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صفحه 5

عکس  :اقتصاد آنالین

دیـــــــــــــــــدگاه

طرح ضد اجتماعی مسکن اجتماعی
سکینه مهرایی

در دنیــای سیاســت ،دولتهــا بــا

طومــاری از شــعارهای

امیدوارکننــده

هم باری مضاعف بر دوش مستاجرانی است که

در سایت روزنامه بخوانید:

هــر ســاله بایــد هزینههای بیشــتری بابــت اجاره

خانه بپردازند .

میآینــد و دســت آخــر بــا انبوهــی از

بــا ایــن حــال این طــرح به خودی خــود طرح

طرحهایــی کــه نــه تنهــا مشــکات را حــل

بســیار ارزنده و راهگشــایی است ،فرض کنید که

نمیکنــد بلکــه گاهــی بــا ســوءمدیریت،

مشــکات دیگــری را روی دوش مــردم و

ایــن طــرح جــزو اولیــن طرحهــای تســهیاتی بود

از هدفمندی یارانهها گرفته تا نرخســازی

ســال این کمکها داده شــود ،بیست سال پیش

و بــه جــای اینکــه اکنــون بــه مجردهای بــاالی ۴۵

دولــت بعــدی اضافــه میکننــد ،میروند؛

در بــازار ارز و مســکن مهــر دولــت نهــم و

ایــن امــکان بــرای آنهــا وجــود داشــت ،آن وقــت

دهم تا مســکن اجتماعی ،شــاهد اینگونه طرحهای ناتمام و

چه اتفاقی میافتاد؟ اشــتغال ایجاد میشــد ،تولید مســکن

مردم همچنان چشمانشــان به افق بعد از ۱۴۰۰خیره

نمیرســید و نیز اقســاط مالکان خانه تا حاال پرداخت شــده

نابسامان بودهایم.

مانده است تا ببینند ،آیا عمرشان کفاف میدهد که به جای

طرحهای بیهوده مسئوالن سر پناهی امن برای فرزندانشان

به ارث بگذارند.

زمیــن نمیخــورد و ســن ازدواج هــم بــه باالی  ۳۰و  ۴۰ســال

بود و در هر خانهای حداقل دو فرزند پا به دنیا میگذاشــت
و اینگونه دیگر جامعه درگیر معضل پیری نمیشد.

حاال باید جوانان  ۴۰ ،۳۰ساله مجرد بمانند و امیدوار

مدتهاست که مسکن رویای بیتعبیری برای بعضیها

باشــند تا در صورت ماندگاری تاریخ مصرف این طرح شــاید

مشترکشــان میگذرد؛ اما نتوانســتند از یوغ مســتاجری رها

سامان دادن فرزندانشان به دل مشغولی اقساط تسهیات

شــده اســت؛ خانوادههایــی هســتند که ســه دهــه از زندگی
شــوند ،چراکه اساســا مقــدار وامهای اعطایــی این طرحهای

رنگارنگ به حدی نیست که به آنها در خانهدار شدن کمک
کنــد .در حالــی که بیشــتر خانوادهها ،قشــر متوســط ،کارگر

شــرکت یــا کارخانهای هســتند کــه با همت خــود آبرومندانه

خانواده سه الی چهار نفره خود را اداره میکنند؛ اما اینگونه
برداشــت میشــود که مشــکل بیکاری و یا توقع بیشــتری از
زندگی ندارند.

بتوانند ،دهههای پنجاه به بعد زندگیشان را به جای سر و
بگذراننــد؛ البتــه اگــر کســی را بــرای شــراکت در ایــن دل

مشــغولی بیابند تا اجازه تحویل و ورود به مســکن اجتماعی

را داشته باشند .

بهتر این بود که شــرط ســنی ،کمی با ماحظهتر لحاظ

میشــد و یک بارهم به قانون ســن ازدواج در کشــور نگاهی
میانداختند و افراد مثا باالی  ۲۵سال را نیز مشمول طرح
مصوب میکردند و در حل مشکات کمی و کیفی این حوزه

از طرفــی میــزان دریافتــی افــراد تحت پوشــش تامین

تمامــی ســازمانها و وزارتخانههــا را دخیــل میدادنــد و همه

پرداختــن هزینــه معــاش ،تحصیــل ،درمــان و اجارهخانــه و

همه اینها فقط اندکی از مشــکات مســکن اســت که

اجتماعــی مشــخص و منطقــی اســت کــه همزمــان قــادر بــه
اقســاط تســهیات مسکن نیستند؛ لذا طرحهای این چنینی

مورد اقبال مشــموالن نیز واقع نمیشــود .بهتر میشــد ،اگر

مبلغ اقســاط را با فیش حقوقی آنها و مخارجشــان تطبیق

میدادنــد .آنهــا عمومــا بعــد از ســالها کارکــردن اکنون در
آســتانه بازنشســتگی هســتند و بــه طبــع سامتیشــان بــه

مخاطره میافتد و هزینه درمانشان هم زیادتر میشود .

جوانب را با مشورت آنها میسنجیدند.

هــر بــار نامهــای متنوعی به خــود میگیــرد و در قالب الفاظ

مســکن مهــر ،مســکن اجتماعــی و نهضــت مســکن ،مســکن
جوانــان و ....بــدون برنامههــای زیرســاختی و موثــر رونمایی

میشود.

آنقدر درگیر این دست از مسائل هستیم که پناه بردن

بــه ســاختمانهایی کــه بر اســاس اســتاندارد جهانــی و ملی

در دولت ســیزدهم برای برونرفت از یکی از مشــکات

بنــا نشــده اســت و مصالحــی کــه در آنهــا بــه کار رفتهاند و

اعطا میشود ،گرچه این طرح با نقصهایی از جمله شفاف

الزم را ندارند؛ آرزویمان شــده اســت،عاوهبر اینها با توجه

مــردم در طــرح نهضــت مســکن بــه مجردهــا هــم تســهیات
نبــودن در نحــوه پرداخــت اقســاط روبــهرو اســت و معلــوم
نیســت کــه دهکهــای مختلــف چگونــه از پــس هزینــه آن

برخواهند آمد و تنها میدانیم که در دهکهای پایینتر ،هر

متقاضــی بایــد  ۲۰میلیون تومــان و دهکهای باالتر دو برابر

آن آورده داشــته باشــند .عاوهبــر ایــن ،پرداخــت این هزینه

عمدتــا در برابــر زلزلــه و پسلرزهها اســتقامت و ایســتادگی

بــه قــرار داشــتن بر روی گســلهای زلزلــه دچــار نگرانیهای

پیشبینیشــدهای هم هنگام و بعد از وقوع زلزله هســتیم؛

اما باز هیچگونه تدبیری اندیشــیده نمیشــود و اصرار دارند
کــه در کمتریــن زمان و کیفیت بیشــترین ساختوســازها را

انجام دهند.

ترجمه :سلیم حیدری

«نایــب

بوکلــه»،

در سایت روزنامه بخوانید:

الســالوادور ،برنامههــای خــود را برای ســاخت
«شــهر بیتکویــن» اعــالم کــرد کــه در ابتــدا

از طریــق اوراق قرضــه بــا پشــتوانه بیتکویــن
تأمیــن مالــی میشــود .وی شــرط بنــدی خــود

بــرای اســتفاده از ارز دیجیتــال جهــت تأمیــن

سرمایهگذاری در این کشور را دو برابر میکند.

اولین شــهر جهان از این نوع قرار اســت

در نزدیکــی آتشفشــان کونچاگــوا در جنــوب

خدمات عمومی پیشبینی شــده است .بوکله

انتظــار دارد زیرســاختهای عمومــی ۳۰۰۰۰۰

بیتکویــن ( ۱۷.۲میلیــارد دالر) هزینه داشــته
باشد.

طبــق گزارشهــا ،عرضــه اوراق قرضــه در

ســال  ۲۰۲۲به طور کامل بوســیله بیت کوین

انجام می شــود و ســاخت و ساز قرار است ۶۰

روز پس از آماده شدن تامین مالی آغاز شود.

السالوادور همچنین در حال برنامه ریزی

شــرقی السالوادور ظاهر شــود و طبق گزارشها دارای مناطق

بــرای جمــع آوری حــدود  ۱میلیــارد دالر از طریــق «بانــد بیــت

یــک فــرودگاه خواهــد بــود .براســاس اعامیــه مراســم پایانــی

(تامینکننده باک اســتریم) اســت .نیمی از وجوه برای خرید

مســکونی ،تجاری ،خدمات ،ســرگرمیها ،رســتورانها و حتی
تبلیغ یک هفتهای بیتکوین در این کشــور آمریکای مرکزی،
این شــهر انرژی زمین گرمایی را از آتشفشــان دریافت خواهد

کــرد و هیــچ مالیاتــی به جز مالیات بــر ارزش افــزوده دریافت
نخواهد کرد.

اینجا ســرمایهگذاری کنید و تمام پولی را که میخواهید
بــه دســت آوریــد .این یک شــهر کاما ًزیســت محیطی اســت
کــه کار میکنــد و از یــک آتشفشــان انــرژیاش را میگیــرد.

رئیــس دولــت همچنیــن تصریــح کــرد که نیمــی از مالیــات بر

ارزش افزوده برای تأمین اعتبار اوراق قرضه صادر شــده برای
ســاخت شــهر اســتفاده میشــود و نیمــی دیگر بــرای پرداخت

کویــن» بــا مشــارکت ارائه دهنده تکنولوژی بــاک چین کانادا

بیت کوین و  ۵۰۰میلیون دالر دیگر صرف انرژی و زیرساخت

های استخراج بیت کوین خواهد شد.

در مــاه ژوئــن (تیــر) ،الســالوادور اولین کشــور جهان بود

کــه بیــت کویــن را به عنــوان ارز قانونی پذیرفت .بــا این حال،

همــه مردم این کشــور از این اقــدام حمایت نکرده اند .در ماه
سپتامبر (شهریور) ،هزاران نفر در سراسر کشور به خیابانها
کردن ارزهای دیجیتال ممکن است باعث افزایش فعالیتهای

مجرمانه و منجر به بیثباتی شود.

منبع :راشاتودی

رئیس اتاق ایران و برزیل میگوید درخواست اعمال تعرفه ترجیحی با برزیل را دادهایم
کرد که بیش از 60درصد کاالهای اساســی ایران از کشــور

برزیل تامین میشود.

بانکهای عامل شــرط ســقف ســنی را به شروط مذکور اضافه
کردهاند.

بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملی کرونــا پرداخــت وام ودیعه

به متقاضیان با دو شــرط انجام میشــود؛ تأهل یا سرپرســت
خانــوار بــودن و داشــتن اجارهنامــه رســمی دارای کــد رهگیــری

دو شــرط الزم بــرای اجارهنشــینها جهــت دریافــت وام ودیعــه
تــا حداکثــر  ۲هفتــه از تاریــخ معرفــی بــه شــعب بانکی نســبت
بــه تکمیــل مــدارک خــود و ضامنیــن اقــدام نکند ،نســبت به رد
درخواست متقاضی اقدام میشود.

یکی از مشکات جدی  ۲سال اخیر در فرآیند پرداخت وام

ودیعه مسکن ،سختگیری بانکهای عامل بوده است ،مشکلی
کــه همچنــان ادامــه دارد و تاشهــای وزارت راه و شهرســازی

بــرای تســریع ایــن روند تاکنون نتیجه مطلوبی نداشــته اســت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی اوایــل مهــر امســال از مکاتبــه بــا

بانــک مرکــزی بــرای تســهیل پرداخــت وام ودیعــه مســکن خبــر
داده و به تسنیم گفته بود :بهزودی مشکل کندی پرداخت وام

برطرف خواهد شد.

محمــود محمــودزاده اضافــه کــرد :ثبتنــام متقاضیان وام

ودیعه مســکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ســتاد

ملــی کرونــا ،قراردادهــای نیمه دوم ســال نیز مشــمول این وام
خواهنــد شــد ،ایــن موضــوع در جلســه آتــی ســتاد ملــی کرونــا

مطرح خواهد شد.

وی دربــاره اتمــام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مســکن،
گفــت :بعضــا ً مباحثــی در رابطــه بــا اتمــام ظرفیــت یــا ســهمیه

بانکهــای عامــل وام ودیعه مطرح میشــود که از ســوی وزارت

راه و شهرســازی قابل قبول نیســت ،این مســاله ناشــی از یک

اشــتباه برداشــتی اســت که برخی بانکها در ســهمیهها دارند،
در ایــن راســتا بــا بانــک مرکــزی مکاتباتــی انجــام دادهایــم کــه

خروجــی آن ،اباغیــه ایــن بانــک بــه  ۱۵بانــک و مؤسســه مالی

اجــارهداری حرفــهای چند بخش اساســی وجود دارد که شــامل

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی تأکیــد

مســکن اجارهای اســت .واحدهای مســکونی اجارهای از آنجایی

برای اصاح این مورد بوده است.

کرد :بهزودی این موضوع رفع میشود چون از عدد تعیینشده

برای وام ودیعه مسکن خیلی باقی مانده است و هیچ مشکلی
بــرای پرداخــت نداریــم .تأمین وام ودیعه نیــز جزو نظام داخلی
بانکهاســت؛ بــرای ایــن منظــور نیــز با بانــک مرکــزی مکاتبهای

داشــتهایم و درخواســت کردیم تعدیل را انجام دهد تا حداقل
ضمانتهای الزم از متقاضیان اخذ شود.

سنگاندازی بانکهای عامل
روزدوشــنبه  ۱آذر  ۱۴۰۰محمــودزاده دربــاره کنتــرل بــازار

اجاره و سیاســتهای وزارت راه و شهرســازی گفته بود :قانونی

برای کنترل بازار اجاره وجود ندارد و به همین دلیل نیز نظارتی

نیست ،چون نظارت منتج از قانون است .در بخش اجاره برای

آنکه شرایط فعلی مدیریت شود برای دو سال گذشته  ۱۳۹۹و

 ۱۴۰۰بهدلیــل کرونــا ،دو عدد قابل ماحظه وام ودیعه مســکن
را از ســتاد ملی کرونا اخذ کردیم که در اختیار مســتأجران قرار

گرفت.

وی یــادآور شــد :ســال گذشــته بیــش از  ۴هــزار و ۸۰۰

میلیــارد تومــان به بیش از  ۲۳۰هزار خانوار مســتأجر پرداخت
شــد .امســال عــددی کــه در ســتاد ملــی کرونــا بــرای وام ودیعه

حدود  ۵۰درصد آن پرداخت شده است.

برنامههــای وزارتخانــه در بخــش ســاماندهی بازار اجــاره عنوان
کــرد و گفــت :برای نخســتین بار ،آییننامه اجــارهداری حرفهای

توســط وزارت راه و شهرســازی تدویــن شــد کــه هماکنــون در

دولــت و در کمیســیونهای تخصصــی دولت مراحل نهایی خود
را طی میکند.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد :در

شــود و کاالهایــی ماننــد کاالهــای پتروشــیمی ،گازوئیــل،

پســته ،کشــمش و خرمــا کــه برزیل هــم نیاز زیــادی به آنها
دارد به این کشور صادر شود.

هزینههایمیلیاردیورویی
بانکها و بیمههای فرانسه
برای تقویت سهامشان
در بورس
ترجمه :محمود نواب مطلق

آن لحاظ نشــده بود ».مدیریت بانک در جلســه
مربوط به حقوق کارکنان با افزایش  ۰/۶درصدی

«ریچــارد

پونــز»

در

ایــن

خصــوص

میافزاید«:اگــر از هزینــه  ۹۰۰میلیــون یورویــی

بــرای افزایــش ارزش ســهام ایــن بانــک خبــر

نحوی که ارزش آن باال رود .این امر طبیعتا به نفع سهامداران

یــک مقــام بانکــی که خواســت نامــش فاش نشــود ضمن

و سعی کنیم واسطهها حذف کنیم.

و در نتیجه ســود برهر ســهم افزایش یافته و شــاخص آن در

خــود در زمانهــای مقتضــی نیــاز دارنــد بــه ایــن روش متوســل

از این مسیر هم سود ساالنه سهام پرداخت میشود و هم

در مــورد حقــوق کارکنــان بــاال گرفتــه اســت .در بســیاری از این

تاکیــد کردنــد کــه از کشــت فراســرزمینی بخــش خصوصــی
کشــت کنند ضمانت خرید تضمینی داده میشــود .یکی از

کند شدن تجارت دو کشور را در مجلس رفع میکنند.

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و برزیــل خاطرنشــان

قیمتی جدید منجر به افزایش قیمت آن شوند.

تحلیلگــران مؤسســه «ژی پــی مُــورگان» خبــر دادنــد این بانک

ارزش آن رو آوردهاند.

مؤسســه مالی فرانســوی «کرِدیت آگریکول اِس آ» فاش

ســاخت طی ســال گذشــته  ۵۶۰میلیــون یورو بــرای این منظور
هزینه کرده اســت .شــرکت بیمه « اسکور»  ۲۰۰میلیون یورو،

« سوســیِته ژِنِرال»  ۴۷۰میلیون یورو « ،آکســا» یک میلیارد و
 ۷۰۰میلیــون یــورو که در ســال  ۵۰۰ )۱۴۰۱(۲۰۲۲میلیون یورو

به آن اضافه خواهد شد به این امر اختصاص دادهاند.

ایــران ارســال میشــود .زمینهــای کشــاورزی مربوطــه هــم
نوع از جلســات بتواند کمک کند تا بتوانیم کاالهای ایرانی

خرید میکنند تا سقف قیمت جدید را خودشان معین کنند به

بحران کرونا از طریق واریز پاداش برای سهامداران است.

تجار دو کشور به صورت مستقیم با هم وارد معامله شوند

هم هســت .از این راه ســرمایه و تعداد ســهام کاهش مییابد

اعام این مطلب افزود«:بانکها به منظور حفظ سرمایهگذاران

بورس صعود میکند.

شــوند ».ایــن در حالیســت کــه در داخل ایــن مجموعهها تنش

رئیس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و برزیل گفت :ما

گمرکــی حداکثــر ۴درصــد وارد کشــور میکنیــم امــا صادرات

تعرفههــای گمرکــی کاهــش یابــد تا تــراز تجاری متناســبتر

«ب اِن پ ِ پــاری بــا» « ،سوســیِته
بانکهــای فرانســوی
ِ
ژِنِرال» یا «آکســا» ســهام خود را در بورس بازخرید میکنند

میلیون یورو؛ بازخرید کرده تا ارزش آن را باال ببرد.

عامریــان خاطرنشــان کــرد :مــا در وضعــی هســتیم که

کــه مطابــق آن تعرفــه ترجیحی با این کشــور برقرار شــود و

یکــی از متقاضیــان ایــن وام در گفتوگو با تســنیم گفت:

پــس از چنــد مــاه دوندگــی ،تکمیــل پرونده وام به شــعبه بانک

س .مراجعــه کردیــم ،اما مســئول مربوط اعام کــرد «متقاضی

باالی  ۷۰سال سن دارد و وام ودیعه به او تعلق نمیگیرد».

بــرای دریافــت وام را داریــم ،اما متأســفانه شــعبه مرکزی بانک
نمیدهیم».

وی افزود :وام مذکور  ۲۵میلیون تومان اســت و با توجه

به همین مساله در زمان تمدید قرارداد به صاحبخانه گفتیم

وام مذکــور را بــه رهــن واحــد مســکونی اضافــه میکنیــم ،حــاال
بــا ایــن وضعیت چــارهای جز تخلیه واحد مســکونی نداریم مگر
اینکه مسئوالن ذیربط به این مساله رسیدگی کنند.

بیشــترین مــواردی کــه میتواند بــه ما کمک کند این اســت

هدف از بازخرید ســهام به وســیله بانکها و شــرکتهای

بیمــه فرانســوی جبــران پرداخت نشــدن ســود ســهام در دوران

کــه بتوانیــم بــا کشــورهایی ماننــد برزیــل ،کــه بیــش از ۵۰

پاداش سهامداران .اما کارکنان این بانک به هیچ عنوان از این

بنگاههــای اقتصــادی جنبشهای اعتصابی در حال شــکلگیری

اســت ،تهاتــر کنیــم .اتــاق بازرگانــی مشــترک بــه شــدت بــه

دموکراتیــک فرانســوی کار در ایــن بانــک میگوید«:ایــن خبر با

اعتراض به وضعیت حقوق کارکنان در شــرایطی که تورم

رئیسجمهــوری برزیل جلســهای برگزار میشــود که یکی از

چنــد روز قبــل از ایــن اعــام مذاکــرات الزامــی ســاالنه در مورد

اعتصابــات اســت .جمعــه  ۱۹نوامبر(۲۸آبــان) به دعــوت تعداد
زیــادی از اتحادیههــای صنفی کارکنان شــرکت «لــوُروی مِرلَن»

تــا  ۶۰درصــد از واردات کاالهــای اساســی مــا از ایــن کشــور

عملکــرد راضــی نیســتند« .ریچارد پونز» نماینده کنفدراســیون

دنبــال محقــق شــدن آن اســت .در همیــن هفتــه بــا معاون

نارضایتــی فــراوان در داخــل مجموعــه بانــک روبــهرو شــد؛ زیرا

موضوعات اساسی در آن جلسه موضوع تهاتر خواهد بود.

میزان حقوق کارکنان برگزار شده بود در حالیکه این رخداد در

غــول تعمیرات و تزئینات فرانســوی در اعتراض

میــزان بســیار پائین افزایش دســتمزدهای خود
در ایــن بنــگاه اقتصادی ســابقه نداشــته اســت.

نوامبر(۲۱آبــان) بــرای اولیــن بــار در تاریــخ خود
شاهد اعتصاب بود.

در پائیــز ســال جــاری مقولــه اعتصابــات

پشتسر گذاشتهاند به شیوه بازخرید سهام خود برای ارتقای

از مؤسســات مالــی فرانســه کــه طی ســال گذشــته بحرانها را

بیشــتری را صادر کنیم .هدف از تشــکیل اتاق این است که

درخواســت من این بود که طرحی در مجلس تصویب شــود

مشمول پرداخت وام ودیعه مسکن نمیشوند!

نکتــه جالــب توجــه در اینجاســت کــه ایــن پدیــده در بنگاههای

در حضــور بیــش از  ۲۰۰نفــر مراســم افتتاحیه اتاق برزیل و

برزیــل هــم از آن بیش از ۱۰۰درصد تعرفه گمرکی میگیرد.

دیگر متقاضیانی که ســن آنها از ۷۰ســالگی عبوری کرده اســت

داشــتیم ،ممکــن بــود تصمیمــات دیگــری بگیریــم ».بســیاری

کشــتهایی ماننــد ذرت و ســویا دارنــد .امیدواریــم کــه ایــن

مــا بــه ایــن کشــور کمتــر از  ۱۰۰میلیــون دالر اســت .دولــت

پرداخت وام ودیعه شــرط ســنی را نیز لحاظ میکند ،بهعبارت

و دســت از کار کشــیدنها بــه پدیــدهای نوظهــور در مذاکــرات

معموال بنگاههای اقتصادی بدین ترتیب سهام خود را باز

از برزیل بیش از  ۵میلیارد دالر کاالی اساســی را با تعرفه

بــر اســاس تماس مخاطبان خبرگزاری تســنیم ،ایــن بانک برای

۱۲(۲۰۲۲فروردین )۱۴۰۱دریافت خواهند کرد.

«ب اِن پ ِ پاری با» ،به
کارکنان بانک فرانســوی
ِ
طــور خالــص ۸۰هزاریــورو در ســال از اول آوریل

بــه نحــوی غافلگیرانــه ســهام خود در بــورس را بــه ارزش ۹۰۰

امارات در آن حضور داشتند.

و البتــه عجیبــی را بــرای پرداخت وام ودیعه اعام کرده اســت،

شــرکت ورزشــی « دِکاتلــون» نیــز بــه همیــن
ترتیــب در روزهــای  ۱۶اکتبر(۲۴مهــر) و ۱۲

او افزود :حدود  ۵سال است که اتاق مشترک بازرگانی

برزیــل و چنــد نفر از کنســولگریهای خارجی مانند ترکیه و

اما بهتازگی برخی بانکهای عامل (بانک س ).شرط جدید

حقــوق در ســال موافقــت کــرده بــود .بنابرایــن

کرد :بخشــی از گوشــتهای کشــتار شــده از ســوی آنها به

مجلس برزیل ،شــهردارها و فرماندارهای شهرهای مختلف

بایستی وام ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شود.

دســت بــه اعتصــاب زدنــد .حرکتــی کــه تاکنــون

نماینــدگان مجلــس هــم گفتنــد کــه همه موانعــی که باعث

ایران در شهر سائوپائولو برگزار شد که  ۵تن از نمایندگان

مسکن با دو شرط تأهل (سرپرست خانوار) و اجارهنامه رسمی

در سایت روزنامه بخوانید:

«ب اِن
روز  ۲۹اکتبــر (۷آبــان) هنگامیکه بانک فرانســوی
ِ
پ ِ پــاری بــا» ،نتایــج درخشــان ســه ماهه خــود را منتشــر کرد؛

ایــران و برزیــل تشــکیل شــده اســت منتهی چنــد روز پیش

مهــم همــکاری چندانــی با ایــن برنامهها ندارنــد .همانگونه که

محمــودزاده ،تدویــن آییننامــه اجــارهداری حرفــهای را از

بــه اتفــاق یــک گــروه از تجــار ایرانــی و  ۴نفــر از نماینــدگان

سفر به برزیل داشتهایم.

از قشــر مســتأجر کشور دارد اما بانکها بهعنوان یکی از ارکان

س .در اندیمشــک میگویــد «ســن متقاضــی باالســت و وام را

در برزیــل حمایــت میکننــد و بــه کشــاورزانی کــه در برزیل

کمیســیون برنامــه و بودجــه و معــاون وزیر جهاد کشــاورزی

گرچه وزارت راه و شهرسازی برنامه عملیاتی برای حمایت

مســکن تصویــب شــده حدود  ۱۰هــزار میلیارد تومان اســت که

تا قیمت آن کاهش یابد و سپس با عرضه مجدد آن با سقف

مجلــس ،رئیــس انجمــن دوســتی پارلمانــی ایــران و برزیل،

۹۹ســاله ،تســهیات ارزانقیمــت و ســایر مشــوقها هســتند
واحدهایی هستند که کاما ً قابلیت قیمتگذاری دارند.

وی بیــان کــرد :تمــام مــدارک مــورد نیــاز و ضامــن معتبــر

ســیدفخرالدین عامریــان در گفتوگــو بــا ایلنا در مورد

مجلس از جمله آقای عسگری ،رئیس کمیسیون کشاورزی

که با حمایت دولت احداث میشــوند و شــامل اراضی با اجاره

بــه آن اشــاره شــد طبــق مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا وام ودیعــه

او اضافه کرد :آقای قربانی ،وزیر جهاد کشــاورزی هم

افتتــاح اتــاق مشــترک بازرگانــی برزیــل و ایــران اظهــار کرد:

ورود ســازمانها و نهادهــای حمایتــی و اجتماعــی بــرای تولیــد

آمدنــد تــا علیه این قانون راهپیمایی کنند و گفتند که قانونی

برزیل بزرگترین تامینکننده کاالهای اساسی ایران
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و برزیــل اظهار

درحالــی بــرای دریافــت وام ودیعــه مســکن متقاضیــان
بایــد متأهل و دارای اجارهنامه رســمی باشــند کــه اخیرا ً برخی

اســت ،همچنین طبق اعام ســتاد ملی کرونا چنانچه متقاضی

اولین«شهر بیت کوین»جهان در شرف ظهور است
رئیسجمهــوری
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است.

