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رسانهها« ،عصای پنهان» تحریمکنندگان ایران
الهه فابریکی اورنگ

رســانهها نــه تنهــا در فرایندهــای مختلــف

اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و ...از پوشــش

در مقالــهای کــه بــه تازگــی بــا همــت

دکترمحمدهاشــم پســران و همکاران ،در بررسی
تاثیــر تحریمهای اقتصادی بــر متغیرهای اقتصاد

موضوعات گوناگون گرفته تا تاثیرگذاری بر روند

کان ایران تهیه شده است ،پژوهشگران با بررسی

فعالیتهــا و تصمیمــات مختلــف جوامــع و در

نهایــت زندگی افراد نقــش محوری ایفا میکنند،

بلکــه روشــنگری و ســرگرمی از مهمتریــن اهداف

و ایران پرداخته است ،از اضافه شدن متغیری به

در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه تمامــی

نام تاثیر رسانه ( )mediaو بررسی ابعاد کیفی آن

فرآیندهای زندگی روزمره همچون کار ،سرگرمی،

در تحریمهــای ایران ســخن میگویند که به نوبه

مراقبتهای بهداشتی ،آموزش ،روابط شخصی ،مسافرت و ...

خود یکی از نکات تاملبرانگیز در جهت ایجاد فضای نااطمینانی

رسانه را پررنگتر و شفافتر به نمایش میگذارد .آنها با نقش

کشورهای جهان به صورت بالقوه مطرح میشود.

به اطاعات و ارتباطات وابسته است و این امر نقش بیبدیل
قدرتمندی که دارند با عادت دادن مردم به انواع خود همچون

تلویزیــون ،رادیــو ،روزنامههــا ،مجــات و اینترنــت بــه عنــوان
ســاختارهای شــکلگیری تفکر و عمل در جهان امروز شــناخته
میشــوند .آنچنان که پیداست قدرت بالقوه آنها از تاثیرگذاری

بر نگرش مردم گرفته تا تغییر نظر و رفتار در بسیاری از مسائل
حساس مانند سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد و  ...نقش مهم خود
را هویدا میکند.

بیشــتردر مســیرمبادالت اقتصــادی و سیاســی ایــران بــا ســایر
همانطــور کــه مشــهود اســت نقــش پررنــگ سیاســت در

فضــای فعــال رســانه ،موضوع تحریمهــای مختلفی که در طول
 ۴۰ســال گذشــته بر کشور ما تحمیل شده نیز وارد شده است

و در عملیاتی شــدن تئوریهای اقتصاد تحریمی رســانه جایگاه
عملیاتی پررنگی یافته است و این خود نشان از آن دارد که اگر
از موانع پنهان ایجاد شــده در مســیر توســعه سخن میگوییم،

بیراه نرفتهایم.

حال باورکنیم یا نه ،همین اهرم قدرتمند ،یعنی «رسانه»

کشــور ما با وجود حساســیتهای مختلف و دارا بودن از

چنــدان آشــکار وارد تئوریهــای تحریمی علیه کشــورمان شــده

در عرصههــای مختلــف بــرای قــدم گذاشــتن در مســیر توســعه

از متغیرهایــی اســت کــه در دوران تحریــم« ،غیرفعال» و یا نه

اســت .موضوعــی کــه بحث پوشــش روزنامهای یــا همان نقش

فعالیت رســانهها در قالب مکمل تحریمهای عملیاتی را در بر

میگیرد.

موقعیتهــای مختلف اســتراتژیکی و مزیتهای نســبی فراوان

نیازمند بازشــدن گرههایی اســت که سیاســتمداران تصمیمگیر
بــا روشهــای مختلــف بــه عنــوان ابزارهــای پنهــان و آشــکار در

تحریمهای علیه کشورمان از آنها سود میجویند.

آنچــه قابــل تامــل اســت مطــرح شــدن نــام شــش رســانه

اینکــه رســانههای مطرح جهان همچــون «عصایی پنهان»

آنجلس تایمز و وال استریت ژورنال در ایاالت متحده و گاردین

تشــدید کننــد و بــا عناوینی اعم از دو متغیــر «بودن یا نبودن»

روزانه مهم جهان اعم از نیویورک تایمز ،واشنگتن پست ،لس
و فایننشــال تایمز در بریتانیاســت که در مستندات تحریمهای

علیــه ایران اســت .در اســناد منتشــره در همیــن رابطه نام این
شــش رســانه و پوشــشهای خبــری و مقاالتشــان بــا موضــوع
اختصاصی تحریمهای ایران به کرات مورد اشاره و استناد قرار

گرفته است.

تــاش دارنــد فضــای نااطمینانــی تحریمهــا علیــه کشــورمان را

تحریمهــا ،با پوشــش رســانهای هدفمند ،قصــد دارند تا تاثیر و
شــدت تحریمهــا را در نــگاه جامعــه جهانی با الگوهــای مدنظر

تحریمکننــدگان منطبق ســازند ،موضوعی اســت کــه باید بیش
از پیــش بــا جدیت دنبال و راهکارهای مقابله با آن به درســتی

اتخاذ شود.

معضل مواد اولیه در تولید و توزیع مواد غذایی در فرانسه
ترجمه :محمود نواب مطلق

در سایت روزنامه بخوانید:

خــود در مذاکــره بــا شــرکتهای توزیــع عوامــل

جوالی( تیر) درست قبل از فصل درو هنگامیکه
مزارع مملو از گندمهای طایی بودند ،قیمت هر

متعــددی را بررســی میکننــد .افزایــش قیمــت

بانــک مرکــزی نحوه محاســبه و تعیین میزان بخشــودگی

بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیات در صورت بازپرداخت
قبل از سررسید را اباغ کرد.

بــه گــزارش بــازار ،در حکمــی از مفــاد فرمهــای یکنواخــت

اعطای تسهیات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار آمده است:

«در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه پیش از موعد تمام یا
قسمتی از بدهی خود نماید ،بانک و موسسه اعتباری غیربانکی

بانکی کشور و همچنین تسهیل اجرای حکم فوق ،نحوه محاسبه
و تعیین میزان بخشــودگی بخشــی از ســود مســتتر در اقســاط
تســهیات در صــورت بازپرداخــت قبــل از سررســید در جلســه
 ۱۴۰۰.۰۶.۱۴کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک

مرکزی مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

در تبصره  ۴ماده  ۹سیاستهای پولی ،اعتباری و نظارتی

در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود میگردد

که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل باشد

حفظ حقوق مشتري ،مؤسسات اعتباري و شرکت های ليزينگ

دســتورالعمل نحــوه محاســبه و تعیین میزان بخشــودگی

به عنوان پاداش به مشتری مسترد نماید».

موظف هســتند نســبت به مدت زودپرداخت از ســوی مشتری،

تبصــره  ۴مــاده  ۹سیاســتهای پولــی ،اعتبــاری و نظارتی نظام

بازپرداخت اقساط تسهیات اعطایی قبل از سررسید صرفا

نظام بانکی کشور آمده است« :در صورت تسويه تسهيات عقود

موظف است حداقل  ۹۰درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت

بــر این اســاس با هدف ایجاد وحــدت رویه در اجرای مفاد

مستتر در اقساط زودپرداخت را تمام ًا به مشتري مسترد کند».

و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررســید قســط به بانک یا

غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيينشده در قرارداد و در جهت

را متناسب با باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده

تبعيت نکرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت ،موسسه اعتباري
صرفًا ميتواند  ۵هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايستي سود

حداقل  ۹۰درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان

پاداش به مشتري برگشت دهند .تسهيات مسکن از اين قاعده

موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود.

بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیات در صورت بازپرداخت

قبل از سررســید در تارنمای بانک مرکزی ()http://www.cbi.ir
است.

تن گندم  ۲۰۰یورو بود .این امر منجر به انحراف

غــات و نهادههــای دامــی ،گاز ،حمــل ونقــل و

کمی در منحنی صعود قیمت آن شد .اما پس از

بســتهبندی همگــی منجــر به تقاضــای آنان برای

آن بنا برگفته «آرتور پُورتیه» از «آرژیتل» بدون

افزایش قیمت مرغ شده است.

وقفه قیمت گندم رشــد کرد و در  ۲۲نوامبر(اول

به نظر میرسد افزایش قیمت دانه گندم در

آذر) رکورد تاریخی افزایش قیمت را شکست و به

دل محور تولید ،موتور تورم را روشن کرده است.

باالتر از  ۳۰۰یورو در هر تن رسید.

فرانســویان در پائیــز امســال ،تــازه توانســتهاند

البته این افزایش قیمت منجر به خوشحالی

زمانی از کنارآمدنشــان با گرانی ران و ســینه مرغ تا ۹درصد به

ذرت همزمان با رشد قیمت گندم ،ناگهان به  ۲۵۰یورو در هرتن
در بورس «اُورونکست» رسید .اما در مقابل قیمت سویا در این

هــر باگــت بیــن  ۵تــا  ۱۰ســانتیم هضــم کنند .همچنیــن چندان

نســبت ســال )۱۳۹۹(۲۰۲۰نمیگــذرد .امــا ماجــرا بــه همین جا
ختــم نمیشــود .مهمتریــن گــروه صنعتی مــرغداری در فرانســه

گــروه «اِلدیســی» دندان تیز کرده و با اســتناد بــه نمودارها و

محاسبات عددی قیمتهای جدید خود را اعام کرده است.

دِنیــس المبــرت ،مدیرعامــل ایــن گــروه صنعتــی بــا ابــراز
خرسندی اعام کرد موفق شده است در نیم سال اول (۲۰۲۱دی
 ۱۳۹۹تا خرداد )۱۴۰۰سه بار و هر بار سه درصد افزایش قیمت

محصوالت خود را با شرکتهای توزیع به نتیجه برساند.

او معتقد است این روند باید ادامه یابد و در همین رابطه

میگوید«:ما باید به افزایش قیمت  ۹درصدی برسیم تا بتوانیم

قیمت واقعی را به تولیدکنندگان بپردازیم».

بینصیــب نمانــد و قیمــت آن به معنای واقعی داغ شــد .قیمت

افزایش قیمت غات خوشحال نیست ،چرا که با هر قیمتی باید

به گزارش ایرنا ،آیتهللا سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه

گــروه صنایع غذایی «اِلدیســی» در فهرســت دالیل خود
برای افزایش قیمت محصوالت؛ افزایش قیمت حمل و نقل ،گاز

اقتصــادی (اکــو) در عشــقآباد گفــت :جمهــوری اســامی ایران

اولویت ویژهای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای

برای آنکه این گروه بتواند همچنان به مرغهای خود گندم بدهد

غربی ،آسیای میانه و قفقاز قائل است.

یافت .اما در مقابل زنجیره تولید تا توزیع محصوالت گوشتی از

نمیکند.

شــکم دامهای خود را پر کنند.

در پانزدهمیــن اجــاس ســران کشــورهای عضــو همکاریهای

و صنعت بستهبندی را نیز بر شمرده و نتیجه گیری کرده است

نیازمند افزایش ۹درصدی قیمت محصوالت خود است.

بــا تمــام ایــن اوصــاف ظهــور ســویه جدیــد کوویــد ۱۹

افزایش قیمت آماده کرده است .مهمترین عامل ،افزایش قیمت

سردشــدن (رکــود) تمامــی بازارهــای مالــی شــد .ایــن امــر لــرزه بر

توصیفشــده» در روز جمعــه  ۲۶نوامبــر(۵آذر) منجــر بــه

اندام ســرمایهگذاران انداخته اســت .آنها نگران بروز شوک جدید

مهمترین غذای طیور ،گندم ،ذرت و سویا است .هرسه هم

اقتصادی ناشی از این سویه جدید کرونا هستند .به همین دلیل
قیمــت هــر تــن گندم در بــورس «اُورونِکســت» به زیــر  ۳۰۰یورو

قیمــت گنــدم طی دوســال ۵۷درصد رشــد داشــته اســت .درماه

منبع :لوموند

بســیار گران شــدهاند .کافیســت نگاهی به منحنی قیمت گندم
در بورس اروپا «ُ روُنکست» بیندازید .خودتان متقاعد میشوید.

کاهش یافت .اما به هرحال مرغها همچنان گندم میخورند.

رئیس جمهوری تاکید کرد :بیتردید تقویت نقش و جایگاه

ســازمانهای منطقهای بــه عنوان تســهیلکننده همکاریهای

دو جانبه و چندجانبه مورد توجه و اهتمام ماســت که یکی از

نمودهای واضح آن سازمان همکاریهای اقتصادی «اکو» است.
وی افــزود :مجموعــه «اکــو» عــاوه بــر بهرهمنــدی از

ویژگیهای مادی قدرت همچون جمعیت نیم میلیاردی ،مالکیت
یک ســوم منابع انرژی جهان ،موقعیت بینظیر ارتباطی میان

اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس هند ،نیروی
انســانی جــوان و پرتــوان ،در بردارنــده هویتــی ممتــاز بــه نــام
اسام است .رئیسی تصریح کرد :ما فقط همسایگانی توانمند

اصیل منبعث از فرهنگ اسامی هستیم که قادر است آینده

بشریت را در درخشانترین حالت رهبری کند و هم میتواند

بالندگی و نشــاط معنوی را به کالبد همکاریهای همه جانبه

ترجمه :سلیم حیدری

در سایت روزنامه بخوانید:

آسیایی به خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی ،آسیای

نیستیم ،بلکه میراثدار و در عین حال پیش برنده یک هویت

اوپک پالس نوع جدید ویروس را زیر نظر دارد
تحــوالت مربــوط بــه ســویه جدیــد ویــروس کرونــا

و فعالیتهای آن بدون قید و شرط است ،گفت که تحریمهای

آمریکا کوچکترین خللی در اراده جمهوری اســامی ایران در

میــان پــس از افزایــش در ماه ژانویــه (دی )۱۳۹۹دوباره کاهش

در حالیکــه مذاکــرات با شــرکتهای توزیع آغاز شــده ،این

غات است.

رئیسجمهوری با بیان اینکه حمایت ایران از سازمان اکو

سیاســت تعامــل حداکثــری بــا همســایگان و منطقــه ایجــاد

( )۲-SARS-CoVدر آفریقــای جنوبــی کــه «نگرانکننــده

گروه بزرگ صنایع غذایی در فرانســه اســتداللهای خود را برای

حمایت بدون قید و شرط ایران از سازمان اکو
و فعالیتهای آن

میان ما تزریق نماید.

موضوع هنوز زود است.

رئیــس دولــت ســیزدهم خاطرنشــان کــرد :طی ســالیان

اوپــک پــاس در  ۲دســامبر (آذر) بــرای

گذشــته دســتاوردها و پیشــرفتهای خوبی در سازمان «اکو»

تشــکیل جلســه میدهد .منبع دیگری گفت که

موفقیتهــای حاصلــه بــا ظرفیتهــا و توانمندیَهــای واقعــی

سیاستگذاری بازار نفت تشکیل شود ،بدتر شود.

ارزیابی خواهد کرد.

باال ،تجارت درون منطقهای کماکان کمتر از  ۱۰درصد است.

متحدانــش ،موســوم بــه اوپــک پــاس ،در حــال

مشــاوره میدهد و در این هفته تشــکیل جلسه

را زیــر نظــر دارد .برخــی ابــراز نگرانــی کردنــد کــه
ممکــن اســت چشــمانداز بــازار نفــت در ایــن یــک

هفته باقی مانده به نشســتی که قرار اســت برای

ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت و

حاضــر بــا آزادســازی ذخایــر نفتی تحــت رهبری

تصمیمگیــری دربــاره سیاســتگذاری تولیــد

این گروه اهمیت این سویه ویروس را برای بازار

بــه کاهــش رکــورد تولید خود در ســال گذشــته ادامــه میدهد.
در نشســت هفتــه آینــده در مورد مقــدار خروجــی ژانویه (دی)
بحث خواهد شد .مقامات جهانی با هشدار به اخبار مربوط به
سویه  ۱.۱.۵۲۹.Bواکنش نشان دادند و اتحادیه اروپا ،بریتانیا
و هند جزو کسانی بودند که کنترلهای مرزی شدیدتر را اعام

کردنــد .نفت بیش از  ۱۰درصد ســقوط کــرد ،بزرگترین افت در

یک روز از آوریل (فروردین)  ۲۰۲۰بود.

یکــی از نماینــدگان اوپک که خواســت نامش فاش نشــود

در مورد سویه جدید گفت« :خوب نیست ،زیرا اثرات نزولی را

بــه چشــمانداز ضعیــف موجود میافزاید ».یکــی دیگر گفت که
ممکن اســت چنین باشــد ،اگرچه هنوز برای گفتن قطعی این

آماده است با اعطای تعرفههای ترجیحی مناسب در چارچوب

اکو ،در حصول این هدف مهم ،سهم داشته باشد.

فناوری اطاعات و ارتباطات و همچنین در حوزه تجربه آموزش

شاد ،هوش مصنوعی و آموزش مجازی با اعضا همکاری کند.

رئیسی با تاکید بر وجود شبکههای مواصاتی ،اظهار کرد:

وی اضافه کرد :این آمادگی وجود دارد تا جمهوری اسامی

درون منطقهای است بلکه در خدمت تجارت کشورهای عضو،

این سازمان کمک کند تا اجاس ساالنهای را در خصوص امنیت

شــبکههای مواصاتی منطقه اکو نه تنها الزمه توســعه تجارت

به ویژه کشورهای محصور در خشکی ،با جهان خارج است.

وی افــزود :معتقدیــم پتانســیلهای تجــاری منطقــهای

ایران نقطه کانونی این همکاریها در ســازمان اکو باشــد و به

ســایبری و آموزش مجازی در ســطح حرفهای میان کشــورهای
عضو برگزار کند.

منابــع گفتهاند ،هیــات اوپک که به وزیران

رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران به

داد ،انتشار ذخایر نفت به رهبری ایاالت متحده

اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقهای

حیرَتان» به همان اندازه اهمیت دارد که کریدور
مزارشریف ِ -

قالب یک معماری ملی منطقهای جدید به کار گرفته شود.

یکی دیگر از نمایندگان اوپک در حالی که به کاهش قیمت

جهش سازمان وجود دارد که در صورت اشتراک مساعی اعضا

کــه ایــن نفت آزاد شــده آیا تاثیر قابل توجهی خواهد داشــت؟

آینــده را تضمیــن نمایــد .وی ادامــه داد :البتــه الزم اســت بــه

 باکو» به همان اندازه ضروریست که کریدور آبی «امیرآباد-اُکتائو»؛ کریدور «استانبوا – سرخس  -آلماتی» به همان اندازه

اصاحــات قانونــی و رویــهای ،نقــش پررنگــی در تأمیــن مالــی

مبادالت تجاری مابین کشورهای عضو برعهده گیرد .جمهوری

پیامدهای همهگیری کرونا توجه داشت؛ اینک نیازمند دخالت

بنــدر چابهــار به همان اندازه مهم اســت که بنــدر گوادِر؛ بنادر

مثبت مدنظر قرار دهد.

پــاس ،هنــوز نگران ســویه جدید ویروس نیســت .اوپک پاس

هــر مــاه تنهــا  ۴۰۰۰۰۰بشــکه بــه عرضه خــود اضافــه میکند و

حضور داشته باشند.

جادهای اســامآباد  -تهران -اســتانبول پس از  ۱۰ســال شــاهد

نفــت در روز جمعــه اشــاره کرد ،گفت :هنوز مشــخص نیســت

جهت کاهش قیمت نفت مقاومت کرده و از اوت (تیر) تاکنون

رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد :جمهوری اسامی ایران

فناورانه ،علمی و دانشگاهی ،ایجاد بازارهای مشترک منطقهای

موافقتنامه اِکوتا ( )ECOTAو چه در قالب مذاکرات تجارت آزاد

ایــران آمادگــی دارد در زمینههایــی همچون اتصــال فیبر نوری ِ
کشورهای عضو ،ایجاد پلتفرمهای دیجیتالی مشترک ،تبادالت

ســازمان وجود دارد .برای نمونه با وجود پتانســیلهای تجاری

ایاالت متحده برای کاهش قیمت ها مواجه شده است .با این

در برابــر خواســته ایــاالت متحــده بــرای انجــام اقدامات بیشــتر

بــه دســت آمــده اســت؛ امــا کمــاکان فاصلــه معنــاداری بیــن

ملی آنهاســت در آزادســازیهای تجاری در اکو ،چه در قالب

رئیســی درباره اقتصاد دیجیتال گفت :جمهوری اسامی

و فرامنطقهای به حدی اســت که دیر یا زود ،تمام مســیرهای

را به عنوان افزایش مازاد عرضه میبیند.

حــال ،یــک منبــع گفت که روســیه ،یکی از اعضــای اصلی اوپک

عکس president.ir :

گرانــی نان مورد نیازشــان را هنــگام مراجعه به نانوایی محل در

غاتکاران فرانسوی شده است .ذرت نیز از این افزایش قیمت

منابــع روز جمعــه گفتنــد کــه اوپــک پــاس

شرایط بخشودگی سود اقساط وام

تعداد مقاالت منتشر شده در این روزنامهها و آن
هم تنها مطالبی که اختصاصا ًبه موضوع تحریمها

زیرمجموعهای این دسته از کارگردانان دنیا است.

مــرغداران بــرای قیمتگــذاری محصــوالت

صفحه 6

عکس  :فرارو

یادداشـــــــــــــــــت

در سایت روزنامه بخوانید:

برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس 2021
پس از وقفه یکساله

تقاضــای نفــت در حــال بهبــود اســت و انتظار مــیرود اوپک در

عنــوان یک کشــور مهــم به دنبال ارتقای ســطح همکاریها در
و بینالمللــی اســت ،گفت :ما معتقدیــم ابزارهای موثری برای
میتواند عاوه بر پیشرفت مادی کشورها ،سعادت نسلهای

بالقــوه در منطقه اکو باید گشــوده شــود .شــکلگیری کریدور
ایــن مدعاســت .بــرای منطقه اکــو ،کریدور «خــواف  -هرات –

حیرَتا -مزارشــریف -پیشاور»؛ کریدور ریلی «رشت – آستارا
« ِ

نقشآفرین است که کریدور «بندرعباس  -سرخس -آلماتی»؛

سال  ۲۰۲۲به نرخ  ۱۰۰میلیون بشکه در روز مربوط به قبل از

جمعی دولتهای عضو هستیم تا آثار مخرب همهگیری کرونا را

حال حاضر ناشناختههای زیادی وجود دارد».

مناسب و به کمک تجربههایی که در حوز سامت و آموزش و

رئیسجمهوری درباره اهمیت انرژی و ظرفیتهای تجاری

رئیسجمهــوری بــا تاکید بــر ضرورتهای چون جدیت در

بازار منطقهای برق اکو ،ایجاد کنسرســیوم شــرکتهای انرژی

همــه گیــری بازگــردد .او گفــت« :من بســیار نگران هســتم .در
پیش از روز جمعه ،منابع اوپک پاس گفتند که این گروه

از منطقه دور کنیم و مناسبات و تعامات فیمابین را با شتاب

مالی در اکو خاطرنشان کرد :ظرفیتهای تجاری منطقه ،الزامات
زیرساختی و توسعهای منطقه ،و محدودیت دسترسی به منابع

مالی خارج از منطقه ایجاب میکند سازوکارهای مؤثرتری در
وی ادامه داد« :بانک تجارت و توسعه اکو» باید با انجام

اسامی ایران آماده است افزایش سرمایه این بانک را با نگاه

ایران در شمال و جنوب ،زیرساختهای بیبدیل همکاری و رفاه

رئیسی افزود :همچنین ایده ایجاد «صندوق سرمایهگذاری

عضو که از سوی ایران مطرح شده است را راهگشا میدانیم و

و برادری در منطقه هستند.

مشترک اکو» که در نشست صندوقهای ثروت ملی کشورهای

و توسعهای آن ،گفت :تکمیل اقدامات ناتمامی همچون ایجاد

در اینجا اعام میکنم به محض تمهید مقدمات و تأسیس این

تجارت ،شبکه مواصاتی مکمل ،انرژی و ظرفیتهای تجاری و

اکــو ،عملیاتــی شــدن مرکــز انرژیهــای پــاک اکــو ،و ســاز وکار

ســهم خــود را در اختیــار پروژههای تحت پوشــش این صندوق

یک منبع نزدیک به روسیه ،روز جمعه این سویه ویروس

درباره ضر ورت جدیت در تجارت گفت :بسیاری از گشایشهای

داد :جمهوری اسامی ایران عاوه بر جدیت در همکاری در این

که وحشت موجود در بازار به دلیل سویه جدید کرونا باید آرام

وی افــزود :جمهــوری اســامی ایــران آمادگــی دارد نقش

درباره توقف افزایش تولید برنامهریزی شده خود در ژانویه (دی)

صحبتــی نکــرده بودند .عراق روز پنجشــنبه اعام کرد که اوپک

پاس باید به برنامه موجود خود پایبند باشد.

کرونــا را کــم اهمیــت جلوه داد .این منبــع گفت« :من معتقدم
شود« ».اعضای اوپک پاس نباید....دنبال دالالن بروند».

منبع :رویترز

تولید دارو داشتهایم ،ارتقا دهیم.

رئیسجمهــوری همچنیــن درباره اهمیــت معماری جدید

توسعهای آن ،اقتصاد دیجیتال و معماری جد ید مالی در اکو،

صندوق در اکو ،صندوق توســعه ملی جمهوری اســامی ایران

همکاری صنایع پاالیشی اکو باید در اولویت قرار گیرد .وی ادامه

قرار خواهد داد .جمهوری اسامی از گسترش تعامات فرهنگی

اقتصادی در اکو ،منوط به ارتقای تجارت درونمنطقهای است.

