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ســـــــــــــــــرمقاله

انحصاروسودجویییاتولیدورفاهمردم؟
فرشاد پرویزیان
عضو انجمن اقتصاددانان

در تمامــی ادبیــات اقتصــادی بــه طور

نذری داشتهاند که  ۶۵هزار میلیارد تومان

تولید و رفاه مردم تاکید و گفته شده است

بخشی از مطالبات مشکوکالوصول بانکی

کاهــش اضافــه رفــاه مصرفکننــده و ســود

کــرد؟ ارقامــی کــه بهایش را بــه یمن قدرت

از خودروســازان طلبکارنــد و آیــا حداقــل

واضــح بــر نقش رقابــت در اقتصــاد و رونق

را نمیتــوان در همیــن ارقــام جســتوجو

هرگونــه انحصــار موجــب افزایــش قیمت و

بیشتر انحصارگر خواهد شد.

این همه داستان نیست .در اقتصادی

به گستره جهان ،حفظ و استحکام انحصار

خلق نقدینگی بانکی ،مردم با تورم افســار

در سایت روزنامه بخوانید:

داخلــی درونمــرزی موجــب عقبماندگــی

گسیخته پرداخت کردهاند.

بیــش از ایــن از خــودرو نمیگویم که

همیــن اندک نوشــته کافی اســت تــا توجه

کنیم شــاید تعداد اندکــی از تولیدکنندگان

شــدید انحصارگــر از فنــاوری و ارزشــمندی

لوازم خانگی در حال طی کردن چه مسیری

محصول و قیمت غیر قابل رقابت به دلیل

هســتند .بنــده نیــز در چارچــوب اقتصــاد

هزینههای فزاینده تولید خواهد شد.

سیاســی ،به شــدت مخالف حضــور دوباره

بــرای درک کامــل این مفهوم در حوزه

اقتصــاد صنعتــی کافــی اســت تاریخچــه و

چرایی درخواست بخش خصوصی برای رفع
ممنوعیتمعرفینمایندهحقوقیغیروکیل

بدعهدانی همچون سامسونگ و ال جی در

نیــز کیفیــت و هزینههــای تولیــد خــودرو

مسکوویچ در زمان شوروی کمونیستی را مطالعه کنید.

چرا راه دور برویم ،خودروهای کنونی ســاخت داخل

را بنگریــد و نــه بــا خودروهــای جهانی ،بلکه بــا خودروهای
هندی و چینی و ترکیهای مقایسه کنید وگرنه خودروهایی

مانند بوگاتی و مازراتی و  ...که داستانی دیگر دارند.

اقتصاد کشــور هستم؛ اما اگر کرهای خوب

نیســت چــرا مونتاژ قطعات منفصله برنــدی دیگر از همان

کشور به نام تولید داخلی خوب است؟

و چــه زیباســت کــه اتفاقــا همــه دادخواهــی و فریــاد

حمایــت از تولیــد را تعــداد کمی از تولیدکننــدگان از جمله
مونتاژگران قطعات برند دیگر کرهای صورت میگیرد .گویا

ایــن نتیجــه انحصــار اســت .انحصــاری کــه شــائبه

فراموش کردهاند ،نخستین بار شرکت دوو بود که به علت

شــعارهایی همچون تولید داخلی ،اشــتغال ،منافع ملی و

گذاشت و شاید نقطه اتصال تحلیل انحصار داخلی خودرو

ســودجویی گروههــای خــاص را دارد؛ گروههایی که پشــت

 ...شاید پنهان شدهاند تا منافع خاص ببرند.

تحریم امریکا علیه ایران دست بازار خودرو ایران را در حنا
و لوازم خانگی همین باشد.

در یک برنامه تلویزیونی که نگارنده مجری آن است،

امیــدوارم چندیــن ســال بعــد در نتیجــه وضــع کامــال

خودروسازان شدند .جالب اینکه همین طلبکاران نجومی

شاهد شکاف نجومی کیفیت و قیمت لوازم خانگی داخلی

قطعهســازان مدعــی طلــب  ۶۵هــزار میلیــارد تومانــی از

همچنان حامی همان بدهکارانشان هستند؛ یعنی همان

خودروسازانی که زیان انباشتهای بیش از  ۸0هزار میلیارد

تومــان دارنــد و اضافــه کنیــد مبالــغ دریافتی از مــردم بینوا
بابــت پیشفــروش خــودرو را تــا عــددی حــدود  ۲00هــزار

انحصــاری کــه برخــی فعــاالن لــوازم خانگــی میخواهنــد،

و خارجی نباشیم .فراموش نکنیم حمایت از تولید داخل به
مفهوم حمایت از انحصار و منافع گروههای خاص نیست.

هرچنــد گویــا برخــی فعــاالن این صنعــت دقیقــا تاریخچه

نفوذ انحصار در صنعت خودرو را مطالعه کردهاند و چراغ

میلیارد تومان که حداقل میزان بدهی دو تا سه خودرو ساز

بهدست ،طی مسیر میکنند.

اســت و کیفیــت محصوالتــش نیــز از دم خــروس عیانتر،

مقدس است اما روش آن ایجاد انحصار برای عدهای خاص

بزرگ انحصار گر اســت؛ چرا صنعتی که اینگونه زیانداده

بایــد همچنــان انحصارگــر بمانــد و حیــاط خلــوت تعییــن
مدیران شــبهدولتی؟ و قطعه ســازان کامال خصوصی ،چه

حمایــت از تولیــد ملی و اشــتغال ایرانــی نه خوب که

نیســت .کافی اســت انحصار ایجاد شــده برای مســکوویچ

شوروی کمونیستی و سرانجام آن را مطالعه کنید.

رئیسیدرزمانتصدیریاستقوهقضائیهدردیداربافعاالناقتصادیموافقتخودرابافراهمشدنامکان
معرفینمایندهحقوقیبرایشرکتهایخصوصیاعالمکردهبود
به گفته دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران،

شــرکتهای خصوصی به دلیل باال بودن هزینه وکالت ،نمیتوانند

از میان وکای دادگستری نماینده حقوقی بگیرند.

معرفی کنند ،صرفا باید از میان وکال نماینده حقوقی خود را انتخاب

وکالت برچیده و مسئله کمبود وکیل برای افراد و بنگاههای کوچک

میتواننــد از میــان کارکنــان خــود نماینــده حقوقی بــه مراجع قضائی
کننــد؛ حمیدرضــا ســیفی درباره وضع حقوقی شــرکتهای خصوصی

بدون داشتن پروانه وکالت[ بهرهمند شوند و شرکتهای خصوصی به

دلیل باال بودن هزینه ،نمیتوانند نسبت به گرفتن نماینده حقوقی
اقدام کنند؛ این در حالی اســت که بســیاری از شرکتها در مسائلی

مثل تجارت خارجی و امور ارزی به نماینده حقوقی نیاز مبرم دارند.

وی افزود :قانون باید به گونهای باشــد که اگر پای یک شــرکت

ترجمه :سلیم حیدری

قیمــت گاز طبیعــی اخیــرا افزایــش

در سایت روزنامه بخوانید:

به دادرسی رسید ،پیش از آن وکیل و نماینده حقوقی خود را آماده

سرســامآوری در اروپــا داشــته و اروپــا

شــیلینگ گفت« :بین مشــتریها در

رئیس انجمن مشــاغل اروپایــی ( )AEBدر

گاز طبیعــی نقــش فوقالعــادهای به عنوان

را در آســتانه ســقوط قــرار داده اســت.
گفتوگــو با راشــاتودی تاکید کــرد تنها راه

بــرای تثبیــت اوضــاع ایــن اســت کــه علــل
اصلی افزایش قیمت را بشناسید.

گاز چهارشــنبه گذشــته در  TTFهلنــد

به گرفتن وکیل کند.

بــازار اجمــاع بســیار زیــادی وجــود دارد کــه
ســوخت انتقالی دارد و در واقع پلی اســت

نیســت .در حقیقت تقاضا بســیار بیشــتر از عرضه اســت .ما باید با

پایدارتر (سبزتر)».

برگزار کنیم تا تعداد وکال باال برود و فضای محدودی که در این عرصه
شکل گرفته است ،از بین برود .طبیعتا ًوقتی عرضه و تقاضا در حوزه

او افــزود« :مــا واقعا ًنیــاز به همکاری

بــه گفتــه تادزیــو شــیلینگ ،قیمــت

داشته باشد؛ نه اینکه پس از ورود به یک پرونده قضائی ،تازه اقدام
سیفی درباره علت تعرفههای سنگین برخی از وکال و نمایندگان

بیــن منابــع انــرژی ســنتی و منابــع انــرژی

داریــم و اینهــا چالشهــای متداولــی

حقوقــی گفــت :بــه هر حال عرضــه و تقاضا وکیل در کشــور متعادل

وضع قوانین از سوی مجلس محترم ،سالی  ۳تا  ۴آزمون جذب وکیل

وکالت متعادل نیست ،قیمت تعرفهها بسیار باال میرود.

افزایــش بیســابقه را نشــان داد و بــه  1۹۳۶دالر در هــر

هســتند .چالــش تغییرات اقلیمی و چالــش انتقال انرژی،

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان ادامه داد :کانون وکال باید برای

شــیلینگ افــزود :البتــه همــه پــس از کاهــش قیمت

راهاندازی و آینده خط لوله نورد استریم 2

دنبــال منافــع شــأن هســتند ،طبیعتا ًتمایلــی به افزایش تعــداد وکال

 1000متر مکعب رسید .این اتفاق هم در بازار اروپا و هم

سیاستمداران را «عصبی» کرده است.

چالشهایی جهانیاند».

ناشــی از وعــده والدیمیــر پوتیــن ،رئیسجمهوری روســیه،

شــیلینگ دربــاره راه انــدازی و آینــده خــط لولــه نــورد

خاطر» زیادی نشان دادند؛ با این حال او تاکید کرد ،برای

کمک کند ،اظهار کرد که احتمال پیشرفت در اجرای پروژه

عمیقتر که فراتر از اظهارات سیاســی اســت» ،تمرکز کند.

ایــن مقــام اروپایی افــزود« :میتوان گفت پیشــرفت

داشــت که بر وضع موجود تأثیر گذاشــت و از ســوی دیگر،

برطرف شده است و ما از مسدود شدن کامل پروژه اجتناب

افزایش تقاضا به شــدت تحت تأثیر زمســتان سخت

مــورد کســانی کــه هنوز با نــورد اســتریم  ۲مخالفاند خط

مبنی بر ارســال میزان بیشــتری گاز به این قاره «تســکین

جلوگیــری از تکــرار نوســانات قیمت ،اروپا بایــد بر «دالیل
او اضافــه کــرد« :از یــک ســو عوامل مرتبط بــا تقاضا وجود

عوامل مرتبط با عرضه موثر بود».

اســتریم  ۲روســیه که میتواند به اروپا در رفع کمبود گاز
را میبیند.

این پروژه امکانپذیر اســت .این واقعیت که بن بســتها
کردهایم ،در واقع خبر بســیار خوبی اســت ».شــیلینگ در

محمد ارفع

انداخت ».همچنین «پس از همه گیری تقاضا دوباره قوی

اروپا تصمیمگیری شود .ما همیشه بسیار شفاف بودیم که

در ایــن منطقــه شــدت گرفتــه اســت .بســیاری ایــن

دربــاره عرضــه ،رئیس انجمن مشــاغل اروپایی اظهار

عمل گرایی پیروز شد و نشان داد که منافع تمامی کشورها

ارمنســتان و هم جمهوری اســامی ایران می دانند؛

باعث کاهش فزاینده منابع سوختی سنتی نیز شده است.

خط لوله نورد اســتریم  ۲روســیه هنوز تحویل گاز به

دهیــد در حالــی کــه بــر کل آن تاثیری نگذاریــد ».به گفته

اتحادیه اروپاست که صدور آن می تواند تا سال آینده نیز

آثار ناشی از فرآیند گذار به سمت مصرف انرژیهای سبز

منبع :راشاتودی

تجاری است ....امنیت انرژی اروپا چیزی است که باید در
با اعمال تحریمها به ویژه تحریمهای سرزمینی مخالفیم...

رزمایشهــا را زنــگ خطــری ،هــم بــرای روســیه ،هم

زیرا «شما نمی توانید یک قسمت از ترکیب انرژی را تغییر

کارشناســان ،ســوال اصلی این اســت که چگونه می توان

طول بکشد.

به ویژه آنکه بعد از جنگ ســال گذشــته شاهد نفوذ

هر چه بیشتر و پررنگ تر اسرائیل در منطقه قرهباغ ،ذیل تقویت

روابــط سیاســی ،امنیتــی و دیپلماتیک تل آویو بــا آنکارا و باکو نیز
بودهایم.

در کنــار آن از دو هفتــه پیش جمهــوری آذربایجان در نزدیکی

روستای «ائیوازلی» واقع در مسیر گوروس  -قاپان آغاز به دریافت
رســوم گمرکــی از کامیونهــای حامــل کاال از ایــران بــه ارمنســتان و

2برابرشدنقیمتزمینوساختمانکلنگی
اززمستان98تازمستان99
مرکــز آمــار اعــام کــرد متوســط قیمــت فــروش هــر

افزایش حجم (تعداد) معامالت در شــهرهای بزرگ ،باعث

زمســتان ســال  ۱۳۹۹نسبت به زمستان ســال  ۹8حدود

ســطح اســتان یا کشــور میشــود ،از متوســط تعدیل شده

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر از مرکــز آمــار ایــران،

تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد .در ضمن وزنهای

مترمربــع زمیــن یــا زمیــن ســاختمان مســکونی کلنگی در
 ۱00درصد افزایش داشته است.

همچنیــن ،متوســط قیمــت فــروش هــر مترمربــع زمیــن یا
زمین ســاختمان مســکونی کلنگــی معامله شــده از طریق

کاهــش یــا افزایــش شــدید متوســط (حســابی) قیمــت در

(وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت،
مورد اســتفاده بر مبنای واحدهای مســکونی دارای ســکنه
در سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن  ١٣٩۵بــهروز

بنگاههــای معامــالت ملکــی در کل کشــور  ٩٣هــزار و 100

شــده اســت .بنگاههای معامــالت ملکی کشــور موظفاند

نسبت به فصل قبل ۶.۲ ،درصد و نسبت به فصل مشابه

از طریق دفتر ثبت اســناد انتقال پیدا میکند ،در ســامانه

ریــال بــا میانگین مســاحت  ٣٧۴مترمربع بوده اســت ،که

سال قبل  ٩٨.٩درصد افزایش داشته است.

طبــق اعــالم مرکــز آمــار ،با توجــه به اینکــه کاهش یا

مشخصات کلیه معامالت خرید و فروشی را که سند آنها
اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور ثبت

کنند.

هزینه تمام شــده بیشــتری را در مقابل شــرکتهای دولتی متحمل
میشــوند و لــذا از ایــن منظــر نیــز رقابــت بخــش خصوصــی با بخش

دولتی دشوارتر شده است.

بنابراین در یک اقدام اصالحی میتوان با اصالح ماده  ۳۲آئین

«اســتفاده از نماینــده حقوقــی به جای وکیــل در دعاوی حقوقی» در

دادرســی مدنــی امــکان معرفــی نماینــده حقوقــی از طــرف بنگاههای

متن نامه به این شــرح اســت :در ســالیان گذشــته مقام معظم

کــرد کــه از ایــن طریــق هزینههای بنــگاهداری به مقــدار قابل توجهی

اقتصادی انتخاب میفرمایند که نشان از اهمیت ویژه به کارآفرینان

در همین راستا در تیر ماه سال  ،۹۸بیش از دوهزار تولیدکننده

قالب طرح تسهیل صدور مجوزها شده بود.

رهبــری شــعار ســال را بــا تأکیــد بــر تولیــد ملــی و افزایــش عملکــرد
داخلــی و آینــدهی اقتصــادی کشــور دارد .کاهش هزینههــای تولید و
بهبود فضای کسبوکار از مهمترین الزامات پشتیبانی و مانع زدایی

از تولید محســوب میشــود و مجلس شــورای اسالمی نقش مؤثر در
این زمینه میتوانند داشته باشند.

مطابــق بــا مــاده  ۳۲آئین دادرســی مدنــی بنگاههــای اقتصادی

خصوصــی از معرفــی نماینــده حقوقــی بــرای پیگیــری امــور قضائــی
در دادگاههــا منــع شــده انــد و بــه نوعــی ملــزم بــه گرفتــن وکیــل در

پروندههای قضائی خود شــدهاند .محرومیت بنگاههای خصوصی از
معرفی نماینده حقوقی در حالیست که بنگاهها و مؤسسات دولتی

میتوانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند.

بــا توجــه بــه انحصــار موجــود در بــازار خدمات حقوقــی ،هزینه

اســتفاده از وکیل برای بنگاههای اقتصادی خصوصی به شــدت گران
بــه ریســک آنهــا بهخصــوص برای صنایــع کوچک و متوســط که ۹۲

در سایت روزنامه بخوانید:

آذربایجان و ارمنستان در پاییز سال گذشته برگزاری

حضــور دیگــر کشــورهای منطقــهای و فرامنطقــهای

اروپــا را آغــاز نکرده اســت؛ زیرا در انتظار صدور گواهینامه

گرانــی وکالــت ،ارزش پیگیری ندارند ،بنگاههــای اقتصادی خصوصی

خصوصی مانند بنگاهها و مؤسسات دولتی به محاکم قضائی را ایجاد
کاهش مییابد.

در نامهای به رئیس وقت مجلس شــورای اســالمی ،اصالح ماده ۳۲

قانون آئین دادرسی مدنی را درخواست کرده بودند اما در طول این
دوســال هیــچ تالشــی از ســوی نماینــدگان مجلس برای رفــع دغدغه

تولیدکنندگان مشاهده نشد .در همین راستا آیت ا… رئیسی در زمان

تصدی ریاست قوه قضائیه در دیدار با فعاالن اقتصادی در سال ،۹۸
موافقــت خــود را با فراهم شــدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای

شــرکتهای خصوصی اعالم کرده بودند .اما در حال حاضر که طرح

تســهیل صــدور برخــی مجوزهای کســبوکار در حال تصویب اســت،
تعــدادی از نماینــدگان شــریف مجلس شــورای اســالمی ،در تالشــند

کــه مطابــق انتظار چندین ســاله تولیدکنندگان ،اســتفاده از نماینده
حقوقی برای فعالین بخش خصوصی را قانونی کنند.

لــذا از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی ،صمیمانــه تقاضــا

میشــود در اقدامــی انقالبــی ،با تصویــب امکان اســتفاده از نماینده
حقوقی در ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار ،مانع

بسیار بزرگی را از پیش پای تولیدکنندگان بردارید.

مسیرهایترانزیتیجدیدباتکمیلدوجادهدرارمنستان،ایرانرابهروسیهواروپامیرسانند

شــیلینگ توضیــح داد« :ایــن اتفاق در اوایل ســال بر

کرد که فشار جهانی به سمت مصرف سوختهای سبزتر

یک پرونده وکیل دارد.

دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل

جمهوری آذربایجان در آستانه حذف از کریدور جنوب به شمال ایران

او دربــاره ایــن خــط لوله گفت« :این یــک پروژه کامال ً

باید مورد توجه قرار گیرد».

( 1۴مهــر) در نامــهای بــه نماینــدگان مجلس خواســتار قانونی شــدن

ندارنــد .وقتــی یــک ســری از اقدامــات ضــد انحصــار از ســوی صنــف

مانورهــا و تحــرکات نظامی مشــترک باکــو و آنکارا با

شد".

کانــون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران هفته گذشــته

درصــد صنایــع کشــور را تشــکیل میدهند ،مقرون بــه صرفه نبوده و

اروپا طی ســال گذشــته اســت که باعث ادامه افزایش نیاز

بازارها فشار آورد و دوباره پر کردن مخازن گاز را به تاخیر

اقتصادی برای همیشه حل شود.

حــل ایــن موضوع دســت به اقداماتی بزند در غیــر این صورت ،دولت
بایــد مســتقیما ًورود کنــد .البته اعضای این کانــون به دلیل اینکه به

لولــه را تهدیــدی بــرای امنیت انرژی اروپا مــی دانند ،اظهار

در فصل گرم نیز شد.

توسط سیاستگذاران و قانونگذاران کشور ،بساط انحصار در عرصه

اســت ،بــه نحوی که پیگیری بســیاری از پروندههــای قضائی با توجه

بعــد از جنــگ  ۴۴روزه قرهبــاغ بیــن جمهــوری

امیدواری کرد که در نهایت عملگرایی بر آنها غلبه کند.

مجوزهای کسب و کار که قرار است ،امروز در صحن علنی مجلس به

شــرکتهای بخــش خصوصــی بــر خــالف ادارات دولتــی کــه

میتواننــد از داشــتن یــک نماینده حقوقی ] از میــان کارکنان خود اما

را کاهش داد.

انجام شــود .ســیفی با توجه به ماده  ۶طرح تســهیل در صدور برخی

رأی نمایندگان گذاشته شود ،تاکید کرد :امیدواریم با رفع این مشکل

بــه خبرگــزاری مهر گفت :متأســفانه اکنون فقط شــرکتهای دولتی

فهمعللاصلیافزایشقیمتگاز؛راهکار
جلوگیریازبحرانانرژیدراروپا

مربوطه صورت نمیگیرد ،باید از سوی نهادهای باالدستی حاکمیتی

درنهایــت موجــب رها شــدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کســب

وکار میشود .الزم به ذکر است که از هر بیست پرونده قضائی ،تنها

برعکــس کرده اســت .بازرســی و تفتیش کامیونها بــا پالک ایرانی

از ســوی جمهــوری آذربایجــان بــه دســتگیری دو راننــده انجامیده و
علیرغــم پیگیریهــای دیپلماتیک تهــران تاکنون باکو حاضــر به آزاد

کــردن آنــان نشــده اســت؛ چــرا کــه ایــن مســئله بــه گفتــه مقامات
آذربایجان جزو حساسیتهای آذربایجان محسوب می شود.

بــه هــر حــال در جریــان جنــگ  ۴۴روزه پاییــز ســال گذشــته،

جمهــوری آذربایجــان بــر بخشــی از خــاک خود را که تحت ســیطره
ارتــش ارمنســتان قرارداشــت ،بازپس گرفت؛ امــا نظارت بر منطقه
خانکنــدی کــه اکثریــت ســاکنان آن ارمنیتبــار هســتند ،بــه همراه

جــاده اتصــال این شــهر به ارمنســتان ،برای پنج ســال بــه نیروهای
نظامــی روســیه محــول شــد که ســبب بروز برخــی اختالفات شــده
است.

طــی روزهــای اخیــر اتفاقی رخ داد که ایران از بابت آن نگرانی

بســیاری داشــت ،امــا شــاید تصــور نمیکرد کــه این نگرانــی به این
زودی بــه واقعیــت بدل شــود :جمهوریآذربایجان ،مرز ِ زمینی میان

ایران و ارمنستان را مسدود کرد.

کمــی پیــش از انتشــار خبر بستهشــدن این مــرز ،وزارت دفاع

جمهــوری آذربایجــان نظامیــان ارمنســتان را متهــم کــرد کــه با چاقو

بــه یــک ســرباز آن کشــور حملــه کردهانــد .وزارت

دفاع ارمنستان این اتهام را رد کرد و آن را «دروغ
محــض»ی خوانــد کــه در راســتای جنــگ روانــی
جمهوری آذربایجان علیه این کشور بوده است.

اما در پس ِ این رخداد ِ به ظاهر ساده ،انبوهی

از برنامهریزیهای ژئوپولتیک نهفته است :ترکیه و
جمهوری آذربایجان در حال متحد شدن هستند و

باشد ،مسیری که در عمل به ضرر ایران و به نفع ترکیه است.

ایــن در حالــی اســت کــه همــکاری میــان ترکیــه و جمهــوری

آذربایجــان (دو کشــور ترکزبان در همســایگی ایــران) ،حاال موجب

شده ایران دسترسی به ارمنستان را هم از دست بدهد .مرز میان
ایــران و ارمنســتان ،تنهــا حــدود  ۳۵کیلومتــر طــول دارد و یکــی از
کوتاهترین مرزها میان دو کشور در جهان است.

سیاســتهای ترکیــه و جمهوریآذربایجــان ،ظاهــرا ایــران و

در ایــن اتحــاد جدید ،یکــی از اهداف ،محدودکردن

ارمنســتان را در یک کفه ترازو قرار داده اســت :دو کشــوری که دور

«نوعثمانیگــری» ( )Neo-Ottomanismترکیــه ،حاال شــتاب گرفته

بــه ایــن ترتیــب ،ارمنســتان اکنون میان دو کشــوری که با آنها

ایــران اســت .حتــی برخــی معتقدنــد کــه سیاســت

و این یعنی جنگی پنهان میان ایران و ترکیه کلید خورده است.

ایــن نــو عثمانیگــری تــا جایــی پیــش رفــت کــه در جریــان رژه

پیروزی در باکو ،پایتخت جمهوریآذربایجان ،رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهــوری ترکیــه ،بــه عنوان مهمــان ویژه ،شانهبهشــانه الهام

علــیاف ،رئیسجمهــوری آذربایجــان ایســتاد و از قــوای نظامــی ِ دو
کشور سان دید.

اردوغان اما ابیاتی از یک شــعر قدیمی را هم خواند که تعبیر ِ
آن ،اتحاد میان سرزمینهای ترکنشینی بود که شامل استانهای

ترکنشــین ایران هم میشــد .واکنشها به شعرخوانی اردوغان در

ایــران بســیار شــدید و گســترده بــود و روابــط دو کشــور را در مدتی
کوتــاه بهشــدت تیــره کــرد .این نخســتین نشــانه واضح و روشــن از

طــرح بلندمــدت ترکیــه بــرای «گســترش امپراتوری» این کشــور به
سمت مرزهای ایران بود.

از آن ســو ،همزمــان با بازپسگیری منطقــه قرهباغ در جریان

زده شدند.

ســر ِ جنگ دارد (ترکیه و آذربایجان) به اصطالح «ســاندویچ» شــده

و تنها با دو کشور دیگر مرز دارد :ایران و گرجستان .گرجستان به
نســبت بیطرف اســت؛ اما نزدیکی به ترکیه را ترجیح میدهد .به

این ترتیب ،ایران و ارمنستان حاال در یک کفه ترازو قرار گرفتهاند.

از سوی دیگر ،ترکیه از طریق مسیر زمینی ِ مورد بیان در باال،

مســتقیما به خاک جمهوریآذربایجان و دریای خزر دسترســی پیدا

کــرده اســت .از آن ســو ،بــا گــذر از دریــای خــزر ،ترکیــه میتواند به
کشورهای آسیای میانه (که از نظر فرهنگی با ترکیه نزدیکی دارند)
هم دسترسی پیدا کند.

امــا طرح ترکیه برای محدودکردن ایران گســتردهتر از موضوع

ارمنســتان اســت .طــی ماههــای گذشــته ،ترکیــه و چیــن نخســتین

مبادله کاال از طریق مســیری ریلی که بین دو کشــور احداث شــده
اســت و شــرق آســیا را به غرب این قاره متصل میکند ،کلید زدند.

به این ترتیب ،در سال جاری ،پس از نزدیک به یک دهه ،نخستین

گ اخیــر میــان جمهوریآذربایجــان و ارمنســتان ،ایــران مزیــت
جنــ ِ
خــود در دسترســی به «جمهــوری نخجوان» (بخشــی خودمختار از

دریایــی از «اســتانبول» در ترکیــه به شــهر «شــیآن» چین رســید.

تــا پیــش از ایــن دسترســی زمینــی و حتــی هوایی شــهروندان

خاک جمهوریآذربایجان شده و در بندر «باکو» ،به وسیله کشتی،

جمهوریآذربایجان) را از دست داد.