قــدرت خرید آنها را نشــانه گرفته اســت مهمتریــن موضوع این

الزامی ساالنه در خصوص حقوق و دستمزد تبدیل شدهاست.
اقتصــادی ظهــور کردهاســت کــه تاکنــون چندان با ایــن مقوالت
درگیر نبودهاند .گروه صنایع غذایی «البری» در مقر خود واقع
در« ســن ژور دو مــارِن در لَنــد» شــاهد اعتصــاب ســه هفتهای
از ۱۰نوامبر( ۱۹آبان) تاکنون بوده است.

اِســتِفان لوُکوُآنتــر ،نماینــده ســندیکای مرکــزی کارگــری
«فُــورس» در ایــن بنگاه اقتصــادی میگوید«:من تاکنون چنین

چیــزی در ایــن گــروه اقتصــادی مشــاهده نکــرده بــودم ».ایــن

اعتصابــات از ســاعت چهاروســی دقیقــه  ۱۶اکتبر(۲۴مهر) آغاز
شد .ماجرا از اعتصاب حدود سی تن از کارکنان خانم این گروه

آغازشد .سپس آنان خواستار همراهی اتحادیه با خود شدند.

ظــرف چنــد ســاعت بــه ســرعت گســترش یافــت و بــه  ۳۰۰نفر

رســید .اعتصاب کارکنان گروه آزمایشگاههای آنالیز« اوُروف َن»
در «شاتولَن ( فینیستر)» نیز بیسابقه بود.
حتی نمایندههای اتحادیههای کارگری از شــرکتکنندگان

هزاران نفری در آن در  ۱۹اکتبر(۲۷مهر) متعجب شده بودند.
در سراســر فرانســه بســیاری از بنگاههــای اقتصــادی شــاهد
اعتصابــات مشــابهی ظــرف چنــد مــاه گذشــته تاکنــون بودهانــد

که در تاریخ آنها بیســابقه بوده اســت .در اغلب آنها کارکنان
معترض به افزایش ،ناکافی دستمزد خود معتقد بودند بهترین

راه رسیدن به موفقیت دست از کار کشیدن است.

منبع :لوموند
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دبیرکانونکامیونداران:
توزیعالستیکسنگین
بانصفقیمتبازار
دروغاست

اخبـــــــــــــــــار

دستورالعمل کرونایی سفرهای خارجی ابالغ شد
بــهگفتــهمدیــرکلدفتــرایمنــیوتضمیــنکیفیــت

ســیف افــزود :مســافران غیــر ایرانــی در صورتــی کــه

ایرانیبهخارجازکشورمشروطبهارائهتست۹۶ساعته

نداشــته باشــند ،اجازه ورود به کشــور را ندارند و همکاران

شرکتشهرفرودگاهیامامخمینی(ره)،سفرمسافران

منفــیکرونــاوبــرایمســافرانورودیبــهکشــورکارت
واکسنوتستمنفیپی.سی.آر۹۶ساعتهاست.

گواهــی واکســن و تســت پــی .ســی .آر منفــی  ۹۶ســاعته

ما در شــهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بهشــدت نظارت و

پیگیــری میکننــد .مدیــرکل دفتر ایمنــی و تضمین کیفیت

بــه گــزارش ایرنــا از شــرکت شــهر فــرودگاه

شــرکت شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی(ره) اظهــار کــرد:

دســتورالعمل بــرای ورود و خــروج مســافران بــه ایــران در

دســتورالعملها را رعایــت نکننــد ،بــه ســازمان هواپیمایی

امامخمینــی(ره) ،محمدرضــا ســیف دربــاره آخریــن

مبــادی مرزهــای هوایی از ســوی شــرکت شــهر فرودگاهی
امــام خمینــی(ره) گفــت :طبق آخرین دســتورالعمل وزارت

بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی و ابالغیه وزارت راه و
شهرسازی ارائه تست پی .سی .آر منفی  ۹۶ساعته کرونا
به همراه گواهی کامل واکسیناسیون برای همه مسافران

در صورتــی کــه شــرکتهای هواپیمایــی طبــق بخشنامــه

کشــوری گــزارش تخلــف آن شــرکت ارســال خواهد شــد و
طبــق قوانیــن ســازمان هواپیمایــی بــا شــرکت هواپیمایــی

متخلــف برخــورد میشــود .او تاکیــد کــرد :به هیــچ عنوان
اجازه ورود مســافر مشــکوک یا بدون تســت پی .ســی .آر

و همچنیــن بــدون گواهــی واکســن کرونــا بــه کشــور داده

غیر ایرانی باالی  ۱۲سال برای ورود به کشور الزامی است.

نمیشــود و همچنیــن مجــدد بــه شــرکتهای هواپیمایــی

منفی  ۹۶ساعته الزامی است.

وزارت راه وشهر سازی مسافر پذیرش کنند.

او تاکید کرد :برای مسافران ایرانی ارائه تست پی .سی .آر

اعالم میشود که طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت و

اصلیکاالییومصرفیخانواررادرفروردین۱۴۰۰اعالم
کرد.

درصدی داشته است.

بخش مســکن ،آب ،برق ،گاز و ســایر ســوختها نیز

در دوازده ماه منتهی به آبان نســبت به دوره مشــابه سال

به گزارش بازار ،براساس گزارش مرکز آمار ،شاخص

قبل ۲۶.۷ ،درصد رشد داشت و در مقایسه آبان امسال با

آبان سال جاری  ۳۷۳گزارش شد که در دوازده ماه منتهی

الزم بــه ذکــر اســت گروههــای «مبلمــان و لــوازم خانگی»،

درصد و در مقایســه با ماه مشــابه ســال قبل  ۳۵.۷درصد

«تفریــح و فرهنــگ»« ،آمــوزش»« ،هتــل و رســتوران» و

کل قیمــت کاالهــا و خدمات مصرفی خانوارهای کشــور در

به آبان  ۱۴۰۰در مقایســه با دوره مشــابه سال قبل۴۴.۴ ،
افزایــش داشــته اســت .همچنین طبــق گزارش تهیهشــده

شاخص قیمت کاالها در  ۱۲ردیف به تفکیک اعالم شد که

بر این اســاس ،شــاخص قیمتی خوراکیها و آشامیدنیها

در آبان در مقایسه با ماه مشابه سال قبل  ۴۷درصد و در

دوازده ماه منتهی به ماه جاری در مقایسه با دوره مشابه
سال قبل ۶۰.۱درصد رشد داشته است.

دخانیــات نیــز در دوازده ماه منتهی بــه آبان  ۱۴۰۰در

مقایســه بــا دوره مشــابه ســال گذشــته  ۴۱.۹درصــد رشــد
داشــت و در مقایســه با ماه مشابه ســال قبل  ۲۸.۱درصد

افزایش نشان میدهد .در بخش پوشاک و کفش نیز رشد

قیمت کاالها بود به گونهای بود که در مقایسه آبان سال

جاری با آبان ماه سال  ،۹۹شاخص قیمت پوشاک و کفش

رشــد  ۴۸.۸درصــدی و در دوازده مــاه منتهی به آبان ۱۴۰۰

در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل نیز افزایــش ۵۲.۱

ماه مشابه سال قبل  ۲۵.۶درصد افزایش نشان میدهد.
«بهداشــت و درمــان»« ،حمــل و نقــل»« ،ارتباطــات»،
«کاالهــا و خدمــات متفرقــه» نیــز در آبــان در مقایســه بــا
ماه مشــابه ســال قبل و  ۱۲ماهه منتهی به آبان  ۹۹رشــد

قیمت داشتهاند .در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها

و دخانیــات» بیشــترین افزایــش قیمت در مقایســه با ماه

قبل مربوط به گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی،
زعفران و سس گوجه فرنگی) ،گروه «سبزیجات» (گوجه
فرنگــی ،فلفــل دلمــهای و ســیب زمینــی) و گــروه «انــواع
گوشت» (گوشت مرغ ،کالباس و سوسیس) است.

در گــروه عمــده «کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات»،

گــروه «حمــل و نقــل» (انواع خودروی ســواری و الســتیک

خودرو) ،گروه «پوشــاک و کفش» (انواع پوشــاک) و گروه
«هتــل و رســتوران» (غذاهــای ســرو شــده در رســتوران)

بیشــترین افزایــش قیمــت را در مقایســه بــا مــاه قبــل
داشتهاند.

رئیس اتحادیه قنادی و شیرینیفروشی تهران :سومین
نمایشگاه توانمندیهای قنادان ایران برگزار میشود
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه دارنــدگان قنــادی،

پیشــرفت شــده اســت در غیر این صورت محکوم به حذف

توانمندیهــایقنــادانایــرانبــاحضــورفعاالنــیدرحــوزه

کــرد :بــه گفته رئیــس اتحادیه جهانی شــیرینی ،با توجه به

شیرینیفروشــیوکافهقنادیتهران،ســومیننمایشــگاه
زنجیرهتامینوتوزیعشیرینیبرگزارمیشود.

سفرهای زیادشان به اقصی نقاط جهان و شرکت در بسیاری

به گزارش بازار ،علی بهرمند در این باره گفت :تجارب

و منطقــه دارای ارزشــمندیها ،اســتعدادها ،خالقیتهــا،

غیر قابل مقایســه اســت .اکنون برخی از تولیدکنندگان به

توانمندیهــا و نوآوریهــای بســیاری هســتند .او ادامه داد:

اســتقبال و تقاضــا بــرای شــرکت در نمایشــگاههای قبلــی و
همچنیــن حضور بســیار ارزشــمند و پرشــور بازدیدکنندگان

و عالقمنــدان و فعــاالن ایــن حوزه ،اتحادیه را بر آن داشــت
تا امســال نیز برای برگزاری این نمایشــگاه تدارک ببیند .هر
چند نتوانســتیم از تمامی متقاضیان و فعاالن برای شــرکت

مقایســه بــا کشــورهای دیگــر دنیا بســیار عالــی و بینظیر و
کشــورهای اســترالیا ،کانــادا ،آمریــکا و حــوزه خلیــج فــارس

صــادرات دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن امــر تالشهــای زیــادی با

سازمان توسعه تجارت جهانی انجام دادهایم؛ اما متاسفانه
با اینکه صادرات میتواند ارزآوری بســیار خوبی برای کشــور
داشــته باشــد ،امــا راه بــرای صــادرات را همــوار نکردهانــد و

خیلی قوی در صادرات عمل نشده است .شاید در مقایسه

در این نمایشگاه دعوت به عمل آوریم؛ اما این مهم موجب

با جهان اول نباشیم ،اما نمره بسیار خوبی به قنادان ایرانی

بهرمنــد افــزود :در نمایشــگاه امســال تنهــا حــدود  ۴۰تا ۵۰

سنتی یادآور شد :در چند سال اخیر سعی کردیم تا در این
حوزه تولیدات را بهروز کنیم؛ خصوصا ً شیرینیهای خشک

شــد در آینده فضای بزرگتری مانند نمایشــگاه بینالمللی را
برای برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکالت اختصاص دهیم.

شرکتکننده در فضای نمایشگاهی هتل المپیک در پروسه

زمانی  ۹آذر لغایت  ۱۲آذر حضور خواهند داشت.

تعلق گرفته است .بهرمند در خصوص جایگاه شیرینیهای

کــه موفــق شــدهایم؛ چراکه جایــگاه ویــژهای در خانههای ما

دارنــد .او دربــاره برگــزاری مســابقات کیک در کشــور افزود:

او تصریــح کــرد :نمایشــگاه محــل تبــادل نظــر میــان

امسال چهار دوره مسابقه در این زمینه برگزار کردیم که از

خواهــد شــد .اگر چه مشــکالتی نظیر مالیــات ،افزایش مزد

میخواهیم این مسابقه را بینالمللی کنیم .مسابقات کیک

تولیدکننــده و توزیعکننــده اســت؛ لــذا موجب رونق و رشــد

کارگــر و هزینههــای پــرورش کارگــر متبحــر و کاردان ،زیــاد

سراسر کشور و حتی ترکیه در آن شرکت کردند .سال آینده
در ایران ،تورنتو کانادا ،بیرمنگام انگلیس و استانبول ترکیه

اســت؛ اما عشــق به کار و امید در فعاالن این رشــته از کار،

برگزار میشــود .امیدواریم بتوانیم برندگان مسابقات کیک

رئیــس اتحادیــه دارنــدگان قنــادی ،شیرینیفروشــی و

رئیــس اتحادیــه دارنــدگان قنــادی ،شیرینیفروشــی و

نمایشــگاههای بینالمللــی اظهار کرد :همــکاران ما در حوزه

اولیــه در صنعــت شــیرنیی اســتفاده میشــود که بیشــتر از

باعث استقبال زیادی شد.

کافــه قنادی تهــران درباره تاثیر حضور فعاالن این صنف در
تولیــد مــواد اولیه و ماشــین آالت بهروز عمــل میکنند و در

مقایسه با گذشته پیشرفتها و نوآوریهای خالقانه زیادی
صــورت گرفتــه اســت .امروز؛ عصر ارتباطات اســت و حضور

این فعاالن در نمایشگاههای اروپایی و حس رقابت ،موجب

در ایران را در مسابقات بیرمنگام انگلیس شرکت دهیم.

کافــه قنــادی تهــران در پایــان گفــت :بیــش از  ۱۶۰قلم مواد

خارج وارد میشود .اقالمی مانند روغن ،آرد و شکر در ایران
تهیه میشــود که پایه تولید آن هم از خارج وارد میشــود.

واردات از کشــورهای اســپانیا ،هلنــد ،ترکیــه ،ســریالنکا،
ویتنام ،چین و فرانسه انجام میشود.

رئیس نمایشگاهداران خودروی اصفهان :دفاتر اسناد رسمی
روی برگ سبز وکالت نمیدهند
بــهگفتهرئیسنمایشــگاهدارانخــودرویاصفهان،

مواجه میشدند ،خودروهای خود را در بازار عرضه کردند.

خودروســازان خودروهایــی کــه فاکتــور شــده بودنــد را

رئیــس نمایشــگاهداران خــودروی اصفهــان دربــاره

بــاعرضــهخانگــیقیمــتخودروهــاکاهــشیافــت،اگــر

بــهدســتمشــتریبرســانند؛بــازارآرامشبیشــتریپیدا
میکند.

حمیدرضــا قنــدی دربــاره آخریــن وضع بازار خــودرو و

در واقع عرضه خانگی باعث کاهش قیمت شد.

نــرخ روز خــودرو گفــت :پــژو پــارس ۲۷۰میلیــون تومــان،
تیوفایــو  ۳۲۳میلیــون تومــان ،پــژو  ۲۰۷دنــدهای پانامــورا

 ۳۴۵میلیــون تومــان ،رانا پــالس  ۲۵۳میلیون تومان ،پژو

دپــوی  ۱۸هــزار خــودروی ناقــص از ســوی خودروســازان به

 ۲۰۶تیــپ  ۲حــدود  ۲۵۶میلیــون تومــان ،ســمند ۲۴۵ LX

پارکینگهــا هســتند بلکــه خودروهایــی کــه بــرای فــروش

هــاچ بــک  ۱۷۰میلیــون تومــان ،کوییک ســاده  ۱۸۰میلیون

ایلنــا گفــت :نــه تنهــا خودروییهایی که به علــت نقص در

فاکتــور شــدهاند نیــز به خوبــی عرضه نمیشــوند و حداقل
یــک مــاه طــول میکشــد کــه به دســت مشــتری برســد .از

افــرادی که در شــهرهای دیگر زندگی میکنند ،میخواهند

میلیــون تومان ،تیبــا صندوقدار  ۱۶۴میلیــون تومان ،تیبا۲
تومــان ،کوییــک  Rدورنگ  ۱۸۵میلیون تومــان ،پراید وانت

 ۱۷۰میلیــون تومــان در بــازار قیمــت داشــتند .او اضافــه
کــرد :بــا عرضه خانگی قیمت خودروهــا کاهش یافت ،اگر

که خود به تهران یا کاشان بروند و خودرو را تحویل بگیرند

خودروســازان خودروهایــی کــه فاکتــور شــده بودنــد را بــه

دست مصرفکننده برسد .اگر عرضه به خوبی انجام شود،

با این حال به نظر میرســد افزایش یا کاهش محسوســی

در غیــر ایــن صــورت یــک ماه طول میکشــد که خــودرو به
قیمتها در بازار میشکند.

دست مشتری برسانند؛ بازار آرامش بیشتری پیدا میکند.
را در قیمتها شاهد نباشیم .اینطور نیست که دوباره پژو

او افزود :بعد از آنکه خودروسازان قیمتهای خود را

پــارس  ۲۰۰میلیــون یا  ۳۰۰میلیون تومان شــود بلکه تنها

خودرو بین  ۲۰تا ۳۰میلیون تومان در بازار افزایش یافت.

قندی در ادامه خاطرنشان کرد :بعد از اعالم دادستانی

افزایش دادند ،خودروهای سایپا تا ۱۰میلیون تومان و ایران
بعد از مخالفت رئیسجمهوری کاهش قیمت خودروهای

ســایپا در بــازار بســیار کــم بود ،در مــورد خودروهــای ایران

شاهد نوسانات چند میلیون تومانی خواهیم بود.

مبنی بر به رســمیت برگ سبز ،همه نمایشگاههای کشور

با برگ ســبز معامله میکنند .با این حال متاســفانه هنوز

خودرو هم فقط در مورد پژو پارس مقداری کاهش قیمت

مجلــس شــورای اســالمی تعیین تکلیفــی در این مــورد در

شــدن خودروهای رهنی که یک ســال در رهن بودند تاثیر

مهــم اســت .دفاتــر اســناد رســمی هــم از زدن مهــر وکالت

که نمیتوانســتند خودروهایی که از قرعهکشــی به دســت

مشــکالتی برای نمایشــگاهداران سراسر کشور و همچنین

داشتیم .علت آن هم دستور رئیسجمهوری نبود بلکه آزاد
داشــت و باعث شــد بازار کمی آرام شــود .چراکه کســانی

آوردهانــد را بــازار بفروشــند یا در صورت فروش با مشــکل

درحالییککارشــناسصنعــتتایرمدعی

یــک شــرکت اســت کــه الســتیک ســیمی (رادیال)

وضع مناسبی را در توزیع الستیک نداریم و عمال

همین صورت است.

قیمتبازاردرسامانهجامعتجارتشدکهدبیر

کــه بخــش قابــل توجهــی از الســتیک ســنگین در

ادعا که در حال تامین نیاز مصرفکننده از طریق

تولیــد داخــل ،به دلیــل آنکه یارانههــای متفاوتی

توزیعالســتیکناوگانســنگینجادهایبانصف
کانونکامیونداراناینادعارادروغخواند.

احمــد کریمــی دربــاره وضع تامین الســتیک

نــاوگان ســنگین کشــور و در واکنش بــه اظهارات
یک کارشــناس صنعت تایر درباره توزیع الستیک

در ســامانه وزارت صمــت بــا نصــف قیمــت بــازار

بــه خبرگــزاری تســنیم گفــت :در ابتــدا بایــد بــه
ایــن نکتــه اشــاره کنم که یک مشــکل اساســی در
تامین الستیک داریم؛ متاسفانه هنوز نیاز بخش

حملونقــل بــه الســتیک در رابطــه با نوع و ســایز

تولید میکند ،یادآور شــد :به خاطر همین اســت
ســایزهای  ۳۱۵و  ۳۸۵از طریــق واردات تامیــن
میشود.

او اضافــه کــرد :اینکــه میگویند در ســامانه

جامع تجارت الســتیک موجود اســت باید دید در

ســامانه تجــارت اســت چــه ســایزی اســت .ضمن
اینکه میبینیم وقتی سایز مورد نیاز الستیک وارد

سامانه میشود ،تولیدکننده الستیک بالفاصله با
عوامــل توزیــع خــودش هماهنگ میکنــد که این
الستیک یک ساعت دیگر توزیع میشود.

آن از سوی تولیدکنندگان داخلی شناسایی نشده

دبیر کانون کامیونداران تاکید کرد :در واقع

یا واردکننده نمیتواند با اطالعات کامل نیاز بازار

توزیع از ســامانه خارج میشــود و عمال به دســت

است .او با بیان اینکه به همین دلیل تولیدکننده

مصــرف را تامیــن کنــد ،افــزود :در ایــن صورت چه
اتفاقــی میافتــد؟ در ایــن حالت در مقطعــی بازار

میگوید :فالن ســایز الســتیک در بازار کم است و

بالفاصله تمام ثبتسفارشها به سمت این سایز

بالفاصلــه الســتیک عرضهشــده از ســوی عوامــل
مصرفکننده واقعی نمیرسد.

سامانه جامع تجارت وزارت صنعت هستیم؛ کامال

بحث دروغ و اشتباهی است.

دبیــر کانــون کامیــونداران یــادآور شــد:

الســتیکهای مــورد نیــاز در بازار  ۱۴تــا ۱۵میلیون

قیمــت و در ســامانه وزارت صمــت  ۱۰یا ۱۱میلیون

تومــان قیمــت دارد .اما آیا امکان اینکه الســتیک
با این قیمت به دست مصرفکننده برسد ،وجود

دارد؟ جواب منفی است.

ادعایتوزیعالستیکناوگان
سنگینبانصفقیمتبازار
این درحالی است که یک کارشناس صنعت

تایــر دربــاره وضــع نامطلــوب نرخ تایر ســنگین در

بــه تولیدکننده اعطا میشــود ،نرخ تمامشــده آن

حدود  ۸الی ۹میلیون تومان است؛ اما با توجه با
اختــالف قیمــت آن با تایرهای خارجی ،نرخ آن در

بازار حدود  ۱۳الی ۱۴میلیون تومان است.

او در ادامه رانندگان را عامل آشــفتگی بازار

تایــر ســنگین معرفی کــرد و در واکنش به شــائبه
داللــی تایــر ســهمیهای در بــازار آزاد ،تصریح کرد:

بســیاری از رانندهها با دریافت ســهمیه تایر خود

اقــدام بــه فــروش آن در بــازار آزاد میکننــد و این

موضوع که دالالن تایرها را به نرخ دولتی گرفتهاند
و در بازار آزاد میفروشند ،درست نیست.

او در خصوص اثر واردات تایرهای خارجی بر

قیمــت تایرهای داخلــی ،اظهار کرد :حضور پررنگ

کریمــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــن

بازار ،گفت :تایرهای عرضه شده در سامانه به دو

تایرهای خارجی ســایز ســنگین و نیمهســنگین در

گفت :توزیعکننده ســند تعــدادی از کامیونداران

تایرهای وارداتی با توجه به قیمت آنها ،اختالف

در بازار را مشخص کند .البته که یک تولیدکننده

بــرای مثــال اگــر تایــر درجه یــک چینی در ســامانه

محــض ورود محصــوالت آن بــه بــازار ،ســهم تایــر

الســتیکها چگونــه از ســامانه خــارج میشــود،

میرود و از تولید یا تامین دو سایز پرمصرف دیگر

را دریافــت میکنــد و بــرای هــر کدام تعــداد مجاز

کریمــی بــا یــادآوری اینکــه در کشــور فقــط

اختیار مصرفکننده قرار نمیدهد .او افزود :اصال

غفلت میشود.

تامیــن آن از طریــق بازار آزاد تامین میشــود .این

وحیــد خراســانی افــزود :در بخــش تایرهــای

الستیک را در نظر میگیرد اما همه الستیک را در

دسته ایرانی و خارجی تقسیم میشوند .در حوزه

نرخ تایر در ســامانه و بازار آزاد بســیار کم اســت.
حــدود  ۵میلیــون اســت ،در بــازار نیــز نــرخ آن به

کشور موجب خواهد شد که تایر خارجی نرخ تایر
داخلــی در حــال ورود بــه ایــن عرصه اســت که به

خارجی در بازار به حداقل خواهد رسید.

هســتند .او در خصوص تنوع تولید شــیرینی در ایران بیان

از نمایشــگاههای دنیــا ،تنــوع در انواع شــیرینی در ایران در

دو نمایشــگاه قبلــی ،نشــان داد قنــادان ایرانــی در نوع خود

عکس:خبرگزاریتسنیم

مرکز آمار ایران اعالم کرد :تغییرات قیمت  ۱۲گروه کاالیی در آبان
مرکــزآمــارایــرانجزئیــاتتغییراتقیمــت۱۲گروه

به گفته دبیر کانون کامیونداران ،توزیعکننده
سند تعدادی از کامیونداران را دریافت میکند
و برای هر کدام تعداد مجاز الستیک را
در نظر میگیرد اما همه الستیک را
در اختیار مصرفکننده قرار نمیدهد

صحــن علنــی انجــام نــداد درحالــی که این مســئله بســیار

جزئیاتاهداف«قرارگاهامنیتغذایی»دروزارتکشاورزی
تشریحشد

به گفته مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی ،قرارگاه امنیت غذایی زمینه کارشناسی را برای ستاد تنظیم بازار آماده
میکند در این قرارگاه صرفا بحث بازار نیست و تولید را هم در برمیگیرد
بــهگفتــهمدیــرکلدفتــربازرگانــیداخلــی

وزارتجهــادکشــاورزی،ایجــادامنیــتغذایــی

بــرایوزارتخانــهاهمیــتویــژهایداردازایــنرو
قرارگاهامنیتغذاییباحضوراشــخاصیکهدر

تصمیمگیریهایکالننقشدارندتشکیلشدتا

درزمانبحرانیکهنیازاستتصمیمگیریسریع

وجامعیاخذشــودآنهاواکنشهایســریعیاز
خودنشاندهند.

ابراهیــم زارع بــا بیــان اینکــه وزارت جهــاد

کشــاورزی در راســتای تثبیــت قیمتهــا و کنتــرل

تــورم نــرخ برخــی اقــالم اساســی را اعالم کــرد ،به

ایلنــا ،گفــت :ســازوکار وزارت جهــاد بــرای تعییــن

قیمتگــذاری در عمدهفروشــی و خردهفروشــی با

ما همکاری میکنند.

این مقام مســئول در پاســخ به این پرســش

کــه آیــا قیمتگــذاری دســتوری نظم بــازار را برهم

میزنــد؟ گفــت :تعییــن قیمــت بــرای کاالهایــی
کــه یارانــه مســتقیم دریافــت میکنند ،مشــخص

میشــود اقالمی مانند محصوالت پروتئینی مانند
گوشــت مرغ ،تخممرغ ،لبنیات و روغن اســتفاده

میکنند .اما ســایر کاالها مشــمول قیمت تثبیتی
نمیشوند.

بنــا بــه اظهــارات او ،از منظــر اقتصــاد کالن،

حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تعریف

شــده اســت تــا بــا توجــه بــه آن نــرخ کاالهایی که

حساســیت بیشــتری روی آنهــا وجــود دارد تعیین
شود.

زارع تصریــح کــرد :اعــالم قیمت در راســتای

حمایت از مصرفکنندگان اســت .ما نمیخواهیم

با تعیین قیمت به فروشندگان اجحاف کنیم .اگر

عرضــه بــه میزان کافی در بازار موجود باشــد خود

بــازار بــه ایجــاد تعــادل و شــکلگیری ثبــات کمک
میکند.

تصمیمگیریهای کالن نقش دارند تشکیل شد تا
در زمان بحرانی که نیاز است تصمیمگیری سریع

و جامعــی اخــذ شــود آنها واکنشهای ســریعی از

خود نشان دهند.

