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بگذارید پروانهها
بال بزنند ،تا طوفان
گردشگری به پا شود...

بحراناجاره بهایمسکن

در پایتخت آلمان

سمیرا محمدی
دانشجوی دکتری ،مدرس و پژوهشگر در رشته گردشگری

گردشــگری یکــی از

ابزارهای مهم توســعه در

عکس Nikada Getty Images :

یادداشـــــــــــــــــت

در سایت روزنامه بخوانید:

جهان شناختهشده است.

بســیاری از کشــورهای
جهــان در سیاســتها و

برنامههــای کشورشــان،
بــه گردشــگری بــه عنوان
ابــزاری مؤثــر بــرای ادامــه
رونــد توســعه سیاســی،

فرهنگی و اقتصادی توجه خاصی مبذول میکنند .کشور
عزیزمــان نیــز در ســال هــای اخیــر ،بــه اهمیــت صنعــت

گردشــگری به عنــوان یک صنعت فرابخشــی و تاثیرگذار

پیبرده است .شاید بتوان به جرات گفت ،که در تمامی
کتــب ،مقــاالت ،تحقیقــات و یادداشــتهای مربــوط بــه

صنعت گردشگری همیشه سخن از اثرات مهم توسعهای

گردشــگری به میان امده و در نهایت در تمامی آنها نیز،
به ضعف گردشــگری در ایران و نداشــتن جایگاه بایسته

و شایسته این صنعت ،در کشورمان اشاره شده است.

در این بین ،تحریرهای بسیاری را هم شاهدیم که

مسائل ،چالش ها و مشکالت این صنعت را در ایران به
صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار دادهاند .اما سوال
ایــن اســت کــه بــا ایــن همــه اگاهی! چــرا بازهــم صنعت

گردشــگری ایران پیشــرفت انچنانی ندارد؟ پاسخ به این

سوال از جنبههای مختلفی امکانپذیر است .شاید برای

شروع بررسی مشکالت این صنعت و دستهبندی کردن

این مســائل و چالشها در  ۴بخش (دولتی ،خصوصی،

ملی و بینالمللی) پاسخ و تحلیل خوبی باشد ،اما با توجه

به تشــکیل دولت ســیزدهم و روی کار آمدن وزیر جدید
در وزارت گردشگری ،بررسی مسائل و مشکالت موجود
در بخش دولتی در صنعت گردشــگری ،بیشــتر ضروری

مینماید.

نــه در ســالهای اخیــر ،بلکــه از چندین ســال قبل،

بارهــا و بارهــا خواندیــم و نوشــتیم که بخــش دولتی ،در

ترجمه :سلیم حیدری

رشــد جمعیــت ،تصمیمــات بــد ،کنــدی ســاخت و ســاز و

تقاضاهای رقابتی؛ اینها تنها برخی از عوامل بحران ســاز مســکن
در آلمان اســت .مشــکل پیچیده اســت و راهحلهای پیشــنهادی
میتواند عواقب پیشبینی نشدهای داشته باشد.

یک سوال رایج در اکثر شهرهای جهان ممکن است این باشد

که «شــما چه کار میکنید؟» اما در برلین ،پایتخت آلمان ،ســوال
رایج این است« :اجاره شما چقدر است؟» این سوال را تقریبا ًاز

زیرســاختها ،برنامه استراتژیک ،بلندمدت و راهبردی،

هرکسی که به اندازه کافی اینجا بوده بپرسید ،به شما می گوید :هر

دولتی و خصوص ،بیثباتی و تغییرات گسترده مدیران،

مناسب برای زندگی.

مطالبهگری به حق ،سیاســی شــدن ،ناهماهنگی بخش

در نهایت نیروی انسانی متخصص ضعف دارد .اری .اما
شاید این بار بهتر است ،چشمها را شسته و جور دیگری
کمبود نیروی متخصص در گردشگری بنگریم.

با شنیدن اثر پروانهای ،بسیاری از ما به یاد توضیح

کالســیکی میافتیم که از دوران کودکی شــنیدهایم :بال

زدن یــک پروانــه در نقطــهای از جهــان ،میتواند طوفانی
را در نقطــهی دیگــری بیافرینــد! معمــوال ًبحــث هــم بــه

زمانی بهتر از االن بوده است ،حداقل در مورد یافتن مکانی با قیمت
دهها هزار آپارتمان کوچک هرساله نیاز است ،در شهری که به

دلیل مقرون به صرفه بودن مشهور است و این شهر برای حفظ این
شهرت مشکل فزایندهای دارد .به طور متوسط ،اجارههای برلین در
مقایسهای که یورو استات در سال  ۲۰۲۰انجام داده است در میانه

طیف  ۳5شهر اتحادیه اروپا قرار دارد .برای مثال از دوبلین و مونیخ

کمتر ،اما از بروکسل و رم بیشتر است.

«راینر وایلد» ،مدیر انجمن اجارهدهندگان برلین به دویچهوله

همین نقطه تمام میشــود و گوینده و شــنونده ،پس از

گفت« :تقاضا در حال افزایش است ،اما نمیتوان فضای کافی را به

میروند .اما برای اینکه اثر پروانهای در یک سیستم قابل

تقریبا همه چیز نسبی است

ایــن مثــال زیبــای قانع کننــده ،به ســراغ بحثهای دیگر

مشاهده باشد ،وضعیت هر لحظه از سیستم ،باید تابعی
از وضعیت لحظهی قبل آن باشــد .بدون شــک ،صنعت

گردشگری یکی از حساسترین و آسیبپذیرترین صنایع

نســبت بــه وضعیــت لحظهای محســوب می شــود .پس

پروانههای صنعت گردشــگری چه کســانی هستند؟ بله

نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری ،که با بال

زدن یکی از انها شاید ،اینده گردشگری کل کشور متحول
شود .شاید کمی اغراق امیز باشد ،اما برای توضیح بهتر،
بایــد گفــت ،امروزه در صنعت گردشــگری با عدم حضور

یا کمبود نیروی انســانی متخصص ،در ارگانهای دولتی
رو به رو هســتیم .عدم گســتردگی عادالنه دانشگاههای

دارای رشــتهی مدیریت گردشــگری در سراسر کشور (به

جز مقاصد گردشــگری) را کــه نادیده بگیریم ،به بیکاری
اکثر فارغ التحصیالن این رشته میرسیم .اینجاست که

با سیلی از جوانان با تحصیالت عالی رو به رو هستیم،
که یا در بخشهای نامربوط به حوزهی گردشگری فعالیت

میکنند و یا هر سال امیدوار به استخدامیای با عنوان

"رشته مدیریت گردشگری" هستند ،که هیچ گاه و در هیچ

ارگانی ،برگزار نشد! بعد از تبدیل شدن سازمان گردشگری

بــه وزارت گردشــگری نیز ،بارقــه های امیدی در دل فارغ
التحصیــالن ایــن رشــته روشــن شــد ،کــه انهــم بــا شــرط

نداشتن بار مالی وزارت عجین شد و همان بارقههای امید

نیز در دل این جوانان خاموش شد .اینک گروهی از سیل
عظیم ،در بخش خصوصی (مانند اژانس های مسافرتی،

هتل ها و یا تورها و  )...فعالند و گروهی دیگر به عنوان
پژوهشگر ،پژوهشهایی را انجام میدهند ،که عاقبتشان

کشــوی میز یا قفســههای کتابخانههاست ،گروه بعدی،

دست به دعا هستند ،برای ازمون استخدامی با نامی از

رشته گردشگری و در نهایت گروه دیگر ،نادم و پشیمان
از انتخاب این رشته .این دلیلیست برای برخی از جوانان
و خانوادههایشان ،که راغب به تحصیل یا فعالیت در این
رشته نباشند.

از طرفــی وقتــی بــه ادارات میــراث فرهنگــی در

هر اندازه و در هر جایی در دسترس قرار داد».

ســرخوردگی مــردم از عرضــه محــدود مســکن و اجارههــای

افزایشی (حداقل در مقایسه با تجربه پس از جنگ برلین ،زمانی که

تقسیمات جنگ سرد و عرضه ساختمانهای بدون بازسازی و اشغال

نشده به کاهش قیمتها کمک کرد) همه نوع سیاست کنترل اجاره

را از بین برده است.

ترمز اجاره مســکن کشــور در ســال  ۲۰۱5معرفی شد ،اما به

دلیل استثنائات زیاد و گره خوردن به بازار مورد انتقاد قرار گرفت.
دولت ایالتی برلین ســقف اجارهبهای خود را در ســال ۲۰۲۰

وضع کرد ،که باعث توقف یا در برخی موارد کاهش اجارهبها برای

پنج ســال شــد .اما دادگاه قانون اساسی آلمان این مقررات را لغو
کرد .این دادگاه حکم داد که دولت برلین حق تعیین ترمز برای اجاره
ملی را ندارد .ســرانجام مردم برلین ماه گذشــته به سلب مالکیت
آپارتمانها از بزرگترین شرکتهای امالک رای دادند.

نتیجه همهپرسی هر چند غیر اجباری است ،فشار بیشتری را

بر قانونگذاران برای رسیدگی به قیمت و عرضه مسکن وارد میکند.

اینکه آیا باید اقدامی انجام داد و اینکه چه اقدامی میتوان انجام
داد که بیشتر در سطح ملی مورد نیاز است ،یکی از موضوعات مورد

ده ســال پس از گذشــت ماجرای نظرســنجیهای کاخ الیزه

بود ،بسیاری از اعضای کابینه دولت او در مقابل دستگاه قضایی
قرار گرفتهاند تا از روز دوشــنبه  ۱۸اکتبر(۲۶مهر) در مورد انجام

نظرسنجی بدون عقد قرارداد مناقصه با مجریان آن ،پاسخگوی
قضات باشند.

کلود گه آن ،پاتریک بویسون ،پییِر ژیاکومتی و امانوئل مینیون

باید نیروهای متخصص را جذب و به مدیریت تواناییهای

تازیانــه مالــی کــه بــه مســتاجران وارد میشــود و تعــداد ایــن

مســتاجران که از مالکان در آلمان بســیار بیشتر است ،پیامدهای
گستردهای برای اقتصاد دارد .پول بیشتر برای اجاره به معنی هزینه
کمتــر در بخشهــای دیگر اســت و این نبود تعــادل در مدت زمان

کوتاهــی اتفــاق افتاده اســت .طبق مطالعــهای که در مــاه اوت (۱۰

مرداد تا  ۹شهریور) بنیاد هانس بوکلر منتشر شد ،تقریبا نیمی از

خانوارهای شهری در آلمان بیش از  ۳۰درصد از درآمد خود را برای
اجاره خانه هزینه میکنند.

وایلــد میگویــد« :ســاختمانهای جدیــد نمیتواننــد مســکن

مقرون به صرفه را هر ساله جبران کنند؛ به همین دلیل ،بسیار مهم
است که مقررات در مورد اجارهبها تغییر کند».

آنکه فقیرتر است ضربه محکمتری میخورد
کمبــود مســکن بــه طــور کلی همــه مــردم را تحت تأثیــر قرار

میدهد ،اما همه را به طور مســاوی تحت تأثیر قرار نمیدهد .بر
اساس دادههای بدست آمده ،تقریبا ً ۹۲درصد از فقیرترین ساکنان

شهرهای آلمان بیش از  ۳۰درصد درآمد خود را برای اجاره هزینه
میکنند .کمتر از  ۱۲درصد ثروتمندان باید این کار را انجام دهند.

افراد مجرد و والدین مجرد بهویژه مانند افرادی هستند که در

وســط این نردبان اجتماعی -اقتصادی قرار دارند و احســاس فشــار
میکنند .این طیف نه آنقدر فقیرند که بتوانند کمکهای دولتی
دریافــت کننــد و نــه آنقــدر ثروتمندند کــه بهتنهایــی بتوانند برای

اجارهبهــای باالتــر اقــدام کنند یا از نظر مســکن بــرای دولت از نظر
قانونی در رده هزینهبر پذیرفته شوند.

کســانی که واجد شــرایط حمایتیاند ،از جمله حق ســکونت

در مسکن اجتماعی ،جز انتظار نمیتوانند کار دیگری انجام دهند.

براساس محاسبه بنیاد هانس بوکلر ،ساخت ساختمان جدید ۶۰

قرار دارد ،آنقدر داغ بوده که دولتش در حال بررسی یک سیستم

ببرد .در برلین مقامات میگویند که این کار را پس از سالها سیاست

پوتسدام ،پایتخت ایالت براندنبورگ که در فاصله کمی از قطار برلین

امتیازدهی برای اولویتبندی افرادی است که متقاضی سکونت در
این منطقه هستند.

یک ابزار مبهم
محققان و حامیان مســکن به مجموعهای پیچیده از عوامل

موثر بر بازارهای مسکن اشاره میکنند .از تصمیمات مردم گرفته

و تشکیل خانواده تا پیچیدگی زنجیره تامین جهانی .برخی عوامل
خارج از کنترل دولتهای ملی هستند ،مانند جریان مهاجرت در

سراسر اتحادیه اروپا .آن دسته از افراد فقیرتر در جستجوی شغل
به شهرهای مرفه تر نقل مکان میکنند و کسانی که در شهرهای
گرانتر هستند ممکن است به شهرهای مقرون به صرفه تر نقل

مکان کنند .جایی که پول آنها توان خرید بیشتری داشته باشد.

آلمــان بــا اقتصادی قوی که بســیاری از بحرانهــای این دهه

را پشت سر گذاشته ،در  ۲۰سال گذشته شاهد رشد قابل توجه

جمعیت بوده است .همه این افراد به مکانهایی برای زندگی نیاز

دارند و این مسئله رقابت بین ساکنان جدید و قدیمی را افزایش
میدهد.

کنستانتینخولودیلین،یکیازپژوهشگرانموسسهتحقیقات

اقتصادی آلمان به دویچه وله گفت" :این اتفاق منجر به تنش بیشتر

در جامعه میشود".

او گفت که این تسهیالت برای تازه واردان که از اجارههای به

نسبت ارزانتری برخوردارند خوب است ،اما به ضرر قدیمیهایی
اســت که اجارههای فعلی آنها گران اســت .مســتاجران موجود با

"کنترل اجاره نسل اول" انتقام خود را میگیرند.کریستوف اشمید از
دانشگاه برمن اقدامات کلی برای قفل کردن هزینهها را مانند سقف

شکست خورده برلین توصیف میکند .وی در یک رویداد که برای

کنترل اجاره برگزار شده بود به مخاطبان آنالین گفت" :این ممکن
است به بهبود قیمت خانه کمک کند ،اما در واقع مسکن جدیدی

بود از سوی سارکوزی مورد تشویق و قدردانی فراوان

در سایت روزنامه بخوانید:

مؤثر بود.

این محاکمه از سوی دیگر بیانگر روند طوالنی

رســیدگیهای قضایی در فرانســه اســت که از زمان

طرح شکایت انجمن مبارزه بافساد به دنبال گزارش
دیوان محاســبات در ۱۱فوریه سال  ۲۲(۲۰۱۰بهمن

مورد ماجرای نظرسنجیهای الیزه در مقابل قضات برای پاسخگوی
در دوران پنج ساله سارکوزی چندین نوبت به برخی شرکتهای

بــدون هیچگونــه عقــد قــرارداد مناقصه بــوده و موضوعــات آن نیز

هیچ ارتباطی با مباحث مورد نیاز کشورنداشته است .در این موارد
پرداختهایی نیز به این شرکتها انجام شده است.

ژروم کرسانتی وکیل «انجمن مبارزه با فساد آنتیکر» از حزب

مدنی معتقد است در این محاکمه عملکرد سارکوزی در سوءاستفاده

جهانی ،صرفه اقتصادی طرحها ،استفاده حداکثر از منابع

منافع شخصی استفاده کرده تا بیشتر خود را مطرح کند و زمینه

ملی ،ارزآوری بیشتر و ...میباشد.

نامبئو که هزینه زندگی را محاسبه میکند ،اجارهها در کمتر از یک
دهه تقریبا ًدو برابر شده است.

از این نظر سنجیها و پرداختهای غیرشفاف آن است که البته نکته

ایشان بپردازد .استفاده از نیروهای متخصص امری مهم

ادامه در صفحه ۲

حدی به دلیل همهگیری نیز بود .اما بازار مسکن در

به ایجاد مسکن اجتماعی یا مقرون به صرفه میکند .این اقدامات

دیگــر آلمــان افزایــش مییابــد .بر اســاس گــزارش

قیمت اجاره به ثبت رسانده است (دو برابر سرعت مونیخ) .به گفته

محققــان پیشــنهاد میکنند که یک راه حــل هر چند ناقص،

اولین بار در  ۱5سال گذشته مردم خود را به ایالت

همســایه ،براندنبورگ فرســتاد .این اتفــاق البته تا

یورواستات ،برلین یک سال افزایش  ۶درصدی را در

روزهای ناامیدی ،اقدامات ناامید کننده
تعادلی از همکاری عمومی و خصوصی است .ترکیبی از یارانهها،

هزینه مسکن سریعتر از بسیاری از شهرهای بزرگ

از اعضای کابینه سارکوزی در سالهای  ۲۰۰۷تا  ۱۳۸۶ (۲۰۱۲تا )۱۳۹۱

از قدرت به نفع شخص خود بررسی میشود.

جهــت رســیدن بــه اهدافــی ماننــد رقابــت در عرصههای

را احســاس میکننــد .ســال گذشــته ،برلیــن بــرای

 )۱۳۸۹تا شروع محاکمه ده سال به طول انجامیده

کوچک ،با اساتید غیر متخصص برگزار میگردد .شاید در

نکند ،اما اثر پروانهای اینجا معنا پیدا میکند .در محیط کار

مناطــق حومهای و برونشــهری نیز این وضع

نظــر برســد ,بــا ایــن حــال ،درآمد نیز کمتر اســت و

در دولت سارکوزی که بدون عقد قراردادهای قانونی انجام شده

نظرسنجی مرتبط با دولت سفارشهای نظرسنجی داده شده که

پویای گردشگری ،برای ایجاد و حفظ توان رقابتی ،دولت

براســاس این مطالعــه «اجارههــای مختلف،

شهرها نیست ،بلکه خود عاملی برای آن است».

آن نیســتند ».برلیــن هنــوز هــم میتوانــد ارزان به

قرار گرفت و این امر در ثروتمندتر شدن او بسیار

گردشــگری! دورههــای ضمــن خدمــت و امــوزش گاه گاه

متخصص در رشتهی گردشگری ،به نظر دردی را درمان

هزینههایــی اســت که اکثر مردم قــادر به پرداخت

ترجمه :محمود نواب مطلق

حاضر میشوند.

ابتدای امر ،به کارگیری و جذب یک و یا چند نیروی جوان

سیستم کنترل اجاره معاف هستند ،گفت« :اینها

است .پاتریک بویسون که در این ماجرا بسیار فعال

شهرســتانها و مراکز اســتانها ،پا بگذاریم ،هر رشته و

کارمندان اداره میراث نیز ،خصوصا در استانها و شهرهای

وایلد با اشاره به ساختوسازهای جدید که از

فقط بیانگر نابرابری اجتماعی در وضع مســکن در

اقدامات بیشتری نیاز است".

ابزار مبهم است .اگر می-خواهید با بحران مسکن مقابله کنید ،به

مشوقهای مالیاتی و ترتیبات قراردادی که توسعهدهندگان را ملزم

میتواند به تثبیت هزینهها کمک کرده و سیستم موجود را از بین

متناقــض آغاز کردهاند .شــهری که هنــوز هزینه تصمیم خود برای

فروش و از دست دادن بسیاری از امالک خود را پرداخت میکند
و اکنون برای خرید مجدد آنها تالش میکند؛ البته با قیمت-های

باالتر.

پترا روهلند ،ســخنگوی اداره توســعه شــهری و مســکن ســنا

گفت" :برهیچ کس پوشیده نیست که این یک اشتباه بوده و هنوز

هم امروز بر ما تأثیر میگذارد".

او گفت که تنها در سال  ۲۰۱۴بود که شرکتهای مسکن خود

برلین (که تعداد آنها  ۶عدد است) به ساختن امالک جدید اقدام
کردند.

ایــن ساختمانســازی بــا چالــش تــورم و کمبودهــای جهانــی

روبرو اســت که هزینه زمین ،نیروی کار و مصالح را افزایش داده
و کاهش اجارهبها را سختتر میکند .مناطق مسکونی جدید نیز
به زیرســاختهای محلی نیاز دارند ،مانند :فضای خرده فروشــی،

مدارس ،ارتباطات و حمل و نقل عمومی ،که همه آنها با دردسرهای
سیاسی ،بوروکراتیک و مالی همراه هستند.

توســعهدهندگان بخش دولتی و خصوصی همچنین انتظار

دارند مالحظات اقلیمی نقش بیشتری در تصمیم گیری برای مکان

ساخت بازی کنند .ساخت و سازهای سنتی انرژی زیادی می طلبد و

نیاز به زمین برای ساخت و ساز دارد ،این در حالی است که فضای
سبز نه تنها یک ویژگی جذاب برای ساکنین است ،بلکه برای خنک

نگه داشتن یک شهر نیز کلیدی است .اینها درگیریهایی است که

برنامهریزان شهری تازه برای حل آن اقدام کردهاند.

روهلند می گوید" :ما همیشه میگوییم مسکنی میخواهیم که

اجتماعی و سازگار با محیط زیست است ،اما این شعار گاهی مانعی

توسعه است .این بسیار مهم است که شهر تا حد ممکن کمترین

فضای سبز خود را در طی فرآیند توسعه از دست بدهد".

منبع :دویچه وله

پرونده نظرسنجیهای دولت سارکوزی ،روی میز قاضی

از دوشنبه  ۱۸اکتبر(۲۶مهر) در شعبه  ۳۲دادگاه کیفری پاریس در

تخصصی را پیدا میکنیم ،بعالوه یک و یا چند متخصص

بحث در مبارزات انتخاباتی اخیر بود.

در سایت روزنامه بخوانید:

سال طول میکشد تا کمبود فعلی را پوشش دهد.

ایجاد نمیکند .کنترل اجاره اجتناب ناپذیر است ،اما به نوعی یک

او در این نظرسنجیها از امکانات دولتی و کاخ الیزه در جهت

را برای انتخابات بعد به نفع خود آماده کند .در این مسیر قانون
را زیــر پــا گذاشــته و از اموال دولتی به نفع خــود بهرهبرداری کرده

است .از نکات محوری این محاکمه استفاده مکرر ریاست جمهوری
تازهای هم نیست.

از ســال  )۱۳۸۷(۲۰۰۸دیــوان محاســبات امــکان کنترل مالی

بیــن ژوئــن  ۲۰۰۷تــا جــوالی ( ۲۰۰۹خــرداد

 ۱۳۸۶تــا تیــر  )۱۳۸۸ریاســت جمهــوری  ۲۶۴مورد

سفارش نظرسنجی داده که موضوعات آنها ،بسیار
قابل بحث اســت .نظر پرسش شــوندگان درمورد:

«مســائل کامال خصوصی همســر ســارکوزی ،کارال

برونی و احتمال ازدواج با او ،بارداری رشــیدا داتی،
در مورد دومینیک استراخان شخصیت مطرح حزب
سوسالیست برای انتخابات ریاست جمهوری سال

 )۱۳۹۱(۲۰۱۲و مسايل دیگری مربوط به انتخابات

ریاست جمهوری و رقبای سارکوزی» سوال شده است.

در دوران ریاست جمهوری نیکال سارکوزی بین سالهای ۲۰۰۷

تا  ۱۳۸۶(۲۰۰۹تا  )۱۳۸۸الیزه چندین میلیون یورو از اموال دولتی
بابت انجام این نظر سنجیها و مشاورههای گوناگون به گروههای

مدیریت کاخ الیزه را پیدا میکند .براساس گزارش این دیوان در سال

مطالعاتی و نهادهای مختلف پرداخته است.

کامال غیرقانونی به ارزش یک ونیم میلیون یورو برای سالهای ۲۰۰۷

حساس نیست ،بلکه در مورد نحوه انجام آنها و نوع قراردادهای

 )۱۳۸۸(۲۰۰۹قرارداد مناقصهای با یک گروه مطالعاتی به صورتی

تا  ۱۳۸۶(۲۰۰۹تا  )۱۳۸۸بســته شــده بود .این قرارداد غیرقانونی

دستگاه قضایی فرانسه در مورد موضوعات این نظر سنجیها

مورد اســتفاده در این نظر ســنجیها حساس شــده است.دو نوع

همان پوبلیک فکت است که در رأس آن کسی جز مشاور ذینفوذ

مشکل در این قراردادها مشاهده شده است:

افراطی نیست.

سارکوزی یعنی پاتریک بویسون و پییِر ژیامتی به نامهای «پوبلیک

سارکوزی یعنی پاتریک بویسون سیاستمدار برآمده از حزب راست

اول آنکه کاخ الیزه با شرکتهای نظر سنجی دوتن از مشاوران

ریمونــد اوریلیِــه ،نماینده بوم شــناس ســابق شــهر گرونوبل
توانست طی یک روند اداری مدارک مربوط به این نظرسنجیها در

داد قرارداد بسته بود .این قراردادها در چارچوب اعالم مناقصه و

صورت گرفته بود.

بسته نشده بودند و همین امر شبهه فساد و ویژه خواری در آن را

الیزه را به دست آورد .به نظر او این نظر سنجیها در نهایت مستی

فکت وپوبلی اوپنیون» و «ژیامتی پرون» که به «نوکوم» تغییر نام
در شرایط برابر برای همه شرکتهای نظرسنجی و بر اساس قانون

افزایش میدهد.

دوم آنکه در عقد قرارداد با شرکتهای نظرسنجی معروف و

مطرحی چون «ایپسوس»« ،ایفوپ»« ،اوپینیون وِی» و ...قوانین

مربوط به قراردادهای عمومی رعایت نشده بودند .متهمین در دفاع
از خود اینگونه بیان کردند که کاخ الیزه براساس یک سنت از رعایت
قوانین درقراردادهای عمومی معاف است.

دادســتان امورمالــی کــه در اینگونــه مــوارد ســختگیرانه عمل

میکند این استدالل را نپذیرفت .اما چرا در حال حاضر از این مساله

مطرح شده است؟

ماجــرا مربــوط بــه ســال  )۱۳۸۸(۲۰۰۹میشــود ،زمانــی کــه

دیوان محاسبات برای اولین بار انگشت خود را برغیرقانونی بودن
قراردادهای سفارش نظر سنجی در کاخ الیزه گذاشت .در آن زمان
ریموند اویلیِه یک شهروند معمولی از شهر گرونوبل ،طی یک روند
سخت قضایی توانست به محتویات نظرسنجیهای سفارشی پنج

سال ریاست جمهوری سارکوزی دست یابد.

او افکار عمومی و دستگاه قضایی را از این محتویات آگاه کرد،

این افشاگریها و شکایت «انجمن مبارزه با فساد آنتیکر» نیز منجر

به تشکیل این پرونده در دستگاه قضایی فرانسه شد.

در حقیقــت از ســال  )۱۳۸۹(۲۰۱۰زمانیکــه انجمــن آنتــی کر

شکایت خود را در این خصوص به دلیل استفاده از اموال عمومی و
ویژهخواری در دادگاه مطرح کرد روند قضایی آن آغاز شد .در ابتدا

دادستان پاریس این ماجرا را به دلیل آنکه تصور میکرد سارکوزی و
همکارانش از مصونیت ریاست جمهوری برخوردارند ،پیگیری نکرد.
منبع :لوموند

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
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تمدیدثبتنامتسهیاتکرونابرای۱۲رسته
شغلی

اخبـــــــــــــــــار

احیای سفرهای زمینی
خارجی با پروتکلهای
جدید
مدیــرکل ترانزیــت و حمــل و نقــل بینالمللــی

ســازمانراهــداریوحمــلونقــلجــادهایاعــامکــرد
بــاتوجــهبــهســرعتگرفتــنواکسیناســیوندرکشــور
درصــددتدویــنپروتکلهــایجدیــدیازســویســتاد

ملــیمقابلــهبــاکرونــابــرایاحیــایســفرهایمــرزیو
گردشگریازطریقمرزهایزمینیهستیم.

جــواد هدایتــی در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد:

بهگفتهمقاماستانیوزارتتعاون،

کارهــای آســیبدیده از کرونــا تا پایان آذر

در خصوص پروندههایی که به آنها برای

اعم از بیمه شــده و بیمه نشــده 1۲ ،تا 1۶

کارهایآســیبدیدهازکروناتاپایانآذر

دستگاههای اجرایی استان با هماهنگی و

را تسهیل و تسریع کنند.