محموله باری ترکیه به چین ،بدون گذشتن از ایران ،از طریق ریلی-
ایــن محمولــه بــاری ،پــس از گــذر از خــاک ترکیه و گرجســتان ،وارد

جمهوریآذربایجان به این بخش از کشورشان ،تنها از طریق خاک و

عــرض دریــای خــزر را طی کــرده و در خاک قزاقســتان ،دوبــاره وارد

و ارمنستان بندی وجود داشت که به آذربایجان اجازه میداد تحت

هزار کیلومتر مســیر ریلی در خاک قزاقســتان و چین ،این قطار به

آسمان ایران مقدور بود .در توافقنامه صلح جدید میان آذربایجان

نظــارت نیروهــای ارتش روســیه ،مســیری زمینی بــرای اتصال خاکِ
اصلــی جمهوریآذربایجــان به جمهوری خودمختار نخجوان داشــته

مســیر ریلی شــده اســت .در نهایت ،پس از طیکردن نزدیک به ۵
مقصد رسید.

ادامه در صفحه 7

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
خبـــــــــــــــــر
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آزادسازینرخلبنیاتبهاسمکاهشقیمت

رئیس اتحادیه تجهیزات
الکترونیکی و حفاظتی
تهران :مقبولیت و جایگاه
عالمت استاندارد از دست
رفته است

مصــوب قبلــی مشــخص میشــود کــه نهتنهــا
قیمــت ایــن ســه محصــول کاهــش نیافتهانــد

بلکه افزایش قابل مالحظهای یافته است.

واقــع کاهــش قیمــت در مقایســه بــا افزایش

قیمت خودسرانهای است که صنایع لبنی در

مرداد امسال اعمال کردند.

در آبــان ســال گذشــته بــود کــه قیمــت

ســخنگوی انجمــن صنایــع لبنــی در آن

ایــن قیمتهــا واقعیــت افزایــش قیمــت اخیر

اظهــار کــرد :برنامــه مصوبــی بــرای افزایــش

لبنیــات ۴۰درصــد افزایش یافت و با مقایســه
محصوالت لبنی مشخص میشود.

مقطــع در گفتوگــو بــا خبرگــزاری تســنیم
قیمــت لبنیــات وجــود نــدارد و افرایش قیمت

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و تعمیــرکاران

قیمــت ماســت دو و نیــم کیلوگــرم

اعمالشــده محصــوالت لبنــی از ســوی خــود

فرارســیدن روز اســتاندارد بیــان کــرد کــه متاســفانه

کاپ

او افــزود :بهدلیــل افزایــش رســمی نــرخ

تجهیــزات الکترونیکــی و حفاظتــی تهــران بــه بهانــه

دبــه کمچــرب 2۱۰۰۰تومــان ،شــیر نایلــون

سالهاســتکهمقبولیتوجایگاهعالمتاســتاندارداز

۱۴5۰۰تومان اعالم شده بود.

کــهنظــارتبــهحــدالزموضــروریانجــامنمیشــودو

۱۰درصــدی کــه اکنــون از آن یــاد میشــود در

5۴۰۰تومــان

دســترفتهوکیفیتکاالهامانندســابقنیســت؛چرا

و

پنیــر

۴۰۰گرمــی

بنابــر ایــن گــزارش کاهــش قیمتــی

مصرفکننــدهنیزاهمیــتنمیدهددرحالیکهرعایت

صنایع انجام شده است.

شــیر خــام و همچنیــن ســایر عوامــل تولیــد

قیمــت تمامشــده محصــوالت لبنــی افزایــش
یافته است.

نکــردنحداقــلاســتانداردهادرتولیــدکاالهــازیــان

خبـــــــــــــــــر

رئیس اتحادیه مصالح
ساختمانی تهران :مخالف
صادرات سیمان پس از
تامین بازار داخلی نیستیم
رئیــساتحادیــهفروشــندگانمصالــحســاختمانی

تهراننتایجورودسیمانبهبورسراوابستهبهمیزان
فعالیــتوعرضــهکارخانجاتســیماناعــالموتصریح

کــردکــهاولیــنمســئولیتمــاکنترلبــازاربــامدیریت
باالســت،ضمــناینکــهبــاصــادراتهرگــزمخالفتــی

نداریــم؛امــاتاکیــددارمابتــدابــرتامیــنبــازارداخلــی

کشوربایدتمرکزکرد.

بــه گــزارش اتاق اصناف تهران ،اســماعیل کاظمی،

با بیان مطلب فوق گفت :اگر بورس ،ساز و کار درست
و اصولی داشته باشد میتواند گام بسیار بلندی جهت

جبرانناپذیریبربدنهتولیدومصرفمیگذارد.

بــه گزارش اتاق اصناف تهران ،صادق فیضآبادی،

مســئلهایکــهازآنبهعنــوانکاهــش

اســت و انجمــن صنایع لبنی همــکاری واقعی

افزایشنرخمصوب۳محصوللبنیپرمصرف

بــر اســاس نامــه دبیــر انجمــن صنایــع

۱۰درصدیقیمتلبنیاتیادمیشوددرواقع

بــا بیــان مطلــب فــوق گفــت :بــا ادامه ایــن رویــه اعتماد
مصرفکننــده بــه تولیــدات داخلــی از بیــن مــیرود؛ لــذا

وآزادسازیقیمتدیگرمحصوالتاست.

باید با جدیت بر نحوه نظاررت و بازرسیها توجه شود.

در بســیاری از کشــورها که بر ســاختار استاندارد کاالها

تاکید و نظارت میشــود در صورت رعایت نکردن اصول

اســتاندارد ،تولیدکننــده بــا جریمههــای نقــدی و زنــدان

لبنیات ۱۰درصد از روز شــنبه کاهش مییابد

بهترتیــب  ۷۴۰۰تومــان ۳۰۶۰۰ ،تومــان و

روبه رو میشود.

لبنی گفت که این کاهش قیمت تنها شــامل

فیضآبادی ادامه داد :در این کشــورها اســتفاده

ســه محصول شــیر با بســتهبندی پالســتیکی

از ابزارهای بازدارنده برای رعایت اســتاندارد توانســته

۹۰۰گرمــی ،شــیر 2.5کیلوگرمــی کمچــرب و

تولیدکننــده را در ســالهای طوالنــی قانونمنــد

پنیر UF۴۰۰گرمی میشود.

و متقاعــد کنــد و یــاد بگیــرد کــه بــدون تــرس از ایــن

اما مســئلهای که از آن بهعنوان کاهش

ابزارهــا ،راه و شــیوه صحیــح و اصولــی را انتخــاب کند

۱۰درصــدی قیمــت لبنیــات یــاد میشــود در

و بــدون مشــکل و با رعایت اســتانداردهای الزم تولید

واقــع افزایــش نــرخ مصــوب ۳محصــول لبنی

و بــه بــازار عرضــه کنــد .در این کشــورها اوضاع طوری

پرمصرف و آزادســازی قیمت دیگر محصوالت

ایجاد شــده که تولید با پروســه طوالنی و پیچیده اخذ

صعــود و افزایــش بیرویــه قیمتهــا گــردد .دلیل اصلی

عرضــه کاال در بــورس شــفافیت قیمتهاســت .عرضــه

لبنــی بــه اعضــای خــود ســه محصــول شــیر با

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،وزیر جهاد

امــا بهفاصلــه کمــی ســخنگوی انجمــن صنایع

شــفافیت را باید نشــان دهد و به هیچوجه نباید باعث

برای کاهش قیمتها نداشته است.

بســتهبندی پالســتیکی ۹۰۰گرمــی ،ماســت

کشاورزی با اعالم خبری اعالم کرد که قیمت

شــفافیت قیمــت داشــته باشــد .ورود کاالهــا بــه بورس

بایــد بــر تقاضــا قالب باشــد .زمانی که عرضه در کشــور
کمتــر از تقاضــا باشــد قیمتهــا افزایــش خواهــد یافت.

2.5کیلوگرمــی کمچــرب و پنیــر UF۴۰۰گرمی

عرضــه کاال از طریــق بــورس قیمــت حقیقــی بــر اســاس
کشش بازار را احراز خواهد کرد.

 2۰۰۰۰تومــان اســت و مابقــی محصــوالت

او در همیــن خصــوص افــزود :ســال ۹۹کارخانــه و

از ایــن پــس شــامل قیمتگــذاری دســتوری

انجمــن ذیربــط معتقــد بودنــد ۶۱میلیــون تــن در ســال

نیستند.

مصــرف ســیمان داشــتهایم در حالــی کــه ســال۹۹تولید

قیمتلبنیاتآزادشد؟

۷۰میلیــون تــن بــوده اســت کــه ۹میلیــون تــن آن صادر
شــده اســت ،با توجه به اینکه در پایان نیمه اول ســال

همچنین در این نامه اشــاره شده است

۱۴۰۰قــرار داریــم زمان زیــادی ،کارخانهها به دلیل قطع

که کاهش قیمت این ســه محصول دســتوری

برق نتوانستند تولید کنند .اگر چه برآورد کمبود میزان

نیست و جنبه ارشادی دارد.

تولیــد بــرق در ۱۴۰۰از ســوی متخصصــان کامــال روشــن

بــا مقایســه ایــن قیمتها بــا قیمتهای

بود ،چه بسا کارخانجات گرفتار قطع برق شوند؛ اما این

اســتاندارد رو بــه رو نخواهــد شــد و همچنین به دلیل

نکتــه نیــز از منظر متخصصان نباید پوشــیده میبود که

تولیــد درســت و بــا اســتاندارد ،شــرایط اخــذ تشــویق

چهار ماه اول ســال یعنی خرداد ،تیر ،مرداد و شــهریور

آغازترخیص۱۵هزارتنبرنجازروزگذشته

برایــش مهیــا گــردد؛ چــون میدانــد در غیــر اینصورت

عواقــب بــدی در انتظــارش اســت و کاالی او در بــازار
خریداری نخواهد داشت.

او بــا یــادآوری تاریخچه تدوین اســتاندارد در ایران

بیــان کرد :ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تدوینکننده

قانــون و قواعــد مرتبــط بــا اســتاندارد بــوده و ســابقه
ســال ۱۳۰۴مقیاس و اوزان نوشتهشــد و به طور رسمی

بــهگفتــهمعــاونفنــیگمــرکترخیص

در وزارت جهــاد کشــاورزی تعییــن شــود و

اســتوهمچنیــنمــرغوتخممــرغهــمبــه

این کاالها اقدام کنند تا هم کاالهایی که به

را ترخیص کردیم و طی این دو ماه این روند

۷.۳میلیــارد دالر کاالی اساســی را هــم بــه

ساخت و ساز شدیم.

کردیم که نشان میدهد نسبت به سال قبل

میدانــی میتوانیــم بــه ایــن نکتــه مهــم پــی ببریــم کــه

او ادامــه داد :االن از بنــادر و گمــرکات

یعنــی ۷۰میلیــون تــن تولیــدی در ســال ۹میلیــون تــن

اساســی ترخیص میشــود و نزدیک ۱میلیون

صورت کلینکر تولید میشود که به شکل فندق و دارای

آن باید اقدام شود.

بوران ،آفتاب و بارش را باال میبرد و کلینکر را میتوانند

کشاورزیموجوداست.

بــه نــام موسســه اســتاندارد شــروع بــه کار کنــد و بــه

بــه گــزارش صدا و ســیما ،مهرداد جمال

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و تعمیــرکاران

شــب شــبکه یــک ســیما افــزود :بــا توجــه بــه

کــرد :پــس از تشــکیل ســازمان اســتاندارد و رســمیت

اساســی ،قــرار اســت ارز ترجیحــی مــورد نیاز

عضویت سازمان بینالمللی استاندارد درآید.

ارونقی با حضور در استودیوی خبر 2۱جمعه

تجهیــزات الکترونیکی و حفاظتــی تهران در ادامه اظهار

جلســه ستاد تنظیم بازار برای ترخیص اقالم

آن اســتانداردهای مختلفــی تدویــن و عالمــت و آرم

هیــچ وجــه نبایــد تولید ســیمان به تعویــق میافتاد؛ لذا

اقالم اساســی از گمرکات که 25گروه کاالیی

و ســردخانههای مــورد تأییــد وزارت جهــاد

الزم در شــش ماده به مجلس وقت ارســال و توانســت

برای مصرفکنندگان و و تولیدکنندگان محرز اســت به

وجــود دارد کــه ارز ایــن کاالهــا تأمیــن شــود

انــدازهکافــیواردکشــورشــدهودرانبارهــا

و آکادمیک و مستقل در سال ۱۳۳۹پس از بررسیهای

مقاطــع ســال اســت ،بنابرایــن در این پروســه کــه کامال ً

از آنجایی که هیچ ذخیرهای در انبارها نداشــتیم شــاهد

۱۵هــزار تــن برنــج روز شــنبه آغــاز شــده

قدیمــی دارد .اولیــن اقــدام بــرای استانداردنویســی در

نیــاز بازار ســیمان برای مصرفکننــدگان بیش از تمامی

وزارت نفــت و بانــک مرکــزی بــرای تأمیــن ارز
گمــرک میرســد یا دپو شــده اســت ،ترخیص

شــود و هــم ۱۰درصدهایــی کــه بــه صــورت

درصــدی در گمــرک اســت و نگــه داشــتیم

ترخیــص شــود و طــی یــک تــا دو مــاه آینــده
دیگر مشــکل رســوب در خصوص این کاالها
نخواهیم داشت.

ارونقــی دربــاره تســهیل رونــد ترخیــص

کاالها از بنادر هم گفت :در موضوع ترخیص

است امســال ۱۴.۹میلیون تن کاالی اساسی
۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است و در سال

گذشــته حــدود ۱2.۷میلیــون تــن را در ایــن

مــدت ترخیــص کــرده بودیــم و فقــط کاالهای
اساســی کــه ارز ترجیحــی بــه آنهــا تعلــق
میگیــرد صاحبــان کاال دغدغــه تأمیــن ارز آن

را داشتند.

ارونقــی گفــت :بــا تصمیمهایــی کــه در

ســتاد تنظیــم بــازار گرفته شــد و ایــن اهتمام

مــا ۱۳میلیــون تــن از ابتــدای ســال بــه ارزش

گرانشدن سیمان در اوج مصرف این کاالی حیاتی برای

صــورت قطعــی و هــم ۹۰درصــدی ترخیــص

او در ادامه تاکید کرد :با یک جمعبندی و بررســی

بیش از ۷۰درصد افزایش ترخیص را داریم.

تولیدکننــدگان ســیمان میتواننــد از آنچه اعــالم کردند

کشــور روزانــه بیــش از ۱۰۰هــزار تــن کاالی

آن را ذخیــره کننــد .ســیمان قبــل از مصــرف نهایــی ،بــه

تن کاالی ترخیص شــده داریم که برای حمل

ناخالصیهایــی اســت کــه تــوان مقاومــت در برابــر بــاد،

در فضاهــای بــاز کــه در اختیــار دارنــد بــدون هیچگونــه

خاصــی مشــخص و قوانیــن طــوری تدویــن شــد کــه کاال

عرضهگستردهتخممرغشانهای۴۲۵۰۰تومان
ازروزگذشته

و یــا محصــول تولیــدی حداقلهــا را رعایــت و عالمــت را
دریافت میکرد.

او افــزود :اخــذ اســتاندارد بــرای هــر محصــول

و کاالیــی در ایــران محســنات بســیاری را بــه دنبــال

داشــت .بــرای داشــتن اســتاندارد بــرای هــر محصــول
و یــا کاالیــی ،حداقلهــا رعایــت و عمــل میشــد ،چــرا
کــه قوانیــن اســتاندارد خواهــان رعایــت نــکات مهــم و

صدمــهای از انــواع مختلــف ،بارشهــای زمســتانی و یــا
آفتاب تابستانی نگهداری کنند ،پس به جای آنکه مازاد

تولید را صادر کنیم میتوانیم این میزان را برای ابتدای
سال بعد نگهداری و در صورت لزوم به مصرف برسانیم

تا هیچگونه دغدغهای در ابتدای سال که نهایت مصرف
سیمان را داریم بابت کمبود سیمان داشته باشیم.
او ادامه داد :اگر سیمان ذخیره شده کامال ًمصرف

نشــود میتوانیــم در پایــان ســال صــادر کنیــم ،امــا اگــر

اساســی اســت و پرداختــن بــه فاکتورهــا و ورژنهــای

همانگونه که سال گذشته عمل کردیم امسال نیز اجرا

خــود ارائــه دهد میتواند خودنمایی و امکانات بیشــتر

حیاتی برای ساخت و ساز روبه رو خواهیم شد.

مدنظــر در تولیــد از نظــر قوانیــن موسســه اســتاندارد

مــیرود مدیریــت بحــران اســت .زمانیکــه در ماههــای

فیضآبادی بیان کرد :از گذشتههای دور داشتن

بــرق و گاز بــه حــد بیشــتری مــورد نیــاز اســت؛ بنابراین

دیگــری که تولیدکننده میخواهد بر کاال و یا محصول

کنیم باز با گرانی ســیمان در بحبوحه مصرف این ماده

رابــرای مصرفکننــده ایجــاد کنــد ،بنابرایــن اگــر اصول

کاظمــی در ادامــه گفــت :آنچه از مســئوالن انتظار

رعایت شــود کافیست.

ذکرشــده تولیــد ســیمان بــاال مــیرود میزان اســتفاده از

اســتاندارد برای محصوالت از ســوی رسانهها به مردم

الزمه کنترل قیمت عرضه بیشتر است تا نوسان قیمت

حدود و حساســیت کرده بود و تا عالمت اســتاندارد را

او تصریــح کــرد :اولیــن مســئولیت مــا کنتــرل بازار

اطالعرســانی میشــد تــا جایــی کــه بــرای افــراد ایجــاد

را شاهد نباشیم.

نمیدیدنــد ،محصــول را نمیخریدند و داشــتن عالمت

بــا مدیریــت باالســت ،ضمــن اینکــه بــا صــادرات هرگــز

او در خصــوص تولیــدات و تجهیــزات امنیتــی و

داخلــی کشــور بایــد تمرکــز کــرد ،کلینکر میتوانــد تا دو

بســیار خوبــی در کشــور داریــم کــه اســتاندادهای الزم

و در صورت مازاد آن میزان که نیاز بازار داخلی نیست

رعایــت میکننــد و محصوالتشــان درجــه یــک بــوده و

را در دست بگیریم.

است که در این خصوص عدهای با رعایت نکردن اصول

تولیــد را میتواننــد در ســال بــه ۸۸میلیون تــن افزایش

اســتاندارد خیــال خریدار را به نوعی راحت میکرد.

مخالفتــی نداریــم؛ امــا تاکیــد دارم ابتــدا بر تامیــن بازار

حفاظتــی در کشــور بیــان کــرد :بــا اینکــه تولیدکنندگان

سال در هر شرایطی در مکانهای سرباز نگهداری شود

در تولیــد دســتگاهها و تجهیــزات امنیتــی و حفاظتــی را

صــادر شــود اینگونه اســت که میتوانیــم مدیریت بازار

مــردم رضایــت کامــل دارنــد؛ امــا متاســفانه چند ســالی

او اضافــه کــرد :کارخانجــات اعــالم کردنــد ظرفیــت

و قوانیــن ،محصوالتــی تولیــد و بــه بازار عرضــه کردهاند

دهنــد؛ امــا متاســفانه از زمانــی کــه ســیمان از ســبد

کــه اســتاندارد الزم را نــدارد و جــان و مــال افــراد را بــه

سرپرســت معاونــت امــور دام وزارت

خطر میاندازد.

جهــادکشــاورزیگفــتکهاز۱۷مهــربهطور

فیضآبــادی بــا تاکیــد بــر اهمیــت رعایــت

گســتردهتخممــرغدرســطحمراکــزعرضــه

اســتانداردهای مــورد نیاز در صنــف متبوع خود گفت:

سراســر کشــور بــا قیمــت شــانهای حــدود

نصــب دســتگاههای امنیتــی و حفاظتــی غیراســتاندارد

۴۲۵۰۰تومانعرضهمیشود.

ماننــد لبــاس و یــا کیــف نیســت کــه بتــوان درجــا و
بــدون دغدغــه تغییرش داد؛ بلکه کارایی نداشــتن آن

بــرای مصرفکننــده بــه وجــود آیــد؛ لــذا از مســئوالن

حال انجام است.

مــورد نیــاز واحدهــای تولیــد مــرغ گوشــتی و

پــس از آبــان نیز بــه مقدار مورد نیــاز تامین

صورتگرفتــه بــرای تامیــن نهادههــای دامــی

تخممــرغ در کشــور بــه حــدود ۱۰۰هــزار تــن

تامیــن افزایــش تقاضای تخممــرغ هم صورت

تامین ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی نیاز

در تامیــن تخممــرغ مــورد نیــاز کشــور و حتی

کامل داشــته باشند.

از کشــور ترکیه داشــته که این واردات هم در

دماوندینــژاد بــا اشــاره بــه اقدامــات

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،حســین

بیشــتر اســت و بــه ایــن ترتیب هیچ مشــکلی

و در رعایــت حداقلهــا بــرای اخــذ اســتاندارد نظــارت

تخمگــذار هم توافقاتی برای واردات تخممرغ

افزایش ذخایر وجود ندارد.

واردات و مازاد تولید پیشبینیهای الزم برای

گرفته و به این ترتیب مشــکلی هم در تامین
مــازاد تقاضــای شــش ماهــه دوم ســال وجود

ندارد.

او افــزود :تمــام تالشــمان این اســت که

اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرند.

دماوندینــژاد تصریح کــرد :با تمهیدات

دماوندینــژاد تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه

رســیده کــه این میــزان از مصرف کشــور کمی

خاضعانه میخواهم تا این نوع تولیدات را کامال رصد

کشــاورزی ادامــه داد :اتحادیه سراســری مرغ

بازار باز گردد.

تخمگــذار و همچنیــن دامــداران خاطرنشــان

دماوندینــژاد اظهــار کــرد :تولیــد ماهانــه

دســتگاه موجــب میشــود زیانهای غیر قابــل جبرانی

سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد

بــا حفــظ تعادل بازار تخممــرغ آرامش به این

و ترخیــص هســتند و در کوتاهتریــن زمان در

کــرد :بــا توجــه بــه تالشهــای صورتگرفتــه و
مرغداران به نهاده برای ماه جاری و آینده به

طور کامل تامین شده است.

او افــزود :بــرای جبــران کاســتیها ایــن

نهادهها به سرعت در حال رسیدن به گمرک

صورتگرفتــه ایــن تامیــن نهــاده در ماههــای

و در اختیــار دامــداران و مرغــداران قــرار
می گیرند.

نــرخ مصــوب تخــم مــرغ شــانهای ۳۳

هــزار تومــان اســت ،امــا قیمــت ایــن محصول
در ماههــای اخیــر در بــازار نوســانات زیادی را

تجربــه کــرده و بــه شــانهای حــدود  5۰تــا 5۶
هزار تومان رسیده است.

حمایتی خارج شده( )۱۱/۴/۱۳۸۷تاکنون این امر تحقق
پیــدا نکــرده اســت .مــا انتظار داریــم کارخانجــات ادعای

خــود را محقــق کنند تــا با چنین کمبودهایــی که بحران

ایجاد میکند روبه رو نشویم.

کاظمی قهی در رابطه با حضور شرکتهای تعاونی

صنفی در بورس بیان کرد :مقرر بود زمانی که ســیمان

در بــورس عرضــه میشــود شــرکتهای تعاونــی صنفــی
پــس از تاییــد وزارت تعــاون در تعــداد واحدهای صنفی

تحــت نظــارت ،بتواننــد در بــازار بورس به تهیه ســیمان
مبــادرت ورزند؛ اما متاســفانه در عمل مشــاهده کردیم
شــرکت تعاونی با آن قدمت طوالنی که طیف وســیعی
از واحدهای صنفی توزیعی تهران در آن عضویت دارند

را به مثابه تنها یک واحد صنفی تلقی کرده که میتواند

یک انتخاب داشته باشد و در بورس شرکت کند.

آغازبهکاراولیننمایشگاهبینالمللیوتخصصیزنجیرهارزشپوشاکاز۲۰مهر
و

نمایشــگاهی شــهر آفتــاب بــا رعایــت تمامــی

مغتنمــی اســت تــا شــرکتهای فعــال ایــن حــوزه

اولیــن نمایشــگاه بینالمللــی و تخصصــی زنجیره

نظــر اقتصــادی چرخــه گــردش مالــی در زنجیــره

رئیــس

اتحادیــه

تولیدکننــدگان

نمایشــگاه بینالمللــی و تخصصــی زنجیــره

بنگاههــایاقتصــادیذیربــطدرفرایندطراحی،

منظــور تقویــت و صیانــت از تولیــد ملــی و تحقق

صنایــع وابســته) تهــران مدکــس قصــد دارد تــا

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان

فروشــندگانپوشــاکتهــرانازبرگــزاریاولیــن

ارزشپوشــاکدرروز۲۰مهــرخبــردادوگفــت
کــه بــه همــت و تــالش فعــاالن حــوزه تولیــد

پوشــاکوچــرم،اولیــننمایشــگاهبینالمللــیو
تخصصــیزنجیــرهارزشپوشــاک(طراحی،مــد،
لبــاس،چــرموصنایــعوابســته)تهــرانمدکــس

از تاریــخ ۲۰لغایــت ۲۳مهــر ۱۴۰۰در مجموعــه

پروتکلهــایبهداشــتیوبــامشــارکتفعاالنو
تامین(نســاجی)،تولید،خدماتوعرضهبرگزار
خواهدشد.

ضمــن ایجــاد ارتباطات اقتصــادی بینالمللی و به
اهــداف کالن اقتصــاد مقاومتی بتوانند با در نظر

گرفتــن رونــد تقاضــای بازارهای داخلــی و خارجی

بــه گــزارش اتــاق اصنــاف تهران ،ابوالقاســم

و ســمت و ســوی رشــد این صنعت ،فعالیتها و

بــا حضــور جمــع کثیــری از شــرکتهای توانمنــد

او در ادامه با بیان اهداف برگزاری نمایشگاه

شــیرازی ،افزود :قدر مســلم برگزاری این رویداد
داخلی در زمینه صنعت پوشــاک ،فرصت بســیار

نوآوریهای آتی خود را هدایت کنند.

گفــت :شــایان توجــه اســت کــه ایــن اتحادیــه در

ارزش پوشــاک (طراحــی ،مــد ،لبــاس ،چــرم و

مجالــی بــرای آشــنایی و پیونــد بیشــتر واحدهــای
خــرده فروش با مجموعــه تولیدکنندگان توانمند
پوشاک و مشاغل خانگی وابسته بخصوص زنان

سرپرســت خانوار را فراهم کند که در این راســتا

بنگاههای تولید خرد و متوسط هم مجال ارتقای
ســطح کیفیــت تولیــدات خــود را بیابنــد و هــم از

ارزش رشد فزایندهای یابد.

پوشــاک در پایــان افزود :این نمایشــگاه میتواند

در ارائــه تکنولــوژی و فناوریهــای نویــن ایــن
صنعــت -ایجــاد گســترش و همکاری مشــترک در
سطح بینالملل -آیندهپژوهی در صنعت پوشاک

و جلوگیــری از ورود پوشــاک قاچــاق بســیار موثر
باشد.

او با بیان اینکه این بزرگترین خلع در نظام توزیع

بــورس اســت گفــت :واحدهــای صنفــی مویرگــی تهــران

مجبور هستند سیمان مورد نیاز خود را از افرادی تهیه
کنند که خود در بورس خریدار بودند .در چنین وضعی

قیمــت بــه قطــع و یقیــن افزایــش چشــمگیری خواهــد
داشــت؛ چــرا کــه واحــد صنفی به جــای خریــد از بورس

مجبــور اســت از افــرادی خریــد کند کــه قیمتهای خود
را ارائه میدهند.

کاظمی تصریح کرد :مگر نه این است که واحدهای

صنفی ویترین اقتصادی هر شهری هستند بخصوص در

شهر تهران که نمونه اقتصاد بزرگ در کشور است .ما باید
از طریــق بــورس کامال نیازمان را تامین کنیم تا بتوانیم با

در اختیار داشتن سیمان کافی آن را به متقاضیان ساخت

و ساز به نحو احسن ارائه دهیم.

تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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وزیر صنعت :صادرات لوازم خانگی تا  1404دو برابر
واردات میشود
بــه گفتــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بر اســاس

اهــداف در بخــش لــوازم خانگــی تــا ســال  1404دو برابــر

میزان واردات فعلی این صنعت ،صادرات خواهیم داشت.