او ادامه داد :منظور از امنیت غذایی ،امنیتی

کردن بازار نیست بلکه هدف تامین و در دسترس
بــودن کاالهاســت؛ یکــی از اهــداف قــرارگاه رصــد
قیمــت اقــالم اساســی و تــالش برای رفــع موانع و
تسهیل فضای کسب و کار است.

زارع در پاسخ به این پرسش که در گذشته

او ادامه داد :ممکن است در یک بازه زمانی

ستاد تنظیم بازار چنین کارهایی را دنبال میکرد

اجرایی کردن این مهم تعدادی از بازرســان وزارت

زارع دربــاره اعــالم قیمــت متعــارف اقالمــی

را کاهــش و بــازار را متالطــم میکنــد از ایــنرو

شد که قرارگاه امنیت غذایی را وزارتخانه تشکیل

اقــالم در خردهفروشــیها (در گذشــته نظــارت

مکانیــزم تعییــن قیمــت برنــج وارداتــی مشــخص

این مقام مســئول در پاســخ به این پرســش

و عملیاتــی شــدن نرخهــا مشــخص اســت .بــرای
صمــت بــرای نظــارت و کنتــرل بــر قیمتگــذاری
در قیمتگــذاری بــه بنکداریهــا خالصه میشــد)

همکاری خود را با ما آغاز کردند.

او ادامه داد :عالوه بر بازرسان وزارت صمت

تعــدادی از نیروهــای بســیج و تیمهــای بازرســی
ســازمان حمایــت و تعزیــرات در بحــث نظــارت بر

اگرچــهاخبــارغیررســمیمبنــیبــرتوقف

فروشفوقالعادهتازمانتعیینتکلیفقیمت
خــودروواعــالمقیمتهایجدیدباشــروعآذر

منتشــرشــدهبــوداماســتادتنظیمبــازارهنوز
تصمیمیدرموردخودرونگرفتهاست.

سیاســت تثبیــت قیمــت محصــوالت کشــاورزی

تعیین قیمتها سالهاســت که از ســوی ســازمان

قــرارگاه امنیــت غذایی با حضور اشــخاصی که در

نمیتواند در درازمدت مناسب باشد.

که مشــمول یارانه ترجیحی نمیشوند ،بیان کرد:

اســت .بایــد ســود مشــروع واردکننــده و عمــده و

خرده فروش در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند به
فعالیت خود ادامه دهد.

او تصریح کرد :هدف وزارت جهاد برهم زدن

نظــم بازار نیســت .بایــد بگویم که مکانیســمهای

در بــازار کاالیــی کمیــاب شــود این مســئله عرضه
قیمتگذاری در این زمان میتواند ،موثر باشد.

که ساداتینژاد خبر تشکیل شدن قرارگاه امنیت

غذایــی را اعــالم کردنــد؛ هــدف از تشــکیل ایــن
قــرارگاه چیســت آیــا میتوانــد نقش راهبــردی در

تنظیــم بــازار ایفا کند؟ گفت :ایجاد امنیت غذایی
بــرای وزارتخانــه اهمیــت ویــژهای دارد از ایــنرو

ستادتنظیمبازارهنوزتصمیمی
درموردخودرونگرفتهاست

پیشفــروش خــودرو و تحویــل تــا یــک ســال و

رسیدن به خودرو به مشقت انداخته است.

است که بازار خودروی کشور با پدیدهای به نام

فــروش فوقالعــاده خودرو ،تثبیتی اســت یعنی

جــاری دو خودروســاز بزرگ کشــور ،ایرانخودرو

و عرضه این محصول به خریداران واقعی ،آشنا

رقابــت (بــه عنــوان متولــی قبلــی قیمتگــذاری

چنــد وقــت یک بــار اقدام به فــروش محصوالت

خودروســاز تمایــل چندانــی بــه اســتفاده از ایــن

بــه گزارش خبرنگار مهر ،بیش از دو ســال

«قرعهکشی» با هدف کنترل آشفتهبازار خودرو

مشــارکت در تولیــد دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه
خــودرو در ایــن طــرح بــا قیمتهایی که شــورای

در ایــن بیــن ،ســه شــنبه  ۱۸آبــان ســال

و ســایپا بنــا بــه تصویــب شــورای هماهنگــی

ســران قــوا در  ۲۸مهــر و تصمیــم وزارت صمــت

شــده اســت .بــر همیــن مبنــا خودروســازان هــر

خــودرو) اعــالم کــرده اســت بایــد عرضــه شــود،

خود از طریق ســه روش «فــروش فوقالعاده»،

روش برای فروش خودروهای خود ندارد ،چراکه

افزایــش قیمت برخی از محصوالت خود کردند.

«مشارکت در تولید» میکنند.

میــزان تولیــد و عرضــه در قالــب پیــش فــروش،

از فــک رهــن خودروهــای فروختهشــده دادنــد

«پیشفــروش خــودرو و تحویــل تا یک ســال» و

بــه دلیــل قیمتگــذاری دســتوری و کــم بــودن

شــواهد نشــان میدهــد کــه خودروســازان

ایــن مکانیزم به عرصهای واقعی از بخت آزمایی

تمایــل بیشــتری بــه اســتفاده از دو روش

تبدیــل شــد کــه مصرفکننــدگان واقعــی را برای

بــه عنــوان متولــی جدیــد قیمتگــذاری خــودرو،

بــرای خــروج از قیمتگذاری دســتوری ،اقدام به
در ادامــه نیــز مدیران عامل این دو شــرکت خبر

(پیــش از ایــن خــودروی فروختهشــده بــه مــدت
یک ســال فک رهن نمیشــد) و تاکید کردند که

زمانقرعهکشیپیشفروشمحصوالتسایپااعالمشد
بــا پایــان یافتــن مهلــت ثبــت نــام در

قرعهکشــیپیشفروشمحصوالتسایپا،زمان
قرعهکشیاعالمشد.

ســایپا ،قرعهکشــی ایــن مرحله امروز چهارشــنبه

ساعت  ۳( ۱۳آذرماه) با حضور نهادهای نظارتی

برگــزار میشــود .خودروهایــی کــه در ایــن مرحله

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،شرکت

عرضــه میشــوند شــامل شــاهین ،کوئیــک ،s

را ویــژه آذر  ۱۴۰۰از دوشــنبه یکــم آذرمــاه آغــاز

ســاینا  ،sســایپا  ۱۵۱و کوئیک پالس با گیربکس

ســایپا طــرح جدیــد پیشفروش محصــوالت خود

کوئیــک دو رنــگ ،کوئیــک بــا گیربکــس معمولی،

بر روی برگ ســبز خودداری میکنند .این امر باعث ایجاد

کــرد .مهلــت ثبــت نــام در ایــن طرح سهشــنبه ۲

اتوماتیک است.

مصرفکنندگان شده است.

ثبــت نام در قرعهکشــی پیشفــروش محصوالت

سایپااعالمشد:

آذر  ۱۴۰۰به پایان میرسد .با پایان یافتن مهلت

زمانقرعهکشــیپیشفــروشمحصوالت

چــه الزامــی بــرای تشــکیل چنین نهادی احســاس
دادیــم؟ گفــت :قــرارگاه امنیــت غذایــی زمینــه
کارشناسی را برای ستاد تنظیم بازار آماده میکند
در این قرارگاه صرفا بحث بازار نیســت و تولید را

هــم در برمیگیرد .قرارگاه امنیت غذایی یک نهاد

درون سازمانی است که از افراد خارج از وزارتخانه
دعوت کرده است که برای رفع سریعتر مشکالت

ورود کنند.

بــا توجه به اصــالح قیمت ،محدودیت مربوط به

فــک رهــن دیگر در طرحهای فــروش فوقالعاده

خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو
افزایــش خواهــد یافــت و مردم منتظــر تغییرات

باشند.

بــا ایــن حــال پنجشــنبه  ۲۰آبــان،

رئیسجمهــوری بــه موضــوع افزایــش قیمــت

خودروهــا ورود کــرد و در همیــن رابطه نیز وزیر
صمــت بــه خودروســازان دســتور بازگشــت بــه
قیمتهای قبلی را داد.

همین مساله موجب شد تا بیش از پیش

زمزمــه توقف فروش فوقالعاده به گوش برســد

چراکــه برگــزاری طــرح فــروش فوقالعــاده بــه
انضمام فک رهن آنی ،تنها زمینه حضور بیشتر

دالالن و افزایــش تعــداد ثبــت نامکننــدگان را

فراهم میکند.

تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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شریعتی ،عضو اتاق بازرگانی ایران :در تجارت آزاد
حتی از طالبان هم عقبتریم
عضــو هیئتنماینــدگان اتــاق بازرگانــی

اقتصادی علیه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت:

همچنان عضو ســازمان تجارت جهانی است و

داخلــی و افزایــش توان آنهــا در تامین نیازهای

ایــران میگویــد افغانســتان بــا وجــود طالبــان
مــا همچنــان با گمرک و حقــوق ورودی مواجه
هستیم.

علی شریعتی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار

کرد :عضویت ایران در توافقهای همکاریهای

اقتصادی موضوع جدیدی نیســت و برای مثال

ســالهای طوالنــی از حضور ایــران در گروه اکو
میگذرد .در ســالهای گذشته نیز تاش شده

با فعال کردن ظرفیتها در آسآن و اوراســیا،
حضــور ایــران در ایــن توافقهــای منطقــهای و

بینالمللی تقویت شود ولی استفاده از ظرفیت
این توافقها ،نیاز به فراهم شدن زیرساختها

و مقدماتــی دارد کــه بعضــی از آنهــا در کشــور
فراهم نیست.

او بــا اشــاره بــه عضــو نبــودن ایــران در

سازمان تجارت جهانی و اجرایی نشدن تجارت

آزاد در کشور ،توضیح داد :امروز با وجود آنکه
افغانســتان بــه دســت طالبــان افتــاده امــا این
کشــور همچنــان عضو ســازمان تجــارت جهانی

اســت و مبادلــه کاال و صــادرات آن و جابجایــی
پــول بــه راحتــی در این کشــور انجام میشــود.

این در حالی است که ما همچنان با گمرکات و

حقوق ورودی و بسیاری از دیگر مقررات مواجه
هستیم.

عضــو اتــاق بازرگانــی ایران بــه تحریمهای

استاندارد بینالمللی
زرشک تدوین شد
طرح تدوین استـــانــــدارد بیــــن المــللی «زرشــک

– ویژگیهــا و روش آزمــون» کــه از ســوی جمهــوری
اســامی ایران در ســال  ۲01۹به ســازمان بینالمللی

اســتاندارد ( )ISOارائــه شــده بــود ،بــا تاییــد اکثریــت

کشورهای عضو منتشر شد.

به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران ،کشورمان

یکی از مهمترین تولیدکنندگان زرشک در جهان است و

طرح تدوین این استاندارد به حفظ منافع تجاری کشور
در بازارهــای بینالمللــی و صادرات در این زمینه کمک
میکند.

ایــن پــروژه در کمیتــه فنــی /فرعــی «میوههــا،

ســبزیها و فرآوردههــای آن(» )SC3/ISO/TC34

از ســوی ایــران ارائــه و مــورد تاییــد اولیه اعضــاء کمیته
فرعی قرار گرفت و در ادامه پس از معرفی کارشناسان

کشــورهای مختلــف بــرای همــکاری در ایــن پــروژه،
پیشنویس نهایی اســتاندارد با نظرات فنی  19کشــور

عضو فعال کمیته تایید شــد و ســپس به مرحله چاپ
رسید.

زرشک به عنوان یاقوت سرخ کشور و محصول با

شرکـــــت تراکـــتــورســــازی ایـــــران نـرخ فروش

تراکتــور را بــه طــور میانگیــن بــه میــزان 3۵درصد
افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم  ،معاون مالی گروه

صنعتی تراکتورسازی ایران در نامهای به ریاست اداره

نظــارت و ناشــران گــروه صنعتــی و معدنــی از افزایــش
قیمت تراکتور خبر داده است .

در متن این نامه آمده است :احتراما به استحضار

آن ســازمان محتــرم میرســاند طبــق مصوبــه جلســه
مورخ  ٢٩آبان  1400هیئتمدیره شــرکت ،نرخ فروش

محصوالت به طور میانگین به میزان 35درصد افزایش
یافته است .

حــدود 80میلیــون دالر کاال از آمریــکا بــه ایــران وارد
شــده کــه عمدتــا دارو و تجهیــزات پزشــکی اســت .در

این سال ،از ایران نیز در حدود 130هزار دالر کاال که
عمدتا برخی مواد غذایی سوپرمارکتی است ،به آمریکا

کشور منجر شده که قطعا اتفاق مثبتی است

ارسال شده است.

اما از طرف دیگر قهر بودن اقتصاد ما با جهان،

آخریــن آمــار گمــرک از تجــارت کاالیــی میــان ایران

فرصــت حضــور در عرصههــای بینالمللــی و

و آمریکا که مربوط به ســال  99اســت ،نشــان میدهد

توســعه تجــارت را گرفته کــه این قطعا به ضرر

کــه در ایــن ســال ،حــدود  80میلیــون دالر کاال از

کشور تمام میشود.

ایاالتمتحده آمریکا به ایران صادر شدهاست در حالی

شریعتی ادامه داد :ما نباید فراموش کنیم

که میزان صادرات ایران به این کشــور ،حدود 130هزار

که هدف اقتصادی کشور ،صرف تامین نیازهای

دالر بودهاست.

داخلــی و کاهــش تقاضــا بــرای واردات نبــوده

به گزارش روابطعمومی اتاق تهران ،بر اساس این

است .در سندهای باالدستی قید شده که ایران

آمــار که روی ســایت اتــاق بازرگانی تهران نیــز بارگذاری

باید به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود اما

شدهاســت ،در ســال گذشــته بیشــترین کاالیــی کــه از

برخی تصمیمات داخلی غلط ،در کنار مشکاتی

آمریکا به ایران صادرات شده ،دارو و تجهیزات پزشکی

کــه در عرصــه بینالمللــی وجود داشــته امکان

و ادوات آزمایشگاهی است .همچنین انواع مکملهای

استفاده از این ظرفیتها به ایران نداده است.

غذایــی و محصوالتــی با شناســه تعرفه خمیــر چوب نیز

او بــا بیــان اینکــه تجــارت یــک جــاده دو

در میان فهرست کاالهای صادر شده از آمریکا به ایران

طرفه اســت ،توضیح داد :وقتی از عضویت در

دیده میشود.

توافقهــای همکاری اقتصادی صحبت میکنیم

از

باید به طور دقیق مشخص کنیم که چه نیازی

داریــم و در عــوض توانایــی بــرای صــادرات بــه

است که بر اساس دادههای گمرک ایران ،بیشترین آن

کشــورهای مقصد خواهیم داشــت .برای مثال

مربوط به انواع ترشیجات شامل خیارشور و سبزیجات

در اورسیا ما از سویی با مشکل حمل و نقل و
از سوی دیگر با نبود آموزش و توانمندی مواجه

بودیم و از این رو میبینیم که ما در این توافق

بیشــتر از آنکــه صادرکننده باشــیم ،واردکننده
شدهایم.

عضــو اتاق بازرگانی اضافه کرد :پاکســتان

بــه عنــوان یکی از اعضــای ابتدایی گروه اکو که

مرز مشترک زمینی با ایران دارد ،ظرفیت بسیار

باالیی برای صادرات برای ما فراهم کرده اما با

امــر چالشهــای زیــادی بــرای بخشهای مختلــف ایجاد
کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای

کشور تا هفته آینده بسته پیشنهادی مربوط به

مجلس شــورای اسامی به خبرنگاران گفت :در

جلســه دیروز وضع نــاوگان حمل و نقل عمومی

یعنی اتوبوس درونشهری ،اتوبوس برونشهری،
مینیبــوس ،کامیــون ،ون و کشــندهها با حضور

کشنده و ...را دارند.او اضافه کرد :در این شرایط
انتظــار مــیرود دولــت بــا برنامهریزی مناســب و

اقدامات فوری نیاز کشور به نوسازی ناوگان حمل
و نقل را برطرف کند تا با تحقق این مهم از یک

در واقــع این خودروها بیشناســنامه هســتند و

رانندگان این خودروهای سنگین ،امنیتی ندارند
ســختی پیدا میشود.رئیس کمیسیون صنایع و

حمل و نقل را انجام دهد.

چراکــه قطعات موردنیاز برای خــودروی آنها به

کــه بــه دلیل فقیر شــدن مراتع دامــداران توان
نگهداری تمام دامهای خود را ندارند.

علیصفــر ماکنعلــی در گفتوگــو بــا

خبرگــزاری ایلنــا ،در پاســخ بــه ایــن پرســش که
فیلــم ذبــح دام بــاردار در فضای مجازی منتشــر

شده است؛ در حالیکه مطابق با قانون ،کشتار و
ذبح دام آبستن ممنوع است از اینرو دادستانی

در این مسئله ورود و صحت آن تایید کرد ،شما
به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی که مسئول
نظــارت بــر کشــتارگاههای کشــور هســتید چــه

او ادامــه داد :مطابــق بــا این قانــون دامدار

او بــا بیــان اینکــه ســازمان دامپزشــکی

کشــتارگاهها بفرستد و کشــتارگاه حق ندارد آن

کشتارگاهها است ،خاطرنشان کرد :در بازرسی

استان تهران هستیم.

صورت عادی امکانپذیر نیست و دامدار باید در

دام باید اقتصادی باشد تا دامدار مجبور نباشد

کشتار دام آبستن ممنوع است.

نبایــد دام آبســتن خــود را بــرای فــروش بــه
را کشتار کند.

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه افزایــش

جمعیــت دام ســبک در بهار  ،1400خاطرنشــان

نگهداری تمام دامها برای آنها اقتصادی نیست.

در اغلــب اســتانها از جملــه ایام ،کرمانشــاه و

مســئول نظــارت بــر رعایــت بهداشــت در

در حــال بررســی گزارشهــای ایــن مســئله از

قبل از کشتار امکان تشخیص دقیق بارداری به
این زمینه حســاس باشــد تا دام آبســتن خود را

کرد :در سال جاری تعداد جمعیت دام سبک به

به کشتارگاه ارسال نکند.

به مدت مشــابه ســال گذشــته 7میلیون تعداد

دارد عواقب ناشــی از پدیده خشکســالی تا حد

 70میلیون  990هزار راس دام رسید که نسبت

ماکنعلــی تصریــح کــرد :وزارتخانــه تــاش

پاســخی بــه این مســئله میدهید؟ گفــت413 :

آن افزایــش پیــدا کرده اســت .در بهار  99ما 64

امــکان مدیریــت کند تــا دامدار بتوانــد دام خود

تعــداد  133کشــتارگاه صنعتــی و  ۲80ســنتی

بنــا بــه اظهارات ماکنعلی ،در ســال جاری

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش

پدیده مراتع را 40درصد فقیرتر و توان نگهداری

نشده است؟ بیان کرد :در بیش از 95درصد از

کشــتارگاه دام در کل کشــور فعال است .از این
اســت .ســازمان دامپزشــکی بارها با اســتناد به

ماده  10آییننامه اجرایی ماده  18قانون سازمان

میلیون و  ۲80هزار راس داشتیم.

کشــور بــا پدیــده خشکســالی مواجــه شــد؛ این

را نگهداری کند.

که چرا سازمان دامپزشکی مانع ذبح دام باردار

سوپرمارکتهای ایرانیان ساکن در ایاالت متحدهآمریکا

بــوده ،از ایــن حیــث ،نمیتــوان آن را جز صــادرات تلقی
کرد.

فرشــچیان با اشــاره بــه اینکه ،تجار و شــرکتهای

آمریکایــی سالهاســت کــه کاالی ایرانــی نمیخرنــد و

وارداتــی از ایــران ندارنــد ،گفــت :امــور تجــاری از ســوی

شــرکتهای آمریکایــی بــر پایــه قوانیــن مورد قبــول این
کشــور و از حیــث ،تعامــات بینالمللــی کامــا شــفاف

است .از این رو شرکتهای آمریکایی برای دور جستن
از پیامــد نقــض تحریمهــا تمایلــی بــه تجــارت بــا ایــران
ندارند.

او افــزود :بنابرایــن ،آنچــه کــه در ســطح بســیار

محــدود از صــادرات کاال از ایــران بــه آمریــکا دیــده
میشــود ،تمامــا مربــوط به ارســال معــدود کانتینر مواد

خوراکی برای عرضه در مراکز خرید و سوپرمارکتهایی
است که صاحبان آن ایرانی هستند.

عضــو هیاتنماینــدگان اتاق تهــران تصریح کرد که

صنایــع غذایــی ایــران ،چندان در آمریکا شــناخته شــده

نیســت و اینکــه گفتــه میشــود برخــی محصــوالت برند

ایرانی در قفسه فروشگاهها در برخی ایاالت این کشور

عرضه میشود ،بیشتر اغراق است و واقعیت ندارد.

وی تصریــح کــرد :تصــور بــر ایــن اســت بــا اهتمــام

زیرزمینی ســاخته شــده یا به صورت قاچاق وارد

و حضــور وزرای بــا انگیــزه و جــوان در دولــت آیــتهللا

اســت.پورابراهیمی ابــراز امیدواری کرد؛ هر چه ســریعتر

بــا محوریــت کمیســیون اقتصــادی مجلــس و هماهنگــی

انــواع مکملهــای غذایــی بــه کشــور ،از ســوی وزارت
بهداشــت لغــو شــده و در هفــت مــاه ســال  ،1400حتی

یــک یــورو از این محصوالت به ایران وارد نشــده اســت،
افــزود :واردات داروهــای آمریکایــی بــه ایــران همچنــان
ادامــه دارد ،هــر چنــد ایــن داروهــا بــه طور مســتقیم از
ایاالت متحدهآمریکا وارد ایران نمیشود.

او در همیــن رابطــه ،بــه واردات برخــی محصــوالت

شــرکت دارویــی فایــزر بــه ایــران اشــاره کــرد و افــزود:

در این زمینه معاونت امور دام معاونت توسعه

داروهــای ســاخت فایزر ،عمدتا از دیگر ســایتهای این

کردن تمهیدات الزم است.

خریداری و وارد ایران میشود.

بازرگانــی و پشــتیبانی امــور دام در حــال فراهم

شــرکت در کشــورهای اروپایــی از جملــه ایرلنــد و آلمان

آنها برخورد شود.

اظهــار کــرد :تولیدکننــدگان بــه هیچ عنــوان مجاز

نیســتند در بســتهبندی کاالی اســتاندارد تغییــر

به حداقل ممکن ،کاهش پیدا کند .در ادامه وزیر تعاون
رفــع مشــکات کارگران صنعــت زغال وجــود دارد ،افزود:

واحدهــای زیرزمینــی اتفاق میافتــد ،تصریح کرد:

یــک بســتهبندی اســتاندارد قــرار دهند یــا عامت
او بــا بیــان اینکه جعل عامت اســتاندارد در

اگــر اداره اســتاندارد متوجــه ایــن موضــوع شــود،
حتما کاال را جمعآوری میکند.

ایــن مقــام مســئول همچنیــن از امضــای

تفاهمنامــه بیــن انجمــن لوازم خانگــی و اداره کل

کــه یــک بخــش آن در وزارت تعــاون و بخشــی در صمت،

در حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هر چه سریعتر

شــد بــا کمــک انجمــن ،بــازار لــوازم خانگــی کنترل
شــود و محصوالتــی کــه احتمــاال ً در آنهــا تقلــب

مشکاتش به حداقل برسد .او موضوع خاءهای بیمهای

کمیســیون اقتصــادی بــرای رفــع مشــکات صنعــت زغال

شــده یا به صورت قاچاق وارد شــدهاند جمعآوری

ســه مشــکل اصلی کارگران زغال سنگ کرمان دانست و

خواهیم کرد.

عملیاتی شود.

فراهــم نمیکنیــم؟ هــر چنــد که اعام میشــود

شــکوهی با بیان اینکه طی امســال ،مجوز واردات

محمدرضــا طاهــری در گفتوگــو بــا ایســنا،

استاندارد را جعل کنند.

شــخص وزیر ارائه شــود و تصمیمگیری تا چند روز آینده

آن را نداریــم چــرا شــرایط بــرای صــادرات آن را

خریداری میشود.

شــدهاند جمــعآوری و از طریــق مراجــع قضایی با

دستگاههای اجرایی خبرهای خوبی را در این بخش و در

حجتهللا عبدالملکی تصریح کرد :در این نشست

افزایشــی به خود گرفته اســت و توان نگهداری

بــه طــور مســتقیم از ایــن کشــور وارد نمیشــود و از

در آنهــا تقلــب صــورت گرفتــه یــا در کارگاههــای

ایجاد کنند و کاالیی که استاندارد نیست را داخل

کار و سوم از طریق بنده قابل رفع هستند.

را به کشتارگاهها بفرستد.

حــال کــه تعــداد دام زنــده در کشــور رونــد

آمریــکا کاهــش چشــمگیر یافتــه اســت ،یادآور شــد که

تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی خبر داد

ادامه داد :به طور قطع در این سه محور بخشی در حوزه
توافقی بین مجموعههای مختلف قابلیت اجرایی دارد.

برای کاهش جمعیت دام خود دام آبستن خود

واردکننــدگان مکملهــای غذایــی بــا اشــاره بــه اینکــه

مدیــرکل اداره اســتاتدارد اســتان تهــران از

و گفت که مقرر شده با کمک انجمن ،بازار لوازم
خانگــی کنتــرل شــود و محصوالتــی کــه احتمــاال ً

دولــت و قانونگــذاری مجلــس و بخشــی در تصمیمهای

به گفته ماکنعلی ،شــرایط بــرای نگهداری

از ســوی دیگــر ،حســن شــکوهی ،رئیــس اتحادیــه

تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی

پورابراهیمــی گفــت :بــرای حــل مشــکات کارگــران

کارگران ،کسری سنوات و ضریب سختی کار را به عنوان

چمدانــی و بــرای عرضــه برخــی محصــوالت خوراکــی در

اصفهان این پدیده را متوقف کردیم و هماکنون

دامپزشکی کشور به کشتارگاهها اعام کرده که

دام بــرای عشــایر کاهــش پیدا کــرد ،به طوریکه

مقــرر شــد این ســرفصلها با مکاتبــه شــورای کارگری به

تــا ایــن صنعــت بتواند با اقتــدار کار خود را پیــش ببرد تا

ظرفیتهــا اقدامــات الزم بــرای نوســازی نــاوگان

از ایــران نیــز بــه ایــن کشــور صــادرات شــده ،بــه صورت

طریــق دبی و برخی کشــورهای اروپایی بــرای بازار ایران

رئیس سازمان دامپزشکی کشور میگوید

مختلــف ایجاد کرده اســت ،گفــت :در این زمینه میتوان

اقتصاد و سایر وزارتخانهها است که باید همه کمک کنند

ســاالنه ،ســهمی بــرای نوســازی حمــل و نقل در

نظر گرفته شده که دولت باید با استفاده از این

کاالیــی ایــران بــه آمریــکا تقریبــا صفــر بــوده و آنچه که

کشــتارگاههای کشــور این اتفاق افتاده اســت و

انتقال مشــکات بــه مدیرعامل صنــدوق ،معاونت روابط

زغــال ســنگ تصمیمهــای فراوزارتخانــهای باید اخذ شــود

تولیــد رقابتپذیــر و تبصــره  14قانــون بودجــه

نماینــدگان اتــاق تهــران ،در ســالهای اخیــر صــادرات

انواع دارو که از آمریکا به مقصد ایران روانه میشــود،

او با تاکید بر اینکه صنعت زغال سنگ بدون متولی

به کار این صنعت در کرمان اشاره کرد.

