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دو روی سکه
مقابلهجهانیباپولشویی
مهرداد حاجیزاده فالح
مدرس علوم بانکی

بــا توجــه بــه دهههــا موفقیــت

در سایت روزنامه بخوانید:

ســازمانهای جنایــی در شســتن

متخصصان قاعدهگذاری در زمینه مبارزه با

ثــروت خود ،توانایــی فزایندهای در

مورد میزان وجوه غیرقانونی شــکل گرفته اســت

قانــون ،ارتــش و قضــات دارنــد.

و بخــش خصوصــی ناشــی میشــود .یافتههــا و

کشــورها آشــکارا دولتهــای مــواد

همه جنایات (فرار مالیاتی ،رفع تحریمها ،قاچاق

قانون و عدالت.

مورد قاچاق مواد مخدر ،برآوردها متفاوت است،

است که سازمانهای جنایی از سوی تعداد زیادی

اگــر توقیــف واقعــی داراییهــای قاچاقچیان

خدمات مالی ،وکال ،و دیگران با سیســتم بســیار

تحمیل شده بر بانکها و سهامداران آنها ،متوجه

مجریان قانون باید این تســهیلکنندهها را هدف

قانون بیش از  4میلیارد دالر در سال از داراییهای

نتوانســته اســت یــک برنامــه جامــع جهانــی برای

اذعــان داشــت :معادل  1درصــد از درآمد تخمینی

ایجاد کند.

لوئیس ،دبیر اجرایی سابق  FATFمیگوید« :همه

اســتفاده از منابــع الزم بــرای حملــه مــداوم بــه

پولشویی جهانی ،معتقدند :ایده بسیار خوبی در

فساد مالی سیاستمداران ،مجریان

کــه از تالشهــای مجــری قانــون ،تنظیمکنندهها

واقعیت این اســت که بســیاری از

ارزیابــی تقریبــی آنهــا ســاالنه ۲تریلیــون دالر از

مخــدر هســتند و تشــنه حاکمیــت

سانسور میشود.

همــراه دارند ،منابــع بیاندازهای را

بــه ذهنیــت «تــک جعبــه» متعهد

میکنند که برای محافظت از شــرکت محســوس

مواد مخدر ،جنایت یقهســفیدها و…) اســت .در

واقعیتی که بسیاری نمیتوانند بپذیرند این

اما در محدوده  ۴۰۰میلیارد دالر در سال است.

از بانکــداران کثیــف ،بازرگانــان ،ارائهدهنــدگان

قرار میدهد ،در مقابل ارتش کوچکی از پرســنل

مواد مخدر در سال را ارزیابی کنید ،نه جریمههای

پیچیــدهای در دنیــا ،خدماترســانی میشــوند.

خواهید شد که هیچ راهی وجود ندارد که مجری

قــرار دهنــد ،امــا جامعــه مجــری قانــون جهانــی

واقعی قاچاقچیان مواد مخدر را توقیف کند .باید

شناسایی و محاکمه این پولشوییهای سطح باال

ســاالنه ناشــی از قاچاق مواد مخدر اســت .دیوید

مجریــان قانــون بــه طــور کلــی تمایلــی بــه

بــد عمــل میکنند ،اما برخی بدتر از دیگران عمل

پولشــوییهای پیچیده ندارند .این مســاله به این

به باور رابرت مازور ،مســائل اصلی بسیاری

بــا آمــار (تعــداد دســتگیریها ،تعــداد توقیفها و

دارد ،امــا یکــی از چالشهــای اصلــی ایــن اســت

در طرحی پرخطر برای شناســایی و پیگرد قانونی

بــرای عملکــرد ضعیــف مــا در  AML/CFTوجــود

کــه «آدمهــای خــوب» منابعی در اختیــار ندارند.

شــویندههای بســیار پیشــرفته اغلــب در جهــان

پولشویی را پنهان میکند و سیستم را تحت تأثیر
بیتجربــه در کشــورهای غربی که برای رســیدگی

به مسائل مربوط به مبارزه با پولشویی استخدام
میشــوند! اگر بــه موافقتنامههای تعویق تعقیب
قضایی که در یک دهه گذشته تشکیل شده است،
نگاه کنید ،انبوهی از مؤسسات را خواهید دید که

بــرای تســهیل نقــل و انتقال وجــوه غیرقانونی به

جرایم جنایی عمدی اعتراف کردهاند.

در بخــش خصوصــی هیــچ انگیــزهای بــرای

پاداش دادن به مدیران پاکدست برای سوتزدن

پولشویی وجود ندارد.

یکنواخت انجام شود .فقط کافی است به گزارش

شکستهای  AMLدر برخی کشورها نادیده گرفته
میشود.

باید به طور گستردهتری از تحلیلهای مبتنی

بر ریسک استقبال شود ،به افرادی که در سمت

فروش کســبوکار هســتند برای کشف و گزارش

مشکوک پاداش داده شود .ابتکاراتی توسعه داده
شــود که گفتوگوی قویتر و معنادار بین بخش
خصوصــی و مجــری قانــون را امکانپذیر ســازد ،و
یــک ابتــکار جهانــی اجــرای قانون را در شناســایی

و محاکمــه پیچیدهتریــن پولشــوییهای ایــن کــره

خاکــی بــا تمرکز انحصاری ایجــاد کند .این ابتکار

اجــرای قانــون بایــد اســتفاده از عملیــات مخفــی

طوالنی مدت را از سر بگیرد و شواهد محکمی را

در مقابــل هیات منصفــه قرار دهد و دادگاهها را

قادر ســازد تا افراد حرفهای فاســد را برای چندین

دهــه پشــت میلههــای زنــدان قــرار دهنــد .صرف
جریمهکردن مؤسسات و پذیرش ادعایی مبنی بر
اینکــه میلیاردهــا دالر به دلیل خرابی سیســتمها

خاورمیانــه ،بــه درســتی مــورد توجــه قــرار نگرفته

تا زمانی که آنها حاکمیت قانون و اراده سیاســی

شــرکای اســتراتژیک در مورد موضوعاتی که کامال ً

شــاهد  99درصد ثروت دنیای زیرزمینی نیســتیم
کشور دیگری را خریداری کنند .تمایل برای انجام

کار شرافتمندانه ،رنگ میبازد.

ارزیابی سرمایهگذاران درباره رکود بازار نفت اشتباه از کار درآمد
ترجمه :سلیم حیدری

گرینویــچ بــا  3.66دالر یــا  5درصــد

در سایت روزنامه بخوانید:

ایاالت متحده تشــدید شد .به گفته

قیمت نفت در روز دوشنبه بیش از  5درصد

افزایش به  76.38دالر در هر بشکه

تحلیلگــران ،حجــم تقاضــای مــورد

رسید .زیرا برخی از سرمایهگذاران رکود روز جمعه

دالر کاهش یافت .قیمت نفت خام

قیمتی را توجیه نمیکند.

حد ارزیابی کرده بودند .این درحالیست که جهان

( )WTIبــا  4.36دالر یــا  6.4درصــد

جولیــوس بائــر گفــت« :عامل ترس

افزایــش یافــت و بــه بــاالی  76دالر در هــر بشــکه
در نفــت و بازارهــای مالــی را بــه اشــتباه ،بیــش از
منتظــر اطالعــات بیشــتر در مــورد ســویه ویــروس

کرونای اومیکرون است.

مقامات ارشــد سازمان کشــورهای صادرکننده

نفت (اوپک) و متحدان آن موسوم به اوپک پالس،

این دیدگاه را تکرار کردند و وزیر انرژی عربستان به
نقل از آنها گفت که نگران سویه امیکرون نیست.

ســازمان بهداشــت جهانــی گفتــه اســت کــه

انتظــار پدیــد آمــدن چنیــن کاهــش

رسید .درحالیکه در روز جمعه 9.50

نوربرت ریکر از بانک سوئیسی

وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا

روز جمعه بر بازارهای مالی نفوذ کرد.
اساســاً ،محدودیتهای اعالم شــده

افزایش به  72.51دالر رسید که در
سری قبلی  10.24دالر کاهش یافته

بود.

و تصویب شــده بینالمللی در سفر

ســال بــوده اســت ،اگــر خریــدار نفــت یــا ســفتهباز
بودهاید».

امیکرون چالش جدیدی برای اوپک پالس ایجاد

کرده اســت و جلســه  2دسامبر برای بحث در مورد

ادامه افزایش تولید نفت برنامهریزی شده در ژانویه

(دی) برگزار میشود .اوپک پالس جلسات فنی این

هفته را به تعویق انداخته است تا زمان کافی برای

ارزیابی تاثیر امیکرون را به دست آورد.

به گزارش تجارتالشــرق ،شاهزاده عبدالعزیز

«تاتســوفومی اوکوشــی» ،اقتصــاددان ارشــد

هوایی نمیتواند چنین رکود شدیدی را توجیه کند».

بن سلمان آل سعود ،وزیر انرژی عربستان سعودی

در قیمتهــا بودیــم ،زیــرا ســقوط روز جمعــه در

اطالعات بیشتر در مورد سویه جدید ویروس بودند،

روس او نیــز گفــت که نیازی به اقدام فوری در بازار

نومورا سکیوریتیز گفت« :ما شاهد برخی اصالحات
قیمــت نفــت بیــش از حــد انجام شــد ».ریــزش روز

در روز دوشنبه ،زمانی که سرمایهگذاران منتظر

آرامــش ظاهــری بــه بازارهای گســتردهتر بازگشــت.

روز دوشنبه گفت که نگران امیکرون نیست و همتای

نمیبیند.

جمعه که بزرگترین افت در یک روز از آوریل 2020

ارزش ســهام اروپا و وال اســتریت افزایش یافت در

همچنین در بررسی بازار نفت این هفته ،از روز

از ابتال را درمان کرده است ،گفت که عالئم تاکنون

اســت کــه ممنوعیتهــای مســافرتی باعــث کاهش

جفــری هالــی از کارگــزاری  OANDAمیگویــد:

 2015ایران که در صورت دستیابی میتواند به عرضه

نفــت خــام برنــت تــا ســاعت  14:44بــه وقــت

دلیــل نقدینگی پایین اســت کــه در اثر تعطیالت در

قیمتهای پایین روز جمعه احتماال ًبهترین معامله

منبع :رویترز

فهمیدن شدت این سویه ممکن است هفتهها طول

بکشد .اگرچه یک پزشک آفریقای جنوبی که مواردی

خفیف به نظر میرسد.

(اردیبهشت  )1399است ،منعکسکننده این نگرانی

تقاضا میشود .به گفته تحلیلگران ،این سقوط به

حالیکه اوراق قرضه جایگاه خود را از دست دادند.

«من نمیتوانم کمکی بکنم اما احساس میکنم که

بســیاری برای گفتــن دارد .او از جمله

هیــچ اقــدام عملــی در جهــت حمایــت

دوشنبه گفتوگوها در مورد احیای توافق هستهای

جهانی بیفزاید ،از سر گرفته میشود.

تعلــق دارد از همیــن روســت کــه بــا

افتخار همیشــه اعالم میکند که در کشــورهای دیگر

سرمایهگذاری نکرده و تمام سرمایه و هم و غم خود را

برای اشتغالزایی در ایران به کار گرفته است .اما او

و دیگر کارآفرینانی که در این مسیر گام بر میدارند،
بــا چالشهــای جدی مواجه بودهاند و به خصوص در
ســالهای اخیر در جریان تحریمها و جنگ اقتصادی

برای آنکه بتوانند در خط مقدم این جنگ نقش موثر
داشته باشند متحمل مشکالت فراوانی شدهاند .اما
آنچه برایشان گذشته ،میتواند راهگشای دولتمردان
دولــت ســیزدهم باشــد ،آنچــه میخوانیــد گفتگــوی

روزنامه عصراقتصاد است با این کارآفرین ایرانی.

با اینکه می دانیم اسم و برند شما برای مخاطبان

ما شــناخته شــده اســت ولی به رســم ادب خوشحال
میشویم که دوباره خود را برایمان معرفی کنید.

من احد عظیمزاده هستم ،از  7سالگی شروع به

بافت فرش کردم و در  17سالگی در بازار تبریز مشغول

ترجمه :محمود نواب مطلق

براســاس اعــالم ســازمان جهانــی بهداشــت
ســویه جدید کرونا اُمیکرون برای تمام دنیا بســیار
خطرناک است.

اولیــن مشــاهدات حکایــت از بــروز عالئمــی

در علــم ایمنیشناســی اعــالم کرده
اســت ایــن ســویه جدیــد بــه لحــاظ

متفاوت از سویه دلتا دارند .این سویه جدید جهان

قدرت ســرایت بسیار ســریع و قوی

در حالیکه اروپا با موج جدیدی از کرونا دست

بــروز جهشهــای فــراوان در برابــر

ســویه جدیــد از آن یعنــی اُمیکــرون در ایــن کشــور

شــدهاند؛ بــرای مــردم جهــان در

را نگران کرده است.

و پنجــه نــرم میکند آفریقای جنوبی خبر از کشــف

میدهــد .خبــری که همه اذهان را به خود معطوف
داشته است.

«آنتونی فوسی» ،دانشمند معروف آمریکایی

در سایت روزنامه بخوانید:

و مقاومــت بالقــوه آن بــه دلیــل

واکســنهایی کــه تاکنــون ســاخته

حــد باالیــی خطرنــاک و از اینــرو
نگرانکننده است.

اگــر چــه ایــن ســویه تاکنــون در اروپــا چنــدان

گسترش نیافته است؛ اما عالئم آن

در بیمارانــی که آزمایششــان مثبت

شده است در مقایسه با سویههای
قبلی متفاوت است.

بــرای اولیــن بــار «آنژِلیــک
کُوئِتزی» پزشکی از آفریقای جنوبی

بــه مقامات این کشــور هشــدار داد
و اعــالم کــرد عالئــم ســویه جدیــد

غیــر معمــول ولــی ســبک هســتند.

او بــه رســانههای انگلیــس اعالم کــرد در اوایل ماه

از آنهــا انجــام نمیشــود .حتــی وقتــی

کارآفریــن بــرای تامیــن مالی بــه دنبال
دریافــت تســهیالت بانکــی مــیرود

بــا قوانیــن ســختگیرانه و ســودهای

ناعادالنه باعث به تعطیلی کشیدن کارگاههای تولیدی
ایشان میشوند و اینگونه به تولید کشور ضربه زده و
اقتصاد را فلج میکنند.

مقــام معظــم رهبری چندین ســال اســت که به

صورت مســتقیم و با نامگذاری ســال ها به نام تولید

تالش کرده است تا مسئوالن کشور را متوجه امر تولید
داخــل کنــد بــا این حال مجلس ،دولــت و قوه قضائیه
هیــچ کــدام این فرمایشــات گرانبها را کــه باعث رونق
اقتصــاد کشــور میشــود به درســتی عملیاتــی نکرده و
حمایتهــای ویژهای کــه مدنظر معظمله بوده ،محقق

نکردهاند.

حتــی از کارآفرینان برتــر در حوزه حمایتها برای

رشــد اقتصــادی کشــور بهــره نبردهانــد و در مقابــل بــه
نظر میرســد تالش میشــود تا اقتصاد به تجار سپرده

شــود آنهــم نــه تجــار واقعی کــه در جهــت رونــق تولید

فعالیت میکنند ،بلکه واگذاری اقتصاد به سوداگران را

شدم و از آن روز تا به امروز روز به روز پیشرفت کردم؛

شــاهد هستیم؛ آنهم با شــعار پرهیز از دولتی سازی!.

در حــال حاضــر مدیریــت مجموعــه فــرش عظیــمزاده

سرمایهگذاری کنند در حالی که بازار ارز باید محدود به

پیشرفتهایی که یکی از آنها نوآوری فرش گرد بود.

را برعهــده دارم کــه معــرف حضــور ایرانیــان و جهانیان
هســت ،برندی که تنها برند ثبت شــده در ژنو بوده و

نشان دهنده بین المللی بودن فعالیتهای برند ما نیز
هست.

یــک برنــد بینالمللــی در دوره تحریــم چگونــه

فعالیت میکند؟

مــا در حــال حاضــر بیشــتر تمرکز خود را بــر بازار

همین رویکرد اشتباه سبب شده است تا مردم در ارز
صادرات و واردات باشد و نقدینگی مردم و سرمایههای
آنهــا در جــای درســت آن یعنــی تولیــد ،ســرمایهگذاری

شود .و اگر حتی امروز دولت از کارآفرینان حمایت کند
مشکل بیکاری حل خواهد شد به طور مثال اگر مجموعه
عظیــمزاده بتوانــد از حمایــت هــای دولتــی بهــره ببــرد
میتواند نیروهای خود را تا  20هزار نفر افزایش دهد.

از بانــک هــا نام بردید آیا میخواهید بگویید که

داخلی قرار دادهایم؛ زیرا تولید و صادرات فرش در این

بانکها مقصر اصلی وضع موجود و تعادل نداشــتن

کمتر شده است .البته یادتان نرود ما بازار را از دست

بلــه ایــن گــذاره درســت اســت؛ زیــرا در دیگــر

مــدت تحریم به دلیل از دســت رفتن بازارهای جهانی
ندادهایــم ،بلکــه آنهــا از بهــره بــرداری فــرش ایرانی و

ظرافت و هنر هنرمندان ما محروم شدهاند.

در سالهای قبل بیشترین صادرات به بازارهای

دو کشــور آمریکا و عربســتان صورت میگرفت که این

صــادرات متوقــف شــد .با ایــن حال بعد از  5ســال ،از

حدود یک ماه پیش ،عربستان واردات فرش دستباف

از ایران را آزاد اعالم کرد .در این شــرایط اگر توافق با
گروه  1+4صورت بگیرد و تحریمها برداشــته شــود .به

طور حتم صادرات به این کشور دوباره آغاز می شود ،به
همین دلیل من آینده صادرات فرش را روشن میبینم.

تولید در کشور هستند؟

کشورها نقدینگی از سوی بانکها برای تولیدکننده و

سرمایهگذار فراهم میشود و بانکها در این کشورها

تنها بانکداری میکنند و بجز آن ،کار اقتصادی دیگری

انجام نمیدهند ولی در ایران بانک ها بنگاه-داری هم
میکنند و بســیاری از تســهیالتی را که هر ساله اعالم

میکنند به کارآفرینی و تولید پرداخت شده ،در واقع به
زیرمجموعههای خود پرداخت کردهاند.

مشکالت دیگر این حوزه از منظر شما چیست؟

به نظر من دولت از اقتصاد و مشکالت اقتصادی

آن به درســتی اطالع ندارد .به خصوص مشــکالتی که

صادرات فرش نیاز به تولید آن نیز دارد و شــما

در حوزه صادرات وجود دارد .از طرفی دیگر نمایندگان

هســتید خود تولیدکننده فرش دســتباف نیز هستید

قشنگی در حمایت از بخشخصوصی میزنند ولی پس

عــالوه بــر اینکــه رئیس اتحادیه فرش فروشــان تبریز

یعنی خودتان فرشــی را که میفروشــید میبافید در

حــال حاضــر چنــد نفــر برایتــان کار میکننــد و میــزان
اشتغالزایی شما چگونه بوده است؟

در حــال حاضــر  1200نفــر بافنــده در مجموعــه

عظیمزاده در حال فعالیت هســتند .ســال های ســال
هم این برند جز بهترین برندهای فرش ایرانی بوده که

هم در داخل و هم در بازار بینالملل حرفی برای گفتن
داشــته اســت به همین دلیل بود که ما توانســتیم در

چند سال متوالی اولین صادرکننده فرش ایرانی باشیم.

عالئم متفاوت سویه جدیداُمیکرون

نــدارد و بجــز ســنگ انــدازی و دخالــت

فرامــوش نکنــد که به ایــن آب و خاک

عملکــرد ضعیــف مبارزه با پولشــویی( AML

اســت ،زیرا جهان غرب به آن کشــورها به عنوان

کسی در ایران نشناسد .او سالهاست

اصالــت را از فــرش ایرانی یاد بگیرد و

بــا  AMLمرتبط نیســت ،نــگاه میکنــد؛ ارزیابی و

را برای کارآفرینان قائل میشــوند ولی

در ایران دولت از حال کارآفرینان خبر

کســانی اســت کــه تــالش کــرده تــا

شسته شدهاند ،دلیلی اساسی است که ما هرگز

) از ســوی برخــی کشــورها ،بــه ویــژه برخــی در

در سایت روزنامه بخوانید:

که در حوزه فرش دستباف حرفهای

و تخصیــص ابتــکارات معنــیدار
بــه وضــوح بیشــترین خطــر را بــه

غیره) تنظیم میشوند .سرمایهگذاری منابع کالن

احــد عظیــمزاده را شــاید کمتــر

اســناد پانــدورا  ICIJنــگاه کنیــد تــا ببینیــد چگونه

اســت .صــرف میلیونهــا دالر بــرای نرمافزاری که

میکنند».

محمد ارفع

رگوالتورها و بخش خصوصی،

بــرای رســیدگی به روابــط مالی که

دلیــل اتفــاق میافتد که بودجههای مجری قانون

احد عظیمزاده :مجلس ،دولت و قوه قضائیه هیچ کدام از فرمایشات
رهبری که باعث رونق اقتصاد کشور میشود را به درستی عملیاتی نکرده و
حمایتهای ویژهای که مدنظر معظمله بوده را محقق نکردهاند

رســیدگی بــه تهدید  AMLبایــد در یک زمین بازی

بــه جــای تمرکز بر ارزیابی ریســک

عکس  :فاطمه یزدانی  .عصراقتصاد

با شعار پرهیز از دولتیسازی ،اقتصاد
به سوداگران سپرده شد

مجلس با اینکه در دوران رایگیری وعده ها و حرفهای
از انتخــاب شــدن تــا رایگیــری بعــدی آنهــا را فراموش
میکننــد و در ایــن مدت حتی یک جلســه بــا آنها برای

شنیدن مشکالتشان برگزار نمیکنند .شما پاسخ دهید
بطور مثال آیا نمایندگان تبریز با بخش خصوصی فعال

در حوزه فرش تا امروز جلســه گذاشــتهاند؟! با اینکه
میدانند که فرش دســتباف در این اســتان بین  100تا
 150هزار نفر را به صورت مستقیم مشغول به کار کرده
است.

درپایان اگر حرفی باقی مانده است بیان کنید.

کســی کــه ادعــای کارآفرینــی میکنــد بایــد نوآور

بایــد بــرای توســعه اقتصــاد کشــور از بازارهــای

در بیمارانی که به او مراجعه میکردند و این عالئم

اشباع شده است و برای ورود به بازارهای جهانی باید

باید گشت و سرمایه گذاران واقعی در حوزه صادرات

نبض بسیار باال داشتند اما حس بویایی را ازدست

ما میخواهد فرش بافت .از این روســت که بافندگی

که اعالم کنم تنها ســرمایهگذار ایرانی هســتم که در

بودند که این عالئم را داشــتند ولی حس بویایی و

تولیدی با سلیقه مشتریان تطابق پیدا کند.

نوامبر(دهه اول آبان) توانست به ظهور سویه جدید
غیر معمول را داشــتند ،پی ببرد .خســتگی شدید و

نداده بودند .تعداد زیادی کودک نیز مراجعه کرده
چشایی خود را از دست نداده بودند.

این پزشک میگوید «:یک مورد خیلی عجیبی

داشــتم .کودکــی  6ســاله بــا نبــض و درجــه حرارت

باشــد؛ زیــرا طرحهایــی کــه در بــازار وجــود دارد دیگــر
ســلیقه آنها را دانســت و نســبت به آن چه مشتری از

فرش دستباف را نیز خود بر عهده گرفتیم تا فرشهای

خارج از ایران هیچ گونه سرمایهگذاری نکردهام؛ این
در حالــی اســت کــه حتی مردم عادی در این ســالها

سالهاســت کــه دولت و مجلــس ادعا میکنند

زیاد اشتغالزایی صورت گرفته از سوی شما ،حمایتی

این موضوع ریشهیابی شود که چرا سرمایهها در حال

در حــال حمایــت از کارآفرینــان هســتند؛ آیــا با حجم

بســیار باال به من مراجعه کرد .با خود گفتم حتما

بعد احوال او را جویا شدم گفتند بهتر شده است».

حمایــت از کارآفرینــان وجود نــدارد و تنها در حد

منبع:یاهونیوز

و تولیــد کاالی ایرانــی را پیــدا کرد مــن افتخار میکنم

ســرمایههای خود را از کشــور خارج کرده و در امالک

هم از ســوی نهادهای مرتبط برای مدیریت و توســعه

باید در بیمارســتان بســتری شــود .اما وقتی دو روز

جهانی کاالی ایرانی حمایت شود از همین رو است که

کاریتان صورت گرفته است؟

شــعار است .در کشــورهای پیشرفته تسهیالت زیادی

کشورهای همسایه سرمایهگذاری کردهاند؛ البته باید

فرار از بازار ایران هستند و باید یک فکر عملی برای
آن صورت گیرد؛ زیرا ســال هاســت که میبینم حرف

در حوزه اقتصاد در این کشــور زیاد اســت ولی عملی
وجود ندارد.

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
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اخبـــــــــــــــــار

اخبـــــــــــــــــار

سامانه سپهتن ناوگان
اتوبوسرانی برونشهری
کشور قطع نشده است

رئیس انجمن خرما بیان
کرد :قیمت هر کیلو خرمای
مضافتی  ۳۰هزار تومان

بــهگفتــهمدیــرکلدفتــرآمــار،ایمنــیوترافیــک

بــهگفتــهرئیسانجمنخرما،امســالتولیدخرما

ســازمان راهــداری و حملونقــل جــادهای ،اکنــون

باالییکمیلیونو۲۰۰هزارتناستکهباوجوداین

هیــچمشــکلیدرســامانهســپهتننــاوگانمســافری

مشکلیدرتولیدنداریم.

برونشهریکشوروجودندارد.

محســن رشــید فرخی یزدی در این باره به باشــگاه

فرهــاد صالحیــان در ایــن بــاره بــه باشــگاه

خبرنــگاران جــوان گفت :اکنون بــه میزان کافی خرما در

خبرنــگاران جــوان ،گفــت :قطــع ســامانه ســپهتن در

ذخایــر انبارها موجود اســت و امیدواریم این مســئله تا

اکنون تمامی ســامانههای ســپهتن در ناوگان مســافری

او افــزود :در بحــث صــادرات موضوعاتــی همچــون

گفــت :ممکــن اســت بــه دلیــل تغییــر اپراتور بــرای چند

و وزارت صمــت بایــد یــک ســری مشــوق بــرای صــادرات

نــاوگان اتوبوسرانی برونشــهری کشــور صحــت ندارد.

آخر سال همانند سال قبل باشد.

برونشــهری کشــور متصــل اســت .ایــن مقــام مســئول

بازگشــت ارز باید رفع شــود .بانک مرکزی ،وزارت جهاد

لحظه ســامانه قطع یا وصل شــود ،اما هیچ مشــکلی در

محصــوالت کشــاورزی در نظر بگیرنــد .نباید محصوالت

سامانههای سپهتن این ناوگان وجود ندارد.

