسمتی از مرکز وحدت (سوله شماره  )3با كاربری تولیدی با مساحت حدود  500مترمربع شامل  4اتاق و دو سالن ،دو سرویس بهداشتی و

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.
( از تاریخ  1400/07/12تا تاریخ ).1400/07/22

آبدارخانه مجزا واقع در محدوده شهرتهران به نشانی تهرانپارس-خیابان جشنواره-میدان اشراق.
 -7واگذاری قسمتی از مرکز وحدت (سوله شماره  )4با كاربری تولیدی با مساحت حدود  500مترمربع شامل دو سالن ،دو اتاق و سرویس بهداشتی و آبدارخانه
واقع در محدوده شهرتهران به نشانی تهرانپارس-خیابان جشنواره-میدان اشراق.

 30روز پس از آخرین روز دریافت اسناد  (.تاریخ )..1400/08/23

 -8واگذاری قسمتی از مرکز وحدت (سالن غذا خوری و آشپزخانه سوله شماره  )5با كاربری تولیدی با مساحت حدود  800مترمربع واقع در محدوده شهرتهران

بازگشایی پاکات  (.تاریخ  ).1400/08/23ساعت  09:00صبح

به نشانی تهرانپارس-خیابان جشنواره-میدان اشراق.

آدرس :اهواز -بلوار پاسداران -باالتر از میدان فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی -طبقه اول -سالن 113-
اداره تداركات خارجی كاال -خانم جعفرزاده  /معینی فر 06134148601

* تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
مبلغ تضمین

در یک طبقه مشتمل بر دو سالن به مساحت های  39و  49مترمربع واقع در محدوده شهرستان دماوند به نشانی کیالن-میدان امیرکبیر-خیابان شهید فاضلی-
 -5واگذاری قسمتی از مرکز تأمین و توسعه شهید سجادیان با كاربری کارگاه تولیدی با مساحت طبقه اول حدود  150مترمربع به انضمام  50متر انباری واقع

* نحوه دریافت اسناد مناقصه :
تاریخ شروع دریافت

 -4واگذاری مجتمع شهید مطهری کیالن با كاربری خانه های حمایتی معلولین و سالمندان با مساحت عرصه حدود 420مترمربع و اعیان حدود  265مترمربع

 -9واگذاری قسمتی از مرکز وحدت (سوله شماره  )6با كاربری تولیدی با مساحت حدود  500مترمربع واقع در محدوده شهرتهران به نشانی تهرانپارس-خیابان
جشنواره-میدان اشراق.
 -10واگذاری قسمتی از مرکز وحدت (سوله شماره  )7با كاربری تولیدی با دو سالن به مساحت حدود  555مترمربع واقع در محدوده شهرتهران به نشانی
تهرانپارس-خیابان جشنواره-میدان اشراق.

 3,554یورو

 -11واگذاری قسمتی از مرکز وحدت با كاربری تولیدی با مساحت حدود  500مترمربع شامل  4اتاق و دو سالن ،دو سرویس بهداشتی و آبدارخانه مجزا واقع در

طبق تبصره ماده  9آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس
نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا
(  ) www.sanarate.irزمان تسلیم پیشنهاد ارائه نمایند.
ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659ه تاریخ  1394/09/22و اصالحات بعدی آن.
در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره  4001114006376636تحت عنوان تمرکز وجوه
سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( شماره شبا ) IR 350100004001114006376636

حدود  112مترمربع بالکن است ،یک سالن کشتی به مساحت حدود  213مترمربع و اتاقک نگهبانی به مساحت حدود  20مترمربع واقع در محدوده شهرتهران

 90روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد)

به نشانی تهران-خیابان پیروزی-چهارراه کوکاکوال-خیابان نبرد شمالی-ضلع شمالی مرکز شهدای انقالب.

اهواز -بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت  – Bاتاق -107
دبیرخانه کمیسیون مناقصات -شماره تماس061 34148580 –061 34148569 :

 -13واگذاری قسمتی از مرکز شهدای انقالب با كاربری سالن فوتسال با سالن مورد نظر با سقف قوسی به مساحت  801مترمربع و بخش اداری ،سرویس
بهداشتی و حمام جمعا ًبه مساحت  82مترمربع واقع در محدوده شهرتهران به نشانی تهران-خیابان پیروزی-چهارراه کوکاکوال-خیابان نبرد شمالی-ضلع شمالی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.

انتشار نوبت اول  1400/07/10:نوبت دوم 1400/07/11 :

محدوده شهرتهران به نشانی تهرانپارس-خیابان جشنواره-میدان اشراق.
 -12واگذاری قسمتی از مرکز شهدای انقالب با كاربری سالن بدنسازی و کشتی با دو سالن مجزا ،یک سالن بدنسازی به مساحت حدود  550مترمربع که

مرکز شهدای انقالب.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با دفتر حقوقی بهزیستی استان تهران به شماره تلفن  88789064به نشانی تهران-خیابان ولیعصر-

کانالهای اطالعرسانی شرکت ملی حفاری ایران www.nidc.ir

اداره تدارکات خارجی کاال http://sapp.ir/nidc_pr

باالتر از میرداماد -نبش خیابان ظفر -بهزیستی استان تهران تماس حاصل فرمایند.

مدیـریت و اقتصــــــــــادمحلی

 .یکشنبه  11 .مهر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4763

اخبـــــــــــــــــار

احداث تونل کره بس ۱در
چهارمحال و بختیاری ۷۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل :راه آهن اردبیل
به جمهوری آذربایجان متصل شود

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع معــادن

زیرســاختهای اســتان اعــام کرد که عملیــات اجرایی

اولویت قرار گرفتن اتصال راهآهن اردبیل به

شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری دربــاره توســعه

احــداث تونــل کــره بــس  ۱در این اســتان بــه  ۷۰درصد
پیشرفت فیزیکی رسیده است.

فــالت مرکــزی را بــه بنــادر جنــوب غــرب و جنــوب ایــران

مهمترین محورهای ارتباطی کشور است که استانهای
متصل میکند.

جمید ربیعی دیروز در گفتوگو با ایرنا تاکید کرد:

این تونل بهطول یکهزار و  ۱۰۰متر در مســیر شــهرکرد

– بروجن – لردگان ساخته میشود.

شهرستان اکنون با قیمت  ۳۰۰تومان عرضه میشود.

همچنیــن هــر قــرص نــان روغنــی نیمهیارانــهای با

وزن  ۵۰۰گرم با نرخ  ۲هزار تومان ،نان سنگک با وزن

 ۴۲۰گــرم بــه قیمــت یکهــزار و  ۵۰۰تومان و نــان بربری

با وزن  ۵۵۰گرم با نرخ  ۲هزار تومان عرضه میشود.

 cisفراهــم شــده و امیــد اســت ،مســئوالن

ایــن در حالــی اســت که بر اســاس مصوبه جلســه

اجرایی برای تحقق این امر تالش کنند.

افزود :طول مسیر کره بس در جاده شهرکرد – بروجن

بهطول  ۱۱۰متر است.

آرد یارانــهای و نیمهیارانــهای و بــا وزن  ۱۳۵گــرم در این

هــدف ورود به بازارهای روســیه و کشــورهای

خصوصــی اعــالم کــرد و گفت :این طــرح باید

یکهزار و  ۱۰۰و یکهزار و  ۴۰۰متر و یک دســتگاه پل

هشــترود وجــود دارد؛ هــر قــرص نان لواش ماشــینی با

راهآهــن اردبیــل بــه جمهــوری آذربایجــان بــا

او پیشــرفت فیزیکــی تونــل کــره بــس ۲بهطــول

– لردگان  ۶کیلومتر شامل  ۲دستگاه تونل بهطولهای

 ۹۵واحــد یارانــهای و  ۶۰واحــد نیمــه یارانــهای در

در آیین تکریم اکبر بهنامجو ،اســتاندار سابق

او راهانــدازی منطقــه آزاد تجــاری و

یکهزار و  ۴۰۰متر در این مسیر را  ۱۰درصد دانست و

شده است.