تامین منابع مالی ،توانایی تولید اتوبوس ،کامیون،

دست دوم وارداتی خدمات پس از فروش ندارد

صنایع و معادن هم قرار دهند.اکبریتاالرپشتی

بــه گفتــه احمدرضــا فرشــچیان ،عضــو هیــات

واردات برخــی مکملهــای ورزشــی از ایــاالت متحــده

کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه از سه جهت امکان

به چالشهای مربوط به پنجهزار کارگر مظلوم مشــغول

تولید دانست و ادامه داد :از آنجا که خودروهای

خاطرنشــان کــرد :در مــاده  1۲قانــون رفــع موانع

نوسازی حمل و نقل را که باید برای تصویب به

خشکشده میشود.

رئیس سازمان دامپزشکی :دامدارها توان نگهداری تمام دامها را ندارند

بزرگترین چالش صنعت زغال این اســت که کارگران با

رهــا شــده و ایــن امر چالشهــای زیادی بــرای بخشهای

در مجلــس شــورای اســامی واردات خــودروی

شورای اقتصاد ارسال شود ،در اختیار کمیسیون

ســیزدهم از این اقدام جلوگیری کند ،افزود :در

بهگزارشخبرگزاریایرنا،عزتالهاکبریتاالرپشتی

با تشــریح نشســت کمیســیون صنایع و معادن

بتوانند خودروهای سنگین را به راحتی خریداری

دست دوم به کشور را توهین به مردم و ضرر به

جلسه دیروز تولیدکنندگان اعام کردند در صورت

شــد که وزارتخانههای صمت ،راه و شهرسازی و
دهند و بســته پیشــنهادی مربوط به راهکارهای

اینکه دولــت دوازدهم اجــازه واردات خودروهای

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را در اختیار
کمیسیون صنایع و معادن قرار میدهند.

منابع مالی مورد نیاز آنها فراهم شود و از سوی

کنند و در مضیقه قرار نگیرند.نماینده مردم تهران

سنگین دست دوم را داد که انتظار میرود دولت

تحوالت صنعت زغال شــاهد باشیم تا مشکات کارگران

درآمد بسیار کم و سختی بسیار زیاد کار میکنند.

تجارت ،راه و شهرسازی ،کشور و ...بررسی شد.

دیگر مکانیســمی پیشبینی شــود کــه رانندگان

کشور تا هفته آینده جمعبندیهای الزم را انجام

کــه وزارتخانههــای صمــت ،راه و شهرســازی و

بــا حضــور شــوراهای کارگــری معــادن زغال ســنگ کرمان

و اســتان در ســطح ملــی و اســتانی پرداخت و بیــان کرد:

توانســت بســتر قابــل توجهــی در ایــن عرصــه

صادرات کشور به همسایگان فراهم شود.

علــی نیکــزاد ،نایبرئیس مجلــس و نمایندگان

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان

به مردم و ضرر به تولید دانســت و عنوان کرد

رئیســی حــل مشــکات صنعــت زغــال کشــور امکانپذیر

بــه بیــان تفصیلی مشــکات صنعت زغال ســنگ کشــور

یــک توافــق بــرای صادرات شــیرینی و شــکات

انتظار داشت که بستر مساعدی برای افزایش

سو سازوکاری برای تقویت تولیدکنندگان و تامین

اسامی ،واردات خودروی دست دوم را توهین

بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا پورابراهیمــی در

در محــل وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی برگزارشــد،

این کشــور محدود است .در سالهای گذشته

همکاریهــای دو جانبــه و چند جانبه ،میتوان

معادن مجلس تصریح کرد :در این نشست مقرر

خودروســازان ،وزارتخانههــای صنعــت ،معدن و

جــدی کــه در مجموعههــای مختلــف امــروز پیــش آمــده

نشســت مشــترک بــا وزیر تعاون کار و رفــاه اجتماعی که

توجه به تعرفه باال ،صادرات کاالهای ایرانی به

فراهــم کنــد و بــا مذاکــرات مشــترک در قالــب

رئیس کمیسیون صنایع مجلس :واردات خودروی دست دوم
توهین به مردم است

زغال سنگ بدون متولی رها شده است
صنعت زغال ســنگ بدون متولی رها شــده اســت و این

آن

ســو،

میــزان

صــادرات

ایــران

بــه

ایاالتمتحدهآمریکا رقم ناچیزی در حدود 130هزار دالر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :صنعت
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس میگویــد که

دادههای گمرک ایران میگوید ،در ســال گذشــته

تحریمها از سویی به قدرت گرفتن برخی صنایع

ارزش افزوده باال در کل جهان شناخته میشود.

تراکتور ۳۵درصد گران شد

واردات دارو در برابر
صادرات مواد غذایی
به آمریکا

اســتاندارد اســتان تهــران خبر داد کــه در آن مقرر

وزیــر اعــام کــرد :از مجموعــه تصمیماتــی کــه در

صــورت گرفتــه یا در کارگاههای زیرزمینی ســاخته

کشور در دستور کار قرار میگیرد از پورابراهیمی حمایت

و از طریــق مراجــع قضایــی بــا آنهــا برخــورد شــود.
بنابراین نظارتها تشدید خواهد شد.

طاهری در پاسخ به سوالی درباره نصب برند

خارجی برای کاالهایی که در داخل تولید میشود،
گفــت :تــا چنــد مــاه گذشــته یکــی از مــواردی کــه

اســتاندارد کنترل میکرد ،برند بود؛ اما با مصوبه

شــورای عالی اســتاندارد نام تجاری از مدارکی که
اســتاندارد از واحدهای تولیدی اخذ میکند حذف
شده است؛ البته به این معنا نیست که هر کسی

میتوانــد بــا هــر برندی کــه میخواهــد تولید کند،

بلکه باید برند خود را به ثبت رسانده باشد.

بنابراین اگر استاندارد مشاهده کند که برند

درج شــده روی کاال بــه ثبــت نرســیده ،بــه عنــوان

تقلــب بــا واحــد تولیــدی برخــورد میکند.اخیــرا
انجمــن ملــی حمایت از حقــوق مصرفکنندگان با

تاکیــد بــر اینکــه لــوازم خانگــی تولیــد داخــل که با
برچســب برنــد خارجــی در بازار عرضه میشــوند،

بــه دلیــل ممنوعیــت واردات و همچنیــن اعمــال

تحریمهــا ،فاقــد اصالت خارجــی و فاقد تکنولوژی
روز شــرکت صاحــب برنــد خارجی هســتند ،تاکید

کرد که فروش این کاالها ،از جمله انواع برندهای
کرهای ،مصداق تقلب است.

موضوعــی کــه هنــوز هیــچ مرجــع قانونــی،

از جملــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و

ســازمان حمایــت دربــاره آن اظهــار نظــر نکــرده و

پیگیریهــا از ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان

و تولیدکننــدگان نیــز دربــاره سرنوشــت چنیــن

شــرکتهایی در هفتــه گذشــته بیپاســخ مانــده
است.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
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اخبـــــــــــــــــار

اخبـــــــــــــــــار

رئیسی از دبیر کل سازمان
اکو خواست موانع توسعه
همکاریهای کشورهای عضو
برطرف شود

ایسنا مدعی شد :دولت هر
ماه  ۷۵۰۰میلیارد تومان اوراق
جدید منتشر کرده است
جریــاناوراقفروشــیدولــتدرســالجارینشــان

میدهدکهدرماهحدود۷۵۰۰میلیاردتوماناوراقجدید

رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه تهــران بــرای

منتشــرکــردهومابقــیاصــلوســوداوراقگذشــتهبوده

گفــتکــهبایــدهــرگونــهمانــعومشــکلدرمســیر

بــه گــزارش ایســنا ،بــا کاهــش فــروش نفــت و در

اقتصادیکشــورهایعضواکودرســطحباالتروبرتری

اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد ولی در

همکاریهــایمنطقــهایاهمیــتویــژهایقائــلاســت،

است.

توسعههمکاریهابرطرفشودتاتبادالتومناسبات

آمدهــای نفتی در بودجه ،در ســالهای اخیــر روند فروش

انجامشود.

هــر حــال با وجود امتیازهایی که فــروش اوراق برای دولت

بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســتجمهوری،

داشــت ،برگشــت اصل و ســود آن در زمان ســر رسید و به

ناظــری» دبیــرکل ســازمان همــکاری اقتصادی(اکــو)

بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت .در سال

مناســبات و همکاریهای کشــورهای عضو را در آستانه

میلیاردی اوراق بدهی منتشــر کرد ولی در ســال جاری این

آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در دیــدار «خســرو

عبارتــی بدهــی ایجاد شــده بــرای دولت ،موضوعــی بود که

شناســایی و رفــع موانــع و مشــکالت افزایــش ســطح

گذشــته با توجه به کســری بودجه ،دولت حدود  100هزار

گروسی:آژانسهیچانحرافی
دربرنامههایهستهایایران
مشاهدهنکردهاست

برگــزاری اجــالس ســران اکــو ،ضــروری دانســت و اظهار
داشــت :باید هر گونه مانع و مشــکل در مســیر توســعه

همکاریها برطرف شود تا تبادالت و مناسبات اقتصادی

کشورهای عضو اکو در سطح باالتر و برتری انجام شود.
رئیسجمهــوری خاطرنشــان کــرد :هرکــدام از

اعضای سازمان اکو از ظرفیتهای اقتصادی فراوانی در
حوزههای مختلف برخوردار هســتند که فعال کردن آن
میتواند به رونق اقتصادی منطقه بینجامد.

رئیســی بــا یــاداوری ظرفیتهــای کشــورهای عضو

ســازمان همــکاری اقتصــادی اکــو در حــوزه انــرژی،
تجــارت ،حمــل و نقــل ،اقتصــاد دیجیتــال ،اقتصــاد دریا

و گردشــگری ،گفــت :برنامــه ریزیهــا و اقدامــات جامع
دبیرخانــه ســازمان اکــو برای فعال کــردن این ظرفیتها
میتوانــد رونــق اقتصــادی منطقــه و پیشــرفت و آبادانی
کشورهای عضو اکو را به همراه داشته باشد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه جمهوری اســالمی ایــران از

فعال شــدن و توســعه فعالیتهای سازمان اکو حمایت

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران

فعالیتهای هستهای ایران طبق معاهدات و

قالــب ســازمان همکاریهــای اقتصــادی اهمیــت ویژهای

هســتهایخودمصمماســت،گفــت:مطلبی

وی یــادآور شــد :دربــاره مــواردی کــه

 10هــزار مــگاوات بــرق هســتهای بــه ویــژه بــا

در ایــن دیــدار «خســرو ناظــری» دبیرکل ســازمان

بیــانکردنــدایــناســتکــههیــچانحرافــی

انجام شــده برای برگزای اجالس ســران ســازمان اکو در

نکردنــدوفعالیتهــایهســتهایایرانطبق

قائل است و از این فعالیتها حمایت میکند.

همــکاری اقتصادی(اکو) نیز گزارشــی از برنامهریزیهای
ترکمنستان ارائه کرد.

پانزدهمیــن نشســت ســران ســازمان همــکاری

اقتصــادی (اکــو)  ۷آذر به میزبانی ترکمنســتان در شــهر

عشق آباد برگزار میشود.

دولت رئیسی وارث بدهی
 ۹۲۱هزار میلیاردی
براســاسآمارهایرســمی،بدهــیدولتروحانی

مشــتملبــردولــتوشــرکتهایدولتــیدرســال۹۹

بالغبر۴۹درصدنســبتبهســال۹۸افزایشیافت،
دولــتســیزدهممیــراثدار۹۲۱هــزارمیلیــاردتومــان

بدهیاست.

بــه گــزارش فارس ،بدهی دولت تا پایان ســال 99

به  838هزار میلیارد تومان رسید.

براساس سامانه خزانه داری وزارت امور اقتصادی

و دارایی ،جمع کل بدهی دولت ثبت شــده در ســامانه
ســماد تــا پایــان ســال  99بیــش از  838هــزار میلیــارد

تومان بوده است.

از ایــن میــزان  2۷2هــزار و  5۷2میلیــارد تومــان

بدهی وزارتخانهها ،موسسات دولتی و طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای است.

بــاتاکیــدبــراینکــهایــراندراجــرایبرنامــه
کــهامــروزگروســیچندیــنبــاردرمالقــات
در برنامههــای هســتهای ایــران مشــاهده

معاهداتوضوابطدرحالانجاماست.

ضوابط در حال انجام است.

بهعنــوان مــدارک در اختیــار آژانــس کــه از
ســوی دشمنان ما منتشــر می شود ،سواالتی

را مطــرح کــرده بودنــد کــه بــه ایــن ســواالت

مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی ،با

اســت که کل مســائل فی مابین مســائل فنی

است و آژانس از مسائل سیاسی و نفوذهای

توطئهآمیزی که دشــمنان ایران برای پیشــبرد

برنامــه هســتهای ایران اعمــال میکنند ،تأثیر

پذیری ندارد.

کــرد :مــا امــروز تفاهــم کردیــم ایــن مــوارد را

خاتمــه بدهیم و با رویــهای که اتخاذ خواهیم

کرد که مذاکرات آن هم هنوز ادامه دارد ،این
موارد تداوم پیدا نکند.

اســالمی گفــت :موضــوع حائــز اهمیــت

این است که ایران در اجرای برنامه هستهای

خود مصمم اســت با توجــه به تاثیرات برنامه

معــاون رئیــس جمهــوری ادامــه داد:

هســتهای ایران در زندگی مــردم ،بتواند همه

چندیــن بــار در گفت وگــوی خود و در مالقات

گوناگون مورد بهره برداری قرار بدهد که این

مطلــب مهمــی را کــه امــروز آقــای گروســی
بیــان کردنــد ،این اســت که هیــچ انحرافی در

برنامههای هستهای ایران مشاهده نکردند و

ابعــاد فنــاوری هســتهای را در بخشهــای

در دستور کار ما است و آژانس در این راستا

به ما کمک خواهد کرد.

در بعضــی بخشهــا منفی اســت؛ فرآیندها در

۷8درصــد از پــروژٔه دولــت الکترونیــک در

در برنامــه ششــم توســعه مقــرر شــده بــود 2.8

و موسســات بیمهای فعال در نظام تامین اجتماعی) به

و برخی گزارشها حاکی از آن است که بهرهوری

همچنیــن بدهــی شــرکتهای دولت اعــم از جاری

دستگاهها طوالنی است و این منجر به کاهش

آمارهــای بانــک مرکــزی از وضعیــت بدهــی دولــت بــه
طبــق گــزارش خزانــهداری میزان بدهی ثبت شــده

۸۰درصدمنابعبودجهاستصرفحقوقو

اصالح شوند.

بــا تأکیــد بــر نقــش دولــت در ارتقــای بهــرهوری

و قانــون دارد ،درحالیکــه طبــق ارزیابیهــا،

دستگاههای اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.

توافــق کردیــم چند ماه دیگر برمیگردم تا کار

شد.

آن را ادامه دهیم.

نشست امروز در فضای مثبتی برگزار شده و

وی افــزود :همانطــور کــه میدانیــد بــه

نتیجهگیری مثبتی داشته باشد.

یکــی از چالشهــای کشــور را ادراک بیعدالتــی
پدیــده را «ســونامی تســری و همسانســازی»
تســری و همسانســازی حقوق و دستمزدشــان
نامناســب اقتصــادی و بخشــی از آن بــه دلیــل
خــود بیعدالتــی تفــاوت دارد؛ بیعدالتــی میان

بیعدالتی دروندستگاهی باید رفع شود؛ شعار

دولــت ،سیاســت و تکلیــف شــرعی ما رفــع این
بیعدالتی است.

وی از دستگاههای اجرایی کشور خواست

الزم را داشــته باشــند؛ وی گفــت :ما نیــاز داریم
بــرآورد دقیــق داشــته باشــیم و برای ایــن کار به
دادههای دقیق احتیاج داریم.

لطیفی ،یکی دیگر از مهمترین چالشهای

کشور را نارضایتی بهحق مردم از ادارات دانست

و خاطرنشــان کــرد :ما بایــد کاری کنیم که مردم

راضی باشند ،باید اندازٔه دولت را به اندازٔه یک
آیکون در گوشی مردم کوچک کنیم؛ مردم باید
بتواننــد هــر خدمتــی کــه میخواهنــد را در هــر
ســاعتی از شــبانهروز و در هــر جایــی کــه اراده

کننــد دریافــت کنند .تکریم مردم این اســت که
احتیاجی نباشد به دستگاههای اجرایی مراجعه

اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود داشت؛

و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است.

موضــع اخیــر میرکاظمــی  -رئیــس ســازمان برنامــه و

بودجــه  -بــه نوعــی واکنــش بــه ایــن جریــان بــود و وی در

آمــاری کــه اعالم کرد بر اینکه دولت بیــش از فروش اوراق
جدید به دنبال تســویه اصل و ســود اوراق گذشــته اســت
تاکیــد داشــت .طبــق اعالم میرکاظمــی دولت باید تا ســال

 1405حــدود  535هــزار میلیارد تومان بابت اصل و ســود

اوراق دولت قبل را پرداخت کند.

بررســی وضــع فــروش اوراق در مــدت اخیــر نشــان

میدهد که در آبان ماه  11هزار و  400میلیارد تومان بابت

اصل و ســود اوراق منتشــر شــده در گذشته پرداخت کرده
اســت .این در حالی اســت که  ۷500میلیارد تومان اوراق

کنند.

حجمزیادیازبودجهکهبهصورتناخالص
دســتمزدمیشــود،دســتدولتبرایانجام
پروژههایاولویتداروتوسعهزیرساختها

بستهمیشود.

در کنــار ناتــرازی سیســتم بانکــی ،تحریمها و
میشود.

عرضه بســته میشــود .دولتهای توسعه گرا
عمومــا ً حجــم قابــل توجهــی از بودجــه خود را

طریق صندوقها تأمین میشــود صرف شــده
اســت کــه ایــن رقم عــدد باالیی اســت و البته

مــد نظــر قــرار میدهند کــه آنهــا میتوانند در

امر موجب تولید ،اشــتغال و گردش مالی در

دولتــی صــرف حقــوق و دســتمزد میکنیــم.

نیــز تأثیــر گذار باشــند .بــرای نمونــه وقتی در

کشور ما ،دولت توان و مجال اینکه به سمت

مــواردی کــه به بحث تــراز پرداختهــا مربوط
وی ادامــه داد :از طرفــی دولتهــا در
بودجــه معمــوال ً یــک ســری سیاســتهایی را

دولــت در ســال  99حــدود  ۷00هزار میلیــارد تومان آن
همچنین نسبت به بدهی سال  98به مبلغ  4۷6هزار

گفتگــو بــا مهــر در خصوص تأثیــرات گوناگون

از بدهــی  1162هــزار میلیــارد تومانــی شــرکتهای

ناکارآمــد و سیســتم ناقــص دولتــی و اداری

بودجــه در نظــر گرفته میشــود که تســهیالت
تکلیفــی در حوزههایــی کــه اصــال ً بــرای رشــد

نسبت به مدت مشابه سال قبل  60درصد رشد نشان

داشــته اســت؛ امــا اگــر بخواهیــم دقیقتــر به

مراجــع تاییدکننــده مجموعــا بدهــی دولــت و

تفکیــک کــرده و تأثیــر بودجــه بر هریــک را به

دانســته و آن را تاییــد کردهانــد در حالــی کــه بیــش از

بودجــه ســند سیاســت گــذاری و برنامهریــزی

بودجــه اندیشــکده اقتصــاد مقاومتــی در
بودجــه بــر اقتصاد کشــور گفــت :بودجهریزی
مــا نقش پررنگــی در بحرانهــای اقتصادی ما
مســئله نــگاه کنیم باید بحرانهــای موجود را

شــرکتهای دولتی را  921هزار و  523میلیارد تومان

طــور جداگانهای بررســی کــرد .از آن جایی که

 2000هــزار میلیــارد تومــان بدهــی ثبــت شــده وجــود

کشــور اســت ،تأثیــرات ذوابعــادی بــر تمامــی

بدهــی تاییــد شــده دولــت و شــرکتهای دولتــی

کانالهایــی کــه بودجــه از طریــق آن میتواند

داشــت .عــالوه بــر آن بایــد تاکیــد کــرد؛ خزانــهداری 46

داشــته باشــد ،کســری بودجه اســت .کســری

است.

افزایــش خلــق نقدینگــی و تــورم اســت؛ البته

بخشهــای مختلــف اقتصــادی دارد .یکــی از
بیشــترین تأثیرگــذاری را بــر اقتصــاد کشــور
بودجــه یکــی از عوامــل اصلــی و تأثیرگــذار

کشــور مؤثر نیســت به بانکها تحمیل شود،

بانکهــا دچــار کســری شــده ،ترازنامــه آنهــا

بــه هــم ریختــه و مجبور میشــوند کــه اضافه
برداشت از بانک مرکزی داشته باشند که این
اقــدام به معنای افزایش پایه پولی ،نقدینگی

و تورم است.

تبدیلبودجهعمرانیکشور
بهحقوقکارمنداندولت

دار ،توســعه زیرســاختها و تحریک تقاضا و

صــرف امــوری کــه قیــد شــد ،میکنند کــه این

دولــت میشــود .امــا با این شــرایط بودجه در
سیاستهای توسعهای برود را ندارد.

نیــز چیــزی حــدود  300هــزار میلیــارد تومــان

حقوق و دستمزد پرداخت میکنند.

اول بودجه که حدود  800هزار میلیارد تومان
بوده ،حدود  200هزار میلیارد مستقیما ً ذیل

جبــران خدمــات کارکنــان دولــت بــرای حقوق

هزینههــای حقــوق و دســتمزد در ســال آینده

ســالهای گذشــته  80تــا  90درصــد بودجــه،

و دســتمزد پرداخــت کردهایــم و حــدود 120

سهم هزینههای جاری بوده و  10درصد سهم

بازنشســتگان صرف شــده اســت .از طرفی در

خصــوص بخشــنامه بودجــه  1401زمانــی کــه

هــزار میلیــارد تومــان نیــز بــه پرداخــت حقوق

جــدول  ۷بودجــه ،فصلهایــی کــه به تشــریح
برنامــه دســتگاهها میپردازد ،نشــان میدهد

گفــت :زمانــی کــه حجــم زیــادی از بودجــه که

طبــق گــزارش ایــن مرکز از مجمــوع  800هزار

اســت ،صــرف حقــوق و دســتمزد میشــود،

تخمیــن زده میشــود کــه شــرکتهای دولتــی

گفــت :بودجــه مــا بــه دو بخش بودجــه جاری
و بودجه عمرانی تقســیم میشــود .عموما ً در

وی یکــی دیگــر از اثــرات مخــرب بودجــه

بــه صــورت ناخالــص  80درصد منابــع بودجه

غیر از عددی است که ساالنه در شرکتهای

وی بــا اســتناد بــه گــزارش مرکــز

برنامههایــی نیــز کــه در بودجــه جــاری دولت

را در حــوزه تولیــد و اشــتغال دانســت و

کارمند دولت و  3میلیون بازنشستهای که از

عباســپور در خصــوص پیــش بینیهــای

پژوهشهای مجلس افزود :از مجموع سقف

هســتند نیــز بــه حقــوق و مزایــا بــر میگــردد.

میلیــارد تومانــی کــه بودجه  1400داشــتهایم،
تقریبــا ً  5۷0هــزار میلیــارد تومــان بــه صورت

رونــد پرداخــت  11هــزار و  400میلیاردی تومانی بابت

اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد
و حدود  45هزار و  600میلیارد تومان باید پرداخت شــود
کــه وضعیــت فروش اوراق جدیــد برای تامین منابع بودجه

تکلیف مشخصی ندارد.

راهاندازی سامانه صدور
کارت سوختهای المثنی
تا پایان هفته
مدیرســامانههوشمندســوختشرکتملیپخش

فرآوردههــاینفتــیازراهاندازیســامانهصدورکارتهای

سوختالمثنیتاپایانهفتهخبرداد.

بــه گــزارش ایســنا ،مســعود رضایــی در گفتوگویــی

تلویزیونــی گفــت :صــدور کارتهــای هوشــمند ســوخت
المثنــی از طریــق سرویســی مشــترک بیــن وزارت نفــت و

بانک اطالعاتی پلیس راهور ناجا انجام میشــود و اختالل

سراســری ســبب شــد ایــن ارتبــاط را بهدلیل حفــظ امنیت

دو سیســتم قطــع کنیــم .وی ادامــه داد :همــکاران مــن در
کنــار عزیــزان پلیــس راهــور ناجــا طراحیهــای امنیتی این
پیونــد ارتباطــی را بازبینــی کردنــد و انشــاءهللا تــا پایــان

هفته ســامانه راهاندازی میشــود ،بنابراین هموطنانی که

کارتهای سوختشــان مفقود شــده میتوانند به پلیس +
 10مراجعه کنند.

مدیر ســامانه هوشــمند سوخت شــرکت ملی پخش

فرآوردههــای نفتــی با یاداوری فرآیند صــدور گفت :فرآیند
صدور به شــیوه گذشــته انجام میشــود ،یعنی هموطنان
میتواننــد بــا مــدارک مربوط به خــودرو ،مالــک و بیمهنامه

مراجعه کنند.

رضایــی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه از ســال 1385

راهانــدازی شــده بــود و بــا توجه بــه محدودیتهایــی که از

نظر تکنولوژی وجود دارد ،اما وزارت نفت پروژههای ارتقای
امنیت سامانه را در دستور کار قرار داد ،تصریح کرد :برای
ارتقای امنیت ســامانه با عزیزان ســازمان پدافند غیرعامل
در ارتباط هستیم .وی بیان کرد :با ممیزیهایی که توسط

پدافنــد غیرعامــل انجــام شــده بحــث ارتقــای امنیــت را در

دســتور کار قــرار دادیــم و با جدیت پیگیری میکنیم .مدیر
سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای

نفتی درباره تعداد صدور کارت سوختهای المثنی ،اظهار

کرد :در شرایط عادی مراجعات به پلیس  10+بین  5تا 10

هزار درخواســت بوده اســت ،البته برای حدود  100تا 150
هزار نفر آمادگی صدور کارت را داریم.

رضایــی در پایــان اظهار کــرد :به مقدار کافی کارت در

دســت دولت بــرای انجــام پروژههــای اولویت

ســید عبــاس عباسپــور ،کارشــناس

درصد از بدهی ثبت شــده در ســامانه ســماد را پذیرفته

مشترکمان را در زمینه شفافسازی و تداوم

وی تاکیــد کــرد :تــالش مــا این اســت که

مســتقیم صــرف حقــوق مزایــای  2.3میلیــون

شــاخصهای دیگری مانند شاخصهای پولی

نســبت به دوره مشــابه ســال  98حدود  49درصد رشد

پیــش کــه ایــران آمــدم بــا جمهــوری اســالمی

گالسکو هم به طور مفصل درباره آن صحبت

عباسپور،کارشناسبودجه:بودجهعمرانیکشورصرفحقوقکارمنداندولتمیشود
کارشــناسبودجــهگفــتکــهزمانیکه

دارد.

ســازمان انــرژی اتمــی ایــران گفــت :چنــد مــاه

موضوعی بود که چند وقت پیش در نشست

هــم بــا قدردانــی از دعــوت و میزبانــی رئیــس

پــاک را بتوانیــم در اختیار همه بگذاریم .این

هســتیم.دولت الکترونیــک یکــی از حوزههایــی

موسســات عمومــی غیردولتــی و ســازمانها ،صندوقها

میدهد.