او ادامــه داد :از ســالهای گذشــته بــا همــکاری

اپراتــور صاایــران تمامی اتوبوسهای مســافربری کشــور

بــه ایــن ســامانه متصــل شــدهاند و بــا همــکاری بخــش
خصوصی این سامانه در حال فعالیت است.

صالحیان اظهار کرد :از چند روز گذشته در اپراتور

این سامانه تغییر و جابه جایی وجود داشت که ممکن
است کُندی در این زمینه ایجاد شود.

تعــدادی از راننــدگان نــاوگان مســافری اعالم کرده

بودند که ســامانه ســپهتن از چند روز پیش قطع شــده
که برای رانندگان این بخش مشکلساز شده است.

راننده فاقد گواهینامه،
از شمول بیمه شخص ثالث
خارج شد
رانندهایکهگواهینامهمرتبطنداردبارایهیات

عمومــیاصراریحقوقیدیوانعالیکشــورازشــمول

بیمهشخصثالثخارجشد.

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابط عمومــی دیوان

عدالت اداری ،جلســه هیات عمومی اصراری حقوقی با
حضور روسا ،مستشاران و اعضای شعب حقوقی دیوان

عالــی کشــور و شــعبه ششــم دادگاه خصوصــی اختالف
بین شــعبه عمومی حقوقی شهرســتان بروجرد تشــکیل

شــد .در این جلســه مطرح شــد که در حوادث رانندگی

چنانچــه راننــده فــوت کنــد و گواهینامه مرتبط نداشــته

باشد آیا مشمول موضوع بند ب ماده  ۱۱۵قانون برنامه
پنــج ســاله توســعه میشــود یا خیــر؟ در نهایــت پس از
بحــث و تبــادل نظــر ســرانجام رای اکثریت بــر تایید رای
شــعبه ششــم دادگاه عمومی-حقوقی بروجرد (مبنی بر

رد دعوی خواهان از حیث مطالبه دیه از شــرکت بیمه)
تعلق گرفت.

رشد  ۷۲درصدی جابهجایی
مسافر در فرودگاههای
اختصاصی در مهر نسبت
به سال گذشته
بررســیآمــارپروازهــایداخلــیدرمهرمــاهســال

جارینشــانمیدهداینپروازهادرمقایســهبامدت
مشابهدرسالگذشتهافزایشیافتهاند.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرســازی،

بر اســاس گزارش منتشرشــده از سوی مرکز اطالعات و
آمــار شــرکت فرودگاههــا و ناوبری هوایــی ایران ،در ماه

مهــر ســال  ۱۴۰۰در مجمــوع ۲۶هــزار و  ۵۹۵نشســت
و برخاســت داخلــی در فرودگاههای تحــت مالکیت این
شرکت انجامشده که ۲میلیون و  ۴۷۹هزار و ۴۸مسافر

و  ۲۱میلیــون و ۱۱۷هــزار و  ۷۳۱کیلوگــرم بار به وســیله
ایــن پروازهــا جابهجــا شــدهاند .ایــن ارقــام نســبت بــه

مهرماه سال  ۱۳۹۹به ترتیب  ۸درصد رشد و یک درصد
کاهش و ۱۳درصد رشد و نسبت به شهریور سال جاری

به ترتیب  ۲۶ ،۲و  ۳۵درصد رشد داشتهاند.

همچنیــن در ایــن ماه در چهار فرودگاه اختصاصی

کشــور یعنــی کیــش ،قشــم ،چابهــار و ماکــو در مجموع

۲هــزار و  ۸۷۵نشســت و برخاســت داخلــی انجام شــد
کــه ایــن پروازهــا ۲۹۲هــزار و  ۵۹۴مســافر و ۳میلیــون

و ۳۰۸هــزار و  ۲۱۸کیلوگــرم بــار جابهجــا کردهانــد.

عملکــرد ایــن فرودگاههــا نیــز نســبت به ماه مشــابه در
ســال گذشــته به ترتیب ۱۹درصد رشد۳ ،درصد کاهش

و ۳درصــد رشــد و نســبت بــه ماه پیــش از آن به ترتیب
 ۷۲ ،۳۹و ۸۲درصد رشد داشته است.

در این ماه فرودگاه بینالمللی مهرآباد تهران با انجام

۱۰هزار و ۲۱نشســت و برخاســت و جابهجایی ۹۵۶هزار و
۴۹۸مســافر رکــورددار انجــام پــرواز داخلی و تردد مســافر

در کشور بوده و ۳۴درصد از کل نشست و برخاستهای
داخلی و  ۵۰/۳۴درصد از جابهجایی مســافر داخلی را به

خود اختصاص داده است .پس از این فرودگاه ،به ترتیب
دو فرودگاه مشهد با  ۳هزار و  ۵۷۹نشست و برخاست و
کیش با ۲هزار و  ۳۲۰نشست و برخاست قرار گرفتهاند.

مدیرکلدفترترانزیتسازمانراهداریاعالم
کرد:اجرایپروتکلجدیددرپایانههایمرزی
برایمقابلهبا«امیکرون»

کشــاورزی را هــم پایــه ســایر محصــوالت معدنــی و

پتروشیمی در نظر گرفت.

رئیــس انجمــن ملــی خرمــا ادامــه داد :بــا وجــود

آنکــه صــادرات فصــل خــاص خــود را دارد ،از این رو هر

چــه زودتــر بایــد تعییــن تکلیف شــود؛ چرا کــه در بحث
صادرات مشــکالت حملونقل ناشــی از مســائل تحریم
باقی است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

او اضافه کرد :خرما  ۱۰تا  ۱۲رقم دارد که قیمت هر

کدام مختلف است ،اما به طور کلی قیمت خرما در مبدا

تفاوت چندانی نداشــته اســت چرا که تورم اعالمی  ۴۰تا
۵۰درصدی دولت در قیمت مبدا لحاظ نشده است.

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :قیمــت خرمــا در

مقصــد بــه ســبب مســائل حمــل و نقل و حاشــیه ســود

بهگفتهمدیرکلدفترترانزیتسازمان

و حمــل و نقــل جــادهای اضافــه کــرد :اکنــون

اطــالع ثانــوی ممنــوع اســت ،بنابرایــن اگــر

بــه گــزارش ســازمان راهــداری و حمل و

وغیرمســتقیمهمــهمســافرانغیرایرانــیاز

آمادهبــاش بــه دقت اجرا میشــود نمایندگان

ســفر کــرده بودنــد و قصــد ورود به کشــور ما

کامیونهــای ترانزیتــی توضیــح داد :در حــوزه

باید تجدید نظر شود.

کنترلهــا شــدید خواهــد بــود ،امــا در بخــش

مضافتــی در مبــدا را  ۲۷تــا ۳۰هــزار تومــان اعالم کرد و

ارتبــاط مســتقیم و مواجــه رخ بــه رخ چندانی

چــرا کــه عمــده آن صــادر میشــود .بنابر آمــار ۲۰درصد

آنهــا در مــرز بــار خــود را خالی کرده و ســپس

میشــود ،در حالــی کــه خرمــای مضافتــی  ۷۰درصــد آن

در مــرز ندارنــد ،در اغلب کشــورهای دنیا هم

صادر میشود.

تجــاری بــاری بــا مســافری متفاوت اســت ،به

سیســتم توزیــع ،قیمــت بــا نرخهــای چندبرابــری در

بــه رخ بیشــتر اســت بحــث اقامــت در هتــل،

زنجیرهای  ۴۰تا  ۵۰درصد حاشیه سود در نظر میگیرند

دارد بنابرایــن بایــد کنترلها ســختگیرانهتر با

باید سود مشخصی را در نظر بگیرند.

کامیونــی چــون مواجــه مســتقیم کمتر اســت

قیمت خرما در مبدا در مقایســه با ســال گذشــته تغییر

غربالگــری کــه در داخــل پایانــه مــرزی انجــام

ســال قبل ،تورم و ســایر هزینههای کشــاورزی افزایش

راهداری،درپایانههایمرزیورودمستقیم

نقــل جــادهای ،وی دربــاره کنتــرل رانندههــای

کردیــم در بحث حاشــیه ســود فروشــگاههای زنجیرهای

مســافری بــه دلیــل ارتباطــات بیشــتر ،ایــن

رئیــس انجمــن خرمــا قیمــت هــر کیلــو خرمــای

مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و حمــل و نقــل

بــاری راننــدگان کامیــون از آن منظــر کــه

گفت :قیمت خرمای پیارم تابع نوســانات نرخ ارز اســت

بــا اتبــاع ایرانــی ندارنــد و یا اینکه بســیاری از

خرمــای پیــارم در داخــل مصــرف و  ۸۰درصــد صــادر

برمیگردنــد پروتکل ویژهای غیــر از غربالگری

در بــازار داخــل مصــرف و  ۳۰درصــد بــه بازارهای هدف

نظارتهای پروتکلی در حوزه رانندگان بخش

رئیس انجمن خرما ادامه داد :با توجه به مشکالت

هــر حــال در بخــش مســافری ارتباطــات رخ

مغازهها عرضه میشــود .به عنوان مثال فروشــگاههای

او افــزود :در موضــوع ورود اتبــاع

او تأکیــد کــرد :طبــق ابالغیــه وزارت

هدایتــی اظهــار کــرد :مســافران خارجــی

گشــت و گــذار ،خریــد از بــازار و غیــره وجــود

کــه ســتاد تنظیم بــازار پس از بــرآورد هزینههــای تولید

طریــق پایشهــای وزارت بهداشــت و تنظیــم

مســتقیم و غیرمســتقیم همــه مســافران

نباشــند بایــد حتمــا تزریــق دو دز واکســن و

رعایــت جدیتــر پروتکلها باشــد اما در حوزه

او در پایــان گفــت :بررســیها نشــان میدهــد کــه

و نــاوگان وارد شــهر نمیشــود فقــط تســت

محسوســی نداشــته اســت ،در حالی که با نگاهی به ۲

میشود ،کفایت میکند.

محسوسی داشته است.

همــهمبــادیکشــورهایآفریقــایجنوبــیبه

کشور،تااطالعثانویممنوعاست.

غربالگری بهداشتی و کنترلها در قالب طرح
وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی
اســتانها هــم در پایانههــای مــرزی مســتقر

اتبــاع غیرایرانــی پیش از این به این کشــورها

فروشــگاههای زنجیــرهای متغیــر اســت کــه بارهــا اعالم

را داشــته باشــند از طریق پاسپورت مشخص
میشود و ورود آنها ممنوع خواهد بود.

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از وزارت

هســتند و غربالگــری بــه صــورت ۱۰۰درصــدی

دربــاره آخریــن وضــع تمهیــدات بهداشــتی در

هدایتــی تأکیــد کــرد :بــر اســاس اعــالم

جــادهای تأکیــد کــرد :همــه مســافران ایرانــی

کشــورهای آفریقــای جنوبــی نیســتند و قــرار
اســت وارد کشــور شــوند بایــد حتمــا ً کارت

غیرمســتقیم از مبــادی کشــورهای آفریقــای

راه و شهرســازی ،محمــد جــواد هدایتــی
پایانههای مرزی با توجه به فعال شدن سویه

جدیــد کرونــا در کشــورهای آفریقــای جنوبــی

گفــت :بــا توجه به اطالعاتی که درباره ســویه

جهشیافته ویروس کرونا «امیکرون» داریم،
ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جادهای هم

بــا دریافــت ابالغیــه جدیــد وزارت بهداشــت،

تمهیدات ویژهای در نظر گرفته است.

خارجــی و ایرانیــان ،از مرزهــای کشــور از
پروتکلهای ابالغی برای ســویه جدید در این

مرزهای زمینی ،وضع ویژه اضطرار و کنترل را

اعالم کردهایم.

مدیرکل دفتر ترانزیت ســازمان راهداری

اجرا میشود.

وزارت بهداشــت ،اتبــاع خارجــی کــه از مبــدأ

بیــن المللی ســازمان راهــداری و حمل و نقل
کــه پیــش از ایــن بــه صــورت مســتقیم و یــا
جنوبی میآیند از بدو ورود ۱۴روز در قرنطینه

واکســن داشــته باشــند یعنــی تزریــق ۲دوز

میمانند و در این ۱۴روز ســهبار تســت منفی

منفــی کرونــا بــا اعتبــار ۷۲ســاعت داشــته

این تســتها آن زمان حق ورود به ســرزمین

واکســن انجام شده باشد و گواهینامه تست
باشند.

بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ورود

غیرایرانــی از همه مبادی کشــورهای آفریقای
جنوبــی شــامل  ۸کشــور آفریقــای جنوبــی،
موزامبیــک ،نامیبیــا ،زیمبابــوه ،بوتســوانا،

لســوتو ،اســواتینی و غیــره ،بــه کشــور مــا تــا

کرونــا اخــذ میشــود و در صــورت منفی بودن

اصلی را دارند.

کــه از مبادی کشــورهای آفریقــای جنوبی هم
تست  PCRمنفی داشته باشند.

هدایتــی افــزود :در پایانههــای مرزی در

شــرق کشــور کنترلهــا بــه صــورت دقیقتــر و
جامعتر انجام میشود.

«جلسهستادتنظیمبازارامروزبرایتعییننرخ
خودروبرگزارمیشود»

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو ،مردم منتظر تصمیمگیری نهایی درباره قیمت خودرو در جلسه ستاد
تنظیم بازار هستند و خرید و فروشی در بازار صورت نمیگیرد.
بهگفتهرئیساتحادیهنمایشگاهداران

خــودرو ،از هفتــه گذشــته تاکنــون قیمــت

خــودروتغییــرچندانینداشــتهاســتوقرار

اســتامروزجلســهســتادتنظیمبــازاربرای

تعییننرخخودروبرگزارشود.

ســعید موتمنــی در ایــن بــاره به باشــگاه

حدود ۱۷۰میلیون تومان  ،کوییک ۱۸۶میلیون

قطعهسازی و خودروسازی کشور است.

معامله میشوند.

در تحقیــق و توســعه آن صنعــت اســت

تومان و شاهین  ۳۴۵میلیون تومان در بازار

ناهماهنگیدراصالحقیمت
خودروباعثبیاعتمادی

خبرنــگاران جــوان ،گفــت :از هفتــه گذشــته

بهارکانتصمیمگیرشد

اکنون به دلیل اینکه قرار است در چهارشنبه

همچنیــن نائــب رئیــس انجمــن صنایــع

تاکنون قیمت خودرو تغییر چندانی نداشت و

جلســه ســتاد تنظیم بازار برگزار شــود ،مردم
منتظــر تصمیمگیری نهایی هســتند و خرید و

فروشی در بازار صورت نمیگیرد.

رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران خــودرو

گفت :اگر عرضه خودرو افزایش یابد ،کاهش
قیمــت خواهیــم داشــت امــا اکنــون عرضــه

تغییــری نداشــته و قیمتهــا به همیــن دلیل

ثابت مانده است.

ایــن مقــام مســئول تشــریح کــرد :بــه

طــور مثــال قیمــت پژو پــارس کاهــش یافته و
برخــی از محصوالت ســایپا نیــز کاهش یک تا

۲میلیون تومانی داشتهاند.

بــه گفتــه موتمنــی ،پــژو پــارس در بــازار

۲۷۷میلیــون تومــان ،پــژو پــارس تییوفایــو
۳۳۰میلیــون تومــان ،ســمند ۲۴۸میلیــون
تومــان  ،پــژو ۲۰۶تیــپ ۲حــدود ۲۶۰میلیــون

تومــان  ،پــژو ۲۰۷صندوقــدار ســقف شیشــه

ای بــا گیربکــس دســتی  ۲۵میلیــون تومــان ،

پراید  ۱۱۱تقریبا ۱۶۵میلیون تومان ،پراید ۱۵۱

محصــوالت چینــی تمام دنیا را در اختیار خود

کیلوگرم(تومان)

تــا بتوانــد بــا ســود حاصــل از فــروش ،بــا

کنترل دســتوری قیمتها و بنگاهداری دولتی

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۶۹,۰۰۰

ادامه این روند رشــد منفی صنعتی-اقتصادی

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۵۶,۰۰۰

نوســازی و بهروزرســانی خطــوط تولیــد
خــود ،محصــوالت جدیدتــر و بــا کیفیتتری

و چهبســا بــا قیمــت پایینتــر بــه مــردم
ارائــه دهــد .خودروســازان نیــز از ایــن

مقولــه مســتثنی نیســتند امــا بــرای انجــام

موجــب توقــف رشــد صنایــع و اقتصــاد بــود و
را در پی خواهد داشت.

ران پاک کرده گوساله

۱۶۶,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله

۱۶۵,۰۰۰

خــودرو کشــور خواهیــم رســید کــه موجــب

گردن گوسفندی

۱۳۳,۰۰۰

انباشته ۸۵هزار میلیارد تومانی خودروسازان

قلوگاه گوساله

۱۴۶,۰۰۰

مطلــبزاده گفــت :بــا نگاهــی بــه روند

گردن گوساله

۱۲۶,۰۰۰

این صنعتگر ادامه داد :با پایش عملکرد

شــورای رقابت در چند ســال گذشته به ایجاد

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی

در دولــت و نــه در رســانهها ،گام موثــری

مهــدی مطلبزاده با بیان اینکه اصالح قیمت

نمــی شــود ،امــا مردم بایــد بدانند که اصالح
قیمــت خــودرو در کارخانــه ،لزومــا ً موجــب

امــروز بــه ۷۰هــزار میلیــارد تومــان رســید،

قیمــت خــودرو در کارخانه بــا افزایش تولید و

کوتاهمــدت باعــث کاهشــی شــدن قیمتهــا

زنجیــره تامین خودروســازان هر ســال بیش

اســت و دســت دالالن از ایــن بــازار کوتــاه

مطلــبزاده بــا بیــان اینکــه قیمتگذاری

خــودرو مــورد نیــاز خــود را بــه طــور مســتقیم

کمونیســتی مانند شــوروی و چین جواب خود

مطلــبزاده ادامــه داد :تنهــا بــا واقعــی

شــد تا زمانی که ســایه قیمتگذاری دستوری

قیمتگذاری دســتوری خارج شوند.

قطعهســازی کشــور گفــت :متاســفانه نــه
در راســتای آگاه ســازی مــردم برداشــته

باشــد ،افــزود :مــردم بایــد بداننــد کــه اصــالح

افزایــش قیمــت بــازار نخواهد بــود ،بلکه در

در نتیجــه کاهــش قیمت در بــازار آزاد همراه

در بازار آزاد خواهد شــد.

می شــود لذا مصرفکننده راحتتر میتوانند

دســتوری در تمــام دنیــا از جملــه کشــورهای

خریداری کند.

را پس داده است ،افزود :کشور چین متوجه

شــدن قیمتهــا ،جهــش تولیــد که مــورد نظر

و کنترل دولتی را از سر صنایع برندارد ،رشد

و ایــن جهــش تولیــد تنهــا راه پویایــی صنعــت

او بــا بیــان اینکــه امــروز کاالهــا و

مقامــات عالــی کشــور اســت رخ خواهــد داد

ناممحصول

قیمتواحد

او افــزود :الزمه پیشــرفت یــک صنعت

اقتصــاد جهــان میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت برنامه تولید

خــودرو میتوانســت بــرای مردم نیز ســودمند

آذر  ۱۴۰۰به شرح زیر است:

گرفته است ،اظهار کرد :از تصمیم بزرگترین

نائــب رئیــس انجمــن صنایــع همگــن

انجمــن صنایــع همگــن قطعهســازی کشــور،

دوشنبهباتغییراتکمیهمراهشد.

به گزارش بازار ،قیمت انواع گوشــت قرمز در نهم

راسته با استخوان گوسفندی

همگــن نیرومحرکــه و قطعهســازی کشــور

و قیمتهای جدید را اعالم کردند.

قیمتانواعگوشتقرمزسهشنبهدرمقایسهبا

۱۴۴,۰۰۰

ایــن اقدامــات نیــاز دارنــد از زیــان ناشــی از

گفت :خودروســازان بر اســاس اعالم و مجوز

قیمت روز گوشت قرمز
در  ۹آذر ۱۴۰۰

اقتصادی را تجربه نخواهد کرد.

۱۲۰هــزار میلیــارد تومــان رانــت در صنعــت

داللپــروری در ایــن بخــش شــد و البتــه زیان
را نیز به ارمغان آورده است.

افزایــش میــزان مطالبــات قطعهســازان کــه

متوجــه خواهیــم شــد کــه میــزان مطالبــات
از  ۷۰درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایش
داشته است.

او افزود :اگر روال نادرست قیمتگذاری

دســتوری خــودرو در کشــور اصــالح نشــود،
خودروســاز قــادر بــه پرداخــت مطالبــات
قطعــه ســاز نخواهــد بــود و در نتیجه صنعت
قطعهســازی کامال ًنابود شــد و در خوشبینانه
تریــن حالت ،خودروســازان کشــور نیز تبدیل

به واحدهای مونتاژکار خواهند شد.

قلم گوساله

۱۵,۰۰۰

سردست گوسفندی

۱۲۵,۰۰۰

ماهیچه گوساله

۱۶۳.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۸۲,۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

۱۲۴.۰۰۰

شقه الشه گوسفندی

۱۲۲,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۱۲۹,۰۰۰

در این ماه فرودگاه ماکو با ۲۶نشست و برخاست داخلی
و جابهجایــی هــزار و ۹۱۰مســافر کمترددتریــن فــرودگاه

اختصاصــی و فــرودگاه آغاجــاری بــا انجــام  ۲نشســت و
برخاســت داخلــی و جابهجایــی ۱۲۰مســافر کمترددتریــن
فرودگاه کشور بودهاند.

درشــهریورماه  ۱۴۰۰حداقــل ۸۰درصــد نشســت و

برخاســتهای داخلی به ترتیب در ۱۰فرودگاه مهرآباد،
مشــهد ،کیــش ،شــیراز ،اهــواز ،اصفهــان ،بندرعبــاس،

تبریز ،خلیج فارس (عســلویه) و یزد انجام شــده است.

همچنیــن از فروردیــن ۱۴۰۰بــه فرودگاههــای تحــت
مالکیــت شــرکت ،هشــت فــرودگاه عســلویه ،خــارک،
ماهشــهر ،الوان ،سیری ،گچســاران ،بهرگان و آغاجاری

اضافــه شــده اســت .در ایــن مــاه چهــار مســیر مشــهد-

تهــران ،تهران-مشــهد ،تهران-کیــش و کیش-تهــران بــه
ترتیــب ۴مســیر پرتردد داخلی بودهانــد و پس از آن نیز

دو مسیر تهران-شیراز و شیراز-تهران قرار دارند.

مراکزوشرایطصدورگواهینامهرانندگیبینالمللیاعالمشد
مدیــرصــدوراســنادومــدارکبینالمللــی

ســطح کمــی و کیفی همــکاری و تعامل فیمابین

ســه ســاله میتواننــد بــا در دســت داشــتن اصل

حمــل و نقــل و عبور کاالهای خارجی از جمهوری

و نمایندگیهــای مجــاز صــدور اســناد و مــدارک

جدیــدصدورگواهینامــهرانندگیبینالمللیبا

ناجــا و کاهــش ترددهــای متقاضیان میــان دفاتر

گذرنامــه و یــک قطعــه عکــس  ۳x۴بــه این دفتر

بینالمللــی  ۱۹۶۸ویــن و  ۱۹۴۹ژنــو ،وظیفه ارائه

و اتومبیلرانــی در تهــران و ســایر اســتانها در

کانونجهانگردیواتومبیلرانیازراهاندازیدفتر

همــکاریپلیسراهنماییورانندگیراهورناجا
درشهرکآزمایشخبرداد.

بــه گــزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی

کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی ایران ،حوریوش

عســکری گفــت :ایــن دفتر در راســتای تســهیل و
تســریع در ارائه خدمات شایســته به متقاضیان،
فراهم آوردن بیشــتر رفاه حال مشــتریان ،ارتقاء

کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانــی و پلیــس راهور
و نمایندگیهــای صــدور گواهینامــه رانندگــی
بینالمللی و پلیس راهور راهاندازی میشود.

او افــزود :دفتــر صدور گواهینامــه رانندگی

بینالمللــی بــهزودی در محــل حــوزه صــدور
گواهینامــه ملــی در شــهرک آزمایــش تهــران
آغــاز بــه کار خواهــد کــرد .متقاضیــان دریافــت

گواهینامههــای رانندگــی بینالمللــی یــک یــا

گواهینامــه رانندگــی ایرانــی و همچنیــن تصویــر

مراجعه کنند.

اســالمی ایــران و همچنیــن کنوانســیونهای

گواهینامههــای رانندگــی بینالمللــی و ســایر

کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانــی بــه عنوان

اســناد و مــدارک بینالمللی خــودرو در ایران تنها

( )FIAتنهــا مرجــع صــدور گواهینامــه رانندگــی

اســالمی اســت و مدارک صادرشده از سوی سایر

نماینده رسمی فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی

بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری

بینالمللــی در ایــران اســت .متقاضیــان دریافت

اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد وجاهت قانونی

باشند که بر اساس قانون اصالح ماده  ۲۲قانون

نــام و مشــخصات تمــام دفاتــر مســتقیم

گواهینامههای رانندگی بینالمللی توجه داشته

خواهد بود.

بینالمللــی رانندگــی و خــودرو کانــون جهانگردی
بخش زیر منو صدور اســناد در نشــانی اینترنتی
 WWW.TACI.IRقابل مشاهده است.

بــا توجه بــه کرونا ،هموطنان بــا مراجعه به

ســامانه اینترنتی به نشــانی https://idp.taci.ir

میتواننــد بــدون مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر و
نمایندگیهــا بــرای دریافت گواهینامــه اینترنتی

رانندگی بینالمللی اقدام کنند.

تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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رایزنی وزارت صنعت با نفت برای جلوگیری ازقطع گاز
واحدهای آهن اسفنجی

رئیس کل گمرک :مرجع قضایی
دستور ترخیص  ۱۱کانتینر آالت
موسیقی را داده بود
رئیــس گمــرک ایران با اشــاره به پرونــده جنجالی

معاون انجمن فوالد میگوید وزارت صمت

فــوالد بــا قطعی گاز مواجه شــدهاند؛ اما به باقی

قطــع گاز واحدهــای آهــن اســفنجی اســت؛ زیرا

بــه ۵0درصــد دیمانــد و برخــی را در حــد ۳درصــد
دیمانــد رســاندهاند کــه عمــال ًبــه معنــای تعطیلی

در حال مذاکره با وزارت نفت برای جلوگیری از

متوقف و تعادل بازار به هم میخورد.

هماکنون متوقف شده است.