تجار و بازرگانان است ،شد.

اردبیــل ،افــزود :مقدمــات اولیــه بــرای اتصــال

کارگــروه آرد و نــان ملــکان بــه عنــوان یکــی دیگــر از

شهرســتانهای جنوبی آذربایجان شــرقی ،قیمت نان از

صنعتــی اردبیــل را از مطالبــات مهــم بخــش

هفته آخر شــهریور  ۶۰درصد گران شــد و هر قرص نان

مــورد پیگیــری نماینــدگان اســتان و اســتاندار

و اعمــال مشــوقهای الزم شــتاب بیشــتری

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع معادن و

اعمــال

اردبیــل در اجــرا و عملیاتــی شــدن طرحهــا و

شــدن منطقــه ویــژه اقتصــادی نمیــن هــم در

در اســتان پاییــن اســت ،از اســتاندار جدیــد

طــرح راهآهــن اردبیــل از رکــود ،اســتارت و

باید با جذب ســرمایهگذاران بخش خصوصی

زمینه جذب سرمایهگذار خارجی در طرحهای

جدید باشد تا بهزودی راهاندازی شود.

بگیرد .

پیرمــوذن

بــا

اینکــه

بیــان

معــاون مهندســی و ســاخت ادارهکل راه و

کشــاورزی اســتان اردبیــل اظهــار کــرد :فعــال

مشــوقهای الزم بــرای جــذب ســرمایهگذاری

تامین سه هزار میلیارد ریال اعتبار ،این طرح تا  ۲سال

سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و

اردبیل خواســت تا با اعمال مشــوقهای الزم

شهرسازی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد :در صورت
دیگر تکمیل و بهرهبرداری میشود.

ربیعی یادآور شد :با احداث این قسمت از مسیر،

مختلف را در استان فراهم کند.

او بــا یــادآوری تــالش اســتاندار ســابق

برنامههای توســعهای در استان گفت :خروج
هماهنگــی ایجــاد شــهرک صنعتــی مشــترک
بــا طــرف آذربایجانــی ،بحــث زیرســاختها،

ســرعت بخشیدن به ساخت بزرگراه ،فعالتر
شدن منطقه ویژه اقتصادی ،تصویب منطقه
آزاد تجــاری و صنعتــی ،فراهــم شــدن زمینه

ایجاد بارانداز ریلی ،ایجاد شــهرک گلخانهای

و رفع موانع تولی از جمله اقداماتی است که

بهنامجــو در عملی شــدن آنهــا نقش موثری
داشته است.

یکطرفه میشود

ربیعی اظهار کرد :این طرح از محل اعتبارات ملی

جــدول پیوســت ( )۱قانــون بودجه با عنــوان احداث باند
دوم محور شهرکرد – بروجن – لردگان اجرا میشود.

خسارت  ۲۰میلیاردی سیل
به گیالن
مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیان درباره

خســارت حــدود  ۲۰میلیــارد تومانی ســیاب به اســتان

بهویژه آستارا اعام کرد که همه دستگاهها در حالت
آمادهباش هستند.

امیــر مــرادی در گفتوگــو بــا مهــر بــا تاکیــد بــر

آســتارا در ایــن مــدت بیشــترین میــزان خســارت و

آبگرفتگی را گزارش شده است.

او بــا توجــه بــه بــارش شــدید بــاران طــی دو روز

گذشــته در اســتان گیــالن اظهــار کــرد :در ایــن مــدت بر
اساس آخرین گزارشها به صورت میانگین  ۲۵۰میلی

متر بارندگی در استان به ثبت رسیده است.

 ۲۰۸هکتار زمین در شهرکهای صنعتی استان مرکزی
واگذار شد
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای اســتان

مرکــزی واگــذار شــده اســت .او ادامــه داد :با

هــزار و  ۹۹واحــد تولیــدی در  ۳۳شــهرک و

بــرق برخــی از نواحــی صنعتــی کنند تــا بتوان

هدف توســعه متــوازن واحدهــای تولیدی در

و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی در  ۲مــاه

رسیده و  ۳۷هزار و  ۶۰۱نفر در این واحدهای

میرزایــی اظهار کرد :شــمار قابل توجهی

مرکــزی از واگــذاری  ۲۰۸هکتــار زمیــن بــا
شهرکها و نواحی صنعتی نقاط مختلف این

استان به متقاضیان خبر داد.

توجــه بــه اینکــه بیشــتر زمینهــای شــهرکها

صنعتی اشتغال دارند .او بیان کرد :با توجه به

پیشبینیهــا حاکــی از آن اســت کــه تــا پایان

طیب میرزایی افزود :این میزان از ۲۵۳

امســال مجمــوع واگذاریهــا از  ۲۵۳هکتــار

متقاضیــان در شــهرکهای صنعتــی اســتان

صنعتــی اســتان مرکزی اظهار کــرد :تاکنون ۲

هکتــار زمیــن هدفگــذاری شــده امســال بــه

ناحیــه صنعتی اســتان مرکزی بــه بهرهبرداری

آخــر ســال بــه متقاضیــان واگــذار میشــود،

اینکه اســتان مرکزی با کمبود اراضی صنعتی
مواجه اســت از دستگاههای خدماترسان به

تجــاوز کنــد .مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای

خصــوص شــرکت آب منطقــهای و توزیــع برق
اســتان انتظــار مــیرود اقــدام به تامیــن آب و

اراضی را در اختیار سرمایهگذاران قرار داد.

از واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرکها
و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی بــه دالیــل

مختلــف تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل شــدند کــه
بــا پیگیریهای انجام شــده امســال  ۳۵واحد
صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.

 ۲۰میلیارد تومان برای بهسازی روستاهای شهرستان
کوهرنگ اختصاص یافت

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیالن با بیان

فرمانــدار کوهرنــگ اعــام کــرد کــه در

مرتضــی زمانپــور دیــروز در گفتوگــو با

انجام شده است ،گفت :شهرستانهای آستارا ،تالش،

مســکن به شهرستان  ۲۰میلیارد تومان برای

قیــر رایــگان و  ۱۰میلیارد تومان برای نوســازی

اینکــه بیشــتر ایــن بارندگیهــا در غــرب اســتان گیــالن
رضوانشــهر و فومــن و ماســال درگیــر بارندگــی شــدید و

آبگرفتگی معابر بودند.

مــرادی دربــاره طغیــان رودخانــه آســتارای چــای

در ایــن شهرســتان اضافــه کــرد :همــه دســتگاهها بــرای

مدیریت بحران و کاهش آسیبهای ناشی از آبگرفتگی

معابر و سیالب در این شهرستان پای کار آمدند.

او بــا بیــان اینکــه بــا تالشهــای انجــام شــده آب

در مناطــق درگیــر فروکــش کــرده اســت ،گفــت :میــزان

خســارتها نیز از ســوی کارشناســان در شهرستانهای
درگیر سیالب در حال ارزیابی است.

مدیــر کل مدیریــت بحران اســتانداری گیالن ادامه

داد :بــر اســاس برآوردهــای اولیه و بــا توجه به اقدامات
صورت گرفته خسارتها زیاد نبوده و حدود  ۲۰میلیارد

تومان میزان خســارت اســت ،اما بهصورت دقیق بعد از
ارزیابیها اعالم میشود.

مــرادی در خصــوص تمــاس تلفنــی بــا وزیــر کشــور و

همچنیــن رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران ،گفــت :رئیس
سازمان مدیریت بحران کشور هفته آینده سفری به استان

برای بازدید از مناطق آسیب دیده انجام خواهند داد.

هشدار رئیس سازمان
زمینشناسی و
اکتشافاتمعدنی کشور درباره
فرونشست زمین در ایران

گرم اکنون به  ۳۵۰تومان رسید.