حوزهها ،آماده است برنامههای آموزشی حوزه نفت و گاز برای

از ظرفیت نخبگان و توسعه دیپلماسی علمی حمایت می کند.

بیشتری در آزادسازیهای تجاری در منطقه اکو ایفا کند .مایلیم

پروژههای انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری

همه کشورهای عضو براساس زمانبندی که متناسب با اقتصاد

کشــورهای عضــو اکــو را توســعه دهــد .همچنیــن عاقهمندیم
اسامی ایران در دستور کار سازمان اکو قرار گیرد.

بخصوص همکاریهای بین دانشگاهی ،در راستای بهرهمندی

وی ادامه داد :همچنین جمهوری اسامی از هر پیشنهادی

که منجر به گسترش ترتیبات و سازوکارهای همکاری در اکو به
همه اعضا شود حمایت میکنیم.

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
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اخبـــــــــــــــــار

اخبـــــــــــــــــار

میوه شب یلدا گران
نخواهد شد

هوشیاری بازرسان اصناف
نسبت به مخدوشسازی
تاریخ انقضا

رئیــس اتحادیــه بارفروشــان میگویــد اجــازه

نخواهیمدادقیمتمیوهبرایشبیلداباالرود.

مصطفی دارایینژاد در گفتوگو با ایســنا ،با بیان

معاونبازرسیونظارتاتاقاصنافایراندرباره

انجــام شــده اســت ،گفــت :عــاوه بــر پرتقال و ســیب و

غذایــیدرفروشــگاههاعنــوانکردیکــیازمواردیکه

دارد .او ادامــه داد :بــه دلیــل همیــن تقاضــای بــاال قرار

عرضهکاالهایتاریخمصرفگذشتهاست.

و شــیراز ،دماونــد بــه میــدان مرکزیمیوه وترهبار برســد

بهنــام نیکمنــش در گفتوگــو بــا صمــت در پاســخ بــه

باال نرود .رئیس اتحادیه بارفروشــان اضافه کرد :ســایر

کــرد :نظارتهایــی کــه بــر فعالیــت صنــوف مختلــف

اینکــه برای تامین میوه شــب یلــدا برنامهریزیهای الزم

بروزتخلفاتیمثلمخدوشکردنتاریخانقضایمواد

کیوی ،انار و هندوانه برای شــب یلدا تقاضای بســیاری

دربازرسیهایاصنافموردتوجهبازرسانقراردارد،

است بار هندوانه زیادی از میناب و بار انار نیز از ساوه

بــه گزارش پایگاه اطاعرســانی اتاق اصناف ایران،

البته مقداری هم از این اقام دپو کردهایم که قیمتها

ســوالی مبنــی بــر مخدوشســازی تاریــخ انقضــاء تاکیــد

میوهجــات یعنــی پرتقال ،نارنگــی و کیوی هم به صورت

بهصــورت بازرســیهای دورهای یا براســاس گزارشهای

دارایینــژاد در پایــان گفــت :بــا هماهنگیهــای

بهنوعــی ضامــن ســامت ،کیفیــت و ایمنــی کاالهــای

فراوان در بازار وجود دارد.

مردمی از ســوی بازرســان اتــاق اصناف انجام میشــود،

صورت گرفته عرضه این اقام را بیشــتر خواهیم کرد و

ارائهشــده در ســطح بــازار و جلوگیــری از تخلــف صنوف

اجازه نمیدهیم که قیمتها باال رود.

قیمت تخممرغ
به زیر نرخ مصوب رسید

فعال در حوزههای مختلف است.

پذیرشمسافراز۸کشورآفریقاییممنوعشد

رئیــسهیاتمدیرهاتحادیهمرغتخمگذارعنوان

ســازمان هواپیمایــی کشــوری از

مصــوبرســیدهاســتوتفــاوت10درصــدیبــاقیمــت

جنــوبقــارهآفریقــابــهدلیــلســویهجدید

کــرد کــه قیمــت تخممــرغ در مرغداریهــا زیرقیمــت
مصوبدارد.

ممنوعیــت پذیــرش مســافر از کشــورهای
ویروسکروناخبرداد.

حمیــد کاشــانی در گفتوگو با خبرگــزاری ایلنا ،در

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،حســن

شکسته شدن قیمت این محصول در بازار شده است؟

کرونا در ســازمان هواپیمایی کشــوری اظهار

مصــوب رســیده اســت و تفــاوت  5الــی 10درصــدی بــا

ممنوعیتهایــی اعمــال شــده و تــا زمــان

پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا واردات تخممــرغ باعــث

خوشــخو ،رئیــس ســتاد مقابلــه بــا ویــروس

گفــت :قیمــت تخممــرغ در مرغداریهــا بــه زیــر قیمــت

کرد :در رابطه با  ۸کشور جنوب قاره آفریقا

قیمت مصوب دارد.

بــه گفتــه او قیمــت یــک شــانه تخممــرغ در

مرغداریهــا 35هــزار تومــان شــده اســت یعنــی 7هزار
تومــان کمتــر از قیمــت مصوب مرغداریهــا ،تخممرغ را

به میادین عرضه میکنند.

ایــن فعــال اقتصــادی دربــاره دلیــل کاهــش قیمت

تخممرغ ،افزود :اتحادیه برای شکستن قیمت تخممرغ
در بــازار داخلــی پیشــنهاد داد  2هزار تــن تخممرغ وارد
کشــور شــود تا این چنین میزان عرضه در بازار متعادل

و بازار به آرامش برسد.

اباغیــه جدیــد ورود مســافر از کشــورهای

اعام شده را نخواهیم داشت.

غیرمستقیم مسافری را به ایران بیاورند.

رئیــس مرکز مدیریــت بیمارهای واگیر

وزارت بهداشــت نیز طی مکاتبهای با اشــاره

غیرایرانــی از مبــدا هــر کــدام از کشــورهای
اســواتینی (ســوازیلند) ،لســوتو ،موزامبیک،

زیمبــاوه ،مــاالوی و آفریقای جنوبی تا اطاع
ثانوی به ایران ممنوع است.

همچنیــن مســافران ایرانــی کــه از

کشــورهای یادشده عازم کشــورمان هستند
حداقــل 14روز از بــدو ورود در شــرایط

او میــزان واردات تخممــرغ از ســوی ســازمان

رئیــس اتحادیــه تهیهکننــدگان فتوکپــی

داود دهخدا با ابراز ناخرســندی از دخالت

او ادامــه داد :تمامــی مراجعان ســازمانها

و افــزود :افزایــش میــزان واردات بــه بدنــه تولید داخلی

دســتگاههایاینصنفازصفرتاصدوارداتی
استبنابراینکامالًمشهوداستکههرکدام

بیــان کــرد :مگــر نه این اســت که بــرای فعالیت

حالیکــه اطــراف همــان اداره چنــد واحــد صنفــی

و تولیــدش را متوقــف خواهد کرد .با ادامه روند واردات

کاغــذA۴قبلازشــیوعویــروسکرونابامبلغ

پشــتیبانی امــور دام را بیشــتر از نیــاز بــازار عنــوان کــرد
آســیب وارد میکنــد .اگــر واردات ادامــه داشــته باشــد

واوزالیــدتهــرانمیگویــدتمامــیمــواداولیهو

هــر فــردی در هــر صنفــی بایــد پروانــه کســب

تولید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نخواهد داشت

بــاافزایــشنــرخارزگــرانمیشــود.هربســته

اخــذ شــود؟ راه زیــادی را یــک فــرد بایــد طــی

بدون تردید ما در ماههای آینده شاهد تنشهای قیمت

۸هــزارتومــانتهیــهمیشــدامــااکنــونبایــدبا

قانونــی فعالیــت کند حــال آنکه تمامــی ادارات،

بنا به گفته کاشانی ،اکنون تولید بیشتر از مصرف

۸۵00تومانبه۸۵0هزارتومانرســیدهواین

بیشتری خواهیم بود.

اســت و دیگــر الزامــی بــرای واردات تخممــرغ در بــازار
احساس نمیشود و باید روند واردات متوقف شود.

او با بیان اینکه میتوان ارز ترجیحی را در مصارف

مبلــغ۸0هــزارتومــانتهیــهشــودویــاتونــراز

تنهاگوشهونمونهایازافزایشقیمتدراین
صنفبود.

کنــد تــا بتوانــد در یکــی از رســتهها بــه صــورت
ســازمانها و  ...بــا خریــد یــک دســتگاه فتوکپی

و گمــاردن فــردی بــه عنــوان یــک کاربــر ،تمامــی
فتوکپیهــای مــورد نیــاز آن ســازمان را پوشــش

میدهند.

آمد.

و ادارات از همــان مــکان فتوکپــی میگیرنــد در

فتوکپــی وجــود دارد کــه باید با اجاره بهای باال و
هزینههای بســیار ،بدون درآمد بگذرانند چراکه
ســازمانها بــا دخالــت در ایــن صنــف کار آنهــا

را گرفتهانــد .دهخــدا در ادامــه گفــت :جــدای از

ایــن کــه ســازمانها و ارگانها دســتگاه فتوکپی

میگذارند ،تمامی سازمانها و وزارتخانههایی

که کارهای عمرانی مانند سدســازی ،پلســازی،
جادهســازی و  . .برعهــده دارنــد هر یک با خرید

نهادههای تولید و نظم دادن به بازار خرج شــود .هدف

در وهله نخست باید تداوم تولید در کشور باشد.

رئیــس هیاتمدیــره اتحادیــه مرغــداران میهــن در

پاســخ به این پرســش که آیا  3کانتینر تخممرغی که از
ترکیه وارد شد و سازمان دامپزشکی به دلیل کپکزدگی
مانع توزیع آن شد تعیین تکلیف شد؟ گفت :متاسفانه

هنوز تخممرغ وارداتی با دســتور بازپرســی این محموله
نگه داشــتهاند و هنوز ســازمان دامپزشکی هیچ اقدامی

نکرده اســت .کاشــانی ادامه داد :تخممرغ میتواند 90
روز بمانــد تــا برای مصارف صنعتی اســتفاده شــود .این

بــار حــدود  40روز اســت کــه باتکلیــف مانــده و منتظر
ورود سازمان دامپزشکی است.

قیمت هر کیلو دام سبک
 ۵۵هزار تومان
بــهگفتــهمدیرعامــلاتحادیــهدامــداران،اکنــون

قیمتهرکیلودامســبک۴۵تا۵۵هزارتومانودام

سنگین۳۵تا۵۵هزارتوماناست.

مجتبــی عالــی در گفتوگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران

جــوان ،گفــت :بــا توجه بــه افزایش روزمــره قیمت نهاده

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهتولیدکننــدگان

اســتقرار و تجهیــز ایســتگاههای ســنجش

نیکمنــش در پایان گفت :اگرچه بازرســی اصناف

مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشــور
ســامت در پایانههای مرزی و تامین فضای

قرنطینــه برعهــده وزارت راه و شهرســازی
است.

و فروشــندگان بســتنی ،آبمیــوه و نوشــابه

تهــرانبرخیباتداخــلصنفیمانعازفعالیت
واحدهــای بــا پروانــه ایــن صنــف میشــوند.

فــروشآبمیــوهوبســتنیفقــطدرواحدهــای

بستنیوآبمیوهبایدانجامشود.

اســکندر آزمــوده اظهــار کــرد :محصــوالت

کافهها باید از بهداشت کافی برخوردار باشد و
نمیتوان به هر فردی اعتماد کرد خصوصا ً که با

ویروس کرونا روبهرو هستیم ،همچنین کسب

و کارهــای اینترنتــی اگر زیر نظر واحد صنفی با

واحدهــای بســتنی و آبمیــوه بایــد انجــام شــود

در حالیکــه صنــوف دیگــر کــه هیچ ســنخیتی با
بســتنی و آبمیــوه ندارنــد دســتگاه آبمیوهگیری
و بستنیســاز را در واحدهــای خــود گذاشــته و

مشتریان این صنف را میگیرند.
رئیــس

اتحادیــه

تولیدکننــدگان

و

فروشندگان بستنی ،آبمیوه و نوشابه تهران در

آبمیــوه ســختگیریهای بســیاری میکنــد امــا

برخــی واحدهــا بدون گذراندن ایــن مراحل تنها
بــا یک دســتگاه و بدون رعایــت هیچگونه نکات
بهداشــتی محصــوالت صنــف آبمیوه بســتنی را
میفروشــند .آزمــوده بــا اشــاره بــه پاییــن بودن

مبالــغ ورودیهــای صــدور پروانه کســب گفت:
 15ســال پیــش بــرای ورودی اعضــای جدیــد

بازرســی ،نســبت بــه تعــداد بیــش از  3میلیــون واحــد

دلیــل مصرفکننــدگان و خریــداران نیز در مواردی که با
چنیــن تخلفاتــی برخورد میکنند میتوانند موضوع را با

نهادهــای ناظــر در امور اصناف در میان بگذارند تا مورد
بررسی قرار گیرد.

دســتگاههای چــاپ نقشــه از آن در اداره خــود
اســتفاده میکننــد در حالیکــه ایــن کار نیز برای

این صنف است.

رئیــس اتحادیــه تهیهکننــدگان فتوکپــی و

اوزالید تهران در پایان تصریح کرد :واحدهای این
اتحادیه بعد از اینکه دستگاهها از اوزالید به پلت
تبدیــل شــد تمامــی نقشــههای عمرانــی را انجــام

میدادنــد امــا وزارتخانهها بــا دخالت در این کار

مسیر کار و اشتغال را برای این صنف سد کردند.
مالیــات و عــوارض را بایــد واحدهــای صنفــی ایــن

اتحادیه بدهد و سودش را دیگران ببرند.

قیمتهای جهانی غذا
به باالترین رکوردشان
نزدیکتر میشوند
قیمــتجهانــیکاالهــایغذاییبرایســومینماه

متوالــیافزایــشیافــتوبــهباالتریــنســطحخــوداز

جوالی٢٠١١رسید.

بــه گــزارش انجمــن حبوبــات ایــران و بــه نقــل از

دپارتمــان کشــاورزی و اقتصاد ایلینــوی آمریکا ،با اعام

اتــاق خبر فائو در نوامبر « ٢٠٢١شــاخص ســازمان ملل

متحــد کــه کاالهــای اصلــی از جملــه گنــدم ،روغنهــای
گیاهــی و غیــره را ردیابی میکنــد ،در ماه اکتبر ٣درصد

افزایــش یافــت و به باالترین حد خود در یک دهه اخیر

رســید کــه افزایــش قبــوض خواروبــار خانوارهایــی را که
قبــا ًتحــت فشــار قــرار گرفتهانــد ،تهدیــد میکنــد .ایــن

دادهایم اما تاکنون به نتیجه نرســیدهایم .اداره

میشــوند .فــروش آبمیــوه و بســتنی فقــط در

انجــام میدهــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نیروهــای

صــورت مــداوم مــورد بازرســی قــرار دهیــم ،بــه همیــن

اســت .اگر هر ســال تنها 10درصد به این مبلغ

بهداشــت بــرای صــدور مجــوز فروش بســتنی و

مانــع از فعالیــت واحدهای بــا پروانه این صنف

تمام تاش خود را برای بررسی مشکاتی از این دست

قــادر نخواهیــم بــود ،اصنــاف موجــود در کشــور را بــه

ادامــه تاکید کــرد :بارها موضــوع تداخل صنفی

او بیــان کــرد :برخــی بــا تداخــل صنفــی

کمی مبنی بر این موارد در بازرسیها دیده میشود.

صنفــی فعــال در کشــور کــم هســتند؛ بــه ایــن ترتیــب

صنــوف مختلــف مبلــغ ۸00هــزار تومــان تعیین

را بــه اتــاق و اتحادیههــای مربوطهشــان تذکــر

معمــوال فروشــنده و فروشــگاه ذینفــع نیســتند ،چنین

بر اســاس مصوبات شورای ساماندهی

تداخلصنفی،مانعیبرایفعالیتواحدهایباپروانه
پروانه باشد قابل اعتماد است.

گزارشها منعکس میکنند.

تخلفاتی به صورت عمدی از آنها ســر نمیزند و گزارش

دیگــر خرج کــرد ،افزود :ارزی که هماکنون برای واردات

تخممــرغ تخصیص داده میشــود میتوانــد برای تامین

بــه موضــوع عرضــه کاالهــای تاریــخ مصــرف گذشــته یــا

نوبــت از آنهــا تســت  PCRبــه عمــل خواهــد

قرنطینــه -را نداشــته و ظــرف این مدت ســه

غوغایافزایشقیمتمواداولیهودستگاههای
فتوکپیواوزالید
تمام ادارات ،ســازمانها ،ارگانها در این صنف

انجــام میشــود .بازرســان اصناف در بازرســیهای خود

او تاکیــد کــرد :البته با توجه به اینکه در این موارد

ضمــن ایــن کــه پــرواز مســتقیمی را از

پروازهایــی اســت کــه ممکــن اســت بهطــور

یا ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز

به مصوبه اخیر ســتاد ملی کرونا اعام کرد:

جنــوب آفریقــا از جملــه بوتســوانا ،نامیبیــا،

خوشخو ادامه داد :این ممنوعیت برای

قالب گشــتهای مشــترک با بازرســان وزارت بهداشــت

قرنطینــه قــرار گرفتــه و حــق خــروج -از

او افــزود :اگــر مســافر ایرانــی باشــد

کشورهای آفریقایی به ایران نداریم.

بــاره افــزود :البتــه بازرســی بازرســان اصنــاف گاهــی در

بــا تاریخهــای مخــدوش توجــه دارنــد و ایــن مــوارد را در

ورود مســتقیم و غیرمســتقیم مســافران

2هفتــه در قرنطینــه اجبــاری قــرار میگیــرد

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در این

شــد کــه طــی ایــن مــدت هیــچ تغییری نداشــته
اضافــه میشــد تاکنــون میتوانســت جوابگــوی

برخی از هزینههای اتحادیهها باشد.

او تصریــح کــرد :متاســفانه هزینــه و

مخارج اتحادیهها زیاد اســت و چون درآمدی

ندارنــد بــرای تامیــن آن بــا مشــکات روبــهرو
میشوند ،لذا این نکته را بارها به اتاق اطاع

دادهایــم اما به نتیجه نرســیدهایم .امیدواریم
رسیدگی شود.

موضــوع همچنیــن میتوانــد بــه نگرانیهــای بانکهــای
مرکزی درباره تورم و خطر تشــدید گرســنگی جهانی که

در باالترین حد چند ساله است ،بیفزاید.

عبدالرضــا عباســیان ،اقتصاددان ارشــد در ســازمان

خواروبــار و کشــاورزی ملــل متحــد ،در مقالــه بلومبــرگ

خاطرنشــان کــرد :مســئله نهادههــا و کودهــا و پیامدهای

آن بــرای محصــول ســال آینده نگرانکننده اســت .اکنون
بازار بیشــتر مســائل عرضــه و تقاضا را مد نظر قــرار داده
امــا بــه هیچوجه چشــمانداز تولید ســال آینــده را در نظر

نگرفته است .گاس ترومپیز ،نویسنده رویترز گزارش داد:
مــاه اکتبــر باالترین میزان شــاخص از ژوئیــه  ٢٠١١بود که

تــا اکتبر ســال جــاری ٣١.٣درصد افزایش داشــت .قیمت
کاالهــای کشــاورزی در ســال گذشــته بــه دلیــل کاهــش

برداشت و تقاضای قوی به شدت افزایش یافته است.

رئیسکمیسیونواحدهایصنفیاتاقاصنافایران:واحدهای
صنفیمهارتثبتاطالعاتدرسامانهمودیانراندارند

مقالــه ژورنــال توضیــح داد کــه دولتهــای ملــی و

گروههــای کمکرســان هشــدار میدهنــد کــه افزایــش
قیمــت مــواد غذایــی بــه گرســنگی و ســوءتغذیه بیشــتر

منجــر میشــود ،بهویــژه بــرای خانوادههــای فقیــری کــه

اکنــون با پیامدهای اقتصادی دیگر همهگیری کووید19-

دســت و پنجــه نــرم میکننــد .ایــن افزایــش به ویــژه در

دامی ،نرخ تمامشــده تولید مرتب در حال تغییر اســت.

رئیسکمیســیونتشکلهاوواحدهای

شــفیعی ادامــه داد :تشــکلهای صنفــی

مشــکل داشــته باشــد ســایر خانــواده دچــار

افزایــش بیحســاب اجــاره واحدهــای صنفــی

دام سنگین  35تا  55هزار تومان است و به رغم آنکه

پایانههــایفروشــگاهیالزماالجــرامیشــود

ضعیــف در قالــب خیریههــای صنفــی بــوده

شــود ،کل خانــواده بــه او کمــک میکنند تا از

دوره کرونــا مســتاجران را وادار بــه جابجایــی

و دام ســنگین را 95هــزار تومــان اعــام کــرده ،امــا ایــن

بــرایثبــتاطالعــاتدرســامانهمودیــانرا

اکنون قیمت هر کیلو دام سبک  45تا  55هزار تومان و

صنفــیاتــاقاصنــافایــرانمیگویــدقانــون

وزارت جهــاد نــرخ هــر کیلو دام ســبک را  ۶2هزار تومان

امابسیاریازواحدهایصنفیمهارتکافی

موضــوع تاکنــون اجــرا نشــده اســت .عالی گفــت :اکنون

ندارند.

متعــدد تولیــد ،انباشــت دام در واحدهــا و اجــرا نشــدن

اطاعرسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد :بالغ

نیســت .این مقام مســئول گفت :با توجه به نرخ فعلی

شهرســتان و نیــز اتاق اصناف ایــران هر کدام

عرضه شــود که متاســفانه به دلیل ســودجویی دالالن و

و ارتباطات هســتند کــه چنانچه از این قدرت

میشود ،در حالی که قیمت دام در ماههای اخیر تغییری

قانونــی و اجرایــی ارائــه مشــاوره بــه نهادهای

هنوز عملیاتی نشده است ،هر چند میتواند در کاهش

مسائل در قالب واگذاری به بخش خصوصی

او ،با توجه به مشکات تامین و کمبود نهادههای دامی،

بالقوه درآمده و مشکاتی که امروز به شکل

چراکــه دامــداران راهی جز کشــتار دامهــای خود ندارند.

او افــزود :ایــن ظرفیــت ،گاه بــه صــورت

نســبت به قبل 15درصد افزایش داشــته است ،هر چند

هســتیم تشــکلهای صنفی همواره یــار و یاور

دامداران در پایان گفت :گرچه صادرات دام میتواند به

اشتغالزایی بدون هزینههای سربار به اصناف

میشــود کــه با وجــود این صــادرات باید مدیریت شــده

این اصناف هســتند که مانع از به همریختگی

از فعالتریــن گروههــا در حمایــت از اقشــار

و نیــز ارائهدهنــده خدمــات صنفــی رایــگان

بــه بیمارســتانها ،مناطــق کمبرخــوردار یــا
هموطنــان زلزلــه و ســیلزده بودهانــد .در

دالالن تنهــا از بــازار نفــع میبرنــد که با وجود مشــکات

بهــروز شــفیعی در گفتوگــو بــا پایــگاه

موضــوع مدیریــت هوشــمند بیمــاری کرونــا

سیاســتهای حمایتــی آینــده روشــنی پیــش روی تولیــد

بــر ۸هــزار اتحادیــه صنفی 400 ،اتــاق اصناف

کارشناســی ارائــه کردهانــد و در مدیریت بازار

دام حداکثــر قیمــت گوشــت باید با نــرخ 120هزار تومان

گنجینــهای از تخصصها ،تجربیات ،اطاعات

بازارگردانان گوشت با نرخ  170تا 1۸0هزار تومان عرضه

بالقــوه اســتفاده صحیحــی شــود و شــرایط

نداشته است .عالی گفت :خرید حمایتی و صادرات دام

غیرخصوصــی و نیــز مدیریــت و ســاماندهی

انباشــت دام و حمایــت از دامداران اثــر بگذارد .به گفته

فراهــم شــود ،این پتانســیل عظیــم به صورت

کشــتار دامهای مولد بیســر و صدا در حال انجام است

کاف سردرگم در آمدهاند ،قابل حل میکند.

و مســئولیتهای ایشــان ،بیتوجهــی دولــت

برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه کشــتار دامهــای مولــد

بالفعــل نشــان داده شــده اســت و شــاهد

محــل جرائــم صنفی و مشــکات مالــی که به

آمــار دقیقــی را نمیتــوان اعام کــرد .مدیرعامل اتحادیه

حکومت اســامی و مــردم بودهاند .دولت برای

نامطلوبــی در ایــن تشــکلها هســتیم کــه بــه

نفــع دامــدار باشــد ،اما منجر به نوســان قیمــت در بازار

متکی است .در کرونا و وضع اقتصادی موجود،

کاهش رضایت مشتریان تاثیرگذار است.

باشــد تا یارانه به دست مصرفکننده برسد.

بازار و کمبود توزیع شدهاند.

صنفــی بــا ذکــر مثالی گفت :اگر پــدر خانواده

همکاری شایستهای با دولت داشته و نظرات
و بازرســیها از افــراد دارای تخصــص بهــره
میبرند.