مهــدی میراشــرفی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری

تســنیم ،در پاســخ به ســوالی دربــاره پرونــده واردات 11

تمام صنایع کشور باید در

اظهار کرد :در ســه ماه نخســت امســال در تولید
فــوالد رشــد خوبــی داشــتیم اما در ســه مــاه دوم
ســال ،به دلیل محدودیتهای تأمین برق ،تولید

فــوالد در ایــن فصــل نســبت بــه بهــار  ۴0درصــد

کانتینــر آالت موســیقی کــه در یکــی از گمــرکات مــرزی

محدودیتهای گازی سهیم شوند

کشــور پیــش آمــده اســت ،گفــت :این کاال جــز کاالهای

یعقوبی تصریح کرد :مساله مهم این است

امــا بــه اســتناد برخی آرا مراجع قضائی قــرار بوده که با

بایــد بیــن تمام صنایع به صورت عادالنه تقســیم

او افــزود :اکنــون جلوی ترخیص ایــن کاالها گرفته

گروه چهاری اســت که ورود آن به کشــور ممنوع اســت

که این محدودیت گازی که در کشــور وجود دارد

کاهش یافت.

معــاون اجرایی انجمــن تولیدکنندگان فوالد
ایران افزود :طبیعتا ً این کاهش تولید در سه ماه

پرداخت دو برابر حقوق و عوارض ترخیص شود.

شود؛ اینکه بار قطعیها بر دوش فوالد گذاشته

شــده و مرجــع قضائــی صادرکننــده حکــم آن را متوقــف

او گفت :اگر همه صنایع در محدودیتهای

متوقف هســتند و باید آن چیزی که قانون تعیین کرده

بــه فــوالد را نیــز کاهــش داد که هم تعــادل بازار

بــرای آن صــادر شــود .در حالــی ایــن محمولــه اواخــر

معــاون اجرایی انجمــن تولیدکنندگان فوالد

ایــران در اردیبهشــت ســال جاری با توجــه به ممنوعیت

در مــورد قطعی بــرق بودیم که واحدهای فوالدی

تشــریفات ترخیــص محموله به مقامات محلی هشــدار

شود اجحاف در حق این بخش است.

دوم ســال  ،1۴00در برآینــد کلــی تأثیــر گذاشــته
و تولیــد فــوالد کشــور را نزولــی کــرده اســت؛ بــه
گونهای که طبق اعالم انجمن جهانی فوالد تولید

ایــن محصــول در  10مــاه ســال میــالدی 10درصــد
کاهش یافته است.

برسد ،تولید فوالد نیز عمال ً متوقف میشود.

این موضوع بهانهای نیز برای همکاری با شــرکت

معــاون اجرایی انجمــن تولیدکنندگان فوالد

و گاز تداوم داشته باشد ،جایگاهمان را از دست

ایــران تصریح کــرد :بنابراین مذاکراتی بین وزارت

یعقوبــی در مــورد قطعــی گاز واحدهــای

واحدهــای تولیــد آهــن اســفنجی در حــال انجــام

خواهیم داد.

و عوارض گمرکی ،محموله ترخیص شــود؛ اما محموله

با شرکتهای منطقهای در حال مذاکره هستند.

مهر در مورد آخرین وضع تولید فوالد در کشور،

جهان را حفظ کنیم؛ اما اگر قرار باشــد قطع برق

مراجــع قضائــی قرار بــود که با پرداخت دو برابر حقوق

واحدهاست .واحدها در حال مقاومت هستند و

وحیــد یعقوبــی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری

همچنــان مــا توانســتهایم رتبــه دهــم تولید فوالد

گــروه چهــار بوده اســت ،عنوان کرد که به اســتناد رای

واحدهــا اخطــار دادهانــد و برخــی از واحدهــا را

در صــورت تعطیلــی ایــن واحدهــا ،تولیــد فــوالد

او ادامــه داد :نکتــه مهــم ایــن اســت کــه

واردات آالت موســیقی بــا بیــان ایــن کــه ایــن کاال جــز

ملــی گاز باشــد ،امــا امســال از آذر قــرار بــر قطع
گاز واحدها شده که قطعا ً وضع تولید فوالد را با

صمــت بــا وزارت نفت به منظور قطع نشــدن گاز

فــوالدی ،گفــت :فشــار شــرکت ملــی گاز بــر روی
واحدهــای فوالدی خصوصا ً واحدهای تولیدکننده

بخش تولید فوالد به مشکل میخورد.

که آهن اسفنجی یک کاالی استراتژیک در حوزه

برنامهریزی داشــتند که در حدود  1۵الی  ۲0روز

خطر مواجه میکند.

تعطیلی واحدهای آهن اسفنجی،

اســت زیــرا در صــورت قطــع گاز ایــن واحدهــا،

آهن اسفنجی بسیار زیاد است .این در حالیست

او گفت :هر ســال واحدهای آهن اسفنجی

فــوالد اســت و اگر تولید ایــن محصول به حداقل

در دی بــه ســمت اورهــال و تعمیــرات برونــد کــه

تولید فوالد را متوقف میکند
یعقوبی افزود :در صورت به مشکل خوردن

تولیــد آهــن اســفنجی و فــوالد ،عــالوه بــر برهــم

خــوردن تعــادل بازار داخلــی و افزایش قیمتها،

تعهــدات صادراتــی فوالدســازان نیــز بــه مشــکل

میخــورد .فوالدیهــا از قبــل بــرای ۳مــاه بعــد
ســفارش میگیرنــد و اگــر نتوانند آهن اســفنجی

مــورد نیــاز را تأمین و فــوالد تولید کنند ،تعهدات
صادراتــی را نمیتواننــد انجــام دهنــد و عــالوه بر
تحمیل زیان به واحدها ،اعتبار بینالمللی کشور

نیز خدشهدار میشود.

معــاون اجرایی انجمــن تولیدکنندگان فوالد

ایــران گفــت :اکنــون بــه نــدرت یکــی دو واحــد

کــرده اســت .در نتیجــه هماکنــون ایــن آالت موســیقی

گاز سهیم شوند ،میتوان محدودیتهای مربوط

اســت ،در این باره اجرا شــود ،مگر اینکه حکم جدیدی

داخل حفظ و هم تعهدات صادراتی انجام شود.

فروردیــن بــه گمرک اظهار شــده بود که بازرســی گمرک

ایران اظهار کرد :در تابســتان شــاهد این موضوع

ورود و قرار گرفتن کاال در گروه چهار ،نســبت به ادامه

و ســیمانی به چه میزان با مشــکل مواجه شــدند

داده بــود .بــا وجــود این هشــدار صریح بازرســی گمرک

که البته واحدهای فوالدی همکاری زیادی کردند

ایران چند ماه بعد با دستور از یک مافوق مقام گمرکی

و قیمت فقط ۲0درصد افزایش یافت اما سیمان

ادامه تشــریفات گمرکی محموله از ســر گرفته میشــود

او گفــت :چــه کســی پاســخگوی افزایــش

در این بین در روزهای اخیر بازرســی گمرک ایران

چند برابر با افزایش قیمت مواجه شد.

و حتی حقوق ورودی نیز از صاحب کاال اخذ میشود.

قیمتهــای داخلــی ،عقبافتادگــی تعهــدات

در مکاتبــهای بــا ناظر گمرکات بوشــهر ابهامات تازهای را

صادراتی و ورود خسارات زیاد به واحدها خواهد

در این باره مطرح کرده است.

بــود؟ بنابرایــن بایــد محدودیتهــای گازی بیــن

چالشهــای جــدی دربــاره مــاده  108قانــون امــور

تمام صنایع به صورت عادالنه تقسیم شود.

گمرکی با بررســی از حیث قاچاق کاال ،موضوع دریافت

مابهالتفــاوت و مغایرتهای اســنادی از جمله مهمترین
ســرفصلهای ایــن پرونــده اســت .از همــه ایــن مــوارد

نامه محرمانه دامداران به وزیر کشاورزی
به گفته رئیــس هیاتمدیره انجمن صنفی

گاوداران ،حــدود یــک ماه قبل نامــهای محرمانه

بــه وزیــر جهاد کشــاورزی نوشــتیم و چالشها و

مســئوالن گمرکــی صــرف حلوفصــل مشــکالتی از ایــن
جنس شود تا نگرانی درباره آسیب دیدن محموله آالت

بــر حــذف ارز  ۴۲00تومانــی از واردات نهادههای

نبود االن این فاصله حدود ۲۴هزار تومان است.

نوشــتیم و چالشهــا و مزایــا و پیشــنهادات خــود

مساله کاهش شدید قدرت خرید مردم است.

حــذف میشــد اتفــاق خاصــی نمیافتــاد امــا االن

کردیــم ،افــزود :به اعتقاد ما کارشناســان باید در

او بــر لــزوم برنامهریــزی دقیــق در این حوزه

اســنادی این پرونده نشــده بودند؟ این ابهامات عجیب

مصرفکننــده و بــه دنبال آن تولیدکننده آســیب

اذهان متبادر میکند .پروندهای که در آن با وجود حکم

به راحتی قابل جبران نیست.

گمرک همچنان در گمرک متوقف مانده است.

مقدســی تاکیــد کــرد کــه اگــر آن زمــان ارز

دامی گفت :اکنون بزرگترین چالش و تبعات این

مزایــا و پیشــنهادات خــود را در زمینــه ارز ۴۲۰۰

او با اشــاره به اینکه حدود  ۴ســال از اجرای

ســیداحمد مقدســی در گفتوگــو بــا

زمــان کــه ما خواســتار حــذف ارز ترجیحــی بودیم

او با اشاره به اینکه در این زمینه حدود یک

خبرگــزاری مهر درباره مباحث مطرح شــده مبنی

اساســی رســوبی در گمــرکات بهتــر نبــود انــرژی و تــوان

یــا هــر شــیوه دیگــری کــه اقتصاددانان پیشــنهاد

شــکاف بزرگــی ایجــاد میشــود کــه بــه معیشــت

تومانی و حذف آن مطرح کردیم.

مهمتــر اینکــه آیــا بــا وجــود دپــوی میلیونها تــن کاالی

مردم و تولید آسیب میزند.

سیاســت دالر  ۴۲00تومانی میگذرد ،افزود :آن

ماه قبل نامهای محرمانه به وزیر جهاد کشاورزی

اختالف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد این همه زیاد

را در زمینــه ارز  ۴۲00تومانــی و حــذف آن مطرح

ایــن حــوزه ورود کننــد و بررســی و برنامهریــزی

دقیق انجام شود.

مقدســی ادامــه داد :دولــت میتوانــد ایــن

یارانه را در قالب کارت معیشــتی به مردم بدهد

میکنند.

آیــا مقامــات ســتاد گمرک ایــران متوجــه تناقضات

تاکیــد و تصریــح کــرد کــه در غیــر ایــن صــورت

و غریــب بــار دیگــر چالــش پرونــده لــوازم خانگــی را بــه

میبینــد کــه هر کدام از این دو اگر آســیب ببیند

دیــوان عدالــت اداری و حواشــی درگیری وزارت صمت و

در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شد؛

پیشتاز در کیفیت پایدار در توسعه

موسیقی در شرایط آبوهوایی گمرک بوشهر؟

پیشتاز در کیفیت پایدار در توسعه

تقسیم سود  800ریالی شرکت سیمان شرق در سال 1400
صورت سود و زیان

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
دارندگان  62/07درصد سهام شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
ساعت  14روز شنبه مورخ  1400/08/29در هتل بزرگ ارم مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی
و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به  1400/06/31تشکیل
دادند.
به گزارش خبرنگار ما آقای فرهنگ ثابتی رئیس ،آقای سعید نایب
و احسان حاجی حسن معمار به عنوان ناظرین و آقای محمدمهدی
ابراهیمی به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند و مجمع عمومی را
تشکیل دادند.مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره
که توسط جناب آقای محمد مهدی ابراهیمی مدیرعامل شرکت
سیمان شرق و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت قرائت شد  ،تصمیماتی اتخاذ نمودند که اهم آن به شرح
ذیل است:
 -1تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به .1400/6/31
 -2تعیین موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس
مستقل و بازرس قانونی سال مالی آتی
 -3تعیین روزنامه های خراسان ،اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار
برای سال مالی آتی.
-4تقسیم سودبه مبلغ  800ریال به ازای هر سهم.

صورت وضعیت مالی

دوره منتهی به
شرح

1400/06/31
حسابرسی شده

تجدید ارائه شده دوره
منتهی به 1399/06/31

درصد تغییر

حسابرسی شده

پیام مقام معظم رهبری :
سال  -1400یک زمینهی خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد
که از این بایستی حداکثر استفاده را کرد .باید این حرکت با جدیت
دنبال بشود و به طور عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از
همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد .چه این دولت تا وقتی
که بر سر کار است ،چه دولت آینده از اول استقرار بایستی همت
خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف کند و حمایتهای الزم را
انجام بدهد و ان شاهللا جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال
انجام بگیرد.

پیام هیات مدیره
به نام خدا و با عرض سالم و خیر مقدم حضور سهامداران گرانقدر و حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شرق ضمن قدردانی از
زحمات کلیه همکاران محترم شاغل در شرکت ،که با تالش و همت خود طی سال مالی مورد گزارش عملکرد خوبی را رقم زده اند که نتایج آن در ادامه گزارش
ارائه می گردد .هدف ما در سیمان شرق تولید بهترین سیمان و جلب رضایت مصرف کنندگان است .سیمان یکی از مواد اصلی توسعه کشور ،و گسترش
زیرساختهاست .سیمان با کیفیت یعنی کمک به ساخت و ساز با کیفیت ،یعنی مشارکت در استحکام بناها و تأسیسات ،ما با عنایت الهی امیدواریم ،نقشی
سازنده در آبادانی و توسعه کشور عزیزمان ایران داشته باشیم ،ما میخواهیم به یاری پروردگار و تالش پرسنل وفادارمان ،الگوی صنعت سیمان در کشور ایران
و جزء بهترین ها در خاورمیانه باشیم ،ما میخواهیم به آخرین تکنولوژی و رشد صنعتی سیمان در جهان نائل شویم .امید است با تصویب عملکرد سال مالی
منتهی به  1400/06/31این شرکت همچون گذشته از رهنمودهای ارزشمند و تصمیمات قاطع سهامداران محترم بهره مند گردد .هیات مدیره از خداوند متعال
برای شما سهامداران عزیز و محترم آرزوی توفیق و سالمتی مینماید.

موجودی مواد و کاال

1.836.554

950.390

561.079

93

0

0

0

سایر درآمدها

38.710

21.283

82

سایر هزینه ها

()110.000

()38.000

()189

سود (زیان) عملیاتی

1.937.769

877.254

121

هزینه های مالی

()186.707

()193.404

3

سایر درآمدها و هزینه های
غیرعملیاتی – درآمد سرمایه

1.040.334

112.273

827

گذاری ها
سایر درآمدها و هزینه های
غیرعملیاتی – اقالم متفرفه
سود (زیان) عملیات در حال تداوم
قبل از مالیات

سیمان سپاهان (سهامی عام)
سیمان کردستان (سهامی عام)

محمدرضا اولی

عضو هیات مدیره (غیرموظف)

حال تداوم

سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)

حمیدرضا امینی

عضو هیات مدیره (غیرموظف)

عملیات متوقف شده:

سرمایه گذاری دی (سهامی خاص)

محمدمهدی ابراهیمی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره موظف)

61.812

156.074

()60

2.853.208

952.197

200

سال جاری

()235.502

()88.165

سال های قبل

()125.684

0

--

2.492.022

864.032

188

سود (زیان) خالص عملیات متوقف
شده

درصد

سود (زیان) پایه هر سهم
عملیاتی (ریال)

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

2.122.780

1.853.825

1.652.523

15

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1.025.013

13.927

537.626

7.260

موجودی نقد

848.536

354.313

129.680

139

6.199.278

3.484.599

2.999.036

78

0

66.064

52.672

--

جمع دارایی های جاری

6.199.278

3.550.663

3.051.708

75

جمع دارایی ها

9.814.068

7.104.027

6.693.310

38

دارایی های نگهداری شده برای فروش

حقوق مالکانه و بدهی ها
2.653.560

2.653.560

2.653.560

0

افزایش سرمایه در جریان

0

0

0

0

صرف سهام

0

0

0

0

16.946

0

0

اندوخته قانونی

264.526

139.925

95.011

89

سایر اندوخته ها

3.325

3.325

3.325

0

صرف سهام خزانه

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

0

0

0

0

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

0

0

0

0

2.959.790

963.867

153.203

207

سود (زیان) انباشته
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه

0

0

0

0

5.898.147

3.760.677

2.905.099

57

بدهی ها
بدهی های غیرجاری

0

0

0

2.492.022

864.032

188

پرداختنی های بلندمدت

0

0

0

0

تسهیالت مالی بلندمدت

262.814

342.844

377.364

()23

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

194.558

160.820

124.560

21

جمع بدهی های غیرجاری

457.372

503.664

501.924

()9

1.843.387

1.451.089

1.377.664

27

422.366

53.917

0

683

بدهی های جاری

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

583

284

105

11.48

غیرعملیاتی (ریال)

356

42

748

89.418.176

3.36

ناشی از عملیات در حال تداوم

939

326

188

شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص)

33.759.636

1.27

ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

0

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

30.800.000

1.16

سایر سهامداران

1.519.190.172

41.26

مجموع

2.653.560.000

100

سود (زیان) پایه هر سهم

939

326

188

سود (زیان) خالص هر سهم – ریال

939

326

188

2.653.560

2.653.560

سرمایه

دارایی های جاری

سرمایه

()167

سود (زیان) خالص عملیات در

دارایی های نامشهود

حقوق مالکانه

هزینه مالیات بر درآمد:

سود (زیان) خالص

شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)

سفارشات و پیش پرداخت ها

366.395

312.144

118.128

17

هزینه های فروش ،اداری و عمومی

()624.320

()278.526

()124

حسن خوشپور

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

جمع دارایی های غیرجاری

3.614.790

3.553.364

3.641.602

2

سود (زیان) ناخالص

2.633.379

1.172.497

125

دریافتنی های بلند مدت

نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)

سایر دارایی ها

487.229

404.050

445.830

21

سرمایه گذاری های بلند مدت

توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)

1.100.610.192

0

0

1.927

0

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

فرهنگ ثابتی

304.687.524

1.375.957

1.336.977

1.331.811

3

6.015.203

رئیس هیات مدیره (غیرموظف)

41.47

16.644

13.277

13.262

()3.381.824

نام عضو حقوقی

نام سهامدار

0

0

0

0

3.433.069

نام نماینده حقیقی

تعداد سهم

سرمایه گذاری در امالک

1.799.060

1.848.722

()4
25

()2.260.572

(هزینه استثنایی)

حسابرسی شده

حسابرسی شده

دارایی های غیرجاری
دارایی های ثابت مشهود

1.734.960

75

نوع عضویت و سمت

ترکیب سهامداران

حسابرسی شده

()50

هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها

1400/06/31

تاریخ 1399/06/31

منتهی به 1398/07/01

درصد تغییر

دارایی ها

عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی

شرح

دوره منتهی به

تجدید ارائه شده به

تجدید ارائه شده دوره

مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی
تسهیالت مالی
ذخایر
پیش دریافت ها
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری
شده برای فروش

110.721

17.902

14.817

518

549.936

930.500

1.639.257

()41

0

0

0

0

532.139

386.278

254.549

38

3.458.549

2.839.686

3.286.287

22

0

0

0

0

جمع بدهی های جاری

3.458.549

2.839.686

3.286.287

22

جمع بدهی ها

3.915.921

3.343.350

3.788.211

17

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

9.814.068

7.104.027

6.693.310

38

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

تشکیل پرونده مالیاتی برای
نیمی از ابزارهای پرداخت
معاونسازمانمالیاتیبابیاناینکه۵۰درصداز

۱۲.۵میلیــوندســتگاهابزارپرداخت،پرونــدهمالیاتی
دارند،گفتکههیچمالیاتمضاعفیراازمبداتولید

یــاوارداتتــامصرفکننــدهنهایــی،بیشــتراز۹درصد
گرفتهنمیشود

به گزارش ایســنا ،محمــود علیزاده اظهارکرد :با

هماهنگــی بانــک مرکــزی یــا بایــد برای آنهــا پرونده

مالیاتــی تشــکیل دهیــم یــا ایــن دســتگاهها بایــد از
نظــام بانکــی کشــور ،قطــع شــود .بــا توجــه بــه مــاده

 ۱۱قانــون پایانــه فروشــگاهی کــه اعــام کــرده اســت

پذیرنــدگان یــا دارنــدگان ابزار پرداختهــا باید دارای
پرونــده مالیاتــی باشــند ،حــدود  ۵۰درصــد ،پرونــده
مالیاتی دارند.

معــاون فنــی و حقوقــی ســازمان امــور مالیاتــی بــا

بیان اینکه هنوز به این نرسیدیم که ارتباط برخط برای
گرفتــن تراکنشهــا یــا ریزتراکنشهــا را با بانــک مرکزی

داشــته باشــیم ،گفــت :ایــن امــکان بایــد ایجــاد شــود و

وب ســرویسهای الزم بایــد برقــرار شــود تــا بــه داده و
اطاعــات بانکــی حســابها دسترســی پیــدا کنیــم و بــه

موجب قانون باید این اتفاق بیفتد.

علیــزاده افزود :بر اســاس اطاعات بانک مرکزی،

بررسیهای ما نشان میدهد از حدود  ۱۲و نیم میلیون

دســتگاه ابــزار پرداخت ,حدود ســه میلیــون و  ۸۰۰هزار
نفــر بــا حــدود شــش میلیــون دســتگاه ابــزار پرداخــت،

پرونده مالیاتی نداشتند.

وی کــه در یــک برنامه تلویزیونی ســخن میگفت،

اظهــار کــرد :اگــر ســاماندهی ایــن ابــزار پرداختهــا و

شــفافیت در نظام پرداخت کشــور انجام نشــود ،امکان
ســاماندهی کامــل نظام رویــداد مالی و نظــام اقتصادی

کشور ،وجود نخواهد داشت.

علیــزاده بــا تاکید بر اینکــه باید با اصناف و اتاقها

هــم اندیشــیهایی را داشــته باشــیم ،گفــت :رئیــس
کل امــور مالیاتــی پیگیــر ایــن موضــوع اســت .اگــر ابــزار
پرداختها خارج از این سیستم فعال باشند و به نظام
رویداد مالی ،متصل نباشــند و ســازمان امور مالیاتی از

نحــوه فعالیــت آنها مطلع نباشــد ،این شــکاف موجب
فرار مالیاتی خواهد شد.

او اضافــه کــرد :تحــت هیچ شــرایطی ،تــا زمانی که

حلقــه زنجیــره ارزش افــزوده ،پــاره نشــود هیــچ مالیات
مضاعفــی را از مبــدا تولیــد یــا واردات تــا مصــرف کننده

نهایی ،بیشتر از  ۹درصد نمیگیریم.

جک دورسی از مدیرعاملی
توئیتر کنار رفت
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سخنگویدولت:سندتحولدولت،اعامعمومیمیشود
ســخنگویدولــتبــابیــاناینکــهاولویــت

دولــتحفــظکرامــتمــردماســت،گفــت:در

ســهمــاهنخســتدولــتســیزدهم۱۰۰میلیــون
دزواکســنجدیدتزریقشــدکهنســبتبهســه

مــاهقبــلازآغــازایندولتافزایــش۴۰برابری

داشتهاست.

بــه گــزارش ایرنا ،علــی بهــادری جهرمی روز

سهشــنبه در نشســت خبــری بــا ارائــه گــزارش
عملکــرد صــد روزه دولــت اظهــار کــرد :از زمــان

تشــکیل کابینه ،شــنبه آینده صدمین روز دولت
جدیــد اســت و بایــد ببینیــم دولــت در ایــن مدت

چــه گامهایــی را با موفقیت برداشــته اســت و ایا

عملکردش قابل قبول بود یا نه.

ســخنگوی دولت اضافه کرد :هرچند دولت

برنامــه و تعهــدی بــرای ارائــه گــزارش  ۱۰۰روزه
نداشــت ،اما لزوم پاســخگویی و شــفافیت دولت
بــه مــردم وبا توجه به مطالبه رســانهها دولت بر

خود واجب میداند گزارش را اعام کند و برخی

وزارتخانهها از این هفته شــروع به ارائه گزارش
میکنند.

وی بــا بیــان اینکــه بــرای ارزیابی مناســب از

عملکــرد دولــت ،بــه آغــاز صــد روز بایــد برگردیــم
زمــان تحویــل دولــت و اینکــه در چــه شــرایطی
بودیــم و االن در چــه شــرایطی هســتیم ،گفــت:

آغاز شهریور مساله و معضل اصلی کشور وضع
ناشــی از مساله کرونا بود .متاسفانه شاهد آمار

گســترده از دســت دادن  ۷۰۹شــهروند بودیم که

ایــن آمار ،تلخی زیادی برای شــهروندان داشــت.
عــاوه بــر ایــن ،تلخــی نبــود داروهــا و کاالهــای
اساســی ،نبــود واکســن و صــف صنــوف و اقشــار

مختلــف بــرای دسترســی به واکســن و حمایت از
حق حیات خود را شاهد بودیم.

بهــادری بیــان کرد :شــرایط طوری بود که به

رغــم تاهــای زیــاد دولتمــردان در آن زمان ،مردم

در دسترســی بــه ســرم عــادی هــم در مضیقــه
بودند .به واســطه ایــن مضیقهها دولت ناچار به

اتخاذ تصمیمهای سخت از جمله کاهش آزادی
عمومــی در ایــن مقطــع ،ممنوعیــت تردد شــبانه،
تعطیلــی مغازههــا در کنــار تلخی فشــار مضاعف

اقتصادی و قطعی برق در ساعت گرم شده بود.

مشکاتکشوربهشکل

ویدئوکنفرانسیحلنمیشود

جزیی از خود میدانند.

بهــادری جهرمــی افــزود :امــروز اگر مــردم با

مشــکلی مواجه میشــوند خیالشــان راحت است
کــه مقامــات عالــی دولتــی در کوتاهتریــن زمــان

ممکــن نــه از طریــق جلســه ویدئــو کنفرانســی و
گزارش پشــت میزی ،بلکه از نزدیک و در صحنه

بــه ارزیابــی مســائل میپردازنــد و صحتســنجی
میکنند و مردم مستقیم مطالبات خود را مطرح
میکنند.

ســخنگوی دولــت خاطرنشــان کــرد :امــروز

مــردم عالیتریــن مقــام اجرایــی کشــور پــس از
رهبــری را در کنــار خــود در همــه صحنههــا و

مشــکات روز میبیننــد .طبیعــی اســت مــردم
انتظار و پذیرش فاصله داشتن وزیران و مقامات
اجرایی و استانداران را ندارند.