علــی یعقوبیــان دیــروز در گفتوگــو بــا ایرنــا افــزود :نبــود

تعــادل بیــن درآمــد و هزینــه در نانواییهــای شهرســتان

انگیزه فعاالن این بخش را نیز تحت تاثیر قرار داده است
و ایــن موضــوع میتوانــد بــه نوبــه خــود در کیفیــت نــان و

شیوع توزیع نیز موثر باشد .او ادامه داد :طی  ۲سال اخیر
و اجــاره مغــازه بــا افزایــش روبــهرو بــوده اســت و اکنــون

آمادهباش همه دستگاههای امدادی و خدماتی با توجه

بــه پیشبینیهــای هواشناســی افــزود :در شهرســتان

لــواش ماشــینی بــا آرد یارانــهای  ۱۲درصــد و با وزن ۱۴۰

همــه هزینههــا اعم از دســتمزد کارگر ،حق بیمــه ،مالیات

مجمــوع جاده شــهرکرد – بروجن – لــردگان چهار خطه
شــده و تــردد از تونــل کنونــی گردنه کره بــس بهصورت

بــا وجــود بــاال رفتــن هزینههــا طی  ۲ســال اخیر قیمت
باعث دلسردی نانوایان از ادامه فعالیت در این صنف

جمهــوری آذربایجان که مــورد مطالبه مردم،

جــاده تزانزیتــی شــهرکرد – بروجــن – لــردگان از

رئیــس اتحادیــه نانوایــان هشــترود اعــام کرد که

نان در این شهرستان افزایش نیافته و همین موضوع

و کشــاورزی اســتان اردبیــل خواســتار در

به گزارش ایرنا ،حســین پیرموذن دیروز

رئیس اتحادیه نانوایان :قیمت
نان در هشترود طی  ۲سال
اخیر افزایش نیافته است

ســفر اخیــر معــاون عمــران روســتایی بنیــاد

بهســازی روســتاهای شهرســتان اختصــاص

داده شد.

شهرســتان

کوهرنــگ

از

ایرنــا افــزود :از ایــن میــزان  ۱۰میلیــارد تومان

و بهســازی خانههــای مســکونی روســتایی
شهرستان اختصاص یافته است.

مناطــق

او بــا بیــان اینکــه  ۲۲روســتای ایــن

بختیــاری در  ۹۰کیلومتری شــهرکرد مرکز این

معرض خطر سیالب قرار دارد ،اظهار کرد:

کوهســتانی و ســختگذر استان چهارمحال و

استان واقع شده است.

شهرستان در نقاط پرخطر واقع شده و در

روستا در حال انجام است و برای اجرای طرح

بــرای ایمنســازی ایــن مناطــق مطالعاتــی

زمانپور در ادامه با اشاره به کوچ عشایر

اعتبارسنجی شده است.

بــرای زیانده بودن واحدهای نانوایی اســت ،افزود :اصالح
نــرخ نــان از مطالبههــای بــه حق نانوایان به شــمار میرود

و از مســئوالن و شــورای آرد و نان شهرســتان درخواســت
میشــود تا یکسانسازی قیمت با شهرستانهای همجوار

را در دســتور کار قــرار دهنــد .بــه گفتــه یعقوبیان بهترین
راهــکار بــرای جلوگیــری از به وجــود آمدن چنیــن وضعی،
افزایش قیمت متناســب با افزایش تورم ســاالنه اســت و
ثابت نگه داشتن قیمت جوابگو نیست.

کارگران زاگرس جنوبی
خواستار رسیدگی
به مطالباتشان شدند
مجموعــه زاگرس جنوبی شــامل نار وکنــگان ،آغار

شود.

محمودآباد است که مطالعات جابهجایی این

تعویــق انداختــن افزایش قیمت نان در شهرســتان عاملی

حضور یافتند و خواستار احقاق حقوق خود شدند.

مرکزی و صمصامی و  ۳۰درصد عشایر بخش

روستای در معرض خطر شهرستان ،روستای

اســت .رئیــس اتحادیه نانوایان هشــترود بــا بیان اینکه به

منطقــه عملیاتــی پارســیان واقــع در شهرســتان المــرد

در دســت انجــام اســت و برخــی روســتاها

فرماندار کوهرنگ تصریح کرد :مهمترین

تــا جایــی کــه امــرار معــاش آنان را بــا مشــکل مواجه کرده

 ۲۰۰نفــر از نیروهــای ترابــری زاگــرس جنوبــی مقابــل

ایــن شهرســتان بــه مناطــق ییالقی خوزســتان

درجاســازی و برخــی نیــز بایــد جابهجایــی

دیگــر پخــت نــان بــرای نانوایــان مقــرون بهصرفــه نیســت

اظهــار کــرد :تاکنــون  ۷۰درصد عشــایر بخش

بازفت کوچ کردهاند.

او از واکســینه کردن  ۱۰۰درصد دامهای

عشــایر شهرســتان خبــر داد و گفــت :بــرای

مقابله با بیماریهای مشــترک انســان و دام،
 ۸۰۰هــزار دام عشــایر اســتان بــا هزینه چهار
میلیارد تومان اعتبار واکسینه شده است.

و داالن ،و پارســیان اســت .منطقــه عملیاتــی پارســیان

شــامل کمــپ ایثــار ،وراوی ،تابنــاک ،و منطقــه اداری

تابناک میباشد که این مجموعه صنعتی در شهر المرد

واقع شده و تا مرکز استان نیز  ۳۷۵کیلومتر است.

بــه گــزارش مهــر ،رضایــی یکــی از نیروهــای

تحصنکننده که خود قریب به دو دهه در این مجموعه

وزارت نفت مشــغول اســت ،اظهار کرد :ســامانه ســاپنا
کــه مربوط به شــرکت نفت اســت ،جدیدا ً نــام نیروهای
شــرکتی را از این ســامانه حذف کرده و گفته اســت که

شما جز نیروهای شرکت نفت نیستید.

او گفــت :هــر آیتمــی کــه شــامل نیروهای شــرکت

نفت بوده شــامل این نیروها میشــد؛ اما حاال پاداش،

مدیرعامل آب منطقهای سمنان :طرح انتقال آب خزر به فات
مرکزی در مرحله ارزیابی کیفی است

میشــوند و بایــد دنبــال شــغل جدیــد باشــند .او اظهــار

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای استان

او با تاکید بر اینکه این شرکت توانسته

کار کردهانــد و عــرق ریختهانــد ،دارند حذف میشــوند و

فــالت مرکــزی قبــل از اینکــه به ســطح زمین

به انجام برساند ،یادآور شد :با کسری مخزن

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای استان

ســمنان عنــوان کــرد کــه طــرح انتقــال آب
دریای خزر به فات مرکزی ،پس از فراخوان

سرمایهگذار ،اکنون در مرحله ارزیابی کیفی
قرار دارد.

خدمات استفاده می شود.

به گزارش ایرنا ،ایرج حیدریان دیروز در

ســمنان ادامــه داد ۹۳ :درصــد بارشهــا در

انتقــال آب اســتان ســمنان بــا حضــور ســید

برســد تبخیــر میشــود و ایــن مســاله بــر

نشســت پیگیری مباحث مربوط به پروژههای
محمــد رضاهاشــمی اســتاندار در شــرکت آب

میــزان تولید آب در اســتان ســمنان یک

منطقــهای گفت :مجوز قطعی محیط زیســت

از ایــن رقــم  ۸۰۰هــزار متر مکعــب از آبهای

فــالت مرکــزی صــادر شــده و فراخــوان الزم

میلیــارد و و  ۱۸۰میلیــون مترمکعب اســت که
زیرزمینــی و بقیــه از آبهــای ســطحی تامیــن

میشــود ،کمبود آب ســاالنه در اســتان حدود
 ۱۴۵میلیون مترمکعب است.