شیرهایشــان را بــه شــرکتهای تولیدکننــده شیرخشــک فروختهاند،

گذشــته در نشســت هماندیشــی بــا تولیدکننــدگان لــوازم

بــه دنبــال دریافــت وجــه محصوالتشــان هســتند ولــی صــادر نشــدن

خانگــی و بررســی اهــداف و برنامههــای ایــن صنعــت اظهــار

شیرخشــکهای تولیــد شــده ،امــکان ایــن پرداخــت وجــه را بــرای

کرد :آمارها نشان میدهد که میزان صادرات تولیدات لوازم

شرکتها دشوار کرده است.

خانگی بسیار کمتر از واردات در این بخش است.

سیاوش سلیمی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این سوال که

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه

آیا حذف مابهالتفاوت صادراتی ۱۶هزارتومانی شیر خشک به گمرکها

برنامهریزیها باید به گونهای باشــد که ســال آینده شــاهد

اعــام و صادرکننــدگان موفــق بــه صادرات آن شــدهاند یــا خیر ،گفت:

رشــد  ۵۰درصــدی صــادرات نســبت بــه واردات باشــیم،

علیرغــم موافقــت وزارت جهاد با حذف این مابهالتفاوت ،ولی تاکنون

خاطرنشــان کــرد :تــراز مناســب در واردات و صــادرات لوازم

بــه دلیــل اختافــات و ناهماهنگیهــای ایجاد شــده بین سیســتمهای

خانگی در سال  ۱۴۰۲هدف بعدی در این بخش است.

اداری وزارت جهاد ،صمت و گمرک این موضوع اباغ نشده و صادراتی

او با تاکید بر اینکه برخاف رشد تولید در لوازم خانگی

صورت نگرفته است.

نســبت صــادرات بــه واردات قابــل دفاع نیســت ،افزود :این

او ادامــه داد :وعــده داده شــده کــه مشــکات برطــرف شــود و

روند باید تا ســال  ۱۴۰۴به رشــد دو برابری صادرات نســبت

امیدواریم هرچه ســریعتر صادرات با قیمتهای مشــخص شده انجام

به واردات منتج شود.

شــود .رئیس انجمن شیرخشــک صنعتی تصریح کرد :اســفندماه سال

وزیــر صنعــت با بیــان اینکه در تنوع و میــزان تولیدات

گذشــته بــرای صادرات هــر کیلوگرم شیرخشــک مابهالتفاوت صادراتی

لوازم خانگی در جایگاه مناســبی قرار گرفتهایم ،تاکید کرد:

 ۱۶هــزار تومانــی تعییــن شــد اما دو مــاه قبل قیمت هر کیلو شــیرخام

باید توجه کرد که مســیر رشــد و توسعه تولیدات ادامه پیدا

۱۹۰۰تومــان افزایــش یافت و با توجه به ضریب تبدیل ۱۲.۵کیلوگرمی

کند و دچار روزمرگی در این زمینه نرسیم.

شــیر به شیرخشــک و خامه ،حدود ۲۵هزار تومان فقط به ماده اولیه

او بــا بیــان اینکه بنگاهها باید در برنامهها با وزارتخانه

شیرخشک اضافه شد .این افزایش قیمت شیرخشک در کنار افزایش

هماندیشــی داشــته باشــند ،تصریــح کــرد :هــر بنــگاه بایــد

قیمت ســایر هزینههای تولید قیمت تمامشــده شیرخشک را باال برده

اهدافــی را برعهــده بگیــرد تــا در بخــش کان وزارت صنعت

است.

مدیریت کند.

میشود

شده تا در چهار سال آینده صادرات کشور 3۵میلیارد دالر

شــده تــا ایــن موضــوع برای توســعه بــازار برندینــگ و اعتبار

علیرضــا پیمانپــاک تصریــح کرد :بررســیها از ســوابق

رئیــسکل ســازمان توســعه تجارت ایران خاطرنشــان

خانگی ایرانی در کشــورهای هدف مناســب اســت؛ اما برای

کــه مــراودات مالی داریم ســاز و کاری بــرای تهاتر کاالهای

افزایش داشته باشد.

رئیــسکل ســازمان توســعه تجــارت ایــران هــم در

صادراتی لوازم خانگی نشان میدهد قیمت و کیفیت لوازم

اولویتبندیهایــی بــرای کشــورهای هــدف صادراتــی انجــام

خدمــات پــس از فــروش موفق عمــل نکردهایم که پیشــنهاد

ایــن نشســت اظهــار کــرد :بــر اســاس برنامهریزیهــا،

رئیس انجمن شیرخشک:
صادرنشدن شیرخشک
پرداخت وجه به دامداران را دشوار
کرده است
رئیــس انجمــن شیرخشــک صنعتــی میگویــد دامدارانــی کــه

بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا ،رضــا فاطمیامیــن روز

زیرساختهای توسعه صادرات فراهم

اخبـــــــــــــــــار

خریدار ،مورد توجه قراربگیرد.

کــرد :بــر اســاس برنامههــا در کشــورهایی ماننــد ونزوئــا

اولویت دار از جمله لوازم خانگی تعریف شــده اســت و از

ســوی دیگر در مورد هند و کشــورهای  CISنیز رایزنهای
بازرگانــی را بــرای توســعه صــادرات لــوازم خانگــی فعــال

کردهایم.

او اضافــه کــرد :مابهالتفــاوت صادراتــی ۱۶هزار تومانی بر اســاس

قیمت شیرخام  ۴۵۰۰تومانی آن زمان تعیین شد ،ولی حاال که قیمت

شیر به  ۶۴۰۰تومان رسیده طبیعتا این عدد قابل پرداخت نیست.

ســلیمی همچنیــن گفــت :از آن طرف دامدارانی که شیرهایشــان

معــاون وزیــر صنعــت تاکید کــرد :با توجه بــه رویکردی

را بــه شــرکتهای تولیدکننــده شیرخشــک فروختهانــد ،بــه دنبــال

صادرات قطعات و تولید مشترک در دستور کار قرار گیرد.

تولیدشــده امــکان ایــن پرداخــت وجــه را بــرای شــرکتها دشــوار کرده

که اکثر کشورها در حمایت از تولید داخل دارند مقرر شده

دریافت وجه محصوالتشــان هستند ولی صادر نشدن شیرخشکهای

اســت و اگــر ایــن موضــوع حــل نشــود ،قطعــا مشــکات بســیاری برای
دامداران و واحدهای تولید شیرخشک ایجاد خواهد کرد.

امکان خودکفایی کشور در تولید شکر در مدت  ۲سال

ترکیه؛ مقصد اول کاالی ایرانی

سرپرســت معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد

او اضافه کرد :ایران به دلیل داشــتن ظرفیت باال برای

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

آمــوزش و پــرورش و رســانه های جمعــی تاکیــد کــرد و

فــراوری ،ظرفیــت خودکفایی در تولید شــکر را در مدت دو

کارخانههای صنایع تبدیلی در اســتانهایی مانند خوزستان

نیشکر مصرف آب باالیی دارد ،گفت :وزارت جهاد کشاورزی

اســت ،امــا ایــن عــدد در ایــران متاســفانه  ۲7کیلوگــرم

کشــاورزی عنــوان کــرد کــه ایــران بــا توســعه کارخانههــای
سال دارد.

تولیــد نیشــکر و چغندرقنــد بــه راحتــی میتوانــد بــا احــداث
در دو سال به خودکفایی برسد.

درباره اینکه ایران کشوری کمآب است و تولید چغندرقند و
برنامهریزی کرده تا چغندر به جای بهار و تابستان در پاییز

بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی ،علیرضــا مهاجــر

مهاجــر بــا بیــان اینکــه راهانــدازی کارخانههــای قنــد

و زمســتان بــا کمــک نــزوالت جوی و به اصطاح اســتفاده از

میلیــون و ۲۰۰هــزار تــا دو میلیــون ۴۰۰هــزار تــن اســت کــه

یــک کارخانــه قنــد حداقل بــه حدود هــزار تا ۵هــزار میلیارد

سرانه مصرف شکر در ایران  9کیلوگرم

افــزود :اکنــون میزان مصرف شــکر کشــور ســاالنه حدود دو
از ایــن میــزان حــدود  ۱.۶تــا ۱.۹میلیــون تــن در ایــران تولیــد
میشــود .ایــن کمبود را میتوان بــا ایجاد کارخانههای جدید

و افزایش بهرهوری تولید تامین کرد.

معمــوال بــه ســرمایهگذاری باالیــی نیــاز دارد ،گفت :ســاخت

تومــان ســرمایهگذاری نیــاز دارد و مــا از بنیــاد مســتضعفان
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه راهانــدازی

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

شــرایطی رخ میدهد که ایــران ظرفیت خودکفایی در تولید

بــر ایجــاد امنیــت غذایی ۱۰۰درصدی در ایــن حوزه ،صادرات

این محصول را دارد.

باالتر از میانگین جهانی

خواستهایم در این حوزه ورود کند.

کارخانههــای قنــد در پنج ســال فعالیت کارخانــه بازگردانده

اظهار کرد :واردات ساالنه  3۰۰تا ۵۰۰میلیون دالر شکر در

آب سبز تامین شود.

میشــود ،گفــت :ما میتوانیــم با افزایش تولید شــکر عاوه

هم داشته باشیم.

گفــت :ســرانه جهانــی مصــرف شــکر ســاالنه ۱8کیلوگــرم

است.

او افــزود :کشــور مــا در شــرایطی اســت کــه میتوانیــم

با فرهنگســازی مناســب از ســایر محصوالت همچون خرما

و کشــمش بــه جــای شــکر اســتفاده کنیــم کــه از یکســو به
کاهــش مصــرف و واردات شــکر و ســوی دیگــر به بهداشــت

فردی و سامت جامعه کمک میکند.

براســاس مصوبــه شــورای اقتصاد ،قیمت هــر کیلوگرم

مهاجــر بــا هشــدار اینکــه ســرانه مصــرف شــکر در

چغندرقند یک هزار و  ۴7۵تومان تعیین شده در حالی که

لــزوم فرهنگ ســازی مناســب و اطاع رســانی بیشــتر از

ایــن محصــول بــا توجه به هزینههای تمامشــده تولید ،هزار

ایــران  ۹کیلــو گــرم بیشــتر از میانگیــن جهانــی اســت ،بر

به گفته برخی کارشناســان بخش کشــاورزی ،قیمت واقعی

زیان هــای مصــرف زیاد شــکر ،بــا کمک وزارت بهداشــت،

و  87۵تومان است.

50میلیون تومان تسهیالت برای خرید نهادههای دامی پرداخت میشود
وزیر جهاد کشــاورزی اعالم کرد که در راســتای کمک

و حمایت از روســتائیان بانک کشــاورزی از هفته آینده 50
میلیــون تومان تســهیالت بــا کارمزد 1۲درصــدی برای خرید

نهاده دامی به دامداران پرداخت میکند.

بــه گــزارش ایرنــا ،ســیدجواد ســاداتینژاد در نشســت

شــورای اداری اســتان بوشــهر که در جریان ششــمین ســفر
اســتانی دولت ســیزدهم با حضور رئیسجمهوری و اعضای

هیــات دولــت برگــزار شــد ،گفــت :کمــک بــه روســتائیان از

محورهــای مــورد تاکیــد رئیسجمهــوری اســت و بــا توجــه
بــه اینکــه دامدارانــی کــه اکنــون در حــوزه تامیــن پروتئین و
گوشــت قرمز فعالیت میکنند با خشکســالی روبهرو و برای

پرواربنــدی حــدود  ۶ماه در تامین نهاده دامی دچار مشــکل
هســتند ،برهمیــن اســاس از رئیسجمهــوری درخواســت

میشــود بــرای کمــک بــه ایــن قشــر ایــن تســهیات پرداخت
شود.

که در بخش میگوی پرورشــی یک افزایش ۱۰برابری داشــته

باشــیم به این معنی که تولید میگوی پرورشــی تا 3۰۰هزار

تن و ماهی در قفس نیز به ۶۰هزار تن افزایش یاید.

وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود :آبزیپــروری یــک حــوزه

نویــن در حــوزه تولیــد ثروت و اشــتغال اســت که بــه عنوان
دومیــن اولویــت وزارت جهــاد کشــاورزی در دولت ســیزدهم
خواهد بود.

ســاداتینژاد یــادآور شــد :تقویــت صنایــع تبدیلــی و

پرداخــت تســهیات ۱۵درصــدی در حــوزه صنعــت میگــوی
پرورشی از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی که با دعوت
از ســرمایهگذاران انتظار میرود اســتقبال و اتفاق بزرگی در

بتوانیم در این استان صنایع تکمیلی زنجیره خرما را تکمیل

کنیم.

غیرنفتی کشــور در رویههای صادرات و واردات در ششــمین ماه ســال
 ۱۴۰۰از لحــاظ وزنــی ۱۹میلیــون و 8۴۱هــزار تــن بــه ارزش ۱۰میلیــارد
و۶3۵میلیون دالر بوده اســت که ســهم صادرات در این ماه (3۱روز)،
۱۴میلیــون و ۵۲۲هــزار تــن بــه ارزش چهارمیلیــارد و ۱۴۵میلیــون دالر

بوده است که نسبت به صادرات کشور در شهریور سال  ۹۹از لحاظ
وزنی 7۵درصد و از لحاظ ارزش نیز رشد ۵۶درصدی داشته است.

او افزود  :صادرات کشور در شهریور نسبت به مرداد ماه امسال

با رشد ۱۰3درصدی در وزن و ۲۵درصدی در ارزش همراه بوده است.
لطیفی درباره مقاصد کاالهای ایرانی در شهریور گفت :ترکیه با

پنــج میلیــون و  83۹هــزار تن به ارزش یــک میلیارد و ۲۰۲میلیون دالر

بــا رشــد هــزار و ۵۱۲درصــدی در وزن و ۵۵3درصــدی در ارزش نســبت

بــه مــاه گذشــته و رشــد هــزار و ۴۲۰درصــدی در وزن و ۶۹۶درصدی در

ارزش نســبت بــه شــهریور ســال گذشــته در رتبه نخســت قــرار گرفت.

بعــد از ترکیــه  ،عــراق بــا یــک میلیــون و 8۶3هــزار تــن کاال بــه ارزش
۶77میلیــون دالر بــا رشــد  3۰درصــدی در وزن و ۱۹درصــدی در ارزش

نسبت به شهریور سال  ۹۹و رشد 7۲درصدی در وزن و 8۶درصدی در

با ســفر وزیر راه و شهرســازی به شهرستانهای جنوبی این

ارزش کاالهــای صادراتــی ایران نســبت بــه مرداد ماه در رتبــه دوم قرار

در دومیــن روز ســفر رئیسجمهــوری همــراه بــا وزیران

ایــران قــرار داشــت در شــهریور بــا دومیلیــون و ۵۰۹هزارتــن بــه ارزش

اســتان بوشــهر ســفر کردنــد کــه در بــدو ورود در فــرودگاه

در شــهریور رشــد۱۱درصدی در وزن و کاهــش یــک درصــدی در ارزش را

و نماینده ولی فقیه دراین استان و امام جمعه بوشهر مورد

امسال 3درصد در وزن رشد و ۵۶درصد در ارزش کاهش داشته است.

همچنیــن محمــد اســامی ،معــاون رئیسجمهــوری و

دالر بــا کاهــش 33درصــدی در وزن و ۱۲درصــدی در ارزش نســبت

جمهــوری در امــور زنان و خانــواده ،صولت مرتضوی ،معاون

نسبت به ماه گذشته در رتبه چهارم قرار گرفت و نهایتا افغانستان با

محــروم معــاون اول و رئیــس دفتــر رئیسجمهــوری نیــز در

امســال نســبت بــه شــهریور ســال قبــل ۵۰درصــد در وزن و 3۹درصــد

استان بوشهر ،آیتهللا رئیسی را همراهی کردند.

کاهش و ۱3درصد در ارزش افزایش را شاهد بودیم.

استان آغاز شد.

دارد .چیــن کــه در ماههــای گذشــته در رتبه نخســت مقاصــد صادراتی

او بیــان کــرد :از نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی نخیــات

کشــور ،نفــت ،نیــرو ،اقتصــاد ،دارایــی و جهاد کشــاورزی به

۶۶8میلیون دالر در رتبه ســوم قرار گرفت ،صادرات کشــورمان به چین

بوشــهر اســت که در دولت ســیزدهم روی آن سرمایهگذاری

بوشــهر با حضور مســئوالن استان بوشهر از جمله استاندار

نســبت به شــهریور ســال  ۱۴۰۰داشــته اســت اما نســبت به مرداد ماه

و توســعه آبزیپــروری از جملــه اولویتهــای اصلــی اســتان
میشود.

ساداتینژاد با اشاره به ضرورت اجرای خط انتقال آب

از ســد خائیز تنگســتان گفت :برای نخســتین بار ۵۰میلیارد

بــه گفتــه ســاداتینژاد ۱۲۵میلیارد تومان بــرای احداث

تومان برای احداث پست برق مجتمع پرورش میگوی شیف،

کشور در بخش صادرات به شمار میرود این درحالی است

بازدیدهــا ،دیدارهــا و جلســات ســفر رئیسجمهــوری بــه

در ارزش کاهش داشــته اســت و نســبت به ماه قبل 3درصد در وزن

بازدیــد از شــرکت صنعتــی دریایــی ایــران ( صــدرا)،

ســخنگوی گمــرک دربــاره میــزان واردات در ششــمین مــاه ســال

بــا نخلــداران اهــرم مرکز شهرســتان تنگســتان ،بازدید موزه

ارزش ۶میلیــارد و۴۹۰میلیــون دالر بــه صــورت ترخیــص قطعــی وارد

عســلویه و نیــروگاه اتمــی بوشــهر و حضور در نشســتهای

۹۲درصــد و از لحــاظ ارزش ۱۰7درصــد رشــد داشــته اســت امــا در

رئیسجمهوری در سفر به بوشهر بود.

ارزش را نشــان میدهد که این امر با اهتمام دولت مردمی ســیزدهم

شــبکه برق شــهرک شــیاتی رودشــور شــمالی و  3۲میلیارد

برای صنعت پرورش میگو در این استان انجام میشود.

تومــان بــرای اصــاح و نوســازی نخیــات اســتان بوشــهر

استقبال قرار گرفتند.

او افــزود :امــارات هــم با 8۰7هزار تن کاال بــه ارزش 33۱میلیون

او یــادآور شــد :بــا توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود در

تخصیص یافت.

بخــش نخیــات این بخش فرصت و ســرمایهای بــزرگ برای
کــه نخلســتانهای موجــود در کشــور نتوانســتهاند اصاح و

نوسازی شوند و به اعتبار ویژهای نیاز دارند.

وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به صید ساالنه ۶۰هزار

وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن بــا تاکیــد بــر ضرورت

منطقــه ویــژه اقتصــادی و اســکله شــهید محاتــی  ،دیــدار

گفــت :در 3۱روز شــهریور امســال پنــج میلیــون و 3۱۹هزارتــن کاال بــه

گفــت :بــا توجــه بــه مطالبــات صیــادان بندرهــای صیــادی

بــا تخصیــص ۱۰7میلیــارد تومــان اعتبــار بــه طــرح ۲هــزار و

شــهید رئیســعلی دلــواری ،پــروژه راهآهــن بوشــهر -شــیراز -

کشــور شــد که نســبت به واردات در شــهریور ســال  ۹۹از لحاظ وزن

نخبــگان ،شــورای اداری و جمــع خبرنــگاران از جملــه برنامه

مقایســه بــا مــرداد ۱۴۰۰رشــد 3۰۶درصــدی در وزن و ۲۱۶درصــدی در

بــا اعــام معــاون اجرایــی رئیسجمهــوری از محــل این

و هماهنگیهای صورت گرفته برای تامین نیازهای اساســی و ضروری

تــن ماهــی و  ۲هــزار تــن میگــو از دریــا در اســتان بوشــهر
خورخــان ،الور ،شــیف و نخــل تقــی 8۰ ،میلیــارد تومــان بــا

همــکاری شــیات ،بنیــاد علــوی ،ســازمان برنامــه و بودجه و

ســاداتینژاد دومین اولویت اســتان بوشــهر را شــیات

پرورشــی ،ســههزارو  8۰۰تن ماهی در قفس تولید میشود

او ادامــه داد :اســتان بوشــهر دارای 3۲۰هــزار هکتــار

که با تقویت زیرساختها این قابلیت در استان وجود دارد

به گزارش ایلنا؛ سیدروح اله لطیفی اظهار کرد :سرجمع تجارت

اجرایی رئیسجمهوری و معاون توســعه روســتایی و مناطق

ســتاد اجرایی برای برطرف کردن مشــکات بندرها پرداخت

عنوان کرد و گفت :در این استان ساالنه 3۰هزارتن میگوی

و 98درصد در ارزش رشد داشته است.

3۵۱هزار تن خرید کاال از ایران به ارزش ۱۴۴میلیون دالر در شهریور

این حوزه رخ دهد.

سردخانه روبهرو است که بانک کشاورزی آمادگی پرداخت
میرود با دعوت از سرمایهگذاران برای جذب این تسهیات

گوجهفرنگی خارج از فصل را دارد.

و کشورهای جهان تبادل شد که نسبت به مرداد 135درصد در وزن

بــه شــهریور  ۹۹و رشــد ۱۱۵درصــدی در وزن و ۱۶درصــدی در ارزش

او با اشــاره به ضرورت تکمیل زنجیره خرما در اســتان

تســهیات بــا کارمــزد ۱۵درصــد در این زمینه اســت و انتظار

ســوم تولیــد خرمــا ،مقام نخســت تولیــد میگوی پرورشــی و

841هــزار تــن کاال به ارزش 10میلیــارد و  635میلیون دالر بین ایران

رئیــس ســازمان انرژی اتمی ،انســیه خزعلــی ،معاون رئیس

رودشــور و مونــد از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در ایــن حوزه

بوشــهر ادامــه داد :ایــن اســتان بــا کســری  ۹۰هــزار تنــی

محصول کشاورزی در این استان وجود دارد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :اســتان بوشــهر رتبــه

ســفر هیات دولت به اســتان بوشــهر از روز پنجشــنبه

بــه گفتــه ســخنگوی گمــرک ،در شــهریور امســال 19میلیــون و

میشود.

زمین کشــاورزی و ۴۰هزار بهرهبردار ســاالنه ۱.۵میلیون تن

تکمیــل شــبکه آبیــاری و زهکشــی در اســتان بوشــهر گفت:
۴۰۰هکتــاری ســعدآباد پیشبینــی میشــود تــا پایــان ســال

جاری این طرح مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

ســاداتینژاد افــزود :همچنیــن ۶۵میلیــارد تومــان بیــن

وزارت جهاد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز برای تکمیل

شــبکه آبیــاری نخیــات آبپخــش و  7۵میلیــارد تومــان نیز
برای فاز نخست طرح شبانکاره اختصاص یافت.

ســفر  ۹۴طرح در قالب  ۱7فقره توافقنامه با دســتگاههای

مختلف اجرایی سهم بوشهر شد.

کشور شکل چشمگیری در شهریور داشته است.

او دربــاره کشــورهای مبــدا خریــد کاالهــای وارداتــی کشــورمان

گفــت :امــارات بــا یک میلیــون و ۴8۵هــزار تن به ارزش یــک میلیارد

رئیس شورای تامین دام :نبود مراودات بانکی ،صادرات دام را دشوار میکند
رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور اظهــار کــرد کــه

بانکهــای کشــورها بــا مــا مــراوده مالــی ندارنــد ،ایــن مهم
صــادرات دام را دشــوار کــرده و از آنجایــی کــه صــادرات

دام هزینهبــر اســت از قرنطینــه 14روزه آن گرفتــه تا اجاره

دامــداری ،کارگــر ،هزینههــای دامپزشــکی و ....صــادرات
صرف مالی ندارد.

دام مشخصی را صادر میکردند.

ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد :صــادرات دام زنــده

ملزوم به رعایت پروتکلهای بهداشتی و دامپزشکی است.
تکلیــف کــرد کــه چــه دامــی را خریــداری کننــد ،افــزود:

صادرکننــدگان گفــت :خریــد دارو و واکســن دام هزینهبــر

او بــا بیــان اینکــه نمیتوان برای کشــور مقصد تعیین

ســاداتینژاد ،وزیــر جهــاد کشــاورزی اعــام کردنــد که دام

منصور پوریان در گفتوگو با ایلنا ،درباره روند صادرات

ســبک و ســنگین بحثهای مطرح شده اما هنوز از چگونگی

میکنــد .بایــد توجــه داشــت کــه دام عشــایر بــه دلیــل کم

نحوه صادرات آن شیوهنامهای ارائه نشده است.

او بــا بیــان اینکــه مســئولیت صــادرات بــه شــرکت

پشــتیبانی امــور دام واگــذار شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد:

در گذشــته نیــز در بیشــتر فصــول صــادرات دام از ســوی
معاونتهــای بازرگانــی وزارت صمــت صــورت میگرفــت و

بخش خصوصی و دامدارانی که دارای کارت بازرگانی بودند

دامداری ،کارگر ،هزینههای دامپزشکی و ....صادرات صرف

مالی ندارد.

عشــایر صــادر شــود امــا مــا نمیتوانیــم برای کشــور مقصد

دام زنــده ،گفــت :چنــد وقتی اســت کــه درباره صــادرات دام

دام هزینهبــر اســت از قرنطینــه ۱۴روزه آن گرفتــه تــا اجــاره

تعییــن کنیــم .آنهــا خــود بــا توجــه نیــاز خــود خریــداری

پوریــان بــا اشــاره تعامــل ســازمان دامپزشــکی بــا

اســت از این رو باید برای صادرات دام زنده شــیوهنامههای

جدید وضع کرد.

و  ۹۱۴میلیــون دالر نســبت بــه مــرداد رشــد3۰3درصدی در وزن و
۱۶۹درصدی در ارزش و نســبت به شــهریور ســال قبل ۲۵۴درصد در

وزن و ۱۴۲درصــد در ارزش رشــد داشــته اســت .چیــن بــا ۴۱8هزارتن

کاال بــه ارزش یــک میلیــارد و ۴33میلیــون دالر نســبت بــه مــاه قبل

از کشورهای آمریکای التین و روسیه وارد میشود .بنابراین

رشــد ۲۲۹درصــدی در وزن و ۲۰۱درصــدی در ارزش را تجربــه کــرده

بــه گفتــه او کشــورهای هــدف صادراتــی مــا عبارتنــد از

73درصــدی در وزن و 7۶درصــدی در ارزش صــادرات بــه ایــران را

پوریان با اشاره به اینکه هزینهبر بودن صادرات ،گفت:

3۲8میلیــون دالر نســبت بــه مــرداد رشــد ۱7۵۰درصــدی در وزن و

دام ،در این زمینه میتواند داشته باشد اشاره نکرده است.

۴۴هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۲37میلیــون دالر کاهــش 8۱درصدی در

تهاتر به این نحو در عمل موفقیتپذیر نخواهد بود.
عراق ،کویت ،عمان و کشورهای حوزه خلیج فارس.

وزیر جهاد کشاورزی به نقشی که مجمع ملی صادرکنندگان

اســت ،ترکیــه بــا ۵۴۰هــزار تــن کاال بــه ارزش ۶۴۱میلیــون دالر رشــد
نســبت به مردادماه را داشــته ،ســوئیس با 37۱هزارتن کاال به ارزش
8۹3درصــدی در ارزش را بــه خــود اختصــاص داده اســت و آلمان با

او با بیان اینکه صادرات دام یک ضرورت است گفت:

هــدف از صــادرات حمایــت از تولیدکنندگان اســت از اینرو

شــود و بــازار داخلــی به دام رغبــت چندانی نــدارد؛ بنابراین

پوریان افزود :ریســک صادرات باالســت و بدون تردید

لطیفــی دربــاره کاالهــای عبــوری از ایــران در ششــمین ماه ســال

او بــا بیــان اینکــه بازگشــت ارز بــه یکــی از مشــکات

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه گفته شده است

صادرات چند الیه شــده اســت هم اتحادیهها و هم شــرکت

مســیر ایــران عبورکرده اســت که نســبت بــه کاالی عبوری ازکشــورمان

بانکهــای کشــورها بــا مــا مــراوده مالــی ندارنــد .ایــن مهــم

نمیتواند در عمل موفق باشــد چراکه دام به کشــورهای که

به همین دلیل نمیدانیم چه کسی این وسط عهدهدار این

آبی ضعیف شدند.