وی بــا بیــان اینکــه امــروز مــردم امیــدوار و

وی در بخــش دیگــری از نشســت خــود بــا

مطالبهگرنــد ،گفــت :وقتــی رئیــس دولــت خــود

حوزه سیاســت داخلی امروز مــردم دولتمردان را

میکند که همه جا و در هر صحنه کنارش حاضر

نماینــدگان رســانهها یادآورشــد :بــدون شــک در

در صحنــه حاضــر میشــود از بقیــه ارکان مطالبه

در دسترس و کنار خود میبینند و دولتمردان را

باشد.

رئیــس شــورای اطاعرســانی دولت بــا بیان

اینکــه دیــوار بیــن مــردم و دولــت شکســته شــد،
گفت :در  ۱۰۰روز نخست شاهد  ۱۰سفر استانی

از ســوی رئیــس جمهــوری ،بیــش از  ۲۰۰ســفر

سندتحولدولت

هستیم.

بهــادری ادامــه داد :امروز به ســمت تصمیم

اعامعمومیمیشود

گیریهــای شــورایی و مــرد مــی کــوچ کردیــم و
شــوراهای تعطیل شــده  ۱۰ساله دوباره احیا شد

وی افــزود :نخســت مــردم بعــد رســانهها

و نخبگانی کنار هم میآیند و نشستهای منظم

شــوند و همت کنند گرهای نیســت که باز نشود.

وتصمیمگیری فردی نداریم و جمعهای مشــورتی

و بــه اعتقــاد مــن بعــد دولــت در کنــار هــم جمــع

بــا جامعــه نخبــگان شــکل گرفته اســت و تصمیم

حرکت جهادی در ســه ماه گذشــته امید و نشــاط

میشود و مردم و نخبگان پای کار حل مشکات

ســینماها ،ورزشــگاهها و مدارس اگر همه دست

ندارنــد .دولتمــردان بــا پشــتوانه کارشناســی و

قابــل وصــول خواهــد بــود .ســخنگوی دولــت بــا

ســخنگوی دولــت همچنیــن بــا یــادآوری

را خواهیــم داشــت ،گفت :ســند تحــول دولت در

تا تشــریفات زاید کنار گذاشــته شــود و دولت در

کشــور گفت :دیگر آمارســازی و گزارشســازیها

موضوعــات حــل غالب مســایل و مشــکات مردم

کار جهــادی میدانــد و هم تشــریفات زاید را کنار

صحنه شاهد صحتسنجی آمار است.

اعتقاد کارشناسان یک سال زمان میبرد.

راحتی ،حضور دارند امروز شــاهد بازگشت مردم

بازگشــته و دیــوار بلنــد میــان دولــت و مــردم

اســتانی از ســوی مقامــات در حــد وزیــر و معاون

وزیــر بودهایــم؛ یعنــی به طور میانگیــن روزانه دو
ســفر از ســوی مقامات و هر  ۱۰روز یک ســفر از
سوی رئیس جمهوری انجام شده است.

دیگرآمارسازیوگزارشسازی
رئیسجمهوریرافریب
نمیدهد

گیریهــا جمعــی و نخبگانــی اســت و ایــن باعــث

را به زندگی مردم دارد بازمیگرداند .با باز شدن

میآینــد و دولتمــردان دغدغــهای از مشــکات

در دست هم دهیم در کوتاه مدت ،همه اهداف

مشورتی در صحنه تصمیمگیری میکنند.

بیــان اینکــه بــه زودی اعــام عمومی ســند تحول

وی تصریح کرد :این حجم از کار انجام شد

اشــراف رئیسجمهــوری بــه مســائل و مشــکات

این وضع ســخت اقتصــادی هم خود را مکلف به

رئیــس جمهــور را فریــب نخواهــد داد چــون در

است وتدوین این سند مساله سادهای نبود و به

زده اســت .دولتمردان در کنار مردم با ســادگی و

وی تاکیــد کــرد :اعتمــاد مــردم بــه دولــت

وی ادامــه داد :تدویــن ایــن ســند از ابتــدای

بــه آرمانهــای قانــون اساســی در حــوزه مردمــی

برداشته شده است.

 ۳۷موضــوع جــدی و محوری کشــور کــه حل این

تشکیل دولت آغاز و در این صد روز آماده شد و

نسخه تحول دولت آماده است.

توئیتــراعــامکــردجــکدورســی،مدیرعاملاین

شــرکتازســمتخــودکنــارهگیــریمــیکنــدوپــاراگ
آگــراوال،مدیــرفنــاوریهدایــتشــرکترابــهدســت

خواهدگرفت.

بــه گــزارش ایســنا ،انتصــاب آگــراوال کــه ســابقه

حضــور  ۱۰ســاله در توییتــر دارد ،نشــان دهنــده تاییــد
ضمنی استراتژی این شرکت برای دو برابر کردن درآمد

ســاالنه تا ســال  ۲۰۲۳اســت .ارزش ســهام توییتر پس

وزیرراه:مشکاتطرحنهضتملیمسکندربودجه۱۴۰۱رفعمیشود
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه

اشــکاالتیدرقانــونجهشتولیدمســکنوجود

از انتشــار این خبر حدود  ۱۰درصد صعود کرد و با ۲.۷

داردکــهدولــتبــاهمراهــیمجلــسدرتــاش

دورســی که در ســال  ۲۰۰۶یکی از هم موسســان

اســتانهاگزارشآخرینوضعپیشــرفتنهضت

درصد کاهش بسته شد.

توییتر بود ،پس از راه اندازی اشکال جدید تولید محتوا
از طریــق خبرنامــه یــا مکالمــات صوتــی ،ایــن شــرکت را

تــرک مــی کنــد .وی همزمان مدیرعامل شــرکت اســکوئر

نیز بود.

دورســی همچنیــن ســالهای پرفــراز و نشــیب

ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ را ســپری کــرد و در

نهایت پس از حمله ششــم ژانویه به ســازمان کنگره،
دسترســی رئیسجمهــوری جمهوریخــواه بــه توییتــر را

مسدود کرد.

رئیس سازمان برنامه:
بودجه با فرض ادامه
تحریمها بسته شده است
رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهگفــتکهالیحه

بودجــه۱۴۰۱بــافــرضادامهتحریمهابســتهشــده،از

ابتــداهــمدولتگفتــهبودبرایاقتصــادبرنامهداردو
سفرهمردمرابهمذاکراتگرهنخواهدزد.

برایجبرانآندربودجه۱۴۰۱است،گفتکه

ملیمسکندرحوزهزمینوساختومشکات
موجودرابهصورتهفتگیارائهکنند.

نهضــت ملــی مســکن مأموریــت دولــت و اجــرای

مصوبــه مجلــس بــر اســاس قانــون جهــش تولید
مســکن اســت و اکنــون قســمت قابــل توجهــی از

سبد خانوار ،صرف مسکن میشود.

گــره خــورده اســت با همه تــوان خود حــل کنیم.

ایــن امــر حتمــا محقــق خواهد شــد بهویــژه اینکه
تجربــه آن در گذشــته وجــود دارد و میتوانیــم با
اصــاح نواقــض و معایــب طرحهــای گذشــته این

مشکل را برطرف کنیم.

لزومبررسیوحلمشکات
مربوطبهمسکندرحوزههای
مختلف

آمایــش تدویــن شــده از این رو ظرفیتهــای داخلی هر

وزارتخانــه گفــت :بودجــه ســال آینــده بــر مبنــای ســند

توجه قرار می گیرند.

ادامه تحریمها بســته شــده اســت تاکید کرد :ما از لغو

تحریمهــا و اســتیفای حقــوق ملت اســتقبال می کنیم،
امــا بــا توجــه ســوابق کشــورهای غربــی دوباره کشــور را
هشــت ســال معطل مذاکرات نمیکنیم تا ســفره مردم

بیش از این آسیب نبیند.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه افــزود :اگــر در

کشــور تورم کنترل شــود و فضای کار برای مردم فراهم
شــود ،قطعــا گرههــای اقتصــادی بــاز خواهنــد شــد ،در

بودجــه ســال آینده رشــد اقتصــادی  ۸درصــدی با فرض

ادامــه تحریمهــا دیــده شــده اســت .این هدف بــا توجه
بــه کنتــرل کرونــا و رکــود ناشــی از عملکــرد دولــت قبل
واقعبینانه است.

از اســتانها در این زمینه پیشــرفت بسیار خوبی

داشــتهاند و عملیــات اجرایــی فــاز اول را شــروع
کردهانــد ،اظهــار کرد :بااینحال هنوز در برخی از
استانها مشکات جدی داریم که باید بهسرعت

داریــم ایــن موضــوع را که معیشــت مــردم به آن

تعیینکننــده در کشــور دانســت و گفــت :وظیفه

راهوشهرســازی است .در این جلسات موضوعات

وی بــا بیــان اینکــه الیحــه بودجــه  ۱۴۰۱بــا فــرض

انجام شده تا به نتیجه کنونی دست پیدا کنیم.

نیــاز بــرای ســاخت  ۴میلیــون مســکن را تامیــن

بــا حضــور وزیــر امــور خارجــه و جمعــی از معاونــان ایــن

راســتا در برنامههای این ســازمان شــهرهای مرزی مورد

شده است؛ در این راستا جلسات متعددی برای

وی مســکن را موضوعــی بســیار مهــم و

یــک بخــش از تبصرههــای مهم متعلق بــه وزارت

تعامات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این

گفت :تقریبا زمین ســهمیه اول اســتانها تامین

برای رفع این مشکات تدبیری اندیشیده شود.

بــرای تصمیمگیــری دربــاره بودجــه ،اظهــار کــرد:

شــهرهای مرزی گفت :اولویت دولت ســیزدهم افزایش

بخشــی از زمیــن مــورد نیــاز در کشــور خبــر داد و

رونــد پیشــرفت ایــن طــرح ،اظهــار کــرد :مقولــه

میرکاظمی ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه در نشستی

شده است.

وی بــا مــرور آمــار و ارقــام موجــود ،از تامین

وزیــر راه وشهرســازی بــا اظهــار اینکه برخی

بررســی وضع اجرای نهضت ملی مســکن با مرور

جلســات ســهروزه دولــت از روز(ســه شــنبه)

معــاون رئیــس جمهــوری بــا یــادآوری اهمیــت

مسائل و مشکات آن بررسی خواهد شد.

رســتم قاســمی روز ســه شــنبه در جلســه

بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه ،مســعود

این مناطق در رشــد اقتصادی اســتان و کشــور مشخص

تغییــر کاربری و ســایر موضوعات مرتبط مطرح و

ایجاد بانک زمین برگزار شده است و همکاریها

وزیــر راهوشهرســازی بــا یــادآوری آغــاز

اســتان تــا ســطح شهرســتان تعییــن و ســهم هــر یک از

مختلــف در حــوزه مســکن همچون الحــاق زمین،

قاســمی بــا بیــان اینکــه بایــد زمیــن مــورد

کنیــم ،تاکیــد کــرد :این زمین یا متعلــق به وزارت

راهوشهرســازی اســت کــه در گام نخســت انجــام
میشــود و در گام دوم نیــز زمینهــای متعلــق

بــه دولــت اســت و ســومین گام نیــز در راســتای
الحاق زمینهای ملی به شهرها و شروع ساخت

در شــهرهای جدیــد و حتــی ایجــاد شــهرها و
شهرکهای جدید است.

وزیر راهوشهرســازی با بیان اینکه هماکنون

بر اســاس آمار ،برای ســاخت بیش از  ۲میلیون
واحــد مســکونی ،زمیــن در اختیــار داریــم ،گفت:
ایــن آمــار در شــهرها و اســتانهای مختلــف،

متفــاوت اســت .در برخــی از اســتانها و شــهرها
با وجود داشــتن متقاضی ،هنوز اقدامی نشــده و

در مقابل در برخی از شــهرها و اســتانها مشکل

کمبود زمین وجود ندارد.

لزومتصمیمگیری
دربارهنحوهساختمسکن
باتجربهمسکنمهر
قاســمی بــا بیان اینکه بحث زمین ،ســاخت

و نحــوه ســاخت ممکــن اســت در هــر منطقــهای

متفــاوت باشــد ،تصریــح کــرد :بایــد روی مســئله
نحوه ســاخت در قالب خودمالکان ،انبوهســازان

و تعاونیها گفتوگو و تصمیمگیری شود .تجربه
خوبی در مســکن مهر وجود دارد و اشــکاالتی که

در دوره ســاخت ایــن طــرح وجود داشــته اســت،
میتواند در دستور اصاح قرار بگیرد و در نهایت

بهترین روش انتخاب شود.

وی دربــاره طــرح اقــدام ملــی مســکن نیــز بــا

یادآوری شــروع ســاخت آن در برخی از شــهرها و
پیشــرفت حــدود  ۱۵درصــدی آن نیــز گفــت :طرح
اقــدام ملــی مســکن در طــرح نهضــت ملــی جهش

تولیــد مســکن ادغام شــده اســت و بــه عنوان یک
پــروژه ادامــه خواهــد یافــت و بدینترتیب میتوان
از ظرفیتهــای قانــون جهــش تولیــد مســکن برای

این بخش نیز اســتفاده کرد .قاســمی اضافه کرد:
حتــی تکمیــل بخشهــای باقیمانده مســکن مهر،

شهرســتانها نیــز اباغ شــده اســت .این فرصت

ایــن راســتا در برخــی از اســتانها نیز ایــن توافق

بانکهــا نیــز در قانــون موظــف بــه پرداخــت ایــن

خواهد یافت.

برای حوزه مســکن در کشــور اســتثنایی اســت و
تســهیات هســتند و در صورت ممانعت مشمول

قاسمی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت با جدیت
تمــام بهدنبــال اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن

هســتند ،تصریــح کــرد :اگــر نتوانیــم از فرصــت

تســهیات اختصــاص یافتــه بــه مســکن اســتفاده

کنیــم .بایــد بــه ســرعت کارهــا را پیــش ببریــم تــا
بتوانیم دریافت این سهم را عملیاتی کنیم.

درتاشبرایحلاشکاالت
قانونجهشتولیدمسکندر
بودجه۱۴۰۱هستیم
وی همچنیــن بــا اظهــار اینکــه اشــکاالتی در

قانون جهش تولید مســکن وجود دارد ،گفت :با

همراهی مجلس در تاش برای جبران مشکات

در بودجه  ۱۴۰۱هستیم.

قاســمی در عینحــال بــا مــرور امضــای

توافقنامه و تفاهمنامه با چند مجموعه در کشور
درخصــوص طــرح نهضــت ملــی مســکن ،تصریــح
کــرد :یکی از این مجموعهها ،بنیاد مســتضعفان

طبق قانون جهش تولید مسکن پیگیری می شود.
تســهیات نیــز بــا بیــان اینکــه  ۲۰درصد از ســهم

نهضت ملی مسکن توافق شده است.

تســهیات بانکهای کشــور به مسکن اختصاص
یافتــه اســت ،توضیــح داد :هــر ســال ایــن رقــم
متناســب بــا تــورم افزایــش خواهــد یافــت کــه

ســهم بســیار خوبی اســت؛ هماکنون به بانکها
ابــاغ شــده و ســهم هــر واحــد در اســتانها و

بنیادمسکنازبازوهایاصلی
اجرایطرحنهضتملیمسکن
است

جریمه میشوند.

اســت که حدود یکهــزار هکتار از زمینهای این

وزیــر راه و شهرســازی دربــاره موضــوع

انجام شده است و در سایر استانها نیز توسعه

بنیــاد در سراســر کشــور بــرای اســتفاده در طرح
وزیر راهوشهرســازی ســازمان اوقاف را یکی

دیگــر از مجموعههایــی بیــان کــرد کــه بــا آن بــه
توافــق رســیدهاند و اعــام کــرد :بــر اســاس ایــن

توافقنامــه میتــوان از زمینهــای ســازمان اوقاف
در کشــور برای ســاخت مســکن استفاده کرد .در

قاســمی عاوه بر این یکــی از بازوهای اصلی

اجــرای طــرح نهضــت ملی مســکن را بنیاد مســکن
انقاب اســامی معرفی کرد و گفت :بنیاد مســکن
انقاب اسامی جزو خانواده وزارت راهوشهرسازی
بهشــمار میرود که در ادوار گذشته اقدامات موثر

و مهمــی را در حــوزه مســکن کشــور و نوســازی
واحدهــای مســکونی روســتایی انجــام داده اســت.
ایــن بنیــاد در بخــش نهضت ملی مســکن نیز جزو
یاران و کمکهای اصلی است.

وی دربــاره توافــق بــا بنیــاد مســکن انقــاب

اســامی توضیــح داد :بــر این اســاس در ســاخت

واحدهــای روســتایی و در شــهرهای کوچــک و در

هــر جایــی کــه بتــوان از تــوان آن بهــره گرفت ،از
کمــک بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتفاده

خواهیم کرد.

وزیــر راهوشهرســازی ،بنیاد مســکن انقاب

اســامی را مجموعــهای توانمنــد و انقابــی بیــان
کــرد و گفــت :همــکاری بســیاری تنگاتنگــی را بــا

بنیاد مسکن انقاب اسامی برای اجرای طرحها
خواهیم داشت.

قاســمی تاکیــد کــرد :الزم اســت اســتانها

گــزارش آخریــن وضــع پیشــرفت نهضــت ملــی
مســکن در حــوزه زمیــن و ســاخت و مشــکات

موجود را به صورت هفتگی ارائه کنند.

افزایش۳.۶میلیونبشکهایتولیدساالنهنفتایراندرخلیجفارس
تولیــدنفــتایراندرخلیجفارسبااجرای

پــروژهســیری(میادیــننفتــینصــرواســفند)
روزانــه  ۱۰هــزار بشــکه در روز معــادل ۳.۶

در نشستی خبری با بیان اینکه پروژه سیری اکنون

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در میــدان نصر حتی

ســالهای گذشــته شــرکت توتــال در ایــن پــروژه ۴

بــود ،ادامــه داد :امــروز در میــدان نصــر  ۶حلقــه

کار در این بخش از خلیج فارس ،کار متوقف شد

ثقفــی گفــت :پیشــرفت  ۷۰درصــدی پــروژه

 ۷۰درصد پیشــرفت را به ثبت رســانده ،گفت :در

میلیونبشــکهدرســالافزایشداشــتهاستو

حلقه چاه حفر کرده بود اما به دلیل پیچیده بودن

بشکهدرروزبرسد.

و امکان تولید از چاهها وجود نداشت.

طبــقبرنامــهاینافزایشتولیــدبایدبه۱۲هزار
به گزارش ایرنا ،افزایش ظرفیت تولید نفت

حمیدرضا ثقفی با تاکید بر اینکه پترو ایران

سیاســی و اقتصادی در جهان به شمار میرود.از

نفت ایران وارد توسعه پروژه سیری شد ،افزود:

هــر کشــوری به عنوان یکــی از ابزارهای چانهزنی
همیــن رو ایــران نیز همــواره تاش کرده تا عاوه
بــر حفظ ظرفیــت موجود ،گامهای اساســی برای
افزایش تولید و صادرات نفت خود بردارد.

مدیرعامــل شــرکت حفــاری دیریلینــگ

اینترنشــنال لیمیتــد (زیــر مجموعه پترو ایــران و از
شــرکتهای تابعه شــرکت ملی نفت) روز گذشته

به عنوان یکی از شــرکتهای تابعه شــرکت ملی
تنهــا بــا احیــای یــک چــاه کــه از ســال  ۹۰از مــدار
خارج شده بود و حفاری  ۴هزار و  ۱۶۵متری در

میــدان اســفند (یکی از بخشهای پروژه ســیری)

روزانه  ۲هزار و  ۷۵۰بشکه به تولید نفت و ۱.۷

میلیون فوت مکعب به تولید گاز ایران در خلیج
فارس افزوده شد.

یــک متــر حفــاری بعــد از انقــاب اتفــاق نیفتــاده

چاه تحویل شرکت نفت فات قاره شده است.

سیری در حالی به ثبت رسیده که تنها  ۲۸درصد

از پروژه تامین مالی شده است.

وی بــا یــاداوری اینکــه تاکنــون بــا اجــرای

طرحهــای توســعهای  ۱.۵میلیــون بشــکه نفت از

این  ۲میدان اســتخراج شــده ،افزود :تا به امروز
ارزش تولیــد نفــت از این پــروژه از کل بودجه آن

بیشتر بوده است.

بــه گفتــه ثقفــی در حــال حاضــر کل تولیــد

نفــت منطقــه ســیری حــدود  ۳۵هــزار بشــکه در

روز است که  ۱۰هزار بشکه آن مربوط به توسعه

دو میدان نصر و اسفند میشود.

وی بــه جابهجایــی یکــی از دکلهای حفاری

شــرکت بــه موقعیــت میــدان نصــرت پرداخــت و

گفــت :میــدان مشــترک نصرت در خــارج از پروژه

ســیری قــرار دارد اما برای افزایــش ظرفیت تولید
نفــت ایــران در خلیج فــارس ،دکل حفاری در آن

موقعیت قرار میگیرد و قرار اســت  ۳حلقه چاه

در آن میدان احیا و تولیدی شود.

ثقفی ادامه داد :گاز تولید  ۲چاه سیری به

عنــوان خوراک ان .جی .ال ســیری در نظر گرفته

وی تعداد دکلهای موجود در شــرکت را ۳

دکل عنوان کرد و گفت ۲ :دکل ملکی و یک دکل
اجارهای است و در روزهای آینده یکی از دکلها

در میدان مشترک فروزان مستقر خواهد شد.

ثقفــی از بومیســازی تعمیــر پایههــای

دکل حفــاری در کشــور خبــر داد و افــزود :تعمیر

پایههــای دکل حفــاری تــا پیــش از این در کشــور

انجــام نمیشــد و برای تعمیر هــر دکل حداقل ۵

میلیون دالر هزینه میشد.

وی ادامــه داد :بــه دلیل تحریمها اما امکان

شــده و اکنــون تولیــد روزانــه گاز در این بخش ۴

تعمیــر پایههــای دکل در ســایر کشــورها وجــود

از این گاز در ســکو به عنوان ســوخت به مصرف

دکلهــای حفــاری را در موقعیــت دریــا تعمیــر

میلیــون فوت مکعب برآورد میشــود که بخشــی
میرســد و بخشــی نیــز بــا خــط لولــه  ۱۰اینــچ بــه

خشکی منتقل میشود.

نداشــت و بــا توجــه بــه نیــاز کشــور ،پایــه یکی از
کردیم و توانســتیم به دانش فنی آن دســت پیدا

کرده و آن را بومی کنیم.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:
درج نام شرکتهای ایرانی در بورس سوریه

کوتاه از بانک و بیمه

تاکید مدیرعامل بانک ملی
بر حرکت به سمت
بانکداری جامع
مدیرعامل بانک ملی در نخستین جلسه پایش و

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس

ســرمایه ایران ،فرصت بســیار خوبی را فراهم

باید به سمت بانکداری

صنعتــی کشــورمان در بازار ســرمایه ســوریه

فناوریهــای تخصصی ،همــکاری عمیقی بین

گــزارش

به گزارش بازار ،محمدرضا پورابراهیمی

پور ابراهیمی در ادامه همکاری تهران و

محمدرضــا

ســفر کــرده اســت ،ایــن مطلــب را در دیدار با

خواســتار شــد و آمادگی خود را برای همکاری

بررسی عملکرد واحدهای بانک در تهران تاکید کرد که
در سایت روزنامه بخوانید:

جامع برویم.
بــه

روابطعمومــی

شورای اسالمی ایران از درج نام شرکتهای
خبر داد.

بانــک

که به همراه وزیر صمت کشورمان به سوریه

فرزیــن ،اظهار کرد :باید

عابــد فضیلــه ،رئیس ســازمان بورس ســوریه

طــور کامــل رصــد کنیــم

او پیشــنهاد کرد تا بورس کاالی مشترک

ملــی،

کرده است که ضمن تبادل این دانش فنی و

این دو بازار سرمایه شکل گیرد.

دمشق ،استمرار فعالیت بورسهای کاالیی را
در زمینه تامین نیاز مواد اولیه صنایع سوریه

بانکــداری شــرکتی را به

بیان کرد.

و ســاختار بانکــداری

ایــران و ســوریه بــا همکاری مراجــع ذیربط در

او بــا تاکیــد بــر جــذب منابــع در بانــک اظهــار کرد:

بــه گفتــه پــور ابراهیمــی هماکنــون 30

رئیــس ســازمان بــورس ســوریه تصریــح

دارنــد ،و حضــور شــرکتهای ایرانــی موجــب

تهران که بهزودی انجام میشود ،از نهادهای

سرمایهگذاری و بانکداری ثروت راهاندازی شود.

واحدهــا بایــد تمــام تــاش خــود را برای جــذب منابع به
مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه باید خود را

عمیق شــدن بازار ســرمایه سوریه و همچنین

برای اجرای طرح ملی مسکن و سایر تکالیفمان آماده

کمــک بــه فعالیــت تولیــدی ایــن کارخانههــا و

کــه تســهیات خوبی را نیــز پرداخت کند .امید داریم به

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس

کنیــم ،تصریــح کــرد :بانکــی منابع خوب خواهد داشــت
ســطح تعادلــی دســت یابیــم کــه بتوانیم ســهم خود در

دو طــرف در ایــن دیــدار بر لزوم توســعه

همکاریهــای اقتصــادی بــه ویــژه مشــارکت
بازارهای سرمایه دو کشور تاکید کردند.

دو کشور تاسیس و راهاندازی شود.

شرکت در بورس اوراق بهادار سوریه فعالیت

ویژه در ماههای پایانی سال به کار گیرند.

از راه بورس کاالی ایران اعام کرد.

بنگاههای اقتصادی میشود.

کــرد :در ســفر هیــات اقتصــادی ســوریه بــه

بــازار ســرمایه ایران بازدیــد و در زمینه انتقال

در ادامــه ایــن دیــدار بــا یــادآوری تجربه باالی
نهادهــای بــازار ســرمایه ایرانــی خاطــر نشــان

کرد :امکانات ،ظرفیتها و نرمافزارهای مورد
استفاده در بخشهای مختلف مدیریت بازار

تجربیات بازارهای بورس و سرمایه کشورمان

بــه ســوریه یادداشــت تفاهمــی را بــه امضــاء
میرسانند.

دســت و پنجــه نــرم میکنــد کــه امیدواریــم بتوانیم این

مشــکات را مرتفــع کنیــم و بانک بــه جایگاه اصلی خود
که همان ارائه خدمات مالی ارزنده به تمام اقشار مردم
است ،بازگردد.

پرداخت بیش از  673هزار
میلیارد ریال تسهیالت
به بخشهای مختلف
اقتصادی از سوی بانک رفاه
بانــک رفــاه با پرداخت بیش از  673هزار میلیارد

ریــال تســهیالت بــه بخشهــای مختلــف اقتصــادی در
7ماهه ابتدایی سال جاری ،به سهم خود گامی بلند در
راستای تحقق اهداف شعار سال «تولید؛ پشتیبانیها
در سایت روزنامه بخوانید:

مانعزداییهــا»

و

برداشته است.
بــه

روابطعمومــی

گــزارش
بانــک

رفــاه ،ایــن تســهیات با

هــدف حمایــت از تولید

ملــی بــه بخشهــای
اقتصــادی

مختلــف

شــامل آب و کشاورزی،

صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان ،خدمات ،بازرگانی

و ...پرداخت شده است.