مدیــر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی

بــه تولیــد انــرژی پــاک کمک کند و ایــن انرژی

مــردم و دولتیهــا ،بیعدالتی بین دســتگاهی و

بهعنــوان یــک ضــرورت بــرای برونرفــت از

اشــخاص حقوقــی خصوصــی ،تعاونــی ،نهادهــا و

دولتــی  224هــزار میلیــارد تومــان آن تاییــد شــده کــه

تعریف کنیم که با توجه به تغییرات اقلیمی،

و مقررات فروکاســته اســت ،لذا در این سالها

به گزارش ایســنا ،لطیفی،رئیس ســازمان

بهــرهوری باشــد ،امــا اکنــون و پس از پنج ســال

میلیارد تومان حدود  31.6درصد رشد یافت.

بــود طــوری چشــم انــداز برنامــه هســتهای را

ادراک بیعدالتــی اســت .ادراک بیعدالتــی بــا

تقریباهیچ دستاوردی در حوزه بهرهوری نداریم

تاییــد شــده و  13.9درصــد تولید ناخالــص داخلی بود و

آن هســتیم و در همیــن ســفر هــدف مــا ایــن

هر مسئولی سر کار آمده ،خواسته کار جدیدی

اســت کــه طــی  20ســال ،نزدیــک بــه  60مقرره

به تایید برسد.

و رئیــس ســازمان انرژی اتمی درحال بررســی

هســتند ،بخشی از این اتفاق به دلیل وضعیت

درصد از هشت درصد رشد اقتصادی ،در حوزٔه

از کل بدهی  838هزار میلیارد تومانی ثبت شده

گروســی گفت :موضوعاتی هست که ما

ادامــه داد :بــه مرور زمان ،ســاختار و تشــکیالت

بــا فراوانــی قانــون و مقــرره و بروکراســی مواجه

باید براســاس دســتورالعمل نحوه رسیدگی به بدهیها

بتوانیم زمینههای مشترکی را پیدا کنیم.

گذاشــتهام؛ بســیاری از دســتگاهها بــه دنبــال

بدهــی دولــت بــه ســایر اشــخاص حقوقی (شــامل

بانکها و سایر نهادها قابل قبول نیست.

و مناســبات را بــا ایــن نــگاه ادامــه دهیــم کــه

پروژهدولتالکترونیکدردستگاههایاجرایی

منفعــت ،ســلف و اســناد خزانــه اســالمی بالــغ بر 2۷۷

ایــن ارقــام نیــاز بــه حسابرســی و تاییــد دارد و برخــی

دنبــال آن هســتیم تــا کار را تــداوم ببخشــیم

رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور

مشــکالت در کشــور ،اظهار کرد :بــا وجود اینکه

دولتی بیش از  2000هزار میلیارد تومان گزارش شد.

امروز صبح داشــتیم بســیار فشــرده بود و به

از ســوی مــردم دانســت و گفــت :مــن اســم این

انجــام دهــد کــه آن کار را هم بــه تدوین قوانین

از نــگاه ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت اقتصاد

ســازمان انــرژی اتمی گفــت :صحبتهایی که

بــرای تغییــر در ضرایــب حقوقهای ســال آینده

اداری و اســتخدامی کشــور با یادآوری بهرهوری

رسیده است در مجموع کل بدهی دولت و شرکتهای

ادامهمیدهیم

اتمــی بــا اشــاره بــه مذاکــرات خــود بــا رئیــس

طبــق اعــالم معــاون رئیــس جمهــوری،

عریض و طویلی در دولت شــکل گرفته اســت؛

و غیرجــاری بالــغ بــر  1162هــزار میلیــارد تومــان به ثبت

کردنزمینههایمشترک

مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انــرژی

بهــرهوری میشــود؛ لــذا الزم اســت فرآیندهــا

بدهــی دولــت بــه دارانــدگان اوراق بهادار اســالمی

مبلغ  6۷هزار میلیارد تومان

گروسی:مناسباتراتاپیدا

به مالقات وزیر امور خارجه هم بروم.

رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور

بدهــی دولــت بــه بانکهــا و موسســات اعتبــاری

هزار و  291میلیارد تومان

ایران بتوانند در راســتای توســعه و گســترش

جدید تا چند ساعت دیگر این افتخار را دارم

تا نســبت به ســاماندهی دادههای خود اهتمام

وضعیتنامناسبیدارد.

از جملــه اوراق مشــارکت ،اوراق اجــاره ،اوراق مرابحــه،

صاحب صنعت را تشویق و پشتیبانی خواهد

منظــور تــداوم و تعمیق گفــت وگوها با دولت

رئیسسازماناداریکشور۷۸:درصدپروژهدولتالکترونیک
دروضعنامناسبیاست
ارزیابیهــانشــانمیدهــدکــه۷۸درصــداز

غیربانکی  85هزار و  114میلیارد تومان

کنیــم و آژانــس کشــورهای دارای تکنولوژی و

پرداخته و بسته شده است.

رئیــس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشــان

کــرد :نکتــه حائز اهمیت برای ما و آژانس این

تــا  300مــگاوات اســت را بایــد در ایران ایجاد

ظرفیت برق اتمی به کشور ما کمک کنند.

بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد اســالمی در

اشــاره بــه مذاکــرات خــود بــا گروســی اظهــار

نیروگاههــای کوچــک کــه ظرفیــت آن حداکثر

کــرد بــا اســتفاده از ظرفیــت صنعتــی ،صنایع

شــده گذشــته اســت کــه در برجــام بــه آنهــا

نشســت خبــری مشــترک بــا رافائــل گروســی

همچنیــن ابالغــی وجــود دارد کــه مــا حداقــل

پاســخ داده شــده اســت؛ بخشهایی مانده و
بخشهایی هم کال ًمربوط به مســائل بســته

بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی  135هــزارو 940

میلیارد تومان ثبت شد.

اســت ،در همین جریان حواشــی زیادی در رابطه با ارتباط

جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است.

رئیــس ســازمان انرژی اتمــی اظهار کرد:

میکنــد ،افــزود :تهران بــرای همکاریهای منطقه ای در

رونــد کنــد شــد و آنطــور که انتظــار میرفت اجرایی نشــده

بودجــه عمرانــی بــوده اســت .بــرای نمونــه در
دولــت یــک رشــد اقتصــادی  8درصــدی را در
دســتور کار قــرار میدهــد ،احتمــاال ًقصد دارد
کــه ســهم بودجه عمرانــی و بودجه اســتانها
را افزایش دهد .در موضع گیری های رســمی

و غیررســمی مسئوالن دولتی نیز این مواضع
دیده شــده اســت و احتمال دارد سهم بودجه

عمرانی از بودجه جاری بیشتر باشد.

کشــور موجود اســت و هیچ مشــکلی برای صدور کارتها
نداریم.

طرح ممنوعیت صادرات نفت
آمریکا روی میز کاخ سفید
یــکنمایندهمجلــسآمریکامیگویــددولتبایدن

درحالبررسیطرحممنوعیتصادراتنفتاینکشور

است.

بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از بلومبــرگ ،رو خانــا،

نماینــده دموکــرات کنگــره آمریــکا از ایالــت کالیفرنیا ،قبال

پیشنهاد داده که دولت آمریکا با هدف پایین آوردن قیمت
نفــت و متعاقبــا فراورده های نفتی در این کشــور صادرات

نفــت را ممنوع کند .حاال مدعی شــده کــه دولت بایدن در

حال بررسی این طرح است.

خانــا گفتــه اســت کــه بــا نظــر برخــی کارشناســان و

تحلیلگران که گفتهاند ممکن است این طرح اثر معکوس
بگذارد مخالف است.

به طور کلی دولت بایدن در حال بررســی طرح های

مختلــف از جملــه اســتفاده از ذخایر نفت اســتراتژیک این

کشور برای کنترل قیمت نفت در بازار جهانی است.

وی بــه خاطــر بــاال رفتن قیمــت بنزین در این کشــور

تحت فشــار افکار عمومی و احزاب مخالف اســت .در حال

حاضــر قیمت هر گالن بنزیــن در ایالت کالیفرنیا به 4.68

دالر معادل لیتری حدود  33هزار تومان رسیده که نسبت
به سال گذشته حدود  50درصد افزایش یافته است.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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«همت» شرط اخذ مجوز تامین سرمایه شد

کوتاه از بانک و بیمه

افتتاح مدرسه امید تجارت
در روستای ریگون سپیدان
با مشــارکت بانک تجارت مدرســه ســه کالســه امید

تجــارت در روســتای ریگــون از توابع شهرســتان ســپیدان

استان فارس با حضور مقامات استانی افتتاح شد.

به گزارش روابطعمومی بانک تجارت ،این مدرسه با

در سایت روزنامه بخوانید:

مشــارکت 2میلیارد ریالی

بانک تجارت در زمینی به
مساحت 1500متر مربع و

با 330متــر زیربنا احداث
شــده اســت و شــامل سه

کالس درس ،آزمایشگاه،
نمازخانــه و دفتر مدیریت

بر اساس مصوبۀ هیأتمدیره سازمان بورس ،سرمایه نهادهای مالی دارای مجوز که سرمایۀ آنها کمتر از کف
اعالم شده است ،مکلفاند تا پایان خرداد سال  ،1402سرمایۀ خود را به مبالغ تعیینشده افزایش دهند

دانشآمــوزان

امیــد تجــارت ریگــون و اهدای بســتههای کمکآموزشــی و
لوازمالتحریر از سوی بانک تجارت افتتاح شد.

بــورس و اوراق بهــادار ،بــا توجه به تغییر شــاخص قیمتها طی

طرحهای اقتصادی اســتان گلســتان از تخصیص اعتبار به

و کار و خرید فضای اداری ،در خصوص افزایش حداقل سرمایه

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک توســعه تعــاون،

سالهای اخیر ،ریسکها ،نیازمندیها و منابع مورد نیاز کسب

میزان 1700میلیارد ریال به این طرحها خبر داد.

نهادهای مالی تغییری اعمال کرد.

امیرهوشــنگ عصــارزاده،

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازار ســرمایه (ســنا) ،ایــن مصوبه

در بازدیــد از طرحهــای

شــرکتهای تأمیــن ســرمایه ،گــروه خدمــات بــازار ســرمایه،

گلستان اظهار کرد :استان

روز گذشــته بــه متقاضیــان دریافــت مجــوز تأســیس و فعالیــت

اقتصادی و تعاونی اســتان

سبدگردان ،مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطالعات ابالغ شد.

در بخشهــای صنعــت،

«حداقل ســرمایه شــرکتهای تأمین ســرمایه مبلغ ده هزار

خدمــات حائــز مزیتهــای

حداقل سرمایۀ ثبت و پرداختشدۀ شرکتهای سبدگردان،

مالــی طرحهــا میتواند در

شرایط این تغییرات به شر ذیل است:

( )10،000میلیارد ریال تعیین شد.

ویــژهای اســت کــه تامیــن
توســعه تولیــد و ایجــاد اشــتغال اســتان موثر واقع شــود.او

یکصد میلیارد ریال ،هشــتاد میلیارد ریال و شــصت میلیارد ریال

افــزود :بانک توســعه تعاون حدود چهــار هزار میلیارد ریال

ســرمایه پرداختشــده و نیــز جمــع حقــوق صاحبــان ســهام

گلســتان پرداخــت کــرده اســت و طی هشــتماهه ابتدایی

تســهیالت طی سال گذشــته به بخشهای مختلف استان

شــرکتهای متقاضی تبدیل به شــرکتهای ســبدگردان ،مشــاور

ایرانی طی هفتماه نخســت ســال جاری زندگی مشترک

خود را با تسهیالت قرضالحسنه این بانک آغاز کردند.

بــه گــزارش پایــگاه

اطالعرســانی بانک ســپه،
آیتالــه ابراهیمــی ،مبلــغ

کل تســهیالت پرداختــی

بانــک ســپه در قالــب

قرضالحســنه ازدواج طی
هفتمــاه نخســت ســال

1400را 48هــزار میلیــارد

ریال اعالم کرد .او با بیان

ســال 1400نیــز بالغ بــر 3500میلیــارد ریال بــه تعاونگران،

سرمایهگذاراری و پردازش اطالعات مالی نباید به ترتیب از مبالغ

کارآفرینان و عموم پرداخت شده است.

کمتر باشد.

رشد  84درصدی پرداخت
تسهیالت به صنایع وابسته و
خدمات کشاورزی
در هشتماهه سال 1400

یکصد میلیارد ریال ،هشــتاد میلیارد ریال و شــصت میلیارد ریال
درمورد آن دســته از متقاضیانی که عالوه بر فعالیت اصلی

خــود ،اقــدام بــه اخــذ مجــوز فعالیــت دیگــری میکننــد ،حداقــل

تأسیس ،تأمین و تأدیه شود.

ســرمایهگذاراری و پــردازش اطالعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد

تأســیس یــا مجــوز فعالیــت تأمیــن ســرمایه ،گــروه خدمــات بــازار

اخــذ مجوزهــای فعالیت مشــاور عرضه و مشــاور پذیــرش هر یک

مالی ،مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ نمودهاند و سرمایۀ آنها

حداقل ســرمایۀ الزم برای تأســیس شــرکت «گروه خدمات

پایان خرداد ماه ســال  ،1402ســرمایۀ خود را به مبالغ تعیینشــده

مذکــور ،موظفنــد کــه تا پایان شــهریور مــاه  ،1401حداقــل نیمی از

ســرمایۀ اضافــی بــرای مجوزهــای فعالیــت ســبدگردانی ،مشــاور

آن دسته از نهادهای مالی که در حال حاضر موافقت اصولی

میلیارد ریال ،هشــتاد میلیارد ریال و شــصت میلیارد ریال و برای

ســرمایه ،سبدگردانی ،مشــاور ســرمایهگذاراری ،پردازش اطالعات

ســرمایه ،بــا حضــور حداقــل  3نهــاد مالــی کــه  2مــورد آن،

بیست میلیارد ریال تعیین شد.

کمتــر از حداقلهــای مذکور در بندهای فوق میباشــد مکلفاند تا

ســرمایهگذاراری ،شــرکت کارگــزاری ،شــرکت پــردازش اطالعــات

بــازار ســرمایه» ،مبلــغ  500میلیــارد ریال اســت که بایــد در زمان

در ایــن مصوبــه افزایــش دهند .الزم به ذکر اســت؛ نهادهای مالی

کسری سرمایه فعلی تا سرمایه مصوب را تأدیه کنند.

صــدور موافقــت اصولــی بــا تاســیس گــروه خدمــات بــازار

شــرکت تأمیــن ســرمایه ،شــرکت ســبدگردان ،شــرکت مشــاور
مالی هست و عملکرد آن به تایید معاونت نهادهای مالی رسیده

است ،امکانپذیر است».

برنامههای حمایتی بانک سپه از ازدواج جوانان و همسویی
ایــن بانــک در برنامــه جامــع عملیاتــی ســاالنه خــود بــرای

تســهیالت قرضالحســنه ازدواج برای واجدان شرایط را در

دستور کار دارد.

ابراهیمــی از متقاضیــان تســهیالت قرضالحســنه

ازدواج خواســت بــا تکمیــل مــدارک خــود بانــک ســپه را در
پرداخــت ســریعتر ایــن تســهیالت یــاری کننــد .مدیرعامــل

بانک سپه حداکثر میزان تسهیالت پرداختی قرضالحسنه

ازدواج برای هر یک از زوجین را 700میلیون ریال اعالم کرد

و افزود :کارمزد این تسهیالت چهار درصد و با بازپرداخت
حداکثر 10سال (120ماهه) با ضامن معتبر است .او یادآور

شــد :زوجهــای جوانی کــه تاریخ عقد آنهــا از اول فروردین
ســال 1397بــه بعــد در دفاتر ثبت شــده اســت ،میتوانند

بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات بــرای دریافــت تســهیالت
قرضالحسنه از بانک سپه اقدام کنند.

عدالت گفت :مقرر شــد تا پیشــنهادات نهایی پس از اخذ مجوز از
طریق شــورای عالی بورس به شــرکتها ابالغ شــود که در یکی دو

در بخش مانده تسهیالت طی 7ماهه گذشته است.

بــا ابراز خرســندی از ارتقــاء دیگر شــاخصهای عملکردی

بانــک طــی این مــدت اظهار کــرد :با تدوین سیاســتهای
هوشمندانه ،برنامهریزی

مــدون و تــالش تمامــی
توانســتیم
و

مناســبی از عملکرد بانک
را بــه نمایــش بگذاریــم.
ایمانــی بــا بیــان بهبــود

عملکردها و موفقیتهای
بانــک در شــاخصهای

عملکردی ،افزود :با وجود تمام محدودیتها ،بانک سینا
در تمــام شــاخصهای عملکــردی در حوزه منابــع ،اعطای
تسهیالت و کاهش نسبت مطالبات موفقیتهای خوبی

را کســب کــرده؛ بطوریکه اثرات مثبــت آن در صورتهای
مالی مشهود است .مدیرعامل بانک سینا همچنین ادامه

که در یکی دو ماه آینده بســتر فنی برای انجام آن آماده میشــود

وزارت اقتصاد ،شرایط حراج اوراق اسالمی برای

تا همه شــرکتها بتوانند ســود خود را از این طریق به ســهامداران

تأمیــن ســرمایهها ،صندوقها ،بیمههــا و صندوقهای

شرکتها سود سهام را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند.

کرد.

پرداخــت کننــد؛ البتــه در آینــده الزامــی خواهیــم گذاشــت تــا همه

بازنشســتگی بــا هماهنگــی ســازمان بــورس را اعــالم

توسعهبخشی ،سیاست سازمان بورس
در اعطای مجوزها

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،وزارت اقتصــاد

بهنیابــت از دولــت در اطالعیــهای شــرایط حــراج اوراق
اســالمی دولت را اعالم کرد.

او ادامــه داد :اکنــون کمیتههای مربــوط به اخذ مجوز در حال

بــر ایــن اســاس ،وزارت اقتصــاد از همــه نهادهای

«موافقــت اصولــی» یک کارگزاری در جلســه هیأتمدیره ســازمان

ســرمایهگذاری و شــرکتهای بیمــهای و صندوقهــای

عشــقی بــا بیــان اینکــه ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت و

درخواســت و نرخ تعهد پذیرهنویســی را در روز اعالمی

بررســی درخواســتهای ارائهشــده هســتند ،دوشــنبه نیــز مجــوز

مالی از جمله شــرکتهای تأمین سرمایه ،صندوقهای

بورس برای تاسیس کارگزاری صادر شد.

بازنشســتگی دعــوت کــرد تقاضاهــا شــامل مبلــغ مورد

عشــقی در مورد مشــکل برگزاری مجمع برخی از شرکتهای

درخواســتهایی کــه از قبــل ارائــه شــده اســت در حــال بررســی

در جــدول فــوق در ســامانه مظنهیابی شــرکت مدیریت

تصمیمگیری شــود ،بســته کامل ســهام عدالت شــامل شرکتهای

درخواست پاسخ داده شده و سه درخواست رد شده است و سایر

مجــاز در ســامانه معامــالت فرابــورس) ثبــت کننــد،

سرمایهگذاری استانی ،بیان کرد :در مورد شرکتهای استانی باید

به گزارش روابطعمومی بانک سینا ،سیدضیاء ایمانی،

رویکــرد

هیأتمدیره سازمان بورس درباره آخرین وضع پرداخت سود سهام

میکنیم ،هرچند تصمیم نهایی با شورای عالی بورس است.

همــکاران ،عملکردهــا در ایــن بانــک حاکــی از تحقــق

همــکاران

سود امسال از طریق سپردهگذاری مرکزی پرداخت شود.

بــه گــزارش ایرنــا از ســنا ،مجیــد عشــقی در حاشــیه جلســه

امســال نیــز بــا الهام از همان رویه ســود ســهام عدالــت را پرداخت

84درصدی اهداف درکل بودجه و تحقق 94درصدی هدف

درخشــان

باید در شورای عالی بورس پیشنهاد شود تا پس از مصوب شدن

عدالت در هر دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم وجود داشــت که

صــف و ســتاد در تبریــز گفــت کــه با تــالش و اراده جمعی

در سایت روزنامه بخوانید:

به گفته رئیس سازمان بورس ،تقسیم سود سهام عدالت را

او افزود :ســال گذشــته رویه برای پرداخت ســود ســهامداران

مدیرعامــل بانــک ســینا در همایش یــکروزه مدیران

شرایط حراج اوراق
اسالمی از سوی وزارت
اقتصاد اعالم شد

رئیس سازمان بورس بیان کرد :تصمیمگیری
برای تقسیم سود «سهام عدالت» نیازمند تصویب
شورای عالی بورس

ماه آینده این کار انجام خواهد شد.

تحقق  84درصدی اهداف
بانک سینا در  7ماهه اول
سال 1400

ســرمایهگذاری سهام عدالت ،شرکتهای غیربورسی و موضوعاتی

شــامل فروش ســهام و دیگر موارد در دســت تهیه است و جلسات
آن برگزار میشود و امیدوارم به جمعبندی برسیم.

رئیس ســازمان بورس تاکید کرد :ســود شــرکتهای  36گانه

از ســبد ســهام عدالت دریافت و بهطور مستقیم و غیرمستقیم به
وکالت از شــرکتهای ســرمایهگذاری استانی پرداخت میشود ،اما

درباره ترکیب هیأتمدیره و مجامع این شرکتها باید تصمیمگیری
شود.

 270شرکت از طریق سجام سود پرداخت کردند
او در مورد پرداخت ســود ســهام شــرکتها از طریق ســامانه

هســتند ،گفت :تاکنون از  38درخواســت تاســیس کارگزاری چهار

فنــاوری بــورس تهران (قابل دسترســی بــرای کارگزاران

درخواستها نیز در حال رسیدگی هستند.

همچنیــن حداقــل حجــم هــر ســفارش برابــر بــا 500

رئیس ســازمان بورس بیان کرد :این درخواســتها به مرور و

میلیارد تومان است.

بــا دقــت برای رعایت همه الزامها بررســی میشــوند ،همچنین در

طبــق هماهنگی با ســازمان بورس ،ثبت مظنه در

و نظر نهایی را اعالم کنیم .او اظهار کرد :دســتورالعملهای اعطای

قبول تعهد خرید است و در صورت استنکاف از ایفای

مــدت یــک ماهــی کــه از دوره جدیــد هیأتمدیــره میگــذرد تــالش

و مقــررات مربــوط از جملــه قانــون بــازار اوراق بهــادار

تالش هستیم تا هفتهای یک تا  2مجوز را در هیأتمدیره بررسی

ســامانه مذکور از ســوی نهادهای واجد شرایط بهمنزله

مجــوز در همــه نهادهــای مالی به طور دقیق بررســی میشــوند ،در

تعهــدات اعالمــی در موعــد مقــرر ،مشــمول قوانیــن

کردیم با دقت بیشتری مجوزها را بررسی کنیم و نظارت کافی برای

خواهد شد.

تاسیس شرکتهای کارگزاری داشته باشیم.

نهادهــای مالــی تحــت نظــارت ســازمان بــورس بــا

عشــقی ادامــه داد :در صــدور مجــوز موافقــت اصولیهــا،

رعایــت مفــاد اساســنامه و مقــررات ناظــر بــر فعالیــت

حداقلهایی از نظر سابقه کاری در صنعت ،توان مالی و تحصیالت

نهادهــای مالــی میتواننــد بــرای ثبت مظنه در ســامانه

سجام ،گفت :پیش از این هر شرکت استانی برای پرداخت سود،

در نظر گرفته شده است که برای گرفتن مجوز باید کسب شود.

این موضوع مطرح شد تا شرکت سپردهگذاری ،دریافت و پرداخت

نهادهــای مالــی راهانــدازی میکننــد ،اما اکنون بحث دربــاره اعطای

یــا بخشــی از درخواســتهای ثبتشــده مختــار اســت.

دهد.

است.

قــرار میگیــرد ،موظفنــد حداکثر تا دو روز کاری پس از

رویــه مخصــوص بــه خــود را داشــت ،امــا در یکی دو ســال گذشــته

سودها را از طریق اطالعاتی که در سامانه سجام وجود دارد ،انجام
عشــقی اضافهکرد :پارســال نزدیک به  130شــرکت و امســال

نیز حدود  270شــرکت ســود ســهام خود را از طریق سامانه سجام
پرداخت کردند.

رئیــس ســازمان بــورس اظهــار کــرد :برخــی از شــرکتها برای

پرداخت سود سهام خود از طریق سامانه سجام درخواست دادند

اقدام کنند.

رئیــس ســازمان بــورس افــزود :صندوقهای ســرمایهگذاری را

وزارت اقتصــاد دربــاره پذیرش یــا رد پذیرش تمام

مجوزها نهادهای مالی مانند شرکتهای کارگزاری و سبدگردانها

همــه متقاضیانــی کــه پیشــنهادهای آنهــا مــورد تأییــد

عشــقی پیــش از ایــن دربــاره توزیع ســود نقدی شــرکتها از

اعــالم ،بــرای ارائه نســخههای تکمیلشــده قراردادهای

رئیس کمیســیون اصل  90مجلس شــورای اسالمی صورت گرفت،

نیاز اقدام کنند .باید همه ســفارشها بهصورت معتبر

مشتریان (سجام) با اولویت باال در دستور کار قرار گرفته است.

ایســتگاه معاملهگر مستقل بانک مرکزی است.

طریــق ســامانه ســجام گفتــه بــود :پیــرو مذاکراتی که در جلســه با

تعهــد پذیرهنویســی و ســایر مــدارک و مســتندات مورد

توزیــع ســود نقــدی شــرکتها از طریــق ســامانه جامــع اطالعــات

تــا لغــو در ســامانه ثبــت شــود .عامــل فــروش اوراق،

داد :در حــوزه وصــول مطالبــات بــا وجــود بحران ناشــی از

کرونا که شــبکه بانکی با مشــکالتی در این زمینه همراه
بــود نســبت آمــار مطالبــات غیرجــاری بانــک از 4.1بــه

3.1درصد رسیده است که به نسبت رقم 13تا 15درصدی
مطالبات در نظام بانکی ،عملکرد بانک سینا دراین حوزه

بسیار مطلوب بوده است.

کارت مصالح ساختمانی
عملیاتی شد
مسکن در نهضت ملی مسکن خبر داد.

عملیاتی شــدن کارت مصالح ســاختمانی افزود :با این کار
هزینههای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن کاهش
مییابــد .بــرای ایــن کار
30درصــد از تســهیالتی را

کــه قــرار اســت در اختیــار

ســازندگان قــرار گیــرد بــه

صورت کارت اعتباری ارائه
میشــود .ســازندگان بــا

ایــن کارت فقــط میتوانند
مصالــح

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از شــبکه اخبــار

در ارتبــاط بــا صــدور اســناد تســویه خزانــه نــوع دوم ،کلیــه

دولــت بــه نشــانی  http://iridmo.mefa.irنســبت بــه اخــذ

اقتصــادی و دارایــی بــا صــدور اطالعیــه شــماره ( )2خــود ،از
تمامــی اشــخاص بدهــکار بــه بانــک هــا کــه متقابــال ًاز دولت

(وزارتخانههــا ،موسســات دولتــی ،شــرکتهای دولتــی (بابت

طریق اسناد خزانه دوم تسویه کنند.

آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) ،موسسات

ســاختمانی

خریــداری کننــد کــه تاثیــر

خوبی در تسریع ساخت و سازها خواهد داشت.

اقتصــادی و دارایــی ایــران (شــادا) خزانــهداری کل وزارت امور

طلبکار هســتند ،درخواســت کرد بدهیها و مطالبات خود از
بنابرایــن اطالعیــه ،ایــن افراد باید درخواســت خــود را از

طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت کنند.

اشــخاص مشــمول کــه بــه دولــت (بانــک مرکــزی ،بانــک ها و
موسســات اعتبــاری غیربانکــی) بدهــکار و متقابــال ً از دولــت
اجــرای طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای کــه اعتبارات

و نهادهــای عمومــی غیردولتــی و شــرکتهای آب و فاضــالب
(بابــت اجــرای طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای کــه

بــه موجــب آییــن نامــه اجرایــی بنــد (ز) تبصــره  5قانون

اعتبــارات آنهــا از محل بودجه عمومی دولت تامین میشــود)

ســوم آبان ماه ســالجاری هیات وزیران ،وزارت امور اقتصادی

صدور اســناد تســویه خزانه دوم میباید درخواست خود را از

بودجــه ســال  1400کل کشــور  ،موضــوع تصویــب نامه مورخ

و دارایــی مجــاز اســت تــا ســقف  350هــزار میلیــارد ریــال بــا

صــدور اســناد خزانه نــوع دوم ،بدهیهای قطعــی دولت را با
مطالبات قطعی دولت تسویه نماید.

متــن کامــل اطالعیــه شــماره ( )2خزانه داری کل کشــور

به این شرح است :

طلبــکار هســتند ،بــرای تســویه بدهیها و مطالبــات از طریق

مقتضــی اســت اشــخاص متقاضــی ضمــن پرهیــز از مراجعــه
بــه پورتــال مرکــز مدیریــت بدهیهــای عمومــی و روابــط مالی
فــرم درخواســت (شــماره دو) و مطالعــه مســتندات اعــم از
بخشــنامه شــماره  3خزانــهداری کل کشــور(موضوع نامــه
شــماره  57/129029مــورخ  ،)1400/8/19راهنمای اســتفاده

از ســامانه تســویه و تهاتر ،فهرســت بانکهای دارای سهمیه،
آییننامــه اجرایــی نــوع دوم ،اطالعیه شــماره دو و ....اقدام و

ســپس بر اســاس دســتورالعمل و بخشنامه ذیربط نسبت به

شروع فرآیند تسویه و تهاتر اقدام نمایند.

بدیهــی اســت تازمــان اعــالم ســقف قابــل تهاتــر بانکها

توسط بانک مرکزی ،سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه
خزانه برای شروع فرآیند و ثبت اولیه درخواست در دسترس

طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت نمایند.

دســتگاههای اجرایی بدهکار اســت و به محض اعالم سهمیه

رعایــت فاصلــه اجتماعــی و کاهــش تــردد در دســتگاههای

بدهیهــای عمومــی و روابــط مالــی دولــت ظرفیــت اعالمی را

بــه دلیــل شــرایط بهداشــتی فعلــی جامعــه و بــه منظــور

اجرایــی ،تغییرات الزم در ســامانه تســویه و تهاتــر به گونهای
اعمال شــده اســت که نیاز به حضور اشــخاص متقاضی پس

بــه گــزارش روابطعمومی بانک کشــاورزی ،تســهیالت

پرداختــی ایــن بانــک برای

صنایــع وابســته و خدمات
کشــاورزی

از

در سایت روزنامه بخوانید:

مبلــغ

172هــزار و 479میلیــارد

ریــال در پایــان آبــان
مبلــغ

ســال1399به

317هــزار و 843میلیــارد

ریــال در پایــان آبان ســال

جاری افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش ،این میزان تسهیالت در هشتماهه
سال جاری به 66559نفر از فعاالن این حوزه پرداخت شد.

آغاز جشنواره هدیه زندگی
بیمه پارسیان
بیمــه پارســیان در راســتای تکریــم و رفــاه حــال

بیمهگــزاران بیمههــای عمرانفــرادی ،جشــنواره «هدیــه

زندگــی پارســیان» را بــرای بیمهگــزاران بیمهنامــه عمــر و
سرمایهگذاری این شرکت برگزار میکند.

به گزارش روابطعمومی بیمه پارســیان ،در جشــنواره

هدیــه زندگــی پارســیان ،تمامی بیمهگزاران فعلــی یا جدید
بیمهنامــه عمــر و ســرمایهگذاری این شــرکت از تخفیفات و
تســهیالت ویژه طرح برخوردار میشــوند .این جشــنواره از

اول آذر بــه مــدت ســه
مــاه

میشــود.

برگــزار

در سایت روزنامه بخوانید:

همچنیــن ایــن جشــنواره
در دو ســطح تخفیفــات
عمومــی برای بیمهگــزاران

عمــر و ســرمایهگذاری

حایــز شــرایط و تخفیفات
ویــژه به بیمهگزاران جدید

بیمه عمر و سرمایهگذاری

عرضــه میشــود .از تســهیالت ویــژه ایــن طــرح کــه بــه

بیمهگــزاران جدیــد بیمــه عمر و ســرمایهگذاری ارائه شــده،

بیمهنامه رایگان آتشسوزی مسکونی با سرمایه 3میلیارد

ريال و ارائه تخفیفات متنوع به کلیه بیمهگزاران بیمههای
عمر و سرمایهگذاری در سایر بیمهنامهها است.

امضای تفاهمنامه میان بانک
آینده و بیمه ایران
و اعتباری بهمنظور ارزشآفرینی برای مشتریان ،سهامداران،

بودجه ســال  1400کلکشــور و در اجرای تصویبنامه شــماره
/82384ت59016هـــ مورخ  1400/8/3هیأت محترم وزیران

81درصد رشد داشته است.

ایجاد همافزایی الزم و پایهریزی یک اتحاد استراتژیک مالی

حضــوری اولیــه بــه دســتگاههای اجرایــی ابتــدا بــا مراجعــه

مشــمول اســتفاده از ظرفیــت بنــد (ز) تبصــره ( )5قانــون

کردند که نســبت به مقطع مشــابه ســال گذشته بیش از

بیمه ایران ،زمینه ارائه خدمات متقابل بانکداری ،بیمهای و

«در راســتای تســویه بدهیهــا و مطالبــات اشــخاص

خود از طریق اسناد خزانه دوم تسویه کنند.

محمــود شــایان در گفتوگــو بــا تســنیم در خصوص

آبــان ،بیــش از 317هــزار و 843میلیــارد ریــال تســهیالت

بــا امضای تفاهمنامه همکاری مشــترک بانــک آینده و

از درخواســت در دســتگاههای اجرایی بدهکار نمیباشــد .لذا

دولت طلبکار هســتند ،درخواســت کرد بدهیها و مطالبات

مصالــح ســاختمانی با هــدف کاهش هزینههای ســاخت

در سایت روزنامه بخوانید:

خزانهداری کل :اشخاص ،بدهیها و مطالبات خود
را با اسناد خزانه دوم تسویه کنند
خزانــهداری کل وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اعــالم
کــرد کــه تمامی اشــخاص بدهــکار بــه بانکها کــه متقابال ًاز

مدیرعامــل بانــک مســکن از عملیاتیشــدن کارت

شــعب بانک کشــاورزی از ابتدای ســال 1400تا پایان

صنایع وابسته و خدمات کشاورزی به متقاضیان پرداخت

با سیاســتهای اجتماعی و اقتصادی دولت ،تصریح کرد:

کمک به ازدواج جوانان ،تسریع و تسهیل فرآیند پرداخت

در سایت روزنامه بخوانید:

کشــاورزی ،گردشــگری و

تعیین شد.

به گفته مدیرعامل بانک ســپه55 ،هزار زوج جوان

در سایت روزنامه بخوانید:

عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در بازدید از

مشــاور ســرمایهگذاری و پــردازش اطالعات مالــی به ترتیب مبالغ

پرداخت  55هزار فقره وام
ازدواج از سوی بانک سپه

تخصیص  1700میلیارد ریال
اعتبار بانک توسعه تعاون به 2
طرح تولیدی استان گلستان

بــر اســاس مصوبــۀ مــورخ  24آبــان ،هیأتمدیــره ســازمان

اســت و بــا حضــور همــه
مدرســه

کوتاه از بانک و بیمه

تهاتــر بانکهــای عامــل توســط بانــک مرکــزی ،مرکــز مدیریت
در ســامانه صدور الکترونیکی اســناد تســویه خزانه بارگزاری
میکند».

کارکنان و مجموعه ذینفعان طرفین ،فراهم شد.
بــه گــزارش پرســون،

پشــتیبانی

و

توســعه

در سایت روزنامه بخوانید:

نظــام دریافــت و پرداخــت

الکترونیکی بیمــه ایران در
نقاط تعیینشــده از ســوی
شــرکت و ســطح سرویس

توافــق شــده ( )SLAاز
موضوعات این تفاهمنامه

مشترک است .اختصاص و

افتتاح حساب متمرکز یکپارچه به تعداد موردنیاز و متناسب

با نیاز پروژه ،توسعه خدمات از طریق سایر کانالهای ارتباطی
الکترونیکی بهصورت تدریجی ،تامین و ارائه سرویس سایر

درگاههای دریافت حق بیمه از قبیل خدمات درون شعبهای

(نقــد و چک) ،موبایلبانــک ،خودپرداز ( ،)ATMاینترنتبانک
( IPG(، USSDو سایر درگاههای موردنیاز با حفظ یکپارچگی،

پنــل کاربــری و وبســرویس مرتبط با اســتخراج گزارشهای
واریــز وجــوه حــق بیمــه و پرداخت الکترونیکی خســارتهای

بیمــه ایــران بــا ســطوح کاربــردی و دسترســیهای مــورد نظر
شــرکت در چارچــوب ضوابط بانکــی ،از جمله خدمات توافق

شده در این تفاهمنامه است.

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
مرکز پاسخگویی هوشمند
ایرانخودرو سطح اعتماد
مشتریان را افزایش داده
است
با توجه به وجود زیرساختهای ارتباطی و نرم افزاری

این مرکز که در کالس جهانی و با بهینهکاوی از بهترین مراکز
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تولید محصول جدید موردنیاز صنایع تریلرسازی و خودروسازی
در مجتمع فــوالد سبــا
محصول جدید موردنیاز در صنایع تریلرسازی

مجتمــع فــوالد ســبا نیز در ایــن باره گفــت :با اعالم

و خودروســازی با تکیهبــر توانمندیهای داخلی در

برنامــه گرید جدید ،تنظیمــات و پارامترهای الزم در

مجتمع فوالد سبا تولید شد.

ماشــین ریختهگــری ایجاد و در حیــن تولید با کمک

بــه گــزارش معــدن نیــوز -بهمــن خلیلــی مدیــر

همکاران در واحد ریختهگری مجتمع فوالد سبا جهت

کرد :در طرحهای توســعه مجتمع فوالد سبا ،پاسخ

الزم بهمنظور عدم ایجاد ناخالصیهای اکسیدی در

تماس دنیا توسعه یافته ۲۶۶ ،جایگاه کاری بهصورت حضوری

عملیــات مجتمع فوالد ســبا با اعــالم این خبر اظهار

قابلیــت پاســخگویی همزمــان  ۵۳۰تمــاس در سراسرکشــور

به نیازهای صنعتی کشور از اهمیت زیادی برخوردار

حین فرایند ریختهگری تختال نازک انجام میشود.

ایکوپرس -مهدی عباسی ،مدیر مرکز پاسخگویی هوشمند

تریلرســازی کــه از صنایــع مهــم کشــور محســوب

مجتمــع فــوالد ســبا نیــز بیــان کــرد :با هدفگــذاری

و  ۳۰۰جایــگاه بــه صــورت دورکاری در هفــت مرکــز تماس با

بدون محدودیت جغرافیایی فعال است.

کنترل پارامترهای مؤثر در کیفیت اسلب ،اقدامات

مهــدی ناظمالرعایــا رئیــس خــط نورد پیوســته

اســت و تأمیــن مــواد اولیــه صنایــع خودروســازی و

ایرانخودرو گفت :برخی از خدمات ارایه شده در مرکز تماس

میشوند نیز در دستور کار این مجتمع صنعتی است.

و برنامهریــزی دقیــق در جلســات مشــترک بــا واحــد

و ارایــه مشــاوره فنــی تلفنــی ،ثبــت درخواســتهای شــکایات

اســتراتژیک بــودن دو صنعــت خودروســازی و

 ۶۰۸۳برای نخستین بار در ناحیه نورد گرم مجتمع

شامل نوبتدهی نمایندگیهای مجاز ،راهنمایی و پاسخدهی

وی افــزود :در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه

مشــتریان مربــوط به حــوزه فروش و خدمات پــس از فروش و

تریلرســازی در کشــور ،مجتمــع فــوالد ســبا اقــدام

خصوص رویه ثبتنام ،قرعهکشی و واریز وجه طرحهای فروش

محصــوالت پرکاربــرد در تریلرســازی اســت .ایــن

مختلف در خصوص ایرانخودرو و ایساکو از مشتریان ،اجرای

داخلی و در راســتای توســعه محصوالت کاربردی در

نمایندگیها ،ثبت درخواستهای امدادی و اعزام امدادگر برای

مجموعه است.

کیفیت محصول است.وی اطالعرسانی و راهنمایی مشتریان در

و پیــش فــروش ایرانخودرو ،انجام نظرســنجیهای حوزههای

طــرح پیگیــری رضایــت مشــتریان پــس از ترخیــص خــودرو از

برنامهریزی تولید و دفتر فنی تولید ورق فوالد گرید

فــوالد ســبا آغــاز شــد؛ برای تولیــد ایــن ورق فوالدی
خــاص عــالوه بــر در نظر گرفتن اســتحکام کششــی

بــه تولیــد گریــد  TM 5۰۰ QSTEنمــوده کــه یکی از

و تنــش تســلیم بــاال ،باید نیروهای نوردی ،ســرعت
قفســهها ،نیروهای بندینگ و خنــککاری بهصورت

محصول با تکیهبر دانش و توانمندیهای متخصصان

دقیق تنظیم شــوند تا محصول نهایی به اســتحکام
موردنظر برســد؛ بنابراین تولید محصوالت موردنظر

صنایــع کشــور تولیــد گردیــده کــه باعث افتخــار این

بــا ضخامــت  ۴و  5میلیمتر با تأییدیه کنترل کیفی

خودروهای ســواری و ســنگین (ایران خودرو دیزل) را از جمله

مدیــر عملیــات مجتمع فوالد ســبا بــا تأکید بر

ایرانخودرو به عنوان یک کانال ارتباطی چابک و در دســترس

تحقــق شــعار «تولید ،پشــتیبانیها ،مانعزداییها»

ایرانخودرو ،بیش از دو دهه اســت در خدمت هموطنان قرار

فوالد سبا در تمامی مراحل قبل و بعد از توسعه ،از

مبارکــه تولید شــده بــود ،اما با توجه بــه مقدار زیاد

توانسته اعتماد دارندگان محصوالت ایرانخودرو را به خدمات

تولیدات این مجتمع محسوب میشود.

تواناییهــای مجتمــع فوالد ســبا ازجمله تولید فوالد

خدمات این مرکز برشمرد و گفت :مرکز پاسخگویی هوشمند

بیــن هموطنــان و مدیریــت ارتبــاط با مشــتریان گــروه صنعتی

جهت استفاده در شاسی خودرو به ثمر میرسد.

ضــرورت پیــروی از منویات مقام معظم رهبری برای
خاطرنشــان کــرد :تالش و پشــتکار کارکنان دلســوز

احمد ترازویزر  ،کارشناس برنامهریزی مجتمع

وی در ادامــه افــزود :ایــن گریــد قبــال در فوالد

گرفته و با پیشرفت روزافزون و بهرهمندی از فناوریهای نوین،

دالیل اصلی تولید این محصول در جهت تکمیل سبد

مجموعه افزایش دهد.عباسی با بیان اینکه مرکز پاسخگویی

آرش حاجیپــور ،رئیس متالورژی و روشهای

تمیــز عــاری از ناخالصــی ،توانایی انجام شــکلدهی

مشــتریان با شــرکت ایرانخودرو ،ایســاکو و امدادخودرو ایران

 5۰۰TMاز زیرمجموعههای فوالد پراستحکام کمآلیاژ

(تحویل محصول مشتری مطابق با استاندارد ،)DIN

مربوط به خودروی خود با این شماره تماس گرفته و در خصوص

تولیــد میشــود و ایــن فــوالد در صنایــع تریلرســازی

ساعت از شبانهروز با کارشناسان مرتبط ،طرح موضوع کنند.وی

نیازهای صنعت کشور است.

هوشمند ایران خودرو با شماره اختصاصی  ،۰۹۶۴۴۰مرکز ارتباط
اســت ،اظهار کرد :شــهروندان میتوانند در مورد تمام مســایل

فــروش ،خدمــات پس از فــروش و خدمات امدادی و  ...در هر
افزود :این مرکز با رویکرد توسعه بازار ،در سالهای اخیر ارایه

تولید مجتمع فوالد سبا نیز اظهار کرد :گرید QSTE

عناصــر میکروآلیــاژ بهکاررفتــه در آن و همچنیــن

نرم ( ،)Dynamic Soft Reductionدقت ابعادی باال

( )HSLAاســت کــه مطابــق بــا اســتاندارد SEW۰۹۲

توانایی انجام عملیات ترمومکانیکال در نورد و مصرف

سنگین مانند شاسی تریلی کاربرد فراوانی دارد و از

تولید در مجتمع فوالد سبا گرفته شد و با توجه به

عناصــر میکروآلیــاژی کمتر ،تصمیم بــه بازطراحی و
توانمندیهای خط پیشرفته سبا و همچنین دانش و

فــوالد ســبا نیــز در این خصــوص عنوان داشــت :در

توانایی کارکنان این مجتمع امیدواریم که تولید این

از دقت و اهمیت ویژهای برخوردار است.

رضایت و کاهش ضایعات شود.

ایــن گریــد ،ابتــدا عملیــات سربارهســازی شــامل

محصول بهدلیل دقت ابعادی باالتر منجر به افزایش

راســتای برنامهریزیهــای انجامشــده جهــت تولیــد

وی اذعــان داشــت :در فراینــد متالورژی ثانویه

گریــد  ،5۰۰TM QSTEهماهنگیهــای الزم بــا

روحالــه جمالی ،کارشــناس تولید فوالدســازی

احیــای اکســیدهای ســرباره ،ایجــاد ویســکوزیته و

ثبت سفارش آزمایشی این محصول انجام گرفت و

کــرد :ایــن فوالد حاوی عناصر آلیــاژی کربن ،منگنز،

انجــام عملیات گوگردزدایی و افزودن کمبود عناصر

خروجی از نورد ،الگوی خنککاری در بستر و دمای

منگنــزو نیوبیــوم در نظــر گرفتــه میشــود و پیش از

در واحد  MPTمجتمع فوالد ســبا در سیستم لحاظ

مجتمع فوالد ســبا نیز در این خصوص خاطرنشــان

سیلیس ،نیوبیوم و تیتانیوم است ،بنابراین در تولید
این گرید موارد فوق باید رعایت شوند .کنترل کربن
تخلیــه با توجه به محدودیت ارســال کربن  ۰.۰۶به

ایستگاه ،استفاده از درصد منگنز کمکربن موردنیاز و

در ادامه فرایند ،کنترل کربن ورودی به کوره پاتیلی،

واحدهــای مرتبــط در خصوص ثبت کارت ســاخت و

بازیتــه مناســب بــرای ســرباره انجام شــده و پس از

پارامترهــای نوردی تولید این محصول ازجمله دمای

آلیــاژی گریــد ،طبــق کارت ســاخت برای ســیلیس و

نهایی کالفپیچی ،مطابق با طراحیهای انجامشده

عملیات ،کلسیم تریتمنت ،عنصر تیتانیوم به خاطر

میشود و در نهایت این محصول با همکاری کارکنان

سوختوساز باال به آن اضافه میشود.

بهرهبرداری ســبا ،تولید و به ســبد محصوالت گروه

فرهــاد فرهمنــد ،کارشــناس دفتــر فنــی تولید

فوالد مبارکه اضافه میشود.

خدمات به محصوالت سایر خودروسازان کشور را نیز در برنامه
کاری خود قرار داد و با برنامهریزی آموزشــی به کارکنان مرکز

مشتریان گروه صنعتی ایرانخودرو ،موجب ارتقای اعتمادسازی
دارندگان سایر محصوالت به این مجموعه میشود.مدیر مرکز

پاسخگویی هوشمند ایرانخودرو ضمن بر شمردن نقاط قوت
مرکز پاســخگویی هوشــمند ایرانخودرو ،ســطح کمی و کیفی

خدمات این مرکز را از نظر مشــتریان مطلوب ارزیابی و اعالم
کرد :با حضور بیش از  ۳۰۰کارشناس پاسخگویی در ۲۴ساعت

شركت گاز استان گیالن

شـرکت مخابـرات ایـران منطقـه همـدان در نظـر دارد حفـاری
و کابـل کشـی جهـت اجـرای طـرح فیبـر نـوری و کابـل مسـی از
کبودرآهنگ تا آق بالق را از طریق مناقصه عمومی دو مرحلهای

شــبانه روز و هفــت روز هفتــه ،میــزان تمــاس ورودی روزانــه

واگـذار نمایـد .

گفتنی اســت ،شــرکت امدادخودرو ایران که مرکز پاســخگویی

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات

خدمترسانی به هموطنان است ،از سال  ۱۳۷۹و در راستای

بیشـتر بـه آگهـی فراخـوان در سـایت شـرکت مخابـرات ایـران به

است و امروز بزرگترین ناوگان امدادرسانی خودرویی کشور را

آدرس  www.tci.irیا  www.tch.irمراجعه نمایند .

این مرکز در تمامی حوزهها نزدیک به  ۲۰هزار تماس اســت.

هوشــمند ایرانخــودرو بــه عنــوان مهمترین بــازوی آن در حال

تکمیل زنجیره فروش گروه صنعتی ایرانخودرو ،آغاز به کار کرده
برای ارایه بهترین خدمات خودرو در اختیار دارد.

-1دستگاه مناقصه گزار :

شناسه آگهی 1225611 :
شركت گاز استان گیالن

-2نشانی دستگاه مناقصه گزار :

رشت– پارک شهر  ،خیابان ملت  ،خیابان شهید سیادتی  ،شرکت گاز استان گیالن
ساخت ونصب  1000انشعاب پراكنده شهرستان رشت (منطقه یك رشت  ،سنگر و كوچصفهان))PC(-

-3موضــوع مناقصـــــه :
-4مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان:

 22/476/324/000ریال به مدت  360روز
ضمانتنامه بانكی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب  IR610100004001119206378746به شناسه واریز
 922119252292680010000000000001بانک مرکزی یا یكی
از تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت  50659/123402ه مورخ 94/9/22

-5نوع و مبلغ تضمین :

به مبلغ  1/123/817/000ریال

-6آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی :

1400/9/6

-7آخرین مهلت تحویل پاكات ارزیابی :

تا ساعت  19مورخ 1400/9/20

-8زمان بازگشایی پاكات مناقصه :

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

(

خودرویی به انجام میرساند و این امر عالوه بر افزایش اعتماد

شماره /73م1400/

م)
دو

و حمل خودروی آسیب دیده و معیوب را برای سایر برندهای

شرکت مخابرات ایران
(سهامی عام)

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی شماره ( ) 1400/24

ت
نوب

تماس و توسعه و تجهیز ناوگان امدادی ،خدمات عمومی امدادی

فراخوان ارزیابی كیفی برای مناقصه عمومی یك مرحله ای شركت گاز استان گیالن

پس از ارزیابی در سامانه اعالم می گردد.

-9مكان دریافت و تحویل اسناد پیمانكاران :مناقصه در بستر سامانه تداركات الكترونیك دولت ( ستاد ) انجام می پذیرد.
-10شماره (تلفكس) تماس 013-33369086 :دفتر امور قراردادها

(
نوب
او
ت

شركت آب و فاضالب استان یزد
سهامی خاص

تذكر مهم  :قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن  http://www.nigc-gl.irو shana.ir
و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ( معاونت راهبردی ریاست جمهوری )  http://iets.mporg.irقابل رویت میباشد .

ل)

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای توام با ارزیابی كیفی

*در این مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود*

شناسه آگهی 1229362 :

شركت آب و فاضالب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی) نسبت به واگذاری عملیات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/02 :نوبت دوم 1400/09/03 :

ردیف
2
3

4

5

6

عملیات لوله گذاری فاضالب مسیرهای باقیمانده روستای
آسفیج بهاباد
عملیات نصب  300فقره انشعاب فاضالب شهر ندوشن
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه
فاضالب شهر یزد از نوع ( SBRتجدید )1
عملیات بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات ،اصالح و بازسازی
تاسیسات آب شرب شهر هرات (تجدید )2
عملیات بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات ،اصالح و بازسازی
تاسیسات آب شرب شهر مروست (تجدید )2
عملیات بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات ،اصالح و بازسازی
تاسیسات آب شرب شهر مهریز (تجدید )1

7

5.546.673.333

 30روز

277.334.000

رشته آب توام با سوابق كاری مشابه

8

5.895.898.792

 45روز

294.800.000

رشته آب توام با سوابق كاری مشابه

-----

 12ماه

850.000.000

5.499.460.613

 12ماه

275.000.000

بهره برداری و نگهداری در زمینه آب

4.932.364.017

 12ماه

247.000.000

بهره برداری و نگهداری در زمینه آب

14.165.464.401

 12ماه

708.274.000

بهره برداری و نگهداری در زمینه آب

موضوع مناقصه /شرح مختصر اقالم درخواستی

SCREEN MESH

صالحیت بهره برداری و نگهداری از

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تصفیه خانه های فاضالب (رتبه دو یا یک)

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره /123402ت 50659ه
مورخ  94/09/22هیات وزیران می باشد.

مبلغ برآوردی مناقصه

 50/000/000/000ریال

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد

 10روز پس از درج نوبت دوم آگهی روزنامه در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.

8.493.255.397

 12ماه

425.000.000

بهره برداری و نگهداری در زمینه آب

آدرس مناقصه گزار

استان بوشهر -شهرستان عسلویه -شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -ساختمان اداری مرکزی ستاد-طبقه دوم
-مدیریت بازرگانی-اداره خرید -گروه خرید اقالم پروژه و اختصاصی-اتاق 240

سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای ( 07731312249)2209-2223-2240-2251-2254-2268-2279تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/09/02 :تاریخ چاپ نوبت دوم1400/09/03 :
10.265.219.165

 60روز

513.261.000

رشته كاوشهای زمینی

9.370.201.079

 60روز

468.511.000

رشته كاوشهای زمینی

نشانی  www.abfayazd.irبه صورت اینترنتی نسبت به دریافت اسناد اقدام فرمایند  .همچنین متقاضیان می توانند به صورت حضوری در
وقت اداری به نشانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد  ،خیابان آیت ا ...كاشانی  ،دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .جهت
كسب اطالعات شماره تلفن  035-31643155اعالم و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی  iets.mporg.irقابل
مشاهده می باشد .

فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
تقاضای شماره  01-31-75-9850097 :مناقصه شماره0001319850097 DT2 :

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
(سهامی خاص)

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ی عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) تأمین نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه ،از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد

شناسه آگهی1224283 :

مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تعداد اقالم

موضوع مناقصه

جمع عددی

شماره فراخوان در سامانه ستاد

3

گیت ولو

150

2000092288000375

كاالی ارائه شده باید از تولیدات داخلی باشد

مراحل و زمان بازگشایی پاكات :
آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت  14مورخ  1400/09/20خواهد بود .
پاكت های مناقصه گران توسط كمیسیون مناقصه ای كه در ساعت  10صبح  1400/09/23در محل اتاق جلسات كارفرما  ،واقع در ساختمان ستاد تشكیل

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/03 :نوبت دوم 1400/09/04 :

آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی /مالی در سامانه ستاد

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی WWW.SETADIRAN.IR :انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از

لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شركت به

می گردد  ،بازگشایی خواهد شد.

آخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی كیفی (رزومه) در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه
ستاد ارسال می گردد.

(

اردكان به عمق  180متر به روش روتاری (جابجایی چاه )1

شماره مناقصه و تقاضا

تقاضای  9740047-RNمناقصه شماره 00/060

ت
نوب

حفر  ،لوله گذاری  ،آزمایش پمپاژ و ویدئو متری چاه ترك آباد

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

2000093498000393

ل)
او

9

به عمق  200متر به روش روتاری

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه

 2/500/000/000ریال

محمدآباد
حفر  ،لوله گذاری ،آزمایش پمپاژ ویدئو متری چاه  17اردكان

شناسه آگهی1227603 :

ستاد) تامین نماید:

عملیات بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات ،اصالح و بازسازی
تاسیسات آب شرب شهر زارچ و روستاهای اله آباد و

ت
نوب

1

موضوع عملیات
(ریال)

اجرا

كار (ریال)

م)
دو

برآورد اولیه

مدت

در فرایند ارجاع

نوع گواهی صالحیت پیمانكاری

شرکت ملی گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

یك مرحله ای توام با ارزیابی كیفی به پیمانكار واجد شرایط اقدام نماید.
تضمین شركت

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

شرکت آب و فاضالب استان یزد(سهامیخاص)

لذا كلیه شركتهایی كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالی مورد درخواست میباشد میبایست ظرف
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اخبـــــــــــــــــار

 ۷۷۵اشتغال در بخش
کشاورزی شهرستان قزوین
ایجاد شد

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت همدان :دلیل
بیکیفیتی نان در استان ،ثابت ماندن قیمت آن است
معـــــاون نظــــارت و بــــازرسی اداره کل

صمــت اســتان همــدان ثابت مانــدن قیمت

اخبـــــــــــــــــار

صندوق کارآفرینی کردستان
 ۴۴۹میلیارد ریال تسهیالت
پرداخت کرد
سرپرســت صنــدوق کارآفرینــی امیــد اســتان

نان با وجود افزایش هزینههای تولید نان را

کردســتان اعــام کــرد کــه امســال ایــن صنــدوق ۴۴۹

یکی از دالیل بی کیفیت شدن آن دانست.

میلیارد ریال تســهیات قرضالحسنه به متقاضیان در

مرتضی بیدآبادی در گفتوگو با ایسنا

استان پرداخت کرده است.

ادامــه داد :چراکــه با این تفکــر که نان باید

شــهریار رحیمی دیروز در گفتوگو با ایرنا تصریح

قیمــت آن بــه مــدت دو ســال ثابــت مانــده

تسهیالت قرضالحسنه به ارزش  ۴۴۹میلیارد ریال در

نــان افزایــش یافتــه ،بــه ایــن ترتیــب بــرای

او اضافه کرد :با پرداخت این میزان تســهیالت در

اســتفاده از نیــروی کار هزینههــای خــود را

یــک هــزار و  ۱۹نفــر تاکنون فرصت شــغلی ایجاد شــده

ارزانتریــن محصــول در دســت مردم باشــد

کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و  ۳۳۱فقره

اســت در حالــی کــه هزینههــای تولیــد یک

سطح استان پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از اشتغالزایی

نانــوا توجیــه اقتصادی ندارد کــه بخواهد با

بخشهای اقتصادی کشــاورزی ،صنعت و خدمات برای

از ســهمیه اشــتغال اباغ شــده به این شهرستان در بخش

افزایــش دهد در حالی که قیمت نان ثابت

است.

به گزارش ایرنا ،سعید صالحی دیروز با اعالم این خبر

او درباره دیگر عامل بی کیفتی نانها

 ۹۲۱نفــر بــوده کــه از ابتدای ســال جاری تاکنــون اطالعات

ســنتی بــه ماشــینی تبدیــل شــدهاند و در

 ۳۳۷طرح  ۱۸۴میلیارد ریال ،در حوزه خدمات به ۴۱۹

افزایش هزینهها از دســتگاههای ماشــینی

میلیارد ریال و در حوزه ضروری و معیشت هم به ۴۷۶

 ۷۷۵نفــر از ابتــدای امســال تاکنــون و تحقــق  ۸۲درصــدی
کشاورزی خبر داد.

اظهار کرد :ســهمیه اشــتغال ســال  ۱۴۰۰شهرستان قزوین
 ۷۷۵نفــر از بهرهبــرداران شــاغل در بخــش کشــاورزی در
سامانه رصد ملی اشتغال ثبت شده است.

او افزود :بیشــتر اشــتغالهای ایجاد شــده در بخش

زراعت بوده است و رستههای باغبانی ،دامپروری و شیالت
در ردههای بعدی تعداد اشتغال قرار دارند.

مانده است.

اظهار کرد :نوع پخت است که نانواییهای
تولید ســنگک نانواییهای ســنگی به علت

طرح  ۱۶۷میلیارد ریال ،در حوزه صنعت به  ۹۹طرح ۵۷

بــرای پخــت نــان اســتفاده میکننــد و ایــن

فقره  ۴۱میلیارد ریال پرداخت شده است.

موضوع یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش
کیفیت نان محسوب میشود.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان قزویــن اضافه کرد:

شهرستان تاکنون بیش از  ۲۳۰فقره مجوز برای رستههای

تولیــدی در اســتان مــا در مقایســه با برخی

مختلف شغلی صادر شده است و همانند سالهای گذشته،
متقاضیــان بهمنظــور دریافت تســهیالت قرضالحســنه به
بانکهای عامل معرفی شدهاند.

صمــت همــدان بــا بیــان اینکــه کیفیــت آرد

اســتانها از کیفیــت کمــی برخودار اســت،

تصریــح کــرد :یکی از دالیل کاهش کیفیت

نان به آرد بر میگردد که باید با آرد خارجی

صالحــی همچنیــن تصریــح کــرد :میــزان تســهیالت

مخلوط شود و این ترکیب باید به گونهای

این شهرستان طی سال جاری  ۹میلیارد ریال بوده است و

بیدآبادی با تاکید بر اینکه مهارت نیروی

مشاغل خانگی ارائه شده به متقاضیان بخش کشاورزی در

انجام شود که کیفیت آرد افزایش یابد.

 ۲۷نفر از واجدین شرایط پس از راستی آزمایی به کارگروه
اشتغال استان معرفی شدهاند.

عضو شورای اسالمیکاشان:
رسیدگی به معضالت
زیستمحیطی منطقه دفن
زباله شهر تنها خواسته
شهروندان کاشان است

از افزایش  ۴۲درصد تسهیالت پرداخت شده در استان

خبــر داد و گفــت :این تســهیالت در حوزه کشــاورزی به

معــاون نظــارت و بازرســی اداره کل

با توجه به اســتقبال قابل توجه به مشــاغل خانگی در این

سرپرست صندوق کارآفرینی امید استان کردستان

کار ،کیفیت آرد ،استفاده از افزودنیها برای
پخــت و نــوع پخــت بــر کیفیــت نان بســیار

موثر اســت ،خاطرنشــان کرد :خمیرمایه به

دست آمده برای تولید نان در نانواییها با
افزودنیهایی همراه است که از کیفیت نان
میکاهد.

او عنوان کرد :تنها در صورتی میتوانیم

نان با کیفیت در اختیارمردم قرار دهیم که

آردهــا باکیفیــت شــوند ،مهارت نیــروی کار

و افزایــش دســتمزد آنهــا را داشــته باشــیم

چراکه یک کارگر در نانوایی روزی  ۱۵۰تومان

دســتمزد داشــته و ایــن در حالــی اســت که

همان کارگر به صورت آزاد در بازار میتواند
 ۴۰۰هــزار تومــان درآمــد داشــته باشــد،

بنابرایــن تغییــر نکــردن قیمت نــان موجب
کاهش کیفیت آن میشود و نانواییها تنها

به دو نفر بسنده شده است به گونهای که
یــک نفر خمیــر مایه نان را آمــاده میکند و

نفــر دیگــر نان را از داخل فر بیرون آورده و
تحویل شهروندان میدهد.

معــاون بازرســی صمــت با بیــان اینکه

اســتقبال نکــردن مــردم از خریــد نــان از

عواملی اســت که موجب نقل و انتقال آرد

رحیمــی اظهــار کــرد :در زمینــه تجهیــز منابــع نیــز

عوامل با یکدیگر جمع شده و به این ترتیب

میلیارد ریال به  ۶۱میلیارد ریال بودیم که این نشان از

از نانواییهــا میشــود ،تصریح کرد :تمامی

شاهد رشد  ۹۰درصدی مبلغهای صندوق استان از ۳۲

شاهد نانهای بی کیفیت در بازار هستیم.

اعتقادات مردم کردستان به سنت قرضالحسنه است

واحــد نانوایــی در حــال فعالیــت هســتند،

مشکالت اشتغال ،بیماری و تحصیل جامعه است.

بیدآبادی با بیان اینکه در همدان ۱۹۰۰

که از بطن دین مبین اسالم برخاسته و نیتی برای حل

خاطرنشان کرد :با ارگانهای مرتبط در حال

او با بیان اینکه با برنامهریزی صورت گرفته تا پایان

را برداریم و شاهد تولید نانهای باکیفیت

میدهد ،گفت :از جمله طرحهای مورد حمایت صندوق

باشیم.

و بومگــردی ،واحدهای اقامتی ،ســردخانههای ســلولی،

پیگیری هستیم که بتوانیم موانع تولید نان

ســال افزایــش چشــمگیرتری در پرداخــت تســهیالت رخ

و به این ترتیب استقبال شهروندان همراه

کارآفرینی امید استان میتوان از مجتمع های گردشگری

کشــاورزی و دامپــروری ،تولیــد در حوزههــای مختلــف،
بســتهبندی مــواد غذایــی ،گیاهــان دارویــی ،فنــاوری

 ۵۲کیلومتر از محور میاندوآب -میانه چهاربانده میشود
نماینــده مــردم میانــدوآب در مجلــس

شــورای اسامی اعام کرد که  ۵۲کیلومتر از

محور میاندوآب  -میانه (سرچم) از سمت این
شهرستان چهاربانده میشود.

آغاز شده است.

مهدی عیســیزاده ،دیروز در گفتوگو با

ایرنــا اظهــار کــرد :اجــرای ایــن طــرح در بودجه
 ۱۴۰۰پیشبینی شــده اســت و با پیگیریهای

عملیــات عمرانی جاده میاندوآب  -میانه

انجــام شــده عملیات اجرایــی آن بهزودی آغاز

غربــی بــه اتوبان پیامبر اعظــم (ص) و کاهش

او بــا بیــان اینکه کار مطالعاتی آن انجام

با هدف دسترســی ســاکنان جنوب آذربایجان
 ۱۵۰کیلومتری مسیر تا پایتخت ۳۲ ،سال قبل

میشود.

گرفتــه و پیمانســپاری میشــود ،بیــان کــرد:

اطالعــات ،صنایــع دســتی ،صندوقهــای خــرد محلــی،

مشاغل روستایی و توانمندسازی زنان روستایی نام برد.

همچنیــن به مردم میاندوآب قول داده بودیم

حالــی بــه پایان رســیده که در برخــی نقاط آن

و تــردد پــس از ســالها در آن برقرار شــود که

در مســیر این پروژه  ۱۷متر ارتفاع داشــت که

که تا پایان امســال مســیر ســرچم بازگشــایی
تحقق یافت.

 ۱۶۰متر خاکریزی شــده و حتی برخی ابنیهها

ذره ذره احداث شده است.

نماینــده مــردم میانــدوآب در مجلــس

عیســیزاده بیــان کــرد :اگــر در طــول ۳۰

تا  ۲۰۰دســتگاه خودرو از این محور به ســمت

میشد ،تاکنون بیش از  ۱۰پروژه نظیر آن اجرا

شورای اسالمی با بیان اینکه هماکنون روزانه
تهــران تردد میکنند ،افزود :محور ســرچم در

ســال اجــرای این پــروژه ،به اندازه امســال کار
و به بهرهبرداری رسیده بود.

عضــو شــورای اســامی شــهر کاشــان بــا توجــه بــه

معضات زیستمحیطی منطقه دفن زباله کاشان واقع در

جاده ابوزیدآباد اظهار کرد که تنها خواســته مردم منطقه
در مقابــل مشــکات محــل دفــن زبالههــا و آلودگیهــای

مرتبــط بــا چالــه زبالــه و همچنیــن وضــع جــاده ابوزیدآباد
کاشــان کــه محــل تــردد روزانــه کامیونهای حمــل زباله و
کامیونهای حمل گوشت از کشتارگاه کاشان است.

علیرضا مفرح در جلســه رســمی شــورای اســالمی

مدیر کل سازمان صمت خراسان شمالی از اعام

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان :هیچ یک از صنایع
استان مجوز استفاده از مازوت را ندارند

شــهر ادامــه داد :تــردد زیــاد ماشــینها بــا وجــود تعداد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

در بــدو ورود جــاده ابوزیدآبــاد بعــد از ریــل راهآهــن و

آجرپــزی اســتان گفــت کــه تــا ایــن لحظــه

جمله محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی،

آلودگــی هــوا طی فردا و پــس فردا تمهیدات

جــاده ابوزیدآبــاد را دوچنــدان کــرده اســت و متاســفانه

بــرای اســتفاده از ســوخت دوم داده نشــده

حضور داشــتند و موارد آلودگی هوا در حال

عزیزانشــان را از دســت دادهانــد .او بــا بیــان اینکــه

مهــران زینلیــان در گفتوگــو بــا ایســنا

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

به فســخ یکطرفه قرارداد از ســوی شــرکت بازیافت که

اصفهان و نگرانی استفاده صنایع از سوخت

توضیح داد :تاکنون برای کاهش ساعات کاری

زیادی مرغداری ،دامداری و باغهای شــهروندان کاشان

اصفهــان با اعام احتمــال تعطیلی کورههای

وضعیــت نابســامان جــاده ضــرورت احــداث بانــد دوم

هیــچ مجــوزی بــه هیــچ صنعتــی در اصفهان

خانوادههــای بســیاری بــه علــت مشــکالت ایــن مســیر

است.

شــهردار از منطقــه بازدیــد کــرده اســت ،گفت :بــا توجه

بــا توجــه به وضــع قرمز آلودگی هوای شــهر

قطعــا بــه این مشــکل افــزوده خواهد شــد ،درخواســت

دوم اظهــار کــرد :طــی چنــد روز گذشــته کــه

عضــو شــورای اســالمی شــهر کاشــان یادآور شــد:

هیــچ یــک از صنایع اســتان اصال از ســوخت

در دورههای چهارم و پنجم شــورا شــهرداران وقت قول

مساعد برای رفع این مشکل را دادهاند اما تاکنون هیچ
اقدامی صورت نگرفته است .

آلودگی اصفهان در وضع قرمز قرار داشــت،

دوم استفاده نکردند و در این باره هماهنگی
و مکاتبات الزم صورت گرفته است.

او افــزود :همچنیــن بعدازظهر گذشــته

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

اداره هواشناسی ،سازمان صمت و  ...در آن
رصد است.

اصفهان درباره آلودگی کورههای آجرپزی نیز

به حدود  ۵۰کوره آجرپزی در اصفهان اخطار

داده شــد اســت و ســازمان صمت این مورد را

به آنها ابالغ کرده است ،از سوی دیگر محیط
زیست وضع هوا را پایش مستمر میکند و به

محض اینکه شاخصهای آلودگی هوا افزایش
یابــد ،احتمــال تعطیلــی کورههــای آجرپــزی

مفقودی
بـرگ سـبز  ،کارت ماشـین و سـند کمپانـی خـودرو  :جـک رنـگ
خاکستری به شماره شاسی  NAKNG7245EB113580و شماره
موتـور  G93DDAE0089584پـاک  88ایـران 362-ی  35بـه نـام
اینجانب مژگان مرادآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشـد .

مفقودی

مفقودی

برگ سـبز خودرو سـواری پراید به شـماره پاک 528ص43ایران18

بـرگ سـبز خـودرو وانـت (تنـدر  )90بـه شـماره پـاک  673ب 76

و شـماره موتـور  01136067و شـماره شاسـی S1412284514063

ایران 28و شماره موتور 100016375 RR 107167و شماره شاسی

بنـام رحمـت الـه نیـک پـور فـرخ مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار

 NAAUSRBYVFA702094بنام محسن سوری مفقود گردیده و

سـاقط اسـت.

از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
آگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـه اینکـه آقـا محمـد جمشـیدی بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده منضـم
بـه تقاضـای کتبـی دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت
سـند مالکیـت تـک بـرگ بـه شـماره 659642ب 99/تحـت پـاک  227فرعـی از  2119اصلـی واقـع

متن آگهی مزایده
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه  9901373یـک دسـتگاه سـواری رنـو لـوگان ال  90مـدل  1390بـه
شـماره انتظامـی  611ج  51-69رنـگ سـفید روغنـی ،بنزیـن سـوز بـه شـماره موتـور W083702 :و شـماره
شاسـی NAPLSRALD 01131409:از حسـب اظهارنظـر کارشـناس کاپـوت جلـو و گلگیـر عقـب دارای رنـگ
میباشد بدنه خودرو سالم و تاریخ انقضا بیمهنامه شخص ثالث خودرو  1400/10/03و کیلومتر کارکرد

در بخـش یـک متعلـق بـه وی میباشـد کـه بعلـت جابهجایـی مفقـود گردیـده اسـت بـا بررسـی دفتر

خـودرو  70342و کـم کار میباشـد متعلـق بـه آقـای رضـا زنـدی در قبـال طلـب خانـم فریـده زنـدی و نیـم

معلـوم شـد سـند مالکیـت اولیـه ذیـل ثبـت الکترونیکـی  139920325001017855بنـام فاطمـه

عشر دولتی متعلقه بازداشت گردید و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  1/700/000/000ریال ارزیابی

محمدی ثبت و صادر و تسلیم شده است که برابر سند قطعی 15015مورخ 1400/4/19دفترخانه
 48بنـام محمـد جمشـیدی ثبـت گردیـده اسـت و برابـر سـند رهنـی  15016مـورخ  1400/4/19دفتـر
 48خرمآبـاد در رهـن بانـک ملـت میباشـد دفتـر امـاک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد
تبصـره یـک مـاده  120آییننامـه اصاحـی قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت آگهـی و متذکر میگردد

شـده ،از سـاعت  9الـی  12دوشـنبه مـورخ  1400/09/15توسـط اجـرای اسـناد رسـمی سـنندج در محـل
سـنندج پارکینگ قدس از طریق مزایده به فروش میرسـد .مزایده از مبلغ  1/700/000/000ریال شـروع
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ًفروخته میشد ضمنا ًشرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد
از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار بـا نماینـده قانونی او در جلسـه مزایده
اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابهالتفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت  5روز از تاریـخ مزایـده بـه

هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـهای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد

حسـاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده

خـود میباشـد بایسـتی ظـرف مـدت  10روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه

ثبـت واریـز نکنـد مبلـغ مذكـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد در ایـن صـورت

پیوسـت اصل سـند مالکیت با سـند معاملهای به این اداره تسـلیم نماید بدیهی اسـت در صورت
عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمآباد

عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و کلیه هزینههای قانونی به عهده برنده
مزایـده اسـت و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا ًوصـول خواهـد شـد.
تاریخ نشر آگهی :روز چهارشنبه مورخه 1400/09/3
تاریخ برگزاری مزایده :روز دوشنبه مورخه 1400/09/15

شیوا وجدی  -رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

ضخیم آلومینیوم در این استان خبر داد.

حســین حاجیبگلــو در گفتوگــو با ایســنا با توجه

به اعالم آمادگی یک ســرمایهگذار ایرانی که مقیم یکی
است ،اظهار کرد :این سرمایهگذار برای راهاندازی واحد

نیز کمیته اضطرار هوا برای چندمین بار طی
هفته گذشته برگزار شد و تمام سازمانها از

آمادگی سرمایهگذار برای راهاندازی واحد تولیدی ورق

از کشــورهای عربــی بوده و در آنجــا دارای واحد تولیدی

وجود دارد.

ورود به این موضوع را دارم .

اعالم آمادگی سرمایهگذار
برای راهاندازی واحد تولیدی
ورق ضخیم آلومینیوم
در خراسان شمالی

تولیــدی ورق ضخیــم آلومینیــوم در شهرســتان جاجــرم

خواهیم داشت.

زینلیان با بیان اینکه با توجه به افزایش

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

الزم برای کاهش آلودگی هوا پیشبینی شده

به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف بخش

است ،گفت :قرار است دستگاههای مربوطه
اوضاع آلودگی را بهصورت مداوم رصد کنند

و بــه محــض اینکــه شــاخصها از مــرز مجاز

عبور کند ،هشــدارها و اخطارهای الزم را به
شهروندان خواهیم داد.

او دربــاره محدودیتهای تردد در وضع

قرمز آلودگی هوا اظهار کرد :اکنون تنها طرح
زوج و فــرد اجــرا میشــود و از ســوی دیگر تا

امــروز ظهــر وضع آلودگی هوا رصد میشــود
و درصورتیکــه شــاخصها از مــرز هشــدار

عبــور کند حتمــا محدودیتهایی بــرای تردد

اصفهــان درباره محدودیت تامین گاز صنایع
خانگــی گفت :تــا این لحظه هیــچ مجوزی به

هیــچ صنعتــی در اصفهــان بــرای اســتفاده از

اعالم آمادگی کرده است.

او گفــت :در ایــران چنــد واحــد تولیــدی ورق نــازک

آلومینیوم وجود دارد؛ اما ورق ضخیم آلومینیوم در داخل

تولید نمیشود و از خارج وارد میشود.

مدیر کل ســازمان صمت خراســان شــمالی با بیان

اینکه مجوز راهاندازی واحد تولیدی ورق ضخیم از سوی

ســوخت دوم داده نشــده اســت و مدیــران

این اداره کل صادر شده و جزو مجوزهای بینام در این

 ۵۰کیلومتری اصفهان را به صورت ویژه رصد

پاییندســتی شــرکت آلومینیای ایران در جاجرم است و

ســازمان صمت نیز صنایع مســتقر در شــعاع
و کنترل میکنند.

استان بوده است ،افزود :این واحد تولیدی جزو صنایع

بایــد مــواد اولیه مورد نیاز آن نیز که شــمش آلومینیوم

زینـــلـــــیان دربـــاره احتـــمـــال تعــطیــــلی

اســت از این شــرکت تامین شــود.حاجیبگلو ادامه داد:

هــوا نیــز گفــت :اکنون در دســتور کار ســتاد

در جاجرم برگزار و جوانب کار مورد بررسی قرار گرفت.

ادارات با تـــــوجه به وضـــــع قـــرمـــز آلـــودگـــی
آلودگــی هوا اصفهان تعطیلی ادارات مطرح
نیست.

مفقودی
بـرگ سـبز  ،کارت ماشـین ،سـند کمپانـی خـودرو  :ریـو زیتونـی بـه
شماره شاسی  NAS610022A1190375و شماره موتور 1088769
شـماره پـاک 247 - 44د  45بـه نـام اینجانـب مـژگان مرادآبـادی
مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد .
آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری جسورانه پویا الگوریتم
ثبت شده به شماره  11806نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تصمیمات مجمع صندوق سـرمایهگذاری جسـورانه پویا الگوریتم مورخ 1400/08/11
به شـرح زیر میباشـد:
تبصـره  3مـاده ( )29اساسـنامه صنـدوق بـر اسـاس مفـاد اباغیـه شـماره 12020191
مـورخ  1400/04/22سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،تغییـر یافـت.
همچنیـن جهـت اطـاع از مشـروح تصمیمـات مجمـع بـه تارنمـای صنـدوق بـه آدرس
 www.pooyafund.irمراجعـه فرمائیـد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حسـن حکامـی کرمانشـاهانی احـد از ورثـه مرحـوم محمـد علـی حکامـی
کرمانشـاهانی و وکیـل سـایر وراث آن مرحـوم بـه موجـب وکالتنامـه شـماره
 1388/11/25-79437دفترخانه  30کرمانشـاه با تقدیم دو برگ استشـهادیه
مصـدق شـده بـه شـماره  1400/06/16-91829مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت
ششـدانگ کـه ذیـل ثبـت  700صفحـه  550دفتـر  2/4بـه نـام محمـد علـی
حکامـی کرمانشـاهانی و بـه شـماره سـریال  99871صـادر و تسـلیم گردیـده
کـه بـه علـت جابجایـی سـند مالکیـت اولیـه بـه شـماره سـریال فـوق مفقـود
شـده اسـت لـذا مراتـب طبـق مـاده  120آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افـرادی مدعـی انجـام معامله یا وجود سـند
مالکیـت در نـزد آنـان باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه مـدت  10روز مراتب
را بـه ایـن اداره اعـام دارنـد در غیـر اینصـورت نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت
طبـق مقـررات اقـدام و سـند مالکیـت اولیـه از درجـه اعتبـار سـاقط و ابطـال
خواهـد شـد/1940 .م الـف12/
سعید سلیم فر  -رئیس واحد ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 2

روز گذشته جلسهای در همین ارتباط در شرکت آلومینیا
او تصریح کرد :در صورت آغاز به کار راهاندازی این واحد

تولیدی باید سرمایهگذاری  ۱۰۰۰میلیاردی انجام شود.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـا محمـد جمشـیدی بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضاء شـده منضم به
تقاضای کتبی دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی اسـت اسـناد
مالکیـت تـک بـرگ بـه شـمارههای  659548و 659549ب 99/تحـت پـاک  229فرعـی از 2119
اصلی واقع در بخش یک خرمآباد متعلق به وی میباشد که بعلت جابهجایی مفقود گردیده است
با بررسـی دفتر معلوم شـد اسـناد مالکیت اولیه ذیل ثبت الکترونیکی 139920325001017794
و  139920325001017793بنـام ذبیحالـه رشـیدیفرد و کبـری رشـیدیفرد ثبـت و صـادر و تسـلیم
شـده اسـت کـه برابـر سـند قطعـی  15014مـورخ  1400/4/19دفترخانـه  48بنـام محمـد جمشـیدی
ثبـت گردیـده اسـت و برابـر سـند رهنـی  15016مـورخ  1400/4/19دفتـر  48خرمآبـاد نزد بانک ملت
در رهـن اسـت دفتـر امـاک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد لذا باسـتناد تبصره یک مـاده  120آییننامه
اصاحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسـی نسـبت به ملک مورد
آگهـی معاملـهای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود میباشـد بایسـتی ظرف مدت
 10روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت بـا سـند
معاملـهای بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا
وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت
المثنی و تسـلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمآباد
«گواهی حصر وراثت»
تاریـخ رسـیدگی 1400/08/30 :شـماره پرونـده 140041920000668371 :خواهـان :صدیقـه رضائـی منصـور
آبـاد بـه آدرس :باشـت – اسـام آبـاد – کوچـه شـهید قاسـمی خوانـده« :شـورای حـل اختـاف شهرسـتان
باشـت» خواسـته :گواهی حصر وراثت مرجع رسـیدگی کننده :شـورای حل اختاف شـعبه یک شهرسـتان
باشـت خانم صدیقه رضائی منصور آباد به شـماره شناسـنامه  1032به اسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت
و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره  140041920000668371تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن
اشـعار داشـته که شـادروان سـید حسـین محمودی بیدک به شـماره شناسـنامه  412در تاریخ 1400/04/06
در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :یک همسر دائمی بنام صدیقه رضائی
منصـور آبـاد بـه شـماره شناسـنامه  1032و شـش فرزنـد ذکـور بنامهـای  -1سـید حامـد محمـودی بیـدک بـه
شـماره شناسـنامه  -2 ،687-006509-8سـیدحافظ محمودی بیدک به شـماره شناسـنامه ،687-004816-9
 -3سـید محمـد حسـین محمـودی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه  -4 ،746سـید قاسـم محمـودی بیـدک بـه
شـماره شناسـنامه  -5 ،426-005405-8سـید محمـد محمـودی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه  -6 ،10سـید
سـعید محمودی بیدک به شـماره شناسـنامه  64و سـه فرزند اناث بنامهای  -1سـیده آرزو محمودی بیدک
به شـماره شناسـنامه  -2 ،687-005337-5زهرا محمودی بیدک به شـماره شناسـنامه  -3 ،745سـیده لیا
محمودی بیدک به شماره شناسنامه  426-19095-4و جزء افراد فوق الذکر ورثه دیگری ندارد والغیر اینک
پس از انجام تشـریفات قانونی و انتشـار یک نوبت آگهی اعام تا چنانچه شـخص یا اشـخاص نسـبت به
آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده در غیـر اینصـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق
صـادر مـی گـردد .اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از پانصـد میلیـون ریال اسـت.

