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فقرایجنگاقتصادی

دیـــــــــــــــــدگاه

مدیریت پویای روابط اقتصادی؛ زمینهساز
جذب سرمایهگذاری خارجی

بیشتر از
فقرایجنگتحمیلی

دکتر محمدحسین محمدی

تحلیلگر دیپلماسی اقتصادی

مدیریــت روابــط اقتصــادی خارجــی

كشــور بــا توجه بــه جایگاه آن در اثربخشــی

كالن جهانــی و منطقــهای در كنــار مجموعه

مدیریتــی روابــط اقتصادی خارجــی ضرورتی

برنامههای اقتصادی داخلی میتواند نقشــی

تعیینكننــده را ایفــا کنــد .برخــی پروژهها و

غیــر قابــل چشمپوشــی اســت .این هســته

برنامههــای اجرایی روابــط اقتصادی خارجی

فكری ،تحقق اهداف كالن كشور را به عنوان

اگــر چــه در وهلــه نخســت در چارچوبــی

مــداوم با توجه به تحــوالت و تغییرات كالن

در سایت روزنامه بخوانید:

یكــی از جهتگیریهــا و برنامههــای تحولزا

و راهبــردی جهانــی و منطقــهای ،بهینهترین

راهكارهــا در عرصــه روابط اقتصادی خارجی

كشور را برای تحقق اهداف مذكور پیشنهاد

در مجموعه روابط اقتصادی خارجی و به تبع

میکند.

ایــن برنامههــا اگرچــه در چارچوبــی داخلــی

منســجم با هــدف هدایت و توســعه روابط

بنابرایــن ،در صــورت برنامهریــزی

آن اقتصادی ملی را داراست .به عبارت بهتر

(در تعامــل چند دســتگاه یــا نهاد با یكدیگر)

عکس  :خبرگزاری ایلنا

گونــهای اســت كــه ظرفیت تبدیل شــدن به

رزاقی ،کارشناس اقتصادی معتقد است
که اگر قانون اساسی به خصوص
اصول دوم ،سوم ،اصل  ۴۳و اصل ۴۴
آن به درستی اجرا میشد،
به اینجا نمیرسیدیم

عوامــل ثابــت؛ مد نظر قرار داده و به صورت

داخلــی ،دوجانبــه یــا چنــد جانبــه تعریــف
میشــوند امــا ماهیــت برنامــه و پــروژه بــه

یك هســته فكری برای رصد دائمی تحوالت

اقتصادی خارجی كشــور به منظور مدیریت

بهتــر و كاراتــر آن در هــر دو زمینــه مدیریت

و یــا بینالمللــی تعریــف میشــوند اما حوزه

تاثیرگــذاری آنهــا از روابــط اقتصــادی بــا یــك

یــا چنــد كشــور فراتــر رفته و كلیــت روابط اقتصــادی خارجی

شــوكهای خارجــی و كســب موقعیــت برتر

میتــوان گامهــای موثــری در زمینــه جــذب ســرمایهگذاری

جمهــوری اســالمی ایران و متعاقــب آن برنامههای اقتصادی

خارجی برداشت:

جهتگیریهــا و برنامهها بســیار فراتــر از ظاهر محدود آنها

دولتــی در مبحــث روابــط اقتصــادی خارجــی و بهرهبــرداری

كشور را در سطحی وسیع ،متاثر میسازند .ارزش اینگونه

بوده و باید با اولویتی به مراتب باالتر نسبت به برنامههای

متعــارف و عــادی روابــط اقتصــادی خارجــی مــورد توجــه قرار

گیرنــد .در واقــع با اولویتگذاری بــر اجرای برنامههای روابط

• ایجــاد مجامــع و تشــكلهای علمــی ـ تحقیقاتــی غیر

از فرصــت حضــور ســازمانیافته آنهــا در شــرایط بــا اهمیــت

حاضر(در چارچوب گفتمان نظام سیاسی)

• ســاماندهی و بــاز تعریــف مجموعــه فعالیتهــای در

اقتصادی خارجی ،میتوان به گونهای عمل کرد كه تاثیرات و

حــال انجــام بــرای جــذب ســرمایهها و منابــع خارجــی و ارائه

در عیــن حــال مدیریــت كالن روابط اقتصــادی خارجی

ذیربط به عنوان بخشــی مكمــل مجموعه ظرفیتهای مالی

و راهبــردی تعریــف و بــه اجــرا درآیــد .به عبارت بهتــر روابط

• افزایش تعیینكننده و هدفمندتر ساختن كمكهای

گستره برنامه داخلی وسیعتر و موثرتر باشد.

نمیتوانــد بــدون ارتبــاط بــا مدیریــت كالن روابــط سیاســی
اقتصــادی خارجــی یــك جــز از كل الزامــات نظــام بینالملل،

الزامــات كالن راهبــردی كشــور و الزامــات كالن روابــط
خارجــی سیاســی و بینالمللی كشــور اســت .بنابرایــن برای
ورود بــه مبحــث برنامهریــزی روابــط اقتصادی خارجــی ابتدا

بایــد الزامــات كلــی و راهبــردی نظــام بینالملــل را شــناخت
و ســپس بــر اســاس آن روابــط اقتصــادی خارجــی كشــور را

طرحی جامع برای حمایت از تالشهای دستگاههای اجرایی
سرمایهای كنونی كشور

رسمی توسعهای جمهوری اسالمی ایران و افقهای آینده آن

و تدابیری كه این كمكها را به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند

در خدمت توسعه ملی و روابط اقتصادی خارجی قرار دهد.

اقتصــادی خارجــی كشــور با دیگــر كشــورها و مناطق جهان،

نــگاه راهبــردی بــه جهــان و محیط پیرامونی كشــور همراه با
تحــوالت ســریع آن الزمــه اولیــه هر نــوع برنامهریــزی موفق

روابط اقتصادی خارجی است .برنامه روابط اقتصادی خارجی
در صورتــی در دســتیابی به اهــداف خود موفق عمل خواهد

ســرکوب حداقل حقوق
رشــد اقتصادی و افزایش تولید و اشــتغال از
ِ

حداقل حقوق ،در همین راستاســت .اما آیا واقعا مســیر رســیدن به
کارگران میگذرد.

بیشترین سود و لذت برای تعداد کمی
از اعضای جامعه

از مسکن ،بهرهمندی از شغل برای همه تاکید شده است .همچنین

از این اصول اجرا شــده اســت؟ آیا آنچه در قانون اساســی آمده برای
عموم مردم است یا صرفا گروهی خاص؟

کارگران جز فقرا هستند
رزاقــی بــا اشــاره بــه فعــال بــودن بخــش تعــاون در دوره دفــاع

ابراهیــم رزاقــی ،کارشــناس مســائل اقتصــادی معتقــد اســت:

جامعه ما را به سمت فعالیتهای داللی سوق داده است و تا سود

ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند .چرا باید کارگران جزو فقرای این

• تعریــف و رســمیت بخشــیدن بــه روابــط وزارت امــور

مــردم به شــدت فقیر شــوند .امــا االن طبق آمارها حــدود  60میلیون
مملکت باشند؟!

خارجــه بــا بازیگــران اصلــی غیــر دولتــی و حضــور فعاالنهتــر

اســت ،نمیتــوان توقع افزایش رشــد تولیــد را داشــت .بنابراین برای

وی ادامه داد :خط فقر  10میلیون تومان شده است اما حقوق

• برنامهریــزی و مدیریــت هماهنــگ روابــط بــا دفاتــر

بــه گفتــه او؛ مســیری کــه میرویم و وضعی که در آن هســتیم

هم هستند که همین ۴میلیون تومان را دریافت نمیکنند .هستند

شــروع كار دیپلماســی عمومــی و اقتصــادی از مركز با كمك

خصوص اصول دوم ،ســوم ،اصل  ۴3و اصل  ۴۴آن به درســتی اجرا

تــا دومیلیــون تومــان رضایت میدهنــد .چگونه با این وضــع میتوان

رزاقــی گفــت :مســیری کــه از زمــان ریاســتجمهوری هاشــمی

این کارشناس اقتصادی گفت :فضایی که در آن هستیم صرفا

جمهوری اسالمی ایران در مناسبات اقتصادی بینالمللی

شــركتهای خارجی کشــورهای همسایه مستقر در تهران و

بازیگــران مختلــف عرصه روابــط اقتصادی خارجــی در داخل
كشور

افزایش تولید اولین کار اجرای قانون اساسی است.

کارگران در بهترین وضعیت  ۴میلیون تومان اســت .تعداد بســیاری

هیچ ربطی به قانون اساسی و انقالب ندارد و اگر قانون اساسی به

کارگرانــی کــه بیمــه نیســتند و از شــدت ناچــاری به کار بــا حقوق یک

میشد ،به اینجا نمیرسیدیم.

زندگی کرد؟

تدوین آن توجه شده باشد و ثانیا از انعطافپذیری الزم برای
بینالمللــی و منطقــهای برخوردار باشــد .با این نــگاه ،وجود

با بانكها و موسسات بیمهای.

بــه نفــع عــدهای خاص اســت .افــرادی که به قــدرت نزدیکنــد از رانت

و ایجاد نهادهای تخصصی سرمایهگذاری در مجموعه روابــط

سرمایهداری لیبرال که بعدها در دولتهای دیگر ادامه پیدا کرد ،در

اســتفاده میکننــد بیشــترین ســود و لــذت را میبرنــد و باقــی مــردم

جامع روابط میان نهادهای سرمایهگذاری دولتی و خصوصی

ناخواسته همچنان ادامه دارد.