به گفته پوریان بیشتر دام پرواری صادر میشود.

صــادرات در چنــد ســال اخیــر تبدیــل شــده اســت گفــت:

صــادرات دام را دشــوار کــرده و از آنجایــی کــه صــادرات

حجم زیادی دام پرواری در کشــور وجود دارد که باید صادر
نیاز به صادرات داریم.

در ازای صــادرات دام ،نهــاده وارد شــود ،گفــت :ایــن پــروژه
از آنها نهاده وارد میکنیم صادر نمیشود .نهاده دام بیشتر

این حمایت باید به درستی صورت بگیرد.

در حجــم کــم صــادرات محقــق خواهــد شــد و هماکنــون
پشــتیبانی امور دام مســئولیت صادرات را برعهده گرفتهاند
مهم است.

وزن ورشــد  3۵درصــدی در ارزش کاالهــای معاملــه شــده بــرای بازار
ایران را نسبت به مرداد داشته است.

گفــت :در شــهریور امســال یک میلیون و ۱۲۹هزارتــن کاالی خارجی از
در مــرداد ماه۱۶درصــد رشــد و نســبت به شهریور۹۹رشــد  ۶3درصدی

داشــته اســت و این میزان کاالی عبوری از ایران ببشــترین حد نصاب

در ماههای اخیر است.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

کدپستی در روستاها
اجرایی میشود
بــهگفتــهمدیــرعامــلشــرکتپســت،بحــثکــد

پستیدربارههمهروستاهااجراییخواهدشد.

بــه گــزارش ایســنا ،رمضانعلــی ســبحانیفر ،مدیــر

عامل شرکت ملی پست در نشست خبری به مناسبت
روز جهانی پست ،اظهار کرد :بحث کد پستی روستاها

از اقدامــات شــرکت ملــی پســت مــی باشــد کــه چنــدی
قبــل بــا بنیــاد مســکن تفاهم نامــهای منعقــد کردیم که

بــه زودی کار اجــرای آن آغاز میشــود و بحث کدپســتی
درباره همه روستاها اجرایی خواهد شد.

او بــا یــادآوری اینکــه فعالیــت پســتی در جهــان در

واقع از ایران آغاز شده است افزود :در حدود دو سالی
که از شیوع کرونا گذشته ،رویکردهای پست تغییر کرد

و بــه دلیــل فراهــم نبــودن زیرســاختهای الزم در ایــن

بــاره ،در ابتــدا چالشهایــی متوجه شــرکت ملی پســت
بود ،اما با ســرعت چالشها با توســعه زیرســاختها و

مرکز تجزیه و مبادالت برطرف شد.

یازدهمین همایش ملی
بهرهوری ایران برگزار میشود
مدیرعامــل انجمــن بهــرهوری ایــران گفــت کــه

یازدهمیــنهمایــشملــیبهــرهوریایــرانبــاموضــوع
«بهرهوری،نوآوری،اقتصادپیشرو»برگزارمیشود.

به گزارش فارس ،ســید حمید کالنتری افزود :این

همایش با موضوع «بهرهوری ،نوآوری ،اقتصاد پیشرو»
و با هدف «تبیین نقش نوآوری و بهرهوری در تحول و
توسعه اقتصادی و عبور از موانع و محدودیتهای رشد
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کار» و «بهــرهوری ،دولــت و نظــام اداری» بــا حضــور
جمعی از صاحبنظران و اساتید برجسته در حوزههای

مدیریــت ،اقتصــاد و بهــرهوری و مســئوالن دولتــی  26و

 27مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرمایهگذاری و بهرهوری دو بال

رشــد اقتصــادی هســتند ،خاطرنشــان کــرد :بــا توجه به

اینکــه در جــذب منابــع بــا محدودیتهــای جــدی مواجه

هســتیم ،ارتقــای بهــرهوری کشــور قطعا موجب رشــد و
توسعه کشور و افزایش رفاه آحاد می شود.

مدیرعامــل انجمــن بهــرهوری ایــران بــا اســتناد بــه

خوانــد و گفــت :بــا گســترش و تکمیــل

و اعالم کرده که هدف کمپین فیشینگ هکرهای تحت

مدارسخواهیمبود.

خــرس فانتــزی قــرار گرفتــه انــد .گفته می شــود اعضای

کارکنــان ادارات در محــل کار را ضــروری

واکسیناســیونشــاهدآمــوزشحضــوریدر

حمایــت دولتــی معــروف به گروه جاسوســی  APT28یا

اطالعرســانی

ایــن گــروه از افــراد ســازمان اطالعاتــی  GRUروســیه

بــه

گــزارش

پایــگاه

رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله

دهــه اســت کــه فعــال بــوده امــا برای هــک کمیتــه ملی

صدا و ســیما به اطالعرســانی دقیق و اقناعی

نادرســت در زمــان تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری

و همچنــان توصیــه بــه رعایت شــیوهنامههای

شــینهانتلی ،مدیــر گروه تحلیل تهدیــد گوگل در

رئیــس جمهــوری از بــزرگان صاحــب

از سوی گروههای هکرها برای هدف قرار دادن کاربران

اســتانهای مختلف کشــور خواســت مردم را

افــرادی ماننــد فعاالن ،روزنامه نــگاران و مقامات دولتی

رئیس دولت ســیزدهم بــا مرور ضرورت

کار هستید ،این هشدار نباید باعث تعجب شما شود.

مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا گفت:

ســال  2۰21کلیدهای امنیتی به کاربران ارســال خواهد

ریاســتجمهوری ،آیــتهللا ســید ابراهیــم

تشــکیل شــدهاند .گــروه خــرس فانتــزی بیــش از یــک

با کرونا ،تاکید کرد :رسانههای جمعی بهویژه

دموکراتیــک و مداخلــه در انتخابــات و انتشــار اطالعات

دربــاره ضــرورت واکسیناســیون ادامــه دهنــد

آمریکا در سال  2۰16شناخته شده است.

بهداشتی با جدیت در دستور کار باشد.

رشته پیامی در توییتر نوشت :ماه جاری تالشهای زیادی

نفــوذ و صاحــب تریبــون در جوامــع محلــی و

جــی میــل صورت گرفــت .وی افزود این هشــدارها برای

به واکسیناسیون تشویق و ترغیب کنند.

عادی هستند .اگر شما در چنین حوزههایی مشغول به

فعــال شــدن کمیســیون نظــارت بــر اجــرای

مصوبــات ســتاد باید به صــورت دقیق و کامل

گــوگل در یــک پســت وبــالگ اعــالم کــرد تــا پایــان

برگزاری مراســم ،شــیوهنامههای بهداشتی به

اجرا شود و این نظارت شرط موفقیت است.

طور کامل رعایت شود.

ربیــعاالول ،اظهــار کــرد :در ایــن مــاه شــاهد

توجــه علمــی و پژوهشــی بــه افکار و ســخنان

مــردم هســتیم و الزم اســت از اجتماعــات

بــاب پژوهــش در حــوزه درمــان کرونــا گفــت:

وی همچنیــن بــا تبریــک فرارســیدن ماه

رئیســی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت

افزایــش جشــنها و مراســم شــادی از ســوی

جدیــد و ایدههــا و نظرات نو ،و بســته نشــدن

غیرضــرور پرهیــز ،و یــا در صــورت ضــرورت

طــب ســنتی در زمینــه مبــارزه بــا بیماریهــا،

وزیرراهوشهرسازیخبردادکه۲۵۰

میلیــاردتومــاناعتبــاربهکریــدوربزرگراهی

جنوبکشورکه۳۹۰کیلومترآندراستان

آمارهای اعالم شــده از سوی سازمان بهره وری آسیایی
دهههــای اخیــر در کشــورمان مطلــوب نبــوده اســت ،از

شــب در نشست شورای اداری استان بوشهر

بیــان کــرد :در این بندر اکنــون امکان پذیرش
کشــتیهای با ظرفیت  3۰هزارتن وجود دارد

وی تصریح کرد :این انجمن تالش دارد با برگزاری

گسترش گفتمان و فرهنگبهرهوری در سطوح مختلف،

طــول این بزرگراه از کریدور جنوب کشــور در

ســیزدهم با حضور رئیــس جمهوری و اعضای

ایــن همایــش در کنــار ســایر فعالیتهــای خــود ،ضمــن

اعتبــار پیــش بینی شــده تــا پایان ســال 14۰1

نقــش بهــرهوری و مولفههــای مرتبــط بــا آن از جملــه

استان بوشهر به پایان برسد.

کاهش واردات نفت خام
چین در آخرین ماه تابستان
اطالعــاتشــرکتتحقیقــاتانــرژیاویــلایکس

نشــان میدهــد واردات نفــت خــام چیــن در مــاه
ســپتامبرتا۹٫۶۲میلیونبشکهدرروزکاهشیافته

یعنــی۲٫۲میلیــونبشــکهدرروزکمتــرازهمینماه
در۲۰۲۰شدهاست.

به گزارش تســنیم به نقل از اویل پرایس ،واردات

نفت خام چین در ماه ســپتامبر تا  9٫62میلیون بشــکه

در روز کاهــش یافــت ،یعنــی  8٫6درصــد کمتــر از مــاه

قبلاز آن.

اطالعــات شــرکت تحقیقــات انــرژی اویــل ایکــس

نشــان میدهــد واردات نفــت خــام چیــن در آخریــن
مــاه تابســتان نســبتبه ســال گذشــته در همیــن دوره
 2٫2میلیــون بشــکه در روز معــادل  18٫7درصــد پاییــن

به حمایت و پرداخت تســهیالت موردنیاز این

وی با مرور سفر خود به شهرستانهای

روش جدید برای جهش تولید مسکن با توجه
بخش با استقبال خوبی از سوی مردم همراه
شود.

کنــگان و دیــر اظهــار کــرد :ایــن منطقــه از

قطبهــای مهــم تولیــد گوجه فرنگــی خارج از

قاسمی ادامه داد :در ارتباط با بندرهای

وی افزود :در اســتان بوشهر محدودیتی

مطالعــات آن امســال انجــام و در ســال آینده

وجــود نــدارد کــه امیدواریــم بــزودی تمهیدات

آنهــا بــه بــاد میرود.بــا توجــه بــه اینکــه ایــن

گنــاوه ،دیلــم و ریــگ نیــز مشــخص شــد

بــرای احــداث مســکن به هــر مقــدار موردنیاز

از شــلمچه شــروع میشــود و بــا عبــور از

بوشــهر اظهار کرد :در این زمینه برای احداث

پیشــرفتی بسیار محدود داشته و از مطالبات

سیستانو بلوچستان و در نهایت به پسابندر

در احداث آن ایجاد خواهد شد.

فصــل در اســتان بوشــهر اســت کــه در نبــود

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود

بهــرهوری اســت کــه در ایــن همایش ملی مــورد بحث و

است.

شهرسازی قرار گرفته است.

و حائــز اهمیــت بــرای حمــل بــار اســت کــه با

قاســمی ادامه داد :پیش بینی میشــود

بوشهر-شــیراز گفــت :ایــن پــروژه بــه عنــوان

اســتانهای خوزســتان ،بوشــهر ،هرمــزگان،

متخصصــان و عالقهمنــدان بهــرهوری قابــل مشــاهده

اســت که این مهم در دســتور کار وزارت راه و

این استان وجود ندارد.

وزیر و راه و شهرسازی گفت :این پروژه

تصمیمهای لحاظ شده در سال  14۰1جهشی

یکــی از پروژههــای مهــم کشــور احــداث

بــه گفتــه کالنتــری ،ارتقــای نظــام اداری و بهبــود

 ttps://www.aparat.com/irpa_ir/liveبــرای همــه

کشــتیهای بــا  5۰هــزار تن ظرفیــت ،نیازمند

زمین موردنیاز احداث مسکن در تمام شهرها

عملیات اجرایی برای توســعه زیرســاختهای

کریــدور نــوار ســاحلی جنــوب اســت کــه

همایــش کــه بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی

آموزش حضوری در مدارس خواهیم بود.

در ساعت مقرر ضروری و الزم است.

فراهم اســت و مشــکلی برای تامین زمین در

هیات دولت برگزار شــد ،افزود :با این میزان

بهصــورت مجــازی برگــزار میشــود ،از طریــق لینــک

بــا گســترش و تکمیــل واکسیناســیون شــاهد

حضــور کارکنــان در ادارات به صــورت کامل و

بازگشایی حضوری مدارس حرکت کنیم ،گفت:

بــه بهبــود وضــع با گســترش واکسیناســیون،

از نیازمندیهای تکمیل شــبکه راهآهن کشور

وی در ارتباط با توســعه بندر بوشهر نیز

همیــن رو ضــرورت دارد مقولــه مهم بهرهوری در کشــور

ســایت  http://www.irpa.ir/regمراجعــه کننــد .ایــن

وی با بیان اینکه باید به تدریج به ســمت

گفت :طبق جدول رنگبندی شهرها و با توجه

به طول یکهزار و  85۰کیلومتر ختم میشود.

کــه در جریان ششــمین ســفر اســتانی دولت

بــرای ثبتنــام در یازدهمیــن همایــش ملی بهــرهوری به

بررسی و راستیآزمایی کند.

ادارات بــرای پاســخگویی و انجــام امور مردم،

مســکن موردنیــاز مردم بجــز در یکی دو مورد

مطالعــه الیروبــی و ایجــاد دیــوار رســوب گیــر

بررسی قرار میگیرند.

درمــان و آمــوزش پزشــکی میتوانــد آنهــا را

ضــرورت حضــور منظــم و کامــل کارمنــدان در

مهم مردم در استان بوشهر است.

ادامــه داد :بنابــر آمــار ،متاســفانه رشــد بهــرهوری در

وی خاطرنشــان کــرد :عالقهمنــدان میتواننــد

ایدههــا و نظراتــی دارد کــه وزارت بهداشــت،

رئیسجمهــوری همچنیــن بــا تاکیــد بــر

وزیرراه۲۵۰:میلیاردتوماناعتباربهکریدورجنوب
کشوراختصاصیافت
بوشهراست،اختصاصیافت.

فضای کســبوکار دو مســاله جدی دیگر کشور در حوزه

آنها آغاز شود.

در ارتبــاط بــا جهش تولید مســکن در اســتان

اجرایی آن در شهرستانها فراهم شود.

صنایع تبدیلی به گفته کشاورزان زحمتهای

موضــوع در خــارج از اختیــارات وزارت راه و

قاســمی در ارتبــاط بــا پــروژه راهآهــن

شهرسازی است درباره آن اطالع رسانی الزم

یــک مگاپــروژه بیــن  1۰تــا  15ســال اســت کــه

نســبت به برطرف شــدن دغدغه گوجه کاران

به وزارتخانههای مربوطه انجام خواهد شد تا
برای ایجاد صنایع تبدیلی اقدام کنند.

رایزنیوزیرارتباطاتبرایایجادمراکزدادهمشترکو
پلتفرمهایمنطقهای
رایزنــی بــرای راهانــدازی مراکــز داده

کشــورهای همســایه عنــوان کــرد و گفــت :از

منطقــهای و همچنیــن راهانــدازی مراکــز داده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار

دســتاوردهایســفروزیــرارتباطــاتوفنــاوری

ســیزدهم در عرصــه بینالمللــی ،دیپلماســی

زارعپــور پــس از دیدار و گفتوگو با رشــاد

و زیرســاخت ترکیــه نیــز خواســتار برنامهریــزی

آذربایجــان گفــت :در ایــن دیــدار ابــراز عالقــه

راهانــدازی مراکــز داده مشــترک شــد کــه ایــن

مشــترکوپلتفرمهــایمنطقــهایازمهمتریــن

اطالعاتبهترکیهبرایشــرکتدردوازدهمین
اجــالس وزرای ارتباطــات و حمــل و نقــل

کشورهایدرحالتوسعهبود.

مهمتریــن سیاســتهای بینالمللــی دولــت
اقتصــادی اســت و معرفــی ظرفیتهــای حــوزه

ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کشــور و بهویــژه
پلتفرمهــای ایرانــی و شــرکتهای فنــاور ایــن

بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و

عرصه به کشــورهای منطقه در دســتور کار این

اطالعــات ،دوازدهمیــن شــورای ارتباطــات و

زارعپــور بهعنــوان یکــی از ســخنرانان

اطالعرســانی وزارت ارتباطــات و فنــاوری

اطالعات ســازمان کشــورهای در حال توســعه با
حضــور وزیــران و نمایندگان بیش از  55کشــور

دیروز در استانبول ترکیه به پایان رسید.

سفر است.

اصلــی صحــن علنی این نشســت نیز با تشــریح
پیشــرفتها و توانمندیهــای جمهوری اســالمی

ایــران در زمینــه ارتباطــات و فناوریهــای

عیســی زارعپــور وزیــر ارتباطــات و فناوری

اطالعاتــی ،بــر لــزوم بهرهگیــری حداکثــری از

روز نخســت این اجــالس ،رایزنیها و دیدارهای

و نیز لزوم برنامهریزی برای توسعه پلتفرمهای

اطالعات ،در این اجالس عالوه بر سخنرانی در
دوجانبه متعددی با همتایان خود داشت.

فناوری اطالعات برای بهبود کیفیت زندگی بشر
منطقهای تأکید کرد.

وزیــر ارتباطــات ،در بــدو ورود بــه فرودگاه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار

بــر حضــور در این اجالس ،نشســت بــا همتایان

اهمیــت برنامهریــزی بــرای توســعه پلتفرمهــای

استانبول ،هدف از سفر خود به ترکیه را عالوه

بــا وزرای ارتباطــات جمهــوری آذربایجان و ترکیه

مشترک را مورد توجه قرار داد.

نبــیاف وزیــر ارتباطــات و حملونقــل جمهــوری

خودمان را درباره راهاندازی مراکز داده مشترک

بین دو کشور اعالم کردیم ،مراکزی که میتواند
میزبــان محتواها و خدمــات بینالمللی پرکاربرد
باشــد و بــرای کاربــران هــر دو کشــور کیفیــت

کاربری بهتری را ایجاد کند.

تبییــن ظرفیــت شــرکتهای فنــاور و

پلتفرمهــای ایرانــی و همگرایــی دو کشــور بــرای

تعامــل بــا پلتفرمهای منطقهای از دیگر مباحث

مطــرح شــده در این دیــدار دوجانبه بــود .اعالم
آمادگــی پلتفرمهــای ایرانــی بــرای ارائــه خدمات

در جمهــوری آذربایجــان از دیگر محورهای مورد
بحــث در ایــن نشســت بود که با اســتقبال وزیر
ارتباطــات و حملونقــل جمهــوری آذربایجــان رو
به رو شد.

بــا «عــادل کارا اســماعیل اغلو» وزیــر ارتباطات
بــرای توســعه پلتفرمهای منطقــهای و همچنین

پیشــنهادات نیز با اســتقبال همتای ترک مواجه
شد.

زارعپــور همچنیــن در دیــدار بــا داتوکــو

جعفر کوشــاری ،دبیرکل ســازمان کشورهای در
حال توســعه پیشــنهاد تشــکیل کمیته ارتباطات

و فنــاوری اطالعــات ایــن ســازمان را بــه میزبانی

ایران مطرح کرد که با تایید و اســتقبال دبیرکل
مواجه شد.

بر این اســاس این گزارش و با رایزنیهای

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در حاشــیه
اجالس دوازدهمین شورای ارتباطات و اطالعات
بــهزودی شــاهد برنامهریــزی کشــورهای منطقه

بــرای توســعه پلتفرمهای منطقــهای و همچنین

راهاندازی مراکز داده مشترک خواهیم بود.

گذشــته میــالدی از شــرایط قیمت پائین نفــت در بهار و
تابستان یعنی زمانیکه قیمت نفت تقریبا ً نصف سطح

فعلــی بود اســتفاده کــرده و مقدار بســیار باالتری نفت

وارد کرده بودند.

واردات نفت خام چین در ماه گذشــته تحت تاثیر

نظــارت ســختگیرانه دولــت بــر واردات و فعالیتهــای

پاالیشــگاهی قــرار داشــت .بهعــالوه ،کاهــش فعالیــت
اقتصادی چین در ماه سپتامبر بر واردات نفت خام این

کشور هم تاثیر گذاشتهاست.

بارگیری محمولههای نفتی در ســپتامبر به ســمت

چیــن نزدیــک به متوســط  5ســاله بود.تحلیلگــران اویل
ایکــس اعــالم کردهاند نفت موجود در ذخایر شــناور در

ســواحل چیــن ،مالــزی و ســنگاپور هنــوز هــم در ســطح
قابلتوجهی قرار دارد که نشان میدهد افزایش نظارت

گازپــروماکســپورتروســیهمیگویــد،

ایــنکشــورطــی۹مــاهگذشــتهبــهتدریــج

تحویــلگازبــهاروپــاراازهمــهمســیرهااز
جملهاوکراینافزایشدادهاست،بطوریکه
صــادرات گاز افزایــش  1۵درصــدی را در

مقایسهباسالگذشتهرانشانمیدهد.

به ترکیه و رومانی نیز به میزان قابل توجهی
افزایش یافته است.

وی گفــت :ســاالنه حجم بیســابقهای از

تحویــل گاز بــه بزرگتریــن بازار مصــرف کننده

گاز بــه بازارهــای خارجــی عرضــه مــی شــد .ما
یعنــی آلمــان را در مقایســه بــا ســال گذشــته

به گزارش ایلنا از راشاتودی« ،گازپروم

 9مــاه گذشــته بــه تدریج تحویــل گاز به اروپا

مســیرها ،از جمله اوکراین انجام میشود .ما

را از همــه مســیرها از جملــه اوکراین افزایش
داده اســت ،بطوریکــه صــادرات گاز افزایــش

بــه رومانــی افزایش دادیم .این از طریق تمام
به طور مداوم حجم اضافی گاز را در حد توان

خود تأمین میکنیم.

موثر باشد.

می توانند برای باز کردن قفل حسابها در وب سایتهای

قانونی استفاده شوند.

بــر اســاس گــزارش تِــک کرانــچ ،همچنیــن گــوگل
همکاریهــای جدیــد و بیشــتر بــا بنیــاد ملی سیســتمهای
الکتــرال ،زنــان ســازمان ملــل و ســازمان غیرانتفاعــی

کمپینهــای دفــاع دیجیتالــی را بــه منظــور تقویت امنیت
برای کاربران در معرض خطر باال را اعالم کرد.

وزیر امور خارجه :ایران
با قدرت در کنار سوریه
خواهد ماند
وزیــرامــورخارجــهگفــتکــهســوریهدرمســیر

توسعهوپیشرفتقرارداردوجمهوریاسالمیایران

درایــنمســیرهمچــوندورانجنــگتروریســتیعلیه
سوریه،باقدرتدرکناردمشقمیماند.

بــه گــزارش ایرنــا حســین امیرعبداللهیــان در بــدو

ورود به سوریه در جمع خبرنگاران گفت :در ادامه سفر

بــه مســکو و به بیــروت امروز برای تکمیل مشــورتها و

دیدار با جناب آقای رئیس بشار اسد در دمشق هستم.
وزیــر امور خارجه یادآور شــد :همواره در خصوص

تحــوالت منطقــهای و روابــط دوجانبــه دیــدار ،گفت وگو
و رایزنــی بــا دوســتان و بــا شــریک راهبــردی جمهــوری

اســالمی ایــران یعنــی کشــور ســوریه و مقامات ســوریه

مورد توجه جدی ما بوده است.

وی خاطرنشــان کــرد :در هفتههــای اخیر توافقات

مهمــی در خصــوص توســعه همــه جانبه روابــط بین دو

کشــور و فعالیتهای فشــرده و برنامهریزی شــده برای
توســعه همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری و گردشــگری

صورت گرفته است.

امیرعبداللهیــان بــا بیان این کــه توافقات دوجانبه

مــا بــه ســرعت اجرایــی خواهــد شــد و دو ملــت از آن
ســود خواهنــد بــرد ،گفت :ســوریه در مســیر توســعه و

پیشــرفت قــرار دارد و در ایــن مســیر جمهــوری اســالمی
ایران همچون دوران جنگ تروریســتی علیه ســوریه ،با
قدرت در کنار دمشق خواهد ماند.

کاهش  6درصدی تعداد
مشترکان پرمصرف برق با
اجرای سیاستهای تعرفهای
معــاونهماهنگــیتوزیــعتوانیــریــاداورشــدکــه

بــااعمــالسیاســتهایتعرفــهایوتعییــنتشــویقیو

سختگیرانه،شیوهمصرفبرقدربخشخانگیاصالح
میشود.

بــه گــزارش مهــر به نقــل از صدا و ســیما ،غالمعلی

رخشــانیمهر بــا یــادآوری کاهــش  6درصــدی تعــداد

مشــترکان پرمصــرف از ابتــدای آبــان مــاه ســال گذشــته

تاکنــون افــزود :همچنیــن درصــد زیــادی از مشــترکین
خوشمصــرف بــه مشــترک کممصــرف تبدیــل شــدهاند و

نســبت به ســال گذشــته تحویل گاز به آلمان
را تــا یک ســوم افزایــش داد ،همچنین عرضه

قراردادهــای بلنــد مــدت در مقابلــه بــا بحران

در جریــان معامــالت روز چهارشــنبه در

نســبت بــه قبــوض قدیمی در اختیار مشــترکین برق قرار

نوامبــر در قطــب گاز  TTFدر هلنــد از 19۰۰

مصــرف بــرق خــود را در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال

تاریخــی جدیــد را ثبــت کــرد .بــا ایــن حــال،

معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه با کمک

والدیمیــر پوتیــن مبنــی بــر آمادگــی روســیه

هشدار ارسال میشود ادامه داد :عالوه بر این روش ،از

کاهش یافت.

مشترک در جریان وضع مصرف خود قرار بگیرد.

بــورس بیــن قــارهای ( ،)ICEقیمــت آتــی مــاه

میگیــرد کــه ایــن امــکان به مشــترک کمــک میکند وضع

برای افزایش بیشــتر گاز به اروپا ،به ســرعت

طریق پیامک نیز به مشــترکان هشــدار ارسال میشود تا

صبــح روز پنجشــنبه قیمــت بــرای اولین

رخشــانی مهــر در خصــوص علــت در اولویــت قــرار

کننــدگان اروپایــی انجــام میدهــد و افــزود:

ایــن قراردادهــا تامیــن حجــم فیزیکــی گاز در

ماههــای ســرد زمســتان پیــش رو را تضمیــن
میکند.

کمترین ســطح پاالیش طی یکســال و نیم گذشته بود.

در نظر بگیرد.اگر شــرکای اروپایی بفهمند که

این سامانه قبض برق بصورت کامل و با جزئیات بیشتر

تعهــدات قــراردادی خــود را در قبــال مصــرف

جــاری ،غــول انــرژی دولتــی روســیه گازپــروم

برمیســتروف ،از ژانویــه تــا ســپتامبر ســال

مکعب گاز به اروپا صادر کند.

بــا مشــترکین از طریــق ســامانه بــرق من گفت :بــا ایجاد

قیمتهــا در روز بعــد از اعــالم رئیــس جمهور

قیمتهای لحظهای ،قراردادهای بلندمدت را

پیشبینی بازار گاز ،اروپا باید به جای اتکا به

بسیار اثر گذار بود .وی با تاکید بر ایجاد رابطه دو سویه

ایــن ســامانه بــه مشــترکان پرمصــرف و خیلــی پرمصــرف

مطابــق قراردادهــای بلندمــدت موجــود ،تمام

پاالیشــگاههای مســتقل چیــن فعالیــت خــود را در

نشان میدهد.