 ۲۲ماهــه و  ۲مــاه تنفــس تعلــق میگیرد

کارورفــاهاجتماعــی،ثبتنــامکســبو

سالجاریتمدیدشدهاست.

همافزایی بیشــتر ،با صنفهای اقتصادی

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت

در خصــوص دریافــت تســهیالت کرونا به

در جلســه کارگــروه اشــتغال و کارآفرینــی

برای ثبتنام در سامانه کارا اطالعرسانی

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،علی آشــتاب
لرســتان بــا بیــان اینکــه ثبتنــام کســب و

درمــورد ورود گردشــگر و مســافر از مرزهــای زمینــی

سال جاری تمدید شده است ،اظهار کرد:

واحدهــای متضــرر شــده از ایــن بیمــاری
الزم را انجــام داده و بانکهــای عامل هم

دریافت تســهیالت معرفی شــدهاند زمینه

میلیون تومان وام  1۲درصد با بازپرداخت

آشــتاب به  1۲رســته شغلی صنفی و

کــه متقاضیــان میتواننــد بــا مراجعــه بــه

دریافــت تســهیالت اشــاره و تصریــح کرد:

بــرای ثبتنــام ایــن تســهیالت اقــدام و از

غیر صنفی مصوبه ســتاد ملی کرونا برای
واحدهای شــغلی آســیبدیده از کرونا به

تعــداد کارکنــان واحدهــای ثبتنام شــده،

سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir
مراجعــه حضــوری بــه ادارات خــودداری
کنند.

اخبـــــــــــــــــار

تقالی طال برای بازگشت
به مسیر صعودی
در معامــات روز دوشــنبه قیمــت طــا تقریبــا

تغییــرینداشــتوبــرایاحیاازریزشــیکهروزجمعه

تحــتتاثیــرصعــودبــازدهاوراققرضــهودالرآمریــکا
داشت،درتقابود.

به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل

فــوری تغییــر چندانــی نداشــت و در  1۷۶۸دالر و شــش

ســنت ایســتاد .بهــای معامالت این بــازار روز جمعه 1.۶

درصــد ســقوط کرده بود .در بــازار معامالت آتی آمریکا،

هــر اونــس طــال ثابــت بــود و در  1۷۶۷دالر و  ۸0ســنت
قرار گرفت.

اخیــرا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مصوباتــی داشــته و

صعود بازده اوراق خزانه آمریکا که هفته گذشــته

کارشناســی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی

ســرمایهگذاری در طــال کــه دارایــی بــدون بازدهــی

با توجه به واکسیناسیون صورت گرفته در ایران و سایر

انتشــار آماری که رشــد چشــمگیر خردهفروشــی آمریکا

رو بــه رو شــده و بــرای افــراد واکســینه شــده بــه حالــت

زودتــر از موعــد نرخهــای بهــره را تقویــت کــرد ،افزایش

وی بــا بیــان اینکــه بایــد از فرصتهــای گردشــگری

کایــل رودا ،تحلیلگــر شــرکت  IG Marketsدر ایــن

کرونــا پذیــرش گردشــگر و مســافر از مرزهــای زمینــی

بانکهــای مرکــزی بــرای تحکیــم سیاســت پولــی فوریت

برخی گروههای خاص بود ،بسیاری از هتلها ،موزهها

قیمت آن را به مرور پایینتر میبرد.

ویــروس کرونــا تقریبــا تعطیــل بــود و تصمیمگیریهــای

غیرآمریکایی گرانتر کرد .همچنین آماری که نشــان داد

قــرار شــده پروتکلهایــی بــا محوریــت پیشــنهاد فنــی و

بــه باالتریــن رکــورد چنــد ماهــه رســید ،بــه جذابیــت

تدویــن و تصویــب و به وزارت امور خارجه ابالغ شــود تا

اســت ،ضربــه زد .بــازده اوراق خزانــه روز جمعــه پس از

کشــورهای دنیا ،ترددها و سفرهای زمینی با تسهیالتی

در ســپتامبر را نشــان داد و انتظــارات بــرای افزایــش

عادی برگردد.

فوقالعادهای پیدا کرد.

ایران استفاده شود ،افزود :از آنجا که در دوران شیوع

باره گفت :فشــارهای قیمت در سراســر جهان به اقدام

نداشــتیم و ترددهــای مــرزی محــدود بــه دیپلماتهــا و

بخشــیده اســت و این موضوع برای طال خوب نیســت و

و اماکــن گردشــگری و زیارتــی کشــور در دوران شــیوع

ارزش دالر هم قویتر شد و طال را برای خریداران

جدید هم به منظور احیای تدریجی صنعت گردشــگری

اقتصاد چین در ســه ماهه ســوم تحت تاثیر قطعیهای

مدیــرکل ترانزیــت و حمــل و نقــل بینالمللــی

آسیب زد ،رشد آهستهتر از حد انتظاری داشته است،

بــا ایــن پروتکلهــای جدیــد مســافران میتواننــد بــا

بــه گفتــه رودا ،ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه

و میتوانیم تردد از مرزهای زمینی را نیز مانند مرزهای

فشــارهای صعــودی روی تــورم را تشــدید میکننــد امــا

است که باید در دستور کار قرار گیرد.

بــرق و محدودیتهــای عرضه که بــه فعالیت کارخانهها

ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای ادامــه داد:

واکنش سرمایهگذاران را به دنبال داشت.

پروتکلهای مشخصی و با داشتن کارت واکسن بیایند

محدودیتهــای عرضــه بــرای رشــد اقتصــادی بــد بــوده و

تشدیدرکود
دربازارخودرو

هوایــی فعــال کنیــم؛ چرا که در این زمینــه تناقضهایی

وجود داشــت و مســافران با تست  PCRمیتوانستند از

مرزهای هوایی وارد کشور شده یا از ایران خارج شوند
امــا ایــن امکان برای مرزهای زمینــی فراهم نبود و مثال

آن زائران اربعین امســال اســت که برای رفتن به عراق
تنها از مرزهای هوایی میتوانستند ،استفاده کنند.

هدایتــی گفــت :امیدواریم این مشــکالت به زودی

بازارها نشــان میدهند که بانکهای مرکزی ریســکهای
تــورم را در اولویــت قــرار میدهنــد و سیاســت پولــی را

تحکیــم میکننــد حتی اگر به رشــد اقتصــادی مالیمتری
منتهــی شــود .طــال اغلــب پناهگاه امــن دارایــی در برابر

تــورم ناشــی از تدابیــر محــرک مالــی اســت امــا افزایــش

نرخهــای بهــره و تعدیــل برنامههــای محــرک مالــی

بانکهــای مرکزی ،هزینه نگهــداری طال را افزایش داده

حل و فصل شود و بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت،

و به جذابیت سرمایهگذاری در آن آسیب میزند.

افراد واکســینه شــده بتوانند با تســت منفی  PCRوارد

کشــور شــوند و برای خروج زمینی مســافران ایرانی هم

مقابل مرزها بازگشایی خواهد شد و امکان عبور و تردد

حکمفرماست.

بــرایخریــدکاالیدســتدومهــمبســیارکــمشــده

اســت.ولــیدرمــوردجهیزیــهدیدهمیشــودکهاقام

زیــادیازجهیزیــهراازواحدهــایصنفــیسمســاریو

میلیون تومانی در جریان است.

خودروســازان ،تاکیــد کــرد :اگــر عرضــه افزایش
دادهاند خودروهای ناقص کف پارکینگهایشان

رکــود بــازار نقــل و انتقــاالت خــودرو

صحبتهــای انجام شــده در خصوص احتمال

گــروه ایرانخودرو ،هر دســتگاه پژو  ۲0۶تیپ

بازگشــایی واردات خــودرو ،رکــود را شــدیدتر

امانتفروشــان،بهعلتکاهشقدرتخرید،مراجعه

فروشهایی در خودروهای پرطرفدار داخلی و

تکمیــل و تجــاری شــود ،میتوانــد بــر کاهــش

در پایتخــت در حالــی بــه دو مــاه رســیده کــه

بــه گفتــه نایــب رئیــس اتحادیــه سمســاران و

سمساران رو به گذشته دارد و بیشتر مربوط به اجناس

مراجعــه نمیکننــد و رکــودی ســنگین بــر بازار

یافتــه و بهویــژه آنطــور که خودروســازان وعده

اس دنــدهای  1۷۹میلیــون تومــان ،کوئیــک آر

نیــاز واقعــی بــه خــودرو دارنــد ،بــرای خریــد

نایب رئیس اتحادیه
سمساران :مردم قدرت خرید
کاالی دست دوم را هم ندارند

آخریــن وضعیــت صنــف سمســاران اظهــار کــرد :صنــف

ایــن روزهــا جــز معــدود افــرادی کــه

وی با اشاره به محدودیتهای عرضههای

تومــان ،تیبــا صنــدوقدار  1۴۴میلیــون تومان،

تجارت که «واردات خودرو تا پایان سال را به

چندهفتهگذشته،بدونتغییرماندهاست.

زمینی را فراهم خواهیم کرد.

فروشندگانکاالیدستدومخریداریمیکنند.

بهکمترینمیزانرسیدهوقیمتهابهروال

مونتــاژی و بهطــور عمــده خودروهای زیر ۵00

در گــروه صنعتی ســایپا نیز هر دســتگاه

بــا ایــن حــال ،بســیاری کارشناســان بــا

رکــودمطلــقبهســرمیبرد.معامــاتدرآن

با کشــورهای همســایه و بر اساس نحوه پذیرش کشور

حســین حیدرآقــا در گفتوگــو بــا ایلنــا در مــورد

بــازارخــودروچندهفتهایاســتکهدر

ایــن خودروهــا وجود ندارد ،امــا اندک خرید و

اتوماتیــک  ۴۶0میلیــون تومــان و تــارا ۴۴0

به مشتری بفروشند ،چون بازار بهشدت راکد

کــرد و طــی آن فروشــندگان زیــاد شــدند امــا
خریداران عقبنشینی کردند.

دنــدهای  1۷۲میلیــون تومــان و شــاهین ۳۴0

میلیون تومان قیمتگذاری شد.

مورد نیاز برای واردات مهیا نیست.

بــه گفتــه آنــان ،مطــرح شــدن موضــوع

واردات خودرو شوکی به بازار وارد کرد و رکود

 ۲مــدل  ۹۹حــدود  ۲۳۵میلیــون تومــان ،پــژو

برپایه این گزارش ،از زمان مطرح شــدن

و فضــای مجــازی در دســته مونتاژیهــا و

مربوط به واردات بین مجلس شورای اسالمی

 ۷0۵میلیــون تومان،هایمــا اس ۷ایرانخــودرو

خارجــی بــا افــت  ۵تا  10درصدی مواجه شــد و

حــدود  ۹۳0میلیــون تومــان و مــدل  ۹۹نزدیک

بــه گفتــه فعاالن این بــازار ،در این میان

 ۲01۷با  ۴۹هزار کیلومتر پیمایش یک میلیارد

 ۲0۶تیــپ ۵مــدل  ۹۹نزدیــک به  ۲۹۲میلیون

تومــان و نــوع صندوقدار مــدل  1۴00آن ۳0۸

ســر میبــرد ،وضعــی کــه ســبب شــده مشــتری

مــدل  1۴00بــه ترتیــب  ۳۳0و  ۴۳۸میلیــون

همچنیــن پــژو  ۲0۷دنــدهای و اتوماتیک

تومــان ،پــژو  ۴0۵اس .ال .ایکــس مــدل ۹۹

سعید موتمنی به ایرنا گفت :خودروهای

حــدود  ۲۴۵میلیون تومان ،ســمند ال .ایکس

شــرایط دیدهانــد و تقریبــا هیــچ مشــتری برای

 ۳۲۵میلیــون تومــان ،دنــا پــالس توربوشــارژ

خارجی و مونتاژی ،بیشــترین آســیب را از این

تیبــا  ۲پــالس  1۷۳میلیــون تومــان ،ســاینا

صــالح ندانســته» ،بیان میکننــد :منابع ارزی

وارداتخودرووشوکبهبازار

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی

مراجعه نکرده و خریدار اندک باشد.

پرایــد  111مــدل  ۹۹صفر کیلومتر  1۵۴میلیون

اســتناد بــه ســخنان وزیــر صنعــت ،معــدن و

مجدد قیمتها تاثیرگذار باشــد .روزگذشته در

میلیون تومان ارزشگذاری شد.

تهــران ،اکنــون بــازار در یک وضــع بالتکلیفی به

میلیون تومان قیمتگذاری شد.

بوده و در حالت انتظار بهسر میبرد.

دوگانهســوز  ۲۷۸میلیون تومان ،دنا معمولی

و بالتکلیفی بازار را رقم زد.

روزگذشــته در ســایتهای خودرویــی

موضوع واردات خودرو و رفت و برگشت طرح

خارجیها ،هر دستگاه جک اس ۵کرمانموتور

و شورای نگهبان ،قیمتها در بازار خودروهای

 ۷۸0میلیــون تومــان ،پــژو  ۲00۸بــا مــدل ۹۸

پس از آن تا روزگذشته ثابت ماند.

بــه  ۹۵۵میلیــون تومــان ،ســانتافه  ix۴۵مــدل

انــدک فروشــندگانی کــه به دلیل نیــاز به پول

و  ۷۵0میلیــون تومــان و هــر دســتگاه تیگــوان

میشوند خودروهایشان را با قیمت پایینتری

میلیارد و  ۲00میلیون تومان قیمتگذاری شد.

نقــد اقدام به فــروش میکنند ،بهناچار حاضر

مــدل  ۲01۸بــا  ۳۴هــزار کیلومتــر کارکــرد ۲

کاالی استوک و ردهدار آورده یا امانتفروشی میکنند.

بنابرایــن دیگــر سمســاری بــه آن معنــا وجــود نــدارد،
اتحادیــه سمســاران نیــز از نظر تعداد اعضا ســیر منفی
دارد .ممکــن اســت کارهایــی را انجام دهنــد که تا حدی

نزدیک به سمســاری اســت اما با وجود اینکه جواز برای

سمساری است اما کار در عمل تا حدی متفاوت است.

وی افــزود :بــا وضــع فعلــی حاصــل از کرونــا ،تورم

و گرانــی همــه کســبه در همــه اصنــاف بــه مشــکل
برخوردهانــد .اینطور نیســت که به علــت گرانی همه به

ســمت لــوازم دســت دوم رو بیاورنــد چراکــه ایــن کاالها

هم به فروش نمیرســد .کســی که جنســی دارد ســعی
میکند آن را تعمیر کند تا اینکه بفروشد.

نایــب رئیس اتحادیه سمســاران و امانتفروشــان

در ادامه خاطرنشان کرد :به علت کاهش قدرت خرید،
مراجعــه بــرای خریــد کاالی دســت دوم هــم بســیار کــم
شــده اســت .ولــی در مــورد جهیزیــه دیــده میشــود که

اقــالم زیــادی از جهیزیــه خــود را از واحدهــای صنفــی

سمســاری و فروشــندگان کاالی دســت دوم خریــداری
میکنند .حتی برای خرید جهیزیه دست دوم هم قدرت

خرید وجود ندارد ،خرید جهیزیه حتی دست دوم شاید

حدود  100میلیون تومان پول بخواهد.

گلد تراست» که بزرگترین صندوق  ETFتحت پشتوانه
طــال در جهــان اســت 0.۳ ،درصــد کاهــش یافــت و از

 ۹۸۲.۷۲تــن در روز پنــج شــنبه بــه  ۹۸0.1تــن در روز
جمعه رسید.

در بــازار ســایر فلــزات ارزشــمند ،هــر اونــس نقــره

بــرای تحویــل فــوری بــا  0.1درصــد افزایش ،بــه  ۲۳دالر
و  ۳1ســنت رســید .هر اونس پالتین برای تحویل فوری

بــا  0.۴درصــد کاهــش 10۵0 ،دالر و  ۷۶ســنت معاملــه
شــد .هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با  0.۴درصد

کاهش ،به  ۲0۶۳دالر و  ۵۵سنت رسید.

بگذارید پروانهها بال بزنند،
تا طوفان گردشگری به پا
شود...
ادامهازصفحه۱

در ایــن میــان بــه کارگیــری عناصــر ایدههــای نــو،

دســت دوم ،کهنــه و مســتهلک اســت .بــا تغییــر نســل

بیشــتر واحدهــای صنفــی به جای ایــن کار رو به فروش

بر اساس گزارش رویترز ،شاخص «اس پی دی آر

عضوهیاترئیسهاتاقاصنافایرانمطرحکرد:حذفخریدها
ازسبدخانواربهدلیلگرانی

خالقیــت ،نــوآوری و کارآفرینــی بــه عنــوان ویژگی اصلی

ایــن نیروهــای متخصــص بــه ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر

مبــدل گردیــده اســت ،چــرا کــه اگــر نظــام پیشــنهادات
در گردشــگری و ارگان هــای مربوطــه ،از تفکــر خــالق و

نوآور اســتفاده نماید ،دسترســی به اهداف و آرمانهای

مربوطه بســیار آســانتر خواهــد گشــت .درحقیقت برای

قرارگرفتــن در برابــر محیــط پررقابــت و متغیــر امــروزی،

عضوهیاترئیسهاتاقاصنافایرانبا

اقتصــادی طبــق چارچــوب اقتصــادی بچرخــد

بــا ســود انــدک میفروشــد و بعــد بــرای خرید

در عرضــه کاالهــای اساســی و بــازار اقتصادی

شــاید تنهــا راه رهایــی از بســیاری از مشــکالت در زمینه

بازارگفتکهبارتورموافزایشقیمتهابر

را انجــام دهنــد و هــم خریدهای تفننی شــان

رونــد صعــودی و افزایــش مســتمر قیمتهــا

ببینــد یعنــی اگر  10واحــد کاال نیاز داریم باید

و شایســتهای باشــد کــه دارای تفکــر خالقانــه ،نواورانه و

اشــارهبهروندافزایشقیمتهاوگرانیدر
دوشاصنافاستواینمسالهباعثرکود
کسبوکارهادربازارشدهاست.

رســول جهانگیــری در گفتوگــو بــا اتــاق

اصناف ایران افزود :در چند سال اخیر کسب
وکارهــا شــرایط خوبــی ندارنــد و ایــن مســاله

منــوط بــه کرونــا هم نمیشــود بلکــه صعودی
شــدن قیمــت کاالهــا بر رکــود بــازار تاثیرگذار

بــوده و خیلــی از مشــاغل تحــت تاثیــر ایــن
گرانیهــا قــرار گرفتنــد و بســیاری از خریدهــا

از ســبد خانوار حذف شــده است و مردم تنها

کاالهای ضروری را تهیه میکنند.

وی تصریــح کــرد :زمانــی کــه شــرایط

مــردم میتواننــد هــم خریدهــای ضروریشــان
مانند رســتوران ،مســافرت ،ســینما و … دیگر

هزنیههــا را در برنامــه خــود داشــته باشــند،
امــا بــا توجــه بــه گرانیهــای مضاعــف خیلــی

از هزینههــا از ســبد خانــوار حــذف شــده و

جایگزیــن خریدهــای ضروری شــده اســت که
بازخــورد این موضوع به بازار و جامعه صنفی

بــاز میگــردد کــه امیدواریــم دولت ســیزدهم
تدبیــر و برنامــهای بــرای باال بردن ســطح رفاه

اجتماعی مردم داشته باشد.

همــان کاال بایــد مبلغ باالتری را بپردازد و این

مانــع از ایجــاد تعــادل در بــازار میشــود و در

نتیجــه باعث از دســت رفتن ســود و ســرمایه
کاســب میشــود .وی تصریــح کــرد :اقتصــاد

دســتوری نیســت و به عرضه و تقاضا در بازار
بســتگی دارد و بزرگتریــن معضــل اقتصــادی

کشــور کاهــش ارزش پول ملی کشــور اســت
کــه عاملــی بــرای تمــام گرانیهــا شــده و هــر

فــرد و بــرای حفــظ ســرمایه خــود رو بــه خرید
زمین ،خانه ،خودرو و … .آورده اســت و همه

جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه بــار تورم

ایــن مســائل تقاضــای کاذب ایجــاد میکنــد و

یــک کاســب کاالیــی را کــه خریــداری میکنــد

ملی داشــته باشــد و سیاســتهای درستی را

بــر شــانههای اصنــاف و بــازار اســت ،افــزود:

میبایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول

اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه

 1۵کاال تهیــه کنیــم تــا حــس رقابــت در بــازار

ایجاد شود و بازار تالطم نداشته باشد.

عضــو هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف ایران

بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی همیشــه

دولــت را همراهــی کــرده اســت ،اظهارکــرد:
ســرریز جامعــه بیــکاری در حــوزه اصنــاف
اســت و وظیفــه دولــت ایجــاد اشــتغال اســت

کــه بــرای ایجــاد هر شــغل دولت بایــد معادل

یــک الــی دو میلیارد هزینه کنــد اما اصناف با

هزینــهای حدود  1۵0میلیون تومان میتوانند
اشــتغالزایی داشــته باشــند و در ایــن مــورد

دولت باید قدردان اصناف باشد.

دولتی گردشــگری ،به کارگیری نیروهای انســانی کارآمد
انقالبــی بــوده و با بــه کارگیری این تفکــر ،زمینهای برای

ایجاد سازمانهای نوآور کارآفرین و پاسخی به تغییرات
شــدید و پرشــتاب محیطــی فراهــم نماینــد .جــذب و بــه

کارگیــری یــک جــوان متخصــص در رشــتهی گردشــگری،

عالوه بر فواید ذکر شــده ،دانشــگاهها و اموزشــگاههای

سراســر کشــور و حتــی مناطــق حاشــیهای را ،بــه جــذب

دانشــجو و اســاتید ،در ایــن رشــته عالقهمنــد مینمایــد،

ایــن موضــوع عــالوه بر شــاغل نمــودن فــارغ التحصیالن

بــا تحصیــالت عالــی (ارشــد و دکتــری) به عنــوان مدرس

دانشــگاه ،خانوادهها را اشــنا و مشتاق به ادامه تحصیل

فرزندانشــان در این رشــته مینماید .به کارگیری نیروی
انســانی متخصص به ســان همان بال پروانه ایست ،که

در نهایــت طوفان تخصص و ایده ،کارافرینی ،پیشــرفت
گردشــگری کشــورمان و پویایــی همه جانبــهی فرهنگی،

اقتصــادی ،اجتماعــی متاثــر خواهــد بــود .جــذب نیــروی

بررسیافزایشقیمتموادغذاییدربازارجهانی
بهنظرمیرسدکهحذفارز۴۲۰۰تومانی

آنهــمدرایــنشــرایطتورمــی،شــرایطرابــرای

اقشــارفرودســتتنگتــرکنــد.مرکــزآمــاردر
ســال۱۳۹۸گزارشــیمنتشــرکــردودرآنجــابــا
جزئیاتتوضیحدادکهبهشــدتتخصیصنرخ

ارزترجیحــیرویمعیشــتخانوادههایفقیرو
متوســطموثــربودهاســت.حــاالپرســشاصلی

ایناستکهسیاستگذاربدونداشتنسیاست

جایگزیــنچگونــهمیتواندتاثیــراتتورمیآنرا
خنثیکند؟

داده میشــد .البتــه در یــک ســال اخیــر بــه دلیل

گذاشــت .بــه طــوری که براســاس گــزارش فائو؛

از شمول تخصیص این ارز خارج شدهاند.

بــا افزایــش  1.۲درصدی به رشــد ســاالنه ۳۲.۸

ماهانــه  1.۷درصــد و ســاالنه تقریبــا  ۶0درصــد

بــه گفتــه فائــو ،قیمــت کاالهــای غذایی در

پالــم در پــی تقاضــای شــدید و نگرانــی از کمبــود

کاهش درآمدهای ارزی کشــور بسیاری از کاالها
مخالفــان ادعــا دارنــد کــه ایــن ارز تاثیــری بــر

معیشــت دهکهــای هــدف نداشــته و حتــی تورم

برخی از اقالم وارداتی با ارز  ۴۲00تومانی بیشتر از

شــاخص قیمــت مــواد غذایــی در مــاه ســپتامبر

درصد رسیده است.

مــاه ســپتامبر به دلیل شــرایط عرضه و تقاضای

سایر اقالم بوده اما در مقابل موافقان آن نیز باور

زیاد برای محصوالت اصلی مانند گندم و روغن

دهکهای زیر خط فقر ،حذف کامل این ارز فشار

واحــد رســید؛ باالتریــن ســطح خــود از ســپتامبر

دارند که با توجه به شرایط کشور و افزایش تعداد
دوچندانی بر این اقشار فرودست وارد میکند.

بــه گــزارش ایلنا ،در حال حاضر یکی موارد

ترجیحی یا همان ارز  ۴۲00تومانی اســت که در

اخیــر قیمــت اقــالم بــه شــدت افزایــش داشــته

ســالهای اخیر بــرای کاالهای اساســی تخصیص

بــر حل مشــکالت منطقهای و گســتردگی گردشــگری در
درصد افزایش را نشان میدهد.

جــدا از ایــن مباحــث ،قیمــت جهانــی مــواد

مــورد بحــث در اقتصــاد کشــور تاثیرگــذاری ارز

متخصص در گردشگری ،در ادارات و سازمانهای میراث

فرهنگــی ،در سراســر اســتانها و شهرســتانها ،عــالوه

پالــم افزایــش یافت .این شــاخص که به 1۳0.0
 ۲011است.

همچنین شــاخص قیمت روغن نباتی فائو

افزایش یافته است زیرا قیمت بینالمللی روغن

نیــروی کار مهاجــر بــر تولیــد مالــزی بــه باالتریــن
سطح خود در  10سال گذشته رسیده است.

قیمــت جهانــی روغــن کلزا نیز بــه طور قابل

توجهی افزایش یافته ،البته قیمت سویا و روغن

آفتابگردان کاهش داشته است.

قیمــت جهانــی محصــوالت لبنــی بــه ویــژه کــره را

افزایش داد.

شــاخص قنــد فائو نســبت به مــاه قبل 0.۵

درصــد و نســبت بــه ســال قبــل  ۵۳.۵درصــد

افزایــش یافــت کــه ایــن امــر از شــرایط نامســاعد

جــوی و قیمــت باالی اتانــول در برزیل ،بزرگترین
صادرکننده قند در جهان ،ناشی میشود.

در حالــی کــه شــاخص قیمت گوشــت FAO

در ماه ســپتامبر یک روند ثابت را دنبال میکرد،

قیمت جهانی گندم به طور ماهانه  ۴درصد

همچنیــن شــاخص قیمــت لبنیــات فائــو

افزایــش  ۴1درصــد اســت .همچنیــن قیمت ذرت

را تجربه کرده اســت زیرا تقاضای واردات جهانی

قیمت طیور به دلیل عرضه زیاد جهانی و کاهش

غذایی نیز بســیار مهم اســت .چون در ماههای

افزایش یافته اســت که نســبت به سال قبل این

کــه طبیعتــا تاثیــر خــود را بــر ایــن بــازار خواهــد

به طور متوســط ماهانه  0.۳درصد و ســاالنه ۳۸

مناســب و عوامــل فصلــی در اروپــا و اقیانوســیه

ان در مقاصد گردشــگری جلوگیری میکند .ایدههای نو
را بــه گردشــگری وارد مــی نمایــد و در نهایــت صنعــت را

هدفمند و در مســیر پیش میبرد .لذا الزم اســت عالوه

بر رفع و رجوع مشکالت در تمامی بخشها ،در راستای
تاکیــد رهبــر معظــم انقــالب و رئیــس جمهور محتــرم بر

مفهوم جوانگرایی ،وزیر انقالبی گردشــگری ،نســبت به

جذب و به کارگیری نیروی انسانی جوان و متخصص و
انقالبی ،اقدام جدی را صورت دهند.

ســاالنه  ۲۶.۳درصــد رشــد را نشــان میدهــد.

همچنین قیمت گوســفند و گاو به دلیل شــرایط

نســبت بــه ماه آگوســت نیــز  1.۵درصــد افزایش

سراسر کشور حتی در مناطق حاشیهای ،از متمرکز شدن

سختتر عرضه افزایش یافته است ،در حالی که

تقاضا در چین و اروپا با کاهش مواجه بود.