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

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  ۱۱واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

۰5:2۱

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی
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شمارههای سازمان آگهیها۸۸94529۳-۷ :

فکس۸۸9۰۶44۷ :

طلوع آفتاب

۰۶:49

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،۸۸9۰۶44۷ :شماره تلگرام۰9۰۳۷۳9۶929 :

شماره تلگرام۰9۰۳۷۳9۶929 :

بنیانگذار :سیفاله یزدانی
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معاون وزیر راه وشهرسازی :نرخ مصوب شامل
قراردادهای جدید اجاره نمیشود

عصر انقراض (طنز)

ما را به خیر تو حاجتی نیست
راضیه حسینی

«درحالیکــه بــرای دریافــت وام ودیعــه مســکن،

متقاضیان باید متاهل و دارای اجارهنامه رســمی باشــند
بهتازگــی برخی بانکهای عامل (بانک س) شــرط جدید

و البتــه عجیبــی را برای پرداخــت وام ودیعه اعالم کرده

عکس  :خبرگزاری موج

در سایت روزنامه بخوانید:

اســت .ایــن بانــک بــرای

پرداخــت وام ودیعــه
شــرط سنی را نیز لحاظ

میکند .بهعبــارت دیگر

ندارد.

تمدیــد بوده با ایــن هدف که تخلیه و جابهجایی

کــرده مشــمول پرداخت

در شــرایط شــیوع کرونــا کاهــش یابــد .بنابرایــن

مســکن

بــرای قراردادهای تمدید ،ضابطه ســقف افزایش

نمیشوند!»
حتمــا ً شــنیدهاید

بها تا  25درصد تعریف شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به

که شــاخص امید به زندگی در اکثر کشــورهای اروپایی

طور قطع این مصوبات در بازار اجاره اثرگذار بوده

باالی هشتاد سال است .اما این شاخص در کشور ما اگر

اســت ،افــزود :میتوان گفــت بازار اجــاره کنترل

بخواهد هم زورش نمیرسد از هفتاد باال بزند .یک هفتاد

شده اما این کنترل نسبی است.

ساله چطور امید به زندگی داشته باشد وقتی قانونی در

محمودزاده در پاسخ به این سوال که گفته

بانکی وجود دارد که خیلی محترمانه میگوید«:بزرگوار،

میشــود رشــد اجاره در بازار مســکن متناسب با

تو دیگه آفتاب لب بومی .وام میخوای چی کار؟ تو باید

افزایــش ارزش ملک کشــش دارد ،گفت :تعیین

به فکر خونه آخرتت باشــی .برای اون دنیا توشــه جمع

اجــاره بهــا متناســب بــا ارزش ملک یــک واقعیت

کن و دیگه این دنیا رو با همه متعلقاتش فراموش کن».

اســت؛ امــا نکتــه بســیار مهــم تــوان پرداخــت

حــاال شــاخص ،خــودش را هــالک کنــد هــم نمیتواند از
شصت و نه باالتر برود .اصال ًچرا برود؟ به چه امیدی؟

مــردم اســت از ایــن رو قیمتها در بــازار همواره

براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.

با این اوصاف هیچ بعید نیست چند وقت دیگر وام

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در بحــث تعییــن

خرید قبر و ســنگ قبر برای باالی هفتاد ســالهها اعالم

قیمتهــا توان مــردم برای پرداخــت اجاره را هم

شود .البته با این تورم ممکن است حتی وام ودیعه قبر
هم گذاشــته شــود .مثال ًیک قبر فقط برای یک ســال به

باید در نظر گرفت ،اظهار کرد :طبیعت بازار این
است که براساس توان متقاضی و میزان عرضه

مرده موردنظر اجاره داده میشود و بعد از یک سال مرده

خــود را تنظیــم کنــد و قیمــت ملــک تنهایــی برای

را به قبر دیگری منتقل میکنند .البته برای این وام هم
احتماال ًباید دریافتکننده ،زیر هفتاد سال سن داشته

تعیین قیمتها مالک نیست.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی با بیان اینکه

باشد.

اگر قیمت ملک ثابت بماند و همین شرایط ادامه

اگر بازماندگان متوفی به هر دلیلی موفق به گرفتن

داشته باشد ،مستاجران نباید نگران افزایش نرخ

وام یا بازپرداخت آن نشدند جسد مرده مورد نظر وسط

اجاره باشند ،گفت :از سوی دیگر بازار اجاره به

قبرســتان ،بیقبــر میماند .قبرهــای آپارتمانی ،نوســاز،

دوبلکس ،کلنگی و  ..هم به زودی وارد میدان خواهند
شد.

در اجارههــای جدیــد قابلیت قیمت گذاری وجود

ملی مبارزه با کرونا در این طرح ،فقط اجارههای

از  ۷۰ســالگی عبــوری
وام

فقط شــامل قراردادهای تمدید اجاره میشــود و

وی ادامه داد :هدف از اجرای مصوبه ستاد

متقاضیانی که سن آنها

ودیعــه

شــود قیمتگذاری مصوب و تعیین ســقف اجاره

بــه گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی

قیمتگذاری مصوب و تعیین سقف اجاره فقط

احتماال ًموردی جدید به آگهیهای دیوار هم اضافه

شــامل قراردادهــای تمدیــد اجاره میشــود و در
اجارههــای جدیــد قابلیــت قیمتگــذاری وجــود

ندارد.

محمــود محمــودزاده در گفتوگــو بــا ایلنــا

دربــاره اثرگــذاری تعیین ســقف اجارهبها در بازار

مسکن اظهار کرد :در ابتدا باید به این نکته توجه

طــور قطــع به ســاخت  4میلیون واحد مســکونی

واکنش نشان میدهد و این موضوع هم در بازار
اثرگذار خواهد بود.

میشود.

«قبر دو نبش ،اکازیون ،صفر .ویو ابدی».

وزیر کشور خبر داد :بازنگری پروتکلهای بهداشتی
کرونا در هفتههای آتی

«قبر شش طبقه ،طبقه شش و یک خالی است.

مردههــای دیگــه همگــی دکترنــد و میتوانیــد همجواری
خوبی با آنها داشــته باشــید .قیمت مقطوع ،لطفا ً چانه

نزنید».

«فروش وام ودیعه قبر سریع ،فوری».

«اجــاره قبــر در بهترین منطقه قبرســتان .وام هم

دارد».

وزیر کشور با اشاره به واکسیناسیون گسترده

کاش کال ًوام ندهید و بگذارید آدم با همین اندک

و دانســتههای جدیــد علمــی از بازنگری و نوســازی

شــاخص امیدواری سر کند .میدانیم نیت بدی ندارید؛

برخی پروتکلهای بهداشتی ظرف هفتههای آینده

ولی بیزحمت یک مدتی شر نرسانید .ما را به خیر شما

خبر داد.

حاجتی نیست.

خروجی اولین کمیته
دستمزد ۱۴۰۱
عکس  :خبرگزاری تسنیم

شورایعالی کار را تشریح کرد.

بــه گــزارش ایلنــا ،اول آذر ،اولین جلســه ســهجانبه

کمیته دســتمزد ذیل شــورایعالی کار با موضوع دســتمزد

 ۱4۰۱در محل وزارت کار برگزار شد .فرامرز توفیقی ،رئیس

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور در

پروتکلها مراقبتهای جدی را در دســتور کار خود
قرار دهند.

وزیر کشــور در بخــش دیگری از صحبت های

واکسیناسیون دانشآموزان گفت :قبال در موضوع

واکسیناسیون برای افراد زیر  ۱2سال از نظر علمی به
این نتیجه نرسیده بودند که برای آنها تزریق واکسن

بــه گــزارش ایســنا ،احمــد وحیــدی در پایــان

خود بررسی میزان تاثیرات واکسیناسیون با آمارهای

ضــرورت دارد ولــی بــرای افــراد بــاالی  ۱2ســال ایــن

خبرنــگاران گفــت :موضوعاتــی که در جلســه امروز

کرد که در جلســه امروز مورد بررســی قرار گرفت و

این واکسن برای بازگشایی مدارس الزم بوده لذا در

بیشــتر در ســتاد ملــی بــه تصویب رســیده بــود؛ اما

واکسیناســیون و کاهــش آمارهــای ابتــال ،بســتری

همیــن راســتا کمیتههــای تابعه قــرارگاه موضــوع را

واکسن بیشتر تزریق شده آمارها کاهش پیدا کرده

جلســه قرارگاه ســتاد ملی مقابله با کرونا در جمع

ابتال ،بستری و فوتی را یکی دیگر از مواردی عنوان

قــرارگاه مــورد بررســی قرار گرفــت مصوباتی بود که

افــزود :آمارهــا نشــان میدهــد که پیوســتگی میان

بــا توجــه به تغییر شــرایط نیازمند بازنگــری بود .در

و مــرگ و میــر وجــود دارد به شــکلی که هر کجا که

بررســی و بــا توجــه بــه شــرایط آن مقداری کــه الزم

است .بر همین اساس وزارت بهداشت بررسیهای

دارد کــه بــه تصویــب رســیده امــا ایــن موضــوع باید

وی افــزود :موضــوع دیگــر بررســی نوســازی

ادامــه میدهــد .عزیزانی که غیر از این نظر را دارند

آن انجام شود .پس از این مرحله ،تنبیههای رعایت

قرار گرفت .با توجه به مبانی علمی و دانسته های

اینکــه ایــن حرف و نظر از مبانی غیرعلمی و در کف

است مورد بازنگری قرار میگیرد.

گستردهای را در این زمینه انجام داده و به این کار

موضوع انجام شده و تزریق برای آنها انجام شده که
جای خود انجام شده است اما مراقبتهای بهداشتی
به صورت جدی باید در مدارس دنبال شود.

وی در خصوص قرنطینه هوشــمند نیز گفت:

قرنطینــه هوشــمند دســتورالعملی در ســتاد ملــی
اطالعرســانی شــود و توجیه در مورد مراحل اجرایی

پروتکلهای بهداشــتی بود که مورد بحث و بررسی

باید با وزارت بهداشت بحث و تبادل نظر کنند؛ اما

جدید پزشکی وهمچنین با توجه به واکسیناسیون

خیابان بیان شود درست نیست .امروز نیز آمارهای

شد.

آینده در مواردی که الزم است بازنگری صورت بگیرد.

موضوع واکسیناسیون پیوستگی دارد.

محدودیــت منــع تردد شــبانه و درآمدزایــی آن برای

گسترده ممکن است در پروتکلها ظرف هفتههای

توفیقــی خروجــی اولیــن کمیتــه دســتمزد ذیــل

کنند .دانشآموزان و اولیا نیز باید درباره اعمال این

وزیر کشــور در پاســخ به ســوالی در خصوص

تجربی به ما نشان میدهد که میزان مرگ و میر با

وحیــدی تاکیدکرد :لغــو برخی از محدودیتها

وحیدی به اجرای طرح شهید سلیمانی اشاره

بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله

که برای هوشمند سازی اهمیت بسزایی دارد در حال

انجام شده اما تذکر جدی در مورد اعمال پروتکلهای

نکردن آن نیز اعمال خواهد شد ،اما تا قبل از توجیه

صمت و وزارت اقتصاد ،در جلسه شرکت کردند؛ چیزی که
قبلتر مرســوم نبود .صحبتهای کلی در ارتباط با بحث

معیشت صورت گرفت و در ارتباط با دستور جلسات بحث
شد.

به گفته وی ،برنامه زمانی مشخص ارائه شد و مقرر

شــد تا پایان ســال ،ماهی دو بار جلســه کمیته دســتمزد
برگزار شود.

توفیقی افزود :سرفصل موضوع جلسه ،راهکارهای

ترمیــم ســبد معــاش خانــوار بــه دلیل جهشهــای قیمتی
بــود کــه هــر طــرف صحبتهــا و دیدگاههــای خــودش را

داشت و با توجه به اینکه سال گذشته قراری داشتیم با
موسسه پژوهش تامین اجتماعی برای تحقیق در ارتباط
با امکانپذیر بودن مزد منطقهای ،قرار شد در جلسه بعد
نمایندگان موسسه پژوهشهای تامین اجتماعی ،گزارش

و نتیجه تحقیقات خود را ارائه دهند و راجع به آن بحث

و تبادل نظر شود .همچنین قرار شد در جلسات بعدی،
همه اعضا پیشنهادات خود را برای ترمیم معاش کارگری
توسط مولفههای غیرنقدی به جلسه بیاورند .فعال ًهنوز

برای ورود به بحث عدد و رقم زود است و باید به نظرات
کارشناسی بپردازیم و دیدگاهها را جمع کنیم.

توفیقی تاکید کرد :رویه دولت برای حذف ارز 42۰۰

تومانی و حذف قیمتگذاری دســتوری بســیار مهم است

و بایــد ببینیــم دولت چه میکند؛ چــون این دو مولفه در

تصمیمسازیهای مزدی  ۱4۰۱بسیار اهمیت دارد و با توجه

به این رویکردها باید به مذاکرات جدی مزدی ورود شود.

بنابــر اعــالم رئیــس ســازمان غــذا و دارو،

سیاست دولت و وزارت بهداشت ادامه پرداخت

ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی است.

بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران پویا ،بهرام

دارایــی ،رئیــس ســازمان غــذا و دارو در واکنــش

به انتشار برخی اخبار مبنی بر حذف ارز دولتی

داروهــا ،اظهــار کــرد :سیاســت دولــت و وزارت
بهداشــت ،ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و
تجهیزات پزشکی مخصوصا ًبرای بیماران خاص
و صعبالعالج و مزمن است.

همچنیــن حیــدر محمــدی ،مدیــرکل دارو

و مــواد تحــت کنترل ســازمان غــذا و دارو گفت:

مــا هیچ گونه اقدامی در ایــن باره نکردهایم .ارز
بعضی از اقالمی را که تولید داخل داشته است
از اردیبهشــت پارســال ،آزاد کردیــم کــه ایــن کار

هــم بــرای حمایــت از تولیــد اســت کــه آنهــا هم

وزیــر کشــور در پاســخ بــه ســوال تاثیــر اعمال

از دورههــای شــبانه را پیگیــری میکرده کــه البته با

اساس لغو شده است.

معاون سالمت آموزش و پرورش تهران :دریافت مجوز
از سوی مدارس به معنای بازگشایی کامل آنها نیست
مــدارس بایــد تــا پایــان هفتــه مجــوز خــود را

توجه به شرایط فیزیکی مدرسه آیا میتواند آموزش

صدر آنها داشتن تهویه مناسب در مدارس و رعایت

مجــوز بــه معنــای تعیین تکلیف چگونگــی برگزاری

آغاز کند یا به خاطر نداشتن استانداردهای الزم باید

این شرایط به صورت خود به خود ما دیگر نمیتوانیم

بازگشت به روال سابق آموزش.

در مــدارس در تمــام مقاطــع تحصیلــی آغاز شــود و

آن ایــن اســت کــه هــر مدرســه الزم اســت مجــوزی

علیرضا کمرئی ،سخنگوی آموزش و پرورش در امر

دریافــت کنــد تــا فراینــد آمــوزش دانشآموزانــش

هزار مدرســه مجوز بازگشــایی دریافت کردهاند و تا

آیــا میتوانــد آموزش را به صــورت ترکیبی از آموزش

میکنند.

اســتانداردهای الزم بایــد آموزشهــا را بــه صــورت

بازگشایی مدارس در این باره گفت که تاکنون ۱۰5

مشخص شود که با توجه به شرایط فیزیکی مدرسه

آخــر هفتــه همه مــدارس مجوز بازگشــایی دریافت

حضــوری و مجــازی دنبــال کنــد یا به خاطر نداشــتن

حسن محمدی ،معاون تربیت بدنی و سالمت

غیرحضــوری دنبــال کند .وی ادامه داد :البته شــرایط

درباره اینکه تا کنون چه تعداد از مدارس شهر تهران

میتوانند شیوه ترکیبی را انتخاب کنند .یعنی بخشی

مهم و مغفول شــده این اســت که مفهوم دریافت
مجوز این نیست که لزوما ً قرار است همه مدارس

بخشی از آموزشها در فضای کالسها و به صورت
حضوری .همه اینها نیز منوط به رعایت پروتکلهای

است که هر مدرسه الزم است مجوزی دریافت کند

بهداشــت تعییــن کــرده اســت .در واقــع یــک ســری

آمــوزش و پرورش شــهر تهــران در گفتوگو با مهر،

مجوز بازگشایی را دریافت کردهاند ،اظهار کرد :نکته

کالس حضوری برگزار کنند بلکه معنای این مجوز این

تا فرایند آموزش دانشآموزانش مشخص شود که با

اکثر مدارس در تهران به گونهای است که با این مجوز
از آموزشها همچنان در فضای مجازی خواهد بود و

بهداشتی است که ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت
الزامات بسیار سختگیرانهای را مدنظر داریم که در

درنظر بگیرد ،خروجی منابع را به بیمهها بدهد
و بیمههــا قبــول کنند که این داروها را پوشــش

دهنــد تــا بهمحــض اینکه ما ایــن داروهــا را آزاد

کردیــم ،بیمــار احســاس بــاال بــودن قیمــت دارو
نکند ،فقط در این شــرایط ما میتوانیم این کار

را انجام دهیم.

که اکنون در کشور شرایط خوبی داریم؛ به طوری
هم میزان بستری کاهشی است ،مهم است که

برخوردار اســت؛ لذا از مدیــران مدارس میخواهیم

از اول آذر قرار بر این بود که آموزش حضوری

آزاد کردن ارز این بیماریها ،باید دولت منابع را

میشــود آوردهای بــرای دولــت نــدارد .بیتردیــد این

که طرح شــهید ســلیمانی به خوبی اجرا و به نتایج

همه مدارس کالس حضوری برگزار کنند بلکه معنای

خاص ،خط قرمز ماست ،خاطرنشان کرد :برای

مراقبتهایی اســت که در اســتانها باید انجام

بهبود وضع اثرگذاری گذشته را نداشته و بر همین

آموزشهاســت نــه بازگشــایی کامــل مــدارس و

محمدی با بیان اینکه داروهای بیماریهای

افزایش ابتال داشتند .بر همین اساس از آنجایی

بــه گــزارش ایســنا ،دکتر قاســم جانبابایی

آموزشها را به صورت غیرحضوری دنبال کند.
دریافت مجوز این نیســت که لزوما ًقرار اســت

ارز دارو را آزاد کنیم.

دولت گفت :قطعا اعمال این محدودیت برای دولت

اجتماعی در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و این

بــرای بازگشــایی دریافــت کننــد امــا دریافــت ایــن

کنند ،ما تا منابع را نداشــته باشــیم نمیتوانیم

یکی از مواردی که در کمیته علمی مطرح شــد،

حاضر در شرایط خوبی قرار داریم؛ اما نباید شرایط

را بــه صــورت ترکیبــی از آموزش حضــوری و مجازی

را بگیرنــد و منابــع این موضوع را هم پیشبینی

بــه گفتــه معاون درمــان وزارت بهداشــت،

محدودیت برای بهبود سالمت مردم بوده و جلوگیری

ایــن پروتکلهــا را همانگونــه که ابالغ شــده اعمال

مجلس هستیم .وی افزود :باید آنها این تصمیم

تزریق دوز دوم و سومشان فاصله افتاده ،مقداری

شود .هنوز گرفتاریهای خوشهای در برخی نقاط

مثبت برسد.

منتظــر تعییــن تکلیف ایــن موضــوع در دولت و

داریم .کشورهایی که واکسن تزریق کردند و بین

کرد و افزود :یکی از مبانی این طرح بیماریابی است

تاکید به ویژه در حوزه مدارس از اهمیت بیشــتری

اآلن ارز اکثریــت داروهــای ما ارز دولتی اســت و

ابتالهای خوشهای کرونا در برخی مناطق

منبع درآمدی نبوده و هزینههایی که پس آن ایجاد

به گذشــته برگردد .برای تحقق این مهم الزم اســت

اقــالم جانبی بودهاند یــا ارزبری محدودی دارند.

کامــل شــهروندان ایــن کار اجرایــی و انجام نخواهد

ارتباط با این نشست گفت :این جلسه حسنی که داشت،

این بود که از روز اول بسیار منظم بود و نمایندگان وزارت

رئیس سازمان غذا و دارو :ارز دولتی داروها
فعال ًحذف نمیشود

فاصلهگذاری اجتماعی اســت .محمدی بیان کرد :در

شاهد برگزاری کالسهای  ۳۰تا  ۳5نفره باشیم که

به طور معمول در کالسهای درس در مدارس پیش

از کرونا شاهد بودیم .ضمن اینکه نخواهیم توانست
همــه روزه بــرای همــه دانشآمــوزان کالس حضوری
داشته باشیم .خصوصا ًدر دبیرستانها ،تنوع دروس

این مساله را دشوارتر خواهد کرد.

به گفته معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش

و پرورش شــهر تهران همچنان فرآیند آموزشــی در

مدارس به صورت مجازی و تلویزیونی دنبال خواهد
شد و اکثر مدارس و مدیران به گونهای برنامهریزی
کردهانــد کــه دانــش آمــوزان بــرای رفــع اشــکال و یا

بــرای اینکه معلمان تکالیــف دانشآموزان را ببینند

یــا برگــزاری امتحانات میــان پایه در مدرســه حضور

داشــته باشند .وی بیان کرد :ما همچنان وابستگی

شدیدی به آموزش غیرحضوری داریم و بخش کمی
از دانشآموزان هر روز در مدرسه خواهند بود چرا

کــه رعایــت پروتکلهــا این اجــازه را به مــا نمیدهد
به شرایط کامال ًعادی بازگشایی مدارس برگردیم.

کشور وجود دارد.

کــه هــم میزان فوتیهــا در حال کاهش اســت و

در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری کرونا ،به

گروههایی که واکسن نزدند ،هرچه زودتر واکسن

و گفت :مهمترین موضوع ،بحث واکسیناسیون

جانبابایی ادامه داد :یکی از مواردی که در

طــی چنــد مــاه اخیــر ســرعت بســیار خوبــی در

در استانها باید انجام شود .هنوز گرفتاریهای

تصمیمات و بحثهای امروز این کمیته اشاره کرد

را تزریق کنند.

در حــوزه مدیریــت کرونا اســت .باتوجه به اینکه

کمیته علمی مطرح شــد ،مراقبتهایی است که

واکسیناسیون گروه هدف داشتیم ،هم دوز اول

خوشهای در برخی نقاط کشور داریم .استانهایی

انجــام شــد و کــم بــودن ســرعت و عقبماندگــی

باشــد .مثال در اســتانی مانند ســمنان در دامغان

بــه نظــر میآید ،که همــان افرادی کــه نوبت اول

فصل برداشت پسته بوده یا جاهایی که برداشت

واکسیناســیون و هــم دوز دوم واکسیناســیون

ممکن اســت مشــاغل فصلی در آنهــا تاثیرگذار

واکسیناســیون را به ســرعت جبران کردیم .البته

اتفاق افتاد که البته اکنون موارد کمتر شــده ،در

واکســن را تزریــق کردند ،نــوب دوم را هم تزریق

زعفــران بــوده اســت .زیرا بســیاری از کارگــران از

واکسن تزریق نکردند .وی افزود :خواهشمان این

برداشــت محصــول میروند .باید بســیار مراعات

کردهانــد و درصــدی از افــراد را داریــم کــه هنــوز

شــهرها و اســتانهای مجــاور بــه ایــن شــهرهای

اســت که کســانیکه واکسن تزریق نکردند ،حتما

کننــد کــه ابتالهــای خوشــهای و منطقــهای اتفاق

شــاهدیم که روزانه در آلمان ،اتریش ،هلند و...

کرونا با همین ابتالهای خوشهای آغاز میشود و

میشــوند .روســیه در روز گذشــته بالغ بــر ۱2۰۰

گفــت :موضــوع مهــم دیگر بحث واکسیناســیون

ایــن کار را انجــام دهنــد .زیــرا متاســفانه در اروپا

جامعه واکســینه نشــده ،به ســرعت دارند مبتال

نیفتــد .زیرا معموال تجربه ثابت کرده که بیماری
شهرهای اطراف را گرفته و گسترش مییابد .وی

فوتی داشته و غاطبه فوتیهایشان ،افرادی بودند

مــادران بــاردار بــود .اکنــون توصیــه شــده هرنوع

مردم میخواهیم همراهی کنند .مقداری سرعت

اســتفاده کــرد .البته مــا پروتکل کشــوری در این

جانبابایی گفت :همچنین وزارت بهداشت

در کشور به خصوص برای زنان باردار ایجاد کردند،

که واکسن تزریق نکرده بودند .بر همین اساس از
واکسیناسیونمان کاهش یافته است.

اعــالم کــرد کــه افــراد بــاالی  ۶۰ســال کــه زمانــی

از واکســن دومشــان گذشــته ،ضــرورت دارد کــه

واکسن دز سوم یا اگر بیش از شش ماه گذشته
واکســن یــادآور را تزریق کنند .زیــرا ضرورت دارد
کــه ایمنــی بدن این افراد را در ســطح باالیی نگه

واکسنی را که مجوز دارد ،میتوان برای زنان باردار
زمینه داریم .متاسفانه به دلیل واکسنهراسی که
پوشــش واکسیناســیون زنــان بــاردار بــا میانگین
جامعه بسیار فاصله دارد .خواهش میکنیم همه

کسانی که میتوانند کمک کنند تا خانمهای باردار

بــه هــدف مــورد انتظار واکسیناســیون بــاالی ۸۰

درصد و حتی  ۱۰۰درصد برسند.