اقتصادی هم نتوانسته تاثیری در این وضع بگذارد .اینها هیچ ربطی

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد :سرمایهداری لیبرال

بر حداکثر سود و لذت و ثروت تاکید دارد .بنابراین هر تصمیمی که

سال  )۱۴۰۰(۲۰۲۱سال شیفتگی عموم مردم
در برابر ارزهای مجازی

گرفته میشــود بر این پایه اســتوار اســت .در چنین وضعی است که

دالر ارزان به عدهای داده میشود تا کاالی ارزان وارد کنند و به قیمت

دالر آزاد بفروشــند .همچنیــن در ایــن وضع اســت کــه کاالی ارزان از
تولیدکننده خریداری میشود و با قیمت چند برابر به فروش میرسد

و یا به کشــورهای دیگر صادر میشــود .این مســیری اســت که حتی

دولت و بانکها هم آن را دنبال میکنند.

ترجمه :محمود نواب مطلق

در سایت روزنامه بخوانید:

کام تعــداد کاربــران ارز مجــازی بالــغ بــر

«فیس بوک» در برنامه بسیار بلند پروازانه
و رؤیایــی خــود تعداد1/3میلیــارد کاربــر را

 221میلیــون نفر برآورد شــده و اســتفاده

بــرای ایــن نوع ارزهــا پیشبینی کــرده ولی

از ارز مجــازی در ســال  )1400(2021ابعــاد

سرمایهداری ِ ایران داللمآبانه است
رزاقی گفت :سرمایهداری ِ ایران سرمایهداری داللمآبانه است،

در تگنــا و زیــر خــط فقر زندگــی میکنند .حتی محکومیت مفســدان
به خط انقالب ندارد.

حمایت از تولید؛ چانهزنی بر سر حداقل
حقوق کارگران یا مالیات ستانی
از فعالیتهای داللی

لیبرال حاکم اســت؛ تفکری که به دنبال ســود بیشــتر اســت .در این
وضعیت چگونه میخواهند تولید را افزایش دهند؟

ایــن کارشــناس اقتصادی ادامــه داد :فعالیتهای تولیدی  20تا

15درصــد ســودآور اســت ولــی فعالیتهــای داللی حداقــل  50تا 100
درصد یا بعضا  200تا  300درصد سود میآورد .با این تفکر به سمت
تولید نمیرویم و برقراری عدالت امکانپذیر نیست.

رزاقــی تاکیــد کرد :این خط انقالب نیســت بلکــه خط آمریکایی

اســت کــه میخواهــد مــردم را در تنگنــا قــرار بدهــد تا صبر مــردم به

سر آید و به خیابانها بیایند .این چنین مردم را در فشار قرار دادن

تبعات خوبی ندارد .وی بیان کرد :حتی در کشــورهای ســرمایهداری
هم کشور را با مالیات اداره میکنند .در آنجا مسیر انجام فعالیتهای
داللی سخت است .از تمام فعالیتهایی که سودشان بیشتر از تولید

اســت مالیــات ســنگین میگیرنــد تا آنها به ســمت تولیــد بروند .در

واقع اینگونه از تولید حمایت میکنند نه اینکه بر سر حداقل حقوق

کارگــران چانــه بزنند و بگویند میخواهیم از تولید حمایت کنیم .این

الگوی براندازی است و همانطور که گفتم به هیچ وجه موجب رشد
تولید نمیشود.

تعداد فقرا بیشتر از زمان جنگ است

رزاقــی گفــت :در دوران جنــگ مردم تا این انــدازه فقیر نبودند.

امروز 60میلیون فقیر داریم و حتی نهادهای حمایتی هم نمیتوانند

ایــن تعــداد را حمایــت کنند .از دولــت آقای روحانی بگذریــم؛ اما چرا

در این سه ماه که آقای رئیسی روی کار آمدهاند برای اقشار ضعیف
کاری نکردند؟ ما تجربه پرداخت کاالبرگ در دوران جنگ را داریم چرا

االن که بسیاری از مردم در وضع بحرانی قرار دارند این تجربه را تکرار
نمیکنیــم؟ دولــت میتواند ارز ۴هزار و 200تومانی را در اختیار افراد

مــورد اعتمــاد قــرار دهد تا آنها کاال وارد کنند و بعد با کاالبرگ آن را
به دست مردم برسانند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد :تصمیماتی که گرفته

میشود کامال در راستای تفکرات سرمایهدارانه است .برای آنکه مردم
را خانهدار کنند تسهیالتی در نظر میگیرند اما به این فکر نمیکنند

کســانی کــه نمیتوانند نیازهای اساســی زندگی خــود را تامین کنند،

چگونه میتوانند قسط بپردازند.

رزاقی بیان کرد :همین تفکر است که میگوید برای موفق شدن

بایــد کارگــران در تنگنــا قرار بگیرنــد تا به حقوق ۸00هــزار تومان هم

راضی شوند در مقابل افرادی داریم که حقوقهای نجومی میگیرند.

رزاقــی بیان کرد :کشــور را بــدون مالیات اداره میکنند .به جای

اینها تفکر بردهداری اســت .تفکر بردهداری میگوید برده حق حیات

میکننــد .چــاپ پــول تــورم را بــاال میبــرد و در نهایت اقشــار ضعیف

کند و شــان انســانی ندارد .اینها در انقالب و در قانون اساســی نبود.

آنکه با گرفتن مالیات مشــکل کســری بودجه را رفع کنند پول چاپ
جامعــه دچــار مشــکل میشــوند .وی ادامــه داد :بــا داللبازی قیمت
خانه و کاالهای اساسی را باال میبرند ،وام میگیرند و پس نمیدهند

نــدارد مــا بــه او حق حیات میدهیم .آنچه مــا میگوییم را باید گوش

ما از اعتالی انســان به ســوی خدا صحبت کردیم که با فقر و بیکاری
نمیشود به آن رسید.

صرف نظر از این رؤیای محقق نشده اقبال

گستردهتری به خود گرفت.

عمومــی در حوزههــای مالــی و اقتصادی به

بســیاری از کاربــران پرداختهــای

ارزهای مجازی به نحوی چشمگیر افزایش

مجازی رشــد ســریع به کارگیــری آن را رقم

از نیمــه دوم ســال )13۹۹(2020

ســنتی با تغییــر رویکرد خود به ســمت ارز

یافته است.

بســیاری

ازنهادهــای

ســرمایهگذاری،

«آینــده از آن ارز مجــازی و خریــداران آنســت» ایــن

مدیرانمالــی ،شــرکتهایبیمه و بنگاههــای اقتصــادی

بــر دیوارهــای متروی پاریس و بســیاری از شــهرهای بزرگ

تورمــی ارز مجــازی؛ میلیونهــا دالر به صورت بیتکوین چه

شــعار شــرکتهای مبادالت ارزمجازی در فرانســه اســت که

این کشور نیز نقش بسته است و نشانگر رشد چشمگیر

استفاده از رمز ارزها طی یکسال گذشته است.

سال  )1۴00(2021نقطه عطفی در افزایش بیسابقه

اقبال عمومی به این ارز محسوب میشود .البته پیامرسان

همچــون « تســال» به دلیل جذابیتهــای بهرهورانه و ضد

برای خودشــان و چه برای مشــتریان خود خریدهاند .اقبال

فــراوان آنهــا بــرای خرید ارزهــای مجازی منجر بــه افزایش
قیمت رمز ارز شده است.
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چاپ اسکناسهای جدید با طرح جدید
در بانک مرکزی اروپا
تــا ســال )140۳( 2024اسکناســهای

عموم مردم توجه شــده اســت .در آن قانون بر رفع تبعیضات ناروا و

مقدس گفت :در آن دوره از تعاونیها استفاده شد و اجازه داده نشد

اقتصــادی خارجی كشــور با توجه به اوضــاع نوین و بازنگری

زدند.

ربطی به آنچه در قانون اساسی آمده است ،ندارد .در قانون اساسی

اصل دوم این قانون به تعالی انسان اشاره کرده است .اما کدامیک

بــار ،حداقــل حقــوق کارگــران اســت .تصمیماتــی چون اصــالح قانون

دولت روحانی به اوج خود رســید و در دولت رئیســی نیز خواســته یا

براســاس آمــار ســایت کریپتــو دات

میکند .این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد :این فضا هیچ

کار ،منطقهای و توافقی کردن مزد و زیر ســوال بردن ســازکار تعیین

• فعالتر ســاختن شركت ســرمایهگذاری خارجی ایران

تغییر و چرخش در هنگام بروز تغییر در مالحظات راهبردی

بفروشــند و کســی بر آن نظارت نمیکند یعنی از این فلســفه پیروی

ایجــاد امکانــات عادالنه برای همه ،بر حق آموزش رایگان ،بهرهمندی

رفســنجانی شــروع شــد ،انحــراف از قانــون اساســی بــود؛ مســیر

کــرد كــه اوال بــه مالحظــات راهبــردی فوقاالشــاره به هنگام

خــاص میدهــد تــا کاال را بــا قیمــت ارزان وارد کننــد و بــا قیمت گران

معتقد است برای افزایش تولید باید بار ِ سنگین هزینههای تولید را
از روی دوش کارفرمایان برداشــت و در این میان گویا ســنگینترین

حاصل از فعالیتهای داللی نســبت به فعالیتهای تولیدی بیشــتر

بــزرگ بــا یكدیگــر ،تحــوالت راهبــردی پیرامونــی جمهــوری

میشــود .وقتــی دولــت دالر  ۴000هــزار تومانی را با رانــت به عدهای

و مشخصا اصولی که در ابتدای صحبتهایم به آنها اشاره کردم ،به

ارائــه اطلــس روابــط اقتصــادی خارجــی و ایجــاد ســاز و كار

تحریمی ،قبل از ارائه تصویری روشن از وضع كلی حاكم بر

اســالمی ایــران و ...كارایــی الزم را نخواهــد داشــت .بنابراین

فقر زندگی میکنند.