رئیس کمیســیون تشــکلها و واحدهای

صنفی اتاق اصناف ایران تصریح کرد :با وجود

این ،ظرفیتهای زیادی در تشکلهای صنفی

وجــود دارد کــه هنــوز بــه شــکل بالقــوه باقــی

ماندهانــد .بــه موجب تن رنجــور و زخمخورده
اتحادیهها و اتاقهای اصناف و مشکاتی اعم

از دخالت نهادهای همسو در حوزه اختیارات

بــه بازپرداخــت ســهم یــک ســومی اصنــاف از
همین علت پیش آمده اســت ،شــاهد شرایط

طبــع در واحدهــای صنفــی و پــس از آن بــر
رئیس کمیســیون تشــکلها و واحدهای

مشکل میشوند اما اگر فرزندی دچار مشکل
این بحران خارج شــود .پس نباید گذاشــت تا
پــدر خانــواده از پا افتد .اتحادیهها و اتاقهای

اصنــاف نیــز بــه لحاظ اشــکال در قانــون نظام

صنفــی و مســائلی که مطرح شــد ،مشــکات

زیــادی دارنــد .امــروز اتحادیههــا در شــهرهای
کوچک ورشکســته هســتند و با منبع درآمدی

دهههــای قبــل و بــا هزینههــای امــروز کار
میکنند که این اشــکال باید با اصاح قوانین

بــه ویــژه قانــون نظــام صنفــی رفــع شــود تــا
اتحادیههــا بتوانند خدمات بیشــتری از جمله

آموزش را به واحدهای صنفی ارائه دهند.

شــفیعی بــا اشــاره بــه ماموریــت اصلــی

کمیســیون تشــکلها و واحدهای صنفی بیان

کــرد :احصــاء مشــکات واحدهــای صنفــی و

تشــکلها و گــزارش آن بــه هیاترئیســه اتاق

اصنــاف ایــران ماموریــت اصلــی کمیســیون
تشــکلها و واحدهــای صنفــی اســت .آنچــه
گفته شد درباره برخی از مشکات اتحادیهها

و اتاقهــا اســت امــا مشــکات زیــادی نیــز
واحدهــای صنفــی را احاطــه کردهانــد کــه در
اتاق اصناف ایران احصاء و رفع این مشکات
را پیگیر هستیم.

رئیس کمیســیون تشــکلها و واحدهای

صنفی گفت :امروز یکی از مشکات اصناف،

اســت .دولــت از موجــران خواســت تــا در

نکننــد امــا ضمانــت اجرایی نداشــت و موجب
اختافاتی بین موجران و مستاجران شد .چه
کســی بایــد به مســائل مســتاجران واحدهای

صنفی رسیدگی کند؟

نماینده اتاق اصناف ایران در کرمانشــاه

افــزود:

قانــون

پایانههــای

فروشــگاهی

الزماالجــرا میشــود امــا بســیاری از واحدهای
صنفــی مهــارت کافــی بــرای ثبــت اطاعات در
ســامانه مودیــان را ندارنــد و از ســوی دیگــر

درآمــدی ندارنــد کــه بخواهند در این ســامانه
ثبــت کننــد .بنابرایــن زمینــه اجــرا ایــن قانون

مهیا نیست.

او اظهــار کــرد :مشــکات مالیاتــی

واحدهای صنفی و تشــکلها نیز از مشــکات

جــدی اصناف اســت و یکی دیگر از مشــکات
اصناف ،نبود شفافیت برخی از قوانین است

که منجر به تفســیرهای متفاوت در شهرهای

مختلــف شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،برخــی از
قوانیــن بــدون نظرخواهــی از اصنــاف مصوب

و اتحادیههــا مجبــور به اجرا میشــوند .برخی
از نهادهــا وجوه اضافهای از واحدهای صنفی

میگیرنــد کــه بــه آن شــکل قانونــی دادهاند و

دههــا مشــکل دیگــر کــه واحدهــای صنفــی را
احاطه کردهاند.

آمریــکای التیــن شــدید شــده اســت ،جایــی کــه تــورم
گســترده ،قیمــت بیشــتر کاالهــا را بــاال بــرده اســت و
ســازمان ملل تخمین میزند که دهها میلیون نفر دچار

سوءتغذیه یا حذف وعدههای غذایی هستند.

در آســیا ،جایــی کــه کشــورها بــه طــور کلــی تــورم

کمتــری را تجربــه کردهاند ،آب و هوای بد به محصوالت
زراعی آسیب رسانده و در برخی نقاط منجر به افزایش

قیمتهــا شــده اســت .بارندگیهــای شــدید در هنــد

در ماههــای اخیــر باعــث ســیل و رانــش زمیــن ،تخریب
محصوالت کشاورزی و افزایش قیمت سبزیجاتی مانند

گل کلم و پیاز شده است.

ایــن مقاله اضافــه کرد :در چین ،بارانهای شــدید

همچنیــن بــه اســتانهای برتر ســبزیکاری ضربــه زده و

کمبود عرضه را که با بهبودی کشور از اثرات همهگیری

به وجود آمده ،تشدید کرده است.

در وال اســتریت ژورنــال ،رایان دزمبــر گزارش داد

کــه برداشــت ضعیــف گنــدم بهــاره و نگرانــی در مــورد

محصــول زمســتانه ،قیمــت غــات را به باالترین ســطح
خــود در ســالهای اخیــر رســانده و نشــاندهنده تــورم

بیشــتر مــواد غذایــی در آینــده اســت .خشکســالی در
نیمکره شــمالی مقصر اصلی اســت .تقاضای شــدید در
سرتاســر جهــان ،خطــوط عرضــه نابهســامان و افزایــش

هزینههای نهادههای کشاورزی مانند کود و سوخت در

این امر نقش دارند.

بــا این حال ،مگان دوریســین نویســنده بلومبرگ،

بیــان کــرد :حتــی بــا افزایــش قیمــت گنــدم ،برخــی از

خریداران برتر جهان در حال انباشته کردن هستند.

تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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چهار تحول بــزرگ سایـپـــا در دوران نوین فعالیت
سایپای نوین ،در راستای اصالح نگاه عموم

هــم متقاضیــان زیــادی در بــازار دارد ،کابوســی

ســال های گذشــته قدم های بزرگی را برداشــته

جایگزینــی ظرفیــت تولیــد و تحمــل ســختیهای

جامعه به رویداد های منفی صنعت خودرو طی
و دســتاورد هــای این تفکر هــم اکنون به صورت

گسترده در جامعه قابل مشاهده است.

هایتک مانند نمایشگر ،ECU ،کنترل یونیت ایربگ

پاس کردن تســت ایمنی عابرین پیاده و بســیاری

است که برای حل آن ،سایپایی ها تنها با تالش،

 ACUکه ناشی از مشکالت بین المللی و باال بودن

مشــخصه هــای ایمنــی دیگر ،ایمنــی را با تعریفی

فراوان می توانستند آهنگ تولید را حفظ کنند و

ســرعت در راســتای رفع آن تالش می شــود و این

توسعه محصوالت جدید نیز ادامه دارد.

تکنولوژی این قطعات است نیز ناگذیر است اما به

ایــن اتفــاق با برنامه ریــزی دقیقی از پیش تعیین

مساله بهصورت شفاف از سوی سایپا اطالعرسانی

جدیــد در کنــار نام ســایپا قرار داد و ایــن روند در
کیفیت ،ســوژه ی اســت که در آنبه ســختی

ایمنــی ،تاخیــر در تحویل ،تولیــد خودروهای

شــده بــه واســطه حضــور خانــواده  X200رخ داد.

میشود.

و ...همه کلیدواژه هایی اصلی هستند که از ابتدا

دیگر از خودروســازان رخ بربســت اما تا ســال ها

ســه دهــه گذشــته باشــد کــه دســتمایه تمامــی

خودروساز در عمل آن ها را بهبود بخشیده است.

سال های پس از خداحافظی با این خودرو پرتیراژ

عموما به پراید مربوط می شود .سایپای نوین در

در زمینــه کیفیــت محصــوالت شــد .نتیجــه ایــن

نــه تنهــا بــا کاهش تیراژ مواجه نشــد بلکــه ،روند

ایرانی صنعت خودرو در گام نخست پراید را از خط

کیفیت و استاندارد ایران به خوبی قابل مشاهده

اختصاصــیاش در کالس  Cیعنــی شــاهین را بــا

ستاره کیفی توسط کوییک در سال گذشته اشاره

قدیمــی ،ضعــف در کیفیــت ،تنــوع در محصوالت

در دســتور کار ســایپای نوین قرار گرفته اند و این
وقتــی نام ســایپا به میــان می آید نخســتین

خودرویــی که همــه می شناسند ،پراید اســت که
بــه واســطه تیراژ بــاالی آن و حضور گســترده اش

در خیابانهــا طبیعتــا بــر اســاس قوانیــن آمــاری
بیــش از دیگــر خودروهــا تحــت نظــر عموم اســت

و در تصادفهــا یــا مــوارد دیگر ،تعــدد آن موجب
تشــدید نــکات منفــی در ذهــن مــردم مــی شــود.

مدیــران عامــل گــروه خودروسازی ســایپا حداقل
طی  5دوره اخیر همگی وعده خروج پراید از خط

پیشتر خودرویی مانند پراید از خطوط تولید یکی

ایمنیشایدمهمترینمحلانتقادبه سایپا طی

هیچ محصولی به عنوان جایگزینش معرفی نشد و

دولتمــردان ،نمایندگان مجلس ،مــردم و بوده که

برای آن خودروســاز به ســختی گذشت اما سایپا،

راســتای اصــالح ایــن نــگاه به ســایپا و محصوالت

رکوردشکنی تیراژش را نیز آغاز کرد و به خوبی از

تولید خارج کرد و در گام بعد نخســتین محصول

تاخیــر در تحویــل خودرو بــا وجود تحریمها،

تمهیــدات ایمنــی متعدد آمــاده ورود به خیابانها

دســتوری صنعــت خــودرو و  ...امــری اجتنــاب

اســتانداردی ایران توســط ســایپا ،طراحی شاهین

پس سنگینی خروج پراید از خط تولید برآمد.

مشــکالت اقتصــادی ،مشــکالت قیمــت گــذاری

کــرد .نخســتین ســنت شــکنی فراتــر از الزامــات

ناپذیــر بــه نظــر مــی رســید که بــه نوعی مشــتری

بــر پایــه قابلیت هــای پاس کردن اســتاندارد های

انتظارش را در هر شــرایطی داشــت .حال در این

روز اروپایــی  ECEبــود و در گام بعــد بــرای جلــب

تولید ،یادگار شجاعت خروج گاو شیرده سایپا از

گذاشت که  300هزار تعهد معوق و معادل  9ماه

تســت ایربگ و تســت تصادف جانبی شاهین در

شــد .پراید طی ســال های پایانی تولیدش ،حدود

بــه ایــن تعهــدات معــوق باید در مســیر تحویل به

داشــته و خداحافظی با چنین محصولی که هنوز

مطمئنا با در نظر گرفتن مشــکالت بین المللی و

تولید را دادند؛ اما در نهایت ،بعد از حدود  3دهه
خــط تولیــد بــه نــام ســید جــواد ســلیمانی ثبــت

 67درصد از کل ظرفیت تولید سایپا را در اختیار

شرایط ســایپا در شــرایطی بــه دوران نویــن قــدم

تولید داشــت و عالوه بر تالش برای پاســخ گویی
روز و بــه موقــع خودروها نیز قدم بر می داشــت.

داخلی سایپا می توانست از در گالیه و بهانه جویی
بر اساس حقیقت سختی ها به همان روند سابق
و تعهــدات معــوق ادامــه دهد؛ اما در کمتر از ســه

ســال ،تعهدات معوق که معادل  9ماه تولید این

میتوان اعتماد مشتریان را جلب کرد و اساسا از
جمله مهمترین نقاط اصلی ضعف صنعت خودرو
ایران اســت .ســایپای نوین با استقرار نظام جدید
ارتقای کیفیت ،موفق به کســب نتایج قابل توجه

نظام کیفی جدید در بررسی های شرکت بازرسی

است و از جمله مثال های آن می توان به کسب 4
کرد .این در حالی است که در گذشته محصوالت

این کالس ســایپا در بهترین حالت  2یا  3ســتاره
کیفــی دریافــت می کردنــد و صعود این خودرو به

 4ستاره دستاوردی قابل توجه و استثنایی است.
کیفیت ،ایمنی ،حذف تاخیر در تحویل خودروها

اعتماد مردم و نشان دادن شفافیت ،دو ویدیو از

و خداحافظــی با پراید چهــار محل اصلــی انتقاد ها

خودروساز بود در ماه ششم سال جاری صفر شد

آزمونهای اروپایی به صورت عموم منتشر شد در

دقیق تعریفی جیدد برای هر یک از آنها ارائه شده

مشتریان تحویل داده نمی شود .البته در این بین

ایرانی به مردم اطالع رسانی نشده بود.شاهین با

آن اتفاق افتاده ،سایپای نوین با اتکا به درس های

و از آن زمان به بعد نیز هیچ محصولی با تاخیر به

مشــکالت مقطعی در زمینه تامین برخی قطعات

حالی که پیشتر ،تست های تصادف هیچ خودرو
متریال جدید بدنه ،سیستم جدید اتصال قطعات،

به سایپا بودند که در سایپای نوین ،با برنامهریزی
و امروزبا پشت سر گذاشتن گذشته و هر آنچه در
گذشته در حال پیشروی است.

با اعتماد به توان داخلی صورت گرفت؛ثبت رکورد در خط اصالح
 4ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه برای سومین بار پیاپی درسال جاری
تالشــگران خط اصالح شــماره  4ناحیه نورد سرد

فوالد مبارکه عالوه بر نظارت و کنترل دائمی محصول و

با خبرنگار فوالد اظهار کرد :خطوط نهایی ناحیه نورد سرد

قابلتوجهی برخوردار است که با تالش کارکنان در ناحیه

است که از این میان ،تالشگران خط اصالح  4توانستند

شــرکت فوالد مبارکه توانستند با ثبت رکورد تولید 20

انطباق آن با الزامات مشــتری در این خطوط از اهمیت

برای نخســتین بار از ابتدای راهاندازی و ســومینبار در

نورد سرد این شرکت ،خط اصالح شماره  4توانست تبلور

محســن زارع ،مدیر محصوالت سرد و پوششدار

باشــد و به ســقف جدیدی در تولید محصول سرد فوالد

خبرنگار فوالد اظهار کرد :خطوط نهایی ناحیه نورد سرد

و اراده جمعی کارکنان بوده و نشاندهنده تواناییهای

هزار و  650تن کالف سرد اصالحشده در آبانماه ،1400

سال جاری ،رکورد تولید در این خط را جابهجا کنند.

ناحیــه نــورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه در گفتوگو با

ایســتگاه پایانــی تولیــد محصوالت ســرد در این ناحیه و
در خطــوط تولیــد فوالد مبارکه اســت و بهنوعی ویترین
محصوالت این شرکت محسوب میشود.

وی در ادامه افزود :ارتقای کمی و کیفی محصوالت

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع تولید

رئیس خطوط نهایی ناحیه نورد سرد شرکت فوالد

شامل  4خط اصالح 2 ،خط برش و یک خط برش نواری

مبارکه خاطرنشــان کرد :این موفقیت قابلتوجه که در

رکوردهای  20هزار تن در فروردینماه 20 ،هزار و  350تن

تالشهای تمامی کارکنان و زحمتکشان خطوط نهایی و

یکــی از ماههــای  30روزه ســال کســب گردیــده مرهون

در شهریورماه و  20هزار و  650تن در آبانماه را بهصورت

واحدهای پشتیبانی بهویژه حمایتهای بیدریغ مدیریت

مبارکه دســت یابد که این مهم گواه الطاف الهی و عزم

وی بــا بیــان اینکه این رکــورد در لبیک به منویات

فنــی تولیــد ناحیــه نورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکه نیز

بالقوه و بالفعل این خطوط در کسب موفقیتهای آتی

است.

رامین خاکساری ،رئیس خطوط نهایی ناحیه نورد

سرد شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص در گفتوگو

پیاپی در سال جاری ثبت کنند.

مقــام معظــم رهبــری در ســال «تولیــد ،پشــتیبانیها و

ناحیه نورد ســرد اســت.محمودرضا قرمزی ،رئیس گروه
این خصوص در گفتوگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد:

مانعزداییها» صورت گرفته است ،افزود :این رکورد در

خطوط نهایی و بهخصوص خطوط اصالح در ناحیه نورد

مؤید انطباق کمی و کیفی محصول ســرد شــرکت فوالد

ســرد که درواقع منتهی به خطوط اصالح شــماره  ۱تا 4

مانع بزرگی برای صنعت فوالد و بهخصوص ناحیه نورد

است و با توجه به طیف وسیع محصول از حیث ابعاد و

وی اضافه کرد :از ابتدای ورود کالف گرم به ناحیه

منطبــق بــا دادههــای فنی تولیــد ،تحت پایــش و کنترل

حالی محقق شــد که محدودیتهای ناشی از تحریمها
سرد شرکت فوالد مبارکه محسوب میشود.

سرد ،در تولید محصول از اهمیتی استراتژیکی برخوردار
گرید کیفی ،کنترل فرایند محصول در این خطوط همیشه

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد :ورود لوازم خانگی کرهای
به مناطق آزاد ممنوع است
تجار و بازرگانان قابلیت ورود به کشور را دارند.

بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای به کشــور ،دبیرخانه شــورایعالی
را مشمول اجرای دستور رهبری کرده است.

نبایــد صرفــا صادراتمحــور باشــد .خصوصیــت
ویــژه قطر موضوع ســرمایهگذاری اســت .دوحه

تجــار مربــوط بــه قبــل از ابالغیــه رهبــری اســت کــه ایــن موضوع بر اســاس

در کشــورهای مختلــف ســرمایهگذاریهای

دســتور محمــد عباســی ،دادســتان عمومــی و انقــالب کیش نیز مــورد تأیید

زیــادی کــرده اســت .بــا ایــن حــال بــرای اینکــه

قرار گرفته است.

ســرمایهگذاری صــورت بگیــرد نیاز به یک ســری

ورود محموله لوازم خانگی کرهای به کیش تائید شد

از زیرســاختها وجود دارد .ایران در زمینههای

این خبر در حالی عنوان میشــود که روز شــنبه بنا به گزارش ایســنا ،گمرک،

کشــاورزی و معدنــی ایــن پتانســیل را دارد کــه

ورود محموله لوازمخانگی کرهای به جزیره کیش در روزهای اخیر را تایید کرد.

پذیرای سرمایهگذاران قطری باشد.

تامین سوخت جایگزین در شهرکهای صنعتی ممکن نیست
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

اکنــون در شــهرکهای صنعتــی قطعی بــرق نداریم

تا سوخت الزم و کافی به نیروگاهها برسد و شاهد

بــه دلیــل همیــن شــرایط بــه طــور کلــی از مــازوت

جایگزیــن در شــهرکهای صنعتــی وجــود نــدارد و

محدود قطع شــود اما نگران قطع گاز در شــهرکها

پرنیــان بــا بیان اینکه در فصل زمســتان امروز

برنامهریزی شــود که تامین برق برای بخش تولید

قطعــی گاز منجر به توقــف تولید و بیکاری کارگران

بــرق و گاز شــدیم بایــد بــا برنامهریــزی و اطــالع

نشده است.

صابر پرنیان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:

و فقــط ممکن اســت بــه دلیل تعمیــرات برق خیلی
و همچنین برق در نتیجه کمبود سوخت نیروگاهها

در ادامه فصل زمستان هستیم.

قطعی گاز و برق نباشیم.

هنوز شاهد قطعی گاز و برق نبودیم ،تصریح کرد:

او بــا اشــاره بــه قطعی بــرق و گاز در زمســتان

خواهد شــد ،چرا که اکثر سیستمهای تولید به گاز

امیدواریــم وزارت نیــرو تمهیــدات کافی دیده باشــد

پرنیــان بــا بیــان اینکــه شــهرکهای صنعتــی

ســال گذشــته در شــهرکهای صنعتــی ،گفــت:

متصل هستند.

اســتفاده نمیکننــد ،اظهــار کــرد :حتمــا بایــد

محدود نشــود و اگر هم مجبور به مدیریت توزیع
قبلــی باشــد تــا ماشــینآالت ،کورهها ،مــواد اولیه

موجــود در خطــوط تولیــدی و محصول نهایی دچار
آسیب نشود.

قائممقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی

دســتورالعمل اجرایــی ثبــت شناســنامه ،اخــذ

و نصــب شناســه کاال بــرای گــروه کاالیــی اقــالم
الکتریکی ،الکترونیکی ،لوازمالتحریر ،نوشتافزار

و ملزومــات اداری را ابــالغ کــرد و تمامــی

تولیدکننــدگان و واردکننــدگان اقــالم ذکــر شــده
ملــزم بــه ثبت شناســنامه و اخذ شناســه کاال برای

کلیــه ســطوح محصول تــا انتهای زنجیــره فروش و
نصب شناسه کاال تا کوچکترین سطح بستهبندی

کاالهای خود هستند.

ارائــه ســاختار شناســه کاال ،ارائــه راهکار ثبت

شناســنامه ،اخــذ و نصــب شناســه کاال ،تعریــف
فرآینــد اجرایــی و تعییــن اولویتهــا از اهداف ابالغ

این دستورالعمل اجرایی بوده است.

شود که از قبل آن با تعریف مگاپروژهها منافع

مشترک ایران و قطر تامین شود .تعریف منافع
مشــترک در قالــب مگاپروژهها نســخهای اســت

نماینــدگان ایــرادات شــورای نگهبــان بــه

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
را رفع کردند.

ســامانه جامــع تجارت به اســتناد مــاده  ۸آییننامه

سفارشــات قبل از الزام ،به ترتیب مشــمول ماده 7

قطــر در پاســخ به ســوالی درباره تعــداد و وضع
کارگران ایرانی شــاغل در قطر بیان کرد :تعداد

هســتند بــه طور دقیق در دســترس نیســت اما
کــرد :تــراز تجــاری ایــران بــا قطــر بــه نفــع ایران

مثبت اســت و حجم تجاری بین دو کشــور بین
 300تا  400میلیون دالر است.

دستگاههای مربوطه ،ظرف حداکثر دو سال به

صورت قرارداد کار معین ساماندهی میکردند.

در ادامــه نماینــدگان بــه بررســی تبصــره  5مــاده

واحــده ایــن طــرح پرداختنــد و آن را بــا  227رأی

موافــق 7 ،رأی مخالــف و  5رأی ممتنع از مجموع
 266نماینده حاضر در صحن اصالح کردند.

براســاس تبصــره  5مــاده واحــده اصــالح

شده این طرح؛

را به صورت قرارداد کار معین ساماندهی کند.

بــه ازای هــر قلم (نوع) کاالی تولیدشــده داخلی ،از
از ســوی واردکننــده ،بــرای اولیــن ســری تولیــد یــا

دارنــد و حســب مــورد از زمــان ورود بــه صندوق

زمانبندیهای ارائه شده انجام گیرد.

تصویب این قانون حداقل چهل و هشــت ()4۸

خواهد بود.

سرمایهگذاری مشترک در جریان است.

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و

عالوه بر این ماده ( )۸۱قانون مالیاتهای

این طرح مقرر کردند:

همچنیــن از زمــان ابــالغ ایــن دســتورالعمل،

تعیین تکلیف کاالهای موجود در کشــور و ترخیص

اســت .ایــن مذاکــرات هــم بــرای صــادرات و هم

مــاده واحده :دولت مکلف اســت از تاریخ

اکنــون قــراردادی تحت عنوان قــرارداد کارگزاری

ثبت آمار تولید مربوط به اســتفاده از شناســه کاال

است و اتفاقات خوبی هم در حال رقم خوردن

مســتقیم مصــوب  ۱366/۱2/3بــا اصالحــات و

مــاه ســابقه فعالیــت مســتمر و متوالــی داشــته

بعد از الزام شناسه کاال تولید یا وارد میشوند ،لذا

از طــرف بخــش خصوصــی بــه شــدت در جریان

نماینــدگان با اصالح مــاده واحده و تبصره

بیمــه کشــاورزی یــا بانــک کشــاورزی تــا تاریــخ

صمت ارسال کنند.

داد :مذاکــرات بــرای ســرمایهگذاری مشــترک

بــار مالــی ناشــی از اجــرای ایــن قانــون از

واردات بعد از الزام شناســه بر اســاس اولویتها و

در ایــن ابالغیــه همچنیــن گمــرک نســبت بــه

ملزم شده است.

صحن علنی مجلس قرار گرفت.

ســوی تولیدکننــده و هــر قلــم (نــوع) کاالی وارداتی

دستورالعمل صادره شامل کاالهایی است که

دریافــت و ثبــت گواهیها و شــماره شناســه کاال از

کارشناســان بیمــه کشــاورزی در دســتور کار

بــا بانــک کشــاورزی و صنــدوق بیمــه کشــاورزی

انجام عملیات شناسه کاال به سامانه جامع تجارت

مراجعه کنند.

ایــرادات شــورای نگهبان به طــرح تعیین تکلیف

تبصــره  :۱کارشناســان بیمه کشــاورزی که

شناسه کاال را به دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت

دســتورالعمل باید برای ثبت نام ،احراز صالحیت و

علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی ،رفع

موظفنــد گــزارش فرآینــد اجرایی این دســتورالعمل
الکترونیکــی (تتــا) گــزارش اســتفاده از ســامانه

پروژههای مشترک با قطر تعریف کند .او ادامه

ایرادات طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه
کشاورزی رفع شد

تکمیل شناســنامه کاال و دریافت شناسه باید

همچنین تمامی متقاضیان از تاریخ ابالغ این

میتوانــد از بــازار جامجهانــی اســتفاده کــرده و

وزیر و رئیسجمهوری باید نشستهایی برگزار

بــاالی حکومتــی ایــران اســت ،یعنــی در ســطح

همچنیــن اتــاق اصنــاف ایــران ،اتــاق بازرگانی،

در ســطح بــازار و همچنیــن مرکــز توســعه تجــارت

کــرد .ایــران در بخــش توریســم و مــواد غذایــی

تعداد آنها کم نیســت .او همچنین خاطرنشــان

آییننامه و ماده  ۱۱آییننامه اجرایی قانون مقررات

صنایــع ،معــادن و کشــاورزی و ســازمان حمایــت

صنایع غذایی ،صنایع دســتی و توریســم اشــاره

او افزود :این کار نیازمند اقدام در سطوح

تصویب این قانون ،کارشناسان بیمه کشاورزی

صادرات و واردات خواهد بود.