آدرسســــایتروزنــــامــــهعصــــــراقتصــــــــــاد
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جزئیات بخشنامه جدید
فوالدی دولت

موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده

وزارت صمــت در بخشــنامه جدیــدی اعــام کــرد

عکس 55online.news :

نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار

کــرد که در جلســه یکشــنبه گذشــته کمیســیون

صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررســی ماده
 4مبنــی بــر واردات خودرو ،آقای وزیر گفتند که
بــا آزادســازی واردات خودرو موافق هســتند اما

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،ســیفهللا امیــری،

مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صمــت در

شمش فوالد و مقاطع فوالدی (طویل ،تخت) در بورس
کاال ،لطفــا ً بــه واحدهــای فــوالدی اســتان مربوطه اعالم

صنعــت را مامــور کــرد تــا ابهاماتــی کــه شــورای

نگهبان مطرح کرده است را اصاح کند.

کنید که از تاریخ  ۲۴مهر  ۱۴۰۰کل تولید خود را شامل

علــی جــدی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری ایلنا

(شمش فوالدی شامل بیلت ،بلوم ،اسلب ،انواع ورق،

در مــورد آخرین وضــع طرح واردات خودرو اظهار

میلگرد شــاخه و کالف تیرآهن ،نبشــی ،ناودانی ،لوله و

کرد :نظر آقای وزیر این بود که فرصتی نیاز دارند

پروفیــل و …) را در بــورس کاال عرضــه کنند و در صورت

کــه تولیــد را افزایــش داده و زیرســاختهای الزم

عدم اجرای مفاد فوق واحدهای تولیدکننده محصوالت

را ایجاد کنند ولی با آزادســازی واردات خودرو از

فــوالدی مجــاز بــه خریــد شــمش فــوالدی از بــورس کاال

ســال آینده موافق بودند .بیشــتر نگران مســائل

نیســتند .همچنیــن واحدهــای فــوالدی مجاز بــه فروش

ارزی بودند که ممکن است با اجرای این مصوبه

محصوالت خارج از بورس کاال نیستند.

ارز از کف بازار جمع شود و بازار ارز دچار تالطم

شــود .اعضــای کمیســیون مصــر هســتند کــه این

 ۵۰۰۰تن ذرت آلوده شد

طــرح بــرای تنظیــم بازار اســت و عمال آزادســازی
واردات خــودرو نیســت بلکــه بــرای رفــع بخشــی
کــه کمبــود داریــم ،ممکــن اســت  ۵۰تــا  ۷۰هزار

بعد از هشدارهایی که در رابطه با دپو و ترخیص

دستگاه باشد تا بازار تنظیم شود.

نشــدن نهادههــای دامــی در گمرکهــای شــمال کشــور

جــدی در ادامــه گفــت :در مــورد پیشــنهاد

اعام شــده بود تازهترین خبرها از فاســد شــدن حدود

وزیــر صمــت رایگیــری نشــد .فعــال ماموریــت

 5۰۰۰تــن ذرت دامــی و آلودگــی آن بــه آفاتوکســین

بررســی ابهامات به کمیته صنعت داده شــده و

حکایت دارد.

بعــد از ارائــه پیشــنهاد این کمیته به کمیســیون

چنــدی پیــش بــود که مســئوالن گمرک ایــران از احتمال

در مــورد ابهامــات مطــرح شــده از طرف شــورای

فاســد شــدن چنــد ده هــزار تــن نهــاده دامــی دولتــی و

نگهبــان ،در ایــن مــورد تصمیمگیــری خواهــد

خصوصی در گمرکهای شمال کشور خبر داده و تاکید

شــد .ایــن هفتــه قطعــا ایــن پیشــنهاد آمــاده

نمیشــود .هفتــه بعــد نماینــدگان در حوزههــای

مبنــای اساســنامه داخلــی صحن بایــد این طرح

شــود تــا ســپس به این طــرح بپردازیــم .اگر طرح

او در ادامــه خاطرنشــان کــرد :طــرح

مالیاتــی از ابتــدای زنجیره بــه انتهای زنجیره بود.

بعــد پیشــنهاد کمیتــه صنعــت در ایــن رابطــه به

نایبرئیــس کمیســیون صنایــع مجلــس در

بخــش زیــادی از مشــکالت را حــل کنــد .ممکــن

تصویــب رســیده بــود در جلســه بعــدی یــا نهایتــا

محصوالت ابتدای زنجیره فوالد بود که طبق این

طرح از طرف شــورای نگهبان اعاده شــده ،پس

طــرح عرضــه خودرو در بورس فعال مورد بررســی

خــودرو در بــورس نباشــد .یکــی از مفــاد آن طرح

از تحویــل رفــع ابهامــات بــه هیئــت رئیســه ،بــر

خرید شمش از بورس را نخواهند داشت.

عالــی وزارت مبنــی بــر عرضــه کلیــه محصــوالت تولیدی

الزم را ایجاد کنند .در نهایت کمیســیون ،کمیته

کمیســیون صنایع ارائه خواهد شــد .از آنجا که

بــورسکاال ،تولیدکننــدگان محصــوالت فــوالدی اجــازه

بخشنامهای اعالم کرد :با عنایت به دستور و تاکید مقام

نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرســاختهای

انتخابیــه هســتند .بنابرایــن احتمــاال دو هفتــه

کــه در صــورت عرضــه نشــدن محصــوالت فــوالدی در

را در اولویــت قرار دهد.

مــورد طــرح عرضه خودرو در بــورس تصریح کرد:
قرار نمیگیرد .مننتظریم تا ماده  ۴تعیین تکلیف

واردات خــودرو مصــوب و اجــرا شــود میتوانــد
اســت در صــورت حل مشــکالت نیازی بــه عرضه
هم در ماده  ۴منظور شده است.

ســاماندهی بــازار فــوالد کــه در کمیســیون بــه
دو جلســه بعــد صحن مورد بررســی قــرار خواهد

گرفــت .مفــاد اصلــی ایــن طرح شــامل عرضه کل
زنجیــره فــوالد در بــورس کاال و انتقــال معافیــت

قبــال معافیــت مالیاتــی بــرای صــادرات فــوالد در

طرح این معافیت به انتهای زنجیره و محصوالت
نهایــی منتقــل میشــود تــا محصــول نهایــی برای
صادرات معافیت مالیاتی داشته باشد.

کرده بودند که مدارک الزم برای ترخیص این کاالها به
گمــرک ارائــه نشــده و از این رو باید نســبت بــه متروکه

شدن آنهایی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود.
ذرتهای آلوده به آفاتوکسین

این در حالی اســت کــه تازهترین اخبار دریافتی از

ایــن حکایــت دارد که بعد از ماجــرای ذرتهای آلوده در
چند ســال اخیر ،اکنون از کاالهای مانده در گمرکهای

مازنــدران کــه بخــش زیــادی از آن را نهادههــای دامــی

تشکیل میدهد ۵۰۰۰ ،تن ذرت فاسد و آلوده به سم

کمبود کشتی برای واردات نهادههای دامی

آفالتوکسین شده است.

گمرک ،فساد کاال را تائید کرد

پیگیــری موضــوع از گمــرک ایــران نیــز تائیدکننــده

عضــو هیئتمدیره اتــاق مشــترک بازرگانی

اســت ،روز دیگر دســتگاه ایکسری کار نمیکند،

کشــور مــا روی تنــوع بــازار به خوبــی و به صورت

نهادههــای دامــی وجــود دارد اما کشــتی نیســت

علــت دیــده میشــود کــه تعــداد زیــادی کامیــون

جاللیفــر همچنیــن بــا انتقــاد از برخــی

ایــران و روســیه اظهــار کــرد االن در روســیه

که آنها را بیاورد.

ســیدجلیل جاللیفــر در گفتوگــو بــا

خبرگــزاری ایلنــا در مــورد آخریــن وضــع تجــارت
ایــران و روســیه اظهار کــرد :واردات ما از روســیه

در نهادههــای دامــی بــه دو دلیــل کاهــش پیــدا
کــرده اســت .روســیه بــرای صــادرات نهادههــای

دامــی و چــوب عــوارض دریافــت میکند که علت
آن کمبــود در روســیه و امنیــت غذایــی بــوده کــه
ایــن اتفــاق قیمــت تمامشــده مــا را افزایــش داده
اســت .دلیــل دوم تفــاوت نــرخ ارزش اظهــار کاال

برای ثبت سفارش گمرکی است به طور مثال اگر
نــرخ آن بــرای واردات نهادههــای دامی از روســیه
 ۲۵۰دالر یا  ۲۸۰باشد از جنوب کشور تا ۴۰دالر

متفاوت است .این موضوع فضای مبادله تجاری
را بــا چالــش مواجــه میکند و نشــان میدهد که
واردکنندگان نهادههای دامی ،گروههای مافیایی

و دارای رانت دخیل هستند.

یک روز میگوید سگ موادیاب نیست .به همین

صــف بســتهاند و حتــی با صفهــای ۱۰کیلومتری

در آستارا مواجه میشویم.

بــه خصــوص کشــورهای همســایه یــک مــدل از

دامپزشــکی نــه تنهــا بــرای صــادرات محصــوالت

روســیه در ادامــه اضافــه کرد :باید با هرکشــوری
دیپلماســی را داشــته باشیم ،اخیرا خبری منتشر

شــد کــه مســیر ترانزیــت ارمنســتان جایگزیــن
آذربایجــان میشــود .ایــن مــوارد را نبایــد در ایــن

اوضاع رســانهای شود .آذریها با ارمنیها درگیر
هســتند و هــر میــزان کــه ایــن اخبــار رســانهای

شــود ،کارشــکنی رخ میدهــد .االن تنهــا راه آن

دیپلماسی است تا این مسیر باز شود.

نشد .گمرک آستارا با همان تجهیزات و پرسنلی

بــا توجــه به اتفاقات شــمال غرب با یک ســری از
کارشــکنیها و همکاری نکــردن دولت آذربایجان

هم مواجه هستیم.

روزانــه  ۶۰۰کامیــون در آن رفــت و آمد دارند کار
همه مشــکالت از کارشــکنیهای خارجی نیســت

بلکــه قصــور و کوتاهیهایــی در کشــور اســت که

دولت جدید باید به آن دقت کند.

ژئوپلتیک آشــنا باشند .یکی از عناصر ژئوپلتیک،

مــردم ،قوانیــن و مقــررات ،حمایــت و پشــتیبانی

از عناصــر ســازنده قــدرت هســتند .مــا در بخــش
قدرت مشکل داریم برای مثال زیرساختهای ما

فراهم نیست.

بــوده ،آن اســت کــه مــا روی تنــوع بــازار روســیه
و کاالهای مشــابه که همه از سوبســید اســتفاده
میکننــد صــادر کــرده و فکر میکنیــم که در حال

صــادرات هســتیم در حالــی که ما سوبســید خود
را با دیگر کشــورها شــریک میشــویم .ما باید به

دنبــال صــادرات کاالهایــی کــه کمتر از سوبســید

استفاده کنند نیز باشیم.

دالر واردات محصوالت آبزی روســیه ســهم دارند
اما سهم ایران با این حجم از ظرفیتهای آبی در

جنوب و شــمال و پــرورش ماهی حدود ۲میلیون

دالر است .من به عنوان یک کارشناس میگویم
مقصر این وضع سازمان دامپزشکی کشور است.
در بخشهای دیگر مانند مصالح ســاختمانی نیز
وضــع مشــابهی داریــم .در بخش پتروشــیمی نیز

تولیدکننــدگان ایرانــی کمترین حضــور را در بازار
توجــه ویــژه شــود .نبایــد اجــازه تشــکیل بانــد و
این کار انجام میشــود .نباید غفلت شــود چراکه

در همین غفلتها نطفه فســاد اقتصادی بســته
میشــود .بعــد از اصالح باید راهبردها مشــخص

شده و برای تشکلها ماموریت تعریف شود.

اســت .هــر روز بهانــهای مــیآورد و کارهای مرزی

را انجــام نمیدهــد .یــک روز میگویــد بــرق قطــع

اســت .رسوب این رود باعث کاهش سطح آب
مجبــور میشــود کــه نصــف ظرفیــت خــود بــار

بزنــد کــه ایــن کار برای کشــتی صرفــه اقتصادی
نــدارد بنابرایــن مجبور بــه افزایــش کرایه حمل
میشــود .در ایــن بخــش بایــد دیپلماســی

اقتصــادی ورود کنــد و در مذاکــرات بــا روســیه

گفتــه شــود کــه ایــن مشــکل مربــوط بــه کشــور

روســیه اســت و باید آن را حل کند.

او همچنیــن افــزود :زیرســاختها بــرای

جایگزینــی دریــا بــرای مســیر آذربایجــان فراهــم
نیســت .هر کشــتی رورو میتواند  ۴۰ماشــین را

جابجــا کنــد ۱۰ .کشــتی میتوانند  ۴۰۰ماشــین را

جابهجــا کنــد .هــر کشــتی در این فصــل میتواند
در مــاه  ۲ســفر انجــام دهــد بنابرایــن ظرفیت آن
در مــاه  ۸۰۰تریلــی اســت کــه از طریق جادهای و
از راه آذربایجان در ســه روز جابهجا میشــود .به
هیــچ وجــه نباید به فکــر جایگزینی دریــا به جای

عضــو هیئتمدیــره اتــاق مشــترک بازرگانــی

آذربایجان بود .بلکه باید آذربایجان حفظ شده و

میگوید که میخواهد خط کشــتیرانی مســتقیم

دیگر شامل ارمنستان ،مرز اینچهبرون ،بیلهسوار

ایــران و روســیه اظهــار کــرد :رئیــس کشــتیرانی

قــرار دهــد امــا واقعیــت را نمیگویــد چراکــه

کشــتیها محــدود اســت و رود ولــگا هم مشــکل

ایــن خــط کشــتیرانی را بســتهام چراکــه یک خط

هــم میتواننــد گزینههــای مناســبی باشــند .در

جاللیفــر تصریــح کــرد :از طــرف دیگــر

در حال رفت و آمد هستند و این یک امر طبیعی
خــود را از انزلــی به آســتاراخان میبــرد و صاحب
بــار هــم منتظــر بــار اســت ،یــک دفعــه از تهــران

دســتور میرســد کــه بایــد بــه نقطه دیگــری برود

برای توسعه به فکر راههای دیگر بود .مسیرهای
و مــرز ســرخس کــه بــرای آن بایــد تعامــالت خود
را بــا ترکمنســتان افزایش دهیم و دیگری مســیر
دریایی است .در این صورت صادرات ما افزایش

مییابــد؛ در غیــر این صورت اگر هرکســی مدعی

افزایــش حتــی  ۵۰درصــدی صــادرات بــه روســیه

باشد از نظر من کذب میگوید.

جاللیفــر ادامــه داد :طبــق قانــون روســیه

جابهجایــی از کانتینــر بــه کامیــون محصــول

بــه گفتــه عضــو هیاترئیســه اتحادیــه

چراکه ممکن اســت رقبای تجاری ما تعرفه واردات

تجــار و بازرگانــان دو طــرف منتظــر حــل مشــکالت

تجاری را تجربه کردند و با واسطهها به رابطه تجاری

کشــاورزی ایران ابتدا به کشــورهایی چون امارات

محصــوالت ایرانی ایجاد کنند .نیاورانی با اشــاره به

بازرگانــان ایرانــی هیچ مشــکلی با تجار عربســتانی

او با بیان اینکه تنشهای سیاسی نمیتواند

متحــده عربــی میرونــد و بعد از خوردن برچســب

سیاســی بیــن ایــن دو کشــور هســتند .اکنــون

گذشته روابط تجاری ایران و عربستان ،گفت :پیش

ندارنــد و حتــی مشــتریان گذشــته را حفــظ کردنــد.

صدرالدیــن نیاورانی در گفتوگو با خبرگزاری

مســیر دریایــی و هوایــی بــه بازارهای جــده ،مدینه و

رویکــرد مثبتی نســبت بــه محصوالت ایرانــی دارند

بــرای محصــوالت کشــاورزی ایــران ،گفــت :مدتــی

درختی ،کیوی ،زردآلو ،گیالس ،هلو ،شــلیل و انواع

خریداری میکنند.

حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی به این کشور

وجود دارد که تولیدکنندگان فراتر از روابط سیاســی

ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بــازار

زمانی که روابط سیاســی ایران و عربســتان خصمانه

ساخت امارات به عربستان صادر میشوند.

ایلنــا ،ضمــن امیدواری از باز شــدن بازار عربســتان
اســت که مذاکره با عربســتان بــرای برقراری روابط
حسنه آغاز شده است.

او بــازار عربســتان را بــرای محصــوالت

کشــاورزی ایــران بــزرگ عنــوان کــرد و افــزود :در
ابتــدا نبایــد خــود را خواهان این بازار نشــان دهیم

از تنــش در روابــط ایــران و عربســتان ،محصــوالت از

ریاض میرســید .به گفته او میوههایی چون ســیب
میوههای تابســتانی به این کشــور صادر میشد .ارز

حدود یک میلیارد دالر بود.

عربســتان بــازار ســنتی ایــران اســت ،تصریــح کرد:

ســرمایهگذاری کننــد .پــول ایــن ســرمایهگذاری
میتواننــد در ســه ســال بازگــردد .در ایــن صورت

باید این نکته را در نظر داشت که مردم عربستان

و ســیب درختــی ایــران را دو برابــر ســیب ترکیــه
او در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیــا این امکان

بــه فعالیــت خــود ادامه دهــد ،بیان کــرد :باید بگویم

بود بازرگانان ایران و عربســتان نوع دیگری از روابط

خود ادامه دادند.

مانعــی بــرای تجــارت بازرگانــی و روابــط اقتصــادی

ایجــاد کنــد ،افــزود :در کشــور اســرائیل کــه دیــوار
۸متــری دور خــود کشــیده اســت و از نــام جمهوری

اســالمی وحشــت دارد در شــهر تلآویــو خیابانــی

وجــود دارد کــه در مغازههــای این خیابــان میتوان

انواع خشکبار و سوغات را با نام و برندهای ایرانی

خریــداری کــرد .این فعال اقتصادی در پایان افزود:
بــرای محصوالت کشــاورزی نمیتوان مــرزی تعیین

کــرد چراکــه ایــن کاالهــا در نهایــت خود را بــه بازار
هدف میرساند.

مییابنــد .در نتیجــه بخشــی از باری که از مســیر
جابجا شود.

او در پاســخ به ســوالی درباره آخرین وضع

واردات غــالت از ایــن کشــور بیــان کــرد :واردات

غــالت نســبت بــه گذشــته کاهــش قابــل توجهی
داشــته اســت ،یکــی از دالیــل آن همــان مشــکل

حمــل و نقلــی اســت .بــه دلیــل مشــکل رود ولگا
صرفــه اقتصــادی هم ندارد و میتوان از جنوب با
کشتیهای بزرگتری آن را وارد کرد.

او در پایــان افــزود :پیشبینــی مــن ایــن

اســت کــه در ســال جــاری حجــم مبــادالت ایــران

و روســیه بــه بیــش از  ۲میلیــارد دالر برســد.
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و برخی مصالح
ســاختمانی ماننــد کاشــی و ســرامیک ،فــوالد

و برخــی ماشــینآالت و برخــی از محصــوالت
شیمیایی تولید ایران به روسیه در سال جاری با
رشــد مواجه بوده اســت .اگر روی تنوع کار کنیم

حتمــا موفــق میشــویم .این موضــوع نیازمند این
اســت که بتوانیم ظرفیتهای ایران در روســیه را
بشناســیم .ایــن کار نیاز به رایزنــی قوی بازرگانی

دارد نه حالت فعلی که زبان و فرهنگ روسیه را
میشناسند .اگر ما بتوانیم این نواقص را مرتفع
کرده و مراکز تجاری در مناطق مختلف تاســیس
کــرده و مرکــز رایزنــی بازرگانــی را تقویــت کنیم و

همچنیــن از ظرفیــت ایــران مقیــم و دانشــجو در

روســیه اســتفاده کنیــم و در یــک کالم همگرایــی
ملی ایجاد شود ،میتوانیم حجم مبادالت خود را

با این کشور به  ۱۰میلیارد دالر برسانیم.
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با برچسب امارات به عربستان صادر میشود
صادرکننــدگان میــوه و تربــار ،برخــی از محصوالت

اجرایــی فرمــان امــام ،کوثــر و  ...در ایــن زمینــه

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

نیاورانی ،عضو هیاترئیسه صادرکنندگان میوه :محصوالت کشاورزی ایرانی

جنــس ایرانــی را باال ببرنــد و موانعی برای صادرات

خصولتــی ماننــد بنیــاد مســتضعفان ،ســتاد

و ارمنســتان کــه یــک دریاچه ســوان دارد بالغ بر

اســت و ارزش افزوده بیشــتری دارد .یا باید روی

ترانزیتی وجود دارد و پای کشور روسیه در میان

هم بسیار زیاد است.

ورود کننــد تســهیالت در نظــر بگیرد یــا نهادهای

و گیر کردن کشــتیها میشود .بنابراین کشتی

اســت امــا برنامــه ندارنــد .بــرای مثــال کشــتی بار

بیشــتری ایجــاد میکننــد .دارو یــا تجهیــزات

میگویــد کشــتی نــدارد ،قیمت کشــتیهای دیگر

ســرمایهگذارانی کــه میخواهنــد در ایــن زمینــه

آذربایجــان حرکــت میکند میتوانــد از این طریق

او در مورد کارشکنیهای صورتگرفته بیان

حوزههــای ماننــد پوشــاک کار کنیــم کــه اشــتغال

کــرده امــا دو مــاه اســت کــه بــه دنبــال کشــتی

باشــیم .یعنی ســازمان توســعه تجارت باید برای

او اضافــه کرد :ویتنام ۱۱۰میلیون دالر ،هند

او افــزود :صــادرات یــک کامیــون محصــول

کــرد :آذربایجــان نمیتوانــد مســتقیما بگویــد کــه

آنها را بیاورد .یکی از صادرکنندگان ۳هزار تن بار

بتوانیــم صادرات بیشــتری به این کشــور داشــته

رسوب بیش از حد رود ولگا برای این کار مانع

دارد ،پس این بیشــتر یک شعار است .کشتیها

دانشبنیــان معــادل  ۲۰کامیــون محصــول کیوی

نهادههای دامی وجود دارد اما کشتی نیست که

دولت روســیه به قدر کافی آن را تامین نمیکند

کانتینرهــای یخچالــی و کشــتیها هــم افزایــش

بــازار روســیه که  ۲۴۳میلیــارد دالر واردات دارد،

کار نکردهایــم .مــا تنهــا گوجــه و خیــار و هندوانــه

ذخایــر ،زیرســاختهای لجســتیکی ،فرهنــگ

دالر واردات ایــن محصوالت را دارد.

مافیــا داده شــود کــه معمــوال برای تشــکیل رانت

جاللیفر گفت :کســانی که در حوزه تجارت

جغرافیــا و عنصــر دیگــر قــدرت اســت .منابــع،

صادرات محصوالت آبزی و نزدیک به  ۲میلیارد

جاللیفر با انتقاد از سبد صادراتی ایران به

در طــول ۱۱ســال هنــوز  ۶۰۰تــا ۷۰۰میلیــون دالر

و توســعه اقتصــادی ورود میکننــد باید با دانش

اشــتباه چیســت .روســیه بالغ بر  ۴میلیارد دالر

روســیه دارنــد .بایــد بــه اتحادیههــا و تعاونیهــا

روســیه گفــت :دلیل آن که میــزان صادرات ما به

بــار هســت ولی کشــتی نیســت .االن در روســیه

ولــی ما باید در این زمینه ســرمایهگذاری کنیم تا

راســتا کمبود ظرفیت کشــتی اســت ،بــه طوریکه

بــدون آنکــه بدانــد عواقــب ایــن تصمیمگیــری

بوده اســت .من بارها به آقای نوبخت مراجعه و

مشــکل آســتارا را مطــرح کــردم اما هیــچ اقدامی

او در ادامــه گفــت :مشــکل دیگــر در ایــن

بــرای انتقــال آن به ایران اســت ولی کشــتیرانی

میکنــد .یــک کارشــناس تصمیمگیــری میکنــد

مثــال محصــوالت لبنــی و آبــزی را نمیتــوان در
متاســفانه ســردخانه بــه قــدر کافی وجــود ندارد.

آبزی و لبنی کاری نمیکند ،بلکه کارشکنی هم

۳۰میلیــون دالر از ایــن ۱میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون

وضــع را پیــدا کردیــم قصور و کوتاهی در گذشــته

باید با این بیبرنامگی مقابله شود.

محیــط آزاد بــه وســیله نقلیــه دیگــر انتقــال داد.

امیرآبــاد و انزلــی داریــم که روی زمیــن ماندهاند.

نهادههــای دامــی دارد کــه ارز آن را هــم دریافــت

او خاطرنشــان کــرد :علــت اینکــه مــا ایــن

تصمیمگیــران حوزه بازرگانــی برای تنوع صادرات

آنهــا از مــرز آســتارا عبــور میکنند .در این راســتا

متاســفانه چنیــن چیــزی وجــود نــدارد .ســازمان

بالــغ بــر ۷۰میلیــون دالر ،ترکیــه ۶۰میلیــون دالر

میکند .طبیعتا با این وضع نمیتوان موفق بود،

محصــوالت غذایــی و کشــاورزی اســت کــه عمده

همگراییهــای بیــن ســازمانی بــرای تحقــق

عضــو هیئتمدیــره اتــاق بازرگانــی ایــران و

او افــزود :مهمتریــن مشــکل مــا بــرای رشــد

اســت .بالغ بر ۸۰درصد از صادرات ما به روســیه

نهادهــا

متذکــر

شــد:

در

داخــل

کشــور

راهبردهــای اقتصــادی بایــد ایجــاد شــود امــا

کــه بــرای عبور و مــرور  ۵۰کامیون بــود امروز که

مبــادالت تجــاری ،تمرکز نداشــتن بخش دولتی و

سیستماتیک کار نشده است.

و بــار بزند .کاالهــای صادراتی زیادی در بندرهای

ســردخانهای باید در ســردخانه انجام شود ،برای

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
(سهامی خاص)

آلودگــی بخشــی از ذرتهــای موجــود در گمرکهــای
مازنــدران اســت .در ایــن رابطــه معــاون فنــی گمــرک

ایــران بــه ایســنا توضیحاتــی ارائــه کــرد و بــا اشــاره بــه
وضــع کاالهــای اساســی موجــود در گمــرک مازنــدران
گفــت کــه در ســه گمــرک امیرآبــاد ،نوشــهر و فریــدون

کنــار تا پایان شــهریور ســال جاری حــدود  ۶۷۲هزار تن

کاال موجــود بــوده کــه از ایــن میــزان ۲۸۶هــزار تــن جو،
۹۷هزار تن گندم۱۶۰ ،هزار تن ذرت۷۰۰۰ ،تن دانههای

روغنــی و ۱۱۳هــزار تــن روغــن خــام بوده اســت .مهرداد
جمالارونقــی ادامــه داد :بررســیها نشــان میدهــد که
در ســطح گمرکهای مازندران حدود  ۵۰۰۰تن ذرت که

از ســال  ۱۳۹۸وارد منطقه ویژه اقتصادی نوشــهر شــده

بــود فاســد و بالــغ بــر ۱۴.۷هزار تن کاالی متروکه شــده
اســت کــه عمدتــا نهادههای دامی هســتند .بــه گفته او

ذرتهــای آلــوده در فرآینــد قانونــی در اختیــار ســازمان
امــوال تملیکــی قــرار گرفتــه و پیگیریهــای الزم در ایــن

باره از سوی گمرکهای مربوطه صورت پذیرفته است.
هشدار داده بودیم

معــاون فنــی گمــرک ایــران در رابطــه بــا چرایــی

جریان ماندگاری و فاســد شــدن این ذرتها یادآور شــد
کــه گمــرک مســئولیتی در قبــال کاالیی که اظهار نشــده

نــدارد و از زمانــی ایــن مســئولیت آغــاز میشــود کــه به

گمــرک اظهــار شــده و در فرآینــد انجــام تشــریفات قرار
بگیــرد یــا از ســوی مراجــع تحویلگیرنــده کاال بــه عنوان
کاالی متروکــه اعــالم شــود ایــن اقالم نیز قبــل از اظهار

در مناطق ویژه دپو شــده بود و مرجع تحویلگیرنده به
محض محدودیت زمانی و پایان دوره ماندگاری نســبت

بــه اعــالم متروکــه و ارجــاع بــه ســازمان امــوال تملیکــی
اقــدام کــرده اســت .او با بیان اینکه بارهــا درباره دپوی

کاالهــای اساســی در گمرکها و بندرها کشــور هشــدار

دادهایم ،یادآور شــد :به دفعات درخواســت کردیم تا با
توجه به شــرایط ماندگاری اقالم ،شــرکتهای خصوصی
و دولتــی نســبت بــه تعییــن تکلیــف کاال و خــروج آن از
گمــرک اقــدام کنند اما متاســفانه علیرغــم پیگیریهای

مستمر به عمل آمده ،در برخی موارد ،اقدام موثری در
این رابطه صورت نگرفته است.