سالهاســت تفکــری در نظــام تصمیمگیــری ما حاکم شــده که

فاصلــه گرفتــن از قانــون اساســی و حاکــم شــدن تفکــرات لیبــرال در

برنامهریزی و مدیریت کرد .به عنوان مثال ارائه راهكار صرفا

بازار انرژی جهان ،آخرین شــرایط حاكم بر روابط قدرتهای

فقیر شــوند .اما االن طبق آمارها حدود  ۶0میلیون ایرانی زیر خط

• تعریــف مجــدد و شفافســازی امتیــازات روابــط

بهرهبرداری بهنگام از آنها

اقتصــادی برای مقابله جمهوری اســالمی ایران با فشــارهای

رزاقــی میگویــد در دوران جنــگ

تحمیلی از تعاونیها استفاده شد و اجازه داده نشد مردم به شدت

چراکه با کار داللیست که بیشترین سود برای عدهای خاص فراهم

و خیلی راحت هم این کار را انجام میدهند چون تفکر سرمایهداری

در سایت روزنامه بخوانید:

امکان تامین  ١٨میلیارد دالر ارز  4٢٠٠تومانی
تا آخر سال وجود ندارد
عضو کمیســیون جهش تولید مجلس گفت:بهترین راه،

حذف یارانه افراد ثروتمند سه دهک اول و اختصاص این رقم

به یارانه اقشــار کم درآمد اســت تا در اثر این تورم ،کمترین
آسیب ممکن متوجه آنها شود.

جعفر قادری ،نماینده مجلس شــورای اسالمی در گفتگو

در صورت اینکه به طور کلی آن را کنار بگذاریم ،در زمینه گندم

مواجــه خواهیــم شــد .زیــرا اگر دولت با تأمیــن ارز از بازار آزاد،

محصول ،همچنان باید از روش فعلی استفاده و در کنار آن به

اتحادیه اروپا تا ســال  2040از بین

کنــد ،بــه منابع بســیار زیادی و اســتقراض از بانــک مرکزی نیاز

که حتی با وجود این تغییر نیز ،تنها هشت میلیارد دالر از 12

ایــن نظرســنجی کــه توســط

بــا مهــر بــا اشــاره به اینکه در شــرایط موجود ،امــکان تأمین 1۸

میلیارد دالر ارز  ۴200تومانی تا پایان سال وجود ندارد ،گفت:
اگر بخواهیم روال گذشته را ادامه دهیم ،احتماال ًبا مشکالتی

دارد که ممکن اســت در توان دولت نباشــد و مشــکالتی را نیز

نــو در بانــک مرکزی اروپــا به چاپ خواهند

اتخــاذ نشــده اســت .بانــک مرکــزی اروپــا

قلــم محــدود کنیــم ،تــا  12میلیــارد دالر تخصیــص داده شــده،

کریستین الگارد ،رئیس بانک مرکزی

گفته اســت«:هر چیزی ممکن اســت ».به

کــه اولیــن قطعــه اســکناس یــورو در ســال

غیرنقــدی تقاضــای وجــوه نقــد و اســکناس

رسید.

اروپــا معتقد اســت «:پس از بیســت ســال

رغــم بیمــاری کرونا و ضــرورت پرداختهای

مشــمول ارز  ۴200تومانــی شــدهاند ،بازنگــری و آنها را به چند

تاریخی،علــوم طبیعی و اجتماعی ،هنرهــای دیداری و فنی

مورد عالقه شان در این خصوص نظر سنجی خواهد شد.

دسترسی به وجوه نقد و استفاده از آن را تضمین کنند.

کارشناسان کشورهای منطقه یورو؛ فهرستی از موضوعات

دارد کــه بانــک مرکزی اروپا در نظر دارد یوروی دیجیتالی را

پــس از انجــام ایــن نظــر ســنجی گــروه مشــورتی مرکب از
تدویــن شــده تاریخی ،علــوم طبیعی و اجتماعــی ،هنرهای

 ،1۴00دربــاره اینکــه در صــورت حــذف ایــن ارز یارانــه پرداختی

است که  226000شغل جدید نیز در بخش تولید قطعات الکتریکی

به واردات بیشــتر این محصول شــده است .از طرف دیگر نبود

دهک اول و اختصاص این رقم به یارانه اقشار کم درآمد است

تضمینــی گنــدم ،صرفه اقتصادی کاشــت این محصــول را برای

در سالهای اخیر ،سیاست ارز  ۴200تومانی چالشهای

اتحادیــه اروپــا اســت کــه بیــش از  60درصــد از ایــن کارگــران از ســوی

تولید گندم در نتیجه خشکســالیهای اخیر موجب نیاز کشــور

درآمد و مســتضعف ،راه چاره ،حذف یارانه افراد ثروتمند ســه
تا در اثر این تورم ،کمترین آسیب ممکن متوجه آنها شود.

مســئول بیش از  5درصد از کل اشــتغال تولیدی در  13کشــور عضو

کشــاورز کاهــش داده اســت .جــدای از این بحث ،گنــدم یارانه

زیادی را ایجاد کرده اســت .این سیاســت که در جهت کاهش

تامینکنندگان خودرو به کار گرفته شدهاند.

یارانــهای وارداتــی بــه محصــول قابل صادرات مثل بیســکوییت

بــه کار گرفتــه شــده ،در نهایت نتوانســت همه اهــداف خود را

اتخاذ یک رویکرد یکپارچه بسیار متنوع است ».وی افزود« :استفاده

ای بــرای صادرکننــده هم مقرون به صرفهتر اســت .چون گندم

تبدیل و در بازار آزاد با قیمت ریالی مبادله میشود.

اثــر تــورم و کمــک بــه تأمیــن کاالهای اساســی مورد نیــاز مردم

سیگرید د واریس ،دبیر کل کلیپا گفت« :نیازهای جامعه برای

محقق کند .طبق آمار بانک مرکزی در واردات کاالهای اساسی

از فناوریهــای هیبریــدی ،هیــدروژن ســبز و ســوختهای پایــدار

وی حــذف ارز  ۴200تومانــی و آزاد کــردن قیمــت آن را

در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری ،کل ارز  ۴200تومانــی

کــرد :حذف این ارز اگرچه ممکن اســت ســبب تــورم و افزایش

شــده اســت .برای همین دولت سیزدهم برای تداوم ارز ۴200

چاپ اسکناســهای جدید در حالی در دســتور کار قرار

نیز راهاندازی کند .یوروی دیجیتالی درســت مثل اســکناس

قیمت نهادههای دامی و اساسی مثل گوشت شود ،اما موجب

تومانــی دســت بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی خواهــد زد کــه

ماهــی ،میگــو و همینطــور افزایش تنــوع در تأمین اقالمی مثل

کارشناســان بــرای کنتــرل اقتصــاد و متغیرهــای کالن ،بهتریــن

دیــداری و فنــی مــورد عالقه مــردم اروپا را در اختیارشــورای
داد .یــک مســابقه طراحــی نیز بــه همین منظــور راهاندازی
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اشخاص حقیقی و حقوقی را خواهد داشت.

است در دوره  2035-2030ناپدید شوند .این دوره زمانی کوتاه ،باعث

 275000نفر در چند دهه آینده کاهش می دهد.

راه حــل توقــف اثــرات زیانبــار ایــن سیاســت دانســت و اضافــه

آن قابلیــت دسترســی آســان بــرای عمــوم مــردم اعــم از

حــکام اروپــا بــه عنــوان تصمیمگیــر نهایــی قــرار خواهــد

قادری در پایان در پاســخ به ســوالی درباره حجم واردات

خواهــد شــد کــه «تأثیــر اجتماعــی و اقتصادی» ناشــی از ایــن بیکاری

آن ،باید ارز نیمایی خریداری شود.

بــر اســاس دادههــای گــروه تجاری صنعت ،بخــش تولید خودرو

از اینــرو از مــردم اروپــا در مــورد موضوعــات مختلــف

برقراری امنیت نظام پولی اســت .آنها توانســتهاند قابلیت

 PwCانجام شــد ،نشــان داد که بیش از دو ســوم این مشــاغل ممکن

ایجاد خواهد شد که تعداد خالص از دست دادن مشاغل را به حدود

اروپــا و همچنیــن بانکهــای مرکــزی کشــورهای اروپایــی در

دیدی خود را با آن بیشتر مأنوس احساس کنند».

میلیارد تخصیص داده شده ،باقی مانده و برای تأمین مازاد بر

قــادری در خصــوص واردات گندم نیــز اظهار کرد :کاهش

جدید شوند و از این مسیر تمام اروپاییها در هر سن و افق

اروپا نیز این امر نشانگر وجود اعتبار و حیثیت بانکمرکزی

نظارت برای جلوگیری از فساد ،توجه کنیم .این در حالی است

خواهد رفت.

به مردم چقدر میشــود ،گفت :در جهت رفاه حال اقشــار کم

تأمین شود.

پولی کشورها دارد .در مورد نظام پولی یورو در بانکمرکزی

 )13۸1(2002بــه چــاپ رســید؛ وقــت آن

و دارو دچــار مشــکل خواهیم شــد .بنابرایــن در واردات این دو

نقلیه برقی ،نیم میلیون شــغل در

شــش میلیارد دالری کاالهای اساســی ،در شش ماهه نخست

در این دوران افزایش یافته اســت .این امر

فرارســیده اســت تــا ظاهــر اسکناســهای ما

تومانی باید از دانههای روغنی و نهادههای دامی باشد ،چرا که

بــا ممنوعیــت خودروهــای موتــور

در سایت روزنامه بخوانید:

گســترده دشــوارتر شــود .با این حال ،در گزارش فوق همچنین آمده

تعــادل بیــن نهادهــای مربوطه مثل کود ،ســم و بــذر ،با قیمت

حکایت از اهمیت وجوه نقد در حفظ ارزش

انجمــن اروپایــی تامینکننــدگان

احتراقــی و انتقــال بــه وســایل

خواهــد شــد .در مــورد اســتفاده از چهرهها

در پاســخ بــه خبرنــگار فیــگارو در ایــن مورد

عضو کمیسیون جهش تولید در ادامه ،بر حذف تدریجی

یــک مطالعــه جدیــد توســط

خــودرو ( )CLEPAنشــان میدهــد،

بــرای اقتصــاد ایجــاد کند .بنابراین باید در بخشــی از کاالها که

 ۵،10،20،۵0،100و ۵00یورویــی با طرحی

بود و به تدریج به حالت باثباتی منجر خواهد شد.