 ۸۶درصــد منابــع آب زیرزمینــی اســتان

ســمنان در بخــش کشــاورزی ۹ ،درصــد
آشــامیدنی و  ۵درصــد در بخــش صنعــت و

مشــکل کمآبــی فــالت مرکــزی ایــران افزوده
است.

هاشــمی بــا بیــان اینکــه راهکارهــای

در خصــوص طــرح انتقــال آب دریــای خزر به

برونرفــت ســازهای از مــوارد رفــع مشــکل

چالــش کــم آبــی در اســتان ســمنان اســت،

در خصــوص ســرمایهگذاری انجــام شــده و در

بیــان کــرد :ســد مجــن و تاسیســات وابســته،

مرحله ارزیابی کیفی است.

او تاکید کرد :طرح انتقال آب دریای خزر

آبرسانی از سیمین دشت به گرمسار ،انتقال

ســازهای دراز مــدت اســت کــه اقدامــات در

فینسک ،از جمله راهکارهای برونرفت سازه

آب از سد کالپوش به شاهرود و سد مخزنی

بــه فــالت مرکــزی  ،از راهکارهــای برونرفــت

در حال اجرا در استان است.

دست پیگیری قرار دارد.

اقدامــات خوبی در زمینه مدیریت مصرف آب
آب در استان سمنان به دلیل حجم برداشت

از آبهــای زیرزمینــی محســوس اســت و از

سفرهای زیارتی ،و…را برداشتهاند.

رضایی ادامه داد :بدون اینکه بخشــنامهای بدهند

و یا نیروها را در جریان این امر قرار دهند ۲۰۰ ،نفر را
از سامانه ساپنا حذف کردهاند که از دوماه آینده بیکار
کــرد ۲۰۰ :نفــر از نیروهــا کــه قریــب بــه دو دهــه اینجــا
نمیدانیم حرف دلمان را پیش چه کسی ببریم.

فرمانداری؛ پیگیر مطالبات
معاونــت فرمانــداری المــرد در گفتوگــو بــا مهــر

ســوی دیگر متوســط باران در اســتان ســمنان

اظهــار کــرد :در ســال گذشــته ،نماینــده و فرمانــدار در

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای اســتان

کردنــد ،اما شــرکت نفت الزامــات قانونی دارد ،که ورود

با کم آبی برنامهریزیها برای کاهش مصرف

محمــد پیشــاهنگ افــزود :ما بــه جد پیگیــر احقاق

کرد :اســتفاده از پسابهای شهری و صنعتی

و زحمتکــش نبایــد ضایــع شــود ،و مــا ایــن مهــم را بــه

آبی است.

شرکت نفت منعکس کردهایم.

نصف میانگین کشوری است.

مرکز استان از حق و حقوق این نیروها حمایت و دفاع

ســمنان با اشــاره به اینکه در برنامه سازگاری

نهادهای نظارتی دست ما را بسته است.

آب در بخــش کشــاورزی تدویــن شــد ،اضافه

حقوقشــان هســتیم ،حــق و حقــوق راننــدگان عزیــز

یکــی از راهکارهــای برونرفــت از چالــش کــم

مســئوالن مرتبــط ،و شــورای تأمیــن اســتان و همچنیــن

معــاون وزیــر صمت با بیان اینکــه میزان آبی که

درون زمیــن فــرو مــیرود با میزان آب اســتخراج شــده
متناســب نیســت ،تاکیــد کــرد کــه همیــن امــر باعــث

بــروز پدیــده فرونشســت در همــه جــای کشــور بــه جز
استانهای گیان و مازندران شده است.

مدول دوم تصفیهخانه فاضاب بیرجند در مرحله نصب تجهیزات

بــه گزارش روابطعمومی ســازمان زمینشناســی و

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان

کــرد :اســتانهای گیــالن و مازنــدران نیــز طی ســالهای

تصفیهخانــه فاضــاب بیرجنــد در مرحلــه نصــب

اکتشــافاتمعدنی کشــور ،علیرضــا شــهیدی پیشبینــی
آینده دچار فرونشست بشوند.

او بــا بیــان اینکــه از  ۶۰۶دشــت موجود در کشــور

بیش از  ۳۰۰دشــت ممنوعه هســتند ،خاطرنشان کرد:
این دشــتها دچار وضع قرمز شــدهاند و بقیه دشتها
نیــز اوضــاع مناســبی ندارنــد و یکــی از بحرانیتریــن

مناطــق کشــور دشــتهای اســتان اصفهــان اســت که با

تجهیــزات اســت و این پــروژه بعد از اتمام نصب

تجهیزات وارد مرحله پیش راهاندازی میشود.

بیرجند با کمک فاینانس در دســت احداث بوده

او درباره پروژههای فاضالب سایر شهرهای

فــردوس حدود  ۲۰درصد پیشــرفت فیزیکی دارد

بــرای  ۲هــزار و  ۴۵۰واحــد از مشــترکان نصــب

و از نوع هوازی است.

او گفت :پیشبینی میشود که بخش مایع

فرونشست میشود که عدد بسیار زیادی است.

اســتان گفــت :اجــرای شــبکه فاضــالب در شــهر

و به تخصیص اعتبارات مناســب برای تســریع در
اجرای طرح نیاز داریم.

مختلف استان اجرا شده که در مقایسه با مدت
او گفــت :از ابتدای ســال انشــعاب فاضالب

شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان

خراســان جنوبــی اظهــار کــرد :بــرای نگهــداری و

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان

شبکه و تصفیهخانه فاضالب در شهرهای قاین و

در نیمه نخســت ســال جاری  ۱۱۰کیلومتر شــبکه

مالی در سالهای اخیر تا حدودی این پروژه را با

کــه به دلیل مشــکالت اقتصــادی عملیات اجرایی

در مدار بهرهبرداری قرار گیرد.

خراســان جنوبــی اظهــار کــرد :برخــی تنگناهــای
چالش روبهرو کرد و چند بار بهرهبرداری آن را با

خراســان جنوبــی بیــان کــرد :همچنیــن تکمیــل

سربیشه در سال  ۹۸به سرمایهگذار واگذار شد

توســط ســرمایهگذار آغــاز نشــد و بــا پیگیریهای

اســتفاده بهینه از شــبکهها و تأسیسات فاضالب
فاضــالب شســت و شــو و الیهروبــی شــد و بــرای

مبارزه با حشــرات موذی تمامی شــبکه  ۲مرحله
سمپاشی شده است.

درصــد مشــترکان در بخــش شــهری در قالب ۷۲
نیــز در روســتاهای اســتان از خدمــات فاضــالب

بهرهمند هستند.

او حجــم فاضــالب تصفیــه شــده در  ۶مــاه

آدرس ســایت

گفتــه میشــود ،تهــران روزی یــک میلیمتر تهــران دچار

و بخــش جامــد تــا پایــان ســال جــاری وارد مــدار

پساب تولیدی نیز خواهیم بود.

جمعآوری فاضالب  ۸.۶کیلومتر شبکه در مناطق

اســتان خراســان جنوبــی زیــر پوشــش خدمــات

روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

تصریح کرد :متاســفانه زبانههای فرونشست وارد شهر

تهران نیز میزان فرونشســت بســیار زیاد اســت ،گفت:

تصفیهخانــه عالوهبــر افزایــش ظرفیــت تصفیــه

ابتدای ســال جاری به منظور توســعه شــبکههای

هــزار و  ۱۵۶مشــترک و هــزار و  ۴۸۸مشــترک

خراســان جنوبــی عنــوان کــرد :اکنــون شــبکه

شــبکه فاضــالب بیرجنــد خبــر داد و افــزود :از

مشابه سال قبل  ۳۰درصد افزایش یافته است.