براســاس ایــن گــزارش ،بانــک رفــاه همچنیــن

بــه منظــور اشــتغالزایی و حمایــت از بنگاههــای

اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور از ابتدای سال
جــاری تا اواســط آبان ،بیــش از 4800میلیارد ریال
تســهیات به بنگاههای کوچک و متوســط پرداخت

کرده است.

ایــن گــزارش میافزایــد ،بانــک رفــاه همچنیــن بــا

هــدف تســهیل مبــادالت اقتصادی و به تبــع آن حمایت

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس :انتشار
اوراق شرکتی کاهش یافت
بــه گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی

ســازمان بورس ،سال گذشــته میزان انتشار

اوراق شــرکتی  36هــزار میلیــارد تومــان بــود

که امســال به  11هزار میلیارد تومان رســیده
اســت که این عدد متاسفانه از سال گذشته

تــا امســال کاهــش یافــت کــه بــرای مــا قابــل

قبول نیست.

تامین شده است.

او ادامــه داد :در ســال گذشــته میــزان

انتشــار اوراق خزانه اسامی  43هزار میلیارد
تومان بوده است.

بــازار بدهــی گفــت :امســال دولــت 15۲هــزار

خصوصیســازی دربــاره بــازار اوراق بدهــی در

او درباره گســترش و تعمیق بازار بدهی

بــه امروز بــه  397هزار میلیارد تومان رســید

هزار میلیارد تومان آن مربوط به اسناد خزانه

تامیــن مالــی دولــت در ســال جــاری از طریــق

مربوط به اوراق خزانه بود و  34هزار میلیارد

شرکتهای تامین سرمایه هستند.

بازار سرمایه افزود :در سال  99اوراق دولتی

مدیرنظــارت بــر نهادهــای مالــی دربــاره

بــه گــزارش ایلنــا ،میثــم فدایــی در

بازار ســرمایه گفت :بازیگر اصلی بازار بدهی

 ۲75هــزار میلیــارد تومــان بــود که امســال تا

فدایــی تاکیــد کــرد :بــه وزارت اقتصــاد

یعنی شــاهد رشــد  130درصدی د ر این آمار

میلیــارد تومــان از طریــق اوراق بدهــی تامیــن

هشــتمین نمایشــگاه بانــک بــورس بیمــه و

فدایــی دربــاره مانــده اوراق بدهــی در

اعــام میکنــد باالتــر رفتــه اســت و شــاهد

مالــی داشــت که 106هــزار میلیــارد تومان آن

تومــان ســهم اوراق مراهبــه اســت و  11هــزار
میلیــارد تومــان هم اوراق ســلف منتشــر شــد
به معنایی دیگر 45 ،هزار میلیارد تومان این

هســتیم که البته بخشــی عمدهای از آن 178
اسامی است.

وارد میکنــد انتشــار بــدون رکــن بازارگــردان
اســت و ســیگنالی کــه اســناد خزانــه بــه بازار

تومــان بــود اما اکنون اعداد بســیار متفاوت و
مدیــر نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان

ضعف ما در این زمینه اســت که شهرداریها

میشــوند توجــی بــه نــرخ اوراق ندارنــد گاهی

یــک ســری از سیاســتها را از جملــه نحــوه و

مالــی  860میلیــارد تومانــی از بــازار ســرمایه

بورس ادامه داد :امروز بازار سرمایه میتواند
حجــم انتشــار اوراق را تعییــن کنــد و اعــداد

تامین مالی از طریق اوراق باال رفته است.

او بــا بیــان اینکه در ســال گذشــته حجم

تامیــن مالــی دولتــی از طریــق اوراق 183هزار
میلیــارد تومــان بــود گفــت :در ســال گذشــته

تامیــن مالــی از طریــق انتشــار اوراق خزانــه،

ســلف ،اوراق مراهبــه و اوراق منفعــت بــه
183هــزار میلیارد تومان رســید کــه  130هزار
میلیــارد تومــان اوراق مراهبــه بــود یعنــی این

رقم به صورت نقد برای دولت از بازار سرمایه

در ایــن زمینــه امســال فقــط موفــق بــه تامین
بودنــد در حالــی کــه ایــن عــدد در تمــام دنیــا
اعداد باالیی است و مارکت بسیار گستردهای

دارد.

او دربــاره حجــم انتشــار اوراق شــرکتی

اضافــه کــرد :در ســال گذشــته میــزان انتشــار

اوراق شــرکتی  36هــزار میلیــارد تومــان بــود
کــه امســال بــه  11هزار میلیارد تومان رســیده
اســت که این عدد متاســفانه از سال گذشته

تا امسال کاهش یافته که برای ما قابل قبول
نیست.

تامین مالیها با مشکل برخورد میکند.

او همچنیــن دربــاره حجــم معامــات

مهمتریــن آســیبی کــه خزانه اســامی به بازار

فدایی درباره تامین مالی شهرداریها از

بسیار افزایش یافته است.

اوراق شرکتی داشته باشد در غیر این صورت

در بــورس و فرابــورس  1463هــزار میلیــارد

کــرد :مکــررا بــه وزارت اقتصــاد اعــام کردیــم

وقتــی اســناد خزانــه را بــه دســت پیمانــکاران

طریــق بــازار بدهــی اظهــار کــرد :یکــی از نقاط

لحاظ سازوکار یا ارکان نباید تفاوتی با انتشار

مدیــر نظــارت بــر نهادهــای مالــی تاکیــد

از ســال  9۲تــا بــه امــروز گفــت :در ســال 9۲

مانــده اوراق بــازار ســرمایه 30هــزار میلیــارد

اعام کردیم که فرآیند انتشار اوراق دولتی از

اوراق بدهی در بازار ســرمایه گفت :از ابتدای

دو اوراق بوده که به صورت نقد از بازار خارج
شده است.

عرضههای غیرموفق هستیم.

سرمایه میدهد بسیار اثرگذار است.

مدیرنظــارت بــر نهادهــای مالــی افــزود:

میدهیــم و آنهــا بــا تــورم دو رقمــی مواجــه
بــرای پیمانــکاران در فــروش اوارق نــرخ ۲6
درصــد و  30درصــد تفاوتــی نــدارد .بنابرایــن
معتقدیــم مارکــت اســناد خزانــه بلــوغ یافتــه
نیست.

امســال مجمــوع حجم معامــات اوراق بدهی

تومــان بــوده کــه از ایــن عــددد  1373هــزار
میلیــارد تومــان مربــوط بــه معامــات عمــده
است.

فدایــی افزود :همچنیــن حجم معامات

بلوکــی در بــورس 17هــزار میلیارد تومان و در

فرابــورس 10هــزار میلیــارد تومــان بــوه اســت

همچنیــن مجمــوع اوراق خــرد در بــورس 4
هــزار میلیــارد و در فرابورس  54هزار میلیارد

تومان بوده است.

او دربــاره کاهش انتشــار اوراق شــرکتی

گفــت :در حالــی که در ســال گذشــته انتشــار

فدایــی دربــاره اوراق مراهبــه و اوراق

اوراق شــرکتی  5۲هــزار  400میلیــارد تومــان

گفــت :فرضیــه اشــتباهی از ســال  96در حال

کــه ایــن کاهش حجم معامــات برای ما قابل

مشــارکتهایی کــه دولــت منتشــر میکنــد
انجــام اســت کــه ایــن اوراق بــدون بازارگردان
متعهــد پذیرهنویــس منتشــر میشــود که یک

نقطــه ضعفــی اســت و آن را بــه حــدی رواج

دادنــد کــه امــروز نــرخ بهــره مــورد انتظــار
صندوقهای سرمایهگذاری از نرخی که دولت

بوده امسال به  5۲هزار میلیارد رسیده است

قبول نیست.

فدایــی گفــت :در ســال گذشــته مانــده

اوراق بدهــی برای شــهرداریها 5750میلیارد

تومــان بــوده کــه امســال بــه  6600میلیــارد
تومان رسیده است.

ابتدایی سال  ،1400صادر کرده است.

بانــک رفــاه بهعنــوان یــک بانــک اجتماعــی ،در

ســالهای اخیــر عــاوه بر ارائــه خدمات مرســوم بانکی،

اقدامــات بســیار گســتردهای نیــز در حــوزه مســئولیت

اجتماعــی داشــته اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه

پرداخت تســهیات قرضالحســنه اشتغالزایی و ازدواج

بانکها به افشای اطالعات انواع سرمایهگذاری در بازار
سرمایه ملزم شدند
به گفته رئیس اداره نظارت بر ناشــران

آنهــا برداشــته شــد ،گفت :با توجــه به تأکید

اطاعاتی که به سرمایهگذاران داده میشود،

پذیرفتهشــده در بورس ملزم هســتند عالوه

راســتای ارتقــای هــر چــه بیشــتر شــفافیت

دنبال میشود».

و تهیه جهیزیه اشاره کرد.

گــروه مالــی ســازمان بورس ،همــه بانکهای

رتبه پنجم بانک توسعه
تعاون در تراکنشهای
الکترونیکی کارتخوان

بــر افشــای اطالعــات مربــوط بــه تســهیالت

پرداختی به مشتریان و سپردههای دریافتی
از آنها ،اطالعات مربوط به سرمایهگذاری در

اوراق بدهی و ســرمایهگذاری در ســهام را به

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در
و کیفیــت اطاعــات افشاشــده ناشــران،

اولیــن گام در ایــن راســتا در گروه بانکها و

مؤسســات اعتباری برداشته شد.

از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در این راســتا

محتــوای اطاعــات گــزارش فعالیــت ماهانــه

بــه گــزارش ایرنــا از ســنا ،ســعید

بــه بازار را منشــاء اصلی ثبــات در آن خوانده

بر اســاس رتبهبندی اعالم شــده از ســوی شرکت

هفته جاری با تغییرات گسترده در محتوای

اعتمــاد ســهامداران خــرد و عمــده بــه بــازار

کــه در حــوزه خدمــات پذیرندگــی ابزارهــای پذیــرش

مهمی در راســتای ارتقای شفافیت اطاعاتی

در سایت روزنامه بخوانید:

الکترونیکــی کارتخــوان
بــه مشــتریان و فعاالن

اقتصــادی،

خدمــات

پرداخــت الکترونیکــی

ارائه میدهد.
بــه

روابطعمومــی
توســعه

گــزارش
بانــک

تعــاون،

بــر

اساس بولتن اقتصادی

شــاپرک ،بانک توســعه تعاون توانســته اســت به مدد
مشــتریمداری و ارائــه خدمــات مناســب و بهرهگیــری
از نیــروی انســانی متخصص ،در رتبهبندی اعامشــده
بانکهــای کشــور در شــهریور ســال جــاری ،باالتــر از

بســیاری از بانکهای باســابقهتر و عمومی کشــور قرار
گیــرد تــا جایــی که بــر اســاس رتبهبندی اعامشــده از

ســوی شــرکت شــاپرک در بولتــن شــهریور بــر اســاس

شــاخص هیرشــمن بانــک توســعه تعــاون پنجمیــن

واشــقانی فراهانــی بــا بیــان اینکــه از ابتدای
گزارشهــای فعالیــت ماهانــه بانکهــا گام

بوده است.

بــه گــزارش عصــر

در سایت روزنامه بخوانید:

اقتصاد ،حمید کردبچه،

در

نشســت

خبــری

نهــم آذر بــا اصحــاب
رســانه گفــت :ضریــب

نفــوذ بیمــه در ایــران
۲.6درصــد برآورد شــده

درصورتیکــه میانگیــن

ایــن شــاخص در جهــان 7درصد اســت و ســهم ایــران از

حق بیمه جهانی تنها ۲.۲درصد است.

کردبچه درباره بیست و هشتمین همایش بیمه و

توسعه با عنوان «نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی

بــا محوریــت تحول دیجیتال» گفت :این همایش به دو

صــورت حضوری(مدیــران ارشــد صنعــت بیمــه) و آناین

(ســایر عاقهمنــدان) در روزهــای ســیزدهم و چهاردهــم
جاری در مرکز همایشهای بینالمللی دانشــگاه الزهرا
او افــزود :ایــن همایــش بــا رویکــرد دیجیتالــی و با

محورهــای مختلفــی نظیر نکوداشــت روز بیمه ،مباحث
کارشناســی و برگــزاری پنلهــای تخصصــی برگــزار

میشــود و مقامات ارشــد اقتصادی به طرح دیدگاههای

خــود میپردازنــد .نشســت صبــح روز نخســت همایــش

بــه برنامههــای عمومــی و گفتمــان سیاســتگذاران و
تصمیمســازان صنعــت بیمــه اختصــاص دارد و پــس از
آن کارگروههــا و کمیتههــای تخصصــی بخــش پنلها را
مدیریت خواهند کرد .همچنین معرفی مدیران شایسته
صنعــت بیمه ،انتخاب چهره مانــدگار ،برگزیدگان کتاب

ســال ،تجلیــل از خانــواده جانباختگان صنعــت بیمه در

دوران کرونــا ،جشــنواره بیمــه و رســانه و برنامههــای

متنوع دیگر در حاشیه این همایش برگزار میشود.

به گفته رئیس پژوهشــکده بیمه ،در حاشــیه این

همایش ،نمایشگاه جانبی از دستاوردهای صنعت بیمه

نیز برگزار میشــود که در آن بیمه مرکزی ،پژوهشــکده

بیمــه ،ســندیکای بیمهگــران ایــران ،صنــدوق بیمــه
کشاورزی و 10شرکت دانشبنیان ،محصوالت ،خدمات،
فعالیتهــا و نوآوریهــای خــود درحوزههــای مختلــف
صنعت بیمه را طی دو روز به نمایش خواهند گذاشت.

تمامی برنامههای همایش به صورت زنده و مستقیم از

طریق وبسایت همایش به آدرس ،seminar.irc.ac.ir
صفحــه پژوهشــکده بیمــه در آپــارات و صفحــات
اینســتاگرام بیمه مرکزی ،پژوهشــکده بیمه ،ســندیکای

بیمهگــران و شــرکتهای بیمــه پخــش خواهد شــد و به

همــه شــرکتکنندگان اعــم از مدعویــن و مخاطبانی که
بعــد از ثبتنــام از طریــق وبســایت همایش به صورت

مجازی در برنامههای همایش شرکت میکنند ،گواهی
حضور اعطا میشود.

معرفی خدمات سوپرمارکت
مالی دی در نمایشگاه
اینوکس کیش
نشست معرفی خدمات سوپرمارکت مالی دی در

اطاعــات منتشــر شــده شــرکتها بــر کدال و

کدال افشا میشود.

واشــقانی فراهانی تاکید کرد :با تفکیک

اطاعــات مربــوط بــه درآمدهــا و هزینههــای

مرتبــط بــا عملیــات از اطاعــات مربــوط بــه

اطاعاتــی همه شــرکتهای تحت نظارت این
اداره در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و در
تعامل با ســایر نهادهای سیاستگذاری نظیر

بانــک مرکــزی و بیمــه مرکــزی و  ...در دســت
اقــدام اســت کــه به مــرور زمان و بــا عملیاتی
شــدن برنامههــای یادشــده بــه اطــاع فعاالن

بازار سرمایه خواهد رسید.

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک دی ،در حاشــیه

برگــزاری

نمایشــگاه

بانــک ،بــورس و بیمــه

در سایت روزنامه بخوانید:

جزیــره کیش مســئوالن
و مدیــران گــروه مالــی

دی ،بیمــه دی ،شــرکت
کارگــزاری دی ،شــرکت

خدمــات ارزی و صرافی
دی و شرکت امید بنیان

بــه بحــث و گفتوگــو

دربــاره خدمــات و امکانــات ســوپرمارکت مالــی ،بیمــه و

خدمات کارگزاری و صرافی بانک دی خواهند پرداخت.

محورهــای ایــن دو نشســت معرفــی خدمــات

ســوپرمارکت مالــی ،بیمــه ،خدمات کارگــزاری و خدمات

صرافی دی است که مسئوالن و مدیران گروه مالی دی
به ارائه توضیحاتی در زمینه خدمات متنوع شرکتهای

تابعه گروه خواهند پرداخت.

امضای تفاهمنامه بین سازمان
نظام مهندسی و بیمه میهن
تفاهمنامــه همکاری فیمابین ســازمان نظام مهندســی

بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان تامیــن

گفــت :بــهزودی بیــش از  80درصــد پرتفــوی

در ادامــه ایــن نشســت ،امیــر عبــاس

او افــزود :گــروه مالــی غدیــر بــا دارایــی

بــه گــزارش روابطعمومــی بیمــه میهــن ،بر اســاس

 ۸0درصد پرتفوی وغدیر بورسی خواهد شد

اهتمــام ایــن مجموعــه بــه شــفافیت اســت و

غدیــر از عرضــه اولیــه برخــی زیرمجموعههای

شــرکتهای مهمــی در وغدیــر اســت و

کــه بــا حضــور رســول

غدیــر» در ســال آینــده یکــی از بزرگتریــن

ابراهیــم

حمیــدی،

را شاهد باشیم .حسینی تاکید کرد :مجموعه

مهدی گشــادرو ،معاون

تکلیفــی کــه از طــرف صنــدوق بازنشســتگان

محــل ســازمان نظــام

خــود را بــر افزایــش بازدهــی متمرکــز کــرد

رســید ،بیمه میهن بیمهنامههای مسئولیت ،مهندسی،

درمجموعه شرکتهای وغدیر مواجه هستیم

اتومبیــل ،حــوادث و عمــر و ســرمایهگذاری صــادر و در

کدال منتشر شده است.

ساختمان کشور قرار خواهد داد.

اجتماعــی نیروهای مســلح ،بهزودی بیش از
و ایــن نشــاندهنده اهتمــام این مجموعه به

شفافیت است.

بــه گــزارش ایلنــا ،امیــر نجفیپــور در

هشــتمین

نمایشــگاه

بینالمللــی

بانــک

بــورس بیمــه و خصوصیســازی دربــاره وضــع

اقتصــادی ،خدمــات پذیرندگی در حوزه ابزار کارتخوان
بر اســاس شــاخص هیرشــمن ،این رتبه بر اساس

او بــا بیــان اینکــه حجــم تامیــن مالــی

میشود.

یافته در صورتیکه تولید ناخالص ما کمتر از یکدرصد

بیمهای و حرفهای برای هر یک از اعضای این ســازمان

یعنــی بازنشســتگان نیروهــای مســلح شــاهد

نســبت میــان کارت و شــاخص پذیرندگــی محاســبه

بیمه در ایران نسبت به سال گذشته  ۸درصد افزایش

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ،برخی زیرمجموعههای شرکت سرمایهگذاری غدیر
بعد از سالها از زیان خارج شدهاند

بانکی است که در حوزه خدمات پذیرندگی هر یک از

ارائه میدهد.

میشــود .پیگیری شــفافیت اطاعــات مالی و

بهبود خواهد یافت و تمام فعالیت بانکهای

مالــی ســازمان بــورس بیــان کــرد :برنامههــای

«بهزودی بیش از  ۸0درصد پرتفوی وغدیر بورسی میشود»

ســودآوری «وغدیــر» گفــت :ســازمان تامیــن

ابزارهــای پذیــرش الکترونیکــی بــه مشــتریان و فعاالن

و گفتــه بــود« :ثبــات در بازار باعث بازگشــت

ماهانه بانکها افزایش یابد.

مهمــی در خصــوص افزایــش شــفافیت

مالــی ســازمان بــورس افــزود :بــا تغییــر در

بــازار ســرمایه بــه صــورت ماهانــه در ســامانه

صورت ماهانه افشا کنند.

قابلیت اســتفاده از اطاعات گزارش فعالیت

رئیــس اداره نظــارت بــر ناشــران گــروه

مجیــد عشــقی ،رئیس ســازمان بورس و

اوراق بهــادار چنــد روز قبــل بازگشــت اعتمــاد

تســهیات و ســپردهها ســعی شــده اســت تــا

رئیــس اداره نظــارت بــر ناشــران گــروه

بانکهــا ،شــفافیت اطاعاتــی در این صنعت

شــاپرک ،بانــک توســعه تعــاون پنجمیــن بانکــی اســت

بــه گفتــه رئیــس پژوهشــکده بیمه ،ضریــب نفوذ

نمایشگاه اینوکس جزیره کیش برگزار میشود.

از رونــق اقتصادی کشــور ،حــدود 37هــزار ضمانتنامه
ریالــی بــه ارزش حدود 84هــزار میلیارد ریال در 7ماهه

رئیس پژوهشکده بیمه:
ضریب نفوذ بیمه  ۸درصد
رشد کرد

با همکاری تمامی ارکان صنعت بیمه بر پا خواهد شد.

بازار بانکی را حفظ کنیم.

فرزین ادامه داد :بانک ملی با مشکات عدیدهای

کوتاه از بانک و بیمه

اجتماعــی و ســهامداران اصلــی ایــن ســازمان

سودآوری جهشی این مجموعه هستند.

انجامشــده در ایــن گــروه بــا مجمــوع تامیــن
مالی انجامشده در کشور قابل قیاس است،

وغدیر بورسی خواهد شد و این نشاندهنده
زمانــی کــه شــفافیت در مجموعــهای افزایــش
مییابــد ،عمــا فســاد کاهــش مییابــد واگــر

بتوانیــم معضــل فســاد کــه گریبــان اقتصــاد

کشــور را گرفتــه ،کاهــش دهیــم یقینــا از
هدررفتها هم جلوگیری می شود.

حســینی ،مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری
این هلدینگ خبر داد و اظهار کرد :پیشبینی

میشــود در ســال  1404ســهم «گــروه مالــی

غدیــر» در ســودآوری شــرکت ســرمایهگذاری

غدیر به ۲0درصد افزایش یابد.

او ادامه داد :شرکت سرمایهگذاری غدیر

امیــر نجفیپــور ادامه داد :عــاوه بر این

بزرگترین هلدینگ چند رشتهای کشور است

امــروز اتفــاق مهمــی در هلدینــگ ســاختمانی

گذشته  8برابر شد و با بازدهی باال بخشی از

تامیــن مالیها و بورســی شــدن این مجموعه
ایــن مجموعــه رخ داده و ایــن مجموعــه وارد
صنعتیسازی ساختمان شده است.

عرضه اولیه برخی زیرمجموعهها

و حجــم دارایــی گروه مالی غدیر در یک ســال
سود تامینی وغدیر را به خود اختصاص داد و

پیشبینی میشــود در سال  ١4٠4سهم گروه

مالی غدیر در ســودآوری ســرمایهگذاری غدیر
به  ۲0درصد افزایش یابد.

ســاختمان کشــور و بیمه میهن در راستای تجمیع امور

بیمهای و با هدف توسعه تعامالت و ارائه پوششهای
و خانواده درجه یک آنها به امضای طرفین رسید.

٢٠هــزار میلیــارد تومانــی امــروز ســهامدار

مفــاد ایــن تفاهمنامــه

امیدواریــم بــا بورســی شــدن «گــروه مالــی

آریانپــور ،سرپرســت،

عرضهها در حوزه شــرکتهای ســرمایهگذاری

رئیــس هیئــت مدیــره و

ســرمایهگذاری غدیر در ســال  1400بر اساس

فنــی ایــن شــرکت در

نیروهای مســلح برعهــده دارد ،محور فعالیت

مهندســی بــه امضــاء

و امســال بــا ســودآوری تقریبــا دو برابــری

عیوب اساسی و پنهان ساختمان ،باربری ،آتشسوزی،

کــه گزارشهــای مربــوط به این ســودآوری در

اختیــار اعضــا و متقاضیــان ســازمان نظــام مهندســی

در سایت روزنامه بخوانید:

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
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پیشنهاد تحول اقتصادی به وزارت اقتصاد
با استفاده از طـــرح تهـاتــر کارت

پروژه آنـدسازی ایرالکو در انتظارمهیا شدن زیرساختها

مدیــر عامل شــرکت بازار تهاتر ایرانیــان از ارایه

طــرح تهاتــر کارت بــه عنــوان یکی از مدل هــای ارزان
قیمــت و پیشــروی تامیــن مالی بــه وزارتخانه اقتصاد

خبر داد.

مدیر عامل شرکت بازار تهاتر ایرانیان از ارایه طرح

تهاتر کارت به عنوان یکی از مدل های ارزان قیمت و
پیشــروی تامین مالی به وزارتخانه اقتصاد خبر داد و

تاکید کرد :با توجه به سیاست دولت مبنی بر تامین

مالی توسعه اقتصادی از طریق روشهای کم هزینه و کم
خطر با اثربخشی خوب،خوشبختانه مدل تهاتر کارت

با اقبال خوبی از ســوی فعاالن اقتصادی مواجه شــده
که درنهایت مقرر شــد طی نشســتی مشــترک با وزیر
اقتصاد،جزییات تهاتر کارت تبیین شود.

بــه گــزارش جمــاران ،دکترعالءالدیــن ختایــی در

حاشــیه اجالس سراسری تجلیل از سرآمدان اقتصاد

ایران در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق ابتدا
به بیان مقدمهای درباره جزییات این اجالس پرداخت
و گفت:برگــزاری ایــن اجــالس فرصت مناســبی بود تا

متدهای روز دنیا در حوزه فروش و راهکارهای توسعه و
دسترسی به بازارها و ایجاد فضاهای جدید که منجر به

افزایش تولید می شود مورد بررسی قرار گیرد.

وی بــا بیــان اینکه شــرکت بــازار تهاتــر ایرانیان به

عنــوان یکــی از مجموعــه هــای پشــتیبان تولیــد در این

اجالس حضور یافت؛ تاکید کرد :هر چند که هدف اصلی

برگزاری این اجالس ،تجلیل از سرآمدان اقتصاد کشور
بــود امــا با توجه به حضور نماینــدگان مجلس ،اعضای

هیات رییسه دانشگاه ها و نیز معاون وزیر امور اقتصاد
و دارایــی در ایــن اجالس،زمینــه مســاعدی بــرای تبادل

تجربیات در امر مکانیزمهای جدید مالی فراهم شد.

تهاتــر کارت بــا معــاون وزیــر اقتصــاد ،مقررشــد کــه با

اظهارداشت :روش تهاتر،فاقد آثار تورمی است و اجرای

اجرایــی کــردن تهاتــر در فضــای کســب و کار تشــریح

مالیاتی بنگاه ها تسویه شود بلکه همراه با درآمدزایی

برگزاری نشست مشترک با وزیر اقتصاد،شرایط برای
شود .