دستگاهها توضیح دهند

ایــن اتفــاق در حالی رخ داده که با وجود مصوبات

بســیار و تســهیالتی کــه در دو ســال اخیــر بــه ویژه برای
تســریع در ترخیــص کاالهــای اساســی وجــود داشــته
همچنــان ایــن اقــالم آنقدر بــا کنــدی در ترخیص مواجه

اســت کــه بــه مرحلــه فاســد شــدن میرســد و اکنــون

دســتگاههای مربوطــه دیگــر از جملــه وزارت جهــاد و
ســازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی باید در این

رابطه پاسخگو باشند.

آگـهی مزایده عمومــی
شماره  1400/7-55ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش 49500تن
ماده معدنی ســرب و روی معــــدن خانه سورمه اصفهان" را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد  1000001028000021و با جزئیات مندرج در
اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  12.650.000.000ریال (دوازده میلیارد
و ششصد و پنجاه میلیون) ریال ،برگزار نماید .تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10
صبح مورخ  1400/07/25و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17
مورخ 1400/08/05و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت  17روز شنبه مورخ
 1400/08/15میباشد ..عالقمندان شرکت در مزایده میبایست جهت دریافت اسناد و
همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره  021-1456تماس
حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند .ضمنا ً جلسه
بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ  1400/08/16برگزار می گردد.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

رئیسی :سیاست ایران
توسعه روابط با کشورهای
آمریکای التین است
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«اجرایمگاپروژههافقطبامدلهایمالینوینمیسراست»
به گفته وزیر راه و شهرسازی باید مردم را در تامین مالی پروژههای بسیار سودده شریک کرد
محمدارفع

رئیسجمهوریروابطباونزوئالرادوستانهورو

وزیــرراهوشهرســازیاعــالمکــردکــهباید

اســالمیایــرانتوســعهمعنــادارروابــطبــاکشــورهای

شــریک کــرد و از ایــن طریــق زیرســاختها را

بــهتوســعهتوصیفکردوگفتکهسیاســتجمهوری

مردمرادرتامینمالیپروژههایبسیارسودده

درحــالتوســعهبــهویــژهکشــورهاییاســتکــهدرپی

گسترشداد.

کرده و متقاضیان باید نســبت به ثبت نام اقدام

کنند.

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه فــرم

ج متقاضیــان بایــد ســبز باشــد ،گفــت :ایراداتــی

نسبت به فرم ج از سوی کارشناسان اعالم شده

حفظاستقاللخودبرابرکشورهایسلطهگرهستند.

رســتم قاســمی ،وزیــر راه و شهرســازی در

کــه ایــن ایــرادات در شــورای عالــی مســکن طــرح

آیــتهللا ســید ابراهیــم رئیســی روز دوشــنبه در دیــدار

آهن ضمن قدردانی از خدمات سعید رسولی در

مــا برای تعیین متقاضیان واجد شــرایط همچنان

ونزوئــال ،گفت :آمریکای التین به خصوص ونزوئال جزو

کشوری مهمترین مولفه توسعه است ،اگر حمل

ایــران اســت و مــا مصمــم هســتیم روابط خــود را با این

و حمل نقل بنیاد تحرک اقتصادی کشور است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه ما مسیر پیشرفت را

مســئله حمل و نقل تاکید کرد :کشــور ما در یک

مراســم گفــت :در بحــث نوســازی نــاوگان ریلــی،

به اهمیت حمل و نقل میافزاید.

است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،

آئیــن تودیــع و معارفــه مدیرعامــل شــرکت راه

«فلیکــس پالسنســیا گونســالس» وزیــر امــور خارجــه

شــرکت راهآهــن بیــان کــرد :حمــل و نقــل در هر

اولویتهــای دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســالمی

و نقل مناسب نباشد ،صادراتی صورت نمیگیرد

کشورها توسعه دهیم.

خواهد شــد ،اما پیش از تصویب نهایی شــاخص

فرم ج است.

نوسازیناوگانریلیازمحل
تولیدداخلاولویتراهآهناست

وزیــر راه و شهرســازی بــا یــادآوری اهمیــت

مدیرعامــل شــرکت راهآهــن نیــز در ایــن

منطقــه منحصــر به فرد قرار گرفته و این مســئله

اولویــت شــرکت راهآهن ،حمایــت از تولید داخل

وی ادامه داد :مقدار زیرساخت ریلی که در

ســید میعاد صالحی ضمن تاکید بر اهمیت

 -کاراکاس در حوزههــای مختلــف گفــت :بــرای توســعه

نیازمنــد جهــش هســتیم ،در همیــن راســتا بــرای

کشــور کــه فواصــل بــاالی یکهــزار کیلومتــر دارد

طراحــی شــود تــا چشــم انــداز روابــط بــه ســمت تقویت

تغییر نگاه هستیم.

با قدرت ادامه خواهیم داد ،گفت :در این دولت مصمم
هســتیم مشــکالت ایجاد شده از ســوی دشمنان را کنار

بزنیم و مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.

رئیســی با تاکید بر ضرورت گســترش روابط تهران

حال حاضر داریم ،آغاز راه اســت و در این حوزه

حوزه ریلی کشــور ،بیان کرد :با توجه به وســعت

مناســبات دوجانبــه بایــد برنامــه روشــن و بلنــد مــدت

برخــورداری از مزیــت حمل و نقل کشــور نیازمند

باید به صنعت ریلی توجه بیشتری شود.

حداکثری حرکت کند.

صالحــی ادامــه داد :از دیدگاه من مهمترین

قاســمی با بیــان اینکه بنده در ســختترین

نوع حمل و نقل ،حمل و نقل ریلی است.

وی با تحسین همراهی ونزوئال با ایران در مجامع

وضــع تحریــم ،مســئولیت فناورانهتریــن صنعــت

مدیرعامــل شــرکت راهآهــن بــا بیــان اینکــه

میــان دو کشــور ،چشــمانداز روشــنی بــرای گســترش

ســختیها در حــوزه حمــل و نقــل وجــود دارد اما

شــده اســت ،گفت :با توجه به بحثهای صورت

اهمیــت دولت ونزوئال در سیاســت خارجــی ایران ،ابراز

بنبســت شــکنی وضــع موجــود را دارنــد ،بــا ایــن

باشــیم و بــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه

در آینــده نزدیــک ،گامهــای جدیــدی بــرای همکاریهای

است.

بینالمللــی ،افــزود :بــا برنامــه همکاریهــای بلنــد مدت

کشــور را دارا بــودم ،گفــت :محدودیتهــا و

جلسات متعددی تاکنون درباره کریدورها برگزار

و تعمیــق روابــط وجــود دارد .رئیــس جمهــوری بــا بیــان

مــا در کشــور نخبــگان فراوانــی داریم کــه توانایی

گرفتــه الزم اســت در اینبــاره خروجــی داشــته

امیــدواری کــرد با ســفر رئیــس جمهور ونزوئــال به تهران

نــگاه عبور از اوضاع ســخت به راحتی امکانپذیر

و ســازمان امــور اداری و اســتخدامی بتوانیــم

ممکن است به سرخوردگی پروژهها منجر شود.

بلندمدت دو کشور برداشته شود.

پولیتیکو :تصمیم ایران
برای بازگشت به مذاکرات
وین قطعی است
نشــریهپولیتیکودرگزارشــیباتوجهبهتحوالت

اخیــر دربــاره موضــوع هســتهای ایــران ،بــه نقــل از
دیپلماتهــای ارشــد اروپایــی مطالبــی را راجــع بــه

ازســرگیریمذاکــراتاحیــایتوافــقهســتهایدرویــن

مشکالت را رفع کنیم ،زیرا اگر به خروجی نرسد

عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم ادامــه داد:

وی افــزود :نبایــد در ایــن حــوزه خساســت

و در روســتاهای کشــور  250میلیــون تومــان

مســئله بایــد بــا اولویت حل شــود ،عــالوه بر این

پروژههــای بســیار ســودده شــریک کــرد و از ایــن

قاسمی امروز با یادآوری قانون ساخت یک

حمل و نقل را زنده کنیم.

در حــوزه حمــل و نقــل تحــول آفرینــی کنیــم و از

اتصــال کریدورهــا بســیار اهمیــت دارد و ایــن

بــه خــرج داد و بایــد مــردم را در تامیــن مالــی

با دیپلماسی اقتصادی باید سهم کشور در حوزه

طریق زیرســاخت اقتصاد را گســترش داد.ما باید

قاســمی بــا بیان اینکــه آینده روشــنی را برای

راهآهن کشور متصور است ،اظهار کرد :ما باید یه

بخش خصوصی در این حوزه بها دهیم و توســعه
را بــه کمــک این بخش رقم بزنیم ،من اعتقاد دارم
بســیاری از مگاپروژهها با اعتبار جاری کشور قابل
انجام نیست و این مسئله باید با تکیه بر مدلهای

نوین تامین مالی انجام شود.

نگاه من این کار شدنی است.

وام400میلیونیساختمسکن
درراهاست
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه گفــت :بر

اســاس پیشــنهاد وزارت راه ،ســقف تســهیالت

ســاخت مســکن در شهرهای بزرگ  400میلیون

تعیین شد.

میلیــون واحــد مســکونی در هــر ســال بیــان کرد:

تامیــن زمیــن بــرای  2میلیــون واحد مســکونی در
فاز اول پروژه در دســتورکار قرار گرفته و تاکنون

این زمینها در  800شــهر کشــور مشــخص شده
است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان قانون

جهــش تولید و تامین مســکن گفت :نظام بانکی

مکلف است  360هزار میلیارد تومان معادل 20
درصد تسهیالت پرداختی در هر سال را به حوزه

مســکن اختصــاص دهــد ،در همیــن راســتا امروز
سهشــنبه جلسهای در شــورای پول و اعتبار برای

تعیین تکلیف این تسهیالت برگزار میشود.

قاســمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی

بر بیان پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور

ســقف تســهیالت ،اظهار کرد :بر اساس پیشنهاد
ما ســقف تسهیالت ساخت مســکن در شهرهای

بزرگ  400میلیون تومان و در روســتاهای کشــور
معادل  250میلیون تومان تعیین شده است.

وی درباره ثبت نام متقاضیان گفت :پس از

ایــن که در جلســه فردا تســهیالت تعیین تکلیف

شود ،سامانه ثبت نام سمن فعالیت خود را آغاز

وی بــا بیــان اینکه اینکــه امیدواریم با کمک

مجلس و دولت و همکاری دســتگاهها کریدورها
را راهانــدازی کنیــم ،گفــت :در بحــث نوســازی
اولویت حمایت از تولید داخل است.

میعــاد صالحــی تصریــح کــرد :ظرفیتهــای

معطلی داریم و باید آنها را مورد اســتفاده قرار

دهیــم تــا هــر دو بحث حــوزه باری و مســافری را

جلو ببریم و تأمین مالی را از مسیرهای مختلف
فراهم کنیم.صاحبان تجربه و ایده در حوزه باری

فضای باز را بیشتر از گذشته تجربه خواهند کرد

تا بهرهوری حوزه بیشتر شود.

مطرحکرد.

به گزارش ایسنا ،به نقل از نشریه پولیتیکو :طبق

گفتــه مقامــات اتحادیه اروپا ،یک هیات دیپلماتیک این

نهاد اروپایی در ســفر هفته اخیرش به ایران نتوانســت
از دولت جدید ایران تعهدی بابت از ســرگیری مذاکرات

احیای توافق هســته ای در وین بگیرد .یک مقام ارشــد

اروپایی که می خواست نامش فاش نشود ،در این باره
گفت :آنها آماده حضور در وین نیستند.

ایــران در عــوض قــرار اســت هفتههــای آتــی بــا

مقامــات اتحادیه اروپا در بروکســل دیــدار کند تا درباره

مــوارد به دســت آمــده از دور آخر[دور ششــم] مذاکرات

وین در ژوئن مذاکره کنند.

این مقام ارشــد اروپایی گفت « :فکر بدی نیســت

کــه در دیــداری طوالنــی با هیــات جدید ایران بنشــینیم

تــا بــه تمامــی متنهــای موجــود بپردازیــم و راجــع بــه
ســوالهای مختلفــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــند،
شــفاف ســازی کنیــم .مذاکــرات هســته ای از زمــان

انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران در ژوئــن بــه تاخیــر
افتــاد .ایــران مرتبــا گفتــه اســت «بــه زودی» آمــاده از

ســرگیری مذاکــرات خواهــد بــود امــا تاکنــون نتوانســته
است تاریخی را مشخص کند.

ایــن مقــام اتحادیه اروپا همچنین می گوید ،تهران

علیرغــم مشــخص نکــردن تاریخــی بــرای از ســرگیری
مذاکرات« ،صد در صد تصمیم دارد به وین بازگردد».

اگرچــه یــک دیپلمــات ارشــد دیگــر کــه در جریــان

مذاکــرات بــوده اســت ،به شــرط فاش نشــدن نامش به

پولیتیکــو گفــت :بــه نظــر مــی رســد ایــن یک بن بســت
باشــد .امیــدوارم ایــن طور نباشــد کــه می گویــم اما اگر
امــور بــه همیــن روال پیــش برونــد ،بــه جایــی نخواهیم

رسید .این دیپلمات ارشد در ادامه گفت ،مذاکرات آتی

در بروکســل «نمی تواند جایگزین ازســرگیری مذاکرات

گزارشتوجیهیوزیراقتصادبهسرانقوابرایاصالحنظاممالیاتی
وزیــراقتصادگــزارشتوجیهیاصالحنظام

در ایــن مناطــق و علیرغــم دیــدگاه دولت محترم

شــرکتها در ســنوات قبل را که بیش از  20هزار

مالیاتهای مســتقیم با افزایش انگیزه در جهت

مالیاتهای مستقیم حذف شد.

بــه گــزارش فــارس ،اخیــرا ســید احســان

بــر تســری ایــن معافیت بــه واحدهــای صنعتی و

بــا بدهــی مالیاتــی آنها تهاتر نماید کــه پیش بینی

بنگاههــای تولیــدی بــه جــای ســپرده گــذاری در

مثبت ذیل را برای نظام مالیاتی کشــور به دنبال

مالیاتیراتقدیمسرانقواکرد.

و همچنیــن ســازمان امــور مالیاتــی کشــور مبنــی

خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی خواســتار

معدنــی کــه معافیت مناطــق کمتر توســعه یافته

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده بود.

در طــول برنامــه پنجــم توســعه در مناطق مذکور

بررســی برخــی مقررهــای مالیاتــی بــرای طــرح در
گــزارش توجیهــی پیشــنهاد اصــالح قوانیــن

مالیاتــی بــرای طــرح در جلســه شــورای عالــی
هماهنگی اقتصادی بدین شرح است:

آنهــا تــا پایــان ســال  1389بــه پایــان نرســیده و
ســرمایه گــذاری نمــوده و برای آنهــا طی این دوره

پروانــه بهــره بــرداری (اعــم از اصلــی ،جایگزیــن،

متمــم و اصالحــی) صــادر شــده اســت لکــن طبق

-1در اجــرای مــاده  159قانــون برنامــه پنــج

رأی دیــوان محتــرم عدالــت اداری طــی دادنامــه

ســرمایه گــذاری صنعتــی و معدنــی مناطــق کمتر

تصویــب نامــه شــماره  /24023ت  56179ه

ســاله پنجم توســعه به منظور تســهیل و تشویق
توسعه یافته طبق مفاد بند "ب" این ماده میزان

معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی
مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای

منظــور شــده در مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی
افزایش یافت.

طبــق مــاده « »132قانــون مالیاتهــای

مســتقیم مصــوب اصالحیــه ســال ،1380
واحدهــای تولیــدی یــا معدنــی مســتقر در مناطق
کمترتوسعهیافته که برای آنها پروانه بهرهبرداری
صادر شده بود ،بهمیزان 100درصد و به مدت ده
سال از پرداخت مالیات معاف می باشند.

در ایــن ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت :بــا

توجــه بــه هدف قانونگذار در امر ســرمایهگذاری

میلیارد تومان برآورد میشــود به آنها مســترد و یا
میشــود در ســال جــاری حداقــل معــادل  10هــزار

تأمیــن مالــی پــروژه – طرح و ســرمایه در گردش
بانــک ،معافیتــی را هماننــد ســود ســپرده بانکــی

میلیارد تومان از این محل مسترد و یا تهاتر گردد.

بــرای اشــخاص تامیــن کننــده منابــع مالــی پیش

مالیاتــی بــزرگ وجــود دارد که با توجه به منابع و

نحوی است که تسهیالت بانکی نیز در چارچوب

 -2در هر اســتان کشــور یک یا چند پرونده

نیروی انســانی آن اســتان بعضا امکان رســیدگی
و قطعیــت آنها در اســتان فراهم نمی باشــد؛ لذا

به منظور اســتفاده از دانش و تخصص نیروهای

بینــی نمــوده اســت ،لیکــن متن نگارش شــده به
این ماده ارائه می شود و هم شامل این معافیت

مــورخ  1398/2/31هیــات محتــرم وزیــران و

ســازمان را مکلــف بــه ارســال پروندههــا به محل

میباشــد ،بهعنوان درآمد غیرعملیاتی بنگاههای

معافیــت 20ســاله موضــوع بنــد (ب) مــاده 159

فعالیــت مــودی نمــوده اســت ،بــا ایــن سیاســت

معدنــی اشــخاص حقوقی در بخشهــای تعاونی

پروندههــا بــه علت عــدم امکان رســیدگی به این

قانــون یــاد شــده بــه کلیــه واحدهــای صنعتــی و

و خصوصــی مناطــق کمتــر توســعه بــدون انجــام

ســرمایه گــذاری در طول برنامه پنجم نیز تســری
داده شده است.

در اجــرای رأی مذکــور عــالوه بــر اینکــه

درآمدهــای مالیاتــی ســال جــاری و ســنوات آتــی
کاهش خواهد یافت ســازمان امور مالیاتی کشــور

مــی بایســت مالیاتهــای دریافــت شــده از ایــن

در تعــارض مــی باشــد و در صــورت انتقــال ایــن

پروندهها که حجم باالیی از درآمدهای مالیاتی را
نیز شــامل می شــود تحقق درآمدهای مالیاتی با
تهدید جدی مواجه خواهد شد .لذا پیشنهاد شد
امکان رسیدگی و قطعیت این پروندهها بصورت

متمرکــز فراهــم و مالیــات و عــوارض متعلقــه بــه

حساب استان واریز و منظور گردد.

 -3قانونگــذار در مــاده  138مکــرر قانــون

 -2بهبــود تمکیــن داوطلبانــه و کاهــش فرار

اقتصــادی بعنــوان درآمــد عملیاتــی و در جهــت

کل مستقل ضرورت دارد؛ لیکن حکم ذیل جزء2

ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ابطــال شــده و

اقتصادی،

تســریع در وصول مالیات حقه دولت به ویژه در

 -4درآمــد حاصــل از صــادرات بنگاههــای

مــی باشــد و تســعیر ارز حاصــل از صــادرات کــه

بخشــنامه شــماره  200/98/16مورخ 1398/3/1

تعییــن درآمدهــای حاصــل از انــواع فعالیتهــای

می شود که با هدف قانونگذار در تعارض است.

 140009970905810284مــورخ 1400/02/28

بنــد (د) تبصــره  6قانــون بودجــه ســال  1400کــه

خواهد داشت:

 -1کمــک بــه شناســایی مؤدیــان مالیاتــی و

مالیاتی،

مجــرب در رســیدگی و قطعیــت ایــن پروندههــا
رســیدگی آنها بصورت متمرکز زیر نظر یک اداره

احیای مجدد مالیاتهای تکلیفی پیامدهای

تشویق امر صادرات مشمول مشوقهای مالیاتی
ناشــی از نگهــداری ارز پــس از انجــام صــادرات

اقتصــادی بــوده کــه ارتباطــی بــا درآمــد صــادرات

نــدارد .لــذا بــا توجــه بــه مراتب فــوق و بــا عنایت
بــه سیاســت برگشــت ارز حاصــل از صــادرات،
پیشــنهاد مربــوط بــه بنــد (ب) مــاده ( )45احکام

دائمی برنامههای توسعه کشور ارائه گردید.

 -5مالیــات تکلیفــی یکــی از رویکردهای کم

هزینــه ســازمانهای مــدرن مالیاتــی بــرای اخــذ

مالیــات اســت کــه ایــن موضــوع علیرغم ســابقه
طوالنی در نظام مالیاتی کشور به دلیل برخی از

مشکالت اجرایی در اصالحات سال  1394قانون

 -3کاهــش وقفههــای وصــول مالیــات و

شرایط تورمی،

 -4کاهــش هزینههای اداری وصول مالیات

برای دولت،

 -5تجربــه موفــق کســر مالیــات تکلیفــی

علیالحساب از فعالیتهای پیمانکاری و خدمات

در قوانین قبل،
-6

تکمیــل

اطالعــات

زنجیــره

فعالیتهای اقتصادی در نظام مالیاتی،

ارزش

 -7بهبــود قابــل مالحظــه در درآمدهــای

مالیاتی سال ،1400

 -8کاهش ورودی پرونده به مراجع دادرسی

مالیاتی و افزایش رضایت مؤدیان،

 -9کاهــش ریســک فســاد مالــی در نظــام

مالیاتی.

غیــر مســتقیم میــان ایــران و آمریــکا در ویــن بــه همراه

دیگر اعضای باقی مانده در برجام باشد».

کنترل هوشمند امضا و
مهر الکترونیکی شرکتها
در سامانه تدارکات
مدیرســامانهتدارکالکترونیکیدولت(ستاد)از

کنتــرلسیســتمیوهوشــمندامضاومهــرالکترونیکی
شرکتهادرسامانه«تدارکات»خبرداد.

بــه گــزارش مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی« ،آرش

عســکری» مدیــر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) ،گفــت :کنتــرل سیســتمی و هوشــمند امضــای

الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی
شــرکت در هنــگام بارگــذاری پاکتهــای «ب» و «ج» در

ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت عملیاتی شــد .مدیر

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعالم کرد ،بر
اســاس تصویــب نامــه هیات وزیران و پیــرو ابالغیه قبلی

مبنــی بــر فراهم شــدن امکان امضــای الکترونیکی پاکت-

هــای «ب» و «ج» (اســناد فنــی و مالــی) و حذف فرآیند
ارسال نسخ فیزیکی اسناد ،کنترل سیستمی و هوشمند
امضــای الکترونیکــی پاکتهــای «ب» و «ج» هنــگام

ارســال پیشــنهاد در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
عملیاتــی شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،هنــگام بارگذاری
اســناد مذکــور ،ســامانه بــه صــورت هوشــمند نســبت به

کنتــرل امضــای اســناد اقدام کــرده و در صورتی که مجهز

بــه امضــای الکترونیکــی مدیــر عامــل و مهــر الکترونیکــی
شرکت نباشند از بارگذاری آنها جلوگیری میکند.

اژهای:قوهقضائیهمصممبهبرخوردبادستاندازانبهحقوقمردماست
رئیــسدســتگاهقضــایــادآورشــدکــهقــوه

و صهیونیستها و عوامل آنها به اشکال مختلف

معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد

رئیــس قــوه قضائیــه بــا مــرور بررســی و

خیرخواهــان کم اطالع مطرح میکنند نباید ما را

مــردموبیتالمــالوکســانیکــهســدراهمردم

هســتند و در طــول تاریــخ و دهههــای اخیــر

خارجــه و دیگــر نهادهای ذیربط ،ایــن جنایات و

کار در مجلــس از نماینــدگان ملــت خواســت کــه

قضاوت به حق و فصل خصومتهاست ،باز دارد

قضائیهمصمماســتبادســتاندازانبهحقوق
میشوندبرخوردقاطعکند.

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه ،حجت

االســالم غالمحسین محســنیاژهای روز دوشنبه

در نشســت شــورای عالــی قوه قضائیــه با تبریک
میــالد خجســته پیامبر اعظــم (ص) و آغاز امامت
و والیــت بقیــه هللا االعظم (عــج) افزود :با طلوع

نور و رحمت ،بخشی از کاخهای ظلم مستکبران

در حــال گســترش جنایــات ضــد بشــری در جهان
اقدامــات رذیالنه علیه ملتهای آزادیخواه جهان

انجام دادهاند.

حقــوق بشــر خواســت کــه بــا کمــک وزارت امور
جنایاتــی کــه نظام ســلطه در طول ســالیان دراز

علیــه ملــت ایــران انجــام داده را بــا فوریــت از

باشند و فریب و نیرنگ آنها را که به دنبال تفرقه

وی بــا تاکید بــر اینکه نباید در موضع صرف

را به نقض حقوق بشر متهم می کنند درحالیکه

نماینــدگان خواســت کــه بــا نگاهی جامــع به این

افکنــی در امــت اســالم هســتند نخورنــد و اجــازه

ندهند شیاطین به اهداف شوم خود برسند.

تدافعی قرار گرفت ،ادامه داد :کســانی که ایران

ریشه ظلم و همه کاخهای مستکبران فرو ریزد.

مدعــی دفــاع از حقــوق بشــر را تحمــل نمیکنند،

بــا اتحــاد بیشــتر ،بصیــرت و تــالش و جهادشــان

کشــورهای منطقه پرداخت و گفت :در دو هفته

بتواننــد دســت ظالمان و مســتکبران و متجاوزان
را از بالد اسالم قطع و کوتاه کنند.

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت :امیدواریــم بــه

برکــت ایــن ایــام و بــا جهــاد اکبر و اجــرای عدالت
بتوانیم دست ظالمان زمان و متعدیان به حقوق

آزادیخــواه جنایــات ضــد بشــری مســتکبران
بــه جنایــات نظــام ســلطه علیــه مســلمانان در
اخیر عناصر تفاله نظام ســلطه که دســت پرورده

و مســتظهر به حمایت شــیطان بزرگ هستند در

قنــدوز و قندهــار افغانســتان در روز جمعه مردم

مســلمان بیگنــاه نمازگــزار را بــه خــاک و خــون
کشیدند.

مــردم و بیتالمــال را کوتــاه کــرده و یــار مظلــوم

ماموریتبرایمعاونت

تحقــق عدالت وجود دارد ما را خســته ،منفعل و

اموربینالمللقوهقضائیه

و خصــم ظالــم باشــیم و رنجهایــی کــه در مســیر
زمینگیر نکند.

محســنی اژهای افزود :امروز شــیطان بزرگ

اســت از هــدف اولیــه و اصلــی خــود خــارج کنــد،
محســنیاژهای بــا مــرور برخــی پیشــنهادات

خواست که در برابر توطئههای دشمنان هوشیار

تهــران پیگیری کند.

کــه علیــه مردم ایران و دیگــر ملتهای آزادیخواه

وی ابراز امیدواری کرد که مســلمانان جهان

تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع را ممکن

وی بــر همیــن اســاس از مســلمانان جهــان

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انسانهای

حامل همین نور و رحمت واسعه است ،بنیان و

بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســان و پرهیــز از

طریــق مجامع حقوقی بینالمللی و دادگســتری

خودشــان بزرگترین ناقضان حقوق بشــر هستند

فرو ریخت و امیدواریم با ظهور منجی موعود که

تصویــب طــرح تســهیل صــدور مجــوز کســب و

محســنی اژهای از کاظــم غریبآبــادی

بایــد مــورد مواخذه قرار گیرند و در برابر جنایاتی

انجام دادهاند پاسخگو باشند.