قیمــت گاز در برخــی از کشــورها ابراز تاســف

و همچنیــن اســتفاده از وســایل کــم مصــرف و پربــازده

برمیســتروف تأکیــد کــرد کــه گازپــروم

بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت النــا

تا  4٫6میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

شــدن حمــالت فیشــینگ را دشــوارتر مــی کند زیــرا تنها

دالر در هــزار متــر مکعــب فراتــر رفــت و رقــم

و خاطرنشــان کــرد :بــرای متعادلســازی و

پاالیش نفت خام در این پاالیشــگاهها در ماه ســپتامبر

آنالیــن حفاظــت مــی کند .کلیدهــای امنیتــی موثر واقع

گذشته و دیگر مشترکان بررسی کند.

گاز بــه اروپــا بــوده کــه در حــال حاضــر از رقم

ماه اوت تا  4٫3میلیون بشــکه در روز پایین آوردند که

 15درصدی را در مقایســه با ســال گذشــته را

مدلهای قابل قبولی خواهد بود که هم برای
تامیــن کننــدگان و هم برای مصــرف کنندگان

یــک ســوم  2٫5 ،برابــر به ترکیــه و چهار برابر

اکســپرت» روســیه میگویــد ،این کشــور طی

انــرژی کمــک میکنــد ،گازپــروم بــه دنبــال

ایــن مدیــر ارشــد از تأثیــر افزایــش

گذاشتهاست.

اســتفاده کننــد کــه از کاربــران در برابــر ریســک حمالت

گیرانــه میتــوان در بخش خانگی از نظر مدیریت مصرف

افزایش1۵درصدیتحویلگازروسیهبهاروپا

بــر اســاس آمــار صــادرات گازپــروم ،این

بــر پاالیشــگاههای مســتقل چیــن بــر واردات آنهــا تاثیر

کــرد تــا آنها را تشــویق کنــد از برنامه حفاظت پیشــرفته

میتوان گفت با اعمال سیاســتهای تشــویقی و ســخت

آمدهاست.

واردکننــدگان اصلــی آســیا از جملــه چین در ســال

کلیدهایامنیتیسختافزاریرایگانمیدهد.

بیــش از  14هــزار کاربر جی میل پیام هشــداری ارســال

بــه گــزارش ایرنــا ،رســتم قاســمی جمعه

نوآوری را در پیشبرد اقتصاد کشور تبیین کند.

گــوگلبهکاربــراندرمعرضخطرحملههکرها،

رئیسجمهــوریحضــورمنظــموکامــل

که مقرر شــد برای فراهمســازی شــرایط تردد

مورد توجه قرار گیرد.

گوگل به کاربران پرریسک
کلید امنیتی میدهد
بــه گــزارش ایســنا ،گــروه تحلیــل تهدید گــوگل به

و پویایی اقتصاد» در چهار محور «نوآوری و بهرهوری»،

«فرهنــگ و بهــرهوری»« ،بهــرهوری ،اقتصــاد و کســبو

اخبـــــــــــــــــار

شرکت امسال در صدد رکوردشکنی صادرات
ســال گذشــته در  9مــاه اول تــا ســپتامبر 15

درصــد فراتــر رفتــه و بــه  145٫8میلیــارد متــر
مکعــب رســیده اســت .در مجمــوع ،گازپــروم
قصد داشــت در سال 183 ،2۰21میلیارد متر

بار از  29ســپتامبر به زیر  1۰۰۰دالر در هزار
متــر مکعــب رســید ،امــا بعــدا ً به بــاالی 12۰۰

مصرف برق گفت :در حال حاضر کنتورهای هوشمند که

میدهــد کــه در آغــاز معامــالت روز جمعــه

فراهــم میکنــد فقــط برای مشــترکان دیمانــدی در بخش

ارزش پایانــی روز قبل  6درصد افزایش یافت

باالیی دارند نصب شــده اســت و همه مشــترکان به این

نگرفتن قطع برق مشــترکن خیلی پرمصرف در زمان اوج

دالر افزایــش یافت.دادههــای  ICEنشــان

امکان کنترل و قطع برق مشترکان پرمصرف را از راه دور

قیمــت قراردادهــای گاز در  TTFنســبت بــه

صنایــع ،اداری ،تجــاری ،کشــاورزی و خانگــی کــه مصرف

و به  1224دالر در هزار متر مکعب رسید.

سیستم وصل نیستند که بتوان برق آنها را قطع کرد.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کوتاه از بانک و بیمه

نســخه جدید همراهبانک صادرات با بهروزرسانی

و ایجــاد هشــت تغییــر جدید بــه منظور ارتقــای امنیت

حســاب کاربــران و دسترســی به قابلیتهــای متنوعتر
در سایت روزنامه بخوانید:

منتشر شد.

گــزارش

بــه

بانــک

روابطعمومــی

صــادرات ،نســخه جدید
٢.١همراهبانک صادرات

بــا قابلیــت دو مرحلهای

شــدن ورود بــه نرمافزار
و حــذف رمز حســاب به
منظــور ارتقــای امنیــت

حســاب کاربــران و بهرهمنــدی از خدمــات متنــوع جدیــد
در ایــن نرمافــزار بــه نشــانی www.bsi.ir :در دســترس
مشتریان بانک صادرات قرار گرفت .ضمن اینکه امکان

سرویسدهی به نسخه قبلی همچنان میسر است.

در نســخه جدید این نرمافزار برای ورود ( )loginبه

گوشیهای تلفنهمراه اندروید و  iosبه رمز پیامکی نیز

نیاز است .رمز پیامک شده در سرویس ورود ،در صورت
ارائه دسترسی به پیامکها از طریق تنظیمات گوشی در

نسخه اندروید ،به صورت خودکار بازنشانی میشود.

در ایــن نســخه رمــز حســاب در خدمــات انتقــال

وجــه حــذف شــده و رمز یکبــار مصــرف (پیامکیUSSD ،

و ســختافزاری) جایگزین آن شــده اســت .همچنین در
خدمــت اتصــال حســاب به کارت نیز رمز حســاب حذف

شده و رمز یکبار مصرف جایگزین شده است.

بهنیهســازی ســرویسهای پیچک برای اســتفاده از

خدمات استعالم و ثبت صدور چکهای صیادی از دیگر
قابلیتهــای اضافــه شــده بــه این نســخه اســت .افزوده

شــدن امــکان ثبــت صــدور چــک در وجه اتبــاع خارجی و
اشــخاص حقوقــی بــا ورود کــد فراگیــر ،شناســه ملی در
بخش گیرنده چک در نســخه اندرویدی و ، iosقابلیت
استعالم نام گیرندگان از سامانه نهاب در سرویسهای

پیچک ،افزوده شدن سرویس استعالم وضعیت انتقال
چــک از ســوی ذینفعــان مشــترک ،افــزوده شــدن فیلــد

«بابت» در ســرویسهای پیچک ،بهینهســازی اســتفاده

از بارکــد در ســرویسهای پیچــک و قابلیــت نمایــش

فهرست دالیل تاییدنشدن چک از تغییرات بهینه نسخه
جدید در این حوزه خدمات چکهای صیادی است.

افزودهشــدن ســرویس پرداخت قبوض دســتهای،

قابلیــت بهروزرســانی مانــده حســابها در صفحــه اول

برنامــه ،امــکان انجــام انتقال وجه دســتهای به حســاب

خــود و بهینهســازی ســرویس دســتور پرداخــت از دیگــر

تغییرات مهم نسخه جدید همراهبانک صادرات است.

مدیریت  82میلیون سفر
غیر ضروری از روستا به
شهر از سوی پستبانک
تعــداد  ۵۷۵۰باجه خدمات بانکی روســتایی در ســطح
کشــور بــه روســتاییان و اقشــار آســیبپذیر خدمــات

مالــی و بانکــی ارائــه میدهنــد کــه از ایــن مجمــوع،

تعداد 29۵۰باجه مجهز به دســتگاه خودپرداز ()ATM

پســتبانک اســت کــه بخشــی از ایــن دســتگاهها از
طریــق وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات

راهانــدازی

شــده

و

مابقــی آن از اعتبــارات

ایــن بانــک از محــل
تســهیالت ارزانقیمــت

تهیــه و در اختیــار

باجههــای

براســاس دادههای آمــاری بانک مرکزی

شــاخصهای کالن اقتصــای همچــون «نــرخ

میلیــارد تومــان شــد کــه در مقایســه با مدت

دولتهــا همــواره ســعی میکننــد رشــد

میزان نقدینگی در مرداد امسال  ۳921هزار

مشابه سال گذشته ۳9.1درصد رشد داشته
است.

کــرد .حجــم نقدینگــی یکــی از مــوارد اعالمــی

حجم نقدینگی در مرداد ســال گذشته 2هزار
و 819هزار میلیارد تومان ،در اســفند  99نیز
سههزار و 476هزار میلیارد تومان بود.

حجــم نقدینگــی در مــرداد امســال برابر

ســههزار و 921هــزار میلیــارد تومــان شــد کــه

قبــول برخــوردار و بــه ســمت تولیــد هدایــت
اقتصــادی ،افزایــش اشــتغال و کاهــش تــورم

را بــرای کشــور رقــم بزنــد .امــا نبــود کنتــرل و
هدایت نقدینگی ،رشد لجامگسیخته تورم را

به دنبال دارد.

میزان بدهیهای خارجی ایران
اعالم شد

در مقایسه با مرداد سال گذشته 39.1درصد
رشــد داشــته اســت .همچنیــن نقدینگــی در

مــرداد امســال در مقایســه بــا اســفند ســال
گذشته 12.8درصد افزایش یافته است.

اقتصــاد بــدون رشــد نقدینگــی ،معنایــی

نــدارد و وجــود این پدیده در اقتصاد ایران نیز

امری غیرقابل انکار و طبیعی اســت .موضوع

مهم ،اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.

مقــدار نقدینگــی نبایــد آنقــدر بــاال

باشــد کــه نتــوان ارتباطــی منطقــی بیــن آن و

خوبی را برای ذینفعان شرکت رقم بزند.

بــه گــزارش بانکــداری ایرانــی ،بــا توجــه بــه وضــع

ســودآوری

هدایــت کننــد .هــر دولتــی کــه بتوانــد رشــد

کنــد ،میتوانــد پیامدهای مثبتی از نظر رشــد

بانــک مرکــزی اســت .براســاس ایــن گــزارش

عملیاتی ســه هزار و 621میلیارد ریالی توانســت وضع

نقدینگــی را کنتــرل و آن را به مســیر درســت

بــه گــزارش ایرنــا ،بانــک مرکــزی گزیــده

آمارهــای اقتصــادی تــا پایــان مرداد را منتشــر

و 14۰میلیــارد ریــال حــق بیمــه و کســب ســود خالــص

رشد اقتصادی» برقرار کرد.

نقدینگــی را کنتــرل و آن را از رونــدی قابــل

همچنیــن بدهــی خارجی ایــران در پایان

مــرداد امســال ،بــه رقــم هشــتمیلیارد و
840میلیون دالر رسیده است.

و

پیشفــروش نفــت و اوراق قرضــه بینالمللــی
را در بر میگیرد.

کوتاهمدت است.

ایــن در حالــی اســت کــه میــزان بدهــی

بــه گــزارش ایســنا ،گــزارش جدیــد بانک

میدهــد کــه میــزان بدهیهــای خارجــی

دالر بــود و میــزان بدهیهــای کوتاهمــدت

مرکــزی از گزیــده آمارهــای اقتصــادی نشــان
کشــور در پایــان مــرداد ســال جــاری بــه رقــم
هشــتمیلیارد و  840میلیــون دالر رســیده
است.

میــزان بدهیهــای کوتاهمــدت کشــور

دو میلیــارد و 480میلیــون دالر و بدهیهــای

معــادل

هشــتمیلیارد

و

935میلیــون

کشــور یــک میلیــارد و  755میلیــون دالر و
بدهیهــای بلندمدت ایران نیــز هفتمیلیارد

و 180میلیون دالر اعالم شده است.

البتــه ایــن شــاخص در پایــان ســال

گذشــته نیــز معــادل 9میلیــارد و 142میلیــون

بلندمــدت ایــران نیــز شــشمیلیارد و 360

دالر بــود و میــزان بدهیهــای کوتاهمــدت

از ســوی دیگــر ،معــادل یورویــی بدهــی

بدهیهــای بلندمدت ایران نیــز هفتمیلیارد

میلیون دالر اعالم شده است.

بدهــی خارجــی مجموعــه تعهــدات

تســهیالت دریافتــی از بانــک جهانــی و ســایر

و 436میلیــون یــورو از ایــن میــزان ،حجــم

ایجادشــده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی

 555میلیــون یــورو اســت کــه پنجمیلیــارد

ســازمانها و نهادهــای بینالمللــی همچنیــن

بدهیهــای میانمــدت و بلندمــدت بــود و دو

میلیــارد و 119میلیــون یــورو حجــم بدهیهای

کشــور یکمیلیــارد و 966میلیــون دالر و
و 176میلیون دالر بوده است.

بنابرایــن ،میــزان بدهیهــای خارجــی

کشــور در پایان مرداد ســالجاری در مقایسه

بــا مــدت مشــابه ســال قبــل و پایــان ســال

گذشته با کاهش مواجه شده است.

دبیر کانون بانکهای خصوصی :ملک بهترین وثیقه برای
دریافت وام ودیعه مسکن است
بــه گفتــه دبیــر کانــون بانکهــا و

موسســات اعتبــاری خصوصــی ،وام ودیعــه

مســکن کــه در قالــب مجموعــه تســهیالت
کرونایــی ارائــه میشــود بــه لحــاظ بودجــهای

دارای محدودیت است.

بــه گزارش ایســنا ،محمدرضا جمشــیدی

دربــاره وضــع پرداخــت وام ودیعــه مســکن

گفــت :وام ودیعــه مســکن کــه در قالــب

مجموعه تســهیالت کرونایی ارائه میشود به

لحاظ بودجهای دارای محدودیت است.

تمامیدســتورالعملهای اهــدای تســهیالت،
بانکهــا موظفنــد وثیقــهای را تعیین کنند که

مطمئن به بازگشت آن هستند.

میتوانــد رابطــه ســهجانبهای را میــان بانک و

مالک و مستاجر پدید آورد.

دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری

او کــه در یــک برنامــه رادیویــی ســخن

جمشیدی در بخش دیگر صحبتهایش

خصوصــی خاطرنشــان کــرد :در وام ودیعــه

چــرا بــرای وام ودیعــه مســکن ،بانکهــای

مسکن خواند و افزود :چنین اتفاقی به شرط

قانونی تاثیرگذار اســت و میتواند درصدی از

میگفــت ،در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
خصوصــی ســختگیری میکننــد؟ گفــت :در

ملک را بهترین وثیقه برای دریافت وام دیعه
رعایــت مســائل قانونــی اگر به وقــوع پیوندد،

مســکن دولــت فقــط در تعیین درصــد ذخیره
این ذخیره قانونی را کاهش دهد.

مذکــور

بــرای ارائــه خدمــات

شــبانهروزی قرار گرفته اســت که در راستای این مهم،

۸2میلیــون ســفر از روســتا بــه شــهرها مدیریت شــد و

صرفه اقتصادی در مقیاس ملی برای کشور ایجاد کرد.
به گزارش روابطعمومی پستبانک ،بهزاد شیری،

گفــت :بــا توجه به بررســیهای صورتگرفتــه70 ،درصد

تراکنشهــای روســتایی غیرنقــدی اســت .از ایــنرو مــا
بجــای خریــد دســتگاههای خودپــرداز از ســوی باجههــا،

طرح خرید دستگاههای کیوسک غیرنقدی یا Cashless
 ATMبــه عنــوان ابــزار ارزانقیمتتــر نســبت بــه ATM

تدویــن کردهایــم و بــا توجــه بــه اعتباری که بــرای آن در
نظــر گرفتهایــم تاکنون 500دســتگاه کیوســک غیرنقدی
از ســوی باجههــا تهیــه ،نصب و راهاندازی شــده اســت.

البتــه کــه کمــاکان اعتبــارات خریــد دســتگاههای ATM

برای باجههای متقاضی وجود دارد.

تجریشی با بیان اینکه روند بازار در سال  ۱۳۹۹تکرار نمیشود نوسانات چند روز اخیر را ناشی از رفتارهای هیجانی و
گلهای دانست
رئیــس هیــات مدیــره بــورس رشــد نرخ

او تصریــح کرد :آنچــه که در صورتهای

ســرمایه در حــال تدویــن باشــد و بــازار نبایــد

فعــاالن بــازار را به خود مشــغول کرد افزایش

6ماهــه مطلــوب شــرکتها را ســه لنگر ثبات

است که بیشتر با رشد همراه بود و سعی بر

نگرانی جدی داشته باشد ،اما به علت تجربه

اســت و بازار بیم این موضوع را دارد که نرخ

ارز نیمایی ،رشــد کامودیتیها و گزارشهای

بازارسرمایه عنوان کرد.

آن دارد کــه فاصلــه خــود را با نرخ آزاد ارز کم

امیــر تقیخــان تجریشــی در ایــن بــاره

کند .این روند در کنار حذف ارز 4200تومانی

بــرای داشــتن نــگاه دقیــق و علمیدر بررســی

تجــاری کشــور امیدهــا را به تداوم ســودآوری

بــه پایــگاه خبــری بازارســرمایه (ســنا) گفــت:

پدیدههایــی همچــون بازارهــای مالــی و حتــی
کاهــش ریســک در ســرمایهگذاری ،ضــروری
اســت از نــگاه تکمولفــهای پرهیــز کــرد .در
ایــن خصوص الزم اســت تا تمــام عوامل موثر

در نظــر گرفتــه شــود تــا از گزنــد آســیبهای
احتمالــی دور باشــیم .در همیــن راســتا،

نخســتین عامــل در نوســانات بازارســرمایه را

میتــوان چشــمانداز مذاکرات برجام دانســت
کــه نظــرات متفاوتــی نســبت بــه آن وجــود
دارد .اما آنچه که مهم اســت رویکرد منطقی

سیاســت خارجــی ایــران نســبت بــه مذاکرات

بــود کــه میتوانــد در کنــار تقویــت قــدرت
ژئوپلتیک ایران در منطقه ،کفه خوشبینی به
نتایــج سیاســت خارجی را ســنگین کنــد ،این
عامل میتواند پیامآور روندی آرامشبخش و

متعادل برای بازار سرمایه نیز باشد.

نرخ ارز
مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری گروه

توســعه ملــی افــزود :بــه نظــر من بایــد عامل

دوم را دربــاره نــرخ ارز جســتجو کــرد؛ گرچــه

امکان ثبتنام در پرتال
مالیاتی از طریق نرمافزار فام
موسسه ملل

مالــی شــرکتها اهمیت دارد «نــرخ نیمایی»

در روزهای اخیر شــاهد نوســاناتی در نرخ ارز
هســتیم کــه بــه لحــاظ روانــی روی تصمیمات
ســرمایهگذاران تأثیــر میگــذارد ،امــا ایــن

موضــوع توجــه ســرمایهگذاران را بــه اهمیــت
نرخ نیمایی که مبنای محاسبات شرکتها در

ســودآوری و تســعیر ارز در صورتهــای مالــی
است ،جلب میکند.

و حــذف قیمتگــذاری دســتوری از مبــادالت
شــرکتها در 6ماهه دوم ســال  1400تقویت

خواهد کرد.

گزارشهای  6ماهه ،نرخ

کامودیتی و کسری بودجه

دربــاره انتشــار اوراق و یــا عرضههــای دولتــی

ســالهای گذشــته ،فعاالن از این بابت نگران
هســتند که میتواند با شفافســازی از سوی

متولیان امر این نگرانی نیز رفع شود.

روند بازار در سال 1۳99
تکرار نمیشود

مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری گروه

توســعه ملــی یــادآور شــد :در نظــر داشــته

باشــید رونــد صعــودی و نزولــی بازار ســرمایه

تجریشــی ،عامــل دیگــر موثــر در

در ســال  1399دیگر تکرار نخواهد شــد ،زیرا

خــوب 6ماهــه شــرکتهای بورســی دانســت

نقدینگــی بــه بــازار ماننــد گذشــته نیســت و

تصمیمگیــری ســرمایهگذاران را گزارشهــای
و گفــت :بــه نظــر میرســد ایــن گزارشهــا

در مــواردی بــه خصــوص در شــرکتهای

پتروشــیمی ،ســیمان و صنایع معدنی و فلزی
حتی فراتر از انتظار باشد.

او بیــان کــرد :نــرخ کامودیتیهــا عامــل

دیگــری اســت کــه با توجه بــه کاالمحور بودن
بــازار ســرمایه مــا و تداوم رشــد ایــن قیمتها

بــه خصــوص پیشبینیهــای بینالمللــی در
خصــوص افزایــش قیمــت نفــت و رســیدن

بــه 100دالر عــالوه بــر جبــران کســری بودجــه
دولت همزمان با افزایش فروش نفت ایران،
میتوانــد بــر تعــداد زیــادی از شــرکتهای

بازارســرمایه تأثیرگــذار باشــد ،بــه طــوری کــه
مــا شــاهد افزایش قیمتهای فــروش در این

شرکتها باشیم.

ایــن کارشــناس بازارســرمایه ،موضــوع

کســری بودجه دولت را محور بعدی دانســت

کــه بــازار بــه آن توجــه دارد و افــزود :بــه نظــر
میرســد برنامههایی با حداقل فشــار بر بازار

مفروضــات بســیاری از جملــه جریــان ورودی
تحلیلها در این دوران بر اســاس ســودآوری
شــرکتها و ارزش ذاتــی ســهم خواهــد بود و
نــه فشــار تقاضــای ناشــی از نقدینگــی؛ براین

اســاس توقع رشــد همه جانبه و یا نزول همه
جانبه بازار امری غیر منطقی است.

تجریشــی افــزود :بنابرایــن ،در برخــی

گروههــا شــاهد عرضــه هســتیم و در برخــی
دیگر تقاضا و عرضههای فعلی بازار نیز ناشی
از همیــن رونــد تعادلــی بــازار اســت .گاهــی

گــروه پتروشــیمیو پاالیشــگاهی مــورد توجــه
قــرار میگیــرد و گاهــی نیــز گــروه خودرویی و
بانکی و این چرخشها در بازار طبیعی است

و ادامه خواهد داشت.

توسعه صندوقهای بادرآمد
ثابت ،سپری در برابر رشد
نرخ بهره بین بانکی

او بیــان کــرد :نکتــه دیگــری کــه ذهــن

نــرخ بهــره بیــن بانکی به حــدود 19.35درصد
ســپردهها نیز افزایش یابد ،البته زمزمههایی

هــم در برخــی بانکهــا پیرامــون ایــن موضوع
بــه گوش میرســد کــه در برخی موارد شــاهد
افزایش نرخ سپردههای بلندمدت هستیم.

تجریشــی افزود :البته راهکار مواجهه با

این موضوع را میتوان در توسعه صندوقهای

با درآمد ثابت دانســت ،زیرا آشــنایی بیشــتر
آحــاد مــردم بــا مزیتهــای صندوقهــای بــا

درآمــد ثابــت از جملــه نــرخ باالتــر و نداشــتن

نــرخ شکســت میتواند پولهایــی که تصمیم
به پارک شــدن در ســپردهها را دارند به سوی
صندوقهای سرمایهگذاری هدایت کند.

او تاکیــد کــرد :نکتــه مهــم در ایــن بیــن

سازمان امور مالیاتی کشور مهیا شد.

بــه گــزارش روابطعمومــی موسســه اعتبــاری ملل،

در سایت روزنامه بخوانید:

گرامــی

هموطنــان

ســرمایهگذاری به متقاضیانی اســت که دارای
ذائقه متفاوت ریســک هســتند ،توجه به این

نکته میتواند نقدینگی را حول بازار ســرمایه

کشور متمرکز کند.

سفتهبازی در بازارهای موازی
کم شد

این کارشــناس بازارسرمایه گفت :اتفاق

مثبت دیگری که این روزها شاهد آن هستیم
کاهــش ســفتهبازی در بازارهــای مــوازی بــه

خصوص مســکن و خودرو اســت .به واســطه
ابزارهــای مالیاتــی و نظارتــی ،ســوداگران ایــن

حوزههــا در نهایــت چــارهای جــز بازگردانــدن
نقدینگــی بــه ســمت بازارهای شــفاف ندارند.

یکــی از ایــن مقاصــد بــازار ســهام و البتــه

صندوقهــای ســرمایهگذاری اســت و بایــد از
این موقعیت ،نهایت بهرهبرداری را کرد.

بررسی معامالت «پردیس» به سازمان بورس ارجاع شد

میتواننــد ضمــن نصب

بــه گفتــه رئیس اداره نظارت بر ناشــران

ســهامداران) را ابتــدا در تاریــخ  29اردیبهشــت

توجیهــی هیات مدیــره و اظهارنظر حســابرس

اعتباری ملل از خدمات

ســهام روز گذشــته شــرکت ســرمایهگذاری

توجیهــی هیــات مدیــره مذکــور را در تاریــخ

خصــوص افزایــش ســرمایه فوقالذکــر کــرده

معامــالت ســهم و افزایــش قابــل توجــه دامنــه

ســازمان امــور مالیاتــی

واشــقانی فراهانــی در این بــاره به پایگاه

از ســامانه اطالعــات

ســرمایهگذاری پردیــس پیشــنهاد هیــات مدیره

اســتفاده کنند .همچنین از طریق نرمافزار فام میتوان

ســرمایه شــرکت از مبلغ 1,250میلیارد ریال به

کارت به کارت از خدمات دیگر بانکی نیز استفاده کرد.

ریال از محل مطالبات حالشده و آورده نقدی

ثبتنــام
کشــور

در

و

پرتــال

گروه مالی و خدماتی سازمان بورس ،معامالت

پردیس مورد بررسی قرار میگیرد.

همچنیــن

خبــری بازارســرمایه (ســنا) گفــت :شــرکت

مالیــات بر درآمد حقوق

بــه مجمــع عمومــی فوقالعــاده دربــاره افزایش

ضمــن دریافــت رمز دوم پویا بــرای انتقال وجه از طریق

بهــای

حاشــیه ســود (ســود
فعالیــت بیمــهای بــدون

درنظرگرفتــن

درآمــد

ســرمایهگذاریها بهحق

بیمه صادره) 16درصدی

و حاشیه سود خالص (سود خالص بهحق بیمه صادره)
33درصــدی را رقــم زده اســت که رکــوردی جدید در این
شرکت قلمداد میشود.

حاشــیه سود بیمهای (ســود فعالیت بیمهای بدون

درنظرگرفتن درآمد سرمایهگذاریها بهحق بیمه صادره)

بیمه تجارتنو در ســال 99حدود 16درصد گزارششــده
است .بیمه تجارتنو با این رقم از حاشیه سود بیمهای

در بین 24شــرکت بزرگ بیمهگری رتبه ســوم را کســب
کرده است.

این در حالی است که در سال 98این شرکت تنها

توانســته بــود 7درصــد حاشــیه ســود بیمهای شناســایی
کند.

همچنیــن حاشــیه ســود خالــص (ســود خالــص

بهحــق بیمــه صــادره) شــرکت نیز در ســال 1399معادل
33درصد بوده اســت که در بین 24شــرکت رتبه پنجم
نصیب بیمه تجارتنو شــده اســت .این در حالی اســت

کــه حاشــیه ســود خالــص شــرکت ،در ســال 1398تنهــا
22درصد بوده است.

حاشــیه ســود خالــص صنعــت بیمــه در ســال

99معــادل 14درصــد و حاشــیه ســود بیمــهای صنعــت

در ســال 1399معــادل صفــر درصــد بــوده اســت و بیمه

تجارتنــو در دو حــوزه چندیــن برابــر صنعــت توانســته
سود قابلتوجهی را ثبت کند.