ترجمه :سلیم حیدری

ارز  ۴200تومانــی تأکیــد کــرد و گفــت :آغــاز حــذف ارز ۴200

بخواهــد کاالهای اساســی بــا ارز  ۴200تومانــی را وارد و توزیع

در اســکناسهای جدیــد هنــوز تصمیمــی

حذف این ارز میتواند ســبب تولید بیشــتر و کاهش وابستگی

به واردات شود .ضمن اینکه این افزایش قیمت دائمی نخواهد

احتمال بیکاری نیم میلیون نفر
در اروپا با حرکت
به سمت خودورهای برقی

استفاده از تولیدات داخلی در حوزه مصرف گوشت قرمز ،مرغ،
دانههــای روغنــی خواهد شــد .بنابراین جهش قیمت ناشــی از

تخصیــص بــرای ســال  1۴00یعنی هشــت میلیــارد دالر مصرف

عمــال بــه معنــای ایجاد تورم اســت .در چنین شــرایطی بیشــتر
راهکار را حذف ارز  ۴200تومانی میدانند.

تجدیدپذیر ،نوآوری را ممکن میسازد ،زیرا ما جابجایی را در دهههای
آینده باز تعریف میکنیم ».گزارش کلیپا در حالی منتشر شد که در

اوایــل ســال جــاری ،کمیســیون اروپا اعالم کــرد که قصد دارد تا ســال

 ،2035صددرصد انتشــار گاز دیاکســید کربن را از خودروهای جدید
حذف کند .این سیاست عمال ًفروش وسایل نقلیه با سوخت فسیلی

را پس از این تاریخ ممنوع میکند.

منبع :راشاتودی

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
اخبـــــــــــــــــار

عضو هیاتمدیره انجمن
ایرالینها :عوارض دستوری
از بلیت هواپیما حذف شود،
نرخها کاهش مییابد
عضوهیئتمدیرهانجمنشــرکتهایهواپیمایی

حــذفعوارضدســتوریبررویبلیــتهواپیمارایکی
ازراهکارهایتعدیلنرخدانست.

محمدصــادق رســولپور در گفتوگــو بــا خبرگزاری

مهــر بــا توجــه به کاهــش ۱۵درصدی نــرخ بلیــت از اول
آذر و تمایــل دولــت بــه افزایــش نیافتــن نــرخ بلیــت
در آینــده نزدیــک اظهــار کــرد :اکنــون شــرکتهای

هواپیمایــی وصولکننــده مطالبــات دولــت از طریــق

وصــول عوارضهــای مختلــف وضع شــده بــر روی بلیت
هواپیمــا هســتند و بیشــک حــذف ایــن عــوارض عــاوه
بــر چابکســازی شــرکتهای هواپیمایی بــه کاهش نرخ
بلیت میانجامد.

او افــزود :اکنــون بــه طــور متوســط حــدود ۸درصد

از نــرخ بلیــت متعلق به عوارض شــهرداریها و عوارض

مسافری فرودگاه است که نه تنها به جیب شرکتهای
هواپیمایی نمیرود بلکه برای بازگرداندن آن به ارگانها

و ســازمانهای ذیربــط ،بــرای شــرکتهای هواپیمایــی
دردسرآفرین است.

رئیــس هیئتمدیــره یــک شــرکت هواپیمایــی هــم

تاکید کرد :با حذف این عوارضها عاوه بر کاهش نرخ
بلیت ،شــاهد افزایش بهرهوری شــرکتهای هواپیمایی

خواهیم بود.

تکذیب پنبه رنگ شده
به جای گوشت چرخکرده
چنــدیپیــشویدیویــیدرفضــایمجازیمنتشــر

شــد کــه در آن نشــان مــیداد گوشــت چرخکــرده
بستهبندیشدهیکیازشرکتهابعدازشستهشدن
زیــرآببــهرنگســفیدوبافتپنبهایدرآمدهاســت.

موضوعیکهنگرانیاینشــهروندرادرپیداشــتکه

آیــاچیــزدیگریغیرازگوشــتدراینبســتههاعرضه
میشــود.پرسشــیکهدبیرانجمنصنعتبســتهبندی

گوشتکشوربهآنپاسخداد.

مســعود رســولی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد:

اداره دامپزشــکی گوشــت چرخکــرده شــرکتی را کــه در
فیلم نشان داده شده از فروشگاه جمعآوری و آزمایش

کــرد و مشــخص شــد که ایــن محصوالت هیچ مشــکلی

ندارند.

او ادامــه داد :بافــت گوشــت چربــی ،پروتئیــن و

رنگدانه قرمز اســت .وقتی گوشــت شســته میشود این

رنگدانه بین آن خارج میشود و بافت پروتئینی و چربی
ســفید رنگ باقی میماند .این آزمایش را با هرگوشــت

 .چهارشنبه  17 .آذر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4808

مخبر:مشکاتتولیدبدونساماندهی
زنجیرهتوزیعحلنخواهدشد
معــاون اول رئیسجمهــوری ،حــل مشــکات

دانستوعنوانکردکهمشکاتتولیدبدون

شناســایی شــده بخــش تولیــد ،گفــت۲۱۵ :

رئیسکمیســیونحقوقــیوحمایتهایقضاییو

شناســایی شــده و برنامهریزیهــای الزم برای

چکهــایقدیمــیممکــناســتتنشهایــیدرســطح

بخــش تولیــد را نیازمنــد اقدامــات اساســی

توضیحاتــی دربــاره اهــم موانــع و مشــکات

ساماندهیزنجیرهتوزیعحلنخواهدشد.

مســاله و مشــکل مرتبــط بــا بخــش تولیــد

مقرراتــیاتــاقبازرگانــیایــراناظهارکردبــاپایاناعتبار

اول ریاســتجمهوری ،محمــد مخبــر در

حــل ایــن مســائل از طریــق  ۲۱اقــدام و پروژه

خردهفروشــیبــهوجــودبیایــدکــهامیدواریــمبانکهــا

تولیــد در دولــت ســیزدهم ،حــل مشــکات

در ایــن نشســت مقــرر شــد ســاز وکار

بــه گزارش پایگاه اطاعرســانی اتاق اصناف ایران،

شــهریور  ۱۴۰۱در اولین جلســه شورای پول و

قانــون جدیــد چک بر کســبوکارهای کشــور اظهار کرد:

در ایــن جلســه پــس از بحــث و تبــادل

بــرای اعتبــار بخشــیدن به چک داشــت و قــرار بود که از

تصمیماتــی نیــز اتخــاذ و مقــرر شــد معاونــت

تصویب شد تا اجرای آن به سال  ۱۴۰۰موکول شود .به

معــاون اول رئیسجمهــوری بــر ضرورت

بانکها میزان تســهیاتی کــه بانکها باید بر

قانــون ،مــا در اتــاق بازرگانی جلســات مختلفــی با بانک

مســائل پیــش روی بخــش تولیــد تاکیــد و

یکمــاه بررســی کــرده و در صــورت کوتاهــی

او افــزود :بــه دلیلی اینکه صدور و انتقال چک باید

بــه گــزارش پایــگاه اطاعرســانی معاون

نخســتین نشســت ستاد تسهیل و رفع موانع

انجام شده است.

بخــش تولید را نیازمند ریشــهیابی مشــکات

و برنامهریزی دقیق برای حل مسائل دانست

و گفــت :بایــد تــاش کنیــم بــا ریشــهیابی و
آسیبشناســی مشــکات ،مســائل اصلــی

بخــش تولیــد را شناســایی و مرتفــع کنیــم تــا
شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی

در کشور نباشیم.

بررســی و احصــاء اصلیتریــن و مهمتریــن
خاطرنشــان کرد :اقتصــاد ایران اقتصاد بانکی

بخشهای مرتبط با تولید عنوان کرد و گفت:

ایــران ،تعــدادی از مدیــران عامــل بانکهــا و

مورد نیاز بخش تولید بســیار پراهمیت است

شــاهد حل مســائل و موانع پیش روی بخش

حضور داشــتند ،گزارشی از تاریخچه فعالیت

تکالیفی که برعهده آنها گذاشــته شــده مورد

در ایــن جلســه کــه وزیــران صنعــت،

تولیــد و نیــز عملکــرد کان کارگروههــای

مخبر ،زنجیره توزیع را یکی از مهمترین

حقوقــی رئیسجمهوری ،رئیس اتاق بازرگانی

ســیدرضا فاطمیامیــن وزیــر صنعــت،

اســت و نقــش بانکهــا در تامیــن نقدینگــی

تا زمانی که زنجیره توزیع ســاماندهی نشود،

کــه ضــرورت دارد عملکــرد بانکهــا براســاس

تولید در کشور نخواهیم بود.

ارزیابی قرار گیرد.

معــدن و تجــارت ،جهــاد کشــاورزی ،معــاون

نماینــدگان دســتگاههای اجرایــی ذیربــط نیز
کارگروههــا و ســتادهای مرتبــط با رفــع موانع
استانی ستاد ارائه شد.

امهــال مطالبات از واحدهــای تولیدی تا پایان

اعتبار مورد تصمیمگیری قرار گیرد.

قانون اصاح چک مصوب  ۱3۹۷تغییرات بســیار خوبی

نظــر دربــاره راهکارهــای رفــع موانــع تولیــد،

آذر ســال  ۹۹اجرایــی شــود کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا

نظــارت بانــک مرکــزی بــه همــراه هــر یــک از

دلیــل نبــود زیرســاختهای الزم برای اجــرای دقیق این

اســاس قانــون پرداخت میکردنــد را به مدت

مرکزی داشتیم.

بانکهای عامل ،با فوریت جبران شود.

در ســامانه صیاد ثبت شــود ،امکان سواســتفاده و جعل

همچنیــن مقــرر شــد تعــداد بنگاههــای

رئیــس اتحادیــه بارفروشــان تهــران

میگویــدباتوجهبهشــرایطاقتصادیمردم،

اتحادیــهتمهیداتــیاندیشــیدهکهشــبیلدا
نوسانیدربازارنداشتهباشیم.