محســنی اژهای بــا یــاداوری تــرور سرلشــگر

شــهید حاج قاسم ســلیمانی و دانشمندان کشور

بدســت آمریــکا و صهیونیســتها تأکیــد کــرد:
عوامــل ،مســببان و مباشــران و معاونــان ایــن
جنایتهــا بایــد جــدی تــر تعقیــب شــوند و اجازه

نخواهیم داد خون این انسانهای بیگناه پایمال
شود.

درخواسترئیسقوهقضائیهاز
نمایندگاندرموردبررسیطرح
تسهیلصدورمجوزکسبوکار

قانونی جامع االطراف در نهایت تصویب کنند.

در خصــوص ایــن طــرح در صحــن مجلــس از

مسئله نگاه کنند.

از مأموریــت اصلــی خــود که پیشــگیری از جرم و
و از جاده عدل و انصاف خارج کند.

محســنی اژهای افــزود :ســختیها نبایــد

کمتریــن تأثیــر را در کیفیــت کار و اتقــان آرای

مــا خیرخواهــی و قضــاوت بحــق مــا دربــاره

تظلمخواهــان داشــته باشــد و بایــد بــرای رضــای
خدا و بر اســاس آموزههای فقهی و شــرعی عمل
کنیم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رسیدن به

وی در همیــن راســتا بــه معــاون اول قــوه

کمــال زحمــت دارد ،تصریح کرد :باید زمینه ســاز

مأموریت داد که در بررسی نهایی این موضوع با

هــم بایــد خود با تحمل ســختیها در مســیر حق

قضائیــه و معاونتهــای حقوقــی و امــور مجلــس
مجلس همکاری کنند.

رئیــس قــوه قضائیــه بــه مأموریتهــای

خطیــر و متنــوع ایــن قــوه نیــز پرداخت و بــا بیان
مشــکل کمبود بودجه و امکانات متناســب با این

مأموریتها ،خواســتار توجه و مساعدت مجلس

و دولت برای تأمین نیازهای دستگاه قضا شد.

ظهــور منجــی عالــم باشــیم و در ایــن راه دشــوار،
حرکــت کنیــم و هــم باید با کســانی که در مســیر

درســت ســنگ انــدازی و مانــع ایجــاد میکننــد

برخــورد و راه را بــرای حرکت دیگــران در راه حق،
هموار کنیم.

رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیان اینکه دســتگاه

قضائی مصمم اســت با همه کســانی که ســد راه

رئیــس قــوه قضائیــه خطــاب بــه همــکاران

مــردم میشــوند و مانــع ایجــاد میکننــد برخــورد

ســخت و حجــم کار مــا باالســت و گرفتاریهــا و

بیتالمال را قطع کند ،تصریح کرد یقین دارم با

خــود در دســتگاه قضــا اظهــار کــرد :امــر قضــا
مشــکالت هــم وجــود دارد امــا ایــن مشــکالت و
حــرف و حدیثهایــی کــه برخی معانــدان یا حتی

قاطــع و دســت متعدیــان بــه حقــوق مــردم و
همدلــی مجلــس ،دولت و کمک مــردم میتوانیم
زمینه تحقق عدالت را هموارتر کنیم.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کوتاه از بانک و بیمه

پرداخت ۱۲هزار میلیارد
ریال تسهیالت ازدواج
از سوی بانک مهر
بانک مهر در ۶ماهه نخســت ســال جاری بیش از

۱۲هــزار میلیــارد ریال تســهیالت قرضالحســنه ازدواج
در سایت روزنامه بخوانید:

بــه متقاضیــان پرداخت
کــرده کــه نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال

گذشــته

۲۲۹درصــد

بــه

گــزارش

افزایش داشته است.

روابطعمومــی

بانــک

قرضالحســنه مهر ،این
بانــک توجــه ویــژهای به

پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج داشته و سعی
کرده به سهم خود ازدواج جوانان را تسهیل کند.

بانک آینده جزئیات
 ۳مزیت گواهی سپرده طال
را اعالم کرد
بانــک آینــده بــا همــکاری بورس کاالی ایــران و در

راســتای توســعه بازار مالی به مشــتریان خود خدمات

نوین ارائه کرده است.

بهدنبــال پذیرش خزانه بانک آینده ،بهعنوان انبار

در سایت روزنامه بخوانید:

بــورس کاال ،موجبــات
ارائه محصــول ِ «گواهی

ســپرده طــال» از ســوی
بــورس کاال بــه فعــاالن

بــازار ســرمایه ،فراهــم
شده است.

به گزارش روابطعمومی
بانــک آینــده ،دارنــدگان

ســکه بهار آزادی پس از

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس:
سامانه بومی پس از معامالت بورس داریم؛
اما مجوز استفاده نداریم

و تولیدی به ســرعت کارشناســان ارزیاب خسارت خود

معامالت  IRPTنام دارد.

را به محل وقوع حادثه اعزام تا از نزدیک ابعاد حادثه

روحهللا دهقــان در رابطــه بــا ســامانه

را بررســی و بــه بــرآورد

ثبت و تســویه معامالت شــرکت سپردهگذاری

میــزان خســارت وارده

مرکــزی بــورس اوراق بهــادار بــه باشــگاه

اقــدام کننــد .خســارت

مرکزی طبق قانون بازار اوراق بهادار در ســال

حادثه آتشسوزی بالغ

 84تشــکیل شــد .یکی از بخشهای مهم این

بــر ۱08میلیــارد ریــال

شرکت ،سیستمهای تسویه وجوه و نگهداری

ارزیابــی شــد کــه ایــن

دارایی (ســهام) اســت .شــرکت ســپردهگذاری

خســارت از ســوی بیمه

مرکــزی ،مرجــع دارایــی افــراد در بــازار اوراق

تجارتنو پرداخت شد.

بهادار اســت و هر چه در بورس ،اوراق بهادار

بــه گــزارش بیمــه تجارتنــو ،پــس از بررســی و

خریــد و فــروش میشــود در سیســتمهای

ارزیابــی نهایــی ضمــن دلجویــی و تکریــم بیمهگــزار،

شرکت سپردهگذاری نگهداری میشود.

چــک خســارت بــه ارزش 108میلیــارد ریــال ،تقدیــم

او تصریــح کــرد :قاعدتــا سیســتم

محمدطاهــر ســلیمانی ،مدیرعامل شــرکت پیشــگامان

ســپردهگذاری از سیستمهای معامالتی مجزا

از هم مجزا هســتند ،ولی تراکنشهای آنها

بیــن همدیگــر رد و بــدل میشــوند .یعنــی

یــک بخشــی از بهروزرســانی ســامانه پــس از
معامــالت ،از طریــق ســامانه معامــالت انجام

میشــود و ایــن دو سیســتم ارتباط تراکنشــی

با هم دارند.

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت فنــاوری

بــورس تهــران بیــان کــرد :زیرســامانههایی

وجــود دارنــد کــه معامــالت و فرایندهای پس
از معامــالت را انجــام میدهنــد .برخــی ایــن

صنعت کاغذ شد.

اقدامــات و فرآیندها شــامل؛ نگهداری دارایی

کــه زمانــی قصد انتشــار ابزار مالــی جدیدی را

او بیــان کــرد :درســت اســت که ســامانه

افزایش سرمایه و توزیع سود است.

از آن بــه فرآیندهــای پــس از معامــالت بــاز

مــورد اســتفاده امروز اســت و محــل نگهداری

و تســویه وجــوه ،اقدامــات شــرکتی ،ثبــت
دهقــان در ادامــه گفــت :پایــه سیســتم

در بــازار داشــته باشــیم ،قاعدتــا یــک بخــش
میگردد که برای انجام عملیاتهای مرتبط با

خارجی موتور اصلی سامانه پس از معامالت
دارایی افراد ،اما در این سامانه خارجی نیز از

سپردهگذاری ،سیستم کانادایی است که سال

ایــن ابزار مالی جدید ،در ســامانههای پس از

او بیان کرد :سامانه سپردهگذاری بعد از

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت فنــاوری

او افزود :ســامانه بومیپس از معامالت

حوزههــای ســختافزاری و نرمافــزاری داشــته

ســپردهگذاری مرکــزی گفــت :ســامانههایی از

سال پیش از سوی یک پیمانکار بیرونی تولید

 73خریداری ،نصب و راهاندازی شده است.

ســال  73تغییرات و توســعه بسیار زیادی در
است ،اما پایه سامانه همان سامانهای است

که در ســال  73خریداری شــده اســت .لزوم
ایــن تغییر و بهروزرســانی به این علت اســت

معامالت نیر باید تغییرات ایجاد کرد.

بورس تهران در خصوص بومیســازی سامانه
جملــه تســویه وجــوه ،ســامانه واکشــی دیتا و
ســامانه ســجام که بــرای احراز هویت اســت،

محصول داخلی هستند.

سوی متخصصهای داخلی تغییرات زیادی تا

به حال انجام شده است.

نیــز  IRPTنــام دارد کــه ایــن ســامانه چندیــن
شــده اســت .امــا هنــوز متولیان امــر در حوزه

کســب و کار بــازار ســرمایه به یــک جمعبندی
نرسیدند که از این سامانه استفاده کنند.

تحویــل ســکهها بــه خزانــه بانــک آینــده و انجــام فرایند
اصالتســنجی ،قبضــی را دریافــت میکنند که بهعنوان
گواهــی ســپرده بانــام ،بهنــام دارنــده ســکه ،در بــورس

قابلمعامله خواهد بود.

از فــردای روز معاملــه ،ســکه از ســوی دارنــده

گواهــی ،قابــل دریافــت بــوده و تحویــل فیزیکــی ســکه

نیــز در صورت درخواســت دارنــده آن به فاصله یکروز،
انجام میپذیرد.

ایــن روش بــرای کســانی کــه تصمیــم به نگــهداری

سکه دارند ،بسیار امن و بدون دغدغه خواهد بود.

همچنیــن افــرادی کــه در کار خرید و فروش ســکه

هســتند ،نیــازی بــه دریافــت و تحویــل مســتمر ســکه
نداشــته و صرفا ً از طریق کارگزاری و یا بهصورت آنالین
میتوانند به این امر ،اقدام کنند .از جمله دیگر مزایای
گواهی ســپرده کاالیی ،اســتفاده از آن به عنوان وثیقه

برای اخذ تسهیالت از شبکه بانکی است.

هزینــه اصالتســنجی بــرای آورنــده ســکه 3,000

(ســههزار) تومــان بــه ازای هــر ســکه و هزینــه نگهداری

روزانه ( 105صدوپنج) تومان برای هر سکه است.

بانک مرکزی  ۲مجوز جدید
برای بانک کارآفرین
صادر کرد
شــرکت تامیــن ســرمایه و صندوق ســرمایهگذاری

اختصاصــی بازارگردانی بانک کارآفرین از بانک مرکزی
در سایت روزنامه بخوانید:

مجوز تاسیس گرفتند.
بــه

روابطعمومــی
کارآفریــن،

گــزارش
بانــک

بانــک کارآفریــن بــرای

مشــارکت در تاســیس
یــک

تامیــن

ســرمایه و یــک صنــدوق

سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی از سوی این بانک

و یا شرکتهای وابسته به آن موافقت کرد.

بانک ایرانزمین و سازمان حمل و نقل شهرداری

رشــت تفاهمنامــهای در راســتای همکاریهــای مــورد
توافــق طرفیــن امضــا
کردند.

به گــزارش روابطعمومی
بانــک

در

ایرانزمیــن،

نشســت

تفاهمنامــه،

اینالویــی،

۱0مصوبه را در نظر گرفت ،اما درحالی رئیس

خارجــی بــرای ســرمایهگذاری در بــازار ســرمایه

ســرمایه در چارچــوب مصوبــه شــورای عالــی

یکــم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری

ایــن ســازمان تغییــر کرد که هیچکــدام از این
مصوبــات رنگ اجرا به خود ندیدند.

نیســت و بــه نظر نمیرســد هیچ ســرمایهگذار

ایران اقدام کرده باشد.

آنطــور کــه محمدعلــی دهقان دهنــوی ،رئیس

شــده اســت که شرکت هایی که از سهام خود

ریزشهــای پی در پی بازار ســرمایه10 ،مصوبه

ســابق ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،اعــالم

را برای احیای این بازار در نظر گرفت.

آنطــور کــه اعــالم شــد از میــان ایــن

مصوبات ،مصوبه اختصاص یکدرصد از منابع

صنــدوق توســعه ملی به صنــدوق تثبیت بازار،

رفــع ممنوعیــت نهادهــای مالــی بــازار ســرمایه

بــرای اســتفاده از تســهیالت بانکــی و اعطــای
اقامت پنج ســاله برای ســرمایهگذاران خارجی

برای خرید سهام اجرایی شد .هرچند که آمار
دقیقــی از تزریــق منابــع صنــدوق توســعه ملی

هماهنگــی اقتصــادی از شــمول مــاده  16و 17

هفــت مصوبــه دیگــر از  10مصوبه مذکور

به گزارش ایســنا ،اوایل اردیبهشت سال

جــاری بــود که ســازمان بــورس به دلیــل ادامه

اعتبــاری بــرای برنامههــای حمایــت از بــازار

قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود و به

بایــد تائیدیــه ســران ســه قــوا را میگرفتنــد که

کرده بود ،این تاییدیه اخذ شد.

بــر ایــن اســاس ،مقــرر شــده بــود کــه

80درصــد از مالیــات نقــل و انتقــال ســهام در

ســال  1400بــه صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه

واریــز شــود .همچنیــن بــا انتشــار ۲0هــزار

میلیــارد تومــان اوراق بدهــی از ســوی صنــدوق
تثبیــت بازار ســرمایه و صندوق ســرمایهگذاری
مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت
جمهوری اسالمیایران موافقت شد.

منظــور تشــویق حمایــت از بازار ســرمایه مقرر
یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند

مالیــات بــر درآمد آنها در ســال جاری امهال و
به سال بعد موکول شود.
همچنیــن

شــرکتهایی

کــه

ســرمایهگذاری صنــدوق قابــل معاملــه پاالیش

کرده و تاکنون به فروش نرساندهاند ،از طریق

اعطای سهام جبران شود.

با این حال و با گذشــت بیش از پنج ماه

از مصوبات مذکور ،خبری از اجرایی شدن آنها
نیســت .حتی خریداران صندوق پاالیشــی یکم
همچمنان با ضرر دســت به گریبان هســتند و
ضرر آنها هم جبران نشده است.

ســود

ایــن درحالــی اســت کــه رئیــس ســازمان

ســرمایه منتقــل میشــود ،مشــمول مالیــات با

و مشــخص نیســت تکلیــف مصوبــات وعــده

تقسیمنشــده ســال  1400آنهــا بــه حســاب
نرخ صفر خواهند بود.

صنــدوق توســعه ملــی نیــز مجــاز بــه

سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی

از جملــه بــازار ســرمایه شــد و قــرار شــد زیــان

بــورس و اوراق بهــادار پنــج روز قبل تغییر کرد
دادهشــده آن هم در روزهایی که بازار باز هم

رونــد کاهشــی در پیــش گرفتــه اســت و تــوان
حفــظ کانــال یــک میلیون و  500هــزار واحد را
هم نداشت ،چه خواهد شد.

امضــای
فرهــاد

معاونــت

فنــاوری اطالعــات بانــک
ایرانزمیــن ،بــا بیــان

رویکردهــا و ظرفیتهــای بانــک ایرانزمیــن در حــوزه

دیجیتــال و شــبکه پرداخــت هوشــمند ،از انتخــاب شــهر
رشــت به دلیل وجود پتانســیل و قابلیتهای توریستی و

فرهنگی برای انجام همکاری مشترک ابراز خرسندی کرد.

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

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

مجتمــع پیشــگامان صنعــت کاغــذ بــه عنــوان یکی

از بیمهگــزاران مرهوناتــی بیمــه تجارتنــو بــوده کــه

تولیدکننــده محصــوالت ســلولزی کشــور بــا موضــوع
تولیــد انــواع کاغذ بســتهبندی با ظرفیت تولید ســالیانه
قریــب بــه 90هزار تن انواع کاغد بســتهبندی و ۲0هزار

تــن کاغــذ تیشــو درســال اســت کــه در 95کیلومتــری
تهران ،درمنطقه زرندیه ســاوه و در مســاحتی در حدود
۲5هکتار احداث شده است.

رتبه سوم بیمه کارآفرین
در کمترین نسبت خسارت
بیمــه کارآفرین با داشــتن رویکــردی متفاوت در

فضای کســب و کار خود ،فضای مناســبی را رقم زده

و توانسته است به یکی از سه شرکت برتر در برخی
از حوزههــا از جملــه کمترین نســبت خســارت دســت

پیدا کند.

بــه گــزارش بانکــداری ایرانــی ،نســبت خســارت

40درصــدی
کارآفریــن

بیمــه

سببشــده

در سایت روزنامه بخوانید:

تــا ایــن شــرکت در بیــن
شــرکتهای

تمامــی

بیمهگــر

از

اعــم

خصوصــی و دولتــی و

بورسی ،سومین رتبه را

کســب کنــد .در آخریــن

گــزارش مالــی منتشــره

شــده بیمه کارآفرین این نســبت مجددا کاهش یافته و

به 30درصد رسیده است.

بیمه کارآفرین از جمله اولین شــرکتهای بیمهگر

است که در جهت شفافسازی اقدام به انتشار دارایی

خــود کــرده و لیســت امــالک خــود را بــه اطــالع عمــوم
رسانده است.

بیمه کارآفرین در راستای شفافسازی شرکتهای

بورســی و غیر بورســی69 ،فقره از امالک خود را منتشر

مخابرات ایران اوراق
اختیار فروش تبعی
منتشر میکند

شــرکت توســعه اعتمــاد مبیــن اوراق

فروش تبعی بر روی ســهام شــرکت مخابرات

شــرکتها به فروش میرســد ،که براساس آن

مخابرات ایران(اخابر) را با هدف تامین مالی

عرضه این اوراق روز (سهشــنبه ۲7 ،مهر) در

متعهد میشود تعداد معینی از سهام شرکت را
به قیمت مشخصی که اصطالحا ًبه آن «قیمت

اختیــار فــروش تبعــی بر روی ســهام شــرکت
منتشر میکند.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،شــرکت

توسعه اعتماد مبین در نظر دارد اوراق اختیار

ایران(اخابر) با هدف تامین مالی منتشر کند.

بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.

«اوراق اختیــار فــروش تبعــی» در واقــع

همــان طــرح بیمــه ســهام اســت کــه از ســوی

فروشنده که همان شرکت منتشرکننده است

اعمــال» میگوینــد در تاریــخ معیــن یــا همــان

«تاریخ اعمال» از سهامدار خریداری کند.

قیمــت ارز درحالــی بــا نوســان و شــیبی

اســت اما ســخنان یکشــنبه رئیس کل جدید

از نظــارت ضعیفــی اســت کــه در بــازار دیــده

بــه گفتــه کارشناســان ،چنانچــه بــهزودی

کمبــود ارز نداریــم» بیانگــر آن اســت که به

 ۲عامل اصلی تاثیرگذار

مالیــم رو بــه پاییــن در حرکــت اســت کــه

نشــود احتمال آشــفتگی و رشــد قیمتها در

این بازار وجود دارد.

به گــزارش خبرگزاری بازار ،ارز همچنان

در انتظــار روزهــای خــوش اســت ،کســی در

ایــن بــازار بــرای ســرمایهگذاری ورود نمیکنــد
و چهبســا خیلیهــا فروشــنده ارز در بــازار
شدهاند .ارزی که قرار بود قیمت آن متعادل

شــود و نــرخ دالر در محــدوده ۲5هزار تومان
باقی بماند اما با روی کارآمدن دولت رئیسی،
قیمــت این کاالی سرنوشتســاز اقتصادی به

جای منطقی شدن به تدریج افزایشی شد.

بانــک مرکــزی مبنــی بــر اینکــه «هیــچ گونــه
احتمــال فــراوان بــهزودی تصمیماتــی درباره

چگونگــی نــرخ ارز و ثبــات بخشــی ایــن بازار
از ســوی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت
گرفته میشود.

اظهــارات اخیر علی صالح آبادی ،رئیس

کل بانــک مرکــزی بــا این مضمون کــه «منابع
ارزی حاصــل از صــادرات نفتــی و غیرنفتی در

ســامانه نیمــا عرضــه میشــود و خوشــبختانه
اکنون هیچگونه کمبود ارز در سامانه نداریم

و حتی بعضا مازاد عرضه ارز را در ســامانهها
شاهد هستیم» بیانگر آن است که بنیه ارزی
کشور مساعد و این چنین اظهاراتی هشداری

قیمتهــا در بــازار ارز مدتــی اســت

به ســرمایهگذاران ارزی اســت که در این بازار

کمتوجهی دولت در ساماندهی نرخ ارز است

مرکزی با عرضه ارز به بازار قیمتها را در حد

نوســان دارد ،این نوســان قیمت که حاصل از
معلــوم نیســت چــه عواقبــی را در پی داشــته
باشــد .بــه گفتــه کارشناســان اقتصــادی تیــم

اقتصــادی دولــت و بانــک مرکزی بایــد هر چه
سریعتر به ساماندهی قیمتها در بازار ارز و

ثبات بخشی آن توجه ویژه کنند تا بازار دچار
نوسان قیمت نشود.

سرمایهگذاران ارزی وارد بازار
ارز نشوند

هــر چنــد مــردم همچنــان منتظــر

سیاســتگذاریهای ارزی دولــت جدیــد

هســتند و تیــم اقتصــادی نیــز تاکنــون اقدام
قابــل توجهــی در راســتای ســاماندهی بــازار

ارز و در نهایــت بهبــود وضــع مــردم نداشــته

ورود نکننــد چراکه هــر آن احتمال دارد بانک

معقول کاهش دهد.

از طرفــی امــا کارشناســان تاکیــد دارنــد؛

دولت هر چه سریعتر با سیاستگذاری های
کارشناســانه تاثیرگــذار نرخ ثابتــی را برای ارز

مشــخص کند و مانع از رشــد بیمنطق آن در

بازار شود چراکه قیمت همه کاالها و خدمات
در بــازار از نــرخ ارز تبعیــت میکننــد .رهروی
بــازار از قیمــت ارز متاســفانه در اوضاعــی که

نرخ ارز در بازار افزایشــی میشــود به سرعت
روی کاالهــا تاثیــر میگــذارد و فروشــندگان و

تولیدکننــدگان قیمتها را افزایش میدهند،
امــا بــا کاهــش قیمــت ارز ،کاالها در بــازار به

نــدرت کاهشــی میشــود ایــن پدیــده کــه بــه
چســبندگی قیمتهــا مرســوم اســت ناشــی

میشود.

بر قیمت ارز در بازار

کامــران نــدری ،کارشــناس اقتصــادی

دربــاره آینــده قیمتهــا در بــازار ارز گفــت۲ :

موضــوع مهــم یکی انجــام توافــق در مذاکرات

برجامیبــا حفــظ چارچوبهــا و دیگری اعمال
سیاســتگذاری درســت بــرای مهار رشــد نرخ

تــورم در کشــور بــر کاهــش قیمــت ارز در
بــازار تاثیرگــذار اســت طوریکه طــی چند ماه
گذشــته با انتشار اخبار مثبت حاصل از روند

انجــام مذاکرات هســتهای قیمــت ارز در بازار
کاهــش و بــا خبرهــای منفی نــرخ ارز در بازار

افزایشــی میشــد .از طرف دیگر با رشــد نرخ
تورم انتظارات برای رشد همه کاالها در بازار
کــه ارز نیــز به عنوان کاالیی مورد داد و ســتد

در بــازار محســوب میشــود ،معمــوال رونــدی
افزایشی به خود میگیرد.

او بــا بیــان اینکــه ،بــه نطر میرســد تنها

راهکار کاهش قیمت ارز و ساماندهی بازارها

تــالش تیــم اقتصــادی دولــت و بانــک مرکــزی

برای مهار نرخ تورم در کشور است ،گفت :تا
زمانی که نرخ تورم همچنان روندی افزایشــی

داشــته باشــد ،بیتردیــد کاهــش قیمتها در

بازار و حتی نرخ ارز به سختی انجام میشود،
اما با بکارگیری سیاستگذاریها و تصمیمات

درســت از ســوی تیم اقتصادی دولت با هدف
مهــار نــرخ تورم میتــوان امیدوار بــود که نرخ
این شــاخص مهم اقتصادی تاثیرگذار بر بازار

را در مسیر کاهش قرار داد.

کرده است.

ایــن داراییهای اعالم شــده حــدود 10هزار میلیارد

ریــال ارزش داشــته و حــدود 63هــزار مترمربــع ملــک را

شامل میشود.

هیچکــدام از امــالک بیمــه کارآفریــن نــه در وثیقــه

قرار دارند و نه پرونده حقوقی دارند.

رشد  9۱درصدی سپردههای
روستایی پستبانک

احتمال آشفتگی و رشد قیمتها در بازار ارز
تصمیمیبــرای ســاماندهی نــرخ ارز اتخــاذ

امضای تفاهمنامه
بانک ایرانزمین و سازمان
حمل و نقل شهرداری رشت
در سایت روزنامه بخوانید:

حــدود پنــج مــاه قبــل بــود کــه ســازمان

بــه صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه در دســترس

از ســوی دیگــر بانکهــا و موسســات

محقق شــده آن دســته از خریداران واحدهای

بانــک

مرکــزی بــا درخواســت

شــرکت

رئیس سازمان بورس عوض شد ،مصوبات اجرا نشد
بورس و اوراق بهادار برای احیای بازار سرمایه

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه امــوال بیمهگــزار

خبرنگاران جوان گفت :شــرکت ســپردهگذاری

معامالت و ســامانه پــس از معامالت ،ماهیتا

در پــی وقــوع آتشســوزی در شــرکت پیشــگامان

تجارتنــو در راســتای حمایــت از مجموعههای صنعتی

فنــاوری بــورس تهــران ،ســامانه بومیپس از

معامــالت مشــهور هســت .همچنین ســامانه

پرداخت خسارت
 ۱08میلیارد ریالی شرکت
پیشگامان صنعت کاغذ
از سوی بیمه تجارتنو
صنعــت کاغــذ و اعــالم آن از ســوی بیمهگــزار ،بیمــه

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مدیریــت

اســت و در بــازار ســرمایه به سیســتم پس از

کوتاه از بانک و بیمه

ارز یک نرخ و یک مرجع

قیمتگذاری داشته باشد
ســید محمدرضــا رضــی ،کارشــناس

اقتصــادی نیــز دربــاره تحلیلــی او از آینــده
اقتصــاد کشــور بخصــوص قیمــت ارز گفــت:

چنــد نرخــی بــودن ارز همیشــه مشــکالت
فراوانی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است

که دولت جدید با جســارت برای همیشــه و با
هــدف تثبیــت نرخ ارز باید یک رقم مشــخص

و معقولــی را بــرای ایــن کاال در نظــر گیرد و با
سیاســتهای درســت و اصولی نگذارد قیمت
ایــن کاال در بــازار بــی منطــق افزایــش یابــد

چراکــه ثبــات نــرخ ارز بهتــر از کاهــش قیمت

این کاال در بازاراست.

او بــا بیــان اینکــه نــرخ دالر و یــا انــواع

ارز بایــد یــک مرجع مشــخص و رسمیداشــته
باشــد ،افــزود :بایــد بتوان نرخ ارز را از ســوی

یــک مرجــع بــه رســمیت شــناخت و طــوری

نباشــد که قیمت ارز دربازار آزاد یک نرخ ،در
صرافــی هــای بانکــی نــرخ دیگــر و در ســامانه

نیمــا نــرخ هــا متفاوت باشــد زیرا چنــد نرخی

بودن ارز فسادزاســت و معموال به هدر رفت
این کاال منجر میشود.

او ادامــه داد :تحریمهــا باعثشــده کــه

منابــع درآمــدی ارزی کشــور چــون گذشــته
نباشــد ،در چنیــن وضعــی بــرای ترغیــب
صادرکننــدگان بــه ارزآوری و آوردن آن بــه
ســامانه نیما باید نرخی مناســب و مســاعدی

در نظــر گرفتــه شــود و با تشــویق آنهــا طوری
تعامل شود که منابع ارزی قابل توجه حاصل
از صادرات به دولت برگردد.

مدیرعامــل پســتبانک در تشــریح عملکــرد

ایــن بانــک در شــش ماهــه اول ســال ۱400گفــت کــه

ســپردههای روســتایی پســتبانک در پایــان نیمــه
اول ســال جــاری بــه رقــم ۲۲۲هــزار میلیــارد رســید که

نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته ۹۱درصد رشــد
داشته است.