نمایشگاه تهران مُدکس
تحت پوشش بیمه
مسئولیت مدنی بیمه تعاون
نخستین نمایشگاه بینالمللی و تخصصی زنجیره

ارزش پوشــاک طراحــی ،مــد ،لبــاس و صنایــع وابســته

تحت پوشش کامل بیمه مسئولیت مدنی بیمه تعاون
قرار گرفت.
بــه

روابطعمومــی
تعــاون،

گــزارش

در سایت روزنامه بخوانید:

بیمــه

نخســتین

نمایشــگاه بینالمللی و
تخصصــی زنجیره ارزش

پوشــاک طراحــی ،مــد،

لباس و صنایع وابســته

(تهران مدکس  )1400با

حضــور بیمــه تعــاون برگزار خواهد شــد .این نمایشــگاه

که از 20الی 23مهر در محل نمایشگاههای بینالمللی

شــهر آفتــاب برگــزار میشــود تحت پوشــش کامل بیمه

مسئولیت مدنی بیمه تعاون نیز خواهد بود.

«سیگماکارت»؛ خدمتی
جدید از سوی بانک شهر
مدیــر امــور فنــاوری اطالعات بانک شــهر ،از ارائه

خدمتی جدید و متمایز از سوی این بانک خبر داد.

بــه گــزارش روابطعمومی بانک شــهر ،میثم نمازی

عنــوان کــرد :بــا هــدف

ارائــه خدمــات نویــن

در

حــوزه

در سایت روزنامه بخوانید:

بانکــداری

الکترونیکــی و پوشــش
نیــاز مشــتریان ،بانــک

شهر اقدام به راهاندازی
محصــول کارتــی تحــت
عنــوان

ســیگماکارت

کرده است.

او بــا بیــان اینکــه ســیگماکارت محصولــی جدیــد

مبتنــی بــر ابــزار کارت بانکــی بــا امــکان صــدور چندیــن
کارت بانکــی بــر روی صرفــا یــک ســپرده اســت ،گفــت:

پیادهســازی معمــاری اصلی ایــن کارت مبتنی بر تعریف
گروه و عضو است.

مدیــر امــور فنــاوری اطالعــات بانک شــهر ادامــه داد:

بهرهبــرداری از محصــول یادشــده ،ایــن امــکان را بــرای

مشــتریان حقیقــی و حقوقــی فراهــم مــیآورد کــه چندین

فاصلــه زمانــی 55دقیقــهای در ســامانه کــدال

نرمافــزار فــام موسســه

تمامشــده

در سایت روزنامه بخوانید:

درنهایت بیمه تجارتنو

معرفــی بیــش از پیــش انــواع صندوقهــای

در راســتای کمــک بــه کاهــش مراجعــات حضوری

مــردم به ادارات و ســازمانها امــکان ثبتنام در پرتال

شــرکت

محصــوالت فروش رفته

خارجــی کشــور در پایــان مرداد ســال گذشــته

خارجــی ایــران معــادل هفتمیلیــارد و

تامیــن مالــی پروژههــای از طریــق فاینانــس،

ثبت رتبه سوم بیشترین
حاشیه سود در بین
شرکتهای بیمه از سوی
بیمه تجارتنو
بیمه تجارتنو در ســال 99با فروش مبلغ 11هزار

 ۳لنگر ثبات بازار سهام از زبان رئیس هیات مدیره بورس تهران

بــه گفتــه مدیرعامــل پســتبانک ،در حــال حاضر

در سایت روزنامه بخوانید:

بدهی خارجی ایران نیز در پایان مرداد امسال ،به رقم
هشتمیلیارد و 8۴۰میلیون دالر رسیده است

عکس  :دولت

انتشار نسخه بهینهسازی
شده همراهبانک صادرات

حجم نقدینگی به  4هزار هزار میلیارد تومان
نزدیک شد

کوتاه از بانک و بیمه

مبلغ 3هزار میلیارد ریال (مبلغ 1،750میلیارد

 1400و اظهارنظر حســابرس نســبت به گزارش

10خــرداد ســال جــاری در ســامانه کدال افشــاء
کرده است.

دربــاره گــزارش توجیهــی هیــات مدیــره در
است؛ در نظر داشته باشید که این بار به طور
اشــتباهی در فرم اطالعیههای مذکور افزایش

ســعید واشــقانی فراهانــی ،افــزود :بــا

ســرمایه شــرکت از مبلغ 12.5میلیارد ریال به

سرمایه مذکور در تاریخ 15مهر  ،1400شرکت

ریــال از محــل مطالبــات حالشــده و آورده

توجــه بــه انقضــای مهلــت مجــوز افزایــش
ســرمایهگذاری پردیــس در تاریــخ 14مهــر بــه

منظــور درخواســت مجــدد مجــوز افزایــش

ســرمایه ،اقــدام بــه انتشــار دوبــاره گــزارش

مبلــغ 300میلیارد ریــال (مبلغ 287.5میلیارد

نقدی سهامداران) درج شده است.

او تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه پیگیریهــا،

اطالعیــه اصالحشــده در همــان تاریــخ و بــا

افشــاء شــده اســت؛ امــا با توجه بــه حجم زیاد
نوســان قیمــت ســهم طــی فاصلــه زمانــی بیــن
انتشــار اطالعات اولیه و اطالعیه اصالحشــده،
بررســی معامــالت ســهام بــه اداره مربوطــه در
سازمان ارجاع شده است.

واشقانی فراهانی گفت :در صورت احراز

هرگونــه تخلــف در خصــوص افشــای اطالعــات
و همچنیــن معامــالت انجامشــده ،مراتــب بــه
مراجع ذیصالح اعالم خواهد شد.

کارت بانکــی بــا قابلیت انجام تراکنش تا ســقف معینی را

بر روی سپرده بانکی خویش صادر کرده و شخص صاحب
ســپرده و یــا نماینــده قانونــی او میتوانــد عملیــات مربوط

بــه شــارژ مجــدد و یــا دشــارژ کارتهــا بــه میــزان دلخواه،
مسدودی و رفع مسدودی کارتها و ...را انجام دهد.

نمــازی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر ارائــه

ســیگماکارت بــه مشــتریان بانــک در قالــب «کارت

خانــواده»« ،تنخــواه کارت» و «کارت خســارت» فراهم
شده است.

او پوشــش دغدغههای نظارتی والدین بر فرزندان

در تخصیــص اعتبارهــای روزمــره بــه ایشــان ،حــذف
اســکناس فیزیکــی و رفــع مشــکالت ناشــی از آن بــرای

گروههــای ســنی خــاص و امــکان پایــش ،کنتــرل و رصد
تراکنشهــای فرزنــدان بــرای والدیــن را از مهمتریــن
مزایای کارت خانواده عنوان کرد.

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
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نخستین تكنوسنتر طراحی و توسعه خودرو كشور در سـایپــــــا
راهاندازی شد

اخبـــــــــــــــــار

افتتاح نمایشگاه مجازی دائمی
قطعات ایساکو
نمایشگاه دائمی «توسعه زنجیره تامین قطعات خدمات پس

از فروش» در وبسایت شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو

مدیرعامــل مركــز تحقیقــات و نــوآوری صنایــع خودرو ســایپا

مصرف سوخت و همچنین استایل طراحی پلتفرم  ،SPهیچگونه

ایکوپــرس -نمایشــگاه دائمــی «توســعه زنجیــره تامین قطعات

محصــول در ایــن خودروســاز بــا نــام تكنوســنتر ()techno center

و باتوجــه بــه برنامــه ایــن گروه برای طراحی و ســاخت قوای محركه

از راهاندازی نخســتین واحد متمركز طراحی ،مهندســی و توســعه

(ایساکو) فعالیت خود را به صورت مجازی آغاز کرد.

تطابق و قابلیتی جهت اســتفاده در محصوالت گروه ســایپا ندارند

خبرداد.

خدمات پس از فروش» که در دی ماه سال گذشته به منظور افزایش
عمق خودکفایی در شرکت ایساکو آغاز به کار کرده بود ،با توجه به

پیشــرفته و بهروز جهت اســتفاده در محصوالت خود ،اســتفاده از

گــزارش ســایپانیوز ،مهــدی رادمنش گفــت :این واحــد در فاز

موتورهای تولیدی سایر خودروسازان در محصوالت سایپا توجیه فنی

و همچنین گیربكس محصوالت گروه سایپا بهویژه مگاپلتفرم SP

بود.مدیرعامل مركز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در ادامه

نخست فعالیت خود برنامه توسعه و ارتقای موتور و قوای محركه

شــیوع ویروس کرونا و تســهیل در بازدید ،در مهرماه ســال جاری به
نمایشگاه مجازی تغییر هویت داد و ازین پس عالقهمندان میتوانند

با مراجعه سایت اصلی شرکت ایساکو از این نمایشگاه بازدید کنند.

را در دست اقدام دارد.رادمنش افزود :این مركز مجهز به تیمهای

امکان تولید قطعات موجود در این نمایشگاه را دارند راهاندازی شده و

سیستم تعلیق ،طراحی مجموعهها و تجهیزات ،محاسبات مهندسی،

و راهبردی نداشته و در دستوركار این مجموعه نیز نبوده و نخواهد
گفت :گام بعدی تكنوسنتر گروه سایپا ،توسعه پلتفرمهای جدید

متخصص طراحی استایل ،طراحی بدنه و تزیینات ،طراحی شاسی و

گفتنی است ،این نمایشگاه به منظور شناسایی تولیدکنندگانی که

خودرویــی و طراحــی محصوالت جدید بــا فناوریهای روز و منطبق

با استانداردهای ۸5گانه خواهد بود.به گفته وی تیمهای مختلف

فناوریهای پیشرفته و تولید است كه در كنار مجموعه كارگاههای

هدف اصلی از برگزاری آن ،شناسایی تولید کننده برای تولید قطعات

طراحی خودرو در قالب فرآیند ایدهپردازی كارشناسانه ،استفاده از

نمونهسازی و آزمایشگاههای تخصصی ،بزرگترین مجموعه متمركز

بدون منبع و تک منبعی بوده و قطعات و لوازمی همچون انواع آیینه،

نظرات مراكز و نخبگان علمی و دانشگاهی ،نظرسنجیهای مردمی

طراحی ،نمونهسازی و تست خودرو كشور محسوب میشود.به گفته

چراغ ،کیت چراغ ،ســیبک فرمان ،کمک فنر ،لنت ترمز ،کاســه نمد،

بلبرینگ ،سوپاپ و  ...در معرض بازدید قرار گرفته است.

در كنار دانش موجود در نخبگان فعال در مركز تحقیقات سایپا و

وی در حال حاضر این مركز ،پروژه توسعه خانواده قوای محركه شامل

تكنوسنتر این مجموعه در حال فعالیت بر روی طراحی محصوالت

فناوریهای روز و پیشرفته و نیازمندیهای پلتفرمهای جاری و آینده

گروهی و جمعی را خلق كنند.وی با بیان این كه خروجی این تیمها

موتور و گیربكس را در دستور كار دارد تا خانواده موتور منطبق با

رشد چشمگیر درآمد های عملیاتی
پتروشیمی فن آوران طی نیمه
نخست سال

آینده منطبق با پلتفرمهای روز هستند تا خروجی مبتنی بر ایده

محصول یك كار جمعی متشكل از كارشناسان و طراحان مختلف

سایپا طراحی و تولید شود.رادمنــش ضمـــن تکـــذیـــب ِگمانهزنیهای
رسانهای مبنی بر استفاده از موتورهای متعلق به سایر خودروسازان

با سرپرستی رئیس بخش طراحی صنعتی مركز تحقیقات و نوآوری

لحاظ توانمندی و ویژگیهای فنی اعم از استانداردهای آالیندگی و

ســایپا از جمله شــاهین در انحصار یك شــخص نبوده و اگر فردی

سایپا است خاطرنشان كرد :طراحی تمام بخشهای محصوالت گروه

داخلی در محصوالت ســایپا تأكید كرد :موتورهای عنوان شــده ،از

بهتنهایــی مدعی طراحی خودروی شــاهین شــده بــهدور از واقعیت
اســت و میتوان آن را حركتی رســانهای برای كســب شــهرت تلقی

كرد.مدیرعامــل مركــز تحقیقات و نوآوری ســایپا در پایان به برنامه

توسعه محصول سایپا در سال جاری اشاره كرد و گفت :طبق اعالم

مدیرعامل ارشد گروه سایپا ،خودرو آریا با استفاده از فناوریهای
روز و گیربكس  CVTدر حال طی كردن آخرین تستها است و پس

از اخذ مجوز شمارهگذاری به سبد محصوالت سایپا اضافه خواهد
شد.

پتروشیمی بندرامام؛ شرکت صنعتی تالشگر نمونه محیط زیست

در نیمه نخست سال جاری شرکت پتروشیمی فناوریان موفق

بــه ثبــت رشــد  ۱۴۸درصــد افزایــش ارزش فروش محصــوالت خود

نسبت به مدت مشابه سال قبل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن

آوران ،محمد جواد بدری مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر گفت:

پتروشــیمی بندرامــام بــا اقدامــات متعــددی که در راســتای

نداشته باشد .از سوی دیگر و باز هم در راستای محافظت از محیط

مسئولیتهای اجتماعی و جلوگیری از اشاعه آلودگیهای صنعتی

بعنوان سرآمد مجموعههای صنعتی در حوزه محیط زیست یاد کرد

ســازمان حفاظت محیط زیســت مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته

خانه فاضالب صنعتی) که در ســطح کشــور بیبدیل اســت را آغاز

(لندفیل) در ســطح کشــور را احداث کرد که از ســنوات گذشــته تا

کشــور کم نظیر اســت .در نهایت با توجه به اقدامات کالن و موثر

حفاظت و صیانت از محیط زیســت داشــته بارها و بارها از سوی

درآمدهای حاصل از فروش محصوالت در شش ماه نخست سالجاری با
رقم  41/196میلیاردریال در مقایسه با مبلغ کل فروش شش ماه نخست

زیســت منطقه ،بزرگترین پروژه زیســت محیطی کشــور (تصفیه

است.

سال قبل شاهد  14۸درصد افزایش بوده است .این درحالیست که پیش

بینی می شود با افزایش بهای محصوالت در نیمه دوم سال ،این فاصله

کرد و این پروژه تاکنون پیشــرفتی بیش از  ۸۳درصد داشــته و با

بــه گــزارش روابــط عمومی پتروشــیمی بندرامام ،بــا توجه به

به بهرهبرداری رسیدن این طرح عظیم ،کلیه پسابهای مجتمع به

شــرکت همواره در راســتای نگهداشت و حفاظت از محیط زیست

طــرح تصفیــه خانه پتروشــیمی بندرامام برگ زریــن و غرورآفرینی

اهمیت موقعیت جغرافیایی و منابع زیست محیطی منطقه ،این

با سال قبل بیشتر شود .شایان ذکر است که  16/070میلیارد ریال از این

درآمد ،حاصل فروش داخلی تولیدات و مابقی به ارزش  25/127میلیارد

بــا پروژههایــی عظیــم و بــه لحــاظ کمــی و کیفی در ســطح جهانی،

ریــال از آن ســبد صادراتــی فن آوران از ابتدای فروردین تا  ۳1شــهریور

 1400است که این افزایش در حوزه درآمد های عملیاتی داخلی شش

دغدغهمندی و حمایت خود را نسبت به مسائل محیط زیست در

در بخش فروش صادراتی به میزان 127درصد محقق شده است.بدری

زیست کشور و خوزستان پتروشیمی بندرامام را سرآمد شرکتهای

ماه نخست سال  ،1400نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۸۸درصد و

دالیل این موفقیت را پس از عنایات خداوند متعال ،تداوم تولید ،رصد

مستمر بازار های هدف و بروزرسانی مداوم استراتژی های فروش عنوان

و ابراز امیدواری کرد تا ذینفعان این شرکت ،با ادامه روند رونق درآمدهای
عملیاتی ،شاهد دستاوردهای بیش از بیش در عرصه تامین نیاز بازارهای
نوید بسیار خوبی برای سهامداران این شرکت خواهد بود.

در افتخارات محیط زیست کشور به حساب میآید .گفتنی است

یــک هــزار اصلــه نهال کهور را در اطراف مرکز دفن پســاب صنعتی

گرنمونه سبز را به این شرکت اهدا کرد .گفتنی است ،طرح احداث

قبول سازمان محیط زیست به طور کامل و مستمر مورد پایش قرار

مردم منطقه به جهت داشــتن هوایی پاک کرده باشــد .همچنین

بندرامام در سالهای گذشته و در یک اقدام زیست محیطی و تماما

اکنون نیز باتوجه به دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست،

قراردادی با معتبرترین دانشگاه کشور به منظور صحهگذاری برعدم

پتروشــیمی بندرامــام در جهــت تحقــق شــعار هــوای پاک ،کاشــت

اجرایی کرد تا در راستای مسئولیتهای اجتماعی کمکی بزرگی به

کرده ،اداره کل محیط زیســت اســتان خوزســتان لوح تقدیر تالش

پتروشیمی بندرامام از ابتدا با اهداف زیست محیطی بوده است ،به
گونهای که خوراک اصلی این مجتمع گازهای همراه با نفت ()NGL

مدیریت پتروشیمی بندرامام به منظور شفافیت در اقدامات اجرایی

است و اگر این مجتمع عظیم نبود ،میبایست این گازها سوزانده

مستمر از تمامی مسئولین شهری ،استانی و کشوری برای بازدید

میشد؛ این شرکت اما عالوه بر پرداختن به وظیفه ذاتی خود ،در

و ارائه دستاوردهای کسب شده در حوزه محیط زیست به صورت
از پروژهها و فعالیتهای زیست محیطی دعوت بعمل میآورد .به

میشــدند که آســیبهای جدی و خطرناکی به محیط زیســت وارد

اقداماتی عام المنفعه دیگر طرحهای زیست محیطی را آغاز و نهایی

پیش از موعد قانونی (سال  2025میالدی) واحد کلر آلکالی خود

آالیندگی پتروشیمی بندرامام منعقد شده که نتایج آن متعاقبا به

طوری که در یکی از این بازدیدها که در خردادماه سال جاری انجام

کرد تا امروز تمامی کارشناسان و متخصصان محیط زیست از این

حــذف شــود و فعالیــت این واحد دیگر مخاطرات زیســت محیطی

بندرامام با نهایت حساسیت در حوزه محیط زیست و در راستای

دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از پتروشیمی بندرامام

محیطی یاد کنند.

را در ســال  1۳95از مــدار تولیــد خــارج کرد تا جیوه از فرآیند واحد

هدف و تحقق درآمد های عملیاتی به ویژه در نیمه دوم سال باشند که

مدار تولید باز خواهند گشت .به اذعان کارشناسان محیط زیست،

در خروجیهای این شــرکت ثبت نشــده اســت .از ســوی دیگر هم

عام المنفعه چشم بر سود آوری خود بست و بصورت داوطلبانه و

شــرکتهای منطقــه ویــژه اقتصادی هــم در این مرکــز امحا و دفن

متعدد سازمان محیط زیست کشور (تهران) و خوزستان (اهواز) که

میکند .این مرکز دفن در شهرستان ماهشهر واقع شده و مدیریت

میگیرد و بنابر گزارشات آزمایشگاه تا کنون هیچگونه مواد سمی

صنعتی در حیطه مسائل زیست محیطی اعالم کردهاند .پتروشیمی

کنون عالوه بر دفن پســماندهای خود ،پســماندهای صنعتی دیگر

پتروشــیمی بندرامام در حوزه محیط زیســت و نیز بنا بر گزارشات

غیرآلوده بودن واحدهای تولیدی و عملیاتی این شرکت را تصدیق

تمامی خروجیهای پتروشــیمی بندرامام ،توســط آزمایشــگاه مورد

مقام عمل اثبات کرده تا جایی که به دفعات سازمان حفاظت محیط

در منطقــه ،نخســتین مرکــز دفن بهداشــتی پســماندهای صنعتی

و اظهار داشت پروژهایی که در پتروشیمی بندرامام اجرایی شده در

مراجع ذیربط ارائه خواهد شد .این گزارش میافزاید ،پتروشیمی

شد ،محمود رضایی مدیرکل دفتر بررسی و و مقابله با آلودگیهای

شرکت بعنوان مجموعهای پیشرو و پویا در تمامی حوزههای زیست
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آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

(

مجمـع عمومی عـادی

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء و سهامداران شرکت تعاونی مهر 2مشاغل آزاد کرمانشاه می رساند جلسه مجمع عمومی

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

عادی نوبت اول راس ساعت 3بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ  1400 /08 /03در محل سالن سپه واقع در خیابان گمرک
(
تد
نوب
م)
و

شرکت فرودگاهها
و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان فارس

آگهی مزایده شماره 1400-2

شناسه آگهی 1202118 :

بـه اسـتناد مجـوز شـماره  56333مـورخ  1400/6/13ذیحسـاب و مدیـركل امـور مالـی و درآمـد
شـركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،اداره كل فرودگاههای اسـتان فارس در نظر دارد از
طریق مزایده عمومی نسبت به فروش  188عدد باطری مستعمل بر اساس آمپر اقدام نماید.
تاریخ بارگذاری در سامانه :
دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ  1400/7/17لغایت دوشنبه  1400/7/26از طریق درگاه
سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت ( سـتاد ) بـه آدرس  www.setadiran.ir :انجـام خواهـد
گردید.
ضمنا ًمهلت ارسال اسناد در سامانه از تاریخ  1400/7/17لغایت  1400/8/1می باشد.
از كلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت روزهای سه شنبه
 1400/7/20و چهارشـنبه  1400/7/21از سـاعت  08:30الی  13:00به آدرس  :شـیراز  ،فرودگاه
شهید دستغیب  ،ساختمان اداره کل فرودگاههای استان فارس مراجعه نمایند.
تاریخ بازگشایی پاكات در سامانه ستاد ایران 1400/8/4 :

نوبت  : 1روزنامه خبر جنوب  1400/7/17نوبت  : 2روزنامه عصر اقتصاد 1400/7/18

راس ساعت و تاریخ مقرر حضور بهم رسانید ضمنا ً به استناد ماده  5آئین نامه تبصره 3ماده  33قانون بخش تعاون

به شماره ثبت  78707و شناسه ملی 10101235454

بدینوسـیله از کلیه سـهامداران شـرکت و یا وکیل قانونی آنها دعوت بعمل میآید
در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده کـه در تاریـخ 1400/08/05
سـاعت  10صبـح در محـل قانونـی شـرکت واقـع در تهـران – محلـه کاووسـیه –
خیابان گاندی جنوبی – بزرگراه شهید حقانی – پالک  – 36طبقه  – 2واحد 5

اقتصاد جمهوری اسالمی ایران هر یک از اعضاء شرکت می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع
به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار نمایند.
دستورات جلسه:
 -1گزارش عملکرد تعاونی توسط مدیر عامل و هیات مدیره

تشـکیل مـی گـردد  ،حضـور بهـم رسـانند .
دستور جلسه :

 -2تسمیع گزارش بازرسین در مورد صورت های مالی

 -1تصویب صورتهای مالی منتهی به 13۹۹/12/30

 -3تصویب صورت های مالی منتهی به 13۹۹ / 12 / 2۹

 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 -4تصویب بودجه سال 1401

 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد

هیات مدیره تعاونی مسکن مهر 2استان کرمانشاه (مشاغل آزاد)

هیات مدیره  -شرکت فنی مهندسی توان کاران صنعت پارس
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شماره مناقصه

موضوع مناقصه

محل اجراء

مبلغ برآورد براساس فهرست بهاء
سال  1400ابنیه و ساختمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1400/66

احیاء ،بهسازی و نوسازی بازار محله
سیف و صفا

خرمشهر

16.458.187.783

823.000.000

1400/67

بهسازی معابر و دفع آبهای سطحی
محله زیباشهر

اندیمشک

5.255.484.136

263.000.000

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

(

 -1نام دستگاه مناقصه مناقصه گزار :اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
 -2انواع تضمین شرکت در مناقصه:
 -1-2ضمانت نامه بانکی بنام شرکت بازآفرینی شهری ایران صادر و در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
 -2-2فیش نقدی (اصل فیش بانکی) مبنی بر واریز وجه نقد بحساب سپرده شرکت بازآفرینی شهری ایران به شماره شبا
 IR 610100004001037207143663بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت بازآفرینی شهری ایران صادر و در پاکت (الف) به دستگاه
مناقصه گزار تسلیم شود.
 -3مهلت ،زمان و محل دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  1400/7/19لغایت ( 1400/7/24تا ساعت  )19از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir
 -4زمان و محل ارائه پیشنهادها :تا ساعت  17روز چهارشنبه مورخ  1400/8/5از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمیباشد .ضمانتنامه یا فیش واریزی ،هم بصورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر
بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی (پاکت الف با درج شماره و موضوع مناقصه) به آدرس :امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل
راه و شهرسازی خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت  13مورخ  1400/8/5تحویل گردد.
توجه :زمان تحویل پاکت الف تا ساعت  13میباشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمیشود.
 -5زمان و محل بررسی پیشنهادها :ساعت  8روز شنبه مورخ  1400/8/8به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و
شهرسازی خوزستان – سالن جلسات

نوب

شناسهآگهی 1204587 :
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آگهـی مناقصه عمومی یک مرحلـه ای

آگهــی فـراخوان

ل)

ادارهکلراه و شهرسازی
استان خوزستان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت فنی مهندسی توان کاران صنعت پارس ( سهامی خاص )

روبروی اداره گمرک برگزار می گردد .خواهشمند است جهت تصمیم گیری در خصوص دستورات جلسه مشروحه ذیل

فراخوان 1400 - 10

ادارهکـل راه و شهرسازی
استان قزوین

شناسه آگهی1204687 :

بدینوسیله به اطالع میرساند اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد دو قطعه زمین با کاربری آموزشی در اراضی شهر قزوین به شرح جدول
ذیل از طریق فراخوان عمومی در قالب ماده  100قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بصورت نقد و اقساط با شرایط (حداقل  %25نقد الباقی در
اقساط  5ساله) به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ( دارندگان موافقتنامه اصولی از اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین برای مناطق معرفی شده )
و صرفا با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( )setadiran.irواگذار نماید.
ردیف

پالک ثبتی

مساحت
(مترمربع)

قیمت پایه هرمتر
مربع(ریال)

قیمت کل (ریال)

سپرده شرکت در
فراخوان (ریال)

آدرس

1

 2/282/94فرعی از  41/43اصلی
بخش  5قزوین (بلوک  22قزوین)

1056/42

60000000

63385200000

3169260000

مینودر،ضلع شمال پارک پامچال ،
بازارچه پوشینه بافت

2

 90فرعی از  43اصلی
بخش  5قزوین (غیاث آباد)

1350/70

140000000

189098000000

9454900000

غیاث آباد  ،چهارراه سونا  ،برخیابان
ساحل  ،همجوار اتاقک پست از ضلع غربی

تاریخ انتشار  1400/7/18 :و  1400/7/19مهلت دریافت اسناد  1400/7/21 :تاریخ بازدید  1400/7/22 :مهلت ارسال پیشنهاد 1400/8/1 :
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حیات دوباره گردشگری
کاشان بعد از پایان پیک
پنجم کرونا

ادامه از صفحه ۱

جمهوری آذربایجان
در آستانه حذف از کریدور
جنوب به شمال ایران

مســئول کمیتــه آمــار و برنامهریزی ســتاد اجرایی

ســفر شهرســتان کاشان از بازدید بیش از  ۱۹هزار نفر

این محموله ،طی  ۱۲روز مسیری به طول  ۸هزار

گردشگر از بناهای تاریخی کاشان در تعطیالت پایانی

و  ۶۹۶کیلومتــر را پشــت ســر گذاشــته و ایــن در حالی

هفته گذشته خبر داد.

اســت کــه طیکــردن همیــن مســیر از طریــق دریایــی،

علیرضــا عبدالــهزاده بــا اعــام خبــر فــوق افــزود:

حدود یک ماه زمان میطلبد .نکته اینجا است که این

 ۱۸هــزار و  ۹۷۸از ایــن تعــداد مســافر داخلــی و ۱۸۷

مســیر به عنوان بخشــی از پروژه «راه ابریشم جدید»

گردشــگران خارجــی بودنــد کــه از  ۱۴مهــر تــا پایــان ۱۶

(موســوم به طــرح «یک کمربند-یک جــاده») ،قرار بود

مهر  ۱۴۰۰از  ۶بنای تاریخی شهرکاشان بازدید کردند.