رسیده است.

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت:

بــا توجــه به بارندگــی اخیر بوشــهر قیمت هر
کیلــو گوجهفرنگــی بوتــهرس در میــدان  ۹تــا

هزار تومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت:

قیمــت هــر کیلــو انــار دماوند  ۲۰تــا  33هزار

بــه گــزارش پایــگاه اطاعرســانی اتــاق

۱۰هــزار تومــان و گوجهفرنگــی رنــگآوری ۷

تومــان ،انــار ســاوه  ۱۲تــا ۱۸هزار تومــان ،انار

اتحادیه بارفروشان تهران گفت :شب گذشته

بــه دپــوی میوههــای شــب یلــدا اعــم از انــار و

و  ۵۰۰تا  ۷هزار تومان است.

اصنــاف ایــران ،مصطفــی دارایینــژاد ،رئیــس

 ۲۵هزار تن اعم از فرنگیجات و صیفیجات
ورودی بــار میــدان بــوده اســت .بــا توجــه بــه
ازدیــاد عرضــه ،قیمــت تمامــی فرنگیجــات به

غیر از گوجهفرنگی اعم از هویج ،شلغم ،گل
کلــم ،بادمجــان و کدو  ۱۰تــا ۱۵درصد کاهش
قیمت داشته است.

هــزار تومــان اســت .او ادامــه داد :بــا توجــه
هندوانه به عنوان دو قلم پرمصرف ،مشــکلی

در تامین و عرضه وجود ندارد.

دارایینژاد قیمت هر کیلو پرتقال را  ۸تا

۱۱هــزار تومــان اعام کــرد و گفت :نرخ کنونی
هــر کیلــو نارنگــی  ۸تــا ۱۵هزار تومان ،ســیب

قرمز  ۸تا ۱۵هزار تومان ،ســیب ســفید  ۱۰تا

او ادامه داد :اکنون تولید هویج و فلفل

۱۷هــزار تومــان ،لیموشــیرین  ۱۰تــا  ۱۵هــزار

هــر کیلو محصــول در میدان به 3هزار تومان

شمال  ۸تا ۱۴هزار تومان ،خرمالو شهریار ۲۰

دلمــهای دزفــول به قــدری باالســت که قیمت

تومــان ،کیــوی  ۱۰تــا ۱۷هــزار تومــان ،خرمالــو

شیراز  ۱۸تا  ۲۶هزار تومان و هندوانه 3هزار
بــه گفتــه او ،شــب گذشــته  ۸۰۰تا هزار

تــن ورودی هندوانــه بوده که از  ۱۵آذر میزان

پیش این صحبتها در مورد تن ماهی هم مطرح بود.

او تصریــح کــرد :ایــن فــرد باید به مراجع رســیدگی

تملک شــده هر یک از بانکها فهرســت شود
وزارتخانــه تخصصــی حــوزه فعالیــت هــر یــک

گســتردهای دارد و خوشــبختانه موجــب کاهــش تعــداد

و بــا حضــور بانــک مرکزی ،بانکهــای عامل و
از ایــن بنگاههــا ،دربــاره فعالســازی و تعیین

تکلیف این بنگاهها اقدام فوری شود.

بود .بسیاری هم مالباخته میشدند ،خوشبختانه با این

و انبــار محصول در ســردخانهها کرده اســت.

نداشــته باشــند یا موبایل آنها هوشــمند نباشــد .اکنون

بندرعباس در حال عرضه است.

دلیل این موضوع مشکلســاز نشــده است ولی با تمام

هــم اکنــون هندوانــه نــو از جاســک و مینــاب

چکهای قبلی هم همچنان معتبر هســتند و به همین

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت:

شــدن اعتبــار آنهــا این مشــکل حــاد میشــود .چکهای

انار دماوند و ســاوه در ســردخانه دپو شــده تا

مشمول قوانین جدید نمیشوند ،زمان اتمام اعتبار این

هماکنــون مقادیــری انار شــیراز ،انار کاشــمر،

قدیمی که کد  ۱۶رقمی ندارند کماکان معتبر هســتند و

برای شب یلدا دچار مشکل نشویم .با ازدیاد

چکها هنوز اعام نشده است.

عرضه ،تقاضا کمتر است.

دارایینــژاد گفــت :قیمــت هــر کیلــو موز

نداشته باشیم.

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :همــه

آناناس  ۸۰۰هزار تا یک میلیون تومان است.

دریافــت کردند .االن میتوان گفت شــرکتها مشــکلی

افزایــش مییابــد ،بــه همین دلیــل اتحادیه از

مردم ،اتحادیه تمهیداتی اندیشــیده که شــب

به مشکل بربخورند که این مورد هم قابل حل است.

ســاله قیمــت انــار و هندوانــه در شــب یلــدا

یــک مــاه و نیــم گذشــته اقــدام بــه رصــد بازار

او گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط اقتصادی

یلدا نوسانی در بازار نداشته باشیم.

این مشــکات رفع شــد .مجلس هم به شــدت با تعویق
اجــرای قانــون مخالــف بود ،بنابراین ایــن قانون در حال

ســودی کــه از فروش محصوالت میتوانســت

رســولی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد ســریعا چیــزی را

همکارانمانبهطورکاملاینصنفراترک

شــد  ۱۵۰۰نفــر پرســنل مســتقیم دارد و ایــن اقدام آســیب

مدیریــت هوشــمند کرونــا امیدواریــم کــه

وتعطیلیهــایصنفــیدورهای۳0درصــداز

قضــاوت کــرد ،گفت :شــرکتی که درایــن فیلم نامش پخش

کردنــدامــاباکاهــشمحدودیتهــاواجرای

زیادی به آنها وارد کرده است .الزم به ذکر است که شرکت

همکارانمانبهصنفبرگردند.

باعث شــود یک روز معامات در بازار متوقف شــود اما
بــازار دوبــاره به حالت عادی برمیگردد و اکنون هم داد

و ســتدها در بــازار روال عــادی خــود را دارد و بــازار در
جریان است.

رئیــس کمیســیون حقوقــی و حمایتهــای قضایــی

حــل شــود البتــه بــا اقدامــات بانــک مرکــزی بســیاری از

ســاختمان تهــران ادامــه داد :در یــک ســال

چیزی غیر از گوشت بود حتما مسئولیت آن را برعهده

طــا و ســکه در دورههــای گذشــته هم رخ داده و شــاید

ندارنــد و تنهــا افــراد حقیقی و کســبه خرد ممکن اســت

را حداقــل بــه مــدت یــک ســال داشــت تا این مشــکات

میتوانســت گوشــت مــورد نظــر را آزمایــش کنــد و اگــر

اظهار کرد :مســاله اثرگذاری افزایش قیمت ارز در بازار

در مــورد پخــش دارو و مــواد غذایــی ســاالنه بیــن  ۵تــا

مــوز پاکســتانی  ۱۵هــزار تومــان و هرکارتــن

کرونا۳0درصدازدکوراتورهارابیکارکرد
سالگذشتهبهخاطربرپانشدنمهمانیها

درباره اثرگذاری دالر 3۱هزار تومانی در بازار طا و سکه

او اضافــه کــرد :شــرکتهای پخــش بــه خصــوص

همــکاری بانکهــا ،توانســتند درگاه الکترونیکــی خود را

تــن میرســانیم تــا بــرای شــب یلــدا مشــکلی

پرداخت اجاره هم نداشته باشند.

حبابدرساعاتمختلفمتغیراست.

شــود ،اما ممکن اســت بســیاری به کامپیوتر دسترســی

راستا اتاق بازرگانی درخواست تعویق اجرای این قانون

و شــکایت میکــرد و آنهــا نیــز رســیدگی میکردنــد یــا

محمــد کشــتیآرای در گفتوگــو با خبرگــزاری ایلنا

ایــن قانــون صــدور و دریافت چک باید در ســامانه ثبت

هــزار تومــان ،مــوز فیلیپیــن  ۲۷هــزار تومان،

اینصنفدرنیمهدومســالاســتکهالبته

تومــان،دیــروزبــه440هــزارتومــانرســیدالبتــهایــن

داشــتیم در مــورد زیرســاختهای ایــن قانــون بود .طبق

این چکها یک ســری چالشهای اجرایی داشــت که با

تمایلی نداشتند در پاندمی کرونا افراد غریبه
بــه منزلشــان برونــد ،عما ًبــازار بزرگــی را از

طولدوروزحبابســکهافزایشیافتواز270هزار

ترتیبات اعتبار به چک بازگشته است.

آتشهوش تصریح کرد :مشکلی که با بانک مرکزی

ورودی هندوانــه میــدان را به یک هزار و ۵۰۰

یعنــی ســازمان دامپزشــکی یا ســازمان حمایــت مراجعه

بــهگفتــهنایبرئیــساتحادیــهطــاوجواهــر،در

بامحل بســیار آســان و چک اعتبار خود را از دســت داده

و مقرراتــی اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار کــرد :در همیــن

ســاختمانتهران،بیشــترفــروشمحصوالت

حباب سکه به ۴۴۰هزار
تومان افزایش یافت

چک برگشــتی میشــود .متاسفانه در گذشته صدور چک

هندی  ۲3تا ۲۴هزار تومان ،موز اکوادور ۲۵

بهگفتهرئیساتحادیهتزئیناتداخلی

به این بزرگی هیچ زمان با آبروی خود بازی نمیکند.

بسته میشود .بنابراین صدور چک بامحل که آثار بسیار

۱۰هزار چک از مشــتریان خود دریافت میکنند ،کنترل

از خریــد محصــول بایــد فــردی بــرای نصب به

میگرفتیم.

چــک منتفــی شــده و گردشهای مالی شــفاف میشــود.
اگر کسی چک برگشتی داشته باشد کلیه حسابهای او

تمهیداتاتحادیهبارفروشانبرایثباتدربازارشبیلدا
تــا  ۲۵هــزار تومــان و خرمالــو کــن  ۲۲تــا 3۲

بتوانندبافراهمآوردنزیرساختهاآنرابرطرفکنند.