وی با ذکرمثالی ادامه داد :به عنوان مثال در حال

حاضر سیســتم بانکی به عنوان یکی از مجموعههای

آن نــه تنهــا باعــث می شــود بســیاری از بدهی های

خواهد بود .به عنوان مثال ممکن اســت کارخانه ای
علی رغم تولید محصول،ا قادربه تسویه بدیهی های

بانکی خود نباشد.ختایی تاکید کرد :با مکانیزم تهاتراین

وزارت اقتصــاد با چالش امالک مازاد مواجه اســت.در

امــکان فراهم خواهد شــد که بدیهــی بانکی این نوع

معضل ،راهکار تهاتر است و با اطمینان می توان گفت

مقابل ،محصوالت کارخانه به اعضای شبکه تهاتر در

حالی که یکی از ساز و کارهای اثربخش برای حل این
کــه بــا اتــکاء به ایــن روش می توان از انباشــت امالک

مازاد بانکها جلوگیری کرد.مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان

کارخانجات را با اوراق خرانه تسویه کنیم و سپس در
تهران و نمایندگی های استانی انتقال داده می شود
و تهاتــر صــورت می گیرد و بدیــن ترتیب بدون جابه

دکترختایــی اظهارداشــت :در حاشــیه اجــالس

خاطرنشان کرد :در دولت قبل ،طرح تهاتر با استقبال

جایی نقدینگی  ،بدیهی بنگاه های اقتصادی پرداخت

نوین که سبب برون رفت از رکود اقتصادی و کاهش

که آیین نامه ضد تحریم مربوط به آن نیز تصویب شد

دولــت بــه دنبال طرح هایی نوینی مالی اســت که با

مذکور،مکانیــزم تهاتــر بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای
هزینههــای فــروش بــرای تولید کنندگان می شــود به

معاون وزیر اموراقتصاد و دارایی پیشنهاد شد.

وی خاطر نشــان کرد :با توجه به شــرایط ناشــی

از تحریم که سبب کاهش گردش مواد اولیه و تولید
محصــول در بخــش های مختلف دولتــی ،خصولتی و

خصوصی شده است وهمچنین با در نظر گرفتن آثار

تورمــی ناشــی از تزریــق نقدینگی ،اگر دولــت از روش

تهاتر کارت برای درآمدزایی و سایر مشکالت اقتصادی
اســتفاده کند،این امر می تواند به صورت گســترده و

بدون نیاز به نقدینگی راهگشا باشد.

ختایی یادآورشد :همزمان با طرح مدل اقتصادی

خوبی از سوی وزیر وقت اقتصاد مواجه شد به طوری

میشــود.مدیرعامل بازارتهاترایرانیــان اظهارداشــت:

اما با تغییر دولت ،اجرای جامع و کامل تهاتر به تعویق

تامین منابع ارزان قیمت،ضمن کاهش تورم ،در عین

تهاتر تاکید کرد :پیشــنهاد تسویه حساب بدهی های

حلی برای برون رفت از تحریم ها پیاده سازی شود.با

افتاد.ختایــی درباره برخی محورهای پیشــنهادی مدل

بانکــی از طریــق مکانیزم تهاتر و با بهره گیری از اوراق

تسویه خزانه از محورهای پیشنهادی بازار تهاترایرانیان

بود.مدیرعامل بازارتهاترایرانیان خاطرنشان ساخت :با

فعال کردن روشهای تهاتری به عنوان یکی از مکانیزم
های نوین مالی ،به جای اســتفاده از روشــهای ســنتی

تســویه بدیهــی کــه با برداشــت منابع و تخلیــه همراه

است ،پرداخت بدهی های دولت و بنگاه های اقتصادی

بدون جابه جایی نقدینگی،امکان پذیرخواهد شد.وی

حال دارای درآمدزایی از نوع پایدار باشند و همزمان راه
توجه به اینکه تهاتر به صورت همزمان این چهار هدف

را محقــق می کنــد ،امیدواریم که این مدل اقتصادی

با اقبال خوبی از سوی دولت مواجه شود و مجموعه

بازار تهاتر ایرانیان آماده تبادل و انتقال تجارب خود
به مسووالن مربوطه است.شایان ذکراست در پایان
این همایش با اهدای تندیسی از مدیرعامل شرکت

بازارتهاترایرانیان به عنوان یکی از سرآمدان اقتصادی
تقدیربه عمل آمد.

مدیرعامل کربن صنعت امیرکبیر بعد ازبازدید خبرنگاران از روند اجرایی پروژه

پروژه بعد از راه اندازی بین  ۳۰تا ۳۵میلیون دالر ساالنه صرفه جویی ارزی و

آندسازی ایرالکو در طی نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد :برای پروژه ساخت

بالغ بر  ۶۰میلیون دالر جلوگیری از خروج ارز را به دنبال دارد .این پروژه حدود ۷

کارخانه تولید آند ایرالکو  ۱۵۰هکتار زمین خریداری شده که  ۲۵هکتار آن به این

سال است که آغاز شده است اما از سال  ۹۸یک حرکت روبه جلو در این پروژه

کارخانه اختصاص داده شده است ،کارخانه آندسازی متشکل از  ۷ساختمان اصلی

اتفاق افتاده است.

است که باقی  ۲۶ساختمان این مجموعه ،ساختمان های سرویس دهنده به

وی خاطرنشان کرد :برای تولید هر کیلوگرم آلومینیوم  ۴۵۰تا  ۵۰۰گرم آند نیاز

فرآیند آند سازی هستند .محصوالت ورودی تولید آند کک نفتی یا قیر متالوژیکی

است و به لحاظ مصارف مختلفی که از آند در صنایع مختلف می شود ،بعد از

است.

تصمیماتی که دولت گذشته آمریکا به جهت ایجاد تحریم های یکجانبه و غیر
پروژه آندسازی ایرالکو ۳۶درصد پیشرفت فیزیکی دارد

انسانی اتخاذ کرد ،کشورهای تولید کننده این محصول به جهت محدودیتهای

خسرو غفاری افزود :این پروژه در حال حاضر بالغ بر  ۳۶درصد پیشرفت فیزیکی

ایجاد شده در رابطه با صادرات آند با مشکل مواجه شدند .

دارد و امید است طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال  ۱۴۰۲به بهره

وی با بیان اینکه آند محصولی نیست که تولیداتش در کشور موانع خاصی

برداری برسد.

داشته باشد گفت :طبق برنامه ریزی و تدابیر اتخاذ شده در آینده نزدیک کلیه

مدیرعامل کربن صنعت امیرکبیر تصریح کرد :یکی از دغدغه های این پروژه

فرآیندهای تولید آند از صفر تا صد در داخل کشور انجام خواهد شد.

مباحث زیرساختی از جمله جاده دسترسی ،برق ،گاز و آب است چرا که

مدیرعامل کربن صنعت امیرکبیر خاطرنشان کرد :در آلومینیوم ایران ،دو خط

تجهیزکردن شرکت و ادامه عملیات اجرایی نیازمند مهیا شدن زیرساختها می

تولیدی  ۲۰۰آمپر و  ۶۸کیلوآمپر داریم که آندهای مصرفی این دو خط با هم

باشد که امیدواریم مسولین استان هماهنگی و حمایت های بیشتری در این

متفاوت هستند ،خط  ۲۰۰کیلو آمپر آندهای  ۷۰۰کیلو و خط قدیم ،آندهای

راستا داشته باشند  .وی افزود :حدود  ۷مگاوات برق و  ۴۹۰۰مترمکعب گاز در

کوچکتر را مصرف می کند .این پروژه برای راه اندازی نیازمند  ۳۷۰۰میلیارد تومان

ساعت برای پروژه نیاز است.و همچنین قرار است آب صنعتی این مجموعه از

سرمایه است که تا کنون بالغ بر هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

طریق پساب فاضالب جاده فرودگاه و از طریق شرکت شهرک ها تامین شود.

با راه اندازی این پروژه اشتغال  ۳۰۰نفر به طور مستقیم

غفاری اظهار کرد :برای راه اندازی و نصب تجهیزات ،نیازمند برق هستیم اما

فراهم می شود

االن از این خدمت بهره مند نیستیم و این اقدامات را نیز نمی توان از طریق

وی تاکید کرد :مشکالتی از قبیل تورم و افزایش بی رویه قیمت هاسبب شد

دیزل ژنراتور انجام داد ،طبق پیگیری های انجام شده به گفته شرکت شهرک ها

پروژه کمی کند پیش برود و عمال همه پیمانکاران کار را متوقف کردند اما با توجه

قرار است یک پست  ۶۳کیلوولت در فاز سوم احداث شود تا برق مورد نیاز این

به هدف هیئت مدیره برای راه اندازی ،تمام تالش ها بر این شد که قرارداد

مجموعه نیز از این طریق تامین شود.

پیمانکاران بروز رسانی و ضرر و زیان شرکت های پیمانکاری جبران شود تا

تامین تجهیزات آندسازی ایرالکو نیازمند  ۷۰میلیون دالر اعتبار است

پیمانکاران به ادامه کار ترغیب شوند.

مدیرعامل کربن صنعت امیرکبیر با اشاره به اینکه حدود  ۷۰میلیون دالر هزینه

غفاری تعداد پیمانکاران فعال در حال حاضر در پروژه آندسازی ایرالکو را ۱۱

تجهیزات مورد نیاز پروژه است گفت :تاکنون از این مبلغ بالغ بر  ۲۴میلیون دالر

شرکت عنوان کرد و گفت :با راه اندازی این پروژه اشتغال  ۳۰۰نفر به طور

تخصیص داده شده و تجهیزات خریداری شده ،در شرکت موجود است .این

مستقیم فراهم می شود.

در مجمع عادی سالیانه تصویب شد؛

درخشش شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان با تقسیم  3450ریال سود در سال 1400
صورت سود و زیان

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
دارندگان  ۶۴/۶۸درصد سهام شرکت توسعه حمل و نقل

صورت وضعیت مالی

شرح

ریلی پارسیان ساعت  ۱۰صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۶

دوره منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به

تجدید ارائه شده دوره
منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
حسابرسی شده

درصد
تغییر
دارایی ها

درآمدهای عملیاتی

۳.۸۶۷.۸۴۱

۱.۸۹۷.۹۷۶

۱۰۴

به گزارش خبرنگار ما آقای اکبر محققی رئیس مجمع ،آقایان

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()۲.۶۵۰.۰۴۰

()۱.۴۶۳.۰۱۰

()۸۱

احسان حاجی حسن معمار و محسن فرخنده به عنوان

سود (زیان) ناخالص

۱.۲۱۷.۸۰۱

۴۳۴.۹۶۶

۱۸۰

هزینه های فروش ،اداری و عمومی

()۷۳.۲۰۶

()۵۲.۳۹۲

()۴۰

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱تشکیل دادند.

ناظرین و آقای سید علیرضا حسینی طباطبائی به عنوان دبیر
و مدیرعامل مجمع عمومی را تشکیل دادند.

هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها
(هزینه استثنایی)

۰

۰

۰

سایر درآمدها

۰

۰

۰

گردید.

 ۱۳۸۴/۵/۱تاسیس و تحت شماره  ۲۵۰۷۲۸در اداره ثبت

سایر هزینه ها

۰

۰

۰

 -۲برای هر سهم مبلغ  ۳۴۵۰ریال سود تخصیص یافت.

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده

سود (زیان) عملیاتی

۱.۱۴۴.۵۹۵

۳۸۲.۵۷۴

۱۹۹

۰

۰

۰

()۲۹.۶۰۳

()۴.۴۳۴

()۵۶۸

مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار
نظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
 -۱صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب

تاریخچه
شرکت حمل و نقل ریلی نیرو (سهامی خاص) در تاریخ

 -۳موسسه حسابرسی حافظ گام بعنوان حسابرس و بازرس

و از همان تاریخ فعالیت خود را در جهت نیل به اهداف

قانونی و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار

طبق اساسنامه شرکت آغاز نمود و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

شرکت در سال مالی جاری انتخاب شدند.

براساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت از

سایر درآمدها و هزینه های
غیرعملیاتی – درآمد سرمایه گذاری ها

تغییر نام یافت.

سایر درآمدها و هزینه های
غیرعملیاتی – اقالم متفرفه

پیام هیئت مدیره

حمل و نقل ریلی نیرو به توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

بسیار مفتخریم که گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال
مالی منتهی به  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱به مجمع عمومی عادی سالیانه

مهم ترین دستاوردهای شرکت در سال مالی منتهی به

را ،خدمت سهامداران محترم ارائه می کنیم.

14۰۰/۰۶/۳1

خوشبختانه در سال مالی منتهی به  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱عالوه بر

 -افزایش حدود  ۱۸۰درصدی و تحقق بیشترین سود خالص

هزینه های مالی

سود (زیان) عملیات در حال تداوم
قبل از مالیات

افزایش حدود  ۱۸۰درصدی سود خالص ساالنه ،توانستیم

ساالنه در تاریخ فعالیت شرکت

سال جاری

بیشترین رقم سود خالص ساالنه از زمان تأسیس شرکت

 -کسب رتبه اول « بهره وری ناوگان » در حمل محموالت

تاکنون را کسب نماییم .عملکرد حمل و نقل شرکت نشان

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

میدهد در سال مالی منتهی به  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱با مالکیت ۱۲۰۰

 -توسعه و تنوع بیش از پیش سبد مشتریان

دستگاه واگن مخزندار همچنان در رتبه اول حمل و نقل

 -ساخت دستگاه تخلیه و بارگیری پرتابل جهت انجام

سود (زیان) خالص عملیات در حال
تداوم

ریلی فرآورده های نفتی قرار داریم .به عبارت دیگر ،شرکت با

عملیات حمل ونقل ترکیبی

مالکیت حدود  ۳۰درصد واگن های مخزندار کشور و با حمل

 -فعال نمودن بخش حمل و نقل ترکیبی با استفاده از

حدود  ۱میلیارد و  ۵۸۶میلیون تن کیلومتر فرآوردههای نفتی

دستگاه تخلیه و بارگیری پرتابل به منظور جذب بارهای غیر

سود (زیان) خالص

(حدود  ۲۲درصد بیش از مقدار پیش بینی شده در بودجه)

متصل به شبکه ریلی

به عنوان رتبه اول گروه مخزندارن ۳۸ ،درصد این بازار را در

 -حمل ترکیبی لوبکات پاالیشگاه بندرعباس به مقصد ری

سود (زیان) پایه هر سهم

اختیار دارد .الزم به توضیح است مدیریت پیمایش واگنها

برای شرکت نفت ایرانول برای نخستین بار در کشور

به منظور کسب حداکثر درآمد با حداقل سیر نیز همواره در

 -ثبت رکورد  ۱۴۷میلیون تن کیلومتر عملکرد ماهانه در دی ماه

۱.۲۶۱
۱.۱۱۶.۲۵۳

۸.۲۷۹
۳۸۶.۴۱۹

()۸۵
۱۸۹

()۱۶۰.۱۴۳

()۴۵.۴۴۳

()۲۵۲

۰

۰

۰

۹۵۶.۱۱۰

۳۴۰.۹۷۶

۱۸۰

۰
۹۵۶.۱۱۰

۰
۳۴۰.۹۷۶

۰
۱۸۰

غیرعملیاتی (ریال)

۰

۰

۰

ناشی از عملیات در حال تداوم

۰

۰

۰

در سال مالی جاری در زمینه باال بردن مقدار حمل از طریق

شرکت صنعتی بهشهر به عنوان بزرگترین تولید کننده روغن

ناشی از عملیات متوقف شده

۰

۰

۰

رشد سهم شرکت از بازار حمل فرآوردههای نفتی و سایر

خوراکی

فرآوردهها به نحو خوبی عملکرد شرکت را ارتقاء و موجبات

 -شروع همکاری با شرکت نفت پارس به عنوان یکی از

سود (زیان) پایه هر سهم

خشنودی سهامداران محترم را فراهم نماید .ان شاهللا

بزرگترین تولیدکنندگان روغن صنعتی کشور

سود (زیان) خالص هر سهم – ریال
سرمایه

دریافتنی های بلند مدت

۰

۰

۰

سرمایه گذاری های بلند مدت
سایر دارایی ها

۰

۰

۰

۰

۵۷۴.۸۳۷

۴۳۱.۴۳۸

۴۳۶.۱۸۸

۳۳

جمع دارایی های غیرجاری
دارایی های جاری
سفارشات و پیش پرداخت ها
موجودی مواد و کاال
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
موجودی نقد
دارایی های نگهداری شده برای فروش

۶.۹۹۲

۱۷.۳۸۵

۲.۱۹۳

()۶۰

۹۳.۹۴۲

۱۲.۶۲۶

۲۲.۱۱۳

۶۴۴

۲.۲۳۵.۶۷۶

۱.۲۳۶.۱۳۸

۶۸۱.۷۲۱

۸۱

۶۷۸.۹۴۳

۵۰۲.۹۹۲

۲۷۸.۷۶۱

۳۵

۶۲.۷۸۴

۵۰.۱۸۱

۱۳.۸۹۱

۲۵

۳.۰۷۸.۳۳۷

۱.۸۱۹.۳۲۲

۹۹۸.۶۷۹

۶۹

۰

۰

۰

۰

جمع دارایی های جاری

۳.۰۷۸.۳۳۷

۱.۸۱۹.۳۲۲

۹۹۸.۶۷۹

۶۹

جمع دارایی ها

۳.۶۵۳.۱۷۴

۲.۲۵۰.۷۶۰

۱.۴۳۴.۸۶۷

۶۲

حقوق مالکانه و بدهی ها
۲۵۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

سرمایه
صرف سهام

۰

۰

۰

۰

صرف سهام خزانه

۰

۰

۰

۰

اندوخته قانونی

۲۵.۰۰۰

۲۵.۰۰۰

۲۵.۰۰۰

۰

سایر اندوخته ها

۰

۰

۰

۰

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

۰

۰

۰

۰

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۰

۰

۰

۰

۱.۰۹۷.۷۰۳

۴۴۱.۵۹۳

۲۵۵.۶۱۷

۱۴۹

سود (زیان) انباشته
جمع حقوق مالکانه

۰

۰

۰

۰

۱.۳۷۲.۷۰۳

۷۱۶.۵۹۳

۵۳۰.۶۱۷

۹۲

پرداختنی های بلندمدت

۰

۰

۰

۰

تسهیالت مالی بلندمدت

۰

۰

۰

۰

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۰

۰

۰

۰

جمع بدهی های غیرجاری

۰

۰

۰

۰

بدهی های جاری
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

عملیاتی (ریال)

دستور کار قرار داشته است.

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۰

۰
۰

بدهی های غیرجاری

۰

هیئت مدیره با بهره مندی از همکاران توانمند ،امیدوار است

دارایی های نامشهود

بدهی ها

۰

 -ورود به بازار حمل ریلی روغن نباتی  ،انعقاد قرارداد با

۲.۸۸۳

۲.۸۷۹

۲.۷۷۴

۰

سهام خزانه

۰

 ۱۳۹۹به عنوان باالترین عملکرد ماهانه در تاریخ فعالیت شرکت

سرمایه گذاری در امالک

۰

۰

۰

۰

افزایش سرمایه در جریان

عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف
شده

دارایی های ثابت مشهود

۵۷۱.۷۵۴

۴۲۸.۳۵۹

۴۳۳.۲۱۴

۳۳

حقوق مالکانه

هزینه مالیات بر درآمد:

سال های قبل

حسابرسی نشده

حسابرسی شده

حسابرسی شده

درصد تغییر

دارایی های غیرجاری

عملیات در حال تداوم:

صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به

شرح

دوره منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تجدید ارائه شده دوره
منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تجدید ارائه شده دوره منتهی به
۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۰

۰

۰

۳.۸۴۲

۱.۳۶۴

۱۸۰

۲۵۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰

۱.۹۹۳.۰۰۹

۱.۴۱۸.۹۰۵

۸۰۶.۱۰۲

۴۰

مالیاتپرداختنی

۱۷۸.۲۷۹

۴۵.۴۴۳

۲۴.۵۵۰

۲۹۲

سود سهام پرداختنی

۲۰.۸۷۲

۱۴.۴۰۳

۱۱.۳۰۷

۴۵

۰

۰

۰

۰

۸۸.۳۱۱

۵۵.۴۱۶

۶۲.۲۹۱

۵۹

۰

۰

۰

۰

۲.۲۸۰.۴۷۱

۱.۵۳۴.۱۶۷

۹۰۴.۲۵۰

۴۹

۰

۰

تسهیالت مالی

ذخایر
پیش دریافت ها
بدهی های مرتبط با دارایی های
نگهداری شده برای فروش

۰

۰

جمع بدهی های جاری

۲.۲۸۰.۴۷۱

۱.۵۳۴.۱۶۷

۹۰۴.۲۵۰

۴۹

جمع بدهی ها

۳.۶۵۳.۱۷۴

۱.۵۳۴.۱۶۷

۹۰۴.۲۵۰

۴۹

۲.۲۵۰.۷۶۰

۱.۴۳۴.۸۶۷

۶۲

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

مدیـریت و اقتصــــــــــادمحلی
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تاکید رئیس کل دادگستری فارس
بر حمایت تمام مسئوالن از تولید و
اشتغالزایی جوانان

مدیر کل تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی :استان
رتبه  ۱۷حوزه بیکاری در کشور را در اختیار دارد
مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

آذربایجان غربی اعالم کرد که رتبه کشوری استان

در زمینه بیکاری از  ۲۵در ســال  ۹۹به  ۱۷رســیده

است.

نفــر جمعیــت  ۱۵ســال به باال و  ۳۱هــزار و  ۸۲۱نفر

علیرغــم تــاش دولتمــردان در ادوار گذشــته ایــن

نرخ بیکاری  ۶۹/۸درصدی برخوردار است.

روز بر تعداد آنها افزوده میشود.

جمعیت فعال ،دارای  ۲۹هزار و  ۵۶نفر شاغل و از
مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان

علــی محمــدی ایروانلو با تأکید بر لزوم اهتمام

روســتایی و عشــایری تا پایان آبان سال جاری اظهار

جــذب حداکثری اعتبارات اشــتغالزایی برای کاهش

ابوالفضــل عبــادی بامــداد دوشــنبه در جلســه

در خصــوص عملکــرد ماکــو در حــوزه اشــتغال پایدار

فرمانداری برگزار شد ،نرخ بیکاری استان آذربایجان

کــرد :تاکنــون  ۲۰۱طرح بــا  ۱۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید

کارگروه اشــتغال و ســرمایهگذاری ماکو که در محل

رونــق و حمایــت از تولیــد و اشــتغالزایی

غربــی در پایــان ســال گذشــته را  ۱۳.۲درصــد اعــام

حجتاالســام و المســلمین ســیدکاظم

بیــکاری  ۹.۵و رتبــه کشــوری آن از  ۲۵در ســال ۹۹

فرمانــدار ماکــو نیــز بــا بیــان اینکــه یکــی از

و پاگیــر اداری بــرای رفــع موانــع تولیــد از میــان

او افــزود  :ماکــو بــا دارا بــودن بیــش از ۶۹۰۰۰

موضــوع اشــتغال و بیــکاری جوانــان اســت ،گفــت:

کرد که همه مسئوالن متولی امر باید بهمنظور
جوانان گام بردارند و تالش مضاعفی کنند.

کــرد و گفــت :در پایــان تابســتان ســال جــاری نــرخ

موســوی افــزود :تــاش کنیــم تا مســائل دســت

به  ۱۷رسیده است .

برداشــته شــود و دســتگاه قضایی اســتان فارس

نیــز بــا اســتفاده از ظرفیتهــای قانونی خود به
این امر کمک خواهد کرد.

او در حاشــیه بازدیــد از کارخانــه روغــن

نباتــی شــیراز بــا بیــان اینکه از اســفند ســال ۹۹

شــود ،کشــور از واردات ایــن نــوع محصــوالت،

تعطیلــی قــرار گرفتــه بودنــد را شناســایی و

تولید قابل توجهی کرده اســت ،تصریح کرد :در

موســوی درباره فعالیتهــای دادگســتری

او در جلســهی رفــع موانــع تولیــد و طــرح

صنعتی فعال هســتند و زمینهای واگذاری نیز

رهبــری و شــعار ســال بیــان کــرد :در ماههــای

انتقــاد از معطــل مانــدن ده ســاله طرح توســعه

تاکنــون منطقــه ویــژه اقتصــادی شــیراز رونــق

بی نیاز خواهد شد.

منطقــه ویــژه اقتصــادی کارخانههــا و واحدهــای

اســتان فارس بــرای تحقق منویــات مقام معظم

همــه در حال ساختوســازند و تاکنون  ۸۰۰نفر

اخیــر دادگســتری اســتان فــارس بــا اقدامــات و

رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس در

سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری

کارخانــه اگر حمایــت اندکی از این واحد تولیدی

کردند و مشکل  ۵۶واحد از آنها که در معرض

از کارگران مشغول به کار شدهاند.

ادامــه گفــت :بــا توجــه به اظهــارات مدیــران این

حمایتهــای قانونــی از ســوی دبیرخانه ،پیگیری

اســتان نزدیــک بــه  ۵۰۰واحد تولیدی را بررســی

مانعزدایی کردند.

توســعه کارخانــه روغــن نباتــی نرگــس شــیراز با
ایــن کارخانــه بــر ضرورت تســریع در اجــرای این
طرح البته با حفظ اشــتغال و تولید فعلی تاکید
کرد و گفت :کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری

فــارس نيــز بــرای زودتــر بــه نتیجــه رســیدن این

طرح از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

نیروگاه خورشیدی  ۱۰۰کیلوواتی در شهرک
صنعتی سمنان بهرهبرداری شد
سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان

نــرخ پایــه خرید آن  ۱۲هزار و  ۷۴۰ریال اســت

دی اکســید کربــن بــه میزان  ۱۲۳تن در ســال،

خورشــیدی  ۱۰۰کیلوواتی یک واحد تولیدی با

نخســت بــه بیــش از  ۲۰هــزار ریــال خواهــد

طبیعی در ســال ،صرفهجویی به مقدار ساالنه

ســمنان

در

آییــن

بهرهبــرداری

نیــروگاه

 ۱۵میلیارد ریال سرمایهگذاری در شهرکهای

صنعتــی اســتان تشــریح کــرد کــه صفحههــای
خورشــیدی شــرکت الیــاف ســرامیک ســپید بر
روی ســقف ســوله انبارهای این شرکت نصب

و مســاحتی در حــدود  ۱۰۰۰متــر مربــع را بــه
خود اختصاص داده است.

کــه بــا اعمــال ضریــب نــرخ تعدیــل در ســال
رسید.

او تصریــح کــرد :بــه منظــور نصــب و

 ۱۵میلیــارد ریــال از ســوی ســرمایهگذار طــرح

بهرهبــرداری از ایــن نیــروگاه خورشــیدی ،مبلغ
اعتبــار هزینــه شــد و طی یک مــاه کلیه مراحل
طراحی ،نصب و راهاندازی آن به اجرا درآمد.