شــده اســت .بازارهــای جانبی جــام جهانی بعدا

کارگــران ایرانــی کــه در قطــر مشــغول بــه کار

به گزارش خبرگزاری مهر در ادامه جلســه

ابالغ دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه کاال برای اقالم الکتریکی،
الکترونیکی و لوازمالتحریر

ایــران بخواهــد بــه ساختوســاز ورود پیــدا کند

و همچنیــن اظهــارات رئیــس ســازمان توســعه

بــا ظرفیــت اســت و رویکــرد مــا نســبت بــه قطر

معظــم رهبــری بــوده اســت و زمان ثبت بارنامه در کشــور مبــدا برای برخی

جهانــی  2022گفــت :در مــورد جــام جهانی اگر

فعــال خواهنــد شــد که از این میــان میتوان به

جهانــی  2022اظهار کرد :قطر یک کشــور کامال

این کاالها به انبار گمرک مناطق آزاد کشــور قبل از مصوبه و ابالغیه مقام

قطــر بــا اشــاره بــه فرصتهــای تجــاری جــام

عدنان موسیپور در گفتوگو با خبرگزاری

بــا دوحــه بــرای اســتفاده از بــازار بالقــوه جــام

از طرفی برخی از ثبت سفارشها ،خرید اقالم و لوازم خانگی و ورود

که برای روابط ایران و قطر پیچیده میشود.

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و

دیگــر شــدنی نیســت چراکــه تقریبــا کارها تمام

تجــارت مبنــی بــر ســرمایهگذاریهای مشــترک

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ابالغیهای مناطق آزاد کشور

بنابرایــن تاکنــون در شــهرکها از مازوت اســتفاده

اظهار کرد مذاکره برای سرمایهگذاری مشترک

ایلنــا در مــورد آخرین وضع تجــاری ایران و قطر

اقتصــادی اعــالم کــرد :پــس از دســتور رهبــر معظــم انقــالب اســالمی مبنی

اســتفاده از ســوخت جایگزیــن تعریــف نشــده،

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر

حال رقم خوردن است.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر ،دبیرخانه شــورایعالی مناطــق آزاد و ویژه

دائمی قرار میگیرد.

مذاکره با دوحه برای سرمایهگذاری مشترک
برای جام جهانی
شدت در جریان است و اتفاقات خوبی هم در

قبــل از ابــالغ ممنوعیت ،ســفارشگذاری شــدهاند برای جلوگیــری از زیان

بــرای سیســتم تولیــد و خیلــی از ماشــینآالت هــم

نورد ســرد شــرکت فوالد مبارکه تا پایان تولید محصول

بــرای جــام جهانی از طرف بخــش خصوصی به

دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد اعــالم کــرد که تنهــا کاالهایی که

تهــران گفــت کــه آمادگی الزم برای تامین ســوخت

مبارکه با خواستههای مشتریان خواهد بود.

خواهــد بــود ،محصــول تولیدشــده بــا تمام مشــخصات

باشــند پــس از گذرانــدن دورههــای آموزشــی
مرتبــط ،بــر اســاس تخصص و متناســب بــا نیاز

محــل اصــالح مــاده ( )۸۱قانــون مالیاتهــای

الحاقات بعدی تامین میشود.

مســتقیم مصــوب  ۱366/۱2/3بــا اصالحــات

والحاقات بعدی به شرح زیر اصالح شد:

«مــاده  -۸۱درآمدهــای اشــخاص حقیقــی

کــه حاصــل از کلیــه فعالیتهــای کشــاورزی،

دامپــروری ،دامــداری ،پــرورش ماهــی و زنبــور
عســل و پــرورش طیــور ،صیــادی و ماهیگیــری،

نوغــانداری احیــای مراتــع و جنگلهــا ،باغــات
اشــجار از هــر قبیــل و نخیــالت میباشــد از

پرداخت مالیات معاف است».

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

گزارش بدهیها و مطالبات دولت
به رئیسجمهوری ارائه شد
خزانــهداریکلوزارتامــوراقتصــادیوداراییبا

انتشاراطالعیهایازارائهگزارشبدهیهاومطالبات
دولتدرسال۱۳۹۹بهرئیسجمهوریخبرداد.

بــه گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،ایــن

گزارش پس از ارائه به رئیس جمهوری ،به همراه الیحه

بودجه سال آینده کل کشور به مجلس شورای اسالمی
ارسال میشود.

ایــن گــزارش بــرای اجــرای قانــون رفع موانــع تولید

و ارتقــای نظــام مالــی کشــور در خزانــهداری کل کشــور

کشــور تهیــه و بــا امضــای وزیر امــور اقتصــادی و دارایی
ارسال شد .در اجرای تکالیف قانونی از آبان ماه سال

 ۱۳۹۴تاکنــون بیــش از  ۲۹فقره گزارش جامع بدهیها

و مطالبات دولت و شــرکتهای دولتی حســب مورد در

مقاطع سهماهه (فصلی) و ساالنه توسط مرکز مدیریت
بدهیهــای عمومــی و روابــط مالــی دولت و بــا همکاری
اداراتکل امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه و برای
ارســال بــه مراجــع قانونــی ذیربــط بــرای رئیسجمهوری

ارسال شده است.

این گزارش ششــمین گزارش بدهیها و مطالبات

ساالنه است ،همچنین  ۲۳فقره گزارش فصلی نیز در

مقاطع سه ماهه تهیه و ارسال شده است.

کابوس زیان  ۳.۳تریلیون
دالری در انتظار صنعت
نفت و گاز
تفحــص فزاینــده و فشــار بــر شــرکتها از ســوی

ســرمایهگذارانوجامعهممکناســتبهشــکلگیری

هــزاران میلیــارد دالر دارایــی نفــت و گاز بــی ارزش
منتهیشود.

به گزارش ایســنا ،بزرگترین شــرکتهای نفت و گاز

بیــن المللــی ســال گذشــته پــس از ریــزش قیمــت نفت
درپــی فروپاشــی تقاضــا در اوج بحــران شــیوع ویــروس

کرونا ۱۵۰ ،میلیارد دالر از ارزش دفتری داراییهای خود
را کاهــش دادنــد .با وجود ایــن حقیقت که قیمت نفت

امســال نســبت بــه میانگیــن قیمــت ســال  ۲۰۲۰تقریبا
دو برابــر شــده اســت ،صنعــت انــرژی با کاهش بیشــتر
ارزش دفتری داراییهای نفت و گاز در سالها و دهههای
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بررسیمشکالتاقتصادیکشوردرنشستمشترکخاندوزی
بااساتیداقتصاد
نشســتمشــترکوزیــرامــوراقتصــادیو

دارایــیبــااســاتیددانشــکدهاقتصــادومدیریت

دانشگاهصنعتیشریفبرگزارشد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،سید

احســان خاندوزی ،هدف از برگزاری این نشست
را ،فراهــم آوردن فرصتــی برای شــنیدن نظرات و

پیشــنهاداتِ سیاستی اســاتید اقتصادی دانشگاه
صنعتــی شــریف عنوان کــرد و گفت :بــا توجه به
اشــراف اســاتید حاضر در این نشست به مسائل
روز ،فکــر مــی کنــم دیگر نیازی بــه مرور وضعیت

شــاخصهای اقتصادی کشــور و یا حتی پرداختن

بــه قیــود سیاســتگذار بــرای گرفتــن تصمیمــات

«بهینه» وجود نداشته باشد.

وی از اقتصــاد دانان حاضر در این نشســت

کــه حائز جایــگاه باالی علمی و تجربه طوالنی در

سیاستگذاری هستند  ،خواستار ارائه نکاتی شد
کــه مــی توانــد در کوتــاه و میــان مــدت ،منجــر به

ارتقــای کیفیــت سیاســتهای پولــی و بودجــه ای

کشــور شــود .وزیــر اقتصــاد از اســاتید حاضر در

نشست خواست در مورد مسئله کنترل تورم ،با
جزئیات بیشتر از آنچه معموال ًدر فضای عمومی

طــرح مــی شــود ،بــه بیــان نظــرات و پیشــنهادات

خود بپردازند.

خانــدوزی تصریــح کــرد  :کار و تالشــی

کــه همــکاران مــا در مــدت اخیــر ،در معاونــت

سیاســتگذاری اقتصــادی وزارت اقتصــاد انجــام

دادهاند ،با فرض اینکه برنامه پنج ساله هفتم را از
ســال  ۱۴۰۲اجرایی خواهیم کرد ،متمرکز بر همین

دوره «میــان مــدت» بوده اســت تا بتوانیــم در این
فرصــت ،مجموعــه سیاســتهای کالن اقتصــادی،

حــول چند محور مشــخص را جمــع بندی و طراحی

متفــاوت از یکدیگــر در عرصــه اقتصــاد بــوده ایــم

القــول هســتند ،اظهــار کــرد :مســیری در وزارت

همکاران معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکتهای

کنیم تا از پراکندگی و عدم انسجام جلوگیری شود.

کــه نشــان مــی دهــد ،در مجمــوع« ،آموزندگی»

خــود ،بــا اســتقبال از پیشــنهاد برخــی اســاتید

سیاســتگذاران ،در یــک بــی نظــری تئوریــک گیــر
افتاده و به شکل کامال ًروزمره تصمیم گرفته اند.

داده شــود تــا بتوانیــم از معضــل ارز ترجیحــی و

خصــوص مســایل خــرد و کالن اقتصــاد کشــور،

مجموعــه وزارت اقتصــاد ،ســازمان برنامه و بانک

خانــدوزی بــا تأییــد نظــرات اســاتید حاضــر

بین المللی برای حل مســایلی چون تورم و رکود،

شــرکتی در شــرکتهای دولتــی اعــالم کــرد :از

زنجیره تولید به شــکل غیرتورم زا ،ایجاد ســامانه

وزیــر اقتصــاد در بخــش دیگــری از ســخنان

بــرای برگــزاری دورههای آموزشــی ویــژه مدیران و

پیوســته ای نداشــته ایــم ،بــه نحــوی کــه برخــی

کارکنــان دولــت و انجــام پژوهشهــای علمــی در

وی بــا یــادآوری اینکــه برخــالف گذشــته،

اظهار کرد :متأسفانه ما در هر دهه تاریخی بعد
از انقالب ،گرفتار مشــکالت مشابه و بعضا ً کامال ً

مرکزی در مورد مسائل مهمی چون سرنوشت ارز
ترجیحــی و حــذف رانتهای موجــود ،کامال ًمتفق

اقتصــاد در حــال طی شــدن اســت که بــا طراحی
و ایجاد ســاز و کاری ،به شــکل غیرتورمی ،اعتبار

برای خرید کاالهای اساسی در اختیار مردم قرار
رانت و فساد عظیم ناشی از آن عبور کنیم.

در جلســه ،در خصــوص اصــالح نظــام حاکمیــت

دولتــی وزارت اقتصــاد خواســته ام ،بــرای تدویــن

برنامــه ای بــه منظــور پایــان دادن بــه برخــی
تصدیهــا ،رویههــا و پیوندهــای نامطلــوب اقدام

کنند و آنها را به مسیر صحیح برگردانند.

ای مشــترک بیــن وزارتخانههــای اقتصــاد ،رفــاه و

صمــت برای شناســایی و پرداخــت هدفمند یارانه
بــه دهکهای پاییــن ،جلوگیری از افزایش بدنه و

عائلــه دولــت ،انجــام اقدامــات جدی تــر در بحث
مقررات زدایی ،اصالح نظام حکمرانی شرکتهای

این گزارش حاکی است ،استفاده از تجارب

دولتی ،ضرورت ایجاد همگرایی اقتصادی از سوی

آمــوزش الیــه دوم مدیــران دولتــی ،تأمیــن مالــی

مطرح شده توسط اساتید حاضر در این نشست

وزارت اقتصاد در دولت و  ...از جمله پیشنهادات
بود که به وزیر اقتصاد ارائه شد.

آینده روبروســت .این بار کاهش ارزش دفتری داراییها
به دلیل فشــار ســرمایه گذاران بــرای کاهش آالیندگیها

و به حساب آوردن تغییراتی است که در گذار به سوی
منابع انرژی پاکتر ،در تقاضا برای انرژی ایجاد میشود.
همــه صنایــع بــرای تنظیــم مجــدد شــیوههای مالــی و

حسابداری خود برای در نظر گرفتن ریسکهای مرتبط با
تغییرات اقلیمی تحت فشــار قرار دارند اما نه به اندازه

وزیرنیرووعدهافزایش6هزارمگاواتیظرفیتتولیدبرقتاتابستان۱40۱راداد
وزیــرنیــروگفــتکــهبــرایتابســتانســال

شــرکتهای بــزرگ بخــش انــرژی کــه فعالیــت اصلــی آنها

آینــده برنامــه داریــم کــه در مجمــوع  6هــزار

تفحــص فزاینــده و فشــار بــر شــرکتها از ســوی

وایــنظرفیــتیکعددبیســابقهایدرصنعت

همچنان نفت ،گاز و زغال سنگ است.

مگاواتبهتقویتتولیدبرقکشورافزودهشود

کردن ایستگاه موجود را خواهیم داشت.

وی افــزود :مــا در تابســتانی کــه پشــت ســر

گذاشــتیم ۱۵ ،هــزار مــگاوات کســری تــراز تولیــد

داشــتیم یعنــی بــه همیــن انــدازه خاموشــی در

ســرمایهگذاران و جامعــه و همچنیــن ابهامــات در

برقکشورمحسوبمیشود.

ممکن است باعث بی ارزش شدن هزاران میلیارد دالر

در حاشــیه بازدیــد از شــرکت مپنــا و توانمنــدی

را در چارچــوب ابــالغ دولت پیــش گرفت که طی

می دهد که اگر دنیا بخواهد گرمایش جهانی را به ۱.۵

نیروگاهــی ،بــا بیــان اینکــه ایــن  ۶هــزار مگاوات

بهبود دهیم.

بایــد بیــش از نیمــی از ذخایــر نفــت و گاز بــه حــال خود

کشــور تامین میشــود ،اظهار کرد :تا ســال آینده

بیشتری که برای محدود کردن انتشار آالیندگی اجرایی

مــی شــود و  ۵۰۰مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر و

خصــوص تقاضــای بلندمــدت بــرای ســوختهای فســیلی
دارایی نفت و گاز در آینده شود .مطالعات اخیر نشان

بــه گــزارش وزارت نیرو ،علی اکبر محرابیان

متخصصــان داخلــی در زمینــه ســاخت قطعــات

درجــه پیــش از ســطح صنعتی شــدن محــدود نگه دارد،

با اســتفاده از ظرفیتهای صنعت برق در داخل

رهــا شــده و اســتخراج نشــوند .قیمــت کربــن و مقررات

 ۴۵۰۰مگاوات نیروگاه حرارتی وارد شــبکه تولید

میشــوند ،شــمار بیشــتری از داراییهای سوخت فسیلی

 ۱۰۰۰مــگاوات هــم افزایش توان تولید یا آپگرید

بــه خصــوص زغــال ســنگ را غیرســودآور مــی کنــد زیــرا

شبکه و یا محدودیت تولید داشتیم .بعد از روی

کار آمــدن دولت ســیزدهم ،وزارت نیرو برنامهای
چهار ســال آینده شــرایط تولید برق را به سرعت

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا

نشوند ،البته خواهشمان هم این است که مردم

ســالهای گذشــته تمام توان ،اراده و علم خود را

کشــور محصول ســال آبی گذشته است ،افزود:

وزیــر نیــرو گفــت :در حــوزه کشــاورزی

وزیــر نیرو ادامه داد :در این مجموعه امروز

راندمــان تولیــد کشــاورزی داشــته باشــیم.

حوزههای مختلف بهویژه در صنعت انرژی کشور

بیان اینکه در حال حاضر ،آب پشــت ســدهای

در ســالی کــه پشــت ســر گذاشــتیم ۵۰ ،درصــد

کاهــش نــزوالت جــوی داشــتیم کــه یــک عــدد
بیســابقه بوده و طی  ۵۲ســال گذشــته ،کشور

چنیــن خشکســالی را تجربــه نکــرده بــود .ایــن
درحالــی اســت کــه بــا توســعه فراوانــی در حوزه

خانگی ،شــرب و کشــاورزی طی سالهای اخیر،

حتما در مصرف آب صرفهجویی کنند.

الزم اســت تــا اقدامــات جدی در جهــت افزایش

متاســفانه امروز شــاهد هســتیم که بســیاری از

مزارع کشــور به روش غرقابی کشــت میشــود.
مصــارف مــا در حــوزه کشــاورزی بــا حفــظ تولید

و افزایــش راندمــان بایــد کاهــش یابــد و بــا این

محرابیــان ادامه داد :طی ســه ماه گذشــته،

مصارف آبی کشــور به شــدت افزایش پیدا کرده

وارد مدار شده و طی ماههای آینده با برنامههای

وی خاطرنشــان کــرد :در شــرایط فعلــی

عظیــم صنعتی اســت که جــزو ســرمایههای ملی

شــرب کشــور اســت کــه مــردم دچــار مشــکالتی

هزاران هزار ایرانی نخبه کشور است که در طول

چهــار واحــد تولیــد بــرق بــا ظرفیــت  8۰۰مگاوات

پیشبینــی شــده شــاهد بــه بهرهبرداری رســیدن

نیروگاههای فراوانی خواهیم بود.

است.

مهمترین اولویت ما تامین آب پایدار برای بخش

میزان آب شــاهد رونق بیشــتری باشیم.

به کار گرفتند و این مجموعه عظیم را بنا نهادند.

شــاهد تولیــد بســیاری از محصــوالت صنعتــی در
هســتیم .خوشــبختانه مپنــا در طــول ســالهای

گذشــته بــا وجــود فــراز و نشــیبهای فــراوان در
حوزههــای اقتصــادی به رشــد خــود ادامــه داده و

امــروز محصوالتــی را تولیــد میکنــد کــه بــر مــرز
دانش است.

وی در ادامــه گفــت :مپنــا یــک مجموعــه

وی افزود :خوشــبختانه برخی از محصوالت

مــا بــوده و محصول تدبیر ،تــالش ،تفکر و دانش

تولیدکننــدگان خارجــی ربــوده و محصــوالت

ایــن مجموعــه گــوی رقابــت را از بســیاری
باکیفیت و پرتوانی را تولید میکند.

دولتها به خصوص در کشورهای توسعه یافته در تالش
برای اقتصادهای کربن خنثی تا سال  ۲۰۵۰هستند.

تحلیلگــران بــه روزنامــه وال اســتریت ژورنــال

اظهــار کــرده اند شــرکتها پیــش از ارزیابــی مجدد ارزش
داراییهایشان ،منتظر جزییات بازارهای کربن و مقررات
آالیندگی کربن و احتماال مالیاتهای کربن هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس ،سازمان بینالمللی

انرژی تجدیدپذیر اعالم کرده است که ارزش داراییهای
ســرگردان در بخش باالدســتی ســوخت فسیلی تا سال

 ۲۰۵۰به  ۳.۳تریلیون دالر بالغ می شود .این سازمان
در گزارشی ارزیابی دو سال پیش خود را تکرار و تاکید
کرده اســت به تاخیر انداختن اقدام باعث خواهد شــد

 ۶.۵تریلیــون دالر دارایــی نفــت و گاز تــا ســال ۲۰۵۰
بی ارزش شــوند که تقریبا دو برابر میزان برآورد شــده

خواهد بود.

ذخایر آب سدهای کشور به
 ۱۷.۷میلیارد متر مکعب رسید
آمــاردفتراطالعاتودادههایآبکشــورنشــان

میدهــد،بــاســپریشــدن65روزازســالآبــی،تــا5

آذرمــاه(ســالآبــی)۱400-۱40۱میــزانحجــمآبدر

مخازنســدهایکشورحدود۱7.7میلیاردمترمکعب

اســتکهنســبتبهمدتمشابهسالآبیگذشته۳0
درصدکاهشنشانمیدهد.

به گزارش وزارت نیرو ،فیروز قاسم زاده ،مدیرکل

دفتر اطالعات و دادههای آب کشور با اشاره به بررسی
وضعیت سدهای بزرگ گفت :میزان کل حجم خروجی

از سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا  ۵آذرماه معادل ۴

شاخصهایراستیآزماییرفعتحریمهادرحوزهانرژی،صنعتوفناوریهوایی
مرکــز

اجــرا می کنیم ،نماینــده آژانس نظارت دارد .این

نفــت هم پیش نیاید.

معاونــت

مطالعــات

تولیــدی

گزارشــی بــه شــاخصهای راســتیآزمایی رفــع

انــرژی اتمــی انجــام میدهنــد و آنهــا مشــخص

فرمایشــات رهبــری ،هــدف ایــن گــزارش ارائــه

پژوهشهــای مجلــس شــورای اســالمی در
تحریمهــادرحــوزهانــرژی،صنعــتوفنــاوری

هواییپرداختهاست.

به گــزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای

مجلــس شــورای اســالمی ،در ایــن گــزارش بیــان
شــده :رهبــر انقــالب در ارتبــاط تصویــری با مردم

آذربایجان شرقی ( )۱۳۹۹/۱۱/۲۹درباره سیاست

جمهــوری اســالمی در مــورد برجــام فرمودنــد:
«حرفهایــی زده میشــود ،وعدههایــی داده
میشــود .مــن میخواهــم امروز فقــط همین یک
کلمــه را بگویــم؛ بگویــم مــا حــرف و وعــده خــوب

خیلــی شــنیدهایم کــه در عمــل ،آن حرفهــا و
وعدههــا نقض شــده و ضدّش عمل شــده .حرف
فایــده نــدارد ،وعده فایده نــدارد؛ این دفعه فقط

عمــل ،عمــل؛ عمــل از طــرف مقابــل را ببینیم ،ما

هم عمل خواهیم کرد».

کاری اســت کــه نماینــدگان آژانــس بینالمللــی

میکننــد کــه تعهــد ایــران انجــام شــده یــا انجــام
نشــده اســت .ســابقه کار مــا روشــن اســت .مــا

وقتی موردی را قبول میکنیم ،به تعهداتمان هم

عمــل میکنیــم امــا در ارتباط با لغــو تحریمهایی
کــه بایــد آمریکاییهــا انجــام بدهنــد ،مــا بایــد به

عنــوان کشــور ذینفــع راســتیآزمایی کنیم یعنی
اگــر آمریکاییهــا میگوینــد مــا تحریــم نفــت یــا
پتروشــیمی ایــران را برداشــتیم ،مــا نمیتوانیــم

فقــط به امضای یــک نامه یا اعالم موضع رضایت

بدهیم.

کــه میخواهــد از ایــران نفــت بخــرد ،نبایــد از

را خواهیم کرد جمهوری اســالمی این دفعه قانع

لغــو شــود تــا فــروش نفــت بــه صــورت دقیــق و

بــر ایــن بحــث راســتیآزمایی هــم از موضوعهای
بســیار مهمــی اســت کــه مــا حتمــا ً بــر آن تأکیــد

داریــم .ما وقتی تعهداتمان را در چارچوب برجام

در بخشهــای انــرژی ،صنعــت و فنــاوری هوایــی
اســت .نتایج این گزارش در بخش انرژی نشــان

میدهــد کــه تحریم صــادرات نفت یکــی از ارکان

مهــم تحریمهــای وضــع شــده از ســوی آمریــکا
اســت .پــس از لغــو یکبــاره تحریمهــای مرتبــط با

صــادرات نفــت و فــرآورده ،ضروری اســت انتفاع
اقتصــاد ایــران از ناحیــه رفــع آن تحریــم ،در بــازه

زمانــی مشــخص و طــی مراحــل مختلــف مــورد

راســتیآزمایی قــرار گیــرد .ایــن مراحــل شــامل

اقدامــات نباشــد ،معنــی نــدارد .بــه طــور مثال،

در ادامــه ایــن گزارش بیان شــده :با حرف و

نخواهــد بــود ،مثــل گذشــته نخواهد بــود .عالوه

شــاخصهایی بــرای راســتیآزمایی لغــو تحریمها

و صنعــت برق نیز شــرکتهای معتبر بینالمللی

ایران از اوپک ،اطمینان از حمل و نقل نفتکشها

تحریــم شــدن از ســوی آمریــکا هــراس داشــته

وعــده و اینکــه مــا این کار را خواهیم کرد ،آن کار

در ایــن گــزارش تصریــح شــده :براســاس

در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش آمــده:

نفت فروختن ما یکســری لوازمی دارد .شــرکتی

باشــد .درحقیقــت مجموعــهای از تحریمها باید
کامــل انجــام شــود .یعنــی اگــر اعــالم شــود کــه

تحریم نفت ایران لغو شــد ،فینفسه نمیتواند
کفایــت کنــد .بایــد در کنــارش تضمینهایی هم

وجــود داشــته باشــد کــه مشــکلی بــرای فــروش

کشور ثبت شود .درباره قراردادهای نفتی ،گازی

نیــاز صنایــع و صنایــع معدنــی داخلــی بــا رعایــت

از مبــادی رســمی محمولههــا ارســال و در گمــرک

اطمینان از انعقاد قرارداد فروش یکساله ،حجم

اگــر امضــا همراه با فرایندی برای راســتیآزمایی

اعتباری را ثبت کنند و بدون حضور واســطهها و

انعقاد قراردادهای تولید مشترک و امکان واردات

قرارداد فروش تا حداقل نیمی از ســقف ســهمیه
در آبهــای بینالمللــی و بنــادر ،ســهولت در
ســوختگیری ،بیمــه نفتکــش ،بیمــه محمولــه و

بیمــه اتکایــی و از همــه مهمتــر راســتیآزمایی در
مورد نقل و انتقال آزادانه و بیقید و شرط وجوه

مالی سپرده شده حاصل از صادرات نفت است.
در ســایر موارد ،تحریمهای حاکم بر خرید کاال و
تجهیــزات نفــت و گاز و صنعــت بــرق کشــور باید

لغو شــوند ،به طوری که شــرکتها و فعاالن این
حوزه در کشــور بتوانند سفارش خرید به صورت

بــدون هــراس بــا قــرار ضمانــت بتواننــد وارد
پروژهها و قراردادهای بخش انرژی کشور شوند.
راســتیآزمایی انتفــاع اقتصــاد ایــران از محل لغو

تحریمهــای فــوق ،نیازمنــد طی شــدن زمانی بین
 ۳تا  ۶ماه است.