احمــد آتشهــوش در گفتوگو با ایلنا در مورد تاثیرات

چرخکرده انجام بدهید به همین صورت خواهد شد.

بگیریــد کمکــم رنــگ آن ســفید میشــود ،افــزود :مدتی

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق
ایران :پایان اعتبار چکهای
قدیمی ،خردهفروشان را دچار
مشکل میکند

معــدن و تجــارت در ایــن نشســت بــا ارائــه

دبیــر انجمــن صنعــت بســتهبندی گوشــت و مــواد

پروتئینــی کشــور بــا بیــان اینکــه هــر گوشــتی را زیر آب

خبـــــــــــــــــر

منــازل مراجعــه کنــد و از آنجایــی کــه مــردم

دســت دادیــم .در واقــع ایــن صنــف عــاوه بر

داشــته باشــد ،ســود خدمــات پــس از فروش

مانند نصب را از دست داد.

در ایــن دو ســال افزایــش قیمتها چشــمگیر
نبوده است.

او تصریــح کــرد :در دیگر اصنــاف بعد از

میانی افزود :بسیاری از فروشگاهها در

ارائــه خدمــات نیســت امــا در صنــف مــا بعــد

مخــارج خــود بــه مشــکل برخوردنــد ،برخی از

خریــد محصــول دیگر نیاز به کارشــناس برای

گذشته  3۰درصد از همکاران ما بیکار شدند،

آن صنــف را میفروشــد مجــوز دهــد؛

رئیــس

اتحادیــه

تزئینــات

امــا حــاال با گســترش واکسیناســیون و اجرای

اســت کــه نرخشــان بــا نوســانات ارز متغیــر

شــدند ،این موضوع در صنف تزئینات داخلی
کرد.

داخلــی

کســب وکارهاست ،به جای آنکه رئیس هر

میانــی اظهــار کــرد :کارهــای فصلــی در

است اما با این حال به دلیل فروش نداشتن

شــاید بیشــتر از خیلــی از اصنــاف خودنمایــی

باعــث شــد تــا برخــی از آنهــا حتــی توانایــی

او در ادامــه بیــان کرد :بیشــتر کاالهایی

بهــروز میانــی گفــت :در پاندمــی کرونــا

ایــام پاندمــی کرونــا حتی در مدیریــت خرج و

فروشــگاهها و صفحــات مجــازی ادامه داد:

دربــاره فروشهــای مجــازی نکتــه مهمــی

سیستم هوشمند مدیریت ،امیدواریم دوباره

کــه در مغازههــا وجــود دارد ،اجنــاس وارداتی

همــه اصنــاف دچــار یــک ســردرگمی و رخــوت

رســتهها ماننــد پردهفروشــان نیــاز بــه مغــازه
بــا متــراژ نســبتا ً بــزرگ دارند ،همیــن موضوع

میانــی بــا اشــاره به توســعه نامتقارن

به صنف برگردند.

تزئینــات داخلــی ســاختمان از جملــه رنــگ و
کاغذ دیواری ســاختمانها ،عموما ً در آســتانه

کــه وجــود دارد نبــود نظــارت صنفــی بر این

صنفــی بــه صفحــات مجازی کــه محصوالت
اتحادیــه دیگری مشــغول صــدور این پروانه

کسب هاست.

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان
تهــران در پایــان گفــت :عمــا ًاتحادیــهای کــه

پروانــه فعالیــت صفحــات مجــازی را صــادر

میکند هیچ خبری از مشکات آن در صنوف

عیــد نــوروز رونــق میگیرنــد ،امــا در دو ســال

مختلــف نــدارد و مــردم شــکایات خودشــان را

ایــن مشــاغل بــا خســارت هنگفتــی مواجــه

مشــتریمداری مجبــور بــه پیگیــری شــکایت

گذشــته به دلیل شــیوع ویــروس کرونا عمده
شدند.

بــه اتحادیه میآورنــد و همکاران من به دلیل
میشوند.

اجــرا اســت امــا بــا پایان اعتبــار چکهــای قدیمی ممکن

اســت تنشهایــی در ســطح خردهفروشــی بــه وجــود
بیایــد کــه امیدواریــم بانکهــا بتواننــد بــا فراهــم آوردن
زیرساختها آن را برطرف کنند.

آتشهوش گفت :برای کســانی که هویت دارند و

چک را به عنوان ســند پرداخت اســتفاده میکردند ،این

قانون تسهیلگر بوده است اما کسانی که میخواستند
کارهــای غیرقانونــی و کاهبــرداری کننــد و یــا چکهــای

بامحل بکشــند کارشــان ســخت شــده اســت .در آینده
شــاهد کاهــش تعداد چکهــای برگشــتی خواهیم بود،

در مجموع قانون چک مثبت بود و چک واقعا به عنوان

سند پرداخت و نه ضمانت یا امانت محسوب میشود.
او افــزود :یکــی از اشــکاالتی کــه وجود داشــت این

بود که چک را به عنوان ضمانت به صورت بدون تاریخ

بــه بانکهــا میدادنــد ،االن در ســامانه صیــاد امــکان
صــدور چــک بــدون تاریــخ وجــود دارد .بنابرایــن بــرای
ضمانت نمیتوان از آن اســتفاده کرد و برای ضمانت از

ســفته اســتفاده میشــود که هزینه دارد .امیدواریم که

افزایش۱0تا۱۵درصدیقیمتقطعاتیدکیوارداتیخودرو

بــا تعدیــل هزینه ،شــرکتها و بانکهــا بتوانند به جای

چک از سفته استفاده کنند.

آتشهــوش بیــان کــرد :اتــاق بازرگانــی مکاتباتــی

بــا بانــک مرکــزی داشــته و ایــن موضــوع را مطــرح کرده
اســت که اعتبار بیشــتری به ســفته داده شــود و هزینه

بــهرئیساتحادیهتعمیرکارانخودروی

نسبت به هفته گذشته شاهد  ۱۰تا ۱۵درصد

رئیــس اتحادیــه تعمیــرکاران خــودروی

در هفتههای اخیر رکود در خرید و فروشها

آن کمتــر شــود ولــی از آنجــا کــه هنوز چکهــای قدیمی

هفتهگذشــتهشــاهد۱0تا۱۵درصدافزایش

او با اعام اینکه در قطعات وارداتی هر

بــه صــورت روزانــه و حتــی ســاعتی اعــام

نیــاز اقــدام به خرید قطعات میکرد اما امروز

او در ادامــه خاطرنشــان کــرد :بانــک مرکــزی بایــد

علیرضــا نیکآییــن بــا اشــاره بــه اینکــه

خــود اعام میکند ،افزود :در قطعات داخلی

صفحــه و کا قطعــات وارداتــی بــه صــورت

طرف خریداران در تامین نیاز خود با افزایش

اســتفاده از چکهای صیادی برای شــرکتهای پخش و

قطعــات یدکــی نیــز در بــازار بــا رشــد قیمــت

اولیه عاملی شده تا آنها نیز رشد قیمت را در

کسی نیاز ضروری برای خرید قطعات داشته

افزایــش دهــد تــا چرخــه گــردش کار در خــرده فروشــی

تهران،قیمتانواعقطعاتیدکینسبتبه

بودهاست.

نوســانات قیمــت دالر عاملــی شــده تا فروش
روبــهرو شــود ،افــزود :قیمــت انــواع قطعــات

افزایش بوده است.

کس به صورت روزانه قیمتی را برای کاالهای
نیز بهانههای مختلف در افزایش قیمت مواد

کاالهای خود اجرایی کنند.

تهــران با اعام اینکــه قیمت برخی از قطعات

میشــود ،تصریــح کــرد :انژکتــور ،دیســک
روزانه و ساعتی قیمتگذاری میشوند.

نیکآیین با تاکید بر اینکه وضع بازار به

هیــچ عنــوان قابــل پیشبینی نیســت ،افزود:

وجود داشت و هرکس فقط به قید ضرورت و

پابرجاست ،اقدام خاصی نشده است.

فروشندهها تمایلی به فروش نداشته و از آن

نظــارت خود را بر یکسانســازی عملیات آنها و تســهیل

قیمــت باالیی روبهرو شــدند بــه نحوی که اگر

ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای ثبــت چکهای صیادی

باشند باید قیمت باالیی را پرداخت کند.

دچار مشکل نشود.

تعطیلی۸0درصدیتاالرهایپذیرایی
او ادامــه داد :بــه طــور قطع قیمتهــا در بازار طا و

رئیــساتحادیــهتاالرهــایپذیراییتهرانبا

واحدها شد .این در حالی است که سایر صنوف

اکثرا با ورشکســتگی کامل مواجه شــدند .از بین

رعایتشــیوهنامههایبهداشتی،فقط20درصد

نهایــت هــم مردم بــرای برگــزاری مراســم خود به

40هزارنفربیکارشدند

سکه با توجه به رشد نرخ ارز افزایش پیدا کرده است در

بیاناینکهپسازبازگشاییتاالرهایپذیراییبا

نایبرئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر بــا بیــان اینکه

تاالرهــابــهفعالیــتبازگشــتند،عنــوانکــردکــه

حالی که قیمت اونس جهانی تغییرات زیادی نداشت.

تقاضــا بــرای خریــد ســکه افزایــش یافتــه اســت ،گفت:

اکنون۸0درصدتاالرهایتهرانتعطیلهســتند

از زمانــی کــه احتمــال افزایــش نرخ دالر پیشبینی شــد

کهاکثراورشکستهشدهاند.

افزایش تقاضا در بازار ســکه هســتیم و متقاضی خرید

با اشــاره به خسارات شــیوع کرونا برای تاالرهای

او درباره این افزایش چشمگیر حباب سکه در دو

تعطیــل شــدند و ایــن واحدهــا کــه بــرای برگزاری

و عرضــه متناســب میــزان تقاضا نباشــد شــاهد افزایش

به بازگرداندن هزینه گرفته شده به مردم شدند

تقاضا برای خرید سکه باال رفت و از روز گذشته شاهد
سکه باال رفته است.