از ایــران هــم عبــور کنــد و به این ترتیب ،ایران بخشــی

او گفــت :مجموعــه جهانــی باغ فین بــا بیش از ۱۰

از «راه ابریشم» کهن را احیا کند و به درآمد ترانزیتی

هزار بازدیدکننده در صدر بازديدها قرار داشــته اســت،

باالیی برسد.

خانــه تاریخــی طباطبایی با  ۳هــزار و  ۵۷۰بازدیدکننده

محمــود احمدینــژاد در دوران ریاســت جمهــوری

در رده دوم ،خانــه تاریخــی بروجــردی با  ۲هزار و ۲۵۰

خــود اعــام کــرد کــه خط آهن شــمال شــرق کشــور به

بازدید در رده ســوم ،حمام ســلطان امیر احمد و موزه

ترکمنستان متصل شده ،اما این مسیر ،در واقع هنوز

ملــی کاشــان و محوطــه باســتانی ســیلک ،در ردههــای

هــم عملیاتــی نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه

بعــدی بازدیــد گردشــگران داخلــی و خارجــی در بیــن

دولــت حســن روحانــی هــم با وجــود وعدههــای مکرر،

بناهای تاریخی کاشان قرار دارد.

نتوانســته مســیر کوتــاه رشت-آســتارا را تکمیــل کند تا
راهآهــن ایــران و جمهوریآذربایجان بــه یکدیگر متصل
شوند.

هــر دو ایــن مســیرهای ریلــی ،در واقــع قــرار بــود

نقش ایران به عنوان یکی از کلیدیترین قطعات پازل

تکمیــل «راه ابریشــم» جدیــد را پررنگ کننــد؛ اما حاال

ترکیــه با پیشدســتی ،عما ایــران را از این برنامه کنار
گذاشته است.

عکــس ایــران ،ترکیــه در طــول دو دهــه اخیــر،
بــر
ِ

بیشترین تاش خود را به کار گرفته تا در نقشه آینده
امکان
قــدرت اقتصــادی در جهــان که یکــی از ارکان آن
ِ
ترانزیت گســتردهتر کاال اســت ،جایی برای خود دست
و پــا کنــد .بــا ایــن حــال بــه نظــر میآیــد ایــن بــار ایران
ســاکت ننشســته اســت و میخواهد مزیت ارتباطی و

اتصال کریدور شــمال-جنوب را به هر صورتی که شده
حفــظ کنــد؛ از ایــن رو بــه حــذف آذربایجــان بــه عنوان

یکی از اقدامات فکر کرده است .به همین دلیل است
که هفته گذشــته مدیرعامل شــرکت ســاخت و توسعه

زیریناهــای حمــل و نقــل ایــران بــه ایــروان رفت و پس
از بازگشــت ،روز گذشــته بــه خبرگــزاری ایلنــا از توافق
برای ســاخت کریدور ترانزیتی جدید ایران -ارمنســتان-

گرجستان خبر داده است که به موجب آن آذربایجان
از مســیر ترانزیتی ایران به روســیه و حتی اروپا حذف

می شود.

خیــرهللا خادمــی در ایــن گفتوگــو از مذاکــره

رئیس سازمان صمت استان ۹۵ :درصد ارز حاصل
از صادرات در استان اصفهان بازگشته است

میرساند ،اعام آمادگی کردهایم.

او ادامــه داد :البتــه ایــن کریــدور جدیــد ترانزیتی

جدا از ســاخت مسیر جایگزین گوریس -قاپان است و
درباره ســاخت مســیر جایگزین یا همان جاده تاتو هم

به توافقاتی رسیدیم.

خادمــی گفــت :اکنون یک مســیر ارتباطــی از مرز

نــوردوز در آذربایجــان شــرقی تا مرکز کشــور ایروان به

طــول حــدود  ۴۰۰کیلومتــر وجــود دارد کــه ایــن مســیر
بــه عنــوان کریــدور شــمال -جنــوب بــه مــرز گرجســتان
میرســد و عما این مســیر بخشــی از کریدور شــمال-

جنوب کشــورمان محســوب میشــود که از این مســیر
از طریــق ارمنســتان و گرجســتان بــه حــوزه قفقاز و در

نهایت به اروپا متصل می شویم.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی دربــاره محــور

مذاکــرات بــا طــرف ارمنــی گفــت :دربــاره دو موضوع با

اســت .بنابراین احداث مســیر جایگزین در دو واریانت

موضــوع مــورد توافــق بــود و در برنامــه کار قــرار گرفته
است.

او افــزود :واریانــت اول؛ عمــا از قاپان به ســمت

تاتــو اســت و از تاتــو بــه ســی ســیان مــیرود .از آنجــا
کــه شــهر تاتــو یــک شــهر تفریحــی اســت ،جــادهای

بخشــی از آن جاده آســفالته اســت و مشــکلی در آن

محدوده وجود ندارد .بخش باقی مانده آن حدود ۲۰
کیلومتر بوده که  ۱۰کیلومتر آن آســفالت باقی مانده

و تا ســه هفته آینده عملیات آســفالت این محدود را

از صادرات در استان در سال جاری بازگشت

اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی

و وضــع را بــه ســمت پیشــرفت بیشــتر و بهتر

ثابــت طرحهــا را تامین کننــد ،افزود :بیش از

موفــق خاطرنشــان کــرد :در ایــن راســتا

فیزیکــی در اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه

همگانی از شروع پیک ششم کرونا جلوگیری کرد .

انجمنهــای صنایــع ،اتــاق بازرگانــی ،خانــه

ســوله و بــرق ،آب و گاز نصــب شــده و بــرای

که با ایجاد زیرســاخت الزم در ابنیهها و اماکن اقامتی

موفق با توجه به نامگذاری سال  ۱۴۰۰با

بــر اســاس آن خدمــات الزم بــه مســافران داده شــود تا

شــده و ایــن خطــه در ایــن زمینــه رتبــه دوم
کشوری را به خود اختصاص داده است.

گمرک استان اصفهان اعام کرده است

که در نیمه نخست  ۱۴۰۰تشریفات صادرات

 ۱۳هــزار و  ۶۹۳فقــره اظهارنامــه بــه وزن یک

میلیــون و  ۶۴هــزار و  ۶۸۰تــن کاال به ارزش
 ۶۰۲میلیون و  ۳۳۵هزار دالر در پنج گمرک
اســتان اصفهــان انجــام پذیرفته اســت که در

مقایســه با ســال قبل از نظر تعداد  ۲۷درصد

و بــا همــکاری ســازمان صمت اصفهــان انجام

شد.

او بــا بیــان اینکــه حجــم صــادرات ســال

بــا کمــک بخــش خصوصــی ،تشــکلها و

بــوده اســت ،ابــراز امیدواری کرد که در ســال

صنعــت و معــدن ،اتــاق اصنــاف و تعــاون

گذشــته از این اســتان بیش از  ۲میلیارد دالر

جــاری نیــز بتوانیم افزایش قابل توجهی را در

حجم صادرات استان داشته باشیم.

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت

اصفهــان بــا بیــان اینکه وضع امســال اســتان

 ،از حیث وزن  ۲۹درصد واز لحاظ ارزش ۷۲

اصفهــان در مقایســه بــا ســال گذشــته در

ایــرج موفــق دیــروز در گفتوگــو بــا

است ،افزود :بهدنبال آن هستیم که میزهای

درصد رشد داشته است.

صنایع سوق دهیم.

بخش صادرات کاال رشد قابل توجهی داشته

بهدنبــال آن هســتیم کــه شــرایط را بــرای
فعالیــت همــه کارآفرینــان ،صنعتگــران،

معدنکاران و تاجران روانتر کنیم.

او ادامــه داد :حــدود پنــج هــزار طرح در

دست اجرا در این استان وجود دارد که برای
تامین ،تکمیل و تعمیر ماشین آالت خود نیاز

 ۲هــزار و  ۵۰طــرح باالی  ۴۰درصد پیشــرفت

بهداشــتی و دســتورالعملها و همچنین واکسیناسیون

مراحــل خریــد زمیــن ،دیواریکشــی ،احــداث

معــاون اداره کاشــان در پایــان ابراز امیــدواری کرد

خرید ماشینآالت نیازمند وام هستند.

عنوان «تولیــد؛ پشــتیبانیها ،مانعزداییها»

طرحهــا بــه مــدار تولیــد بــا رعایــت ماحظات

افزایش  ۳۵درصدی
بازرسی از واحدهای صنفی
کهگیلویه و بویراحمد

تاکیــد کــرد :پیگیریهــای الزم بــرای ورود این
زیستمحیطی در حال انجام است.

ایجاد  40هزار شغل جدید در شهرستان مشهد در نیمه
نخست سال

رئیــس ســازمان صنعــت  ،معــدن و تجــارت

کهگیلویه و بویراحمد از افزایش  ۳۵درصدی بازرســی
از واحدهای صنفی ،تولیدی و توزیعی استان از ابتدای
فروردین تا پایان شــهریور امســال در مقایســه با مدت

مشابه پارسال خبر داد.

بــه گــزارش ایرنــا ،ســاالر حســینپور دیــروز افزود:

معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری

درصد تعهد اشــتغال در مشــهد محقق شــده

خراســان رضــوی را  ۱۶۲هــزار شــغل اعــام و

او ،شــمار واحدهــای صنعتــی و معدنــی

امســال  ۳۹هــزار و  ۸۷۲فرصــت شــغلی در

جدیــد ثبــت شــده در ایــن شهرســتان مربــوط

شــغل تعهد شــده در اســتان سهم شهرستان

عنوان کرد و افزود :سه هزار و  ۷۵۹واحد از

مشــهد اعــالم کــرد کــه طــی نیمــه نخســت
این شهرستان ایجاد شده است.

اســت .او ادامــه داد :بخــش عمــده اشــتغال

بــه اداره صنعت ،معدن و تجارت بوده اســت

شــکوه میرشــاهی دیــروز در گفتوگــو

و پــس از آن ادارات راه و شهرســازی ،جهــاد

بــرای دســتگاههای اجرایی این شهرســتان در

بعدی ایجاد شغل در میان  ۱۷دستگاه اداری

بــا ایرنــا افــزود :مجمــوع تعهد ایجاد اشــتغال
چارچــوب برنامههای ســال جــاری  ۵۸هزار و

 ۴۷۸شــغل جدیــد بــوده اســت که بر اســاس

آمار ثبت فرصتهای شــغلی تازه تاکنون ۶۸

کشــاورزی ،بهزیســتی و راهــداری در ردههای
و اجرایی قرار گرفتهاند.

معاون برنامهریزی و توســعه فرمانداری

مشــهد مشاغل تعهد شــده امسال در استان

بیــان کــرد :بدیــن ترتیــب یــک ســوم از ایجــاد

مشهد است.

در ایــن شهرســتان را چهار هزار و  ۴۳۸واحد
ایــن تعــداد در بخــش صنعــت ۵۱۰ ،واحــد در

میرشــاهی با بیان اینکه  ۱۲۰هزار واحد

حوزه کشــاورزی و صنایع تبدیلی و  ۱۶۹واحد

مشــهد وجــود دارنــد ،گفــت ۵۹.۵ :درصــد

شهرســتان مشــهد با ســه و نیم میلیون

صنفــی دارای پروانــه کســب در شهرســتان

واحدهــای صنفــی ایــن شهرســتان در بخــش

خدمــات ۳۶ ،درصــد در بخــش صنعت و ۴.۵
درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

حمــل و نقــل ادامــه داد :بنابراین بــا تکمیل این جاده
یــک راه جایگزینــی مــوازی جــاده قبلــی ایجــاد خواهد

شــد تا بــدون عبور از آذربایجان به ارمنســتان متصل
شویم.

خادمــی بــا بیان اینکه تا ســه هفتــه آینده مرحله

اول مسیر جایگزین احداث خواهد شد ،گفت :مشکل
اصلی ،بخش گردنههای ســخت این مســیر و واریانت

جدیــد اســت کــه تریلیهــا بــه ســختی ازایــن محــدوده
عبــور میکننــد .البتــه پــس از رفتار آذربایجان بخشــی
از ترافیــک خودروهــای ســبک و کامیونهای  ۶چرخ به

این مسیر منتقل شد؛ اما همانطور که گفته شد ۱۰

کیلومتر از این مســیر خاکی اســت تا ســه هفته آینده

عملیات آسفالت آن به پایان میرسد.

معــاون وزیــر راه وشهرســازی بــا مــرور جزییــات

واریانــت دوم مرحلــه دوم گفت :احــداث واریانت دوم

از تاتو به سیســیان برای رفع گردنههای مذکور اســت
که عملیات ساخت ان آغاز شده و دو پیمانکار در حال
فعالیــت در ایــن مســیر هســتند که عملیــات احداث و

تکمیل این مسیر در چند ماه آینده به پایان میرسد.

وی با تاکید بر اینکه با ساخت این مسیر مشکل

ایــن محــور به طــور دائمــی برطرف میشــود و کاما به

عنــوان یــک مســیر جایگزیــن کار خواهــد کــرد ،افــزود:
ایــران از طریــق شــرکتهای بخــش خصوصــی بــرای

مشــارکت در ســاخت مســیر جایگزیــن اعــام آمادگــی
کرده است.

امکان بررســی وضعی واکسیناســیون افراد را داشــت و
بتوانیم محیط ایمن را برای آنها فراهم آوریم .

به تسهیات بانکی دارند.

نیز در بخش معدن فعالیت دارند.

نفــر جمعیــت و  ۹هــزار و  ۸۱کیلومتــر مربــع
مســاحت شامل سه بخش مرکزی ،احمدآباد

و رضویه ۱۱ ،دهستان و  ۳۵۷روستا است.

بازرســیهای هدفمند و کنترل و نظارت بر بازار اســتان

در  ۶مــاه نخســت ســال جــاری کاهــش  ۲۱درصــدی
تعــداد تخلفــات را در پــی داشــته اســت .او اظهــار کــرد:

در  ۶مــاه اول ســال جــاری در راســتای کنتــرل و نظــارت
بــر بــازار اســتان بــا انجــام بیــش از  ۶۰هــزار بازرســی،
یــک هــزار و  ۶۷پرونــده تخلــف بــرای واحدهــای صنفــی

متخلف تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات
حکومتــی اســتان ارســال شــده اســت .رئیــس ســازمان
صمت کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :این بازرسیها

منجــر بــه کشــف  ۲هــزار و  ۸۴تخلــف بــا ارزش ریالــی
 ۱۱۷میلیــارد و ۹۷۲میلیــون ریال شــد .حســینپور بیان
کــرد :در همیــن مــدت ســه هــزار و  ۵۸۴فقــره بازرســی
از واحدهــای نانوایــی اســتان انجام که بــرای  ۲۶۸واحد

 ۳۸سرمایهگذار در شهرکهای صنعتی تاکستان جذب شدند
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی

اســتان قزویــن از جذب  ۳۸ســرمایهگذار در

نیمه نخســت ســال جاری در  ۲شهرک و یک
ناحیه صنعتی شهرستان تاکستان خبر داد.

حمیدرضــا خانپــور دیــروز در گفتوگــو

بــا ایرنــا در حاشــیه بازدیــد از شــهرک صنعتی

خرمدشت افزود :برآورد سرمایهگذاری جذب

شــده در ایــن شــهرکها  ۳۴هــزار و ۹۰۸
میلیارد ریال است.

او یــادآور شــد :بیشــترین میــزان جــذب

ســرمایهگذار در بیــن شــهرکهای صنعتــی

ایــن شهرســتان و همچنین اســتان طی مدت

یــاد شــده بــا  ۳۲مــورد به شــهرک خرمدشــت
اختصاص دارد.

ایــن مســئول گفــت :در شــهرک صنعتی

حیدریــه نیــز طی ایــن مدت یک ســرمایهگذار
و در ناحیــه صنعتــی اســفرورین نیــز پنــج

سرمایهگذار جذب شدهاند.

خانپــور اظهــار کــرد ۸۲ :هکتــار زمیــن

طــی نیمه نخســت امســال به ســرمایهگذاران
متقاضــی در شــهرکهای صنعتــی تاکســتان

(شــهرک خرمدشــت ،حیدریــه و ناحیــه

اسفرورین) واگذار شده است.

او بیــان کــرد :بــا راه انــدازی واحدهــای

تولیــدی مربــوط بــه ایــن ســرمایهگذاران بــه
صــورت مســتقیم بــرای  ۲هــزار و  ۹۶۷نفــر

در شــهرکهای صنعتی شهرســتان تاکســتان
اشتغالزایی میشود.

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتی

اســتان قزویــن بــا بیــان اینکــه در شهرســتان

تاکســتان ،اراضی قابل توجهی برای اســتقرار
صنایــع ،آمادهســازی و دارای زیرســاخت
شــدهاند ،یــادآور شــد :خرمدشــت از حیــث

منطقه در آســتانه فصل ســرما ،بارندگیها آغاز شــده
است.

او در ادامــه گفــت :صنعــت گردشــگری جایــگاه

است و باید با انجام اقدامات پیشگیرانه و رعایت اصول

اصفهــان اعــالم کرد که  ۹۵درصد ارز حاصل

صادرکننــدگان اســتان اصفهــان بــا کمک ویژه

میــز را اســتان اصفهــان برعهــده دارد افزایش

بــه پایــان میرســد البته باید توجه داشــت کــه در این

مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای

مراکز اقامتی تحت پوشش این اداره اقامت داشته اند.

اصفهان با بیان اینکه از بانکها باید سرمایه

آگهی احراز تصرفات ،موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرائی آن
مصوب 90/9/20
نظر به اینکه به اسـتناد رای شـماره  140060301026000346تاریخ صدور 1400/06/19
موضوع پرونده کاسـه شـماره  1398114401026000013هیئت رسـیدگی کننده قانون
صدرالذکـر مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک قلهـک تهـران ،تصرفـات بامنـازع
آقـای علـی اصغـر کمالـی فرزنـد محمـد علـی بشـماره شناسـنامه  512و دارای کـد ملـی
 0792589319صادره از سبزوار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
در آن بمساحت ( 133/60مترمربع) یکصدو سی و سه متر و شصت دسیمتر مربع در

قسـمتی از پاکهـای ثبتـی  483فرعـی از  43اصلـی واقـع در بخـش  11تهـران حـوزه ثبتی
قلهک به نشانی میدان هروی بلوار گلزار ،خیابان  15پاکهای  41و  43و  45تعمیرگاه
تکنـو و بیمـه ایـران انتقالـی و واگـذار شـده از مهنـاز دادشـی احـراز شـده و جهـت اجـرا و
صـدور سـند مالکیـت طـی نامـه شـماره  140060301026000347تاریـخ  1400/06/19بـه
این اداره اعام گردیده است لذا به استناد ماده  3قانون مذکور مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت
بـه موضـوع صـدور سـند بنـام متقاضـی مذکـور هرگونـه اعتراضـی دارنـد ظـرف مهلـت دو
مـاه از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی ،بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـام اعتـراض و اخـذ
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه دادگاه
عمومی محل وقوع ملک تقدیم نموده و گواهی مربوطه را از دادگاه اخذ و به این اداره
تحویـل نمایـد ،در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر ،سـند مالکیت وفق
مقـررات صـادر خواهـد گردید/.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/8/3 :
م الف  / 13265شناسه آگهی 1202311
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

متخلــف پرونــده تخلــف صنفــی بــه ارزش ریالــی ۹۲۹
میلیــون ریــال تشــکیل و بــرای رســیدگی و ســیر مراحل

قانونــی بــه تعزیــرات حکومتی اســتان ارجاع شــد .او در

مســاحت در نظــر گرفتــه شــده برای اســتقرار
صنایــع از بزرگتریــن شــهرکهای صنعتــی

کشور به شمار میرود.
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طــول ایــن جاده جایگزین ،حدود  ۳۰تا  ۳۵کیلومتر و

 ۱۷۰۰نفــر مســافر داخلــی و  ۲۰نفــر مســافر خارجی در

خانوارهای این شهر به نوعی با این صنعت گره خورده

عصــــــر اقتصــــــــــاد

کیلومتر از منطقه گوریس به این مسیر میرسیم که

کاشان در سفرهای چند روز اخیر افزود  :از این تعداد

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

آدرس ســــایت روزنــــامــه

آسفالتشــده دارد امــا با جــاده آنتی پس از حدود ۲۱

اســکان بیش از هزار و  ۷۰۰نفر در مراکز اقامتی دائم

ایرنــا افــزود :بازگشــت ارز و تعهــد ارزی

ســریعا یــک مســیر جایگزینــی ایجاد شــود کــه دیگر از

بــرای ارمنیهــا هــم حائــز اهمیــت و خواســت آنها هم

روزهای خوب را برای کاشان میدهد .عبدالهزاده درباره

توســعه صــادرات ملــی را کــه مســوولیت ۱۰

کشــور ارمنســتان وارد مذاکــره شــدیم :اول اینکــه باید

خــاک آذربایجــان تــرددی انجــام نشــود و ایــن موضــوع

رتبه اول در اســتان را داشــته و این موضوع نوید شروع

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت

و گفــت :ارمنســتان بــه دنبــال ســاخت جــاده ترانزیتی
ساخت این مسیر جدید که کشورمان را به گرجستان

کاشــان در این چند روز رتبه چهارم بازدید در کشــور و

بسیار مهمی در این شهرستان دارد و درآمد بسیاری از

بــا ارمنیهــا بــرای احــداث یــک کریــدور جدیــد خبر داد
جدید از ایران تا گرجستان است که برای مشارکت در

معــاون اداره کاشــان ادامــه داد :بــاغ تاریخــی فین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شـماره  140060301078000634مورخ  1400/06/30هیات اول

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافـت آبـاد تهـران
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای میثـم لشـکری فرزنـد رجبعلـی

بشـماره شناسـنامه  3747صادره از تهران در ششـدانگ یک قطعه زمین
بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت  213/80مترمربـع در قسـمتی از پـاک
 2283فرعـی از  2اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  2253فرعـی از
 2اصلـی واقـع در بخـش  12تهـران خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه

حیدرعلـی محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم

و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ،بدیهـی اسـت در
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند
مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/8/3 :
م الف  / 13263شناسه آگهی 1202300

جمشید مهرآسا – رئیس ثبت اسناد و امالک

ادامه گفت :مردم میتوانند هرگونه تخلف صنفی را با
شــماره  ۱۲۴سامانه ستاد خبری سازمان صنعت،معدن

و تجارت در میان بگذارند تا رسیدگی شود.

مفقودی
دانشنامه مقطع کارشناسی شماره  514398به تاریخ
 1381/11/7دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد زنجـان بنـام
آقـای امیرحسـین کمـاری زاده اصـل مفقـود گردیـده و از
درجـه اعتبـار سـاقط میباشـد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت ماشینهای هوشمند هزاره سوم

پاسارگاد آریان (سهامی خاص)(در حال تصفیه) به شماره ثبت  471079و شناسه ملی 14004854737
بدینوسـیله از کلیـه صاحبـان محتـرم سـهام شـرکت دعـوت بعمـل میآیـد در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور
فوق العاده شـرکت در سـاعت  8صبح مورخ  1400/8/1در محل تهران ،خیابان مطهری ،نبش سـهروری ،پاک

 94طبقـه پنجـم ،کدپسـتی  1578775537حضـور بهم رسـانند.

دسـتور جلسـه - :ارائـه گـزارش مدیـر تصفیـه در خصـوص اقدامـات مربـوط بـه امـر تصفیـه  -ارائـه گـزارش مدیـر

تصفیـه در خصـوص صـورت دارایـی منقـول و غیـر منقـول و ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت  -بررسـی و
تصویـب گـزارش صورتهـای مالـی منتهـی بـه  - 99/12/30بررسـی تمدیـد مـدت ماموریـت مدیـر تصفیـه  -تعییـن

حق الزحمه مدیر تصفیه

مدیر تصفیه شرکت ماشینهای هوشمند هزاره سوم پاسارگاد آریان

«گواهی حصر وراثت»

تاریـخ رسـیدگی 1400/07/11 :شـماره پرونـده 140041920000550865 :خواهـان :طاهـره

حسـنی نـژاد بـه آدرس :باشـت – خیابـان شـهید فهمیـده خوانـده« :شـورای حـل اختـاف

شهرسـتان باشـت» خواسـته :گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده :شـورای حـل

اختاف شعبه یک شهرستان باشت خانم طاهره حسنی نژاد به شماره شناسنامه  840به

اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره پرونده
 140041920000550865تقدیم این شـورا نموده چنین اشـعار داشـته که شـادروان کوکب

عـوض پـور چهـار راه گشـین بـه شـماره شناسـنامه  907در تاریـخ  1400/04/26در اقامتـگاه

دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از :دو فرزنـد ذکـور بنامهـای  -1قائـم

حسـنی نـژاد بـه شـماره شناسـنامه  -2 ،426-991007-0سـید مقـداد حسـنی نـژاد بـه شـماره

شناسنامه  22و چهار فرزند اناث بنامهای  -1مطهره حسنی نژاد به شماره شناسنامه ،841

 -2ناهید حسـنی نژاد به شـماره شناسـنامه  -3ماهیجان حسـنی نژاد به شـماره شناسـنامه
 -4 ،19طاهـره حسـنی نـژاد بـه شـماره شناسـنامه  840و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری

نـدارد و الغیـر .اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا

چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده
در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فوق صادر می گـردد .اعتبار قانونی این

گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال «نامحـدود» اسـت.

رضا اسماعیلی مهر  -قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

04:43

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

06:07

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

اوقات شرعی

اذان ظهر
اذان مغرب

11:51
17:54

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

موشکنیسانآبیواردمیشود
راضیه حسینی

رئیســی« :مــا تکنولــوژی صنعــت موشــکی را در

خودروســازی ســرازیر نکردیــم .بعضیهــا میگویند چرا
شــما موشــک میســازید امــا در صنعــت خودروســازی

مرکز آمار اعالم کرد تورم اجارهنامههای

تکنولــوژی صنعــت موشــکی را در صنعت خودروســازی

تمدیدی در تابســتان امســال به  ۴۶.۹درصد

کنیــد

کرونا سقف افزایش اجاره بها در تمدیدها را

صنعــت موشــکی در

بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران ،در فصــل

میشــد چــه اتفاقــی

واحدهای مسکونی در مناطق شهری ،به عدد

چنــد تــا از محصــوالت

درصد افزایش داشته است.

در سایت روزنامه بخوانید:

سرازیر نکردیم».

اگــر

تصــور

خودروســازی

تکنولــوژی

رســیده اســت؛ این در حالی اســت که ســتاد

ســرازیر

میافتــاد؟ بگذاریــد بــا

 ۲۴۴.۱رســید کــه نســبت بــه فصل قبــل 0.8

پرایدموشک فیسلیفت توربو:

هنوز به جو زمین نرسیده چهار در ،خود بهخود متالشی
میشــود .اصــال ًجــای نگرانی نیســت ،فقط کافی اســت

درصــد تغییرات شــاخص قیمت اجــاره بها در

فصل تابســتان  ١۴٠٠نســبت به فصل مشابه

خوب قفل نمیشود و شما به بیرون پرت خواهید شد.

اســت کــه نســبت به فصــل بهــار ٢٩.١( ١۴٠٠

رویش نوشته «سایپا مطمئن» برای شما در نظر گرفته

میدهد.

فرود ایمنی داشــته باشــید .البته چند مورد محدود هم

بــه نقطــه بــا  ۴١.٨درصــد مربــوط بــه اســتان

کمربنــد خــود را محکــم ببندیــد .هرچند گاهــی کمربند

بــاز هــم جــای نگرانــی نیســت .یک چتــر نجــات زیبا که

درصــد) ۴.۴ ،واحــد درصــد کاهــش نشــان

شــده اســت و میتوانید با خیال راحت آن را باز کنید و

در ایــن فصل بیشــترین نرخ تورم نقطه

داشــتیم کــه بــه جــای سرنشــین ،چتر نجات خــودرو باز

لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با

نشســته اســت مطمئن باشــید مــا در تالش هســتیم تا
این خطاها را به حداقل برسانیم.