بــا ایرنــا افــزود :مــدول دوم تصفیهخانــه فاضالب

بهرهبــرداری شــود و تصفیهخانــه بــا همه ظرفیت

تحت تاثیر قرار گرفته اســت .شــهیدی با بیان اینکه در

انجــام شــده اســت و بــا بهرهبرداری کامــل از این

جاری وارد فاز اجرایی شود.

حســین امامــی دیــروز شــنبه در گفتوگــو

معــاون وزیــر صمــت بــا بیــان ایــن کــه میــزان

شــده و قســمتهای مرکزی و بافت تاریخی شــهر را نیز

تصفیهخانه که بخشی از آن خرید خارجی بوده،

امامــی از پیشــرفت فیزیکــی  ۸۹درصــدی

فاضــالب قرار دارند ،افزود :در حال حاضر ۳۵.۹

شبکه فاضالب رفع شده است.

فاضــالب در شــهر بیرجند شــاهد ارتقــای کیفیت

تصفیهخانــه فاضــالب بیرجنــد در پاییــز امســال

فرونشست در شهر اصفهان حدود  ۱۶سانتیمتر است،

امامــی

افــزود:

تجهیــزات

مــورد

نیــاز

انجــام شــده ،امید اســت این قراردادها در ســال

امامــی بــا بیــان اینکــه  ۲۲درصــد جمعیــت

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

فرونشست جدی مواجه شده است.

خراســان جنوبــی اعــام کــرد کــه مــدول دوم

تاخیر مواجه کرده است.

نخســت امسال را  ۳.۵میلیون متر مکعب اعالم
کرد و گفت :در این بازه زمانی  ۲۷۲مورد حادثه
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان

جمــعآوری فاضــالب در دســت بهرهبــرداری شــهر

بیرجنــد شــامل شــبکههای اصلــی ،فرعــی و خــط
انتقال  ۴۷۲کیلومتر است.

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری دارا الگوریتم
ثبت شده به شماره  11660نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تصمیمات مجامع صندوق سرمایهگذاری دارا الگوریتم مورخ  1400/06/02به شرح زیر میباشد:
 .1ابالغیه شماره  12020191مورخ  1400/04/22سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب گردید.
.2صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به  1400/03/31تصویب گردید.
.3مؤسسه حسابرسی رازدار مجددا ًبه عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
.4روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار صندوق انتخاب گردید.
همچنین جهت اطالع از مشروح تصمیمات مجمع به تارنمای صندوق  www.Darafund.irمراجعه
فرمایید.

اوقات شرعی
اذان صبح

04:37

طلوع آفتاب

06:01

اذان ظهر

11:53

اذان مغرب

18:03

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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شروع ریزش بازار اجاره مسکن در تهران

عصر انقراض (طنز)

بیل گیتس از راسوها
متنفر است
راضیه حسینی

در حالــی کــه بیــش از  ۴۳میلیــون نفــر در کشــور

هنوز هر دو دوز واکسن را دریافت نکردهاند ،گزارشها
در سایت روزنامه بخوانید:

از فروکــش کــردن تــب

واکسیناســیون

کشور حکایت دارد.

در

کا ر شنا ســا ن

میگوینــد :عــدهای در
انتظــار

خــاص

گروهــی

معتقدنــد

واکســنهای
نشســتهاند،

بــه

اشــتباه

واکســنها

بیاثرنــد و بخشــی بــا تکیه بر شــایعه مــرگ و بیماری از

تزریــق واکســن هراس دارنــد .البته برخی والدین هم با
واکسینهشدن فرزندانشان مخالفاند.

در حالی اســتکه فنالند ،واکسیناســیون راســوها

علیــه کرونــا را آغــاز کــرده ،مــا در قــرن بیســت و یــک

مجبوریم به بعضیها حالی کنیم که واکسن زدن ،شما
را تبدیــل بــه ربــات ،زامبــی ،از مــا بهتــران و  ...نخواهــد

کرد .مطمئن باشید از این که هستید ،بدتر نمیشوید.

عــدهای هنــوز معتقدنــد کــه واکســن قــرار اســت
مردم را بکشــد .خصوصا ً بعضی (اســم نمیبریم و فقط

اول نامشــان را کــه فایــزر و مدرنا اســت میگوییم) ،بی

بــرو برگــرد همــه را نابــود میکننــد .این افــراد معتقدند
واکســن ،توطئــه بیــل گیتس اســت کــه میخواهد همه

مردم دنیا و البته راسوها را نابود کند.

عــدهای هــم میگوینــد« :ای بابــا کال ً کرونــا یــه

عکس kilid.com :

بازار اجاره مسکن شهر تهران پس از رشد

قابــل توجــه تقاضــا در شــهریور کــه بــا افزایــش

قیمتهــا مواجــه بــود در مهــر بــه لحــاظ حجــم
تقاضــا بــا کاهــش محسوســی مواجــه شــده و

انتظــار مــیرود بــه تدریــج نرخهــا دســت کم ۱۰

نوســاز چندانــی وارد بــازار اجــاره نشــد و البتــه

مالــکان نیــز تمایلی بــه اجــاره دادن آپارتمانهای
خود نداشــتند .مالکانی هم که از قبل واحدهای

خــود را اجــاره داده بودنــد اجارههــا را بعضا تا دو
برابر سال قبل تعیین کردند.

درصد کاهش پیدا کند.

متغیرهایــی همچــون تــورم ،رشــد قیمــت

بــه گــزارش ایســنا ،از اردیبهشــت کــه

مســکن و نــرخ ســود بانکــی بــر بــازار اجــاره تاثیر

پیــدا کــرد بــه دلیــل فشــار تقاضا و کمبــود عرضه

اخیــر اثــرات تورمــی بر بازار اجاره داشــته اســت.

می گذارد .هر ســه این شــاخصها در یک ســال

قیمتهــای بــازار اجــاره بــرای ســال  ۱۴۰۰بــروز

تــورم بــه  ۴۵درصد رســیده و ســود بانکــی نیز به

تــا شــهریورماه نرخهــا رونــد افزایشــی داشــت تــا

اینکه تورم سالیانه بازار اجاره در پایتخت به ۴۳

شکل رسمی از  ۱۸درصد فراتر نرفته است .البته

جابهجایی ،بازار اجاره مقداری افت کرده اســت.

در پایان ســال گذشــته به  ۳۰درصد در شــهریور

ســرعت رشد سالیانه قیمت مسکن از  ۹۴درصد

درصــد رســید .امــا بــا ورود بــه مهر و پایــان فصل

امسال رسیده و معامالت  ۸درصد کاهش یافته

مشــاوران امــالک انتظار دارنــد قیمتها نیز  ۱۰تا

اســت .ایــن اتفــاق به شــکل طبیعــی با فشــار به

 ۱۵درصد پایین بیاید.

در شــهریور ۱۴۰۰وقــوع دو اتفــاق همزمــان

بــازار اجــاره و افزایــش قیمتهــا همــراه شــد .در

خریــد مســکن ،بــه رونــق بــازار اجاره منجر شــد.

جــای ودیعــهی بیشــتر ،اجــاره ماهیانــه بیشــتری

ایــن شــرایط صاحبخانههــا ترجیــح میدهنــد بــه

قــرار گرفتــن در پیــک جابهجایــی و کاهــش تــوان

دریافت کنند.

آخرین ماه از نیمه اول سال  ۱۴۰۰به عنوان پایان

بــا ایــن حــال معمــوال در فصــل پاییــز بــازار

مهلــت جابهجایــی ،جنــب و جــوش مســتاجران

اجاره به لحاظ حجم تقاضا و نرخهای پیشنهادی

افزایــش قابــل توجهی پیــدا کرد .در شــهریور ۶۹

افــت میکنــد کــه بــر ایــن اســاس انتظــار میرود

هزار قرارداد اجاره در تهران به امضا رسید که از

رشد  ۵۹۰درصدی نسبت به مرداد حکایت دارد.
هرچنــد مشــاهدات میدانی نشــان میدهد

عمــده اجارهنامههــا از نوع تمدید بوده اســت اما

عــدم توفیــق در اجــرای مصوبــه ســتاد کرونــا در
خصــوص تعیین ســقف مجاز اضافــه اجارهبها به

میزان  ۲۵درصد منجر شــد تا عمده مســتاجران،

قراردادهای خود را با نرخهای باالتر تمدید کنند.
بــر اســاس اعــالم بانــک مرکــزی ،شــهریور

 ۱۴۰۰نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۴۲.۸

درصــد و در کل کشــور  ۴۵.۷درصد بوده اســت؛

شهرها  ۱۵درصد تعیین کرده بود.