از جملــه رســتورانها اجــازه فعالیت داشــتند .در
باغهــای بیرون شــهر کــه پروانه صنفــی ندارند و

لزوما مســائل بهداشتی را رعایت نمیکنند ،کوچ
کردند.

خســرو ابراهیمینیــا در گفتوگو با ایســنا،

ابراهیمینیــا بــا بیان اینکــه  ۷۰تا  ۸۰درصد

پذیرایــی ،تصریــح کرد :تاالرها بــا اوجگیری کرونا

بحثهای مالک و مستاجر شدند و مجبور شدند

روز گفــت :طبیعــی اســت که وقتی تقاضــا افزایش یابد

مراســم به مردم تعهد داشــتند و بنابراین مجبور

حباب سکه باشیم.

کــه ایــن وضــع منجر به ورشکســتگی بســیاری از

واحدهــای صنفــی اســتیجاری هســتند کــه درگیر
در ایــن مــدت کرایــه و حقــوق پرســنل را بدهنــد،

تصریــح کــرد :پروندههــای زیــادی در ایــن باره در
دادگاهها مطرح شد و خیلی از این موارد نیز در
اتحادیه به حل اختاف رسیدند .البته مستاجران

مالکان نیز برخی تغییر شغل دادند.

ایــن مقــام صنفــی در ادامــه از کاهــش

اســتقبال مــردم و تغییــر فرهنــگ ازدواج در ایــن

مــدت خبــر داد و گفــت :در زمــان اوج بیمــاری
ورشکســتگی ایــن صنــف ۱۰۰درصد بــود و حاال با
بازگشاییها برخی در حال بازیابی خود هستند.

بــا توجــه بــه اینکــه هــر تــاالر  ۲۰تــا  3۰اشــتغال
مســتقیم دارد ،در پــی تعطیلــی گســترده در این

صنــف 3۰ ،تــا  ۴۰هــزار نفــر بیکار شــدند که اگر
خانواده آنها را در نظر بگیریم ،حدود  ۱۰۰هزار

نفر دچار مشکل شدهاند.

او دربــاره وضــع فعالیــت تاالرهــا در شــرایط

آبــی کرونایــی ،اظهــار کرد :برای جلوگیری از شــیوع

ویــروس کرونــا ،تاالرهــا عمومــا از  ۵۰تــا  ۶۰درصــد
ظرفیت خود استفاده و سایر پروتکلهای بهداشتی
از جمله استفاده از ماسک و لوازم ضدعفونی را نیز
رعایت میکنند.

وامیکهدرداصنافرادرماننکرد
ابراهیمینیا در ادامه درباره ارائه تسهیات

بــرای جبــران خســارات کرونا ،تصریــح کرد :وامی
که دولت در ســال اول شــیوع کرونا به واحدهای

صنفــی بــرای حفــظ کارگرهــا داده شــد ،باعــث

ورشکســتگی بیشــتر ایــن واحدهــا بــود ،چراکــه
در شــرایط تعطیلــی واحــد صنفــی ،ســود و وثایق

ســنگین از آنهــا دریافت شــد و صنــوف ملزم به
حفــظ کارگــران هم شــدند .اما با تــداوم وضعیت

شیوع بیماری ،تاالرها درآمدی نداشتند.

همچنیــن بــه گفتــه او تســهیات دوم کــه

مهلــت ثبتنــام آن اخیــرا تمام شــد ،با احتســاب
متــراژ واحــد صنفــی پرداخــت میشــد ،امــا بیش

از  ۸۰درصــد تاالرهــا اســتیجاری بودنــد کــه
نمیتوانســتند ســند ارائــه دهنــد و ورشکســت
شــدند .بنابرایــن اســتقبال از ایــن تســهیات هم

کم بود.

تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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بیانیه مشترک پنج تشکل زنجیره فوالد برای مشارکت
بخشخصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی

اخبـــــــــــــــــار

ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی لغو شد
رئیس سازمان توسعه تجارت با انتشار توئیتی

از آزاد شــدن صــادرات تجهیــزات و اقــام پزشــکی

مقابله با کرونا خبر داد.

علیرضا پیمانپاک نوشت« :توجه به اشباع بازار

داخل در خصوص تجهیزات و اقام پزشکی مقابله با

کرونا به واســطه توســعه خطوط تولید خاصه توســط

شــرکتهای دانشبنیــان ،طــی پیگیریهــای صــورت
گرفتــه توســط ســازمان توســعه تجــارت و معاونــت
اقتصادی وزارت خارجه ،صادرات این اقام به منظور
افزایش ظرفیت تولید آزاد شد».

تشکیل اتاق تهاتر کاال با پاکستان
رئیس ســازمان توســعه تجارت از تشــکیل اتاق

تهاتر کاال با پاکستان و فعال شدن فرایندهای تعرفه

ترجیحی خبر داد.

طبق برنامههای پیشبینی شــده از  ۵۰۰میلیون دالر

خریــدار تعریــف شــده تا فعــاالن اقتصــادی بتوانند از

موجود از جمله در بخش خط آهن و کانتینر توسعه

یابــد و در ایــن رابطــه هماکنــون هفــت خــط منظــم
کشتیرانی بین دو کشور فعال شده است.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت :قواعــد

موجــود در مســیر بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات،
دردســرهایی بــرای صادرکننــدگان ایجاد کــرده بود که
در آییننامه ضوابط تجاری و ارزی که در هیات دولت
مصــوب و ابــاغ شــد ایــن فرایندهــا تســهیل شــد ،در

نتیجــه بیشــترین افزایــش صــادرات ماهانــه در چهــار

سال اخیر ،در مهر گذشته رقم خورد.

صــادر و بــر مشــارکت بخــش خصوصــی در

تصمیمات اقتصادی تاکید کردند.

در ایــن بیانیــه کــه از ســوی انجمــن

مســئوالن امــر ،پنــج تشــکل فوالدی ایــران پس

قبل از هر چیز تامین و تدارک بازار داخل کشور.

از تجــارت ارزنــده پیشکســوتان تولیــد و دانــش

تصمیمــات و اقدامــات مســئوالن امــر در مقاطــع

در صنایــع پاییندســتی بــا توجه بــه میزان ارزش

پیمانپــاک افزود :بســیاری از ایــن آییننامهها و

نوردکاران فوالدی ،انجمن سنگ آهن ،اتحادیه

ضــرورت دارد تصمیمــات اقتصادی دولت با

اقتصــاد کشــور بــه صــورت نظاممند و مســتمر از

شــرقی و ســندیکای لولــه و پروفیــل فــوالدی

علم اقتصاد که قرنها بیشینه دارد و تجربه ایست

توزیــع متــوازن و عادالنــه یارانههــای پیــدا

آهــن و فلــزات ،انجمــن نــوردکاران آذربایجــان

صــادر شــده ،آمده اســت :با عنایت بــه منویات

و تدابیــر مقــام معظــم رهبــری در امــر اقتصــاد

مقاومتــی و رفــع موانــع تولیــد و پشــتیبانی از
تولیدکنندگان کشــور و فرمایشات مقام محترم
ریاســتجمهوری مبنــی بــر مشــارکت جامعــه

تولیدکننــدگان کاال و خدمــات در تصمیمــات

مشــارکت بخــش خصوصــی و قوانیــن و مقــررات

جهانی ،اتخاذ شــود و از صدوردســتورالعملها و

بخشنامههای خلقالساعه پرهیز شود.

سوی مسئوالن نظارتی کشور.

و پنهــان بخشهــای مختلــف تولیــد در سراســر
زنجیــره تولیــد فــوالد متناســب بــا ارزش افــزوده

فراهــم کــردن زمینــه و بســتر ویــژه بــرای

حاصــل از فعالیــت هــر بخــش از چرخــه تولیــد

نظــام تولیــد کشــور بــا رویکــرد اشــتغالزایی،

اهتمــام جــدی دولــت بــا اولویــت بــه تامین

مشــارکت تولیدکننــدگان در راســتای ارتقاء توان
صادرات ،ارزآوری ،حفظ و ارتقاء ارزش افزوده و

فوالد.

مــواد اولیــه و نیاز صنایع داخلــی برای رونقدهی

و پاگیر است.

افــزوده در ایــن زنجیره به منظور حفظ اســتقال

ضوابــط بــا یکدیگــر تعارض دارنــد و نقصهای موجود

ایجاد شورای عالی آهن و فوالد با مشارکت

است که این آییننامهها بهزودی حذف خواهد شد.

و ایفــای نقــش تخصصــی و دلســوزانه در

بــر مبنــای هدفگــذاری افزایــش ۳۵میلیــارد دالری

جلــب نظــر و اراده دولــت در ایجــاد بســتر

توســعه تجارت بود ادامه داد :در این فرایند به کمک

حاضــر در اجرای دســتورالعملهای وزارت صمت

هدف صادراتی را دســتهبندی و اولویتبندی کردهایم

همــه فعــاالن زنجیــره فــوالد و تصمیمســازی
سیاستگذاریهای صنعت فوالد کشور.

در بســیاری از این آییننامهها ،مانع توسعه صادرات
او بــا بیــان اینکه تدوین نقشــه راه تجــارت ایران

صادرات ،نخســتین اقدام در زمان مسئولیت سازمان

مشــارکت و اخذ نظرات کارشناســانه تشکلهای

اتاقهای مشــترک بازرگانی و کارشناســان ،کشورهای

در بازار فوالد کشور به ویژه پنج تشکل حاضر.

کــه بــهزودی برنامه مــا مبنی بر اینکه به چه کشــوری
چــه کاالیــی بایــد صــادر کنیــم نهایــی میشــود ضمــن

اینکه چالشهای مربوط در حوزه لجستیک ،گمرکات

اسنوا ملزم به ارائه مستندات شد
مدیــرکل دفتر صنایــع فلزی و لوازم خانگی

وزارت صنعــت بــا ارســال نامــهای بــه مدیریــت
شــرکت اســنوا خواســتار پاســخ این تولیدکننده

در نحوه همکاری خود با برند دوو شد.