دناموشک پالس توربوی فولآپشن:

بــدون هیــچ دردســری بــه مــاه ســفر کنیــد و

عکسهــای ســلفی بهیادماندنــی بگیریــد .ایــن خــودرو
شما را بدون هیچ خطری ،حتی بهتر از فضاپیمای ایالن
ماســک بــه مــاه خواهد بود .این تکنولــوژی ،منحصرا ً در

دســت مــا ایرانیهاســت و کشــورهای مختلفــی برای به

دســت آوردن آن صــف کشــیدهاند .همین دیــروز مالک

شــرکت فــراری طــی یــک تمــاس تلفنــی نزدیــک بــود به

گریــه بیفتــد از بــس التماس کــرد و ما گفتیــم نه .دیگر
از شــرکتهای کــرهای و ژاپنــی نگوییــم کــه اصــال ًجواب
تلفنشان را نمیدهیم.

اکنــون فقــط تمرکزمــان روی تولید داخلی اســت و

و شــیرینی بــه مناســبت هفته ناجا در جمــع خبرنگاران

اظهار کرد :از روز گذشته ناجا با شعار پلیس هوشمند

و امنیــت پایــدار آغــاز شــد .وی افــزود :در ایــن هفتــه
تسهیالت ترخیص خودرو ،تقسیط جرایم رانندگی جزو

برنامههــای مــا قرار دارد .رئیــس پلیس پایتخت تصریح

کرد :برنامه ما این است که مدت زمان رسیدن مأموران

پلیــس بــه صحنهها کاهش یابد ،لذا تعداد گشــتهای
انتظامی ما در بحث پیشــگیری دو برابر شــده و حضور

مأمــوران در صحنههــا از  ۱۲دقیقــه بــه زیــر  ۱0دقیقــه
رســیده اســت .بــه گفتــه ســردار رحیمــی ،هدف مــا این
اســت که خدمترســانی به شــهروندان به نحو احســن

انجام شود و در این باره در تالش هستیم.

فصلی را در بین استانهای کشور داشتهاند.

سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۴.۷ ،درصد

نخستین روز از هفته ناجا در حاشیه مراسم توزیع گل

خدمــات مضاعفــی را بــه مردم ارائــه خواهیم داد ،بحث

درصــد بیشــترین و اســتان سیســتان و

ایــن خودروی خارقالعاده قابلیت فرســتادن شــما

شده و پراید با موفقیت و بدون هیچ صدمهای به زمین

سردار حسین رحیمی ،روز شنبه  ۱۷مهر  ۱۴00در

در ایــن فصــل اســتان لرســتان بــا ۲۷.۵

بلوچســتان بــا  ۲.۵درصــد کمترین نــرخ تورم

به فضا را دارد .البته چون بدنهاش کمی ضعیف اســت

زمان حضور پلیس در ماموریتها خبر داد.

در تهران  ۲۵درصد تعیین کرده بود.

تابســتان  ،١۴٠٠شــاخص قیمــت اجــاره بهــای

احتمالی آشنا شویم:

رئیــس پلیــس پایتخــت ،از کاهــش  ۲دقیقــهای

عکس shahrara :

مشــکل داریــد؟ جوابــش مشــخص اســت :چــون مــا

تورم اجارهنامههای تمدیدی تابستان امسال
به  ۴7درصد رسید

کاهش۲دقیقهایزمانحضور
پلیسدرمحلماموریتها

 ١٣.١درصد مربوط به اســتان خراســان رضوی

اســت .بــه عبارتــی در فصــل تابســتان ١۴٠٠

خانوارهــای اســتان لرســتان بــه طور متوســط

 ١٧.٢واحــد درصــد بیشــتر از میانگیــن کل
کشــور و خانوارهــای اســتان خراســان رضــوی

بــه طــور متوســط  ۱۱.۵واحــد درصــد کمتــر از

میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه
کردهاند.

نــرخ تــورم اجــاره بهــا در چهــار فصــل

منتهــی بــه فصــل تابســتان  ١۴٠٠برابــر ۲۷.۶
درصــد اســت .که اســتان کرمانشــاه بــا ۳۷.۵
درصد بیشــترین نرخ تورم و اســتان سیستان

و بلوچستان با  ١٣.٢درصد کمترین نرخ تورم
را داشتهاند.

همچنیــن در فصــل تابســتان ١۴٠٠

متوســط افزایــش هزینــه اجــاره بهــا بــرای کل
خانوارهایــی کــه تمدیــد قــرارداد داشــتهاند،

برابر با  ۴۶.۹درصد بوده است.

آخرینوضعاجرایممنوعیت
ومحدودیتهایترافیکی
ســخنگوی ناجــا ضمــن ارائــه آخریــن وضــع اجرای

طــرح ممنوعیتهــای ترافیکــی مرتبــط بــا کرونــا ،از
ارائــه پیشــنهاداتی از ســوی پلیــس در همیــن رابطه به

ستادملی مقابله با کرونا خبر داد.

سردار مهدی حاجیان در گفتوگو با ایسنا ،درباره

تصویب تعرفههای خدمات روانشناسی و مشاوره بعد از  ۱۸سال
ســازمان بازرســی کل کشــور اعالم کرد:

اســتانها و بازرســیهای کل امــور ســازمان

ایران» و با پیگیریهای انجامشــده بعد از ۱8

روانشناســی و مشــاوره جمهــوری اســالمی

و نتایــج بازرســی خــود را منعکــس کردهانــد

و همچنیــن تعرفــه خدمــات روانشناســی و

در جریــان بررســی عملکــرد «ســازمان نظــام
ایــران» و بــا پیگیریهــای انجامشــده بعــد
از  ۱۸ســال مجمــع عمومــی ســازمان نظــام

روانشناســی تشکیل شــده و همچنین تعرفه
خدمات روانشناسی و مشاوره برای نخستین
بار به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

بــه گــزارش ایســنا ،بازرســیهای کل

بازرسی کل کشور طی روزهای اخیر اقدامات
کــه یکــی از ایــن مــوارد تصویــب تعرفههــای

خدمات روانشناســی و مشــاوره سازمان نظام
روانشناســی بعد از  ۱8ســال اســت .بازرســی

امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل

کشــور ،در جریــان بررســی عملکرد «ســازمان
نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی

ســال مجمــع عمومــی ایــن ســازمان تشــکیل
مشــاوره برای نخســتین بار بــه تصویب هیأت

وزیــران رســید .بــر اســاس قانــون ،شــورای
مرکزی ســازمان نظام روانشناســی و مشــاوره

مکلــف بودنــد پیشــنهادهای الزم بــرای تعیین
یا تجدیدنظر در تعرفه خدمات روانشناسی و

مشــاوره را برای تصویب به هیات دولت ارائه

کننــد ولــی تــا ســال  ۹8اقدامی در این راســتا

انجــام نــداد که این موضوع موجب شــد ارقام
مختلف و بعضا ً هنگفتی توســط روانشناسان

و مشــاورین از مراجعیــن اخــذ شــود .از ســوی
دیگــر تعرفههــای مربــوط بــه ســالهای  ۹8تــا
 ۱۴00هم از ســوی هیات وزیران تائید نشــده

بود که با ورود و پیگیریهای سازمان بازرسی

از کمیســیون اجتماعــی هیــات وزیــران ،ایــن
تعرفهها به تصویب رسید.

آخرین وضع اجرای طرح محدودیتهای کرونایی تردد،
گفت :در حال حاضر آخرین مصوبه ســتاد ملی مقابله
بــا کرونــا پابرجاســت و بر این اســاس خــروج پالکهای

بومــی از شــهرهای قرمــز و نارنجــی کرونایــی و نیز ورود

پالکهای غیربومی به شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی

ممنوع بوده و مشمول جریمه خواهد شد.

وی دربــاره اجــرای طــرح منــع تردد شــبانه نیز اظهار

کــرد :در ایــن مورد تغییری ایجاد نشــده و طرح با تصمیم

ستادملی مقابله با کرونا در حال انجام است .سخنگوی
نیروی انتظامی ادامه داد :در این زمینه پلیس تصمیمگیر
نیســت و مــا هــر اقدامــی کــه بــرای تغییــر یــا برداشــتن

ممنوعیتهــا انجــام دهیــم ،منوط به تصمیم ســتاد ملی

مقابله با کروناست و تصمیم گیرنده پلیس نیست.

قرار است وانتموشک ،ونموشک و باسموشک را هم
بــه تولیداتمان اضافــه کنیم .بگذارید این خبر خوب را

هــم بدهیــم کــه به زودی موشــک نیســان آبــی هم وارد
بازار میشود .بهتر است همه فضاپیماها کنار بکشند،

چون نیسان آبی در راه است.

مدیرکلدفتربهبودتغذیهوزارت
بهداشت:افزایششاخص
سوءتغذیهدراستانهایمحروم
نگرانکنندهاست
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت

بهداشــت ،افزایــش ناامنــی غذایــی کــه بــه ویــژه در
مناطــق محــروم کشــور مشــاهده شــده اســت ،منجــر

بــه افزایش شــیوع ســوءتغذیه کــودکان زیر پنج ســال
و دیگــر گروههــای آســیبپذیر تغذیــهای ماننــد مادران
بــاردار و نوجوانــان ،کمبــود ریزمغذیهــا ماننــد کمبــود
آهن ،روی ،ویتامین آ و کمبود دریافت مواد پروتئینی

که شــواهد کمبود آن همیشــه در کشــور وجود داشته

است ،خواهد شد.

زهــرا عبداللهــی ،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت

بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در گفتوگو با ایلنا

دربــاره وضــع امنیــت غذایــی کشــور گفــت :در شــرایط
فعلــی بــا بحــران کرونــا و تبعــات اقتصــادی آن مواجــه

هستیم و عدهای از مردم شغلشان را از دست دادهاند
و یا درآمدشان کم شده است .از طرفی شاهد تغییرات
آب وهوایی و خشکســالی نیز هســتیم و خشکسالی در

یکی دو سال اخیر باعث شده است که با کاهش تولید

مواد غذایی در کشور مواجه باشیم.

او افــزود :مســاله دیگــر ایــن اســت کــه بــه دلیــل

تحریمهــای اقتصــادی ،مشــکالتی کــه در واردات و

صــادرات مــواد غذایــی در کشــور وجــود دارد ،افزایش
قیمــت مــواد غذایــی و گرانیهــا همگــی دســت بــه
دســت هــم دادهانــد که خطــر ناامنی غذایی در کشــور

مخصوصــا در اقشــار کــم درآمــد و دهکهــای درآمدی
پاییــن افزایش یابد.

عبداللهــی گفــت :وضعیــت چنــد اســتان کــم

برخــوردار کشــور از جملــه سیســتان و بلوچســتان،
هرمــزگان ،کرمــان ،خراســان جنوبــی و خوزســتان بــه
لحاظ امنیت غذایی نامطلوبتر اســت و درحال حاضر

ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه باتوجــه به مــواردی که به
آن اشــاره شــد ،یعنــی خشکســالی و وضــع اقتصــادی،

شــرایط در اســتانهای کــم برخــوردار بدتــر و ناامنــی

غذایی بیشــتر شود.

او افــزود :از ســوی دیگــر با توجه بــه اینکه فرهنگ

و ســواد تغذیــهای جامعــه هم نقش مهمی در اســتفاده
بهینه از منابع غذایی موجود و در دسترس دارد ،بویژه

در اقشــار کم در آمد ،الزم اســت همه به فرهنگسازی
تغذیــه کمــک کننــد .وزارت بهداشــت درحــال حاضــر
میتواند از کارشناسان تغذیه استفاده کند که به مردم

آمــوزش و مشــاوره تلفنــی بدهنــد کــه از همــان منابــع

محــدود در دسترسشــان بــه درســتی اســتفاده کننــد.
صداوســیما و رســانهها نیز نقش بسیار مهمی دارند که

الگوی غذایی سالم را ترویج دهند.

راهاندازی  7۵00شغل برای زندانیان آزاد شده از سوی بنیاد برکت
مدیرعامــل بنیــاد برکت ســتاد اجرایــی فرمان

امــام از راهانــدازی  7هــزار و  ۵00شــغل بــرای

زندانیــان آزاد شــده و خانوادههایشــان در ســال
جاری خبر داد.

طرح شــغل به طور کامل راهاندازی شــده که ایجاد

طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت هستند.

است.

زندانیــان آزاد شــده را  ۳هــزار و  ۳۷۵میلیــارد ریال

اشتغال برای یکهزار و  ۵00نفر را به دنبال داشته
ترکمانــه بــا تاکیــد بــر اجــرای ایــن طــرح در

اعــالم کــرد و توضیح داد :زندانیان آزاد شــدهای که

خوزســتان ،فــارس ،خراســان جنوبــی و سیســتان

با مراجعه به مجریان و تسهیلگران بنیاد برکت در

محمــد ترکمانــه بــا اشــاره بــه حمایــت ویــژه

سراسر کشور خاطرنشان کرد :استانهای لرستان،

در همیــن راســتا ،تــا پایــان ســال  ۲هــزار و ۵00

و بلوچســتان بیشــترین ســهم را از طرحهــای

 ۷هــزار و  ۵00شــغل بــرای زندانیــان آزاد شــده و

و خانوادههایشان دارند.

بنیــاد برکــت از اقشــار آســیبپذیر اجتماعــی گفت:
طــرح اشــتغالزایی اجتماعمحــور منجــر بــه ایجــاد
خانوادههایشان راهاندازی میشود.

وی تصریح کرد :از این تعداد تا به امروز ۵00

وی حجم کل سرمایهگذاری اشتغالزایی برای

اشتغالزایی بنیاد برای زندانیان آزاد شده از زندان
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت ،نــه فقــط

زندانیان آزاد شده که خانوادههایشان نیز مشمول

دارای طرح توجیهی برای اشتغال هستند میتوانند
سراسر کشور نسبت به ثبت نام و ارائه درخواست
خود اقدام کنند.

ترکمانه ادامه داد :مشاغلی که برای این قشر

آســیبپذیر ایجــاد میشــود ،در رســتههای تولیــد

پوشاک ،مشاغل خدماتی ،پرورش دام و کشاورزی

اســت و همچنین بیشــترین مســاعدت در پرداخت

وی یادآور شد :بنیاد برکت بر اساس منویات

مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر حمایت ویژه

ســتاد اجرایی فرمان امام ،ایجاد فرصتهای شغلی

بر اســاس چنین راهبردی ،تا پایان ســال جاری ۲0

توانمندســازی اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی

زنــان سرپرســت خانــوار ،کولبــران ،ســوختبران،

برنامهها و فعالیتهای خود قرار داده است.

تسهیالت با آنها میشود.

از اقشــار اجتماعی در ســال  ۱۴00خاطرنشــان کرد:
هــزار طــرح اشــتغالزایی بــرای ایــن اقشــار از جمله

معلوالن ،زندانیان و خانوادههایشان و خانوادههای

کــودکان بازمانــده از تحصیل راهاندازی میشــود که
فرصــت کســب و کار بــرای  ۶0هــزار نفــر را فراهــم

خواهد آورد.

رهبر معظم انقالب و سیاســتهای ابالغی از سوی

در مناطــق محــروم را بــا هــدف محرومیتزدایــی،
در ایــن مناطــق بــه عنــوان اولویــت اصلــی در راس
ترکمانه در پایان یادآور شد :بنیاد برکت ایجاد

 ۷0هــزار طــرح اشــتغالزایی اجتماعمحــور منجر به

ایجاد  ۲۱0هزار شــغل را تا پایان امســال در مناطق

روستایی و محروم کشور در دستور کار دارد.

رئیس انستیتو پاستور :واکسن پاستوکووک  ۹۹درصد ایمنیزایی دارد
بنابراعــالم رئیــس انســتیتو پاســتور ایــران،

اظهــار کــرد :اعتمــاد بــه انســتیتو پاســتور تا حدی

و برخی کشورهای اروپایی استفاده شد کارایی ۹۵

از کــدام واکســن را نیــاز دارند که بر اســاس نیاز،

کشــور مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و  ۹۹درصــد

چشــیدن طعــم شــیر مــادر ،واکســنی از انســتیتو

روبهرو شــد کارایی آن واکســنها نصف یا حتی به

اعالم جزئیات بالینی واکسن
پاستوکووک

واکســن پاســتوکووک بــر روی  ۲۴هــزار نفــر در
ایمنیزایی دارد.

اســت کــه وقتــی نــوزادی بــه دنیــا میآیــد قبــل از
پاستور ایران را دریافت میکند ،از این رو افتخار

دکتــر علیرضــا بیگلــری روز شــنبه در

داریــم کــه واکســنی مطمئــن تقدیــم کــودکان و

تولیــد واکســن پاســتوکووک در ایــران» ،گفــت:

نشســت خبــری «گــزارش پیشــرفت مطالعــه و

خوشــبختانه واکســنی طراحــی و تولیــد شــده کــه
دارای ویژگیهای خاصی است از قبیل اینکه تنها

واکســنی است که در کنار خود ،یادآور هم تولید

کرده و همچنین قابلیت تزریق به سنین  ۳تا ۱8
ســال و باالی  ۱8سال را دارد.

وی افــزود :مهمتــر از همــه این که واکســنی

اســت کــه قابلیــت بازمهندســی دارد و بــا بــاز

مهندســی مجــدد بــا چندیــن جهــش بــه صــورت
همزمان ،هم در واکســن اصلی و هم در واکســن
یادآور با ویروس مقابله میکند.

رئیــس انســتیتو پاســتور بــا تاکیــد بــر اینکــه

این ویژگیها باعث شد که این واکسن به عنوان

بارزتریــن و شــاخصترین طراحیهــا در زمینــه
واکســنهای کووید به شــمارآید ،خاطرنشان کرد:

خوشبختانه کارآزماییهای فاز یک و دو ،موفقیت

بزرگساالن کشور میکنیم.

ایــن بــه بیمــاری کووید  ۱۹مبتال شــده انــد ،ایمنی

ایجــاد میکنــد کــه بــا خیال راحــت بتواننــد از این

دو در ایــران اســت و مــروری بــر رونــد اجــرا کــه از

وی دربــاره چرایــی تاخیــر ورود واکســن

داشت .خوشبختانه تا به االن جدا از گزارشهای

نکتــهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در برنامه

و در دســترس اســت و میتــوان آرا مطالعــه کرد.

حجمــی کــه پیشبینــی میشــود ،حتما به دســت

آورده شده است.

بــزرگ واکســن کوویــد دنیــا عــددی را اعــالم کرده

گفت :مطالعه برروی  ۴0نفر در کوبا انجام شد و

عــدد و بــازه زمانــی تعهد داده شــده ،عمــل کنند.

القــای ســروکانورژن پــس از دوز نخســت حاصــل

امــروز کاری بســیار طاقتفرساســت .دربــاره

ســوبرانا پــالس بهتــر از ســوبرانا ۲بــود .پــس از

صــادر شــد ،امــا مجــوز مشــروط بــه ایــن بــود کــه

جدی مشاهده نشد.

دارو تقدیم کنیم که بعد از این کار ،کارشناســان

گفــت :مطالعــه بــرروی  ۹۳0نفــر در کوبــا انجــام

نظــر مــن هــم بــا توجــه بــه اینکــه الزم اســت کــه

نشــده اســت .حدود  80درصد و  ۹8درصد افراد

شــود ،زمانــی کــه صــرف شــد ،ارزش داشــت تا با

آنتی بادی خنثی کننده داشتند.

این واکســن میتواند هم در کســانی که پیش از

کامــل ایجــاد کنــد و هم دوز یــادآور میتواند برای
واکسنهای دیگر هم به عنوان یادآور به کار رود

زیرا اثبات شده که کارایی خوبی دارد.

عــالوه بــر اینکــه میتوانــد ایمنــی بســیار خوبی را
ایجــاد کنــد؛ یکــی از بیخطرتریــن و مطمئنتریــن

واکســنهایی اســت کــه در دنیــا بــرای کوویــد ۱۹
ساخته شده است.

تولیــد همــه واکســنهای دنیــا هیــچ گاه زمــان و

گــزارش مطالعــه پیــش بالینــی در ایــن نشســت

نمیآید .به طور مثال در سال گذشته کارخانجات

او درارتباط با فاز یک مطالعاتی این واکسن

بودنــد ،امــا زمــان ثابت کــرد که نتوانســتند به آن

نتایج بهتری با دوز  ۲۵میکروگرم ســوبرانا ۲برای

زیرا واقعا تولید واکســن آن هم در شــرایط خاص

شــد .نتایــج تزریــق دوز بوســتر با کاندید واکســن

واکســن پاســتوکووک به این صورت بود که مجوز

تزریــق دوز بوســتر هیــچ عارضــه جانبی شــدید یا

رئیــس انســتیتو پاســتور اظهــار کــرد :ایمنی

گــزارش کارآزمایــی خودمــان را بــه ســازمان غذا و

مصطفــوی درارتبــاط بــا فــاز دو ایــن واکســن

دیده میشود و با توجه به اینکه در کودکان فقط

ســازمان غــذا و دارو مجــوز را صــادر کردنــد که به

شــد .مــوردی از عارضــه جانبــی یا جدی مشــاهده

رگوالتــور از ایمنــی و کارا بــودن واکســن مطمئــن

بعــد از دریافــت بــه ترتیــب دو دوز و دوز یــادآور،

وی افــزود :همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در

دنیــا هــم ثابــت شــده کــه بعــد از  ۲دز نیــاز بــه
واکسیناســیون بــا دوزهــای یــادآور وجــود دارد
خوشبختانه این تنها واکسن دنیا است که همراه

خود دوز یادآور هم دارد.

بیگلری با تاکید بر اینکه این واکسن با دوز

یــادآور میتوانــد بیــش از  ۹۱.۶درصــد کارایــی در

پیشــگیری از بیمــاری شــدید و همینطــور بســتری
شــدن داشــته باشــد ،تصریــح کــرد :ایــن افتخاری
بــرای انســتیتو پاســتور ایــران اســت کــه چنیــن

به  ۲دوز واکســن نیاز اســت و به دز یادآور نیازی

نیســت ،قطعــا در فرصتهــای بعــدی میتــوان از

این واکســن برای ارتقای ایمنی و یادآور اســتفاده
کــرد و خوشــبختانه بــه انــدازه کافــی واکســن در
اختیار کشور خواهد بود.

اطمینان مجوز صادر شود.

او درارتبــاط بــا نحــوه طراحــی مطالعــه ایــن

بیگلری گفت :باتوجه به تایید ســازمان غذا

واکســن گفــت :در دو شــهر زنجــان و یــزد عــالوه

اســاس تصمیم وزارت بهداشــت خواهد بود .فعال

واکســن ســوبرانا بــا فاصلــه  ۲8روز از دوز دوم

هفتــهای یــک میلیــون دوز را تقدیــم کنیــم .اگــر

ســاری ،همــدان ،و کرمــان ایــن مطالعــه رژیــم

بیگلــری خاطرنشــان کرد :بــا توجه به اینکه با

و دارو نحوه اســتفاده از واکســن پاســتووکوک بر

بــر دو دوز واکســن ســوبرانا ،۲یــک دوز بوســتر از

زیادی استفاده شده بودند کارایی خود را به نصف

برنامهریزیها به گونهای است که بتوانیم حدودا

تزریق شد .در  ۶شهر اصفهان ،بابل ،بندرعباس،

نیــاز باشــد بــه ما اطــالع میدهند کــه چه حجمی

واکســن  ۲دوز (از کاندید واکســن ســوبرانا  )۲در

وی بــا تاکیــد بــر اینکه مســلما اســتفاده این

ویژگیهایی است که باعث میشود دانشآموزان

یا حتی به پایینتر از نصف رساندهاند و گزارشها

و والدیــن بــا خیــال راحــت از آن اســتفاده کننــد،

واکسن استفاده کنند.

اردیبهشــت تــا بــه االن طی شــده اســت ،خواهیم

پاستوکووک به سبد واکسیناسیون کشور ،گفت:

ورود سویه دلتا ،واکسنهایی که در دنیا با وسعت

واکســن بــرای گــروه ســنی زیــر  ۱8ســال یکــی از

پاســتور ایران ،آرامش و خاطر امنی را برای مردم

گفــت :گــزارش نتایــج کارآزمایی فاز ســه ســوبرانا

مراجع رسمی دو مقاله از این مقاالت چاپ شده

ایــن واکســن بــر روی  ۲۴هــزار نفر مــورد مطالعه

در دســترس مــردم قــرار دارد واکســنی اســت کــه

کشورمان قرار میدهیم.

احســان مصطفــوی ،مدیرپــروژه کارآزمایــی

رئیس انســتیتو پاستور ادامه داد :دز یادآور

زایی با ســه دز تقریبا در بیش از  ۹۹درصد افراد

رســاند .بیگلری تصریح کرد :واکســنی که اکنون

کنیــم امــروز یک واکســن معتبــر را در اختیار مردم
وی یادآور شد :پیشینه یکصد ساله انستیتو

این واکســن را ثابت کرد و در فاز ســه هم در ۴۴

قرار گرفت و کارآیی و ایمن بودن خود را به اثبات

زیــر  ۵0درصــد رســید باعث افتخار اســت که اعالم

بالینی واکســن پاســتوکووک نیز در این نشســت

واکسنی را تقدیم میکند.

هــزار نفــر در کشــور کوبا و در  8شــهر کشــورمان

درصد داشــتند وقتی که با موج دلتا جوامع بشــری

برنامه تولید را خواهیم داشت.

نشان میدهد واکسنهایی که در کشورهای غربی

روزهای صفر و  ۲8تزریق شــد.

مصطفــوی درارتبــاط بــا نتایــج مطالعه فاز ۳

در کوبــا گفــت :اثــر بخشــی علیــه مــوارد عالمــت
دار بعــد از دو دوز تزریــق واکســن ســوبرانا،۲
 ۶۵درصــد و بعــد از تزریق دوز بوســتر و واکســن

سوبراناپالس ۶/۹۱ ،درصد گزارش شده است.

او در ادامــه گفــت :تاثیرگــذاری علیــه مــوارد

شــدید و بســتری بعد از  ۳روز  ۱00درصد گزارش

شــده اســت .نتایــج ارزیابی واکســن در شــرایطی

بــوده اســت کــه واریانت آفریقــای جنوبی در کوبا

غالــب بــوده کــه واریانتــی نســبتا واکســن گریــز
محسوب میشود.

مصطفــوی درارتبــاط بــا روش مطالعــه

کارآزمایــی بالینــی فــاز  ۳در ایــران گفــت:

کارآزمایــی یــک مطالعه چندمرکــزی ،در گروههای
تصادفیســازی شــده ،شــاهددار و دوســوکور در

داوطلبان بود .افراد سالم و یا افراد دارای بیماری
کنترل شــده ،از ســن  ۱8تا  80ســال ،پس از اخذ

رضایــت آگاهانــه وارد مطالعــه شــدند .تخصیــص
تصادفی و کور شــده با نســبت  ۴به ( ۱به ترتیب

در گروه واکسن و واکسن نما انجام شد.

او درارتبــاط بــا کارآزمایــی بالینــی فــاز  ۱و ۲

در کــودکان گفــت :در ایــن فاز کارآزمایــی بالینی،
 ۳۵0کــودک  ۳تــا  ۱8ســاله وارد مطالعــه شــدند.

متعاقب تزریق  ۲دوز از کاندید واکسن سوبرانا۲

هیچ عارضه جدی یا شــدیدی منتسب به واکسن
مشــاهده نشده ،الگوی بیخطری واکسن در این
گروه سنی مشابه بالغان  ۱۹تا  ۲۹ساله بود.

او افــزود :بعــد از دریافــت  ۲دوز واکســن،

افزایــش چهــار برابــری تیتــر آنتی بــادی در ۳/۹۹
درصــد کــودکان  ۳تا  ۱۱ســال و  ۹/۹۲کودکان ۱۲
تا  ۱8سال مشاهده شد.

واکســن کرونــای مشــترک انســتیتو فینــالی

کوبــا و انســتیتو پاســتور ایــران در کوبــا بــه عنوان
«ســوبرانا »۲و در ایــران بــه عنــوان پاســتوکووک
نامگذاری شده است.