گذشــته ســقف مجــاز افزایــش در تهــران را ۲۵

نرخهــای اجــاره در تابســتان امســال بــروز پیــدا

در حالی که ســتاد کرونا امســال نیز مانند ســال
درصد ،در دیگر کالنشــهرها  ۲۰درصد و در ســایر

رکــود خریــد و فــروش بــه شــکل جهــش

کرد .با توجه به کاهش ساختوســاز ،واحدهای

بــازار در ماههــای پیــش رو به آرامش برســد .این

در حالــی اســت کــه عمــده فایلهــای مرغــوب در
تابســتان اجاره رفته و واحدهای موجود اغلب از

امکانات کافی مثل آسانسور و پارکینگ برخوردار

نیستند.

ســوءتفاهم بوده .اینقدر گنــدهش نکنید .همینطوری
الکــی ملــت دچــار ســوءتفاهم شــدن ،مــردن .اصــال ًکل

دنیــا دچــار ســوءتفاهم شــده .بیــل گیتــس هــم از این

ســوءتفاهم سوءاســتفاده کــرد تصمیــم گرفــت مــردم

بیشتری رو بکشه؛ و البته راسوها رو».

بعضیهــا هــم میگوینــد «مــا به هیــچ وجه چیزی

رو کــه ندونیــم تــوش چیــه نمیزنیــم ».ایــن بزرگــواران
همانهایــی هســتند کــه هنــوز هــم نمیداننــد در

ســبزیقورمه چــه ســبزیهایی ریختــه میشــود ،بعــد

میخواهنــد بداننــد داخــل واکســن چیســت .طــوری از

محتویــات واکســن حــرف میزنند انــگار یک آزمایشــگاه
مجهــز در خانــه دارنــد و قبــل از خــوردن هــر قــرص و
دارویــی ،اول محتویاتــش را بررســی میکننــد و بعــد

چگونگی اعمال

محدودیت برای

واکسنگریزان

قرنطینــه هوشــمند و اعمــال محدودیــت

دولتی و چه در بخش خصوصی ،طبیعتا انتظار

فرد از خدمات عادی محروم میشود.

رئیــس جمهــوری و وزارت بهداشــت بــر اجــرای

دریافــت کرده باشــند .این امــر کمک میکند به

آمــاده شــده و امیــدوارم بــه زودی در ســتاد

پیــش رویــم تا پوشــش واکسیناســیون مناســب

اجــرای پروتکلهــای بهداشــتی در محیــط کار

جمعیــت برســیم .امیدواریم بــه زودی با روندی

بــرای واکســنگریزان؛ برنامــهای کــه ایــن روزهــا
آن البتــه بعــد از رســیدن بــه پوشــش مناســب

واکسیناســیون تاکیــد دارنــد و بر همین اســاس

هــم معــاون فنــی مرکــز ســامت محیــط و کار
وزارت بهداشــت ،اعــام کرده اســت کــه برخورد

قانونی ما با افرادی که واکسن تزریق نمیکنند،

ممکن است ارائه نشدن خدمات باشد.

بــه گــزارش ایســنا ،مهنــدس محســن

فرهــادی گفــت :در زمینه کارکنان چه در بخش

میخورند.

ایــن اســت که تمامی شــاغالن واکســن کرونا را
اینکه میزان مبتالیانی که به ســمت بیمارســتان

و به ســمت بســتری و فوت میروند ،به شــدت
کاهش یابد.

فرهــادی گفــت :طبــق پلتفرمــی کــه

ملــی کرونــا تصویــب ،ابــالغ و اجــرا شــود ،عــدم
مجازاتهای قانونی یک فرد کارمند را به دنبال

وی افــزود :برخــورد قانونــی مــا بــا افــرادی

خواهــد داشــت .یعنــی اگر فــردی کارمند اســت

نشدن برخی خدمات باشد که البته پلتفرم کلی

مقــام مســئول ،بایــد وی را بــه هیاتهای بدوی

کــه واکســن تزریــق نمیکنند ،ممکن اســت ارائه
آن آمــاده شــده و بــه شــرط تصویــب ســتاد ملــی

کرونا به زودی در کشــور اجرایی میشــود .یعنی

و دچــار ایــن تخلفــات بهداشــتی شــود ،طبیعتــا
رســیدگی بــه تخلفــات کارکنــان دولــت معرفــی
کند تا مجازاتها در آنجا انجام شــود.

وی کــه در یــک برنامــه رادیویــی صحبــت

میکــرد ،گفــت :بایــد بــا زمــان و طبــق شــرایط
بــاالی  ۷۰درصــد حداقــل در تزریــق تــک دز در
کــه در تزریــق واکســن انجــام میدهیم و اکنون

نزدیــک بــه یــک میلیــون دز واکســن در روز زده
میشــود ،امیدواریــم حداکثر تــا دو هفته آینده

بــه مــرز ایــن پوشــش  ۷۰درصــد برســیم و عمال
مشــوقها و محدودیتهای عدم واکسیناسیون
اعمال میشود.

و امــا بعضــی دیگــر هنوز منتظرند واکســن فایزر و

مدرنــا بیایــد و بعــد بــا ژســت آدمهایــی که صبــر کردند

و عــوض غــوره حلــوا خوردنــد بــه بقیــه نــگاه کننــد .این

افــراد همانهایــی هســتند کــه ســر میز سلفســرویس
شام عروسی ،کلی منتظر میمانند تا همه شلوغیهای

ســر میــز تمــام شــود و بعــد کــه ســری دوم خورشهــا و

پلوهــا رســید ،بــا آرامــش و در فراوانــی ،برای خودشــان
غــذا بکشــند .اما تقریبا ً در نــود درصد مواقع ،چیزی جز

عقبنشینی وزارت بهداشت از واردات واکسن فایزر
درحالــی ممنوعیــت واردات واکســن فایــزر

ســخنانی کــه بــا واکنــش کیانــوش جهانپور

بیشــترین افــرادی کــه امــروزه در دنیــا مبتــال به

دو،سه پر کاهو ،یک مالقه آب خورش و نصف ژله قاتی

کــه اول مهــر ،بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشــت،

در توییتــی ایــن موضــوع را خالــی بندی دانســت،

میدهنــد ،واکســن کرونــا تزریــق نکردهانــد و

هموطــن ،بــزن .یکهــو دیــدی حلوایی کــه از غوره

خبر داده بود که واکسن فایزر تنها برای مادران

شده با باقالیپلو گیرشان نمیآید

درســت کــردهای ،نصیب دیگران شــد و فقــط فاتحهاش

به خودت رسید.

با دســتور مستقیم وزیر بهداشت صورت گرفت
در بازدیــد از مراکــز درمانــی شهرســتان دهلران

باردار تزریق میشود.

از اظهــارات ناصــر ریاحــی ،رئیــس اتحادیــه

واردکننــدگان دارو آغــاز شــد ،وی در مصاحبــه

بــا یکــی از خبرگزاریهــا از تــالش بــرای واردات

فراهم کرده است تا خدمات واکسیناسیون در منزل از

سوی واحدهای سیار ارائه شود .

لذا شهروندان برای دریافت این خدمت میتوانند

خــود را ثبــت کننــد .ایــن واحدهــای ســیار براســاس

شــما بــا یــک خالیبنــدی مواجــه شــدهاید ،جــدی

وارد کشور شود.