در بخــش دوم گــزارش یعنــی بخش مربوط

بــه صنعت و معدن ،شــاخصهای راســتیآزمایی

در زیربخشهــای صنعــت ،پتروشــیمی ،صنعــت

خودروســازی و لــوازم خانگــی مــورد بررســی قرار
گرفــت .از آنجایی که تحریمها در بخش صنعت

در ابعــاد مختلفــی تاثیرگــذار اســت بــازه زمانــی

راستیآزمایی لغو تحریمها متفاوت خواهد بود.

براســاس نتایــج این گزارش ،راســتیآزمایی

انتفــاع اقتصــاد ایــران از محــل رفــع تحریــم
حوزههای فوقالذکر بر مبنای شاخصهایی نظیر

برگشــت پایدار سهم ایران در واردات محصوالت

پتروشــیمی بازارهــای بینالمللــی بــه ویــژه
کشــورهای اروپایــی از طریــق تدویــن قراردادهای

خریــد بلندمــدت ،بهبــود شــرایط ســرمایهگذاری
خارجی در ایران از طریق ارتقا رتبهبندی ایران از
ســوی موسســات مالی و اعتباری معتبر خارجی،

مــواد اولیــه ،قطعــات گلوگاهی و تجهیــزات مورد
قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی و
حمایت از کاالی ایرانی ،تســریع در مراحل خرید

و حــذف اخــذ مجوزهــای تعریف شــده در مراحل

مختلــف خریــد ،فــروش مســتقیم محصــوالت
صنعتــی و معدنــی و تعویــض نکــردن بارنامههــا،

حضور واســطهها ،لغو دستورالعملهای حقوقی

مربوط به قرار گرفتن شــرکتهای فعال در حوزه
صنعتــی و معدنــی ایــران در لیســت تحریمهــا،

انجام خواهد شد.

در ایــن گــزارش تاکیــد شــده :در حــوزه

فنــاوری هوایــی نتایــج ایــن گــزارش حاکــی از آن
اســت کــه ســه بخش تأمیــن هواپیمــا و قطعات،

تعمیــر و نگهداری و هوانوردی عمومی بیشــترین
تأثیرپذیــری را از تحریــم و سیاســتهای
مغرضانــه آمریــکا علیه ایران داشــتهاند .از جمله
شــاخصهای راســتیآزمایی پیشــنهادی در حوزه

فنــاوری هوایــی میتــوان خرید مســتقیم و بدون
واســطه هواگــرد خارجــی به همــراه ارائه خدمات
آموزشــی و پشــتیبانی ،لغــو تحریمها در موضوع

تعمیــر ،نگهــداری و پشــتیبانی هواپیمــا و تأمیــن

تجهیــزات مربــوط بــه عملیــات فرودگاهی اشــاره
کرد.

میلیارد مترمکعب اســت که بیانگر کاهش  ۳7درصدی

نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته است.

قاســم زاده خاطرنشــان کــرد :در شــرایط کنونــی،

از مجمــوع حجــم مخازن ســدهای مهم کشــور به میزان

حــدود  ۵۰.۵میلیــارد متــر مکعــب ،حــدود  ۳۵درصــد
آب ذخیــره شــده وجــود دارد .مدیــرکل دفتــر اطالعــات

و دادههــای آب کشــور بــا بیــان اینکــه میــزان پرشــدگی
ســدهای مهمــی چــون زاینــده رود ،شــمیل و نیــان و
ســفید رود در شــرایط فعلــی حــدود  ۱۴تــا  ۱7درصــد
اســت ،افزود :در اســتانهای خوزســتان و تهران ،میزان

پرشدگی متوسط مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب

حدود  ۳8درصد و  ۲۰درصد است.

بایدن قول کاهش
قیمت بنزین به مردم
آمریکا داد

رئیسجمهوریایاالتمتحدهاعالمکردکه

کاهشقیمتبنزیندرآمریکازمانمیبرد،اما

قیمتهابهزودیپایینمیآید.

بنزیــن جهانــی خواهــد بود و ایــن کاهش قیمت،

آمریــکا روز سهشــنبه (دوم آذرمــاه) اعــالم کــرده

جمهوری کره و بریتانیا انجام میشود.

کشور میرسد.

آوردن قیمــت بنزیــن ۵۰ ،میلیــون بشــکه از

نفــت ایجــاد نکــرد ،امــا چنــد روز بعــد،

بهزودی به همه پمپهای بنزین در سراســر این

بــه گــزارش برنــا بــه نقــل از بلومبــرگ ،جــو

رئیسجمهــوری آمریــکا در ایــن توییــت

تصمیــم بــرای برداشــت از ذخیرهســازی راهبردی

طــول نخواهــد کشــید کــه شــاهد پاییــن آمــدن

بایــدن روز شــنبه (ششــم آذرمــاه)  -بهدنبــال
نفت  -در توییتی اعالم کرد که شهروندان آمریکا

شاهد کاهش قیمت بنزین خواهند بود.

وی گفت :تالش آمریکا برای کاهش قیمت

نوشــت :کاهــش قیمــت زمــان میبرد ،امــا خیلی
قیمــت بنزیــن در هر جایی که باک خودرویتان را

پر میکنید ،خواهید بود.

جــو بایــدن ،رئیسجمهــوری ایــاالت متحــده

بــود کــه وزارت انــرژی این کشــور با هــدف پایین
ذخیرهســازی راهبــردی نفــت خــود را در تالشــی
هماهنــگ بــا دیگــر مصرفکننــدگان بــزرگ نفــت

برداشت میکند.

کاخ ســفید روز سهشــنبه تأکیــد کــرد:

ایــن آزادســازی بــه مــوازات دیگــر کشــورهای

مصرفکننــده انــرژی از جملــه چین ،هنــد ،ژاپن،

ایــن تصمیــم افــت زیــادی در قیمت هــای

قیمت هــا در واکنــش بــه خبــر شناســایی

ســویه اومیکــرون ویــروس کرونــا به شــدت
کاهــش یافــت .قیمــت نفــت خــام دبلیوتی آی

در روز جمعــه (پنجــم آذرمــاه)  ۱۳درصــد
کاهــش یافــت که بیشــترین کاهش روزانه از

آوریل ســال  ۲۰۲۰بود.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کوتاه از بانک و بیمه

پرداخت  7768فقره وام
ازدواج از سوی بانک تجارت
شعب بانک تجارت سراسر کشور در آبان امسال

به 7768نفر از زوجهای جوان تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج پرداخت کردند.

بــه گــزارش روابطعمومــی ،بانــک تجــارت بــرای

در سایت روزنامه بخوانید:

ایفای نقش مســئولیت
اجتماعــی و ســهولت

«افزایش کفایت سرمایه نهادهای مالی
پشتوانه سهامداران است»

به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ،اگر سرمایه شرکتهای سبدگردان کفاف فعالیتها را
ندهد ،این شرکتها با مشکالت و خطرات اخالقی روبهرو خواهند شد

شــرایط ازدواج جوانــان

بــه گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی

ازدواج

افزایــش حداقــل ســرمایه ،الــزام نهادهــای

راستا در آبان امسال به

ســرمایه متناســب بــا وضــع روز و همچنیــن

ثبتنامکننده تسهیالت

نقدشــوندگی اســت؛ اقدامــی که بــرای حفظ

تســهیالت

ســازمان بــورس ،هــدف از اجــرای ابالغیــه

کشــور،

اعطــا میکند .در همین

مالــی در توســعه و اســتفاده از کفایــت

7768نفر از متقاضیان

«بازارگردانی» اوراق دولتی با هدف تضمین

قرضالحسنه ازدواج داده است .در این ماه 5737نفر

منافع ســرمایهگذاران و بازار سرمایه قلمداد

قرضالحســنه

از متقاضیــان نیــز بــا تشــکیل پرونده در نوبــت دریافت

میشود.

مدارک و معرفی ضامنها تسهیالت را دریافت میکنند.

(ســنا) ،بــه تازگــی ســازمان بــورس ابالغیــهای

خرید کاالی بادوام ایرانی
با تسهیالت طلوع موسسه
اعتباری ملل

مالی منتشر کرد ،بر اساس مصوبۀ مورخ 2۴

تســهیالت قرضالحســنه قــرار دارنــد که پــس از تکمیل

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه

در راســتای افزایش حداقل ســرمایه نهادهای
آبــان ،هیــأت مدیره ســازمان بــورس ،با توجه

بــه تغییــر شــاخص قیمتهــا طــی ســالهای
اخیــر ،ریســکها ،نیازمندیهــا و منابــع مورد

نیــاز کســب و کار و خریــد فضــای اداری در
خصــوص افزایــش حداقــل ســرمایه نهادهــای

مالی تغییری اعمال کرد.

اوراق بدهــی بــدون بازارگــردان تشــویق شــد،

موضوعــی کــه بــازار اوراق بدهــی را بــه بازاری

بدون بازارگردان تبدیل کرده است.

بیش از  8هزار سبد ِ فعال
در بازار سرمایه

مدیــر نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان

بــورس بــا ارائه آمــاری از نهادهــای مالی بازار

ســرمایه بیــان کــرد :اکنــون  8هــزار و ۴8
ســبد در بــازار ســرمایه وجــود دارد کــه در

حــدود 36هــزار و  650میلیــارد تومــان ارزش

دارنــد .شــرکتهای مشــاور ســرمایهگذاری
و ســبدگردانی بــه ارزش 132همــت (هــزار

میلیــارد تومان) دارای صندوق ســرمایهگذاری
هســتند کــه 2۴درصــد از کل صندوقهــای
سرمایهگذاری را تشکیل میدهند.

 1۳2هزار میلیارد تومان،

ارزش صندوق شرکتهای

در راســتای تکریم و رضایت مشــتریان تســهیالت

مدیــر نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان

بــه گــزارش روابطعمومــی موسســه اعتبــاری ملل،

ســازمان بــورس ،متولــی نظــارت بــر نهادهای

فدایی با بیان اینکه حجم باالی فعالیت

کلیــه

دارنــد ،اگــر اختالفــی در فعالیــت ایــن نــوع

آنهــا را نیازمنــد وجــود ســرمایههایی بــرای

حقوقــی در قالــب طرح

زیــادی مواجــه خواهیــم شــد؛ از طرفــی دیگر،

267صنــدوق اوراق بهادار ِ فعال1۴2 ،صندوق

کاالی

فعالیتهایشــان را ندهــد ،بــا مشــکالت و

ســرمایهگذاری بــه شــرکتهای ســبدگردان

خدمــات ،مشــارکت در

ایــن ابالغیــه در راســتای حمایــت از حقــوق

صندوقهای سهامی از « 5۴همت» صندوق

در گــردش ،خریــد مواد

میثــم فدایــی دربــاره مشــکالت افزایــش

صندوقهــای بــا درآمــد ثابــت از 3۹6همــت،

میکنــد .ایــن گزارش میافزاید :این تســهیالت در قالب

خصوص شــرکتهای تامین ســرمایه معضلی

هزار و  ۹00همت 1200 ،همت یعنی معادل

مشــتریانی کــه بــه افتتــاح حســاب کوتاهمــدت

بدهــی وســعت زیــادی پیــدا کــرده اســت ،اما

طلوع در موسسه اعتباری ملل پرداخت میشود.

بــورس در ایــن باره به ســنا گفــت :از آنجا که

مشاوره و سبدگردانی

ایــن موسســه در راســتای مشــتریمداری بــه پرداخــت

مالی است و این نهادها با پول مردم سروکار

اشــخاص حقیقــی و

نهادهــا ایجــاد شــود بــه طــور قطــع بــا تبعات

پوشــش این فعالیتها اســت ،افزود :از بین

تســهیالتی طلــوع ملــل

اگــر ســرمایه شــرکتهای ســبدگردان کفــاف

معــادل 53درصــد از کل صندوقهــای

بادوام ایرانی و دریافت

خطرات اخالقی روبهرو خواهند شد؛ بنابراین

اختصــاص دارد .از ســویی دیگــر ،در حــوزه

ســاخت ،تامین سرمایه

سرمایهگذاران منتشر شده است.

ســهامی 25 ،و نیــم «همــت»؛ همچنیــن در

در سایت روزنامه بخوانید:

تســهیالت

بــرای

بــه

خریــد

اولیــه تولیــد و خریــد ماشــینآالت و تجهیــزات اقــدام
عقود مرابحه مشارکت مدنی پرداخت میشود.

ماهشــمار در موسســه اقــدام کننــد بــر اســاس کارکــرد

ســرمایه در حوزه نهادهای مالی بیان کرد :در

 ۹0همــت؛ و نیــز در صندوقهای کاالیی از 2

کــه بــا آن مواجه هســتیم این اســت کــه بازار

۴1درصــد از آنهــا بــه شــرکتهای مشــاوره و

هنوز شرکتهای تامین سرمایه به این اندازه

حساب خود میتوانند از این تسهیالت بهرهمند شوند.

نرسیدهاند.

معاون امور بینالملل :پرداخت
سود به سپردههای ارزی مزیت
رقابتی بانک دی است

کفایت سرمایه تامین سرمایهها تکمیل شده

معاون امور بینالملل بانک دی ،پرداخت سود به

سپردههای ارزی مشتریان را یکی از مزیتهای رقابتی
شعب در بازاریابی و جذب منابع ارزی دانست.

به گزارش روابطعمومی بانک دی ،نادر حسنپور،

بــا بیــان لــزوم آگاهــی شــعب از اســتراتژیهای کالن و
در سایت روزنامه بخوانید:

اهــداف

ارزی

اســتراتژیک

بانــک

مهمتریــن

گفــت:
هــدف

اســتراتژیک بانــک دی

در حوزه ارزی ،تمرکز بر
ارائــه خدمــات کارمزدی

بــه مشــتریان و رشــد
درآمدهــای غیرمشــاع

بــرای حرکــت بانــک در

مســیر ســودآوری پایــدار اســت .معــاون امــور بینالملل
بانک دی« ،بازاریابی رابطهمند» را رمز موفقیت شعب

در جــذب مشــتریان جدیــد در بخــش ارزی دانســت و
تصریــح کرد :در نظام بانکــداری نوین جهانی ،بازاریابی

نهادهــای مالــی ،ســرویسدهی مناســب

او اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه ایــن کــه

اســت ،این شــرکتها تمایل زیــادی به انجام
فعالیتهــای جدیــد و بیشــتر ندارنــد .برایــن

اساس نیاز به افزایش حداقل سرمایه در این

شــرکتها بیــش از گذشــته وجــود دارد .نکته

دیگر این که در زمان کنونی دولت به انتشار

سبدگردانی تعلق دارد.

افزایش حداقل سرمایه
در «سبدگردانها»

او تصریــح کــرد :در بــازار ســرمایه بــا ۴

شــد ،افزایش رقابت بین سبدگردانها وجود

دارد .این موضوع ســبب شــد تا حاشــیه سود

بسیاری از سبدگردانها کاهش پیدا کند.

اســت تــا یک نهــاد مالــی حداقل بتوانــد تا دو

سال تداوم فعالیت داشته باشد.

فدایــی تصریــح کــرد :نهادهــای مالــی به

فدایــی ادامــه داد :بــه دلیــل حالــت

دلیــل میــزان ســودآوری که در ســال گذشــته

برخــی از ســبدگردان هــا زیــانده شــدهاند و

افزایــش حداقــل ســرمایه نداشــتند ،بیشــتر

نامناسب بازار سرمایه طی یک سال گذشته،
احتمــال دارد وضع بازار تداوم داشــته باشــد.

همچنیــن ،بــا باالرفتن هزینه نیروی انســانی

بــه دلیــل تعــداد مجوزهایــی کــه داده شــد بــا
کاهــش نیــروی انســانی متخصــص در بــازار

روبــهرو هســتیم ،ایــن موضــوع بــه افزایــش

حقوق و دســتمزد نیروی انســانی منجر شــده
است.

داشــتهاند ،اغلــب مشــکل خاصــی بــا ایــن
مشــکالت در این زمینه به مشــکالت فرایندی
بــاز میگــردد .عــدهای ،نگــران عقــب افتــادن
درخواستهای در صف انتظار دریافت مجوز

بودند ،اما قرار بر این شــد تا بررســی مجوزها
بــه همــان ترتیــب قبلــی و بــا در نظــر گرفتــن

ابالغیه جدید رعایت شود.

او بــا اینکــه افزایــش حداقلــی ســرمایه

او افزود :با وجود تورم کشور هزینههای

برای شروع فعالیت نهادهای مالی باید نقدی

کــرده اســت و برایــن اســاس اگر شــرکتهای

 1۴02فرصت دارند تا این افزایش ســرمایه را

عمومــی اداری ســبدگردانها افزایــش پیــدا
ســبدگردان بخواهنــد با ســرمایه انــدک مجوز

فعالیــت بگیرنــد و در آینــده و بــرای پوشــش
ریســکهای خــود افزایــش ســرمایه بدهند با

اختالفات سهامداری روبهرو میشوند.

فدایــی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه عوامــل

یادشــده بــرای این کــه یک ســبدگردان بتواند
فعالیــت هــای خود را تداوم دهــد ،و با چنین

مشــکالتی روبهرو نشود ،سرمایه شرکتهای
ســبدگردانی را بــه میــزان 10میلیــارد تومــان
افزایش میدادیم.

افزایش حداقل سرمایه

در «شرکتهای پردازش
اطالعات مالی»

مدیــر نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان

بــورس دربــاره افزایــش حداقــل ســرمایه در

شرکتهای پردازش اطالعات مالی نیز گفت:

بــه دلیــل توســعه اکوسیســتم اســتارتاپی،
هزینه نیروی انسانی در شرکتهای پردازش

مالی به شــدت باال رفته اســت ،به طوری که
هزینههای جاری ماهانه یک شــرکت پردازش

اطالعات معمولــی حداقل 300میلیون تومان
است.

او افــزود :از آنجــا کــه در فعالیتهــای

موضوع در حوزه ســبدگردانی روبهرو هستیم

شــرکت پــردازش اطالعــات مالــی ،توســعه و

حداقل ســرمایه صورت پذیرد .نخســت اینکه

ســال زمان نیــاز دارد ،براین اســاس ،افزایش

و از اینرو الزم است در این حوزه نیز افزایش

تجــاری ســازی یــک نرمافــزار ،حداقــل بــه دو

بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد مجوزهایی کــه داده

حداقل ســرمایهها طوری در نظر گرفته شــده

باشــد ،گفــت :نهادهــای مالی فعلــی تا خرداد
انجام دهند ،زیرا در صورت عملی نشدن آن

بعــد از مهلت اعالمشــده امــکان لغو مجوزها
وجود دارد.

«کاریزما» موافقت اصولی

تاسیس صندوق اهرمی گرفت
فدایــی در خصــوص صندوقهای اهرمی

خبر داد :در این خصوص ســه درخواســت به
ســازمان بورس ارســال شــده اســت که از این
تعــداد یــک موافقــت اصولــی بــه ســبدگردان

«کاریزمــا» داده شــد و یــک درخواســت دیگر

نیز در مرحله اداره ثبت است.

اجرای عملکرد محوری کارمزد
مدیران بهزودی

مدیــر نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان

بــورس در خصــوص اجرایــی شــدن کارمــزد

محــوری عملکــرد صندوقهای ســهامی گفت:
دو شــرکت نرمافــزاری تدبیرســرمایه و رایــان

همافــزا در حــال اجــرای زیرســاخت ایــن مهم
هســتند کــه اکنــون شــرکت تدبیــر ســرمایه،

پیادهسازیهای نرمافزاری در این خصوص را
انجــام داده اســت؛ شــرکت رایــان همافزا نیز
اکنون در حال پیادهسازی و انجام آزمایشها

در این زمینه اســت .با پیادهســازی کامل این
فرآینــد ،عملکــرد محــوری کارمزدهــا اجرایــی

میشــود که در نهایت تا یکی دو هفته آینده

عملی خواهد شد.

آرانی ،کارشناس پولی :چالش اصلی مهار تورم است

برند خود تعمیق میبخشند و به عنوان مشاوری امین،
در رابطــهای طوالنیمــدت با مشــتری ،مجموعه خدمات
ریالی و ارزی خود را به آنان ارائه میکنند.

پرداخت بیش از  82هزار
میلیارد ریال وام ازدواج
از سوی شعب بانک شهر
مدیر امور اعتبارات بانک شــهر با بیان اینکه طی

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه یک کارشــناس پولــی و ارزی،

چالش اصلی دولت نرخ ارز نیســت ،چالش

اصلــی مهــار تــورم و کاهــش آن اســت کــه
چنانچــه دولــت موفق شــود آن را پایین آورد
و به ســرانجام برســاند یعنی تک رقمی کند،

شــاهکاری را بــه ثبــت رســانده زیــرا یــک کار

اساسی انجام داده است.

شــاهین شــایان آرانــی دربــاره رونــد

کاهشی نرخ ارز در کشور به ایبِنا گفت :هیچ

که کل کشور را دچار دردسر کرده است.

او در ادامــه اضافــه کــرد :وقتــی تورم ۴0

یا 50درصدی وجود دارد ،مهار نرخ ارز بسیار

سخت خواهد بود و کار بانک مرکزی و دولت
درایــن رابطــه خیلــی دشــوار بــه نظر میرســد

و تــا زمانــی کــه تــورم پایین آورده نشــود ،این
فشــار و ســختی کار پابرجــا خواهــد مانــد زیرا

معنــای آن ایــن اســت کــه برای حفــظ نرخ در
همین حدود باید به طور مدام ارز پمپاژ شود

شــکی وجود ندارد که فشــار برای اینکه ریال

و فشار برای افزایش بیشتر هم وجود دارد.

دلیــل آن هم تورم بســیار وحشــتناکی اســت

عامل اصلی این تالطم و یک حالت اضطراب یا

به نســبت دالر باال رود ،بســیار زیاد اســت و

ایــن کارشــناس ارز بــا یــادآوری اینکه یک

پذیرهنویسی  4شرکت
بیمه به تعویق افتاد

طبــق

اطالعیــه

فرابــورس

ایــران،

نگرانی درباره نرخ ارز عمدتا حاصل از نرخ تورم

بانــک

روابطعمومــی

ســینا ،ســیدضیاءالدین
ایمانــی ،با بیان عملکرد

خــوب بانــک ســینا در

رعایــت مقــررات کمیتــه

بــال و نــرخ کفایــت
ســرمایه ،گفــت :بانــک

سینا جزو معدود بانکهایی است که بر اساس رعایت

قوانین و مقررات بانک مرکزی مجوز تاسیس 20شعبه
را اخــذ کــرده اســت .همچنیــن در تمــام 7مــاه گذشــته
حســاب بانــک ســینا در بانــک مرکــزی بدهــکار نبــوده و

ضمن افشــای به موقع ،شــفاف و روشن اطالعات مالی
در کــدال ،موفــق به ارتقاء و صعود جایگاه بانک از بازار

دوم بــورس بــه بــازار اول و قــرار گرفتــن در بیــن 5بانک
حاضر در این بازار شده است .مدیرعامل بانک سینا با

بیان وضع عملکردی بســیار مطلوب این بانک در حوزه
وصــول مطالبــات ،گفــت :اکنــون نســبت آمــار مطالبات

غیر جاری بانک به 3.1درصد رســیده و درصدد هســتیم
ایــن نســبت را بــه کمتــر از 3درصــد برســانیم کــه خــود
اتفاقی بینظیر در حوزه فعالیتهای بانکی است.

پرداخت  88درصد از
تسهیالت بانک کشاورزی
بهصورت تخصصی
در بخش کشاورزی
بر اســاس آمار پایان آبان  ،1400بانک کشــاورزی

88درصــد از منابــع اعتبــاری خــود را بــرای حمایــت

تخصصــی از زیربخشهــای کشــاورزی پرداخــت کــرده
است.

بــه

روابطعمومــی

کشــاورزی،
88درصــد

اعتبــاری

از

گــزارش

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک

پرداخــت

ایــن

منابــع
بانــک

در بخــش کشــاورزی
بــا هــدف حمایــت از
رونــق تولید ،شــکوفایی

اقتصــادی ،اشــتغالزایی و تامیــن امنیــت غذایی کشــور

موجود در کشــور اســت ،افزود :چنانچه دولت
در کنترل این مسئله موفق شود ،کار آسانتری
برای مهار ارز و ثبات بخشیدن آن دارد.

شایان آرانی عامل اصلی تورم را کسری

بودجــه دولــت خواند و اضافه کــرد :دولت در
زمان کســری بودجه مــدام مجبور خواهد بود
کــه به چاپ پول یا اســتقراض متوســل شــود

یــا روشهــای دیگــر که تمام آنهــا به درجات

مختلف بر شدت تورم میافزاید ،رو آورد.

او در ادامــه اظهار کرد :کار صورتگرفته

در همیــن حــد و انــدازه هــم مثبــت ارزیابــی

بازوی مالی بخش کشاورزی صورت گرفته است.