به گزارش روابطعمومی پســتبانک ،بهزاد شــیری

اظهــار کــرد :بــا توجــه
بــه حضــور گســترده

در سایت روزنامه بخوانید:

پســتبانک در روستاها

از طریــق
5هــزار

و

بیــش از

700باجــه

خدمات بانکی روستایی

در سراســر کشــور ،تــا

پایــان مــدت ذکرشــده

10.5میلیــون

انــواع

حســاب قرضالحســنه جاری ،قرضالحســنه پسانداز،
ســرمایهگذاری کوتاهمــدت و ســرمایهگذاری بلندمــدت

در مناطــق مذکور برای روســتائیان افتتاح شــده که این
تعداد نسبت به شش ماهه سال 1399از 11درصد رشد

برخوردار بوده است.

شــیری افزود :ســرانه ســپردههای روستایی نیز در

مــدت یادشــده نســبت بــه دوره قبل83 ،درصد رشــد را
نشــان میدهــد کــه بیانگــر تمایــل بیــش از پیــش مردم

بــه ســپردهگذاری و تعمیــق خدمــات مالــی از طریــق
پستبانک است.

مدیرعامــل پســتبانک تصریــح کــرد :در حالیکــه

تــا ســال 1397در مجمــوع مبلــغ 11هــزار میلیــارد ریــال
تســهیالت اشــتغال پایــدار در روســتاها پرداخــت شــده
بــود ،ایــن مبلــغ تــا پایــان شــهریور امســال بــه ۲۲هــزار

میلیــارد ریــال افزایــش یافــت کــه ایــن میزان تســهیالت
زمینــه ایجاد اشــتغال بــرای 43هزار نفــر را فراهم کرده
است.

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
یک محصول کاربردی
در صنعت نفت و گاز تولید
شد

 .سهشنبه  27 .مهر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4773

فارس ،رکورد کسب سود خالص در بین شرکتهای بورسی
را شکست
مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج

نائــب رئیــس هیــات مدیــره شــرکت صنایــع

از افزایش  ۷۱درصدی درآمد عملیاتی ۱۶۴ ،درصدی

فارس از ابتدای سال  ۱۳۹۷تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

گــروه وعده داد این شــرکت امســال رکــورد صادرات

ایفــای تعهــدات ارزی مــا در ســال  ۱۳۹۹معــادل ۲۱۲

به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی

ربیعــی تاکیــد کــرد :به ســهامداران این مــژده را

حضور  ۵۴درصد از سهامداران و با رعایت پروتکلهای

معادل  ۲.۳۵میلیارد دالر صادرات محصول داشته که

این مجمع که به ریاست مصطفی امید قائمی برگزار

شــدن رکورد صادرات فارس در ســالهای گذشــته تا

فارس ،با اعالم عملکرد فارس در بخشهای مختلف

پتروشــیمی خلیج فارس ،درصد ایفای تعهدات ارزی

ســود عملیاتــی و  ۱۴۸درصــدی ســود خالــص ایــن

را  ۱۴۸درصــد اعــالم کرد و گفت :خوشــبختانه درصد

محصوالت پترو شیمی را می شکند.

درصد بوده است.

میدهــم کــه فارس در شــش مــاه ابتدای ســال ۱۴۰۰

خلیج فارس ،مجمع عمومی عادی ســالیانه فارس با

رقم قابل توجهی است و با این روند شاهد شکسته

بهداشتی در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.در

پایان سال خواهیم بود.

شــد ،بعد از اســتقرار هیات رئیســه ،جعفر ربیعی به

وی سپس به سایردستاوردهای مالی فارس در

ارائه گزارش عملکرد ســاالنه فارس منتهی به خرداد

ســال مالــی منتهی بــه خــرداد  ۱۴۰۰پرداخت و گفت:

 ۱۴۰۰پرداخــت و در ایــن گــزارش همچنیــن برخــی از

کسب مقام اول بیشترین مبلغ سود خالص در میان

مهمترین دســتاوردهای کســب شــده توســط شرکت

شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــازار ســرمایه ایــران،

صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سال مالی  ۹۸تاکنون

را تبیین کرد.
فشردهســاز گریــــز از مـــرکـــــز به عنـــــوان یک

افزایــش  ۸۴درصــدی ســود خالــص شــرکت اصلــی و
 ۱۴۴درصــدی ســود خالص تلفیقی قابل انتســاب به

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

در ابتدای سخنان خود با اعالم اینکه فارس موفق به

مالکان شرکت اصلی نسبت به سال مالی گذشته ،اخذ

شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران شد،

پروژههای شرکتهای تابعه ،اخذ موافقت اصولی برای

علمی و فناوری ،مجتبی خطیبی عضو هیات مدیره

ســال مالــی منتهــی به  ۳۱خــرداد  ۱۴۰۰را  ۱۳۲هزار و

بانکی با نرخ موثر  ۱۸درصد ســالیانه برای پروژههای

از مرکز که در این شــرکت تولید شــده ،در گذشــته

عملیاتی نســبت به ســال گذشــته  ۷۱درصد افزایش

محصول کاربردی در صنعت نفت و گاز توسط یک

کسب مقام اول بیشترین مبلغ سود خالص در بین

بــه گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از معاونت

در بخش سود و زیان تلفیقی ،درآمدهای عملیاتی در

یــک شــرکت دانــش بنیــان گفــت :کمپرســور گریــز

 ۸۵۰میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :این میزان درآمد

فنــاوری تولیــد آن در داخــل کشــور وجــود نداشــته

داشته ،همچنین در این مدت فارس موفق به کسب

وی افــزود :فشردهســــاز گــــریــــــز از مــــــرکز بــا

 ۱۶۴درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است،

و بــه کمــک پرههــای دوار ،فشــار و دمــای گاز را باال

رسید که بیش از  ۴۰هزار میلیارد تومان بیش از سال

گاز به داخل محفظه مکیده شده و پره ،گاز را

وی سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام

گازی که بیشترین سرعت را دارد از یک دیفیوزر عبور

کرد و ادامه داد :این میزان  ۱۴۴نسبت به مدت مشابه

شرکت دانش بنیان به تولید رسید.

است.

استفاده از افزایش انرژی جنبشی گاز خنککننده
میبرد.

مجبور به چرخش با سرعت باال میکند .در نهایت

 ۴۶هزار و  ۹۴۵میلیارد تومان سود عملیاتی شد که

سود خالص هم به عدد  ۶۷هزار و  ۱۸۲هزار میلیارد
گذشته است و افزایشی  ۱۴۸درصدی داشته است.

شرکت اصلی را  ۵۱هزار و  ۵۳۶میلیارد تومان اعالم

کرده و در آن حجم گاز افزایش و سرعتش کاسته

سال گذشته رشد داشته و سود پایه هر سهم نیز ۱۸۱۸

خطیبــی خاطــر نشــان کــرد :در ایــن فرآینــد،

نائــب رئیــس هیــات مدیره فــارس همچنین به

میشود.

ریال بوده که  ۱۴۶درصد بیشتر از سال گذشته است.

انرژی جنبشــی گاز در فشــار پایین و ســرعت باال،

ســود و زیان شــرکت اصلی پرداخت ،ســود حاصل از

افزایش سرعت دورانی پره ،فشار نهایی نیز افزایش

اعالم کرد و گفت :این میزان  ۸۵درصد نسبت به سال

وی ادامــه داد :بر خالف کمپرســور پیســتونی،

میلیارد تومان سود عملیاتی فارس کسب کرده که ۸۵

یکی پس از دیگری رخ میدهد ،در کمپرسور گریز از

 ۸۴درصــد افزایــش به  ۳۸هزار و  ۶۷۱میلیارد تومان

رخ میدهد .در این نوع کمپرسور ،ظرفیت میتواند

به  ۱۳۵۴ریال رسید.

بــه ســرعت پاییــن و فشــار بــاال مبــدل میشــود .با
مییابد.

که در هر سیکل سه حالت مکش و تراکم و تخلیه
مرکــز ،تمــام این فرآیندها به طور همزمان و مداوم

ســرمایهگذاریها را  ۳۹هــزار و  ۲۸۵میلیــارد تومــان

گذشته افزایش داشت و در این مدت  ۳۹هزار و ۸۵
درصد بیشــتر از ســال گذشته است و سود خالص با

 ۱۶۸میلیــون دالر تســهیالت ارزی جهــت تامین مالی

۷.۱هزار میلیارد تومان تسهیالت بلندمدت از سیستم

ربیعی در توضیح ترازنامه شرکت اصلی ،اظهار

داشت :دارایی شرکت تا  ۳۱خرداد  ۱۴۰۰به  ۱۱۰هزار

و  ۸۸۴میلیارد تومان رسیده که ۴۷درصد نسبت به

سال گذشته افزایش داشته ،میزان بدهی به  ۳۵هزار
و  ۵۳۶میلیارد تومان رسیده که تنها  ۹درصد نسبت به
سال گذشته افزایش داشته ،همچنین حقوق مالکانه

به  ۷۵هزار و  ۳۴۸میلیارد تومان رسیده که رشدی ۷۵

درصدی نسبت به سال گذشته داشت و سرمایه ثبت

نیــاز باشـــــد ،از کمپرســور گریــز از مرکــز اســتفاده
می شود.

وی خاطر نشان کرد :از جمله مزایای کمپرسور

گریــز ار مرکــز ،ایــن اســت که می تواند فشــار را به
 ۱۲۰۰پاســکال برســاند ،فونداســیونهای ویــژه ای

نیــاز ندارنــد ،هزینه نســبی اولیه افزایــش اندازه را
بهبــود داده و هــوا را بــدون روغــن و چربــی منتقــل
می کند.

خطیبــی افــزود :ایــن شــرکت ،فعالیــت خود را

برای صادرات به هندوستان ،چین و آلمان آغاز کرده
اســت و عــالوه بر تــالش در راســتای ارزآوری ،مانع
خروج  ۴میلیون دالر ارز از کشور در سال گذشته

شــده ،که این رقم می تواند به زودی تا  ۱۰میلیون
دالر نیز ارتقا یابد.

مورد توافقی ندارد و تنها  ۶۸میلیون دالر مورد اختالف

مشتریان ما بعد از تحریمها به جای مبدا ،کاالی خود

تعیین تکلیف به معاونت حقوقی ریاســت جمهوری

میلیارد تومان بوده است.

تنهــا در بخــش حمل و نقــل دریایی با توجه به اینکه

با شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد که برای

 ۴۷۹میلیارد تومان تا امروز پرداخت و گفت که از سال

در تامین مالی از بازار پول پرداخت و گفت :از ابتدای

مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج

وی ادامــه داد :پرداخت مبلغ  ۵۶۹میلیون دالر

با عرضه اولیه سهام این شرکت با سرمایه  ۲هزار و
 ۱۳۹۷تاکنون سرمایه فارس از  ۵هزار میلیارد تومان

به  ۲۸هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان از محل سود انباشته

رسیده که معادل  ۴۷۴درصد است.

ربیعی همچنین به ارائه گزارشی از تامین مالی

پتروشــیمی خلیج فارس همچنین به عملکرد فارس

از بــازار پــول تامین مالی ریالی شــده کــه  ۳۵.۸هزار

میلیارد تومان آن بابت بازپرداخت بدهیهای شرکت

فاینانــس و یوزانس ،هلدینگ و شــرکتهای تابعه و

که  ۳۴.۱هزار میلیارد تومان آن بابت پروژهها و ۱۳.۱

دالر و اخذ موافقت اصولی به مبلغ  ۷هزار و  ۱۰۰میلیارد

تومــان و  ۱۶۱میلیــون دالر بوده اســت و این توفیقات
در حالی به دست آمد که شدیدترین تحریمها علیه

فــارس ادامــه داد :در بخش صادرات ،کارهای بســیار
اطالعات و جلوگیری از سواستفاده دشمنان این مرز

مــورد گزارش ،پرداخت مبلغ  ۵۹۸میلیون دالر بابت

اما چند آمار به صورت کلی جهت اطالع ســهامداران

ملی نفت ایران طی سال مالی مورد گزارش و تا تاریخ

شهریور  ۱۴۰۰مجموعا موفق به صادرات  ۱۲.۰۳میلیارد

تســهیالت بلنــد مدت از سیســتم بانکی بــا نرخ موثر

و بوم نمیتوان در این برهه از تاریخ به آن پرداخت،

 ۳۱خرداد  ۱۴۰۰معادل  ۴۷.۲هزار میلیارد تومان بوده

اعالم میکنم .وی افزود :از ابتدای سال  ۱۳۹۷تا پایان

هزار میلیارد تومان آن بابت بازپرداخت بدهی شرکت
اصلی بوده است.

بازار پول از ابتدای ســال  ۱۳۹۷تاکنون  ۴۹۹میلیون

بازپرداخت و تسویه کامل بدهی ارزی فارس به شرکت
تهیه این گزارش ،اخذ مبلغ  ۱۳.۱هزار میلیارد تومان

دالر محصــول شــدیم کــه معــادل ارزی آن با توجه به

میلیارد تومان میشــود و صادرات ما در ســال ۱۳۹۹

بدهیهای ارزی و تبدیل بدهیهای ارزی به ریالی آن

معادل ریالی بوده است.

هزار میلیارد تومانی برای فارس شده است.

معــادل  ۲.۷۸میلیــارد دالر و  ۵۹هــزار میلیارد تومان

دالر تامیــن شــده کــه  ۳۳۸میلیــون دالر شــامل اخذ

بــه شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی طی ســال مالی

 ۱۵.۴درصد ســالیانه برای بازپرداخت بدهیهای ارزی

نرخهــای مختلــف ارز در برهههای مختلف  ۱۷۰هزار

ربیعی ادامه داد :در بخش تامین مالی ارزی از

طرف خواهد بود.

بابــت بازپرداخت و تســویه کامل بدهــی ارزی فارس

بزرگــی صورت گرفته کــه به دلیل محرمانه بودن این

میلیــارد تومــان آن بابــت پروژههــا بــوده و  ۱۷.۸هزار

پروژههای دردست اجرا پرداخت و گفت :تامین مالی

هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان و  ۲میلیارد و  ۲۲۴میلیون

ظرفیت این بخش را تقویت کنیم.

سال  ۱۳۹۷تاکنون مجموعا  ۵۳.۶هزار میلیارد تومان

اصلی بوده اســت که این عملکرد در ســال منتهی به

بــه گفتــه مدیــر ایــن شــرکت دانــش بنیــان،

گفــت کــه در هــر محلــی کــه هــوای فشــرده پرحجم

و هلدینگ و شــرکتهای تابعه  ۲هزار و  ۳۳میلیارد

و در این مســیر توفیقات فراوانی به دســت آوردند و

صادرات موفق محصوالت پتروشــیمی به کار بســتند

ببریم و امروز اعالم میکنم که فارس هیچ بدهی ارزی

طی شــده افزایش ســرمایه فــارس از فروردین ۱۳۹۲

نسبت به سال گذشته افزایش داشته و میزان بدهی

نفــت و گــــــاز استفـــــاده مــــی شــــــــود و مـــــی تــوان

و  ۷۹۰میلیــارد تومــان و  ۲۹۰میلیــون دالر به صورت

همکارانم در تجارت صنعت ،حداکثر تالش خود را برای

سنگین بدهیهای ارزی که به پای فارس بود را از بین

میلیارد و  ۳۴۷میلیون دالر ،سیستم بانکی  ۲۸هزار

نائــب رئیــس هیــات مدیــره شــرکت صنایــع

بــا دور موتــور و تنظیــم دریچــه گاز ورودی کنتــرل

از کمپرســور گریــز از مرکــز در صنایــع پتروشــیمی،

مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج

دربــاره جزئیــات این تامین مالی در مدت مورد اشــاره

را در مقصــد تحویــل میگرفتند توانســتیم تا ده برابر

وی در بخــش ترازنامــه تلفیقی ،میزان دارایی را

درصد نسبت به سال گذشته تغییر داشته است.

محصوالت پتروشیمی گفت :بعد از تحریمهای آمریکا

فارس تاکید کرد :خوشبختانه موفق شدیم وزنه بسیار

گفــت :ســهم صنــدوق توســعه ملــی در مجمــوع یــک

اشــاره به مشــکالت ناشــی از تحریمها برای صادرات

ارجاع شده که نظر این معاونت مورد پذیرش هر دو

انتشار اوراق از ابتدای تیر  ۱۳۹۷تاکنون مجموعا ۳۱

را  ۱۹۸هــزار و  ۲۱۱میلیــارد تومــان عنــوان کــرد که ۳۱

عمومــی عــادی ســالیانه منتهــی بــه خــرداد  ،۱۴۰۰بــا

این دستاوردهاست.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

جعفــر ربیعــی در ادامــه گزارش خــود به مجمع

مشابه سال گذشته بیشتر است.

وی در ادامــه گــزارش خــود بــه مجمــع بــه رونــد

به خرداد  ۱۴۰۰معادل  ۳۲۹میلیون دالر بوده است.

گذشته ،علیرغم افزایش دریافت تسهیالت و اعتبارات

و  ۱۹۰درصــدی شــرکت اصلــی نســبت به ســال مالی
از سیستم بانکی و کاهش نرخ سود سپرده از جمله

تومان و  ۵۷میلیون میلیون دالر و انتشار اوراق هزار

 ۷۰۰میلیارد تومان است که  ۱۰۰درصد نسبت به مدت

مصوبه و  ۱۶۱میلیون دالر شامل اخذ موافقت اصولی

افزایش  ۲۳۹درصدی ســود ســپردههای بانکی گروه

میشود و دستاورد این بخش تنها در سال مالی منتهی

تامین مالی پروژههای فارس تشکر کنم.

شــده شــرکت نیز در پایان این ســال مالی  ۲۸هزار و

رسیده است و سود پایه هر سهم با  ۸۵درصد افزایش

شود.

و در اینجا الزم است از همراهی سیستم بانکی برای

ارزی ،فاینانس و یوزانس به میزان  ۵۴۵میلیون دالر

صورت گرفته از صندوق توسعه ملی ،سیستم بانکی،

 ۳۰۳هزار و  ۸۹میلیارد تومان اعالم کرد که  ۴۶درصد

کشورمان و مجموعه هلدینگ خلیج فارس اعمال شد

در دســت اجــرا هلدینگ ،بهبــود مدیریت نقدینگی و

هلدینگ از اقدامات موثر فارس بوده است و تسویه

هم با درصد بسیار پایین ،موجب صرفه اقتصادی ۳۶

رشد  ۴۰درصدی تولید در پتروشیمی فارابی
مدیرعاملپتروشیمیفارابیرشد۴۰درصدی

تولیــد شــرکت تا پایــان شــهریورماه ســال جاری
خبرداد.

بــه گــزارش نیپنابه نقــل از روابط عمومی

شــش ماهه نخست امســال که معادل ۳۱۷۷

 ۱۵۶۳۸تن است که حاکی از رشد ۴۰درصدی

شرکت در بورس کاال گفت :امسال برای اولین

کوشــش مســتمر پرســنل تمــام تالش خــود را

به مدت مشــابه ســال قبل همراه بوده اســت.

مدیرعامــل جــوان پتروشــیمی فارابــی بــا

عمل به شــعار شــفافیت در عملکرد ،اقدام به

خواهد داد و با توجه به روند رو به رشدی که

میلیارد ریال بوده که با رشدی مناسبی نسبت

بار پتروشیمی فارابی موفق شد که در راستای

در میزان تولید شرکت است.

وی ابراز امیدواری کرد که میزان فروش شرکت

اشــاره بــه ســایر درآمدهای شــرکت نیز گفت:

فروش محصوالت در شش ماهه نخست سال

 ۷هزار میلیارد ریال برسد.

است که در سال  ۱۳۹۹پس از چند سال عدم

دی اکتیــل فتــاالت را در بــورس آغــاز نمــود که

درصد افزایش داشته است.

سال گذشته به میزان  ۱۱۲۲۱تن که در نوع خود

شــرکت حکایــت از افزایــش ۱۶۴درصــدی ایــن

گردید.

شــرکت پتروشــیمی فارابــی :درآمــد حاصــل از

جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۳
فخرایــی مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی

فارابــی گفــت :بــا توجــه بــه فروش شــرکت در

تا پایان سال با ثبت یک رکورد جدید به بیش از
وی با اشاره به میزان تولید شش ماه اول

پس از ســالها توقف و رکود بینظیر بود افزود

میزان تولید تا پایان شهریور ماه  ۱۴۰۰معادل

فــروش محصــوالت خــود در بــورس کاال نماید

و برهمیــن اســاس عرضــه انیدریــد فتالیــک و

یکی از فعالیتهای جانبی شــرکت ،مخزن داری

بااســتقبال خوبــی ازطــرف خریــداران مواجــه

بهره برداری مجدد احیا شد .گزارش امور مالی

محمــود فخرایی در پایان افزود :مجموعه

درآمد نسبت به سال پیش دارد.

پتروشــیمی فارابــی بــا اتــکا بــه لطــف الهــی و

ویبــا اشــاره بــه عرضــه محصــوالت ایــن

برای حفظ و تداوم تولید و تثبیت فروش انجام
شاهد آن هستیم ،نوید روزهای خوبی را برای

کلیه سهامداران و ذینفعان شرکت می دهیم.
پتروشیمیفارابیازشرکتهایزیرمجموعه

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
اســت کــه دو غــول پتروشــیمی یعنــی فــنآوران

و امیرکبیــر مالــک قریب به  ۸۰درصد ســهام آن
هستند.

استان اصفهان

نوب

اداره كل راهداری و حملونقل جادهای
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ت

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

مناقصه عمومی یک مرحله ای

(

" تردد موتور سیکلت در پیاده رو عالوه بر جرم بودن ،مصداق بارز تضییع حقوق دیگران است".

شناسهآگهی 1208800 :

اداره كل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان در نظر دارد پروژههای زیر را از طریق مناقصه عمومی یك مرحلهای واگذار نماید ،بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن

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

اینكه "قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد" برای شركت در فرآیند مناقصههای زیر دعوت به عمل میآید.

1

ارزیابی ساده

40012354/1

احداث و تكمیل اسكلت بتنی طبقه اول ساختمان شهرستان خوانسار

7,277,371,083

364,000,000

2

ارزیابی ساده

40012355/1

بهسازی راه روستایی سریچهن مهاباد از توابع شهرستان اردستان

9,932,694,006

497,000,000

3

ارزیابی ساده

40012356/1

ساخت و نصب  36عدد باکس  8×6متری زیرگذر اصغر آباد شهرستان خمینیشهر

47,216,317,806

2,361,000,000

شركت بهره برداری نفت و گاز كارون(سهامی خاص)در نظر دارد فراخوان

اطالعاتواسنادمناقصهعمـــــومیپـــسازبرگزاریفرآیندارزیابیکیـــفیوارســــال

4

ارزیابی ساده

40012357/1

تهیه اقالم  ،نصب و راه اندازی روشنایی دو سامانه نظارت تصویری

9,264,215,000

464,000,000

ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعداد سی عدد کارت الکترونیکی

دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .

5

ارزیابی ساده

40012358/1

بهسازی محور كاسگان  -سیاه گلك از توابع شهرستان سمیرم

17,606,455,709

881,000,000

HIMAو OZDمورد نياز خود را مطابق شرح درخواست در گزارش شناخت از

مهلـــت دریافـــت اسنـــاد استعـــالم ارزیـــابی کیـــفی  :مورخ  1400/08/19تا

6

ارزیابی ساده

40012359/1

بهسازی محور گردشگری عباس آباد

10,209,426,078

511,000,000

طریق مناقصه عمومی با شماره فراخوان 2000092544000097برگزار نماید.

ساعت 18

7

ارزیابی ساده

40012360/1

تهیه مصالح و خط كشی (منقطع و متناوب ،متصل و مداوم) با رنگ سرد ترافیكی
آكریلیك همراه با گالسبید با ضخامت خشك  400میكرون و دوام  12ماهه

66,000,000,000

3,300,000,000

تحویل استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه،

((از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جدا خودداری نمایید))

8

ارزیابی ساده

40012361/1

لكه گیری و روكش آسفالت گرم محور ساحلی زاینده رود  -مباركه

21,784,980,963

1,090,000,000

از طریق درگاه سامانـــه تدارکـــات الکتـــرونیــکی دولـــت – ستـــاد  -به آدرس

آدرس دستگاه مناقصه گزار :اهواز  -ناحيه صنعتي كارون – شركت بهرهبرداري

9

ارزیابی ساده

40012362/1

18,839,062,365

 www.setadiran.irانجام خواهد شد.

نفت و گاز كارون – ساختمان والفجر تداركات و امور كاال  -واحد خريد و

زیر سازی ،بهسازی و روكش آسفالت گرم باند دوم روستای تلك آباد از توابع
شهرستان اردستان

در همین راستا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه

بررسي منابع كاال

مهلت ارسال فایلهای پاکات مناقصات مذکور به سامانه ستاد ایران تا ساعت  13تاریخ  1400/08/15و محل تحویل ضمانتنامه (فرآیند ارجاع كار) شرکت در مناقصه تا ساعت  13تاریخ  1400/08/15به اداره

ستاد ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

فاکـــس 061-32249806 :تاييد فكس 061-341-67610 :تلفن 061-32262478 :

كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ،طبقه ششم اداره حراست می باشد .گشایش فایلهای پاكات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران نیز در ساعت  8صبح روز  1400/08/16در محل سالن

راجهت شرکت در مناقصه محقق نمایند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه

اطالعـــات تماس سامـــانه ستـــاد جهــت انجـــام مراحـــل عضویت در ســامـــانه :

 1400/08/05بوده است.

021-41934

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون
«سهامی خاص»

تقاضاي شماره ( 48 -0000798کارت الکترونیکی HIMAو )OZD

به همین منظور کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/07/24 :تاریخ چاپ نوبت دوم1400/07/27 :

م)
دو
ت
نوب

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه عمومي دومرحلهاي م ک ک1400/040

(

ردیف

نوع مناقصه

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین
فرآیند ارجاع
(ریال)

شناسهآگهی 1206279 :

مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی  :مورخ  1400/09/03تا ساعت 18

مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت  13تاریخ  ،1400/08/05از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir

جلسات اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان انجام می شود.
كلیه مراحل دریافت  ،ارائه اسناد مناقصه و بازگشایی پاكات صرفا از طریق سامانه ستادایران مذكور انجام خواهد پذیرفت .سایر شرایط شركت در مناقصه از جمله هزینه تهیه اسناد ،مدت اعتبار پیشنهاد،
صالحیتهای مورد نیاز و غیره مطابق مفاد اسناد مناقصه پیوست در سامانه ستاد ایران به آدرس  setadiran.irمیباشد.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

942,000,000

نشانی اداره :بلوار میرزاكوچك خان ،بین پل وحید و ترمینال زاینده رود ،كد پستی ،81766-33743:تلفن گویا 031-35059

انتشار نوبت اول  1400/07/26 :نوبت دوم 1400/07/27 :

مدیـریت و اقتصــــــــــادمحلی

 .سهشنبه  27 .مهر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4773

اخبـــــــــــــــــار

خرید تضمینی سیب
صنعتی اجرایی نشد
نماینــده ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی از

اجرایــی نشــدن قیمــت مصــوب خریــد تضمینــی ســیب
صنعتی در آذربایجان غربی انتقاد کرد.

ظرفیت  ۳۱۰۰تنی فرآوری زرشک
در خراسان جنوبی

اخبـــــــــــــــــار

تامین آب شرب از چاههای
کشاورزی همدان
مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای همدان از اجاره

چاههــای کشــاورزی همــدان بــا هدف تامین آب شــرب

معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی

معاون تعاون روســتایی خراسان جنوبی

زرشــک کشــور اســت و ظرفیــت  ۳هــزار و

زرشــک خشــک در اســتان تولیــد میشــود،

اظهــارات نماینــده مردم ارومیه در مجلس شــورای

اعــام کــرد که اســتان تولیدکننده  ۹۸درصد

کشاورزی از همکاری نکردن کارخانههای صنایع تبدیلی

 ۱۰۰تــن فــرآوری زرشــک در خراســان جنوبی

رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجــان غربی

مهــدی جعفــری در گفتوگــو بــا مهــر بــا

جعفــری بــا بیــان اینکــه  ۲۳مجــوز برای

درباره نخریدن ســیب صنعتی با یکدیگر متحد شدهاند

و فــروش محصــوالت اســتراتژیک اســتان از

گفــت :ایــن واحدهــا ظرفیــت بســته بنــدی ۸

از دالالن خریــد کننــد تــا متنفــع شــوند و ایــن بــه ضــرر

فروشــگاههای بــزرگ زنجیــرهای داشــتهایم

میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن ســیب درختــی رتبــه نخســت

انجام میشود.