بــه گزارش ایرنا ،ســیدمحمد حســینینژاد

نیــروگاه ۱۷۵ ،هــزار کیلــووات ســاعت اســت و

ایــن نیــروگاه خورشــیدی ،فقــدان آالیندگــی

ســمنان بــا عنــوان ایــن کــه بــا بهرهبــرداری از

 26همـدان مراجعـه نماییـد در غیـر ایـن صـورت وفـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
علی نبی زاده  -سردفتر طالق شماره  26همدان

پروژههــای مهــم قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیا(ص)
در استان ،اعالم کرد که مهندسان و جهادگران این

قرارگاه ،فصل نوینی از ســازندگی و رشــد اقتصادی
را برای آذربایجان شرقی رقم خواهند زد.

عابدین خرّم پس از بازدید از پروژههای قرارگاه

خاتماالنبیا(ص) در تبریز ،اظهار کرد :هولدینگهای
راه و شهرســازی ،معــدن و آب ایــن قــرارگاه ،در

پروژههــای ریــز و درشــت اســتان ،اقدامــات جهــادی

انجــام میدهنــد و مــردم مــا خاطــره خوشــی از ایــن
مجموعه دارند.

گفــت :مجموع ظرفیت تولیــدی این نیروگاهها
 ۷۶۱کیلووات است.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی
متقاضیان پروندههای تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان و به اسـتناد
مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تایید نمودهاند.
1ـ رأی شـماره  140060330002011938مربـوط بـه پرونـده کالسـه  1400114430002000162آقـای
علی وزینی آراسته فرزند حسن رضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده بمساحت  98مترمربع پالک شماره فرعی از 1967اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه
نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از ابوالفضل شـاکری(.م الف )11847
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اسـت پس از نشـر آگهی و انقضاء موعد مقرر
سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب در دو
نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند ظـرف مدت 2
مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قم تسـلیم
و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه
و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه
توضیح اسـت که صدور سـند بر اسـاس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
بـود( .گویـه و عصراقتصاد)
تاریخ انتشارنوبت اول -1400/09/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم1400/09/27 :
عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

هیـات حـل اختـالف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه

111/30مترمربـع پـالک شـماره  11494اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یک

مفروزی متقاضیان پرونده های تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان

قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از علـی محمـد وکیلـی از سـند قطعـی 63452

و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.

مـورخ  1346/11/26دفترخانـه  8قـم(.م الـف )11851

- 1رأی شـماره  140060330001007116مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000422

 -8رأی شماره  140060330001007069مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001543

آقـای محمدعلـی رضائـی رنانـی فرزنـد غالمرضـا در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت

خانـم کبـری کریمـی فرزنـد اسـمعیل در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 92/46

100مترمربـع پـالک شـماره  4163اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبت ملـک اداره یک قم

مترمربـع پـالک شـماره  11135/622اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک

سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  249صفحه  511به موجب سند قطعی  61755مورخ

قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  345صفحه  259به موجب سند قطعی 63753

 1370/04/16دفترخانـه  16قـم(.م الـف )11844

مـورخ  1380/05/08دفترخانـه 1قـم(.م الـف)11852

 -2رأی شـماره  140060330001007085مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000021

 -9رأی شـماره  140060330001003818مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001001508

آقای حسـین قنبری فرزند علی اصغر در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 118/76
قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از غالمعلی عباسی صادره در دفتر  320صفحه
(.35م الـف )11845
 -3رأی شـماره  140060330001007066مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430001002071
خانـم فاطمـه نحـوی نظـام آبـادی فرزنـد محمدنقـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه
مسـاحت  80مترمربـع پـالک شـماره  10473/3اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبت ملک
اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از معصومـه روحانـی(.م الـف )11846
 -4رأی شـماره  140060330001007418مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000914
آقـای محمدرضـا شـیخ جبلـی فرزنـد غضنفـر در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب
سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ 119/65مترمربـع پـالک شـماره  10288اصلـی واقـع درقـم
بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند مالکیت مشـاعی صـادره در دفتـر  189صفحه
 436و (.565م الـف )11848
 -5رأی شـماره  140060330001007421مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000915
خانـم کبـری کرمانـی فرزنـد مسـیب در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان
بـه مسـاحت ششـدانگ 119/65مترمربـع پـالک شـماره  10288اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک
حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر 203صفحـه (.28م
الـف )11849
 -6رأی شـماره  140060330001007209مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430001000780
آقای محمد جمال حقیقی فرزند غالمحسـین در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت
 205مترمربع پالک شماره  10962اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم
سـند قطعی شـماره  12348مورخ  1400/01/28دفترخانه  82قم(.م الف )11850
 -7رأی شـماره  140060330001006038مربوط به پرونده کالسـه 1399114430001000438
آقای محمد غفاری فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ

حیاتــی اســت و ایــن دولــت بنا نــدارد پــروژه جدیدی

پروژههــای مهــم و ملی در اســتان به وســیله قرارگاه

 ۱۵۰۰پــروژه نیمهتمــام در اســتان ،گفــت :رویکــرد
و اهتمــام دولــت مردمــی آیــتهللا رئیســی ،اتمــام

اجرایی قرار گرفته است.

بهرهبــرداری قــرار گیــرد ،تمــام کشــور از آنهــا بهــره

او پروژههــای رینــگ جنوبــی تبریــز ،آزادراه

خواهــد بــرد و رشــد اقتصــادی حاصــل از آنهــا برای

تبریز -مرند ،سد پیغامچای کلیبر ،بزرگراه صوفیان-

شبســتر -ســلماس و بزرگراه مشکینشهر -اهر را از

کل کشور رقم میخورد.

او بــا بیــان اینکــه قــرارگاه خاتم جلوتــر از تعهد

جمله پروژههای اولویتدار اســتان ذکر کرد و تمرکز

خود پروژهها را پیش برده و این رویکرد هم از لحاظ

رشــد اقتصــادی ،توســعه و ارتباطــات منطقــهای و

بینالمللی را پیریزی کند.

ســرمایهگذاری ،مــورد توجــه دولــت و دســتگاههای

خاتــم اجرا میشــوند ،افــزود :اگر ایــن پروژهها مورد

زمانبر است ،لذا تمام اهتمام خود را جمع کردهایم

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا یــادآوری وجود

خــرّم خاطرنشــان کــرد :همچنیــن راهکارهــای
تهاتــر ،مجوزهــای قانونی برای تامیــن درآمد و جذب

خــرم بــا توجــه به اینکــه بخش قابــل توجهی از

او افزود :پروژههایی که قرارگاه در دســت اجرا

دارد عمدتا زیرساختهایی است که میتواند مبنای

قانونی برای تامین منابع مورد نیاز استفاده کنیم.

را شروع کند.

زمانــی و هــم از لحــاظ منابــع مالــی بینظیــر اســت،

درجه اعتبار ساقط می باشد.

قــرارگاه خاتم برای تســریع در اجــرای این پروژهها را
خواستار شد.

افزود :با اعتبارات دولتی ،پیشــرفت پروژهها بســیار

اســتاندار آذربایجــان شــرقی و فرمانــده قرارگاه

ســازندگی خاتماالنبیــا(ص) امــروز از پروژههای مهم

تا از منابع درون استانی بهره ببریم.

و زیرســاختی استان ازجمله متروی تبریز ،طرحهای

اســتاندار آذربایجان شــرقی افزود :برنامهریزی

توســعه مــس ســونگون ،آزادراه مراغــه -هشــترود،

منســجمی از ســوی کارشناســان و معاونــت عمرانی

بیمارســتان هزار تختخوابی تبریز ،خط دوم انتقال

اســتانداری انجــام میگیــرد تــا منابــع درونــی و

آقای محسـن آفرین فرزند حسـین در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 349/62
مترمربـع پـالک شـماره  81فرعـی از 11190اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره
یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر  452صفحـه  490بـه موجـب سـند قطعـی
 54752مـورخ  1398/10/29دفترخانـه  29قـم(.م الـف )11853
 -10رأی شماره  140060330001006217مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001898
خانـم اعظـم عموعبداللهـی فرزنـد رضاقلـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت
 53/50مترمربع پالک شماره  6فرعی از  9439اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یـک قـم سـند قطعـی شـماره  21738مـورخ  99/10/08دفترخانـه  86قـم(.م الف )11854
 -11رأی شـماره  140060330001007328مربوط به پرونده کالسـه 1400114430001000296
آقـای رضـا نیکوگفتاررنجبـر فرزنـد غالمعلـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت
 260/56مترمربع پالک شماره 23فرعی از  10876اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک
اداره یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر الکترونیکـی .139820330001025309
(م الـف )11855
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد
مقرر سـند مالکیت رسـمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف
مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه 1قم
تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه
مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل
نمایند الزم به توضیح اسـت که صدور سـند بر اسـاس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر
بـه دادگاه نخواهـد بـود( .گویـه وعصر اقتصاد)
تاریخ انتشار اول1400/09/10 :
تاریخ انتشار دوم 1400/09/27 :

رضا حسینخانی  -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

اردبیل

آب به تبریز و پارک بزرگ تبریز بازدید کردند.

اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه محمد جواهری و اعظم رضا سلطانی مالکین پالک ثبتی  6800فرعی از  83اصلی
با اعالم مفقود شـدن سـند مالکیت ملک مورد آگهی با تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء شـده
بشـماره  16331و  16332مـورخ  1400/04/26دفترخانـه  1428تهـران و حسـب درخواسـت وارده
 140085601151007697مورخ  1400/04/26تقاضای صدور سـند المثنی سـند مالکیت را نموده

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای منصـور شـیخ االسـالمی کندلوسـی بـا تسـلیم استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره 8790
بتاریـخ  1400/6/22دفترخانـه  1305تهـران اعـالم نمـوده اسـت :سـند مالکیـت اعیانـی
ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمان واقع در جنوبغربی طبقه سـوم بمسـاحت  56/58مترمربع
کـه مقـدار  1/56مترمربـع آن بالکـن اسـت قطعـه  11تفکیکـی شـماره  4925فرعـی از 6719

اسـت ،مراتـب در اجـرای مـاده  120آییـن نامـه قانـون ثبـت به شـرح زیر آگهـی می گردد:

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  2797فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 2

نام و نام خانوادگی مالک/مالکین :محمد جواهری مالک عین و اعظم رضا سلطانی مالک منافع

تهـران و بانضمـام اعیانـی ششـدانگ یکبـاب انبـاری بمسـاحت  1/40مترمربـع قطعـه 10

رهن :ندارد

تفکیکـی واقـع در شـرق انبـاری  9در شـمال زیرزمیـن ذیـل ثبـت  350873صفحـه  101دفتـر

شـماره پـالک فرغـی 6800 :اصلـی 83 :مفـروز و مجـزی شـده از  1155فرعـی از اصلـی مزبـور قطعه

 2271بنـام محمـد صـادق حاجـی محمـد اصفهانـی ثبـت دفتـر امـالک گردیـده اسـت و سـند

 3واقـع در بخـش 11تهران

مالکیـت بشـماره چاپـی  0316437بنامـش صـادر گردیـده اسـت .سـپس تمامـی مـورد ثبـت

علت گم شدن :جابجایی

بموجـب سـند قطعـی  159496مـورخ  89/3/3دفترخانـه  137تهـران بـه آقای منصور شـیخ

خالصـه وضعیـت مالکیـت :سـند مالکیـت شـش دانـگ یک دسـتگاه آپارتمان مسـکونی بمسـاحت
 88/32مترمربع که  2/5مترمربع آن بالکن است .قطعه  3تفکیکی واقع در طبقه سوم بخش
 11تهـران پـالک ثبتـی  6800فرعـی از  83اصلـی مفـروز از  1155فرعـی از اصلـی مزبـور بانضمـام
پارکینـگ مزاحـم قطعـه سـه تفکیکـی بمسـاحت  11مترمربـع واقـع در سـمت شـرقی همکـف ذیـل
دفتر الکترونیک  139820301079036393بشماره چاپی  105038بنام محمد جواهری (با قید
اینکـه منافـع مـورد صلـح مـادام الحیـات بنفـع مصالـح خانـم اعظـم رضـا سـلطانی میباشـد) ثبـت،
صادر و تسلیم گردید .اینک با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست
صـدور المثنـی آن ،مراتـب اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی ،معاملـه کـرده یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت
مقرر اعتراض نرسـد و یا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارایه نشـود اداره
ثبت المثنی سند مالکیت را طبق ماده  120آیین نامه قانون ثبت و مقررات صادر و به متقاضی
تسـلیم خواهد کرد.
م الف  / 14235شناسه آگهی 1232729
غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

مترمربـع پـالک شـماره  11395/92اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک

پروژههــای نیمهتمــام و اجــرای پروژههــای مهــم و

 00C27384بنـام محمـد سـلیمانی مفقـود شـده و از درجـه

زیــر  ۲۰۰کیلــووات در اســتان نصــب اســت،

می باشد .

نشـانی همـدان خیابـان شـهدا روبـروی کوچـه سـرگذر کوچـه مغربـی دفترخانه طالق شـماره

اســتاندار آذربایجان شــرقی در پایان بازدید از

درآمدهــای درون اســتان احصــا شــود و از راههــای

شاسـی  IR8421001545بنـام مریـم یعقوبیـان مفقـود شـده از

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

 140028390002025051مورخ  1400/6/27به شما ابالغ می گردد ظرف مدت یک هفته

آغاز فصل نوین سازندگی و رشد اقتصادی در آذربایجان شرقی
با همت جهادگران قرارگاه خاتماالنبیا(ص)

نیروگاه خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب

متعلق به آقای علیرضا کریمی مشکانی مفقود و فاقد اعتبار

جهـت امضـاء اسـناد و مـدارک طـالق همسـرتان خانـم مهریـه زارعـی فرزنـد علـی حسـین بـه

کشــور ،حــل

برخورداری از مزایای این طرح را داشته باشیم .

549-21ج 47بشـماره موتـور  MVM372FG5001606بشـماره

شاسی  NAAA36AA1AG203296بنام ملیحه نجوائی پاک

آقای محمد رستمی فرزند بهرام میرزا باسالم

دســتگاههای اجرایی قرار بگیرد تا بتوانیم بیشــترین

 46ایـران  18و شـماره موتـور  00126546و شـماره شاسـی

حســینینژاد بــا بیــان اینکــه اکنــون ۵۸

شماره شاسی  40326975پالک انتظامی ایران  391-43و 81

بـه نشـانی مجهـول المـکان دارای شـماره ملـی  0073784362در اجـرای دادنامـه شـماره

در قالــب طرح زیســتبوم اشــتغال باید مــورد توجه

و شاخصهای زیستمحیطی این طرح است.

 115ط  83ایران  18و شـماره موتور  11488103596و شـماره

گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

رسیده است.

مهمتریــن چالشهــای پیــش روی

(موضــوع بنــد الــف تبصــره  ۱۸قانــون بودجــه )۱۴۰۰

بـرگ سـبز خـودرو سـواری ام وی ام مـدل 1385بشـماره انتظامـی

برگ سبز اتومبیل سواری پژو به شماره موتور 12486222534

شاسـی  55/060688بنـام مرتضـی نـادری برزیـده مفقـود

تومــان اعتبــارات اشــتغالزایی  ۲۶۶نفــر بــه تصویب

پـالک و بـرگ کامیونـت ون نیسـان بـه شـماره پـالک  537ج

هــزار و  ۵۰کیلوگــرم در ســال ،از جملــه ویژگی

مفقودی

 833ع  51ایـران  18شـماره موتـور  10/039538و شـماره

کــرد :ارائــه تســهیات تولیــد ،اشــتغال و کارآفرینــی

مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز خودرو وانت پیکان به شماره پالک

برگ سـبز و کارت کامیون کفی بغلدار فلزی به شـماره پالک

شــاخص نــرخ بیــکاری در شهرســتان خاطرنشــان

مفقودی

مفقودی

مفقودی

جــدی مســئوالن دســتگاههای اجرایــی بهمنظــور

 ۳۸هزار و  ۵۰۰لیتر در مصرف آب و جلوگیری

از انتشــار آالیندههــای محلــی بــه میــزان یــک

سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان

اضافه کرد :متوســط انرژی تولیدی ســاالنه این

صرفهجویــی  ۴۹هــزار متــر مکعب مصــرف گاز

مشــکل همچنان به قوت خود باقی اســت و روز به

االسـالمی کندلـوس منتقـل شـده اسـت و سـپس بموجـب سـند 89/3/33 – 159497
دفترخانه  137در رهن می باشـد که سـند مالکیت فوق الذکر به علت اسـباب کشـی منزل
مفقـود گردیـده اسـت اینـک آقـای منصـور شـیخ االسـالمی کندلـوس بموجـب درخواسـت
بشـماره  1400/8/10 – 140085601151013957تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت پالک
مذکـور را نمـوده اسـت .لـذا در اجـرای مـاده  120آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت (مصـوب
 )8/11/80مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعی انجام
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10
روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند
معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران بزرگـراه شـهید باقـری پشـت مجتمـع قضایـی شـهید
باهنـر خیابـان شـهید نوروزیـان اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه لویـزان تسـلیم و رسـید
اخـذ نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در
صورت اعتراض و عدم ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله طبق مقررات المثنی سـند
مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد .در قیـد بازداشـت بنـد (ز) نمـی باشـد.
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غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

رأی رییس ثبت اسناد و امالک عباس آباد در اجرای ماده  169آئین نامه اجرا
بستانکار :بانک ملی ایران شعبه ایثار

 95/10/29بنـا بـه گـزارش اخیـر واصلـه از اداره سـوم اجـرای تهـران مبنـی بـر ابیـن رفتـن

بدهکار :آقای شرکت بازرگانی فواد آفرین

آدرس مذکـور ،بدلیـل ناشـناخته شـدن آدرس نامبـرده اخیـر تقاضـای ابـالغ اخطاریـه از
طریق نشر در جراید وفق ماده  18آیین نامه اجرا را داشته متعاقبا ًبنا به دستور ریاست

راهنین :آقایان محمدرضا و محمدحسن و علی رضا و خانم سیمه شهرت همگی امام
جمعه کاشانی

ادارعـه متبوعـه اکـی حـاوی اخطاریـه آخریـن ارزیابـی تنظیم و جهت نشـر در روزنامه طی

معترض و متن اعتراض :در خصوص پرونده کالسـه اجرائی شـماره بایگانی 8400072

نامـه  13950581037600248مـورخ  95/11/03بـه اداره نیابـت دهنده در تهران ارسـال

موضـوع سـند رهنـی شـماره  14360مـورخ  83/05/13تنظیمـی دفترخانـه  346تهـران،

گردیـده اسـت و سـپس برابـر نامـه نامـه شـماره 139505801013014101 – 95/12/15

بدلیـل عـدم ایفـای تعهـدات از سـوی مدیونیـن بنـا بـه درخواسـت (مرتهـن) مبنـی بـر

اداره سـوم اجـرای اسـناد رسـمی تهـران یکنسـخه روزنامـه حـاوی آگهـی ابـالغ  101واصـل

تقاضای اجرای مفاد سند رسمی مذکور ،منجر به صدور اجرائیه گردیده است و سپس

گردیده اسـت و سـپس بنا به درخواسـت بسـتانکار و با توجه به دسـتور صادره از طرف

وفـق آییـن نامـه اجـرای اسـناد رسـمی الزم االجـرا اجرئیـه هـای صـادره جهـت ابـالغ بـه

مسئول محترم اجرا آگهی مزایده بشماره  139603910376000013تنظیم و روز شنبه

مدیونین ارسـال که طبق سـوابق پرونده اجرائی در مورخ  84/03/17به مدیونین ابالغ

مورخ  96/04/31ساعت  9الی  12ظهر جهت برگزاری عملیات مزایده پالک فوق تعیین

گردیده است و بعد از انجام تشریفات وفق مقررات ،بنا به درخواست بستانکار پالک

گردیـده و آگهـی مذکـور در روزنامـه اعتـدال شـماره  3285منتشـر شـده اسـت و سـپس

مـورد وثیقـه تحـت شـماره  667فرعـی از  374اصلـی بخـش دو ثبـت عبـاس آبـاد بمبلـغ

بدلیـل اینکـه تـا پایـان وقـت مقـرر شـده جهـت انجـام مزایـده ،نماینـده دادسـتان محتـرم

 2/564/100/000ریال ارزیابی گردیده است و در اجرای ماده  101آیین نامه اجرای مفاد

شهرسـتان عبـاس آبـاد در جلسـه مزایـده حاضـر نگردیـده اسـت وفـق بنـد سـوم از مـاده

اسـناد رسـمی الزم االجـرا مصـوب  1387/06/11جهـت اطـالع دائـن و مدیونیـن ارسـال

 138آییـن نامـه اجـرا فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و لـذا مزایـده در مـورخ 96/04/31

گردیـده اسـت و طبـق سـوابق پرونـده اجرائـی فـوق در مـورخ  88/02/12بـه بسـتانکار

مردود گردیده اسـت و میبایسـت آگهی مزایده تجدید گردد و سـپس خانم سـمیه امام

ابـالغ شـده و برابـر نامـه وارده شـماره  10048مـورخ  89/06/26اداره اول اجـرای اسـناد

جمعه کاشانی نسبت به مزایده پالک فوق اعتراض نموده و تقاضای کارشناسی مجدد

رسـمی تهـران در مـورخ  89/05/19بـه مدیونیـن ابـالغ گردیـده اسـت و سـپس راهنیـن

ملک مورد وثیقه را دارد که منجر به صدور رای از سوی ریاست محترم اداره ثبت اسناد

بـوارده شـماره  8574مـورخ  89/05/25بـه مبلـغ ارزیابـی اعتـراض نمودهانـد و سـپس

و امالک عباس آباد وفق ماده  169آیین نامه اجرا گردید که بدین شرح انشاء میگردد:

بعـد از چنـد مرتبـه ارزیابـی و اعتـراض طرفیـن پرونـده در نهایـت در مـورخ 93/06/29

بـا توجـه بـه محتویـات پرونـده اجرائـی بـا عنایـت بـه اعتـراض احـدی از بدهـکاران (خانـم

حسـب درخواسـت بسـتانکار آگهـی مزایـده در مـورخ  93/09/25تنظیـم و در روزنامـه

سمیه امام جمعه کاشانی) مبنی بر کارشناسی مجدد مورد وثیقه ،هرچند اخطار مبلغ

رسالت منتشر گردید و لیکن احد از راهنین بنام آقای محمدحسن امام جمعه کاشانی

ارزیابی ملک نسبت به احد از بدهکاران (آقای محمدرضا امام جمعه کاشانی) بیش از

ضمـن اعتـراض بـه عملیـات اجـرا اظهـار داشـته کـه بدلیـل گذشـت بیـش از یـک سـال از

یکسال نگذشته است ولی با توجه به تاریخ ابالغ صورت گرفته نسبت به خانم سمیه

قطعیـت ارزیابـی انجـام شـده درخواسـت تجدیـد ارزیابـی را دارم که مـورد پذیرش رئیس

امـام جمعـه کاشـانی یـک سـال از تاریـخ قطعیـت ارزیابـی گذشـته اسـت ،بنابرایـن برابـر

محتـرم اداره ثبـت اسـناد و امـالک عبـاس آبـاد گردیـد و ارزیابـی مـال غیـر منقـول مـورد

تبصـره مـاده  101آییـن نامـه اجـرا رای بـه تجدیـد ارزیابـی صـادر می گـردد .رای صادره وفق

وثیقـه تجدیـد گردیـد و پـالک فـوق بمبلـغ  5/216/900/000ریـال بـرآورد گردیـده اسـت

مـاده  169آییـن نامـه اجـرا بـه طرفیـن ابـالغ تـا چنانچه به رأی صادره اعتـراض دارند ظرف

کـه در مـورخ  94/09/23بـه راهنیـن ابـالغ شـده اسـت و نظـر باینکـه برابـر نامـه شـماره

مـدت ده روز از تاریـخ ابـالغ اعتـراض کتبـی خـود را جهـت طـرح موضوع در هیات محترم

 139505801013008659مـورخ  95/08/09اداره سـوم اجـرای اسـناد رسـمی تهـران،

نظارت اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان مازندران ارائه نمایند در غیراینصورت رأی

حسـب گـزارش مامـور پسـت آدرس احـد از راهنیـن بنـام آقـای محمدرضـا امـام جمعـه

صـادره قطعی میباشـد*

کاشانی تخریب و تبدیل به خیابان شده است ابالغ اخطاریه به نامبرده میسر نگردیده

م الف  / 14236شناسه آگهی 1232742

و ابـالغ نشـده اسـت و سـپس بسـتانکار برابـر وارده  139505010376001120مـورخ

حمیدرضا قنبری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عباس آباد

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

05:27

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

06:56

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

http://www.asre-eghtesad.com/content1

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

اوقات شرعی

اذان مغرب

17:11
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عصر انقراض (طنز)

منو اینهمه خوشبختی
محاله
راضیه حسینی

ســخنگوی دولت« :امروز مردم برای دریافت مرغ

دغدغــهای ندارنــد و نیــاز بــه ایســتادن در صف نیســت.
در سایت روزنامه بخوانید:

امــروز مــی توانند ســبد
کاال را دم در منزلشان

تحویــل بگیرنــد ،چــون
اولویــت دولــت حفــظ
کرامــت مــردم اســت.

ســرعت تزریق واکســن

در ســه مــاه دولــت 40

برابر دولت قبل اســت.
رئیــس جمهــور قبــل از

ریاست ،موضوع واکسن را پیگیری کرد».

ایــن روزها بهخاطر فراوانــی اجناس و موادغذایی،

مــردم بــا کمبــود صــف مواجــه شــدهاند .تصــور کنیــد
اینهمــه خوشــی و فراوانــی و ارزانــی یکجــا نصیبمان
شــده و راســتش را بخواهیــد اصــا ًبلــد نیســتیم چطور

بایــد در ایــن شــرایط رفتــار کنیــم .قبل از ایــن ،همهش

درگیــر صــف ،کمبــود و حتی نبود هرچیزی که فکرش را
کنیــد بودیــم .اصا ًاوضــاع ناجوری بود .خدارا شــکر که

شــما آمدید و نجاتمان دادید .بعید نیســت همینطور
ادامه پیدا میکرد به دوران گذاشتن پیت نفت در صف

و برگههای کوپن شکر و قند و روغن میرسیدیم.

اوضــاع ایــن روزهــا طــوری شــده کــه مــردم کمــی

گیــج شــدهاند .بعضیهــا همینطور در کوچــه و خیابان

راه میرونــد ،ســوت بلبلــی میزننــد و میخوانند« :منو

اینهمه خوشبختی محاله ..محاله ...محاله»...