سایر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی که 12درصد

از کل منابــع ایــن بانــک را شــامل میشــود نیــز عمدتا در

حمایــت از دیگــر بخشهــای اقتصــادی و خدماتــی مکمل
زنجیــره تولیــد و توزیع محصــوالت کشــاورزی ،حمایت از

اســت کــه فشــاری بــرای بــاال بــردن نــرخ ارز

توســعه زیرســاختهای آموزشــی ،فرهنگــی ،ورزشــی و

فاصلــه گرفــت؛ زیــرا مشــکل در ایــن قســمت
در پشــت صحنــه وجــود دارد و عامــل اصلــی

بهداشتی در کشور بوده است.

مدیریــت تقاضــا فروکــش خواهــد کــرد و کار

افزایش استقبال
از تسهیالت خرید مسکن

آن همــان تــورم موجــود اســت کــه در صــورت
دولت آسانتر میشود.
ایــن

کارشــناس اقتصــادی دراینبــاره

تصریــح کــرد :دولــت و بانک مرکــزی هم تا به
اینجــا کار مهمــی را رقم زده اســت ،ولی اصل

قضیــه همانطــور کــه توضیــح دادم در کنتــرل

تورم است.

ایــران اعــالم کــرد ،پذیرهنویســی ســهام در

فعال به تعویق افتاده است .در اطالعیه آمده

پذیرهنویســی ســهام در دســت انتشــار 4

دســت انتشــار شــرکتهای بیمــه هوشــمند

به تعویق افتاد.

و بیمــه اتکایــی تهــران رواک کــه همگــی

انجــام شــود کــه فعــال ایــن پذیرهنویســی بــه

شــرکت بیمــه که قــرار بود انجام شــود ،فعال
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس ،فرابورس

فــردا ،بیمــه زندگــی کاریزمــا ،بیمــه پردیــس

شــرکتهای سهامی در شــرف تأسیس بودند

طریــق شــبکه کارگزاران عضــو فرابورس ایران
تعویق افتاده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد :مترصد ایجاد بورس بینالملل
در مناطق آزاد هستیم

گزارشهــا و تحقیقــات میدانی حاکــی از افزایش

اســتقبال از تســهیالت خرید مســکن پرداختی از سوی

نشــان میدهــد اکنون و

بــه دلیل بــهروز رســانی

در سایت روزنامه بخوانید:

ســقف تســهیالت خرید

مســکن از ســوی بانــک
مســکن ،تعداد بیشتری

از متقاضیــان اقــدام بــه
اطالع از شرایط دریافت
تســهیالت بــه منظــور

خرید مســکن کردهاند .یافتهها حاکی اســت در روزهای

اخیــر نــه تنهــا حجم مراجعه به شــعب بانک مســکن در
سراسر کشور برای اطالع از شرایط و دریافت تسهیالت

بــا ســقف جدیــد افزایــش یافتــه اســت بلکــه تعــداد
بیشــتری از متقاضیــان به پشــتوانه تقویــت قدرت خرید

بــا اســتفاده از تســهیالت جدید مســکن وارد بــازار ملک
دبیر شــورای عالــی مناطق آزاد از ایجاد

سال جاری از سوی این

بــه گــزارش ایرنــا ،ســعید محمــد در

دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد تاکیــد

تولیدکنندههــا از قوانیــن بیحســاب و کتــاب

نشــان کــرد7۹ :مجــوز منطقــه آزاد در کشــور

امســال ابالغ شــد ،اشــتباه بزرگی بــود؛ چون

داریــم کــه نیازمنــد فرمانــده اقتصادی اســت و

تنهــا 2درصــد از صــادرات غیرنفتــی کشــور از

کــرد :ایجــاد هفــت منطقــه آزاد جدیــد کــه

بانــک بیــش از 82هزار

نشســت ماهانــه جامعــه اســالمی مهندســان

به گــزارش روابطعمومی

مشــکالت کشــور را ناتوانــی مدیــران در اتخاذ

کاظمی با تاکید بر اینکه

دیگری انداخته میشــود ولی ما طرح جامعی

تالش کرده با تمام ظرفیتهای موجود کمک حال ازدواج

منطقــه آزاد بســته بــه ظرفیتهــا و امکانــات

از تســهیالت قرضالحســنه ازدواج در ایــن بانک بهرهمند

محمد یادآور شد :یکی از موضوعاتی که

مریضترین اقتصادهای دنیا را داریم و رشــد

بانــک شــهر در ایــن خصــوص ،تصریــح کرد :خوشــبختانه

شــفافیت بود که 16خدمت را در یک ســامانه

کنتــرل و مهارنقدینگــی و تولید ،باعث درمان

در حســینیه ائمــه اطهــار (ع) تهــران ،یکــی از

مجیــد

تصمیــم عنــوان و اضافــه کــرد :تــوپ در زمین

شــبکه بانکــی کشــور

را در مــورد مناطــق آزاد طراحی کردهایم تا هر

جوانان باشد ،افزود :طی سال جاری بیش از یکهزار نفر

فعالیت کند.

شــدهاند .کاظمــی بــا بیــان تکالیــف بانــک مرکــزی بــرای

پیگیری و در کیش راهاندازی کردیم ،ســامانه

شــعب ایــن بانــک در سراســر کشــور در ماههــای مهــر و

گذاشــتیم تــا مــردم ببیننــد و کســی نتوانــد

آبان ســال جاری نیز بیش از 230میلیارد ریال تســهیالت

بــه

در راســتای توســعه پایدار ،فعالیتهای انساندوســتانه،

اســت قرار بودپذیرهنویســی این شــرکتها از

ازدواج پرداختــی در

قرضالحسنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت کردهاند.

گــزارش

در سایت روزنامه بخوانید:

مراجعــه به شــعب برای

گفــت کــه کل مبلغ وام

بانــک

گرفته است.

بــه گــزارش هیبنــا ،بررســیها و تحقیقــات میدانی

به بورس خبر داد.

شــهر،

اکثــر شــاخصها ،عملکرد خوب و قابــل دفاعی صورت

بانک مسکن به متقاضیان است.

بــورس بینالملــل در مناطــق آزاد برای کمک

میلیارد ریال است.

بــا توجــه بــه ظرفیت بانک ســینا در فضــای خدمات در

میشــود ،ولــی بایــد از حرکتهــای مقطعــی

ســالهای اخیــر تــالش قابل قبولــی برای تامیــن منابع
مــورد نیــاز جوانان بــرای امر مبارک ازدواج داشــتهایم،

به گفته مدیرعامل بانک ســینا ،در  6ماه گذشــته

ازدواج جوانان و در اجرای مســئولیت اجتماعی این بانک

اســت بــه گونــهای کــه بانکهــا بــا برقــراری رابطــهای
نیازهــا و انتظــارات وی ،تعهــد و وفــاداری مشــتری را به

مدیرعامل :بانک سینا
مقررات کمیته بال و نرخ
کفایت سرمایه را به خوبی
رعایت کرده است

و در راســتای انجام رســالت بانک کشــاورزی در جایگاه

رابطهمنــد بــه یــک رکــن اساســی بانکداری تبدیل شــده
صمیمی و دوســتانه با مشــتری و پاســخگویی ســریع به

کوتاه از بانک و بیمه

تصمیمی در اتاق تاریک بگیرد.

ظرفیــت مناطــق آزاد فعلی هنــوز بهرهبرداری
نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور
آسیب میزند.

خون گریه میکنند و امروز یک جنگ اقتصادی

هرکسی نباید تصمیم جزیرهای خود را بگیرد.

محمــد بــا بیــان اینکــه مناطــق آزاد در

دنیــا یکــی از مراجــع اصلــی توســعه اقتصادی

او ادامه داد :افتخارات زیادی هم ایجاد

ســرزمینهای اصلــی هســتند و وظیفــه ایــن

بــه عالــی باشــیم ،زیــرا مــردم از رضایتمندی

کار بــود کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم ایجــاد

شد ولی باید همواره به دنبال حرکت از خوب

قابــل قبولــی از مســئوالن برخوردار نیســتند.

امــروز از جملــه معضــالت کشــور کــه حاصــل
بــی تدبیریها هســت ،این اســت کــه یکی از

نقدینگــی و خلق پول وحشــتناک اســت ،ولی
این بیماری اقتصادی خواهد شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد عنوان کرد:

مناطــق ایجــاد فضــای تولیــد و رونق کســب و
شــدند ،اظهار کرد :امروز بخش عمده تجارت
دنیا در مناطق آزاد کشــورها شــکل میگیرد و

ایــن فکر درســتی برای حراســت از صادرات و
تولید است.

تولید یک درصد و سرمایهگذاری
 7درصد است

دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد خاطــر

صــادر شــد کــه  32منطقــه فعــال اســت ولی

مناطق آزاد اســت و تولید در آنها یکدرصد و
سرمایهگذاری  7درصد است.

او بــا بیــان اینکــه مناطــق آزاد مــا گرفتار

مشــکالت زیــادی هســتند کــه اولیــن مســله
زیرساختهاســت ،بیان کرد :بعد از گذشــت

3۹ســال هنــوز کیــش بــرق نــدارد و 22هــزار
واحــد خالــی در کیــش داریــم کــه اگــر در آن
ســکونت کننــد بــا مشــکل بزرگ برقــی مواجه

میشویم.

محمــد ادامــه داد :ایجــاد هفــت منطقــه

آزاد جدیــد کــه امســال ابــالغ شــد ،اشــتباه

بزرگــی بــود؛ چــون ظرفیت مناطــق آزاد فعلی

هنــوز بهرهبــرداری نشــده اســت و ولــع ایجاد

مناطق آزاد به کشور آسیب میزند.

شده و در حال رصد شرایط و شناسایی سطح قیمتها
هســتند .مشاهدات حاکی است استقبال متقاضیان در

شــهرهایی که تســهیالت پوشش باالتری از هزینه خرید

آپارتمــان را تامیــن می کنند بیش از کالنشــهرها اســت.

در این میان همزمان با افزایش سقف تسهیالت جعاله
مســکن به 80میلیون تومان ،برخی از مالکان واحدهای

مســکونی نیز از این تســهیالت جدید استقبال کردهاند.

طی روزهای اخیر برخی از مالکان واحدهای مسکونی با
مراجعه به شعب بانک مسکن اقدام به ارائه درخواست

بــرای دریافت تســهیالت جعاله مســکن کردنــد تا از این
طریــق بتواننــد در وضــع فعلی بازار مســکن که به دلیل
افزایــش شــدید قیمتهــای ملــک ،امــکان تبدیــل بــه

احســن واحدهای مســکونی محدود شده است ،با کمک

تســهیالت ،واحــد خــود را بازســازی و از خریــد و فــروش
مســکن بینیــاز شــوند .ســقف تســهیالت فعلــی خریــد

مســکن در شــهر تهــران بــرای زوجین (ترکیب تســهیالت
خرید مسکن به عالوه تسهیالت جعاله) به ۴80میلیون
تومان افزایش یافته است.

ویژهکیش اینوکس2021
حضور شرکت بیمه آسماری
در کیش اینوکس ۲۰۲۱
شــرکت بیمه آســماری در ســیزدهمین نمایشــگاه

معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری کشــور و

هشــتمین نمایشــگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و

خصوصیسازی (کیش اینوکس  )2021حضور مییابد.

به گزارش روابطعمومی شرکت بیمه آسماری ،این
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برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس 2021
پس از وقفه یکساله

نمایشگاه پس از وقفه دو ساله به دلیل شیوع ویروس

ســیزدهمین نمایشــگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری

به ســرفصلهای تازهای نظیر کســب و کارهای اینترنتی ،بررسی

مطلوب ،فاصله بسیاری دارد.

300شرکت داخلی و خارجی به مدت چهار روز در مرکز

خصوصیســازی (کیــش اینوکــس  )2021بــا رویکردهــای تازه و

این مقوله رو به رشد از محورها و مباحث محتوایی رویداد کیش

و مشارکت گسترده وزارتخانهها و سازمانها و فعاالن اقتصادی

کراود فاندینگ یا تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای

حضور نخبگان اقتصادی و مشارکتکنندگان داخلی و خارجی به

ســرمایهگذاری در 3حــوزه انرژیهــای تجدیدناپذیــر ،انرژیهــای

ظرفیتهــا ،معضــات کان ،تبــادل اطاعات فعــاالن اقتصادی و

کرونا ،هشــتم تا یازدهم آذر  1400با مشــارکت بیش از
نمایشگاههای بینالمللی کیش برگزار میشود.

کیــش اینوکــس  ۲0۲1فرصت تــازهای برای بازنگری

کشــور و هشتمین نمایشــگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و
متناسب با نیازهای اقتصاد ایران از  8لغایت  11آذر سال جاری
در جزیره کیش برگزار میشود.

فرصتها و تهدیدهای بازار رمزارزها و نحوه مواجهه حاکمیت با
اینوکس است.

اقدامات انجام شده و ترسیم چشم اندازهای نو در حوزه

به گزارش اقتصاد کارا و به نقل از دبیرخانه این نمایشگاه

نوپــا ،اعتبارســنجی مالــی و رتبهبنــدی اعتبــاری ،چالشهــای

تجاری و اقتصادی میان اضاع اقتصاد کشور اعم از ارکان

بدلیــل همهگیــری کرونــا برگــزار میشــود ،تــاش خواهد شــد با

تجدیدپذیر و گردشگری ،معرفی فرصتهای سرمایهگذاری مناطق

منجــر شــود .شــرکت بیمــه آســماری نیــز در کنــار ســایر

بازارهــای مالــی و بــا در نظرگرفتــن وضــع کنونــی اقتصــاد ایران،

ارشــد و کارشناســان فنــی و مجــرب خود ،ضمــن معرفی

دستاندرکاران قرار گیرد.

بازدیدکنندگان پاسخ خواهند گفت.

قانونی و اجرایی ،گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاهها،

اقتصــاد اســت کــه انتظار مــیرود به گســترش ارتباطات

و همایش تخصصی ،در رویداد امسال که پس از وقفه یکساله

بازار سرمایه ،بانکها ،بیمهها و دیگر مشارکتکنندگان

بهرهگیــری از دیــدگاه صاحبنظــران ،سیاســتگذاران و فعــاالن

شــرکتهای بیمــه ،بــا برپایــی غرفــه و حضــور مدیــران

راهبردهای جدیدی برای بهبود اقتصاد کشور ،طراحی و در اختیار

مخاطبان و شرکتکنندگان ،مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد

خدمات شــرکت و محصوالت نوین بیمهای ،به ســواالت

حمایــت از جریــان تولیــد داخل از طریــق رفع موانع متعدد

رویــداد پیــش رو در ســال « تولیــد؛ پشــتیبانیها و

معرفی توانمندیهای تجارتنو
در کیش اینوکس ۲۰۲۱

کمــک بــه تحقق هرچه بیشــتر اصــل 44و افزایش ســهم بخش

خصوصــی در اقتصــاد ملــی ،آسیبشناســی و بازنگــری اقدامات

آزاد و ویــژه و تبییــن رویکردهای جدید ســازمان خصوصیســازی

از دیگــر محورهایــی اســت که در نشســتها و پنلها ،با حضور

گرفت.

بخش دولتی و خصوصی در بخشهای پیشرو اقتصادی و نیز با

رویدادی هدفمند و محلی برای ارائه تصویری کامل از قابلیتها،
ایجاد زمینههای تحول درمســیر توســعه اقتصادی کشور ،تبدیل

شده است .حاصل عملکرد سالهای اخیر این رویداد ،حضور بیش
از 1700شرکت داخلی و خارجی و مشارکت بیش از 50هزار نفر

از کارشناســان ،متخصصان ،فعاالن ومسئوالن اقتصادی کشور،
برگــزاری بیــش از 140نشســت تخصصی و همایــش بینالمللی،

برگــزاری بیــش از 1000ماقات تجاری و عقد بیش از 170قرارداد

مانعزداییها » و با توجه به رویکردهای تازه دولت ســیزدهم و

و تفاهمنامه همکاری بین شرکتهای داخلی و خارجی و تبدیل

دســتاندرکاران ،فعاالن بازارهای مالی ،بازار ســرمایه ،اتاقهای

ایــن رویداد بزرگ اقتصادی ،با مشــارکت سیاســتگذاران،

سیاستهای اعامی در ماههای آتی ،با مشارکت سیاستگذاران،

پیشین در بازار پول و سرمایه ،طراحی الگوهای نوین تامین مالی،

بازرگانــی ،شــرکتهای نــوآور و دانشبنیــان وســایر ذینفعان و

و خصوصیسازی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه ،توجه

ترسیم چشماندازهای نو و شکوفایی اقتصادی است که با وضع

توسعه سرمایهگذاریهای مولد ،معرفی فرصتهای سرمایهگذاری

رویداد کیش اینوکس ،در طول سالهای گذشته با حمایت

عاقمنــدان ،فرصــت تازهای بــرای بازنگری اقدامات انجامشــده،

رویداد به یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی کشور است.

دســتاندرکاران ،صاحبنظــران و فعــاالن اقتصــادی ،طــی 4روز

در مرکــز نمایشــگاههای بینالمللــی کیش و مرکــز همایشهای
بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود.

ســیزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی بورس ،بانک،

گروههای کاالیی و مخاطبان
رویداد کیش اینوکس
بانکهــا ،بیمههــا ،ارکان بــازار ســرمایه و بورسهــا،

شــرکتهای تأمیــن ســرمایه ،شــهرداریها و ســازمانهای

وابسته ،موسسات مالی و اعتباری ،صرافیها و لیزینگها،
شــرکتهای پذیرفتهشــده و فعــال در بــورس اوراق بهــادار،

شــرکتهای فعــال در بــورس کاال و فرابــورس ،شــرکتهای

کارگزاری و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،شرکتهای

سرمایهگذاری و مشاورسرمایهگذاری ،تشکلها و انجمنها،

مشاورسرمایهگذاریولیزینگ،سرمایهگذاریوسرمایهپذیری
درمسکن ،شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطاعات بهویژه

در حــوزه مالــی و ســرمایهگذاری ،شــرکتهای ارائهدهنــده

خدمات مالی و اعتبارسنجی و موسسات حسابرسی ،طرحها
و پروژههای مرتبط با موسســات مالی و اعتباری ،لیزینگ و

مســتغات .طراحی و ساخت پروژههای عمرانی ،مشاوران،

پیمانــکاران و طراحــان ،شهرســازی ،تعاونیهــای مســکن،
انبوهســازان ،طرحهــا و پروژههــای عمرانــی و شهرســازی در

بخشهای دولتی و خصوصی ،بازسازی و زیباسازی شهرها،
پروژههــای تولیــد انبوه ســریع ،موسســات علمی پژوهشــی
تحقیقاتی و نشریات تخصصی و نرمافزار ،بهسازی بافتهای

فرســوده ،مشــاوره و مدیریــت ســرمایه در بخش مســکن و
شهرســازی و عمرانــی ،فضــای ســبز و شهرســازی ،طراحــی
و ســاخت هتلهــا و مراکــز گردشــگری ،معرفــی بســتههای
ســرمایهگذاری ادارات کل میراث فرهنگی مراکز اســتانها،

پروژههایسازمانهایسیاحتیوگردشگری،مدیریتسرمایه
برای توسعه زیرساختها و گسترش واحدهای اقامتی و مراکز

گردشگری و مطبوعات ،انتشارات و رسانههای اقتصادی.

بیمه و خصوصیســازی با حضور گســترده شــرکتهای

توانمنــد داخلــی و خارجــی در زمینــه بــورس ،بانــک،
بیمــه و خصوصیســازی از  8تــا  11آذر در جزیره زیبای
کیش برپا میشود .شرکت بیمه تجارتنو ،در راستای
گســترش تعامــات با شــرکتهای فعال اقتصــادی و با

هدف معرفی و ارائه خدمات بیمهگری مختلف ،امسال
در جمــع فعاالن اقتصــادی داخلی و بینالمللی در این

نمایشگاه حضور دارد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارتنو ،تجارتنو با

توجه به ظرفیتهای ویژهای که در اختیار دارد و با عنایت

به توان رقابتی خود ،قادر است طیف متنوعی از خدمات
و محصوالت خود را متناسب با نیازهای گروههای مختلف

به مشتریان ارائه کند.

بیمــه تجارتنــو ضمــن دعــوت از تمامــی فعــاالن

اقتصادی برای بازدید از این نمایشگاه در راستای ترویج
فرهنــگ بیمــه ،آمــاده ارائــه دســتاوردها و خدمــات نوین

بیمهای خود به بازدیدکنندگان از نمایشگاه است.

حضور بیمه «ما» در
نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱
بیمــه مــا بــا حضــور در نمایشــگاه اینوکــس 2021

آخرین محصوالت خود از جمله سامانه هوشمند صدور

و تمدید آناین بیمهنامه شخص ثالث را در معرض دید

بازدیدکنندگان قرار میدهد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه مــا ،ســیزدهمین

نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای ســرمایهگذاری کشــور و

هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی بــورس ،بانــک ،بیمــه
و خصوصیســازی بــا حضــور بیمــه مــا و ۲00ســازمان و
مؤسسه دولتی و خصوصی از روز دوشنبه هشتم آذر به

مدت چهار روز در جزیره کیش برگزار میشود.

گروه مالی بانک مسکن
کارگزاری بانک مسکن
خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن
تامین سرمایه بانک مسکن
واسپاری آباد مسکن
معدنی و صنعتی گل گهر
جهان فوالد سیرجان
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی بندر امام
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

نام شرکت
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مازندران
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران
برق منطقهای مازندران و گلستان
سازمان جهاد کشاورزی مازندران
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران
سهامی آب منطقه ای مازندران
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
صبا فوالد خلیج فارس
شرکت لوله سازی اهواز
پتروشیمی جم
ایران یاسا تایر و رابر
پتروشیمی مسجد سلیمان
هلدینگ صبا انرژی
فوالد اکسین خوزستان
بانک تجارت
کارگزاری بانک تجارت
تامین سرمایه کاردان
صرافی تجارت
بیمه تجارت نو
بانک رفاه کارگران
کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

(سهامی خاص)
صرافی بانک رفاه کارگران
کارگزاری بانک رفاه کارگران
شهرداری شیراز
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز
هفته نامه اقتصاد کارا
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (بورس )24
گروه مالی بانک مسکن
کارگزاری بانک مسکن
خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن
تامین سرمایه بانک مسکن
واسپاری آباد مسکن
معدنی و صنعتی گل گهر
جهان فوالد سیرجان
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی بندر امام
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی ارومیه
فجر انرژی خلیج فارس
پتروشیمی نوری
پتروشیمی پارس
پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)
پتروشیمی اروند

پتروشیمی ارومیه
فجر انرژی خلیج فارس
پتروشیمی نوری
پتروشیمی پارس
پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)
پتروشیمی اروند
پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
مبین انرژی خلیج فارس
کود شیمیایی اوره لردگان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)
دماوند انرژی عسلویه
بانک ملت
بیمه ما (سهامی عام)
صرافی ملت
تامین سرمایه بانک ملت
کارگزاری بانک ملت
گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
سازمان منظقه آزاد انزلی
سنگ آهن گهر زمین
هلدینگ فرداد سیال چهار فصل
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
فوالد شاهرود
آهن و فوالد غدیر ایرانیان
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس  -پامیدکو
آهن و فوالد ارفع
بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس
صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه
بانک کارافرین
کارگزاری کارآفرین
صرافی کارآفرین
بیمه کارآفرین
لیزینک کارآفرین
بانک صادرات ایران
گروه مالی سپهر صادرات
بیمه سرمد
پرداخت الکترونیک سپهر
کارگزاری بانک صادرات ایران
صرافی سپهر صادرات (سهامی خاص)
تأمین سرمایه سپهر
سبدگردان دارایی نیکی
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
سهامی ذوب آهن اصفهان
سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان
نماگستر دیاکو راد (سهامی خاص)

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
سازمان منظقه آزاد انزلی
سنگ آهن گهر زمین
هلدینگ فرداد سیال چهار فصل
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
فوالد شاهرود
آهن و فوالد غدیر ایرانیان
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس  -پامیدکو
آهن و فوالد ارفع
بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس
صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه
بانک کارافرین
کارگزاری کارآفرین
صرافی کارآفرین
بیمه کارآفرین
لیزینک کارآفرین
بانک صادرات ایران
گروه مالی سپهر صادرات
بیمه سرمد
پرداخت الکترونیک سپهر
کارگزاری بانک صادرات ایران
صرافی سپهر صادرات (سهامی خاص)
تأمین سرمایه سپهر
حاضر در نمایشگاه
فهرست شرکتهای
سبدگردان دارایی نیکی
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
سهامی ذوب آهن اصفهان
سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان
نماگستر دیاکو راد (سهامی خاص)
هدهد ،ارزشآفرین پیشرو
سامانه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان (آی فاند)
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
شورای توسعه سواحل مکران
شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
منطقه آزاد امام خمینی (ره)
منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی (ره)
بیمه کوثر (سهامی عام)
گروه مالی غدیر
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان
تامین سرمایه دماوند
سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)
سرمایه گذاری زرین پرشیا
سرمایه گذاری دی
سرمایه گذاری اعتضادغدیر
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تبلیغاتی افالک پیام کیش
اصحاب رسانه کیش
رسانه سیمای ایرانیان (ویکست)
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم
سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی کیش
موسسه علوم و فنون کیش
کارگزاری بورس بیمه ایران
تامین سرمایه تمدن
سهامی بیمه آسیا
بیمه ایران معین
بیمه آسماری
بیت پین (سنا ایمن مبادله)
نارگون کیش
موسسه فناوری هوشمند شبکه زر کیش
ساحل جهش تولید کیش
بیمه البرز
گروه هوشمند فروزش
همیاران محاسب پند آراد
توسعه و گسترش برگ زرین برزین
نواندیشان داده رستاک (سهامی خاص)
موسسه حامی کارت منطقه آزاد انزلی
زمین مجازی
شنتیا
پرورش دنیای رایانه آریان (پدر )
مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش

بیمه البرز
گروه هوشمند فروزش
همیاران محاسب پند آراد
توسعه و گسترش برگ زرین برزین
نواندیشان داده رستاک (سهامی خاص)
موسسه حامی کارت منطقه آزاد انزلی
زمین مجازی
شنتیا
پرورش دنیای رایانه آریان (پدر )
مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش
همیاری تولید نرم افزار آسان (همسان )
خانه سرباز صلح ایران و نوآوران همیار صلح
توسعه الکترونیک دانش اترک
توسعه سرمایه گذاری شاخص برتر اقتصاد (شبا)
بیت برگ و اسمارت زر
فدراسیون باشگاه های یونسکو
مرکز رشد دانشگاه خوارزمی
مرکز آموزش و مشاوره QAL
صندوق رمز پایه حامی
کاروان ایرانیان نواندیش (کاینو)
صندوق سرمایه گذاری زیتون
موسسه برگ زیتون رمز پایه
خدمات بیمه ای امید بنیان دی
گروه مالی و اقتصادی دی
بانک دی
خدمات ارزی و صرافی دی
کارگزاری بانک دی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
پتروشیمی شازند
توسعه صنایع بهشهر
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
بین المللی ساختمان و صنعت ملی
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
مدیریت توسعه نگاه پویا
بانک ملی ایران
کارگزرای بانک ملی ایران
صرافی بانک ملی ایران
ایران ترانسفو
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران  -سمگا
بانک گردشگری
گروه مالی گردشگری
میکامال کیش
نگین گردشگری ایرانیان
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)
پاویون فناوری های نوین مالی و فرصت های سرمایه گذاری ایران
بنیاد راهبری شبکه زر
شتابدهنده رادمان کیش
تحلیلگران هوشمند ژرفا
مهندسین مشاور آرنیکا طرح
قائم الکترونیک پرداز
گروه تصمیم یاران مدیریت در هزاره سوم (اندیشگاه)
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

بین المللی ساختمان و صنعت ملی
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
مدیریت توسعه نگاه پویا
بانک ملی ایران
کارگزرای بانک ملی ایران
صرافی بانک ملی ایران
ایران ترانسفو
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران  -سمگا
بانک گردشگری
گروه مالی گردشگری
میکامال کیش
نگین گردشگری ایرانیان
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)
پاویون فناوری های نوین مالی و فرصت های سرمایه گذاری ایران
بنیاد راهبری شبکه زر
شتابدهنده رادمان کیش
تحلیلگران هوشمند ژرفا
مهندسین مشاور آرنیکا طرح
قائم الکترونیک پرداز
گروه تصمیم یاران مدیریت در هزاره سوم (اندیشگاه)
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور
موسسه صندوق پژوهش و فناوری سالمت ثامن
موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
صندوق پژوهش و فناوری کردستان
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان گیالن
صندوق توسعه فناوری های نوین
صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین سازی
صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
سرمایه گذاری کسب و کارهای نوپای حرکت اول
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
گروه صنعتی زرینه مس کرمان
رتبه بندی اعتباری برهان
بهین سازان فرآیند امین
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
همراستا نوآوران سامان
برسام آفرین تک
شتابدهنده پایا فن یاخته
آژانس خبری تحلیلی شهر بورس
روزنامه اخبار صنعت
هلدینگ آرمین افق ایرانیان
مدیریت صادرات 
کاکتوس کیش
موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق

(دانش بنیان)
پاالیش نفت الوان
فناوری اطالعات مادیکام سامانه
انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها
شتابدهنده فینیکس
پموسسه خبری و اطالع رسانی پول و سرمایه(پول نیوز)
نیکان رسانه بازار سرمایه
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گلستان
گروه فناور آرمان آرا کیش
توسعه تجارت الکترونیک چابک گرایان
فن آفرین پارس کیش
توسعه فناوری آراتک پویا
زنجیره بلوک شایسته کیش

مدیـریت و اقتصــــــــــادمحلی
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نماینده آستارا :سازمان بنادر و دریانوردی ،بندر آستارا
را تعطیل میکند
نماینــده شهرســتان آســتارا در مجلــس

قطعههــای گمشــده راهآهــن جمهــوری اســالمی

بنــادر و دریانــوردی در توســعه و رونق این بندر

آهــن سراســری کشــور را بــه خطوط ریلــی اروپا،

شــورای اســامی بــا انتقــاد از خدمــات ســازمان

ایران دانست و تصریح کرد :راهآهن آستارا ،خط

اعــام کــرد کــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا

کشورهای  CISو روسیه متصل میکند.

وجــود فعــال بــودن منطقه ویــژه اقتصــادی بندر

نماینــده آســتارا بــا تاکیــد بــر اینکــه ۱۶۰

آستارا در حال تعطیل کردن این بندر است.

کیلومتــر راه رشــت تــا آســتارا هــر چــه ســریعتر

غالمرضــا مرحبــا در گفتوگــو بــا ایســنا بــه

بایــد بــه اتمام برســد ،اظهار کرد :راهآهن آســتارا

کرد :بندر آستارا یکی از استراتژیکترین ،خوش

جمهوری آذربایجان واگذار شد و طبق تفاهمنامه

 -آســتارا به صورت  BOTبرای مدت  ۲۵ســال به

تشــریح جزئیــات ایــن جلســه پرداخــت و اظهــار

قرار بود طرف آذری  ۶۰میلیون دالر در این پروژه

آتیهتریــن و پرفرصتتریــن بنــادر ایرانــی دریــای

سرمایهگذاری کند.

خــزر اســت و ایــن موضــوع بــه ریاســتجمهوری

مرحبــا تصریــح کــرد :بــا ایــن حــال آذریهــا

تبیین شد.

او بــا بیــان اینکــه مشــکالت مهــم و ملــی و

حــدود  ۲۲میلیــون دالر هزینــه کردنــد و ادعــا

فاضالب شــهری به ریاســتجمهوری منتقل شد،

تاسیسات راهآهن و ساخت سیلوی ذخیره غالت

میکننــد کــه مبالــغ دیگــری را هــم بــرای تکمیــل

بینالمللــی شهرســتان از قبیــل بنــدر ،راهآهــن و

به ایران پرداخت کردهاند.

ادامــه داد :ایــن بنــدر در نزدیکتریــن فاصلــه بــه

او افــزود :اکنــون ایــن ادعا مــورد تایید ایران

بنــادر روســیه و جمهــوری آذربایجان قــرار دارد و

قــرار نگرفتــه و همیــن امــر باعث شــده اســت که

فرصتهــای بســیار زیــادی آن بــرای خدمــت بــه

جمهــوری آذربایجــان پرداخــت باقیمانــده مبلــغ

منافع کشور وجود دارد.

تعهــد شــده را منــوط بــه تاییــد مبالــغ فوقالذکــر

نماینده آســتارا با بیان اینکه چندین ســال

از زمانــی کــه ســازمان بنــادر بایــد الیروبــی بندر

خاطرنشــان کــرد :متاســفانه ایــن امــر صــورت

بخــش خصوص واگذار میکرد ،گذشــته اســت،

است.

آســتارا را بــه اتمــام میرســاند و بــه بهرهبــردار

نپذیرفتــه و ایــن بنــدر دارای مشــکالت زیــادی

مرحبــا اضافــه کــرد :اکنــون هــم بســیاری از

خطــوط کشــتیرانی مســیر خــود را از ایــن بندر به
ســایر بنــادر تغییــر میدهنــد و بــه همیــن دلیــل

از ســوی ایــران کنــد و از ریاســتجمهوری و

الیروبی فوری بندر آستارا ضروری است.

او در بخــش دیگــر ســخنان خــود ،تکمیــل

راهآهــن رشــت  -آســتارا را یکــی از مهمتریــن

وزارتخانههای مرتبط انتظار داریم تا برای تعیین

تکلیف این موضوع مهم همت کنند.

مسئول نهاد آبادانی
چاراویماق :بنیاد آماده
سرمایهگذاری بیشتر
از سازمانهای دولتی است
مســئول نهــاد آبادانــی و پیشــرفت شهرســتان

چاراویمــاق بــا بیــان اینکــه مســاعدت و آورده مالــی

بنیاد مســتضعفان در پروژههای آبادانی در گرو جذب

مشــارکتهای مردمــی و دســتگاههای دولتــی اســت،
اعــام کــرد که این بنیاد حاضر اســت در پروژهها حتی

باالتــر از ســازمانهای دولتــی هزینــه کنــد بــه شــرطی
کــه خــود ســازمانها و نهادها هــم پــای کار بیایند تا با

همگرایــی هــم جلوی موازی کاریها گرفته شــود و هم

تجهیز تاسیسات آب مبارکه به سامانههای کنترل و پایش از راه دور
مدیر آب و فاضاب مبارکه اعام کرد که

تمامی تاسیسات و خطوط انتقال آب منطقه
مبارکــه به ســامانههای تلهمتری و تله کنترل

مجهز شد.

پایش میشوند.

مغناطیســی بــر روی  ۱۵بــاب مخــزن 9 ،فقــره

از طریــق ســامانههای تلهمتــری و تلــه کنترل،

 ۲۳روســتای تحت پوشش آبفای مبارکه ،این

تاسیســات بهصــورت کامــل و برخــط کنترل و

میــزان هــدر رفــت آب از  ۳4بــه  ۲7درصــد

همراه داشــته است ،گفت :یکی از مزیتهای

بیش از  ۳۰روســتای شهرســتان چاراویمــاق ،پروژههای

او همچنیــن عنــوان کــرد ۲۰ :درصــد از

آبی ،هوشمندسازی فشار شبکه آب است که

فرهنگــی در حــال اجراســت کــه در اوضــاع کنونــی و بــا

توزیع آب روستایی در منطقه مبارکه فرسوده

بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته و کاهــش ۱۶

شهرستان انجام میشود.

مبارکه در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل

توزیــع عادالنه آب میان شــهرها و روســتاهای

در شــهرها و روســتاهای تحــت پوشــش،

مرتضــی یــادگاری افــزود :اکنــون با نصب

چاه و ۲۰۰کیلومتر خطوط انتقال در ۶شــهر و

بــا اصــالح  ۱۵کیلومتــر شــبکه فرســوده آب

راهانــدازی ســامانه تلهمتــری در تاسیســات

بسیار خوشبین هستیم.

او بــا بیــان اینکــه در تابســتان امســال

تخصیــص آب از ســامانه اصفهــان بــزرگ بــه

ایــن بــه دلیــل کنتــرل و پایش تاسیســات آبی
آب شــرب  ۵۳هــزار مشــترک در شــهرها و

روســتاهای منطقــه مبارکــه بــه صــورت پایــدار

تامیــن شــد و مردم بــا هیچگونه قطعی و افت

تحت پوشش منطقه مبارکه دانست و تصریح
کــرد :بــا نصــب  ۲۰دســتگاه فلومتــر ،میــزان

خروجی آب به صورت دقیق با هدف مدیریت
تامین و توزیع در دستور کار قرار گرفت و آب

به صورت عادالنه میان مشترکان توزیع شد.

یــادگاری کاهش هدررفت را در مدیریت

آبادانی و پیشرفت در چاراویماق ترسیم شده است که

تامین و توزیع منابع آبی بســیار حائز اهمیت

مدیــر آب و فاضــالب مبارکــه تجهیــز

تاسیســات آبی به سیستم تلهمتری را موجب

برای رسیدن به اهداف محرومیتزدایی و اجرای الگوی

قرار دارد.

دانســت و اظهار کرد :از ســال گذشته تاکنون

 ۲۰درصــد کاهــش داشــت ،گفــت :بــا وجــود

 7دســتگاه کنتــرل دبــی و  ۲۰دســتگاه فلومتر

فشار مواجه نشدند.

روند اجرای پروژهها ،تسریع شود.

آیــت شــاهی گفــت :راهکارهــا و چشــمانداز الزم

کاهش یافت.

شــبکه توزیع آب شــهری و  ۵۰درصد از شبکه
اســت که بازســازی و اصالح آن در دســتور کار

اگر با مشارکت و همراهی دستگاهها و نهادهای دولتی

مدیــر آبفــای مبارکــه بــا بیــان اینکــه

همــراه باشــد ،بــرای رفــع محرومیــت در این شهرســتان

آب ،کاهــش حوادث در شــبکه آبرســانی را به

او ادامه داد :اکنون علیرغم برودت شدید هوا ،در

اســتفاده از ایــن فنــاوری در مدیریــت منابــع

مختلــف زیربنایــی ،عمرانــی ،تفریحــی ،اشــتغالزایی و

منجر به کاهش  9درصدی حوادث در مقایسه

توجــه بــه اعتبــارات محــدود دولتــی ،یــک کار عظیــم در

درصدی در مقایسه با سال ۱۳98شده است.

مســئول نهــاد آبادانــی و پیشــرفت شهرســتان

چاراویمــاق افــزود :امیدواریــم بــا روی کار آمــدن دولتــی

انقالبــی و جهــادی کــه توجــه ویــژه بــه محرومــان دارند،

در برنامهریــزی و تخصیــص اعتبــارات ،نــگاه ویــژهای به

 ۴۰۰میلیون دالر برای راهآهن بوشهر  -شیراز تصویب شد
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان بوشــهر

شد که  ۲۰۵کیلومتر مسیر اهرم  -عسلویه نیز به

او برآورد کنونی برای راهآهن بوشــهر  -شیراز

و هفتــم اســتانی رئیسجمهــوری و هیــات دولــت

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان بوشــهر

راهآهــن شــیراز -بوشــهر  -عســلویه را  ۳۳هــزار

بــر ایــن شــد کــه مســیر پــروژه راهآهــن از ســمت

در صــورت تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز ایــن پــروژه در

عنوان کرد که از محل مصوبات ســفرهای ششــم
ســیزدهم به بوشــهر و فــارس  ۲۰۰میلیون دالر و

 ۲۰۰میلیــون یــورو تهاتر نفتی بــرای طرح (پروژه)
راهآهن بوشهر -شیراز تصویب شده است.

بــه گــزارش ایرنــا ،فــرزاد رســتمی دیــروز در

راهآهن بوشهر  -شیراز اضافه شود.

اضافــه کــرد :براســاس پیشــنهادهای اولیــه قــرار

بوشــهر به عســلویه از ســوی مجموعه وزارت نفت
و با همراهی پتروشــیمیها احداث شــود و مســیر

نشســت بــا خبرنــگاران افــزود :از مجمــوع 4۵۰

بوشهر  -شیراز نیز غیر از سهم تهاتر نفتی؛ سقف

 ۱4۰کیلومتر در اســتان بوشــهر و مابقی در استان

برای سالهای آینده افزایش یابد.

کیلومتــر مســافت پــروژه راهآهن بوشــهر  -شــیراز،
فــارس قــرار دارد که اکنون قطعــه  ۱۰این پروژه در

بوشــهر و یکــی از قطعههــا نیــز در شــیراز در حــال
کار است.

او اظهار کرد :بعد از ســفر رئیسجمهوری در

نشســتی که مســئوالن اســتان بوشــهر و فارس در
دفتر معاون اول رئیسجمهوری برگزار کردند ،قرار

تهاتــر نفتــی ،اعتبــارات مــاده  ۵۶و قانــون بودجــه

را  ۲۵هــزار میلیــارد تومــان و بــرآورد اجــرای پــروژه
میلیــارد تومان عنــوان کرد و افزود :انتظار میرود،

مدت چهار تا پنج سال مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
بــه گفتــه مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان

بوشــهر اگــر فاینانــس و تهاتــر نفتی براســاس دالر
انجــام شــود؛ چــون در بحــث دالر تــورم نداریــم،
همیــن رقــم ولــی در بحــث ریالــی بــرآورد مــا بــرای

رســتمی گفــت :در موضــوع احــداث راهآهــن

ســاخت ایــن پــروژه در دوره ســاخت چهــار تــا پنــج

در دســتور کار قرار دارد که تحقق این مهم باید با

رســتمی ادامــه داد :بــا پیمانــکاران پــروژه نیــز

بوشهر-شــیراز تامین اعتبار آن از محل تهاتر نفت
اصــالح قانــون بودجه و یا مصوبه ســران قوا انجام
شود تا امکان تهاتر نفتی برای سالهای آینده نیز

وجود داشته باشد.

سال  ۵۲هزار میلیارد تومان است.

صحبتهایــی بــرای اســتفاده از تهاتــر انجام شــده
است و در حال گرفتن موافقت پیمانکاران با تهاتر

هستیم.

مناطــق محــروم شــود تــا پروژههــا بــا ســرعت و کیفیــت

بیشتر در زمان کمتری به بهرهبرداری برسند.

احضاریه
نظر به اینکه پرونده اموال ذیل الذکر تحت عنوان اموال مشمول اصل  49قانون اساسی
در این دادگاه مفتوح به رسـیدگی می باشـد لذا به شـخص یا اشـخاص اباغ میگردد تا از
تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف  30روز بـا در دسـت داشـتن اسـناد و مـدارک مثبـت مالکیـت بـه این
دادگاه مراجعـه نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر ،اقـدام قانونـی معمـول
خواهـد گردید.
کالسه پرونده 0000018 :شرح اموال  :گوشی سریتل به شماره سریال 3542260716844941
صادقی – قاضی شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی زاهدان
احضاریه
نظـر بـه اینکـه پرونـده امـوال ذیـل الذکـر تحت عنوان اموال مشـمول اصل  49قانون
اساسـی در ایـن دادگاه مفتـوح بـه رسـیدگی مـی باشـد لـذا بـه شـخص یـا اشـخاص
ابـاغ میگـردد تـا از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف  30روز بـا در دسـت داشـتن اسـناد و
مـدارک مثبـت مالکیـت بـه ایـن دادگاه مراجعـه نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای
مهلـت مقـرر ،اقـدام قانونـی معمـول خواهـد گردیـد .کاسـه پرونـده9900055 :
شرح اموال – موتور سیکلت هندا ش م  810518307و ش ش 1259000400
صادقی – قاضی شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی زاهدان

آگهی مزایده فروش ملک
شـرکت شـبکه گسـتر فـنآوا درنظـر دارد تمـام شـش دانـگ یـک دسـتگاه آپارتمـان خـود
را بـا وضعیـت موجـود واقـع درشـهر تهران،خیابـان حافـظ ،پاییـن تـر از جمهـوری  ،کوچـه
سـیمی ،پـاک 16واحـد 1بـه مسـاحت  154متـر مربـع بـه پـاک ثبتـی  665/6/1را ازطریـق
مزایـده عمومـی بـه فـروش برسـاند .متقاضیـان محترم میتواننـد از تاریـخ  1400/09/10الی
 1400/09/15سـاعت 12-9جهـت بازدیـد ملـک ودریافـت فـرم پیشـنهاد قیمـت بـه آدرس
فـوق مراجعـه نماینـد.
پیشـنهادات مـی بایسـت حداکثـر تـا سـاعت  16روزشـنبه مـورخ 1400/09/20درپـاکات
دربسـته بـه همـراه فیـش واریـزی بـه مبلـغ 3درصـد مبلـغ پیشـنهادی بشـماره حسـاب
(3964363736371شـماره شـبا )IR0590039600436373637001نـزد بانــــک سیـــــنا
شعبه شهید بهشتی کد 396به نام شرکت شبکه گستر فن آوا به آدرس :تهران،خیابان
شـهید بهشـتی،خیابان پاکسـتان،کوچه دوم ،پـاک، 8طبقـه دوم معاونـت مالـی شـرکت
شـبکه گسـتر فـن آوا ارسـال گـردد.
مزایـده گـذار در قبـول و رد یـک یاچنـد پیشـنهاد بنـا بـه صرفـه و صـاح شـرکت مختاراسـت
وارسـال اسـنادو پـاکات مزایـده هیـچ حقـی بـرای شـرکت کننـده ایجـاد نمـی کنـد.

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 139704001013002606
ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت  894/43مترمربع قطعه  2تفکیکی واقع

بموجب دستور شماره  1397168000096996مورخه  1397/1/22صادره از

تهران ،اماک به نام شبنم نعمت زاده و با شماره مستند مالکیت  60826تاریخ
 1395/03/20دفترخانه اسناد رسمی شماره  323شهر تهران استان تهران،

می باشد بموجب دستور شماره  1397168001048942مورخه 1397/5/3
صادره از قاضی محترم واحد اجرای احکام مدنی شعبه  109دادگاه عمومی

در بخش  11ناحیه نجارکا واقع در لواسانات به پاک شماره  1887فرعی از
 20اصلی مفروز و مجزی شده از  298فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11

موضوع سند مالکیت اصلی ثبت و سند به شماره چاپی  211392سری الف

سال  94با شماره دفتر الکترونیکی  13952031048000084صادر و تسلیم
گردیده است و سپس طبق سند رهنی  15928مورخ  1395/06/18دفتر 896

قاضی محترم شعبه  109دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران
به مبلغ  10000000000به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت

مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران بمبلغ  30173282715بنفع – برای

جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کاسه فوق الذکر در روز یکشنبه

کیفری بخش لواسانات به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت
می باشد و برابر نظریه مورخ  1400/5/15کارشناس رسمی دادگستری

ریال (چهارصد و بیست و هفت میلیارد ریال) شروع و به باالترین قیمت که
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد( .شرکت در جلسه مزایده منوط به

مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت می باشد بموجب دستور شماره
 1399191005178918مورخه  1399/9/25صادره از شعبه اجرای احکام

مجتمع قضایی عدالت به مبلغ  20930473216بنفع – برای مالکیت شبنم

توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از :در زمان بازدید ملک مذکور

دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت به مبلغ  110000000000بنفع
– برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت می باشد بموجب دستور شماره

 1100مترمربع بود که بخش قابل توجهی از آن ،تخریب گردیده بود ،نمای
اولیه بنای تخریب شده سنگ ابزار خورده رومی ،اسکلت فلزی ،سقف دال

نعمت زاده بازداشت می باشد بموجب دستور شماره 1397168001119885
مورخه  1397/5/9صادره از قاضی محترم اجرای احکام مدنی شعبه 109

بصورت عرصه محصور و بنای احداثی در قسمت شرقی عرصه که در اکثر
قسمتها تخریب شده بود ،مساحت کل زیربنای احداثی به صورت تقریبی

بتونی میباشد با مشاهده مصالح مصرفی در قسمتهای باقی مانده مشخص

درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت

که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این

 1397168001120926مورخه  1397/5/9صادره از قاضی محترم واحد اجرای

گرفته که نسبت به آن اجرائیه نیز صادر گردیده است .که بعلت عدم ایفای
تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت شماره  9700046شده است با شانزده

بموجب دستور شماره  139716800148198مورخه  1397/6/10صادره از
قاضی محترم اجرای احکام شعبه  109دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی

بازدید نگهبان در محل حضور داشت بر اساس تصویر پروانه ساختمان
 2290 – 1395/05/02و تمدید پروانه  2279 – 1395/04/22صادره از

 1396/11/1صادره از قاضی محترم شعبه  109دادگاه عمومی حقوقی مجتمع
قضایی عدالت تهران به مبلغ  13000000000به نفع – برای مالکیت شبنم

بازداشت می باشد بموجب دستور شماره  139704901086000080مورخه
 1397/6/11صادره از مدیریت محترم واحد اجرای اسناد رسمی لواسانات

 4115با کاربری باغ ویا دارای ساختمانی  4طبقه مسکونی با مشخصات
سازه ساختمان اسکلت فلزی با پی بتنی شامل طبقات زیرزمین و پیلوت

لواسانات به مبلغ  1775000000به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده

صادره از قاضی محترم اجرای احکام مدنی اجرای احکام شعبه  109دادگاه

به مبلغ  1775000000به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت
می باشد به موجب دستور شماره  1396191001104426مورخه 1396/12/8

شماره  1398191000244070مورخه  1398/2/30صادره از قاضی محترم
واحد اجرای احکام مدنی بخش لواسانات به مبلغ  11912852960به نفع

 1775000000به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت می
باشد به موجب دستور شماره  1396191001104104مورخه 1396/12/8

 13984901086000202مورخه  1398/11/17صادره از کفیل محترم اجرای
اسناد رسمی لواسانات بمبلغ  152000000000بنفع – برای مالکیت شبنم

دیوار بطول  68متر و  23سانتی متر بشماره سیصد و سیزده فرعی غربا ًدیوار
به دیوار بطول  5متر و  54سانتی متر بشماره  297فرعی در قید رهن قرار

مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره  1396168002299865مورخه

نعمت زاده بازداشت می باشد به موجب دستور شماره 1396191001080593
مورخه  1396/11/30صادره از ریاست محترم واحد اجرای احکام مدنی بخش

بازداشت می باشد به موجب دستور شماره  1396191001104156مورخه
 1396/12/8صادره از قاضی محترم واحد اجرای احکام مدنی بخش لواسانات

صادره از قاضی محترم واحد اجرای احکام مدنی بخش لواسانات به مبلغ

صادره از قاضی محترم واحد اجرای احکام مدنی بخش لواسانات به مبلغ
 1775000000به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت می باشد

عدالت به مبلغ  45887640727به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده

پرداخت  10درصد  48ساعت اداری قبل از شروع مزایده از طریق  pcposو

 72ساعت اداری قبل از شروع مزایده از طریق سیستم بانکی از مبلغ پایه
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعامی و حضور

تهران در قید رهن قرار گرفته است.
حدود ملک :شماال ًمرزیست بطول  73متر و  88سانتی متر به خیابان شرقا ً
دیوار به دیوار بطول  17متر و  18سانتی متر بقطعه یک تفکیکی جنوبا ً به

احکام مدنی شعبه  109دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت به مبلغ
 110000000000به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت می باشد.