قــرار اســت ۲میلیــون و ۴۰۰هــزار دوز واکســن

واردات فایزر منتفی شد

مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و داروی وزارت

روز پــس از اظهــارات و وعدههای وزیر بهداشــت

در آلمــان وجــود دارد که در صورت فراهم شــدن
وارد خواهد شد.

نمایندگــی بلژیــک شــرکت جانســون انــد

جانســون نیــز در ایــران نماینــده دارنــد و از این

محل نیز میتوان انتظار داشــت که  ۲۰میلیون

دوز واکســن از طریــق ســاز و کار کواکــس بــه
کشــور برســد و میتوان امیدوار بود که تا پیش

زالــی ،فرمانــده ســتاد مقابلــه با کرونــای پایتخت

بــه ســامانه  vaccine.sbmu.ac.irمراجعه و اطالعات

تحویــل شــده اســت لذا اگــر شــنیدید  ۲۰میلیون

بر اســاس پروتئین ویروس طراحی کردند نیز در

تــک آلمان که با فایزر به طور مشــترک واکســنی

مــاه جابجایــی احتمالــی بــا توجــه به زمــان ثبت

به مراجعه به مراکز واکسیناســیون نیســتند میتوانند

بهداشــتی وزارت بهداشــت حتــی میزان واردات

اما هنوز مدتی از سخنان جهانپور نگذشته

از طریق نشانی اینترنتی http://vaccine.sbmu.ac.ir

در ایــن بــاره نیــز اعــالم کــرد :افــراد ناتوانــی کــه قــادر

تزریــق کننــد» همچنیــن از ســوی دیگــر معــاون

تمرکز شود

از دســت یافتــن بــه این هــدف و تکمیــل تزریق

واکســنهای مــورد تاییــد وزارت بهداشــت را

واردات واکســن فایــزر امــا بــا اعــالم خبــر تزریــق

از پایــان ســال جــاری میالدی این واکســنها در

برای ثبتنام و تکمیل فرم اقدام کنند.

نباید روی واکسن خاصی

واکســن فایــزر خبــر داد و گفــت« :شــرکت بایون

به گزارش ایسنا ،در راستای تسهیل واکسیناسیون

ســتاد مقابله با بیماری کرونا اســتان تهران تمهیداتی را

تقاضــای بنــده از مــردم ایــن اســت کــه ســریعا،

ایــن واکســن را هم اعــالم کرده و گفتــه بود که

نگیرید».

ایــران تحویــل شــده باشــند ،هــر چند یــک یا دو

ســفارش مــا و پرداخــت هزینــه واکســن نیــز

امکان رخ دادن دارد».

واردات فایزر شوخی است

بــود کــه ســید حیــدر محمــدی ،مدیــرکل دارو و
بهداشــت ســوم مهــر گفــت «شــش واکســن ،از

جملــه محصــول مشــترک دو شــرکت آمریکایی و
آلمانــی فایــزر /بایونتــک در ایــران مجــوز مصرف

گرفتــه و  ۲میلیــون دوز از آن طــی یکــی دو مــاه

آینده از بلژیک وارد میشود».

پــس از ایــن صحبتهــا که بــا واکنشهای

مختلفــی در فضــای مجــازی همــراه بــود بهــرام

عیناللهــی ،وزیــر بهداشــت طی ســخنانی اعالم

کــرد «واکســن فایزر بــه تعداد بســیار محدود و

برای تزریق مادران باردار وارد کشور میشود و
ایــن واکســن بــه دیگر افراد نمیرســد و از مردم

میخواهیم که ســریعا واکســنهای مــورد تایید

وزارت بهداشــت کــه معتبــر هســتند را تزریــق
کننــد تــا سیســتم ایمنــی بدن آنها مقاوم شــود.

وجود ندارد».

قطــع زنجیــره کرونــا و پایــان پاندمــی در کشــور

میشــود برنامــهای بــرای واردات واکســن فایــزر

یک روز صبر کنیم .فعال هدف وزارت بهداشــت

اســت و بایــد هــر چــه ســریعتر جامعــه هدف را

فایزر بلژیکی وارد میکنیم

مقدمات تا آخر  ۲۰۲۱تا  ۲۰میلیون دوز به ایران

و ...امــکان مراجعــه بــه مراکز واکسیناســیون را ندارند،

 ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکســن کرونا اســت

دوز واکســنی خاص از کووکس قابل ارائه اســت

امــکان تزریــق واکســن کرونــا در منزل در اســتان

شــهروندان اســتان تهران که به دلیل مشکالت جسمی

نوشت« :سهمیه ایران از محل سازوکار کووکس

خبرگــزاری فــارس در گزارشــی نوشــت:

ایران نماینده داشت و امکان واردات از تولیدات

تهران فراهم شد.

جهانپــور در صفحــه شــخصی در فضــای مجــازی

کــه ســفارشگذاری شــده و  ۲/۲میلیــون آن

ماجــرای واردات واکســن فایــزر مــرداد امســال

فراهم شدن امکان تزریق
واکسن در منزل در تهران

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو مواجــه شــد و وی

کوویــد ۱۹مــی شــوند و جــان خــود را از دســت

مراکز واکسیناســیون با واکســن سینوفارم انجام

هســتیم و نمیتوانیم برای تزریق واکســن حتی

یــک بــام و دو هــوای وزارت بهداشــت بــرای

واکســن بــه زنــان بــاردار بــه پایــان نرســید و چند

برای واردات واکســن بلژیکی مرکز روابط عمومی

وزارت بهداشت در بیانیهای نوشت« :با توجه به
ارجاع موضوع واکسیناســیون زنان باردار توســط

وزیــر بهداشــت بــه کمیتــه علمــی کرونــا ،اعضای
کمیتــه ملــی واکســن کوویــد ۱۹در جلســه اخیــر
خــود بــا اجمــاع و تکیــه بــر شــواهد معتبــر علمی

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه واکسیناســیون ایــن
افــراد کمــاکان بــا واکســن ســینوفارم کــه یکــی از
معتبرترین واکســنهای حــال حاضر دنیا و دارای

تائیدیــه ســازمان جهانــی بهداشــت اســت ،ادامه

یابد».

در ادامــه بیانیــه وزارت بهداشــت آمــده

اســت «آخریــن شــواهد علمــی معتبــر کمیتــه

علمــی کرونــا واکسیناســیون زنــان بــاردار در

تحــت پوشــش واکسیناســیون قــرار داد .بعــد
۲دوز واکســن ،میتوانیــم دربــاره برندهــای

انتشــار اخبــار واردات واکســن فایــزر در

مختلــف بــرای دوز بوســتر بهتــر تصمیمگیــری

بســتن بــه تزریــق این واکســن ،با وجود رســیدن

درحالــی ممنوعیــت واردات واکســن فایــزر

و منتظــر رســیدن واکســن فایــزر بماننــد؛ این در

گرفــت کــه اول مهــر ،بهــرام عیناللهــی ،وزیــر

واکسیناســیون با ســرعت انجام شــود و به باالی

را تاییــد کــرده بــود .بایــد توجــه داشــته داشــت

حمیدرضا جماعتی ،دبیر کمیته علمی ستاد

واکســن کرونــا باعــث نگرانــی مردم جامعه شــد

هفتههــای اخیــر باعــث شــد تــا بســیاری بــا امید

کنیم».

نوبــت واکسیناسیونشــان ،دســت نگــه دارنــد

بــا دســتور مســتقیم وزیــر بهداشــت صــورت

حالــی اســت که متخصصــان تأکیــد میکنند باید

بهداشــت خبــر واردات واکســن فایزر به کشــور

۷۵درصد برسد.