اســامی در حالــی صــورت میگیــرد که مســئوالن جهاد
استان برای خرید سیب صنعتی گایهمند هستند.

بــا بیــان اینکــه ســاالنه بیــش از  ۲۲هــزار تن
گفــت :از ایــن میــزان تنهــا  ۳۰۰تــن ســاالنه

وجود دارد.

صادر میشود.

معتقــد اســت :صنایــع تبدیلــی و کارخانههــای اســتان

یــادآوری انعقــاد قــرارداد در زمینــه بازاریابــی

و ترجیــح میدهنــد ،ســیب صنعتــی و غیــر بهداشــتی را

جمله زرشــک عنوان کرد :قراردادهایی برخی

کشــاورزان اســت .آذربایجان غربی با تولید ســاالنه یک

و توزیــع زرشــک خشــک در ایــن فروشــگاهها

تولید سیب کشور را داراست که  ۳۰درصد آن به سیب

او بــا اعــام اینکــه بــرای خریــد محصول

بارگاههــا ســه هزار تن زرشــک تازه اســت که

سیدسلمان ذاکر در گفتوگو با مهر با بیان اینکه

هســتند تصریح کرد :مجموع خریدی که این

معاون تعاون روســتایی خراسان جنوبی

مشــکات بخش کشــاورزی اســتان تبدیل شــده اســت،

بــه صــورت ســاالنه دارند حدود  ۵۲تن اســت

ســوی دولــت همچنــان ســیبهای صنعتــی در جادههــا

توجه به حجم تولیدی که داریم باز نمیکند.

صنعتی تبدیل میشود.

امســال هــم متأســفانه بــازار ســیب صنعتــی بــه یکی از
افــزود :بــا وجــود اعام خرید تضمینی ســیب صنعتی از

و این گرهای از مشــکات زرشــک اســتان را با

انباشت شده است و در حال فاسد شدن هستند.

هــزار و  ۸۹۰تــن زرشــک خشــک را دارنــد کــه
باید وارد گود شوند.

او تعداد مجوزهای بارگاههای زرشــک را

نیــز  ۴۱مــورد اعام کرد و افــزود :ظرفیت این

زرشــک کشــاورزان نیازمند سرمایه در گردش
فروشــگاهها در زمینه محصول زرشک استان

او بــا تاکیــد بر اینکه دولت امســال اقدام به خرید

بســته بندی زرشک در استان صادر کردهایم،

معادل  ۶۷۷تن زرشک خشک میشود.

با تاکید بر اینکه ظرفیتهای بالقوهای داریم

کــه بالفعــل نمیشــود ،افــزود :اینکــه اعــام
میکننــد ،زرشــک پفکــی ســال  ۹۸در انبارها

مانده است را من رد میکنم زیرا ما متقاضی
خرید بودیم اما محصولی ارائه نشد.

صادرات تنها  ۳۰۰تن زرشک

اظهار کرد :هر چند هزینههای تولید ســیب رقم باالیی
از این میزان اســت؛ اما همین قیمت هم اجرایی نشــد

تا باغداران استان همچنان متضرر شوند.

نماینــده ارومیــه در مجلس با اعام تذکر کتبی به

وزیر جهاد کشــاورزی در صحن مجلس شــورای اسامی
عنــوان کــرد :کمیســیون اصــل  ۹۰وزیر جهاد کشــاورزی
را بــه دلیل ســهلانگاری در اجرا نشــدن خرید تضمینی
ســیب صنعتــی دعــوت کــرده اســت تــا در ایــن زمینــه

پیگیریهای الزم صورت گیرد.

ذاکــر بــا بیــان اینکه اکنــون بیــش از  ۳۰۰هزار تن

ســیب صنعتــی اســتان در کنــار جادهها انباشــت شــده

صنعتی استان چارهاندیشی شود.

او دربــاره همــکاری نکــردن کارخانههــای صنایــع

تبدیلــی اســتان بــرای خریــد ســیب صنعتــی گفــت :بــه

دلیل مشخص نبودن قیمت و اجرا نشدن قیمت خرید
تضمینــی ســیب کارخانههــای تمایلــی بــه خریــد ســیب
صنعتی ندارند .نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه

دالالن و واســطهها در تعییــن قیمــت ســیب صنعتــی

حجم آب  ۳سد استان فارس منفی است
مدیــر روابــط عمومــی آب منطقــهای

منفــی یــک ،ســیوند منفــی  ۹و ســد خســویه

ماصــدرا بیــش از  ۹۶میلیــون متــر مکعــب،

افــزود :مجمــوع آب قابــل اســتفاده از  ۹ســد

فارس منفی است و اکنون با توجه به وضع

کــرد :حجــم کل مخازن ســدهای فارس حدود

ســد ایزدخواســت بیــش از  ۳دهــم میلیــون

است که این میزان  ۴۳درصد از حجم آب قابل

فارس اعام کرد که حجم آب  ۳ســد اســتان
بارشهــای ســال گذشــته  ۵۷درصــد مخازن

سدها خالی است.

به گــزارش خبرگزاری مهــر ،محمدمهدی

شــریفی بــا بیــان اینکــه حجم آب ســد تنگاب

هم منفی  ۴میلیون متر مکعب است ،اظهار

 ۳میلیارد متر مکعب است.

او تصریح کرد :از این میزان سد سلمان

فارســی حدود  ۵۶۹میلیون متر مکعب ،ســد

درودزن بیش از  ۷۸میلیون متر مکعب ،سد

ســد رودبــال بیــش از  ۳۱میلیون متر مکعب،

استان فارس بیش از  ۷۸۸میلیون متر مکعب

متر مکعب و ســد چشــمه عاشــق بیش از ۱۳

استفاده سدهای استان است .شریفی گفت:

مدیــر روابــط عمومی آب منطقهای فارس

فــارس در مــدت مشــابه پارســال ،یــک هزار و

میلیون متر مکعب آب قابل استفاده دارد.

دربــاره آخریــن وضــع ســدهای اســتان فــارس

حجــم آب قابــل اســتفاده ســدهای اســتان
 ۱۹۰میلیون متر مکعب بود.

مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان :بودجه عمرانی استان
صرف ایجاد زیرساختها شده است

اســتان تعیینکننــده شــدهاند ،افــزود :نبــود نظــارت بــر

مسئوالن متأسفانه همانند سالهای گذشته واسطهها

صــرف ایجــاد زیرســاختها شــده و روی

بیــان اینکــه در یکســال اخیــر از نظــر بودجه

صورت میگیرد و به قشــر ضعیف نیز کمک

می شود.

مطلــوب نــدارد و ایــن موضــوع در تمامــی

خرید تضمینی سیب صنعتی و نبود برنامهریزی اصولی

اصفهــان بــا اعــام اینکــه بودجــه عمرانــی

و دالالن ســود باغــداران را به جیــب میزنند و باغداران

رشــد میانمــدت و بلندمــدت بســیار موثــر

ذاکــر هزینههــای باالی تولیــد ،افزایش هزینههای

کــه ایــن فعالیتهــای عمرانی نیاز بــه نیروی

اســت ،تاکیــد کــرد کــه عاوهبــر از آنجایــی

حملونقــل ،نبــود نــاوگان حملونقــل را از مهمتریــن

انســانی برای پیشــبرد اقدامات دارند موجب

کرد :سیبهای صنعتی تولیدی در استان با قیمت ۵۰۰

مختلف اشتغالزایی شود.

کنار جادهها انباشت شدهاند.

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان از وضــع بــازار ســیب

صنعتی ،مدیر تعاون روستایی استان میگوید ،از چهارم
مهــر ســال جاری دولــت اقدام به خرید ســیب صنعتی از

باغداران استان کرده است که روند مطلوبی دارد.

شــهریار حیــدری بــا بیــان اینکــه در  ۹شهرســتان

حــدود  ۶هــزار تــن ســیب صنعتــی از ســوی کارخانههــا
و صنایــع تبدیلــی خریــداری شــده و  ۱۲هــزار تــن نیــز

در مراکــز خریــد دولتــی موجــود اســت کــه بــه تدریج به
کارخانههــای داخــل و خــارج اســتان ارســال میشــود،
گفت :خرید تضمینی سیب صنعتی در راستای حمایت

از باغــداران اســتان و همچنیــن بــه منظــور جلوگیری از
فســاد و ضایعــات ســیبهای تولیــدی ،افــت قیمتها و

میشــوند ،بــرای بخــش زیــادی از اقشــار

شهرســازی اصفهــان ،علیرضــا قاریقــرآن بــا
عمرانی وضع بهتری در مقایســه با ســالهای
قبــل وجــود داشــت ،عنــوان کــرد :ایــن موضع

موجــب شــد تــا پروژههــای ایــن اداره کل از
سرعت قابل قبولی برخوردار شوند.

او اذعــان کــرد :ذینفعــان اقدامــات

عمرانــی و بودجــه آن مــردم جامعه هســتند

کشــور به توســعه دســت مییابــد ،کار مولد

هیــچ کاری بــدون همدلــی و همراهــی نتیجه

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان

بخشهــا مصــداق دارد ،عنــوان کــرد :مــا بــه

عمرانــی نیــاز بــه تجهیــزات ســرمایهای دارد و

عامالمنفعه اگر فعل خواســتن را به درســتی

اصفهــان ادامــه دارد :از طــرف دیگــر کارهــای

بخشــی از این اقام و تجهیزات از کارخانهها

و بنگاههای داخلی تهیه میشود که این خود

ایــن اعتقــاد راســخ رســیدهایم کــه در کارهای
صــرف کنیــم بــا امکانــات کــم هــم میتــوان
کارهای بزرگ انجام داد.

البرز اعام کرد از آنجا که اســتان البرز با حدود ســه

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفــت:
مرزنشــینانی کــه در شــعاع  ۵۰کیلومتــری از
مرز زندگی میکنند به اســتثناء شهرنشینها

میتوانند با فعال کردن خدمات کولبری روی
کارت مرزنشــینی خود از امتیاز و خدمات آن

استفاده کند.

به گزارش ایلنا ،ماندانا زنگنه در نشست

«ساماندهی کارتهای الکترونیک مرزنشینی

و کولبری سیستان و بلوچستان» اظهار کرد:
به غیر از شهرنشــینان ،ســایر کســانی که در

شــعاع  ۵۰کیلومتری مرزها ســکونت دارند با

مراجعــه حضــوری به فرمانداری یا بخشــداری
محل سکونت خود میتوانند در سامانه جامع

مرزنشــینان نامنویســی و خدمــات کولبــری
را روی کارتهــای الکترونیــک مرزنشــینی
خــود فعــال کننــد .او افــزود :ایــن افــراد پــس
از تکمیــل مراحــل ثبتنــام بایــد منتظــر تایید

نهایی از ســوی اداره صنعت ،معدن و تجارت

شهرســتان محل زندگی خود باشــند و پس از

فعالیــت ایــن کشــتارگاه بــه دلیــل ابطــال
مالکیت کشــتارگاه جونقان و بازگشت آن به

دولت خبر داد.

ایــن توقــف خرید دام از عشــایر درحالی

موقع از استان خبر داده است.

سرپرســت خانــوار در مناطــق مــرزی ســکونت

میشــود ،تصریــح کــرد :قیمــت هــر کیلــو دام

بهــروز آلمؤمن در گفتوگــو با خبرنگار

خریــداری نمیشــود ،عنــوان کــرد :تاکنــون

چهارمحــال و بختیــاری بــا کشــتارگاه اســتان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب

مهم در نظر گرفته شد ،اظهار کرد :جلوگیری از

شــبکه فاضــاب شهرســتان ســمنان خبر داد

افزایــش ســطح بهداشــت و اهمیــت اقتصادی

شــرکتهای صنعــت آب و برق البــرز و حضور  ۱۷گروه

آب و بــرق منطقــه مرکــزی شــمال کشــور بــا مشــارکت

عملیاتــی از اســتانهای تهــران ،مازنــدران ،همــدان،

پیشبینی شــده که تاکنون  ۲۳۰کیلومتر آن

بــه گــزارش کمیتــه اطاعرســانی رزمایــش ،داوود

بــه گــزارش ایلنــا ،محمــد طاهری بــا بیان

بیــن ســایر ســازمانها و مــردم ،تمریــن خدمترســانی
بــه مراکــز اســکان اضطراری ،ایجــاد مهــارت و اعتماد به
نفــس در همــکاران و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت،

مبادلــه دانــش و تجــارب بیــن اعضــای شــرکتکننده در
رزمایــش ،برآوردکیفــی و کمی تجهیزات و امکانات و ...

از مهمترین اهداف مورد نظر اجرای رزمایش است.

بیــش از ســه هــزار و  ۱۰۰رأس گوســفند از

انجام شده است.

اینکه بالغبر  ۴۰میلیارد تومان اعتبار برای این

 ۱۰۴روستای استان
مرکزی با کمبود آب
مواجه است

آلودگی منابع آبی ،رونق صنعت ،زیباشناختی،
و ســایر مــوارد ،از جملــه ضرورتهــای اهــداف
مدیریت پساب است.

الزم بــه منظــور خریــد و کشــتار دام عشــایر
همجوار در حال انجام است.

شــده است .مدیرعامل شرکت آب و فاضاب
ســمنان تصریــح کــرد :در شــهرهای ســمنان،

دامغــان ،مهدیشــهر و گرمســار بیشــترین

جداســازی آب خام برای اســتفاده در مصارف

مدیریــت فضــای ســبز شــهرداریها صــورت

او بــا بیــان اینکــه یــک تصفیهخانــه بــا

گرفتــه و در ســایر شــهرها نیــز طرحهــا در

ســمنان اجرا شــده اســت ،ادامه داد :برای ۴۱

مرتبط با ارتقای تصفیهخانه شــهر ســمنان در

درصــد انشــعابات ،انشــعاب فاضــاب نصــب

صنعت در دستور کار قرار دارد.

مــدل  ۱۴هــزار متر مکعب در شــبانهروز برای

هزار فقره انشــعاب شــهر ســمنان بالغبر ۵۰

دستور کار است .طاهری اضافه کرد :مباحث
راســتای اســتفاده از پســآب و فاضــاب بــرای

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان

روســتایی اکنون زیر پوشــش خدمات شرکت

بــه علت کاهــش بارندگی و کم شــدن منابع

گــزارش دیــروز روابــط عمومــی شــرکت آب و

مرکــزی اعــام کرد که  ۱۰۴روســتا در اســتان

آب و فاضــاب اســتان مرکــزی قــرار دارند.بــه

زیرزمینــی بــا کمبــود آب مواجــه اســت و ۴۶

فاضاب اســتان مرکزی ،یوسف عرفانینسب

 ۶۳۱هــزار و  ۷۶۴مشــترک آب و ۲۹۹

مرکزی افزود :شهر تفرش نیز بهدلیل کمبود

روستای استان آبرسانی سیار میشوند.

هــزارو  ۹۲۲مشــترک فاضــاب شــهری و

این کشاورزان در پیش خواهیم گرفت.

 ۳۳اخطار زیستمحیطی
برای صنایع اردبیل صادر شد
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اردبیــل

از صــدور  ۳۳مــورد اخطاریــه زیســتمحیطی بــرای

واحدهای تولیدی و صنعتی متخلف این شهرستان در
 ۶ماهه نخست سال جاری خبر داد.

بــه گــزارش ایرنــا ،فاضــل عبــدی دیــروز در ایــن

زمینــه اظهــار کــرد :بــر اســاس بازدیدهــا پایشهــا و

خوداظهاریهــای ارائــه شــده ،عاوهبــر اخطاریههــای
زیستمحیطی بیش از هشت مورد شکایت کیفری در

مراجــع قضایــی اردبیل علیه واحدهــای تولیدی متخلف

طرح شده است.

او افــزود ۲۸۴ :مرکــز صنعتی ،کارگاهی و خدماتی

نیــز در ایــن مدت مورد پایش قــرار گرفت که تعداد ۳۸
مورد از این واحد اقدام به ارائه خوداظهاری کردند و ۵۶

مورد نظارت بر عملکرد آزمایشــگاههای معتمد از ســوی
کارشناسان این اداره انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردبیل با بیان

اینکه واحدهای صنعتی ،تولیدی و شــهرکهای صنعتی

پایــش میشــوند ،بیــان کــرد :همچنین تعــداد  ۳۵مورد
نظــارت و پایــش پســماندهای بیمارســتانی و رســیدگی

بــه  ۱۶مــورد شــکایتهای مردمــی در حوزههای مختلف

محیط زیست انجام شده است.

عبدی در ادامه از صدور  ۳۳۳فقره مجوز احداث،

حقوق دولتی ،داشتن سواد خواندن و نوشتن،

پیشــینه و هرگونــه اعتیــاد ،نداشــتن هرگونــه

شده است .او یادآور شد :در صورت مطابقت نداشتن با

تعهــدات ارزی ناشــی از صــادرات نیــز از جملــه

بــرای واحدهــای متخلــف اخطاریههــای زیســتمحیطی

الکترونیک کولبری باید داشته باشند.

استاندارد ،پیگیریهای الزم بهعمل میآید.

آگهـی تغییـرات شـرکت صنایـع غذایـی و بسـته بنـدی آوش مهنـام شـرکت سـهامی خـاص
بـه شـماره ثبـت  566315و شناسـه ملـی  14009487165بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت
مدیره مورخ  1400/07/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نشانی شرکت از واحد ثبتی تهران
بـه  :اسـتان گیـالن  ،شهرسـتان رودسـر  ،بخـش مرکـزی  ،شـهر رودسـر ،محلـه شـهرک

پشــتیبانی امــور دام چهارمحــال و بختیــاری

 ۲۹۰هزار ریال است .آلمؤمن افزود :رایزنی

مهــر بــا بیــان اینکــه گوســفندان آبســتن

در شــارژ کارت چاههای مجهز به کنتور هوشــمند را برای

کارتهــا تنهــا بــرای افــراد بــاالی  ۱۸ســال کــه

تضمینــی دام در ایــن اســتان در پــی توقــف

چهارمحــال و بختیــاری از توقــف خریــد

عشایر تا  ۳۰شهریور مهلت تعیین کرده بود

نیاز کشاورزان ،افزایش قدرت منصوبات چاه و مساعدت

شــرایطی اســت کــه بــرای دریافــت کارت

و از جریمــه آنهــا بــه دلیــل خارج نشــدن به

شــبکه اصلــی و  ۱۹۰کیلومتــر شــبکه فرعــی

دســتگاههای صنعــت آب و بــرق ،تمریــن هماهنگــی

مورد موافقت کشاورزان قرار گرفته که تاکنون  ۶مالک

صادر میشــود و تا رفع معضل رســیدن به شاخصهای

سیســتان و بلوچســتان تصریــح کــرد :ایــن

بــا بیــان اینکــه دام به صــورت زنــده خریداری

انتقــال فاضــاب شــهر ســمنان  ۱۲۰کیلومتــر

آمادگــی و مقابلــه ،ایجــاد هماهنگــی الزم بیــن

ســتوده یادآور شــد :از این تعداد  ۱۶حلقه چاه نیز

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

رئیــس شــرکت پشــتیبانی امــور دام

و تصریــح کــرد کــه برای شــبکه و خطوط خط

گفــت :بررســی میــزان اثربخشــی و کارایــی برنامههــای

شده است.

بدهــی بــه دولت اعم از بدهــی مالیاتی گمرکی

به فعالیت کنند.

آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری برای خروج

نخســتین رزمایش بزرگ آموزشــی-تمرینی صنعت

نجفیــان ســپس دربــاره اهــداف برگــزاری ایــن رزمایــش

در این راستا تاکنون  ۲۷حلقه چاه کشاورزی شناسایی

اســتانداردهای محیط زیست ،در راستای رفع آالیندگی

الکترونیــک مرزنشینیشــان میتوانند ،اقدام

دامداران خریداری شده است .رئیس شرکت

سطح کشوری فراهم شده تا موجب افزایش توانمندی

قزوین ،قم و مرکزی در کرج برگزار میشود.

همدان برای تامین آب شــرب در دســتور کار اســت که

برخــی از واحدهــای مشــمول بر اســاس شــیوهنامههای

توقف خرید تضمینی دام در چهارمحال و بختیاری

ســمنان از اجرایــی شــدن  ۷۵درصــد از

برای مقابله هوشمندانه در برابر زلزله باشد.

مربوط حضور داشــتند ،گفت :اجاره چاههای کشــاورزی

خوداظهــاری و تعییــن پارامتــر نیــز در این مدت بررســی

تاییــد و فعــال شــدن ایــن خدمــات روی کارت

مازندران ،البرز نیز قطعا دچار عوارض زلزله میشود،

بود.بــه همیــن دلیــل مقدمــات برگــزاری رزمایشــی در

مســئولین شــرکت آب و فاضــاب و ســایر ارگانهــای

داشــتن ســامت روحی و روانی ،نداشتن سوء

 ۷۵درصد از شبکه فاضاب شهر سمنان اجرایی شده است

حیاتــی آب و بــرق بــرای مقابله با زلزله ضروری خواهد

مدیریــت بحــران اســتانداری همدان ،فرمانــدار همدان،

دســتگاههای دولتــی ،نظامــی و دریافت نکردن

میلیــون جمعیت همواره در معرض تهدیدهای طبیعی

لــزوم آمادگــی بیشــتر در دســتگاههای خدمــت رســان

با بیان اینکه در این جلسه دادستان همدان ،مدیر کل

ارائــه آزمــون خوداظهــاری پســاب و گازهــای خروجــی

رخ داده اســت کــه اداره کل منابــع طبیعــی و

بوده است و در صورت وقوع زلزله در تهران ،قزوین و

مدیرعامل شــرکت آب منطقــهای همدان در ادامه

دارنــد صــادر میشــود و اشــتغال نداشــتن در

در نشســت ســتاد پایــش تنــش آبــی اســتان

منابع آبی با جیرهبندی مواجه است.

شهید انصاری  ،خیابان الله  ،کوچه شهدای حسینی  ،پالک  ، 0طبقه همکف ،کدپستی
 4481799479تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه دراساسـنامه بـه شـرح فـوق اصـالح گردیـد.

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

رئیــس ســتاد اضطــرار صنعــت آب و بــرق اســتان

نظر گرفته شده است.

بهرهبــرداری و توســعه در ســال جاری خبــر داد و گفت:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

رزمایش بزرگ سطح یک
کشوری مقابله با زلزله
در البرز برگزار میشود

راســتا همــکاری داشــته باشــند امتیازاتی بــرای آنها در

پــس از صــدور مجــوز بهرهبــرداری از ســوی کارشناســان

جزئیات فعالسازی خدمات کولبری روی کارت الکترونیک

جلوگیری از واســطهگری و حمایت از تولید در  ۴۰مرکز
خرید در سراسر استان ادامه دارد.

چاههای کشاورزی گرفته شد.

او افزود :برای روستائیان و کشاورزانی که در این

پروانههای بهرهبرداری ،تســریع در صدور مجوزهای مورد

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان

در کنــار انتقــادات نماینــده مــردم ارومیــه و رئیــس

مربــوط برگــزار شــد کــه در ایــن راســتا تصمیم بــر اجاره

امتیازاتــی از قبیــل مســاعدت بــا تغییــر و اصــاح نــام

بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و

تومــان خریــد و فروش میشــود و ســیبها همچنان در

متعددی با مجموعه جهاد کشاورزی همدان و مسئوالن

بــرای اجــاره چاههــا هســتند ،گفــت :بــرای کشــاورزان

و بــا انجــام ایــن اقدامهــا عاوهبــر ایــن کــه

مشــکات بازار ســیب صنعتی اســتان برشــمرد و تاکید

توجه به مشــکل خشکســالی و بحران کم آبی جلســات

آب این چاهها وارد مدار شبکه توزیع شرب شده است.

موجب رونق در تولید میشود.
قاریقــرآن در پایــان با بیــان اینکه قطعا ً

استان متضرر شدهاند.

منطقــهای همــدان ،منصــوره ســتوده اظهــار کــرد :بــا

او با بیان اینکه با مابقی کشــاورزان در حال رایزنی

اســت و بــا قیمــت ناچیزی در حــدود  ۵۰۰تا  ۷۰۰تومان

خریــداری میشــود ،ادامــه داد :بایــد بــرای بــازار ســیب

بــه گــزارش ایســنا از روابــط عمومــی شــرکت آب

بــرای عقــد قرارداد بــه آبفــا مراجعه کردهانــد ،همچنین

تضمینی سیب صنعتی با قیمت یک هزار و  ۴۶۰تومان

کــرد امــا ایــن امــر در حــد مصوبــه مانــد و اجرایی نشــد،

خبر داد.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()1209278
تاسـیس شـرکت سـهامی خاص نورد سـازه ایرسـا درتاریخ  1400/07/12به شـماره ثبت

 2932به شناسه ملی  14010361196ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه

آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد .موضـوع فعالیـت  :پیمانـکاری راه
و سـاختمانی وصـادرات و واردات کاالهـای مجـاز بازرگانـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ

مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت  :از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز

اصلی  :استان قزوین  ،شهرستان تاکستان  ،بخش مرکزی  ،شهر تاکستان ،محله اما

م خمینـی  ،خیابـان فکـوری  ،بلـوار امـام خمینـی  ،پـالک  ، 283طبقـه منفـی  1کدپسـتی
 3481713877سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی

منقسم به  1000000سهم  1ریالی تعداد  1000000سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000

ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره  312586مـورخ  21/06/1400نـزد
بانک بانک سـپه شـعبه شـهیدعبادی تاکسـتان با کد  1506685پرداخت گردیده اسـت

اعضـا هیئـت مدیـره آقـای امیربهـادر رحمانـی بـه شـماره ملـی  4380288455به سـمت

مدیرعامـل بـه مـدت  2سـال و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال خانـم
فاطمـه طاهرخانـی رمضانپـور بـه شـماره ملـی  4380384527بـه سـمت نایـب رئیـس

هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال آقـای محمدرضـا رحمانی به شـماره ملـی 4391319756
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال دارنـدگان حـق امضا  :کلیـه اوراق

و اسـناد بهـادار و ععهـد آور شـرکت از جملـه چـک و سـفته و بـروات قراردادهـا عقـود

اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـا امیربهـادر رحمانـی همـراه
بـا مهـر شـرکت میباشـد اختیـارات مدیـر عامـل  :طبـق اساسـنامه بازرسـان خانـم مریـم

رحمانـی بـه شـماره ملـی  4390237314بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت  1سـال خانم

نسـیم رحمنـی بـه شـماره ملـی  4390242113بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1

سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین گردید.

ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تاکستان ()1208900

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

04:51

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

06:14

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

11:49

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

اذان مغرب

17:42

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

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)

از نیمــه خــرداد آغــاز شــد در نتیجــه هنــوز  ۶ماه

ونهای تخصصی از راه
میرسند

از تزریــق دوز دوم افــراد نگذشــته اســت و فعــال

راضیه حسینی

رئیــس قــرارگاه احیای بینش امر به معروف و نهی

از منکر« :قرار است رشتهای در مقاطع ارشد و دکتری
در سایت روزنامه بخوانید:

بــه عنــوان رشــته امر به

معــروف و نهــی از منکر
راهانــدازی و محتــوای

این افراد نمیتوانند برای تزریق واکســن مراجعه

جزئیات نحوه مراجعه برای
تزریق دوز سوم

کنند و به تدریج به آنها هم خواهیم رسید.

پاستوکووک فعال فقط برای
 ۱۲تا  ۱۸سالهها

وی دربــاره واکســن پاســتوکووک نیــز بیــان

کرد :این واکسن دو نوع است .یکی پاستوکووک

و یکــی پاســتوکووک پالس کــه از جهت ترکیب و
فرموالســیون بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند و در

حال حاضر بر اساس برنامه تنظیم شده واکسن

درســی در ایــن زمینــه

پاســتوکووک بــرای گــروه ســنی  12تــا  1۸ســال

تولید شود».

اســتفاده میشــود .البته این واکســن برای ســایر

ضمــن خیرمقــدم

گروههــای ســنی دیگــر هــم مطمئــن و اثربخــش

بــه دانشــجویان عزیــز

توجــه
سری نکات جلب میکنیم.