در نقطه مقابل ،خیلیها دربه در دنبال یک صف،

افزایش  ۵۵درصدی اجارهبهای مسکن در کشور

تدابیــر دولــت هــم ظاهــرا تاثیــری در کنترل

قیمــت اجارهبهــا نداشــته اســت .دولــت طــی دو

ســال گذشــته ســقف مجــاز افزایــش اجارهبها در

شــهر تهــران را  ۲۵درصــد اعــام کــرد؛ امــا آمــار
رسمی نشان میدهد آبان سال قبل نرخ افزایش

جدیدتریــن گــزارش بانــک مرکــزی از بــازار

اجارهبهــا در تهــران  ۲۸.۷درصد و در ســال جاری

در کشور طی آبان  ۱۴۰۰در مقایسه با آبان ۹۹

تومانــی کمــک ودیعــه مســکن هــم بــه دالیلــی

بر اســاس آمار بانک مرکزی شــاخص کرایه

ضامــن ،حکــم مُســکن را هــم بــرای خانوارهــای
اجارهنشین ندارد.

گذشــته بــه ترتیــب  ۵۱.۶و  ۵4.۹درصــد افزایش

وام ودیعه مســکن در خرداد  ۱400رویه یکســانی

در مهــر امســال نیــز نرخ اجارهبهای مســکن

مســکن وجــود نداشــته اســت .بــه طــور مثــال

مســکن نشــان میدهــد نــرخ اجارهبهای مســکن

 ۵۱.۶درصــد بــوده اســت .تســهیات  ۷0میلیــون

بالغ بر  ۵۵درصد افزایش یافته است.

همچــون ســختگیری بانکهــا درخصــوص معرفی

مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری
طــی آبــان امســال نســبت بــه مــاه مشــابه ســال

گزارشــهای گویای آن اســت از زمان تصویب

یافته است.

در بانکهــای عامــل بــرای پرداخــت وام ودیعــه

در تهران و مناطق شــهری کل کشــور در مقایسه

بعضــی بانکهــا عنــوان میکننــد بایــد دو ضامــن

افزایش یافته بود.

برخــی مراجعــان هــم میگوینــد کــه بانــک اعــام

بــا مهــر ســال  ۹۹به ترتیــب  4۸.4و  ۵۱.۳درصد

رســمی بــا ســابقه بــاالی  ۱0ســال معرفــی شــود.

همچنین در آبان ســال  ۱۳۹۹بانک مرکزی

میکند باید حداقل  ۵سال از موعد بازنشستگی

از افزایــش  ۲۸.۷درصــدی نرخ اجارهبها در شــهر

ضامن باقی مانده باشــد .یکی دیگر از مشــکات

نسبت به آبان سال  ۹۸خبر داده بود.

اســت .بــا اینکه تاریــخ اجارهنامه واحد مســکونی

تهــران و  ۳۱.۹درصــدی در کل مناطــق شــهری

متقاضیان ،ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجارهنامه

پــس از ثبــات نســبی قیمــت مســکن کــه از

باید از شــش ماهه دوم ســال  ۱۳۹۹باشــد ،اکثر

ابتــدای ســال جــاری محقــق شــده ،اجارهبها روند

فروردیــن شــاخص رشــد ســالیانه قیمت مســکن

داشــته در حالی که نرخ رســمی رشــد اجاره بها

افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی

بانکهــا فقط اجارهنامههایی را معتبر و مناســب

میدهد از اردیبهشــت ســال جاری منحنی رشــد

بهــا  ۳۲.۳درصــد بــوده اســت .در ادامــه ســرعت

ســال شــتاب بیشــتری به خود گرفته اســت؛ به

متناســب بــا رشــد قیمت اجــاره افزایش نداشــته

شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان

مقابل ،رشد اجاره بها صعودی شده است.

روند صعودی به خود گرفته است .افزایش ۵۱.۶

اجــاری شــهر تهــران در آبــان  ۱۳۹۶معادل ۹.۶

مجبــور بــه کــوچ طبقاتــی از شــمال بــه مرکــز ،از

طبــق آماری که محمــود محمودزاده ،معاون

در شــهر تهــران  ۵۱.۶درصــد بــوده در حالــی کــه

آبــان  ۱400اتفــاق افتــاده از ســال  ۱۳۹۳تا کنون

درصد رســیده ،آبان  ۱۳۹۸رشــد ســالیانه اجاره

شدهاند .با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجارهنشینی

ســال جــاری یــک میلیــون و  ۶40هــزار نفــر بــه

 ۱۷.۷درصــد افزایــش پیــدا کرده اســت .شــاخص

طبــق بررســیها رکود بــازار خرید و فروش

 ۲۸.۷درصــد رســیده و آبــان  ۱400معادل ۵۱.۶

حــدود نیمی از خانوارهای کارگری اجارهنشــین و

کردهانــد کــه  ۶۳0هــزار نفــر بــه سیســتم بانکــی

افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال

انجمنهای صنفی کارگران ســاختمانی حدود ۹0

دریافــت کردهانــد .ایــن در حالی اســت که حدود

صعــودی بــه خــود گرفتــه اســت .آمارهــا نشــان

در شــهر تهــران  ۹۱.۷درصــد و افزایــش اجــاره

ســالیانه قیمــت مســکن در تهــران نزولــی و در

افزایــش قیمــت مســکن کنــد شــده امــا اجارهبهــا

آبــان ماه  ۱400نرخ رشــد ســالیانه اجارهبها

درصــدی ســالیانه قیمــت اجــاره در تهــران کــه در

قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته

بیسابقه بوده است.

افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال

بــه افزایــش قیمتها در بازار اجاره منجر شــده

جاری  ۵۵درصد بوده است.

آمار هشــت ماه گذشــته نشــان میدهد در

حتی شــده چهار،پنج نفره میگردند .شــایعاتی درآمده

اســت .از ابتــدای ســال  ۱۳۹۶تــا آبــان ۱400
قیمــت مســکن در شــهر تهــران  ۶۱۱درصد رشــد

حــدود  ۱40درصــد بــوده و بجز ســال  ۱۳۹۹هر
طوری که شــاخص رشــد ســالیانه کرایه مســکن

درصــد بــوده ،آبان ســال  ۱۳۹۷ایــن عدد به ۱۷
بهــا  ۳۱.4درصــد بــوده ،آبــان  ۱۳۹۹این رقم به

درصد شده است.

گذشــته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را

و کارگری که اغلب از اقشار اجارهنشین هستند

دریافت وام میدانند که در نیمه اول ســال ثبت

اســت .بــه همیــن دلیــل بســیاری از مســتاجران

را از چرخه دریافت وام حذف میکنند.

مرکــز بــه جنــوب و از جنــوب بــه خــارج از تهــران

وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرده تــا پایــان آبان

کارگــران وجــود نــدارد تخمیــن زده مــی شــود کــه

منظور دریافت وام کمک ودیعه مســکن ثبتنام

بنــا بــه گفتههــادی ســاداتی ،نایب رئیــس کانون

معرفی شــده و حدود  ۱۳0هزار نفر تســهیات را

درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.

 ۸.۵میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.

که قرار اســت نانواییها هم دیگر صفی نباشــند و هر

شــب نان گرم دم در خانهها توزیع شــود .همه ما دچار
ســردرگمی شــدهایم و اصــا ًنمیدانیم بــا اینهمه وقت
اضافه در شبانهروز چه کنیم؟ یعضیها میگویند« :ما
اینهمــه فراوونــی میخوایــم چــی کار؟ اصــا ًمرغــی که
بیصــف به دســتمون برســه از گلومون پاییــن نمیره.

صف ما رو برگردونید ».بیچارهها دچار افســردگی پس
از بیصفی شدهاند و یک گوشه کز کردهاند.

مــا از مســئوالن تقاضــا داریــم یکهــو اینهمــه

خوشــبختی و فراوانی را ســرازیر نکنند توی زندگیمان.
هول میشویم .لطفا ً نرم نرمک ما را با این شرایط آشنا
کنید .مثا ًیک روز بگویید صف مرغ کم شده ،روز بعد

کمتر و در نهایت بدون صف.

یــک روز بگوییــد ســبد کاال را ســر خیابــان تحویــل

میدهیــد ،روز بعــد ســر کوچــه و در نهایــت خیلــی آرام

بگویید دم در خانه.

ســرعت واکسیناســیون را از دو برابر شروع کنید.

بــه قلــب ضعیف ما رحم کنید و ســرعت چهل برابری را

قادری ،عضو کمیسیون بودجه مجلس :تاکنون یک ریال از منابع
اشتغالزایی به کارآفرینان داده نشده است
یــک عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه

نظــارت بــر اجــرای اصــل  44قانــون اساســی در

نماینده مردم شــیراز اضافه کرد :متاســفانه

شــورای اســامی عنوان کرد :شاید بهتر باشد که

اســاس ایــن نرخ توزیع صورت گیــرد ،تقاضا زیاد

تخصیــص منابــع اشــتغالزایی بــه بخشهــای

قانــون بودجــه ســال  ۱400کل کشــور گفــت :در

درآمد ســرانه توجه نشده و صرفا به نرخ بیکاری

متولی شــوند و در قالب قانون دائمی این منابع

قادری در ادامه اظهار کرد :این مبلغ نسبت

مجلــس شــورای اســالمی بــا انتقــاد از وضــع
ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــان گفــت کــه اکنــون
 ۹مــاه از ســال گذشــته و یــک ریــال هــم بــه
کارآفرینان داده نشده است.

بــه گــزارش ایســنا ،جعفر قادری در جلســه

علنی روزگذشته(ســه شنبه) و در جریان بررسی
گــزارش کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولید و

خصــوص نحــوه اجــرای بند(الــف) تبصــره ()۱۸

واقــع بــر ســر قبــری گریــه میکنیــم کــه آنچنــان

در توزیــع منابــع میــان اســتانها بــه جمعیــت و
نگاه کردهاند .شــاید بهتر باشــد منابع به صورت

مــردهای در آن وجــود نــدارد ،چــرا کــه ایــن ۳۲

قانون دائمی باشد تا هر سال در بودجه سالیانه

افزایش پیدا کند .حتی دولت در این ســالها به

گذشــته اســت و یــک ریــال هــم از ایــن منابــع به

هزار میلیارد تومان ،آنچنان رقمی نیســت و باید

این عدد به عنوان منبعی برای تامین کسریهای

خود نگاه میکرده است.

نیــاز بــه تعییــن تکلیــف آن نباشــد .اکنــون  ۹ماه
کارآفرینان نرسیده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

صندوق توســعه اســتانی و صندوق توســعه ملی
اختصــاص پیــدا کنــد .البته نرخ منابــع هم پایین

اســت ،لذا ممکن اســت نیاز باشــد این منابع به

عنــوان اهرمــی باشــد کــه در کنار ســایر منابع در
اختیار صندوق توسعه و سیستم بانکی قرار دارد

تا هم نرخ آن تعدیل شــود و هم افراد بیشــتری
پوشــش داده شــوند چــرا کــه اگــر قــرار باشــد بــر

خواهد بود.

به مجموع تســهیات و اعتبارات سیســتم بانکی

عــدد قابــل توجهی نیســت .این مبلغ پاســخگوی
حتــی بخشــی از پروژههــای نیمهتمــام بخــش
خصوصــی هم نیســت .پــس معتقدم ایــن منابع

بایــد بــه بخشهــای پیشــران داده شــود تــا رشــد

اقتصادی بیشتری را به دنبال داشته باشند.

در یک لحظه اعام نکنید.

ایندفعــه که گذشــت .شــما هم کــه خبر خوب کم
ندارید .بعدیها را لطفا ً آرام آرام به ما برسانید.

فعالیت سینماها
بعد از دو سال به حالت
عادی برگشت
بــه دنبــال نشســت مشــترک رئیــس ســازمان

ســینمایی و محســن فرهــادی ،معــاون فنــی ســالمت

پرداخت ۸۹هزارمیلیاردتومان بدهی دولت به تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام
با تایید دســتگاههای ذیربط ،واگذاری ۸۹

اینکه هیات تطبیق مصوبات مجلس ،به اســتناد

آنهــا از طریــق واگــذاری ســهام بنگاههــا ،امــوال

با این حال یکی از اعضای مجمع تشخیص

طلــب کلی ســازمان تامیــن اجتماعی بــه بیش از

تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام اجرایی

کلی اصل  44قانون اساســی ،مانع از اجرای این

اســت .با این حال ،بازنشســتگان به این مصوبه

مشــکل ِ پرداخت طلب سازمان از طریق واگذاری

بدهــی دولــت ،محــل تامیــن مخــارج

هــزار میلیــارد تومــان بدهــی دولــت به ســازمان

میشود.

مصوبه شده بود.

اعتــراض کردنــد و محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس

بــه گــزارش ایلنــا ،بــا تاییــد دســتگاههای

از قــرار معلوم برخــی نمایندگان مجلس در

مجلــس را واداشــتند کــه بــا هیــات وارد مذاکــره

دولــت بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی از طریــق

اجتماعــی ،از ایــن هیئــت خواســتند کــه مصوبــه

بــا توجــه بــه اینکه در این مقطــع دولت هم

ذیربــط ،واگذاری  ۸۹هــزار میلیارد تومان بدهی
واگذاری سهام اجرایی میشود.

مصوبه واگذاری  ۸۹هزار میلیارد تومانی از

محیــط وزارت بهداشــت امــکان فعالیــت عــادی بــرای

بدهــی دولت به ســازمان تامین اجتماعی مربوط

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان

بــا ایــن حــال در چنــد ماه گذشــته بــه دلیل

سالنهای سینما فراهم شد.

مــاده ( )۶اصاحــی قانــون اجــرای سیاســتهای

و داراییهــای دولت و شــرکتهای دولتی ممنوع

به قانون بودجه سال  ۱400است.

ســینمایی ،محمــد خزاعــی با اشــاره به افزایــش ظرفیت

مخالفــت با بنــد پرداخت بدهی دولــت به تامین

فوق را بررسی کنند.

شود.

باید برای پرداخت طلب سازمان تامین اجتماعی

بــر اســاس مــاده  ،۶تســویه ،تهاتــر و تأدیــه

قانــع شــود ،ایــن خواســته از دولــت هــم مطــرح

بنــد ( )۱ایــن ماده و شــرکتهای تابعه و وابســته

حقوقــی نهــاد ریاســت جمهــوری ،پاســخی نداده

بدهیهــای قانونــی دولــت بــه اشــخاص حقوقــی
بــه آنهــا و بانکهــا و شــرکتهای وابســته بــه

شده است اما شنیدهها حاکی است که معاونت

است.

بســیاری از مشــاغل و صنوف و مطالبه خانواده ســینما

و مــردم گفــت :اواخر هفته گذشــته جلســهای با معاون
فنی ســامت محیط وزارت بهداشــت در محل ســازمان
سینمایی داشتیم و توضیح دادیم که بسیاری از مردم،

مدیران سالنهای سینما و صنوف تقاضا کردند با توجه

وضعیت قرمز  ۲۲ایستگاه کیفیت هوای تهران

به فروکش کردن کرونا در پی واکسیناســیون سراسری
شــرایطی فراهــم شــود تــا محدودیــت ســقف ظرفیــت

 ۵0درصــدی بــرای بلیت فروشــی در ســالنهای ســینما

برداشته شود.

وی ادامه داد :با توجه به این درخواست و مذاکره،

نشســتهایی را هــم ،نماینــدگان ســازمان ســینمایی با
وزارت بهداشت انجام دادند که سر انجام با هماهنگی
ســتاد ملــی مبــارزه با کرونــا و وزارت بهداشــت موافقت

شد فعالیت سالنهای سینما به حالت عادی برگردد.

رئیــس ســازمان ســینمایی خاطرنشــان کــرد :بــر

اســاس این تصمیم تمامی ســالنهای ســینما با رعایت

کامــل پروتکلهــای بهداشــتی میتواننــد از ظرفیــت
خــود بــرای بلیت فروشــی اســتفاده کنند .بدیهی اســت

کــه پروتکلهــای بهداشــتی همچنــان بایــد از طــرف
سینماداران و مخاطبان سینما رعایت شود.

خزاعــی بیان کــرد :امیدواریم تصمیــم جدید باعث

شــود تــا دوبــاره ســالنهای ســینما بــه رونــق گذشــته

بازگردد و بخشــی از ضررهای ناشــی از همهگیری کرونا
در دوســاله اخیــر جبران شــود .الزم بود مانند بســیاری
از مشــاغل و کســب وکارها ســینماداران هم بتوانند به
فعالیــت عــادی برگردند و از ظرفیت ســالنها اســتفاده

کنند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ضمن اظهار

قدردانی از تعامل و همکاری وزارت بهداشت و درمان و
ســتاد مقابله با کرونا در این زمینه گفت :بدیهی اســت
ســینماها تابــع پروتکلهــای بهداشــتی ســتاد مقابلــه با
کرونــا خواهنــد بــود و هــر وقــت تصمیــم جدیــدی اتخاذ

شود بدان پایبند خواهند بود.

مصلحــت نظــام به بازنشســتگان اعــام کرده که

سهام حل شده و سران سه قوا در جلسهای این
موضوع را تایید کردهاند.

سیاستهای کلی اصل  44از دریافت طلب خود

البتــه تمــام طلب ســازمان تامیــن اجتماعی

میتوانــد بــدون ارجــاع بــه قانــون اجــرای
از طریق سهام بهرهمند شود.

به غیر از سازمان ،صندوقهای بازنشستگی

دیگــر هــم مطالباتی را از دولــت دارند که باید به
شــکل تهاتر با ســهام پرداخت شوند .با این حال

گروههای حســاس اســت ،کیفیت هوا در ۲۲

الزم بــه ذکــر اســت کیفیــت هــوا در هیچ

شــبانه خودروهــای گازوئیلــی و جلوگیــری از

پروتکلهای بهداشــتی ،ارائه کارت واکسن برای

جلســه کمیتــه اضطــرار آلودگــی هــوای

مســاله بــرای مســافران ایرانــی عــازم کشــورهای

ایستگاه در شرایط قرمز قرار دارد.

ایستگاهی در شرایط قابل قبول نیست.

بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس آخریــن

همچنیــن در ایســتگاههای ژئوفیزیــک

کیفیت هوا در ایســتگاههای اقدســیه (منطقه

شــهید محاتــی (منطقه  )۱4و شــهرک چشــمه

اطاعــات شــرکت کنترل کیفیت هــوای تهران،

 ،)۱ســوهانک (منطقه  ،)۱شــریف (منطقه ،)۲

(منطقــه  ،)۶میــدان فتــح (منطقــه  ،)۹اتوبــان

فعالیتهای آالینده تاکید کرد.

تهــران به ریاســت محســن منصوری اســتاندار

تهران برگزار شد.

بازنشستگان خود اجرایی کرده است.

بــا ســهام تهاتــر نمیشــود؛ بلکــه اســناد خزانــه و

تهاتــر بدهــی شــرکتهایی که ســهام آنهــا واگذار
میشــوند هــم میتواننــد در دســتور کار قــرار

گیرند.

دردسرهای واکسن برای مسافران
در پروازهای خارجی

در حالــی کــه میانگین کیفیــت هماکنون

هوای پایتخت  ۱۴۹و در شــرایط ناســالم برای

تامیــن اجتماعــی هــم بــه همیــن اعتبــار ،تاکنون

بدیــن ترتیــب ســازمان تامیــن اجتماعــی

و شــهرداری منطقــه  ۱۵بــا شــاخص ۱۸۳

آلودهترین ایستگاه تهران بودهاند.

صندوقها در حوزه بازنشســتگی اســت .سازمان
دو مرحلــه همسانســازی مســتمریها را بــرای

اســتاندار تهــران در تشــریح مصوبــات

کمیتــه اضطــرار آلودگی هوا به ممنوعیت تردد

 ۳۵0هزار میلیارد تومان میرسد.

آخریــن

کارت واکسیناسیون آن هم از نوع آسترازنکا ویزا

در

شــرایطی

کــه

براســاس

ســفرهای داخلــی و خارجــی الزامــی شــده ،ایــن

بــرای مســافران خــارج کشــور تــا ویــزا نباشــد،

خارجی دردسرهایی درست کرده است.

میدهنــد و از ســوی دیگــر مراکــز واکسیناســیون
آسترازنکا تزریق نمیکنند.

در ایــن میــان تجــار ،دانشــجویان و دیگــر

بــه گــزارش ایســنا ،از ابتــدای آذر امســال

مسافران ایرانی خارج کشور سردرگم و باتکلیف

تمــام کارخانههــا و واحدهــای تولیــدی و اتخــاذ

شــده از ســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا همــه

پیگیریهــای ایســنا از ســازمان هواپیمایــی

ســازمان هواشناســی در این شرایط جوی

اظهار کرد :با واحدهای تولیدی و کارخانههایی

ملزم به ارائه کارت واکسن یا نهایتا تست پیسیآر

واکسن آسترازنکا از میان واکسنهایی که در ایران

تــردد خودروهــا و کنتــرل فعالیــت واحدهــای

نداشته باشند مطابق قانون برخورد میشود.

به داخلی و خارجی بودن سفر) شدهاند.

همســایه ماننــد ترکیه با واکســن ســینوفارم اجازه

اســتاندار تهــران ضمــن تاکیــد بــر اهتمام

براســاس جدیدتریــن پروتکلهای بهداشــتی اباغ

تدابیر الزم جهت جلوگیری از انتشارآالیندهها،

مســافران بــرای انجــام ســفرهای داخلــی و خارجی

که نســبت به کنتــرل خروجیها ،اقدام موثری

در بازههای زمانی  ۷۲ســاعته و  ۹۶ســاعته (بسته

وی بــا اشــاره بــه لــزوم اجــرای دقیــق

برهمیــن اســاس مســافران در همــه

از ســوی تمــام دســتگاهها ،افــزود :تــا پایــان

و ریلــی براســاس کــد ملــی و ســامانهای کــه از

محدودیتهای ایجاد شده جهت جلو گیری از

قــرار گرفتــه رصــد میشــوند تا واکســینه شــدن و

بــر اســاس گــزارش روابــط عمومــی

دوز واکســن خود را دریافت نکرده باشــد ،مجبور

تعطیلــی موقــت واحدهــای صنعتــی آالینــده،

خــود را بــا نتیجــه منفــی در بازههــای زمانــی ذکر

شــهرداری منطقــه  ۲0و شــهرداری منطقــه ۲۲

 ۲0۱تــا  ۳00هــوا «بســیار ناســالم» و از ۳0۱

ممنوعیــت تردد شــبانه خودروهای گازوئیلی و

امــا در ایــن زمینــه دردســرهایی بــرای

انجام مذاکرات و توافق دو و چندجانبه بین ایران

دارد.

مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران

با دقت و نظارت بیشتری از سوی دستگاههای

اســت .برخــی مســافران ایرانــی عــازم کشــورهای

امور خارجه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش

پاســداران (منطقه  ،)۳دانشگاه علم و صنعت

(منطقــه  ،)4شــهرداری منطقــه  ،4دانشــگاه
تهــران (منطقه  ،)۶تربیــت مدرس (منطقه ،)۶

ســتاد بحــران (منطقــه  ،)۷شــهرداری منطقــه
 ،۱0شــهرداری منطقــه  ،۱۱پــارک رازی (منطقــه
 ،)۱۱میــدان امــام خمینی (منطقه  ،)۱۲پیروزی

(منطقــه  ،)۱۳پــارک شــکوفه (منطقــه ،)۱4
شــهرداری منطقــه  ،۱۵پــارک ســامت (منطقه

 ،)۱۷شادآباد (منطقه  ،)۱۸پارک قائم (منطقه
 ،)۱۸شهرداری منطقه  ،۱۹فرمانداری شهر ری

(منطقه  )۲0و شهرداری منطقه  ۲۱در شرایط

ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

کیفیــت هــوا در ایســتگاههای دانشــگاه

شــهید بهشــتی (منطقــه  ،)۱پونــک ،گلبــرگ

(منطقــه  ، ،)۸مســعودیه (منطقــه ،)۱۵
در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار

دانشــگاه علــم و صنعــت (منطقــه )4

(منطقــه  )۲۲ذرات معلــق کمتر از ۲.۵میکرون
به عنوان آالینده شــاخص هوای پایتخت ثبت

نشده است.

ســازمان هواشناســی به مدیریت برای کاهش

صنعتی ،ترددنکردن برای تمام گروههای سنی

و جلوگیــری از فعالیــت فیزیکــی و ورزشــی در

فضای باز توصیه میکند.

گفتنــی اســت کــه شــاخص کیفیــت هــوا

( )AQIبــه پنــج دســته اصلــی تقســیمبندی
میشــود .بــر اســاس ایــن تقســیمبندی از عدد
صفــر تــا  ۵0هــوا «پــاک» ،از  ۵۱تــا  ۱00هــوا

«قابل قبول(سالم) یا متوسط» ،از  ۱0۱تا ۱۵0
هوا «ناسالم برای گروههای حساس» ،از ۱۵۱

تــا  ۲00هوا «ناســالم بــرای همــه گروهها» ،از
تا  ۵00شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.
اعالم شد

مصوبــات کمیتــه اضطرار آلودگی هــوای تهران

بخشهــای حمــل و نقــل هوایی ،دریایــی ،زمینی

پایــداری وضعیــت جــوی هــوای تهــران ،همــه

ســوی وزارت بهداشــت در اختیــار ایــن بخشهــا

انباشت آالیندهها الزماالجرا است.

نشــدن آنهــا چــک شــود و اگــر مســافری هــر دو

اســتانداری تهران ،اســتاندار تهــران تاکید کرد:

است قبل از تهیه بلیت و انجام سفر تست PCR

کنتــرل دقیــق خودروهــای بــدون معاینــه فنی،

شده ،ارائه دهد.

جلوگیــری از فعالیتهای عمرانــی آالینده باید

مســافران در پروازهــای خارجــی بــه وجــود آمــده

مربوطه دنبال شود.

خارجــی اعــام میکنند کــه ســفارتخانهها تنها با

ماندهاند و نمیتوانند چه کاری باید انجام دهند.

کشوری نشان میدهد که کشورهای اروپایی عمدتا
تزریــق شــده را قبــول دارنــد و برخــی کشــورهای
ورود به مسافران ایرانی را میدهند.

البتــه برخــی کشــورها براســاس توافــق

دوجانبهای که با ایران داشتهاند تسهیات بهتری

در ایــن زمینــه قائــل شــدهاند .بــه عنــوان مثــال
میتــوان بــه هنــد اشــاره کــرد کــه از ســویی ایران
واکسن بهارات هندوستان را نیز مورد تایید قرار
داده و این کشــور نیز به مســافران ایرانی حتی با

واکسن برکت هم اجازه ورود میدهد.

حل این مشــکل مسافران پروازهای خارجی

و تســهیل ســفرهای خارجــی ایرانیهــا منــوط بــه

و دیگر کشورهاســت که در حیطه وظایف وزارت
پزشکی است.