 1400/9/28از ساعت  9الی  12ظهر اداره ثبت اسناد و اماک لواسانات از
طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 427000/000/000

گردید کف طبقات سنگ و دیوارها دارای اندود گچ تزیینی و سنگ و سقفها
کناف کاری شده بود .همچنین ساختمان غیر قابل سکونت بوده و در زمان

شهرداری لواسان ملک به شماره ثبتی  20/1887قطعه  2با شماره پرونده

خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .لذا خریدار یا خریداران
می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده

نمایند .ضمنا ً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی

صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد ).ضمنا ً
بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و
نیز بدهی مالیاتی ،عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره

بمبلغ  75000000000به نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت
می باشد بموجب دستور شماره  1397168002218798مورخه 1397/8/12

(پارکینگ ،راه پله و آسانسور) اول و دوم (مسکونی) و خرپشته و مجموع
مساحت و بنای قابل احداث  612مترمربع می باشد .مساحت زمین بر

عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران به مبلغ  10000000000به
نفع – برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت می باشد بموجب دستور

مساحت  898/24مترمربع می باشد .اساس طرح تفضیلی جهت تامین
گذر  12متری (خیابان نسیم مجاور شمالی ملک) به میزان  74/50مترمربع

مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است .ضمنا ًچنانچه روز مزایده تعطیل

– برای مالکیت شبنم نعمت زاده بازداشت می باشد بموجب دستور شماره

مورد ارزیابی واقع در قطعه  2تفکیکی پاک ثبتی  1887فرعی از  20اصلی

تاریخ انتشار آگهی مزایده در سایت آگهی سازمان ثبت :روز سه شنبه مورخه

ارزیابی شده است و برابر گزارش مامور اجرا ساختمان دارای دوربین بوده
و پاک  30قسمتی از ملک تخریب شده و کسی در محل حضور نداشت و

م الف  / 14209شناسه آگهی 1230346

نعمت زاده بازداشت می باشد بموجب دستور شماره 1399168008282147
مورخه  1399/2/2صادره از قاضی محترم اجرای احکام مدنی شعبه 52

طبق سند اولیه و موجود  972/74مترمربع بوده که پس از اصاحی دارای

اصاحیه دارد .ملک مورد نظر واقع در لواسان ،لواسان کوچک ،بلوار امام
خمینی ،خیابان پیام ،خیابان سید پیاز ،کوچه نسیم پاک  30واقع است .و
بخش  11در تاریخ  1400/05/15به ملک مورد رهن مراجعه و ارزیابی انجام
و به مبلغ  427/000/000/000ریال (چهارصد و بیست و هفت میلیارد ریال)

معلوم نشده است بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول
به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و  ...خواهد بود مورد مزایده با

توجه به اعام بستانکار فاقد بیمه می باشد این آگهی پس از تایید فرآیند

رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد.
1400/9/9
تاریخ روز مزایده :روز یک شنبه مورخه 1400/9/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات – نصرهللا رادپور

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

05:25

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

06:54

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

11:53

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

مدیر مسئول :علی پاکزاد
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سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

اوقات شرعی
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مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران :واحدهای نهضت
ملی مسکن مشمول افزایش قیمت نمیشوند

عصر انقراض (طنز)

وایستا دنیا ،کووید میخواد
پیاده شه؟
راضیه حسینی
معــاون پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران

گفت«:برخی جهشهای ویروســی ممکن است سرعت
انتشــار را بــاال یــا پاییــن

بــه گفتــه مدیرکل راه و شهرســازی اســتان

ســازندگان و کســانی کــه گریــد کار دارنــد دعوت

خودشــان یــک واکســن

مسکن بر اساس فهرست بهای سالیانه قرارداد

وی مهلــت ثبتنــام متقاضیــان در طــرح

در

واحدهــا را بــا قیمتــی کــه در زمــان قــرارداد قیــد

ویروس خــود را ضعیف

قیمــت باالتــر بــه آنهــا پرداخــت نمیشــود بلکــه

در حالیکــه یــک

خلیــل محبتخــواه در گفتوگــو بــا ایســنا

ثبتنــام اجــرای قانــون جهــش تولید مســکن در

و خطرنــاک «امیکــرون» را میدهنــد و میگوینــد ایــن

و تامیــن مســکن  ۱۸ ،۱۲و  ۲۴مــاه اســت کــه بــر

نشــانی  saman.mrud.irدر  ۳۱اســتان آغــاز

ایرانی با خیالی آسوده میگوید« :نگران نباشید .کرونا

بــود .درخصــوص قیمــت مطابــق فهرســت بهــای

ما که از خدایمان اســت واقعا ً این نظریه درســت

بایــد پــروژه را در زمــان مقــرر بــا نــرخ منــدرج در

خودش برســد و مثل ســاموراییها هاراگیری کند ،کلی

وی در توضیح قیمت واحدهای نهضت ملی

و ســابقه حداقــل پنــج ســال ســکونت در شــهر

در واقــع نظریاتــی کــه ایــن روزهــا راجــع بــه کرونــا

اســاس فهرســت بهای  ۱۴۰۰با سازندگان قرارداد

قبــا بــرای مردان شــرط تأهل وجود داشــت که

در سایت روزنامه بخوانید:

ببــرد یــا اینکــه اصــا

تهــران ،بــا ســازندگان واحدهــای نهضــت ملــی

شــوند ،امــا در نهایــت

امضــا میشــود کــه موظفنــد در موعــد مقــرر

راســتای ایــن اســت کــه

شــده تحویــل دهنــد و در صــورت تاخیر نــه تنها

جهشهــا

همــه

میکند».

میکنیم تا در این طرح با ما همکاری کنند.

جهــش تولیــد مســکن را تــا  ۱۵آذر دانســت و

افــزود :تــا کنــون  ۳۵۰هزار نفر در اســتان تهران
ثبتنــام کردهانــد و روند پاالیــش متقاضیان آغاز
شده است.

مشمول جریمه نیز خواهند شد.

سری پزشک و محقق در دنیا هشدار ورود سویه جدید

اظهــار کــرد :زمــان اجرای پروژههــای جهش تولید

یکی ،پانصد برابر باقی ســرایتپذیری دارد ،یک پزشــک

اســاس تعــداد طبقات ،ایــن زمان متغیــر خواهد

دیگه رفتنیه و داره خودزنی میکنه».

بنابرایــن گــزارش ،از روز  ۲۸مهرمــاه

ســامانه جامــع طرحهــای حمایتــی مســکن بــه

شــده کــه تــا  ۱۵آذرمــاه ادامــه دارد .متقاضیــان

پــس از ورود بــر روی گزینــه «ثبتنــام نهضــت

ســالیانه بــا ســازندگان قرارداد امضــا میکنیم که

باشــد ،امــا مشــکل اینجاســت که شمشــیر کرونــا تا به

ملــی مســکن» کلیــک کننــد .عــدم اســتفاده از
تســهیات یارانــهای دولتــی در بخــش مســکن و

قرارداد تحویل دهند.

از جمعیت دنیا را گردن زده.

سبز بودن فرم «ج» ،فقدان مالکیت خصوصی

مســکن گفــت :بــه طــور مثــال در ســال جــاری بر

شــنیده میشــود از گونههای جهشیافتــه این ویروس،

امضــا میکنیــم کــه هرچقدر طول بکشــد نه تنها

یکــی میگویــد کرونــا در حال مرگ اســت .آن یکی
میگوید نه اتفاقا ً با قدرت بیشتر در حال کشتن است.

سازندگان در تحویل واحدها تاخیر داشته باشند

و حتی واکسنهای تولیدشده ایرانی هم فراتر رفته.

مشــمول افزایــش قیمــت نخواهــد شــد بلکــه اگر
مشــمول جریمــه میشــوند .فعــا در ابتــدای کار

خبــری میرســد کــه تعــداد مــرگ و میــر پاییــن بــر

هســتیم و تــا زمانی کــه زمین و تعــداد واحدهای

اثــر کرونــا در کشــورهای آفریقایــی بــرای محققیــن
یــک موضــوع عجیــب و غیرقابــل حــل شــده؛ و دقیقــا ً

هــر پــروژه مشــخص نشــود نمیتوانیــم قیمــت
کارشناسی را اعام کنیم.

پشــتبندش جهشــی وحشــی و هار رخ نشــان میدهد

مــورد تقاضــا ســه شــرط اصلــی خواهــد بــود.
اخیــرا بــه مــردان باالی  ۱۸ســال به شــرط تاهل

در زمــان تحویــل واحــد ،اجــازه ثبتنــام داده

محبتخــواه همچنیــن دربــاره میــزان وام

بایــد در پرنــد ،هشــتگرد ،ایوانکــی ،پاکدشــت و

 ۴۵۰میلیــون تومانــی ســاخت بــه ازای هــر واحد

شــده اســت .خانمهــای مجــرد بــاالی  ۳۵ســال

اعــام کرد :ســقف تســهیات هــر واحد در شــهر

شهرها  ۳۰۰میلیون تومان است .در شهر تهران

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران

نداشــتن مالکیــت ،برخی گروههــای درآمدی در

طــرح جهــش تولیــد مســکن در اســتان تهــران
تهــران  ۴۵۰میلیــون تومــان اســت کــه البته فعا
در تهــران پــروژهای نداریــم .ســاکنان شــهر تهران

استفاده کند.

ربــاط کریــم ثبتنــام کننــد کــه مبلــغ وام در ایــن

نیز اگر کسی زمین دارد و از شرایط طرح نهضت

نیــز میتواننــد ثبتنــام کننــد .همچنیــن دربــاره

بــا دعــوت از ســازندگان بــرای ورود بــه پــروژه

ملی مسکن برخوردار است میتواند از تسهیات

بعضی مناطق بر اســاس تشــخیص وزارت راه و

نهضــت ملی مســکن گفت :از تمام انبوهســازان،

شهرســازی از این شــرط معاف هستند.

و دست برقضا در همان آفریقا!

بعد شرکت تولید کننده واکسن آسترازنکا قبل از

تورم ۱۰۰درصدی در حوزه سامت

اینکــه امیکــرون بفهمد بــه کجا آمده و آمدنش بهر چه

بود اعام میکند «:اول ...اول ...استپ .واکسن ما ،رو

جهش جدید هم مؤثره».

امیکــرون ،همینطــور هــاج و واج ایســتاده که من

هنوز خودم را در آینه نگاه نکردم ببینم چندتا شــاخک

معــاون فنــی و نظــارت ســازمان نظــام

وی افــزود :در عیــن حال بایــد توجه کرد که

برخــی تجهیــزات پزشــکی تــا  ۳۰۰درصــد بــوده

افسارگســیخته در ســال گذشــته باعــث شــد کــه

شــاید بتــوان گفــت کــه در حوزه ســامت تورم

تــورم در ایــن تجهیــزات تا دو برابر میشــود .زیرا

داشــتیم .به طور میانگین شــاید بتــوان گفت که

تعرفههای خدمات پزشــکی دوبار مورد محاســبه

کشور حفظ کنیم.

قــرار گرفتــه و تغییر کند ،گفت :امســال هم باید

نگرانی از تعطیلی بخش خصوصی

دیــد کــه شــرایط در کشــور بــه چــه صــورت پیش

خدمات سامت در کشور

پزشــکی کشــور بــا بیــان اینکه به طــور میانگین

دارم ،بعــد اینها چطور فهمیدند واکسنشــان روی من

مؤثر است؟

 ۱۰۰درصــدی ایجــاد شــده اســت ،گفــت :ایــن

میترســیم فــردا ،پسفــردا نظریــه جدیــدی از راه

برســد و اعــام کنند«:همــه بایــد ســویه جدیــد کرونا رو
بگیــرن تــا ایــن ویــروس کا ًاز بیــن بــره .هــر کــی مونــد

نگرانی وجود دارد که بخش خصوصی خدمات
مطبهــای پزشــکان عمومــی و متخصصیــن

محاســبه قــرار گیرد و در جــزء حرفهای که مربوط

نسخهنویس وجود دارد.

بیامرزدش»...

ســالها بعــد هــم پدربــزرگ ،مادربزرگهــا بــرای

و وقــت خداحافظــی ،دکمــه خامــوش شــدن تمــاس

 ،۱۴۰۱گفــت :طبــق مصوبــه شــورای عالــی بیمــه

پیشــنهاد سازمان نظام پزشــکی افزایش بین ۵۰

ســال  ۱۴۰۱بــه صــورت گلوبــال  ۲۸.۵درصــد

بلنــد میشــوند ،تلویزیــون را کــه در حــال پخــش اخبــار

افزایــش یابــد کــه ایــن پیشــنهاد بعــد از تصویــب

اســت و میگوید«:جهــش جدیــدی از ویــروس کرونا در

در هیــات وزیــران ابــاغ میشــود .البتــه ایــن

سیاره مریخ شناخته شده .این سویه پنج میلیارد برابر

درحالیســت کــه تورم عمومی جامعــه طبق اعام

سرایتپذیری دارد» خاموش میکنند .ماسکشان را به

مرکز آمار ۴۵ ،درصد است.

صــورت میزننــد و بــرای زدن دز صــد و پنجاهم واکســن

پیشنهادات تعرفهای نظام

کرونا به مراکز شبانهروزی مراجعه میکنند.

پزشکی

یوسف نوری با رای نمایندگان
وزیر آموزش و پرورش شد

بــه مهــارت و خدمات ارائه شــده از ســوی جامعه

دکتــر علــی ســاالری در گفتوگــو با ایســنا،

ســامت پیشــنهاد شــده کــه تعرفههــای پزشــکی

تصویــری را روی تبلــت میزننــد .بعــد ،از پشــت میــز

فنــی ،هزینــه اســتهاک و تــورم اعامــی ،مبنــای

پزشــکی اســت ،به اندازه افزایش حقوق کارگری

دربــاره پیشــنهادات تعرفهای پزشــکی برای ســال

نوههایشــان خاطرههایــی از ایــن روزهــا میگوینــد

عمده تجهیزات در حوزه پزشــکی وارداتی اســت.

بــر ایــن اســاس پیشــنهاد ما ایــن بود کــه در جزء

سامت در کشور تعطیل شود .این خطر برای

ادامــه مــیده تــا ویروس بعدی ،و هر کی نتونســت خدا

در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی گاهی میزان

باشــد ،تعرفــه هــم افزایــش یابــد .بر این اســاس
تا  ۶۰درصدی تعرفهها به صورت گلوبال بود.

ســاالری ادامــه داد :البتــه متاســفانه ایــن

پیشــنهاد مــورد قبــول قــرار نگرفــت ،امــا فکــر
میکنیم که این روند میتواند به خدماترســانی
پزشــکان و جامعــه پزشــکی آســیب برســاند.
زمانیکه تعرفهها از تورم عقبتر باشــند ،کیفیت

خدمــات پزشــکی چــه بــه لحــاظ تجهیزاتــی و ...و
بروز خطاهای پزشــکی تحت تاثیــر قرار میگیرد.
بایــد توجــه کــرد کــه تــورم در حــوزه ســامت در

اســت و در لوازم آزمایشــگاهی  ۵تا  ۶برابر تورم

در حوزه سامت تورم  ۱۰۰درصدی داشتهایم.

مــیرود .مــا از مردم جدا نیســتیم ،مشــکاتی که

اعتراض به ترکیب نامتوازن

وی افــزود :بایــد توجــه کــرد کــه تعــداد

برای جامعه پزشــکی ایجاد میشــود و تورمی که

شورای عالی بیمه

مطبهــای پزشــکان عمومی و برخــی متخصصان

وجــود دارد اگــر کنتــرل نشــود ،بایــد فکــر دیگری

نســخهنویس از ســالهای قبــل ثابــت مانــده

کرد .این مقدار افزایشــی که پیشــنهاد شــده ،به

وی تاکیــد کــرد :بایــد توجــه کــرد کــه ترکیب

اســت و معمــوال پزشــکان جــوان مطــب تاســیس

هیچ وجه قیمت واقعی خدمات پزشــکی نیســت

شــورای عالــی بیمه نامتــوازن و نامتعادل اســت؛

نمیکننــد .زیــرا برایشــان بــه صرفــه نیســت .از

و باعث میشود که جامعه پزشکی بیشتر آسیب

هشــت نماینــده بــه عنــوان خریــدار خدمــت از

هزینــه منشــی گرفته تــا اجرا ،مالیــات و ...باعث

ببیند.

هشــت بیمههــای مختلــف ،وزارت بهداشــت و

شــده کــه کار پزشــکی بهصرفــه نباشــد و بــر ایــن

وی افــزود :اکنــون مطبهــای زیــادی بســته

وزارت رفاه هستند و فقط سازمان نظام پزشکی

اســاس در این مطبها ســیر کاهشــی داریم .ما

شــده اســت .در  ۱۰ســال اخیــر در بســیاری از

به عنوان نماینده فروشندگان خدمت و پزشکان

نگرانیــم کــه بخــش خصوصــی خدمــات ســامت

شــهرها اصا شــاهد نبودیم که یک مطب پزشک

اســت .بــر همیــن اســاس ایــن موضوع هــم مورد

در کشــور تعطیــل شــود .همانطــور کــه اگر توجه

عمومی ،ایجاد شــده باشــد .بلکه عمدتا در مراکز

اعتراض سازمان نظام پزشکی است.

کرده باشید ،مطبهای مامایی در کشور تعطیل

تــرک اعتیــاد و مراکــز پوســت ،مــو و زیبایی فعال

سیر کاهشی تاسیس مطب

شــده و دیگــر مطب مامایــی نمیبینیم .این خطر

بودهاند .این موضوع نشان میدهد که همکاران

طی  ۱۰سال اخیر

بــرای مطبهــای پزشــکان عمومــی و متخصصین

مــا نمیتواننــد در ایــن شــرایط بــا کار پزشــکی

نســخهنویس مانند متخصصــان داخلی ،عفونی،

خالص معیشت خودشان را تامین کنند .شرایط

ســاالری بــا بیــان اینکــه البتــه تــورم

اطفال و  ...نیز وجود دارد.

بایــد عــوض شــود تا بتوانیــم منابع انســانی را در

سوری ،اپیدمیولوژیست :معیار رنگبندی کرونایی شهرها اشتباه است

بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس شــورای

اســامی در جلســه علنی روزگذشــته (یکشنبه) با ۱۹۴

بــه گفتــه دکتــر ســوری ،اپیدمیولوژیســت،

دربــاره وضعیــت فعلــی کرونــا در ایــران و شــرایط

با توجه به شــرایط موجود کشــور آماده اجرا اســت

کرونایی شــهرهای کشور کاما اشتباه است ،اظهار

مانند میزان مرگ ،تعداد تست مثبت و ...داریم که

داشــته باشــد و ایــن معیــار هرچــه زودتــر متوقــف

ولــی اگــر همچنــان اصــرار داشــته باشــیم کــه همــه

ذیربــط بــه ویــژه وزارت بهداشــت کــه ایــن نســخه

برای ما مشخص نمیکند و ممکن است ما را دچار

وی افــزود :یــک نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در

معیــار اعــام رنگبنــدی بایــد تغییــرات اساســی

رای موافق ۵۷ ،رای مخالف و  ۱۷رای ممتنع از مجموع

 ۲۶۸رای مأخــوذه بــه یوســف نــوری گزینــه پیشــنهادی

شــود منطقیتر اســت و جامعه دچــار ذهنیتهای

وزارت آموزش و پرورش اعتماد کردند.

نادرســت از وضع خطر ناشــی از اپیدمی نمیشود.

پیــش از ایــن رئیس جمهوری ،حســین بــاغ گلی و

وقتــی در مــورد میــزان خطــر در مناطــق مختلــف

مســعود فیاضــی را بــه عنــوان گزینههای تصــدی وزارت

صحبت میشــود ،تعداد موارد بســتری تنها یکی از

آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرده بود که آنها

شــاخصها است و شــاخصهای دیگری هم مانند

نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند .نوری ،سومین

میــزان مــرگ ،تعــداد تســت مثبــت و ...هســت که

گزینــه رئیــس جمهــوری بــرای وزارت آمــوزش و پــرورش

باید به معیارها اضافه شود.

است که توانست رای اعتماد مجلس را بدست آورد.

دکتــر حمیــد ســوری در گفتوگــو بــا ایســنا،

روزهــای آتــی ،گفت :پیشبینی کار ســختی اســت؛

تاشمان را بر افزایش تیراژ واکسیناسیون بگذاریم
احتمــال خطــر پیکهــای بعــدی در کشــور بســیار
بــاال اســت؛ چراکــه کشــورهایی کــه درصــد پوشــش

واکسیناســیون باالتری نسبت به ما داشتند دوباره
دچــار پیکهــای جدیــد شــدند؛ بنابرایــن بایــد دقت
کنیــم کــه واکسیناســیون یکــی از راههــای مقابله با

اپیدمی است و نه همه آن.

وی افزود :نســخه جدید طرح شهید سلیمانی

کرد :به همین دلیل سطح درستی از میزان خطر را

در اختیارشــان قــرار گرفتــه اســت ،هرچــه ســریعتر

گمراهــی کنــد .معیار اعام رنگبنــدی باید تغییرات

نســبت بــه اجرایــی شــدن مفــاد این طرح به شــکل

شرایطی که با این معیار اعام شده است که شهر

اساســی داشــته باشــد و به نظرم این معیار هرچه

کامــل و نــه ســطحی اقــدام کننــد .اگــر بتوانیــم این

قرمز وجود ندارد ،نظام سامت باید هوشیاری خود

زودتر متوقف شــود منطقیتر اســت و جامعه دچار

طــرح کــه حاصــل مطالعــات بومــی و بینالمللــی و

را حفظ کند و به محض اینکه نشــانهای از هرگونه

ذهنیتهای نادرست از وضع خطر ناشی از اپیدمی

تجــارب ســایر کشــورها اســت را بــه خوبــی بــه کار

تغییــر در انــدازه رخــداد بیمــاری ایجــاد میشــود بــا

نمیشود .یعنی توقف این نوع اعام رنگبندی سود

گیریم ،حتما میتوانیم توفیق بیشــتری در کنترل و

اعزام تیمهای واکنش ســریع شــرایط منطقه خاص

بیشتری دارد .وقتی در مورد میزان خطر در مناطق

مهار اپیدمی داشته باشیم.

را تحلیــل کنــد و آتــش را در نطفــه خامــوش کنــد.

مختلف صحبت میکنیم ،تعداد موارد بســتری تنها

ســوری با اشــاره به اینکه معیارهــای رنگبندی

در غیــر ایــن صورت هرکدام از ایــن کانونها ممکن
است مبدا انتشار آلودگی به کل کشور باشد.

یکی از شــاخصها اســت و شاخصهای دیگری هم
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
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آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

و امیدواریــم ســتاد ملــی کرونــا و ســازمانهای

باید به معیارها اضافه شود.
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نوع فراخوان

شماره

مو ضو ع

مهلت ارسال
مدارک

مدیریت
مرتبط

1

فراخوان عمومی

48540983

عملیات احداث مخزن ده هزارمترمکعبی پساب در واحد  13وبهینهسازی تصفیه
خانه واحد پساب

1400/9/22

قراردادهای خرید

فراخوان عمومی

48540131

خرید یک دستگاه بورینگ 160

1400/9/27

قراردادهای خرید

3

فراخوان عمومی

48504893

ایجاد دایک وال اطراف مخازن  160میلیون لیتری گازوییل

1400/9/20

قراردادهای خرید

4

فراخوان عمومی

48532235

خریدو طراحی واجرا جهت پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون تصفیه خانه نورد گرم

1400/9/20

قراردادهای خرید

فراخوان عمومی

48532234

خریدو طراحی واجرا جهت پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون تصفیه خانه نورد گرم

1400/9/20

قراردادهای خرید

2

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:

2000093498000532
شماره مناقصه R9/400/20

شماره مناقصه و تقاضا :
موضوع و شرح مختصر اقالم درخواستی:

(ساخت داخل) SMART POSITIONER VOLUME BOOSTER RELAY AIR FI

مبلغ برآوردی مناقصه :

 48.000.000.000ریال

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:

 2.400.000.000ریال

نوع تضمین شركت در فرایند 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.
زمان اولین انتشار آگهی/ارسال به صفحه اعالن عمومی:

تاریخ های مهم در فرآیند برگزاری مناقصه از طریق
سامانه ستادایران:
آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی و مالی در سامانه ستادایران:
5

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوانهای عمومی ،ارزیابی کیفی ،مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی  ،www.msc.irمنوی خرید و تامین
کنندگان ،مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین كنندگان ( )SRMا قدام نمائید .اطالعات سایر فراخوانها
از طریق سایت شرکت ،قسمت اطالعیهها قابل دسترس میباشد.

روابط عمومی شركت فوالدمباركه اصفهان 1400-051

شماره تقاضا 0049001

آدرس مناقصه گذار:

1400/09/07

مهلت بارگیری و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستادایران:

1400/09/17

مهلت بارگذاری و ارسال پاسخ استعالم و مدارک ارزیابی کیفی در سامانه ستادایران:

1400/10/01

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
استان بوشهر -كنگان -كیلومتر  15جاده عسلویه -مجتمع گاز پارس جنوبی -پاالیشگاه نهم(فاز - )12كد پستی7539171057 :
تلفن  -07731463728 - 07731463913 :فكس07731463351- 07731463327 :

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
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  07731463913 – 07731463728تماس حاصل فرمایند.

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/09/08 :تاریخ چاپ نوبت دوم1400/09/09 :

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