ایــن اظهــارات ضــد و نقیــض دربــاره واردات

ملی مقابله با کرونا در توضیح این بیانیه گفت:

و ایــن تصــور در اذهان عمومی ایجاد شــده بود

واکسن بوده ،اما در مجموع هیچ اجباری درباره

نســبت بــه واکســن ســینوفارم داشــته باشــد.

برنــد خــاص نیســت .ایــن یک تصــور اشــتباه بود

هرگونــه اعــالم نظر درباره واکســنهای وارداتی

واکســینه شــوند .این گروه هم مانند دیگر افراد

بررســی کــرده و پس از اعــالم نظر نهایی ،آن را

واکســنهای مــورد تأییــد ســازمان غــذا و دارو و

تزریــق و واردات واکســنها در اذهــان عمومــی

«ممنوعیــت ورود فایــزر ،تصمیــم کمیتــه ملــی

کــه ممکــن اســت واکســن فایــزر کیفیــت بهتری

زنــان بــاردار مبنــی بر اســتفاده از یک واکســن با

بهتــر اســت مســووالن وزارت بهداشــت قبــل از

کــه تمــام زنــان بــاردار الزاما باید با واکســن فایزر

موضــوع را در کمیتههــای تخصصــی مربوطــه

جامعــه هســتند؛ بنابرایــن واکسیناســیون آنها با

در رســانهها منتشــر کنند تا شــبههای در زمینه

وزارت بهداشت منعی ندارد».

شــکل نگیرد .اما حال ســوال اساسی اینجاست

جماعتــی در پاســخ بــه این ســؤال کــه چرا

کــه چــرا وزارت بهداشــت قبل از تشــکیل کمیته

بــرای تزریــق روی زنان باردار در یک هفته اخیر

ناگهانــی از تصمیــم واردات واکســن فایزر بدون

بــا وجــود چنیــن دالیلــی تمرکــز خاصی بــر فایزر

رخ داده اســت ،توضیــح داد« :مــا در پاندمــی

علمی این موضوع را اعالم کرد و چرا به صورت
هیچگونه توضیحی عقبنشــینی کرد؟

زمانبندی به درب منزل این افراد برای واکسیناسیون
اعــزام خواهنــد شــد .افــرادی کــه بــه دلیــل بیمــاری،

ناتوانــی ،نداشــتن همــراه و … نمیتواننــد بــه مراکــز

واکسیناســیون مراجعــه کننــد پــس از ثبــت اطالعــات

در ســامانه مذکــور پیامکــی را دریافــت خواهنــد کــرد

و پــس از طــی مراحــل در زمانبنــدی مقــرر واحدهــای

ســیار بــرای تزریق واکســن به نشــانی ایــن افراد اعزام
خواهند شد.

ورود  ۱۵۰هزار دوز واکسن
آسترازنکا به کشور

وزیر بهداشت :تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در دستور کار این وزارتخانه است
بــه گفته وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش

پزشــکی ،موضــوع اشــتغال ،تبدیــل وضعیــت و

رســمی شــدن نیروهای قــراردادی در بخشهای

مختلــف و زیرمجموعــه از اولویتهــای مهــم و
دردستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد.

کرونــا تلقی کرد.

عیناللهــی یــادآور شــد کــه کرونــا همچنــان

نیــز گفــت :واکســن زدن در کشــور مــا موضــوع

بتوانیم با واکسیناســیون شــدت کرونا را کاهش

وی ابــراز کــرد :ســالهای متمــادی اســت

هست و هدف ما از تزریق واکسن این است که
دهیم.

بهــرام عیناللهــی در گفتوگــو بــا ایرنــا

مشــکل نیروهــای قــراردادی و تبدیــل وضعیــت

ضدعفونــی کــردن حتــی پــس از تزریــق واکســن

بیماریهــای ویروســی را انجــام دهــد؛ چیز جدی

در یاســوج اظهــار کــرد :بــرای ســاماندهی و رفــع

و رعایــت اصــول و پروتکلهــای بهداشــتی و

شــامل  ۱۵۰هزار دوز واکســن آســترازنکا(از یونان) وارد

واکسیناسیون به معنای پایان کرونا نیست

کرونا تمام شده است؛ کرونا به این راحتی تمام

دیگــری از مصاحبــه خــود تاکید کــرد که تزریق

وی اســتقبال از تزریــق واکســن در ایــران

کشور شد.

محمولــه ،تعــداد واکســنهای کرونــای وارداتــی در ۶۱

محموله به  ۷۹میلیون و  ۴۹۸هزار و  ۶۰۶دز رسید.

کــه واکسیناســیون در ایــران انجــام میشــود و

او گفــت :ماســک زدن ،فاصلهگــذاری

 ۱۵۰هزار دوز واکسن آسترازنکا وارد کشور شد.

بنابــر اعــالم کانــال تلگرامــی وبــدا ،بــا ورود ایــن

جدیدی نیست.

حتــی هــر کــودک خردســالی بایــد واکســن علیــه

آنها نیز موضوع در اســرع وقت به ســازمان امور

شــصت و یکمین محموله واکســن کرونای وارداتی

بــه اطمینانبخشــی مــردم درباره واکسناســیون

استخدامی کشور منتقل خواهد شد.

وزیــر بهداشــت همچنیــن در بخــش

واکســن و حتی با جشــن پایان واکسیناســیون

نبایــد و نمی تــوان آن را نیــز بــه معنــای پایــان

همچنان باید در دســتور کار جدی مردم باشــد و
نباید اینگونه تلقی کرد که با زدن دو دوز واکسن
شدنی نیست.

را خــوب ،مثبــت و امیدوارکننــده در مقایســه با

بســیاری از کشــورهای دنیا دانســت و با اشــاره

انــواع بیماریهــا از ســیاه ســرفه ،کــزاز و ســایر
نیست و مردم نیزهم اینک و در این شرایط باید
از زدن واکسن کرونا استقبال کنند.

او تزریــق واکســن علیــه بیماریهــا در

کشــورمان را امــری عــادی تلقــی میکنــد و تاکیــد
کرد که تاثیر تزریق واکســن این اســت که ایمنی

بــدن را بــرای مقابلــه بــا میکروبهــا افزایــش
میدهد.

 ۶۴درصد ایرانیان واکسینه شدند

و بتدریج از سر خواهند گرفت.

وی اشــاره به بازگشــایی دانشگاههای علوم

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی

پزشــکی نیــز از ۱۵مهــر جــاری نیــز گفــت :بــرای

واکسن وارد کشور شده و نزدیک به  ۵۵میلیون

نیــز در ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا تصمیمگیری

وی یــادآور شــد کــه بــه طــور نســبی تاکنون

عیناللهــی تعــداد دانشــجویان بــرای ســال

کشورمان انجام دادهاند و ظرف یک هفته آینده

پزشکی کشور را نیز نزدیک به ۲۵۰هزار دانشجو

عیناللهــی همچنیــن گفــت :بازگشــایی

وزیــر بهداشــت دولــت ســیزدهم همچنیــن

در حــال انجــام اســت و هم اینک گروه آموزشــی

سراســر کشــورتاکنون واکســینه شــدهاند و هــم

حضوری خود را با رعایت پروتکلهای بهداشــتی

مدارس و دانشگاهها فراهم است.

همچنیــن گفــت که تاکنون  ۸۵میلیــون د ُز انواع

بازگشــایی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم

دوز نیز تزریق انجام شده است.

الزم انجام میشود.

 ۶۴درصــد مردم واکسیناســیون علیه کرونا را در

تحصیلــی جدیــد  ۱۴۰۱-۱۴۰۰دانشــگاههای علــوم

به حدود  ۷۰درصد خواهد رسید.

در رشتههای مختلف عنوان کرد.

مــدارس و دانشــگاهها نیــز بــه صــورت تدریجــی

گفــت کــه بســیاری از معلمــان و دانشــجویان

متوســطه و بعــد از آن دوره ابتدایــی کالسهــای

اینک فضای الزم تا حدود زیادی برای بازگشــایی