شــما

را

اســت امــا بایــد منتظر افزایــش تولیــد داخلی آن

بــه

باشــیم تــا همــه گروههــای ســنی بتواننــد از آن

موضوعات درسی و یک

اســتفاده کننــد .واکســن پاســتوکووک پالس هم

کــه میتوانــد بــه عنــوان دوز یــادآور بــرای ســایر

اول از همه توجه داشــته باشــید ،به دلیل اهمیت

واکســنها اســتفاده شــود و احتمــاال در همیــن

ایــن رشــته و لــزوم درک کامــل محیــط کاری ،تمامــی

هفته در اختیار ما قرار میگیرد تا در هفته آینده

دروس در ون برگزار میشود.

وارد برنامه توزیع شود.

اجــازه بدهیــد برخــی از دروس ارائهشــده را

رئیــس اداره بیماریهــای قابــل پیشــگیری بــا

خدمتتان عرض کنم:
دروس تئوری:

تزریــق دوز یــادآور (ســوم) واکســن کرونــا

تحت پوشش تزریق دوز یادآور واکسن قرار گیرند.

رئیــس اداره بیماریهــای قابل پیشــگیری با

موضوع وابســته به پلتفرم واکســنی است که در

برای دریافت دوز سوم واکسن ،بیان کرد :افرادی

در ســری اول از واکســنهای ویــروس غیرفعــال

گذشــته باشــد میتواننــد بــه مراکــز بهداشــتی و

میتواننــد از پلتفــرم غیرفعــال یــا آســترازنکا و

سامانه ما فراهم است تا دوز سوم را ثبت کنند.

هــم کــه در نوبــت اول و دوم واکســن از پلتفــرم

و نیــازی به ثبتنام در ســامانهای نیســت .ممکن

تزریــق کــرده بودنــد میتواننــد در دوز ســوم از

و دوم واکســن در بیمارســتان و یــا شــهر دیگــری

امــکان انتخــاب نــوع واکســن تزریقــی بســته بــه

محــل مراجعــه کننــد بلکــه میتواننــد در محــل

وجود دارد.

 -مدیریــت برخوردهای فیزیکی و مبانی زندهگیری

بــا واکســن وزارت بهداشــت توضیحاتــی دربــاره

 -اصــول هدایــت خاطیــان بــه ون ،تحــت هــر

ارائه کرد.

 -چگونــه بــا مالیمــت امر به معروف کنیم .بیســت

گفــت :تزریــق واکســن کرونا بر مبنای ســند ملی

 -راهکارهــای یافتــن دوربینهــای مزاحــم در حیــن

مدیریــت کرونــا بــا کارکنــان خط مقدم بهداشــت

دورههای عملی و کارآموزی:

درمان تدریجا به روند کشــوری اضافه شــدند .از

مجرمان 3 .واحد

شرایطی 3 .واحد
و پنج صدم واحد
کار 4 .واحد

شهر

رئیــس اداره بیماریهــای قابــل پیشــگیری

واکسیناســیون زیر  1۸ســال را هم آغاز کردیم .به

نحوه مراجعه برای تزریق دوز سوم

زهرایی در مورد نوع واکسنی که قرار است

دکتر محسن زهرایی در گفتوگو با ایسنا،

واکسیناســیون کوویــد 1۹مصــوب ســتاد ملــی
و درمــان کشــور آغــاز شــد و ســپس ســایر کادر

 24 -ســاعت ونگــردی تخصصــی در نقاط مختلف

 21بهمــن  13۹۹برنامــه واکسیناســیون کرونــا بــا

 -بیــش از  10مــورد اجــرای موفــق امر بــه معروف و

واکسیناســیون بــرای جانبــازان محتــرم بــاالی ۵0

 -بیــش از  7مــورد برخورد موفق و منجر به گرفتن

آسایشــگاهها و معلوالن ذهنی و جســمی که در

نهی از منکر.

افرادی که از وارد شدن به ون امتناع میکنند.
توضیحاتی درباره پایاننامه:

کادر درمــان آغــاز شــد و در نیمــه اســفند برنامــه
درصد ،جانبازان شــیمیایی ،ســالمندان ساکن در

آسایشــگاههای بهزیســتی بودنــد هــم آغاز شــد.
مابقــی کادر بهداشــت و درمــان شــاغل در بخش

همیــن ترتیب پیشبینی میشــود :افــراد عادی نیز

پایداری ایمنی ناشی از

واکسنهای کرونا؛  ۶تا  ۸ماه
او ادامــه داد :بــر اســاس مطالعاتــی کــه در

دنیا منتشــر شــده اســت به نظر میرســد ایمنی
ناشی از واکسن  ۶تا  ۸ماه پایدار است؛ اما بعد
از این مدت افت نســبی ســطح ایمنی را داریم و

ممکن اســت افراد در معرض خطر ابتال به کرونا

قــرار گیرنــد .بــرای اینکــه مــردم بتواننــد حداکثــر
ســطح ایمنــی را داشــته باشــند بایــد همزمــان بــا

ادامــه برنامــه واکسیناســیون نوبــت اول و دوم،
تزریق دوز یادآور را هم دنبال کنیم.

آغاز تزریق دوز سوم برای کادر

موضوعــات پایاننامــه باید درباره شــیوههای نوین

خصوصــی نیــز از نیمــه فروردیــن 1400بــه رونــد

بــرای تمیــز درآوردن کار و حصــول موفقیــت در انجــام

وی افــزود :همزمــان بــا آغــاز ایــن برنامه برای

وی دربــاره زمــان آغــاز واکسیناســیون دوز

بــرای مثــال ،دانشــجویی نخبــه ،از همیــن االن در

قــرار گرفــت و گروههــای بیشــتری وارد برنامــه

پزشــکی صورت گرفته اســت و واکسن در اختیار

ایــن دانشــجوی تیزهــوش ،میخواهــد یــک ون

برای تزریق واکســن به گروه ســنی باالی  ۸0ســال

دوز سوم در همه استانها برای کادر درمان خط

امر به معروف و نهی از منکر باشــد .ابداع راهکارهایی

مأموریت.

حال کار روی پروژهای با نام «ون پرنده» است.

طراحــی کنــد کــه باالی ســر افراد بــه پــرواز دربیاید و به

بدحجــاب نیازمند به امــر به معروف
محــض رؤیــت یک
ِ
و نهــی از منکــر ،چنگکــی مخصــوص را بــه ســمت پایین

هدایــت کنــد و او را بــدون هیچگونــه درگیــری بــه داخل
ونپرنــده ببــرد .بایــد ایــن حرکــت را تمیزتریــن امــر بــه
معروف تاریخ قلمداد کرد .واقعا ً احسنت به این هوش

و درایت.

درمان از  ۲۴مهر

واکسیناسیون وارد شدند.

ایــن گروه واکســنهای بیشــتری هــم در اختیارمان

ســوم ،افــزود :مکاتبــات بــا دانشــگاههای علــوم

واکسیناســیون شــدند و از نیمــه دوم اردیبهشــت

آنهــا قــرار گرفته اســت و عمــال از  24مهر تزریق

هــم اقــدام کردیم و خوشــبختانه در تابســتان حتی

مقدم آغاز شده است.

به عنوان دوز یادآور تزریق شود ،تاکید کرد :این

واکسن وزارت بهداشت درخصوص نحوه مراجعه

نوبــت اول و دوم تزریــق شــده اســت .افرادی که

کــه شــش مــاه از دریافت نوبت دوم واکسنشــان

مانند ســینوفارم اســتفاده کردند در نوبت ســوم

درمانــی مراجعــه کننــد و ســپس ایــن امــکان در

یــا پاســتوکووک پــالس اســتفاده کننــد .آنهایــی

این برنامه برای ســهولت هرچه بیشــتر کار است

آدنوویروســی ماننــد آســترازنکا یا اســپوتنیک وی

است برخی از کادر درمان زمان تزریق نوبت اول

آســترازنکا یا پاســتوکووک پالس اســتفاده کنند.

بــوده باشــند ،اکنــون الزم نیســت حتمــا به همان

واکســنی کــه در نوبــت یــک و دو دریافــت کردند

خدمت جدید خود واکسن دریافت کنند.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حتمــا بایــد  ۶مــاه از

دریافــت نوبــت دوم واکســن گذشــته باشــد تــا

واکســن یــادآور تزریــق شــود ،گفــت :بــا توجه به
اینکه آغاز تزریق واکسن با گروه خط مقدم کادر

درمان بود اکنون هم همین افراد به موعد تزریق
دوز یــادآور رســیدند و مابقــی کادر درمــان هنــوز

نوبت دریافت دوز سومشان نرسیده است.

کدام واکسنها برای دوز سوم
تزریق میشوند

برکتیها فعال برای تزریق دوز
یادآور مراجعه نکنند

او ادامه داد :واکسنهای بهارات و کووایران

واکســن وزارت بهداشــت ،افــزود :البتــه بــر مبنــای
اضافه شــدن ســایر واکســنهای داخلی به برنامه

واکسیناســیون و گســترش مطالعــات بینالمللی،

دســتورالعملهای مــا هم به روزرســانی میشــود.

تامین واکسن مورد نیاز برای تزریق دوز یادآور در
سال جاری و سال  1401پیشبینی شده است.

هماهنگی برای واکسن یادآور ِ
جانبازان ،معلوالن و سالمندان
در آسایشگاهها

زهرایــی درباره تزریق واکســن به جانبازان،

معلــوالن و ســالمندان ســاکن در آسایشــگاهها،

گفت :در این زمینه با نهادهای مسئول هماهنگ

خواهیــم کــرد تا تیمهایی برای تزریق واکســن به
ایــن مراکز اعزام شــوند .با توجه بــه تجربهای که

از تزریــق واکســن نوبــت اول و دوم داریــم قطعــا
کارمان برای تززیق دوز یادآور سادهتر است.

و اما واکسیناسیون سنین زیر
 ۱۲سال

برکت هم از دسته واکسنهای ویروسی غیرفعال
هســتند و مشــابه ســینوفارم هســتند و افــرادی
کــه ایــن واکســنها را تزریــق کردنــد میتوانند از
واکسنهای مشابه خود و یا از واکسن آسترازنکا

یا پاســتوکووک پالس اســتفاده کنند .البته نکته

مهــم ایــن اســت که تزریق واکســن برکــت تقریبا

وی دربــاره برنامههــای وزارت بهداشــت

برای تزریق واکســن به افراد زیر  12ســال ،اظهار
کــرد :درحال حاضر برنامــهای نداریم و در صورت
تصویب اطالعرسانی خواهیم کرد.

خانههای کوچک در جنوب تهران؛ هدف جدید سفتهبازان مسکن

تــا یادمــان نرفته قانــون مهم هنــگام ورود به این

سوق یافتن تقاضای مصرفی به سمت واحدهای

جدیــد هــدف ســازندگان و همچنیــن ســفتهبازان

شــهر تهــران پایینتــر اســت .میانگیــن قیمت هر

اقبال ســفتهبازان و ســازندگان به مناطق جنوبی

بــزرگ متــراژ میشــود .افــرادی که توانایــی تامین

دانشــجویان عزیــز ،داشــتن آینــه در کیف ،جیب،
خانــه و کال ًهرجــای دیگر غیرقانونی اســت و با خاطیان

پرتراکم جنوب تهران منجر به کوچ طرف عرضه

در حــال حاضــر منطقــه  10واقــع در نیمــه

تومان ،منطقه  14بالغ بر  22.۸میلیون و منطقه

بــازار مســکن در ایــن زمینــه میگویــد :همــواره

بــه مهاجــرت میشــوند .مهــدی ســلطانمحمدی،

به اشد مجازات برخورد میشود .آینه مانع از توجه صد

بــه گــزارش ایســنا ،جهــش قیمــت مســکن

مســاحت و  3.۵درصد جمعیت این کالنشــهر را

قیمــت مســکن در کل شــهر تهــران نیــز 31.7

دارد امــا ایــن واحدها اغلب یــا در نقاط برخوردار

امــکان دارد مشــغول برطــرف کــردن ایــرادات خودتــان

در ایــن بــازار را تغییــر داده اســت .آمارها نشــان

خــود اختصــاص میدهــد .منطقــه  14نیــز با 2.3

بــا اینکــه ســاخت و ســاز در تهــران در مقایســه بــا

خرید آن را ندارند یا در حاشیه شهرها است که

از جمعیــت ایــن شــهر و  ۶.3درصــد از معامــالت

درصــد کاهــش یافتــه ،طبــق آخریــن آمــاری کــه

رشته را خدمتتان بگوییم:

کوچــک متــراژ و ارزان قیمــت در ســه منطقــه
از شمال به نیمه جنوبی پایتخت شده است.

در صد شــما به امر به معروف و نهی از منکر میشــود.

در مناطــق برخــوردار شــهر تهــران ،معادلــه ســود

شوید و از اصل ماجرا غافل.

میدهــد پــس از رشــد قیمــت ملــک در شــمال
پایتخــت تقاضــای واقعی در این محدوده کاهش

یافته و بر همین اســاس تقاضای ســفتهبازی در

پرداخت  ۳۰۰میلیاردتومان
از یارانهها برای تولید
واکسن کووپارس
ســازمان هدفمنــدی یارانههــا از محــل منابــع

درآمــدی ،تــا کنــون بیــش از  ۳۰۰میلیــارد تومــان بابت

تولیــد واکســن کووپــارس بــه موسســه تحقیقاتی رازی
پرداخت کرده است.

بــه گــزارش ایســنا ،عملکــرد ســازمان هدفمنــدی

یارانههــا در اجــرای تبصره  14قانون بودجه ســال جاری

بیانگر پرداختهایی بابت تولید واکســن کرونای ایرانی
است.

ایــن پرداختهــا در اجــرای ردیــف ( )13جــدول

مصــارف هدفمنــدی مربــوط بــه بنــد (الف)تبصــره ()14
قانون بودجه  ،1400انجام شــده اســت که اخیرا نیز به

موسســه تحقیقات واکســن و سرمســازی رازی از محل
منابع درآمدی ســازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت
 100میلیارد تومانی صورت گرفته است.

پیــش از ایــن نیز حدود  200میلیــارد تومان اعتبار

از ســوی ســازمان هدفمندسازی یارانهها برای تولید 20

میلیون دز واکســن کووپارس به موسسه رازی پرداخت
شــده بــود کــه مجمــوع پرداختــی به ایــن موسســه را به
بیش از  300میلیارد تومان میرساند.

آنطور که اخیرا حاجتی ،رئیس سازمان هدفمندی

یارانههــا اعــالم کــرده اســت ،حمایت الزم برای رســیدن

بــه ظرفیــت اســمی ماهیانــه  10میلیــون دوز واکســن از
سوی این سازمان صورت گرفته است که موسسه رازی
بتواند براساس تعهد خود تا آذر سال جاری  20میلیون

دوز واکسن کووپارس رازی را تولید کند.

در ایــن رابطــه بایــد یــادآور شــد کــه در تبصــره

هدفمنــدی و در جــدول منابــع و مصــارف در ردیف  12و
 13حــدود  11هــزار و  200میلیــارد تومــان بابــت خدمات
وزارت بهداشــت پیشبینــی شــده اســت کــه ســازمان

هدفمنــدی یارانههــا نیــز در اجــرای قانــون بــا توجــه بــه
منابع کسب شده پرداختهایی را به بخشهای تعیین

شده ،طی سال انجام میدهد.

جســتوجوی مناطــق پرمعامله به ســمت جنوب

تهــران روانــه شــده اســت .گزارشــهای میدانــی
حاکــی از آن اســت بخــر و بفروشهــا کــه بیــن

ســالهای  ۹۶تــا  ۹۹اغلــب در شــمال پایتخــت

حضــور داشــتهاند ضمــن ورود بــه فــاز احتیاط در

این محدوده ،نیم نگاهی به جنوب تهران دارند.

شده است.

جنوبــی تهــران کــه تنهــا حــدود  1.2درصــد از کل

شــامل میشــود  10درصد معامالت مســکن را به

مســکن را در بــر میگیــرد .همچنیــن منطقــه 1۵

شهرداری تهران ارائه داده در پنج ماه نخست سال

کمبرخوردار درون شهرها است.

مســاحت شــهر تهــران  4.3درصــد از معامــالت

مربــوط به منطقــه  1۵با  2۸1فقره ،منطقه چهار با

درصــد از کل مســاحت تهــران حــدود  ۵درصــد

بــا  7.3درصــد از کل جمعیــت و  ۶.1درصد از کل
مسکن را به خود اختصاص میدهد .با این حال

منطقه  1۵به هدف اول ســاخت و ســاز در شــهر

تهران تبدیل شده است.

 1400بیشــترین صدور پروانه ساختمانی به ترتیب
 227فقــره ،منطقــه  2بــا  17۹فقــره ،منطقــه  14با
 1۶0فقره و منطقه  ۸با  1۵4فقره بوده است .این

در حالی است که بیشترین معامالت به ترتیب در

نمایههای فوق گویای دو مطلب است؛ اول

مناطق  4 ،2 ،10 ،۵و  14انجام میشود .نکته قابل

بــه نســبت مســاحت برخوردارنــد و دوم ،اغلــب

تعداد معامالت مسکن در سالهای گذشته به رتبه

واحدهای بزرگ متراژ در شــمال تهران به احداث

واحدهــای مســکونی ایــن مناطــق از نــوع کوچک

دادهانــد .مناطــق  14 ،10و  1۵از جملــه مناطــق

میلیون تومان برآورد میشود.

شــهرها ساخته شده که متقاضیان مصرفی توان

پارســال  1۸درصــد و نســبت بــه  10ســال قبــل ۸0

سازندگان نیز با برداشت صحیح از کاهش

آپارتمانهــای کوچــک در جنــوب پایتخــت تغییــر

 1۵به میزان  1۶.4میلیون تومان اســت .متوســط

گفته میشــود که  2.۵میلیون خانه خالی وجود

مردم چندان مایل نیســتند در آن مناطق ســاکن

اینکــه مناطــق مذکــور از تراکــم جمعیتــی باالیــی

تــوان طــرف تقاضــا ،سیاســت خــود را از ســاخت

متــر خانــه در منطقــه  10به میــزان  20.۶میلیون

را افزایــش داده اســت .داود بیــدار ،کارشــناس

متــراژ هســتند .در حــال حاضــر میانگیــن قیمــت
مســکن در هر ســه منطقه مورد نظر از متوســط

توجــه اینکــه منطقــه  10از جایــگاه هفتم تا هشــتم

دوم در ســال جاری رسیده است.

ســوق یافتــن تقاضــای مصرفــی بــه ســمت

خانههای کوچک متراژ در مناطق کمتر برخوردار،

شوند .بنابراین بازار هدف در حال حاضر مناطق

هزینــه خانههــای کوچــک متــراژ را ندارند مجبور
اقتصــاد مســکن میگویــد کــه نباید اقشــار پایین
را از زندگــی در کالنشــهرها محــروم کــرد و تولید
آپارتمان و سوئیتهای کوچک برای این قشر در

تهران مغفول مانده است.

انحراف برداشــت از تناسب نداشتن قیمت

هــر متر مربــع خانههای کوچک با بــزرگ متراژها

و همچنیــن انتظــار از خانه آرمانی باعث شــده تا

آمار بانک مرکزی از شهریور 1400گویای آن

سیاســتگذاران شــهری در قوانیــن خــود مانع از

تقاضا را در تهران دارد .رتبههای بعدی به ترتیب

معمــوال قیمــت هــر متــر مربــع مســکن کوچــک

اســت که خانههای  ۶0تا  70متر مربع بیشــترین

از آن واحدهــای  ۵0تــا  ۶0متــر 70 ،تــا  ۸0متــر

تولیــد آپارتمانهای کمتر از  40متر مربع شــوند.
متــراژ ،بیشــتر از قیمــت واحدهــای بزرگ اســت.

و  40تــا  ۵0متــر اســت .خانههــای کمتــراز 40

علــت ایــن موضــوع بــه فشــار تقاضــا در شــرایط

بــرای احــداث آنهــا  3.۶درصد نیاز بازار را شــامل

نگه داشتن سطح کیفی انتظارات به مقاومت در

متــر نیــز بــا وجــود محدودیــت قوانیــن و مقررات

میشــود .بررســیها ازعلت اقبال شــهروندان به
واحدهای کوچک نشان میدهد در عین حال که
کیفیــت بــرای متقاضیــان مهم اســت ،محدودیت

نقدینگــی مانــع دســتیابی آنهــا بــه واحدهــای

کمبود عرضه مربوط میشــود .از ســوی دیگر باال
برابر یک واقعیت منجر شــده اســت .بعد خانوار

در کالنشــهرها کاهــش یافتــه و بــه  3.3رســیده
اســت؛ کارشناســان معتقدنــد بایــد ایــن واقعیت

پذیرفته شود.

طغیان مجدد کرونا در برخی استانها
اســتاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی و رییس سابق تیم واکنش سریع
کوویــد ،بــا ابــراز نگرانــی از انحــالل تیــم واکنش
ســریع کوویــد و همچنیــن برخــی طغیانهــای

مجــدد بیمــاری در برخــی اســتانها ،گفــت:

بنابرایــن گمانهزنــی از آغــاز پیــک ششــم داریم؛
امــا نمیدانیم کانونهای آن کدام مناطق اســت

و چه باید کرد.

تجربه کردیم.

ایــن اپیدمیولوژیســت دربــاره علــت قرمــز

بــودن شهرســتانهای نــوار غربی کشــور ،اظهار

کرد :رنگ شهرها بر اساس میزان بیمار بستری

ذکر میشــود و نه بر اســاس شاخصهای دیگر
تعییــن خطــر؛ در اپیدمیهــا خطــر تابــع تعــداد

مــوارد بســتری نیســت ،بلکــه تابــع متغیرهــای
دیگــری هم هســت کــه متاســفانه در رنگبندی

دکتر حمید ســوری در گفتوگو با ایسنا ،با

شــهرهای کشور لحاظ نمیشود؛ بنابراین خیلی

نگرانکننــده اســت ،گفــت :برخــی طغیانهــا در

قــرار داد کــه کــدام شــهرها وضعیــت پرخطــر یــا

اشــاره به اینکه شــرایط کرونا در کشور تاحدودی

برخی استانها رخ داده است و رعایت پروتکلها
کاهش یافته است و این درحالیست که طی دو

تا سه هفته گذشته مسافرتهای درون مرزی و

برون مرزی زیادی شــکل گرفته اســت و علیرغم
اینکه بر بحث واکسیناسیون مانور داده میشود
و شــاهد افزایــش تیراژ واکسیناســیون هســتیم،

ولی هنوز زود اســت که بخواهیم درباره شــرایط

عادی اپیدمی صحبت کنیم یا فکر کنیم میتوان

جشن پایان اپیدمی گرفت.

وی افــزود :تصــور اتمــام کرونــا ســبب

میشــود جامعه دچار غفلت تکراری شــده و به
همین علت اســت کــه تعداد پیکهای زیادی را

نمیتــوان رنگبنــدی شــهرها را مبنــای قضــاوت

کم خطری دارند.

درصــد اســت ،تاکیــد کــرد :در آذربایجــان غربــی،

بهداشــتی در نقــاط مــرزی ،بیــم آن مــیرود کــه

بلوچستان شرایط تا حدودی نگران کننده دارند.

کشور پخش شده باشند.

کردســتان ،کرمانشــاه و برخــی نقــاط سیســتان و
معیارهای رنگبندی کرونایی شهرها

او دربــاره معیارهــای رنگبنــدی کرونایــی

هوشــمند بــرای مدیریــت اپیدمی داشــته باشــیم

داریم اما نمیدانیم کانونهای آن کدام مناطق

و ما هم پیشــنهاداتی مطرح کردیم اما متاسفانه

اســت کــه بــا چــه شــیوه و ابــزاری اجرایــی شــود.

صحیح نیست

شهرها ،تصریح کرد :معیار فعلی صحیح نیست
توجه چندانی به پیشنهادات نمیشود.

وی ضمن محتمل دانستن وقوع پیک ششم

کرونــا ،بیــان کرد :زمان وقوع پیک بعدی به رفتار

مــا بــا ویــروس بســتگی دارد .مــردم بایــد متوجــه

تجربه کردند و همین سبب شده است که تعداد

عامــل مهمــی در مدیریــت اپیدمــی اســت ،اما به

مناطــق مرزی کنترل بهداشــتی بــه خوبی صورت

نمیگیــرد و رعایــت پروتکلهــا در ایــن شــهرها
نســبت بــه میانگیــن کشــوری پایینتــر اســت و
طبیعی اســت که زمینه برای آغاز اپیدمی و آغاز

پیک ششم در این استانها فراهم شود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه میانگیــن

رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی کمتــر از ۵0

علتــی بــرای ایــن انحــالل به مــا اعالم نشــد .اما

ســوری در خصــوص ســامانه هوشــمند

وی ادامــه داد :در هــر حــال طــی مدت اخیر

بســتریها افزایــش یابــد .از طرفی متاســفانه در

منحــل شــدن تیم واکنش ســریع کرونــا ،گفت:
ایــن اتفــاق معایبــی بــه دنبــال خواهــد داشــت،

باشــند شــرایط عــادی نیســت و مســئوالن هــم

اســتانهای غربــی رفــت و آمدهــای بیشــتری را

تعداد قابل توجهی افراد حامل ویروس کرونا در

وی در ادامــه صحبــت هایــش درباره علت

باید متوجه باشــند با وجود اینکه واکسیناســیون
تنهایی کافی نیست.

وی کــه پیــش از ایــن ریاســت تیــم واکنــش

ســریع کوویــد و ریاســت کمیتــه کشــوری

اپیدمیولــوژی این بیمــاری را عهدهدار بود ،درباره
شــرایط کرونــا در روزهــای آتــی ،افــزود :بــا توجــه

بــه بازدیــدم از مناطــق مــرزی مهــران و شــلمچه
متاســفانه کنترلــی کــه بایــد در ترددهــا صــورت

میگرفت ،اتفاق نیفتاد و علیرغم تالش همکاران

مدیریــت کرونــا نیــز ،گفــت :اینکــه ســامانه
فینفســه اقدام پســندیدهای اســت امــا مهم این

شرایط مطلوب این است که از فناوریهای نوین

برای این موضوع اســتفاده کنیم .همچنین نباید
در بازگشــت به شــرایط عادی زندگی تعجیل کرد
و همه چیز را صفر و صدی دید؛ یعنی بازگشایی

و تعطیلی نباید به شــکل مطلق باشــد بلکه باید
با مدیریت هوشــمند و برآورد خطر و اســتفاده از

روشهای نوین بتوانیم متناســب با ســهم خطر،
سختگیری و سهلگیری در رفتار روزمره زندگی

داشته باشیم.

ماننــد آنکــه گمانهزنی از آغاز پیک ششــم کرونا

اســت و چــه بایــد کرد و حتــی تحلیل وضعی در

فیلــد نداریــم کــه بتوانیــم تمهیــدات الزم بــرای
جلوگیــری از بــروز طغیانهــا اتخــاذ کنیــم .یکی
از اجــزای مهــم در مدیریت اپیدمیها وجود تیم

واکنش ســریع اســت یعنی جامعهای که از این
فرصــت اســتفاده نکنــد عمــال مدیریتــش دچــار

مشکل میشود.

ســوری گفت :با انحالل تیم واکنش ســریع

نامهنگاریهایــی دربــاره علل این اتفــاق با وزارت
بهداشــت داشــتیم اما پاســخی دریافت نکردیم و

با ما خداحافظی کردند.

وی افــزود :بــا توجــه بــه الگــوی زیســتی

گفتنی اســت؛ چندی اســت گزارش هفتگی

هــم در کشــور داشــته باشــیم؛ امــا متاســفانه ما

نیــز منتشــر نمیشــود و همیــن موضــوع برخــی

ویــروس بــه نظــر میرســد واریانتهــای جدیــد
خیلــی غربالگــری واریانتهــای ویــروس را انجام
نمیدهیــم که قطعی بگوییــم واریانتهای جدید

تا چه میزان وجود داشته و گسترش یافتهاند.

وضعیــت اپیدمیولــوژی کوویــد 1۹در اســتانها

انتقادات کارشناسان و اپیدمیولوژیستها مبنی
بــر ارایــه اطالعات بیماری جهــت تحلیل وضعیت

بیماری را به دنبال داشته است.