عرضــه میشــوند نیــز فاقــد اصالــت خارجــی و
فاقــد تکنولوژی روز شــرکت صاحب برند خارجی
هستند.

واردات محصــوالت کــرهای نامــهای بــه رهبــری

نوشــتند و ایشــان هم بر ممنوعیت این واردات
تأکیــد کردنــد ،امــا برخــی تولیدکننــدگان داخلــی

بــه روی کاالی تولیــد داخــل مــارک خارجی نصب
میکردند.

که ناشی از اطاعاتی بوده که در اختیار آنها قرار

گرفته اســت .برند دوو برند خارجی اســت که در

داخــل کشــور تولید میشــود ،اینطور نیســت که

تنها نمایندگی فروش داشته باشیم.

او در پاســخ بــه اینکــه در صــورت محکــوم

با تشــدید انتقادات درباره ابهامات اینگونه

شــدن دولــت کــره جنوبــی و خریــد دوو چطــور

نیــز در

گفــت :مالکیــت برنــد دوو بــه ما بازگردانده نشــد

فعالیتهــا در بــازار لــوازم خانگــی ،انجمــن ملــی

حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان

اطاعیــهای اعــام کــرد :ورود لــوازم خانگــی بــا
برندهــای کــرهای بــه داخل کشــور و عرضه آن در
بــازار بعــد از اعمــال ممنوعیــت واردات ،قاچــاق

محســوب شــده و خریــد و فــروش آن ممنــوع
اســت .همچنیــن لــوازم خانگــی تولیــد داخــل که

بــه هــر نحــو بــا برچســب برنــد خارجــی در بــازار

را اجــاره کــرده اســت و خبــری از اســتفاده از

ایــن گــروه از محصــوالت در داخل کشــور با درج

او افــزود :در ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معدن و

صنعتــی انتخــاب ،ایــن واحــد تولیــدی برنــد دوو

مدیرعامــل ایــن گــروه صنعتــی در یــک نشســت

در راســتای حمایــت از تولیــد داخــل و ممنوعیــت

امسال بود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی

بــا توجــه بــه صحبتهــای مدیرعامــل گــروه

روی محصولی که تا 7۵درصد داخلی شــده ،نام

خبری گفت :شــاید دوســتان سوءبرداشتی دارند

قــرارداد اســتفاده از برنــد را منعقــد کردهایــد،

ولــی بــه علــت تحریمهــا میخواســتند پــول ما را

پرداخــت نکننــد که محکوم بــه پرداخت این پول
شــدند .این پول درحال بازپسگیری است .البته

مــا برنــد دوو را اجــاره کردهایــم اما مــواردی مانند
الجــی و سامســونگ در ایــران تنهــا نمایندگــی

فروش داشتند.

را فعال کردیم ضمن اینکه کامیونهای ما که سالها

وزارت صمت خواستار شفافسازی شد و اعام

در پاسخ به ابهامات وارده بر نصب برند دوو

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،اوایــل مهــر

نیز ،اتاق تهاتر را تشکیل و فرایندهای تعرفه ترجیحی
در مرز پاکستان متوقف میشدند هم اکنون تا کویته

تکنولــوژی کــرهای در محصــوالت نیســت بلکــه

بر روی محصوالت ایرانی ،محمدحســین فهیمی،

و توسعه بازار نیز احصا خواهد شد.

پیمانپــاک گفــت :در ارتبــاط با کشــور پاکســتان

داخلیســازی صورت گرفتــه و این تولیدکننده بر

برنــد کــرهای درج میکند .این در حالی اســت که
مصرفکننــده ایرانــی بــا تصــور اینکه برنــد کرهای
خریــداری میکنــد هزینــه بیشــتری را نســبت به

تولیــد ایرانــی پرداخــت میکنــد امــا در عمــل او
جنــس ایرانــی را بــا برنــد اجــارهای دوو خریــداری

کرده است.

همزمــان بــا ایــن اظهارنظرهــا و بــا تشــدید

انتقــادات بــه درج برنــد دوو بــر روی محصــول
ایرانی ،سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا

کرد و با ارســال نامهای به مهدی صادقینیارکی،
معاونت صنایع وزارت صنعت ،خواســتار پیگیری

ایــن موضــوع از ســوی معاونــت صنایــع وزارت
صنعت شده است.

در ایــن نامــه ســازمان حمایــت حقــوق

مصرفکنندگان با طرح  4سوال از معاون صنایع

کرده اســت با توجه به ابهاماتی که درباره تولید

لوگوی خارجی وجود دارد آیا سایر تولیدکنندگان

نیز میتوانند از لوگوی خارجی استفاده کنند.

با گذشــت چند روز ،کیوان گردان ،مدیرکل

دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت،

معــدن و تجــارت بــا ارســال نامــهای بــه مدیریــت
شــرکت اســنوا خواســتار پاســخ ایــن تولیدکننــده

به  4پرسش اساسی وزارت صنعت شده است.

تجــارت بــه ســوریه نیــز ۳۰ ،فعال اقتصــادی و تجاری
برتر کشور وزیر را همراهی کردند که تعدادی از آنها
همچنــان در ســوریه حضــور دارنــد و در حــال مذاکــره

و عقــد قــرارداد بــرای ورود بــه بازارهــای ایــن کشــور
هستند.

رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت :یکی دیگر

از اقدامات ما فعالسازی مراکز تجاری ایران در خارج

در متن نامه گردان به شــرکت اســنوا آمده
 -۱قراردادهــای فیمابیــن شــرکت اســنوا و

و آذربایجــان صــادر کردیــم کــه ایــن مراکــز بــه صورت

شــرکت خارجی دوو برای امکان اســتفاده از برند

دوو

پاکستان تردد دارند.

از کشــور بــود و در ایــن بــاره مجوز فعالســازی مراکز

است مستندات این  4پرسش باید اعام شود:

تجــاری را در کشــورهای پاکســتان ،ارمنســتان ،ترکیه
تخصصی فعالیت دارند.

پیمانپــاک ادامــه داد :اعــزام رایزنــان بازرگانــی به

-۲تأییدیه قراردادهای اشــاره شــده از سوی

کشورهای هدف صادراتی را با جدیت پیگیری میکنیم

 -۳ترجمه رسمی کلیه مدارک و مستندات

و افغانســتان مســتقر شــدند و رایزن بازرگانی ایران در

سفارت کره جنوبی در ایران

 -4تأییدیههــای اخــذ شــده از مراجــع و

ســازمانهای مرتبــط بــا اســتفاده از برندهــای

خارجی در داخل کشور

کــه در ایــن زمینــه ،رایزنــان بازرگانی ایران در پاکســتان
ترکیه نیز به زودی کار خودش را آغاز خواهد کرد.

او افزود :با همکاری صندوق توسعه ملی ،دو هزار

میلیــارد تومــان منابــع ارزانقیمــت برای کمــک به حوزه
صادرات در اختیار بانکها قرار گرفته و بانکها مکلف

شدند که معادل آن یعنی دو هزار میلیارد تومان عاوه
بــر منابــع صندوق توســعه ملی را برای تســهیات ارزی

هشدار مازاد سنگین تولید تخممرغ در سال آینده
رئیس هیاتمدیــره اتحادیه مرغ تخمگذار

استان تهران عنوان کرد که  5ماه آینده با مازاد

وحشتناک تخممرغ مواجه خواهیم بود.

تومــان اســت ،افــزود :قیمــت مصوب ایــن محصول
١٨هزار و  ٣٠٠تومان در هر کیلوگرم است.

بــه قیمــت کیلویــی  ١٨٣٠٠تومــان اســت و وقتی

و گفــت :علیرغــم ایــن مســأله در مراکــز عرضــه

نــرخ در مرغــداری بــه ١٧۵٠٠تومــان رســیده باید

شاهد کاهش قیمت نیستیم.

او با اشاره به اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم

تخــم مــرغ در مرغــداری هماکنــون ١٧هــزار و ۵٠٠

قیمــت تخــم مــرغ اعام کــرد .نبیپــور پیشبینی

ماه دیگر تخم میکنند و بنابراین در ماههای آینده

کرد با توجه به وضع تولید نه تنها تا پایان ســال

ناصــر نبیپور در گفتوگو با خبرگزاری مهر

قیمــت هــر شــانه نیــز ٣٨هــزار تومــان باشــد اما
چنین اتفاقی نیفتاده و قیمت هر شانه تخممرغ

در مراکــز عرضــه همچنــان بیــن  4١تــا 4٣هــزار

مــرغ بــه شــدت انتقــاد کــرد و گفــت :متاســفانه

این فعال بخش خصوصی واردات ،افزایش

نبیپــور ادامــه داد :قیمــت 4٣هــزار تومانی

جــاری بلکــه ســال آینده هم با مشــکلی در حوزه

تامیــن تخــم مــرغ مواجــه نخواهیــم شــد؛ ضمــن

اینکه با مازاد سنگین روبهرو هستیم.

او از نبــود برنامهریــزی در حــوزه تولیــد تخــم

جوجهریزی زیادی انجام شــده که این جوجهها ۵

با مازاد وحشتناک تولید مواجه خواهیم بود.

نبیپور قیمت مصوب جوجه یکروزه را نیز

 ٨هــزار تومــان اعــام و اضافه کرد :قیمت جوجه
یکروزه تخم مرغ همچنان باال و  ١۶هزار تومان

است یعنی دو برابر نرخ مصوب آن.

رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید با باز شدن

گــره حمــل و نقل ،امکان توســعه قابــل توجه روابط

تجــاری میــان ایــران و جمهــوری چــک وجــود خواهــد

داشت.

به گزارش ایسنا ،غامحسین شافعی در جریان

دیــدار بــا ســفیر جمهوری چــک در تهــران ،اظهار کرد:
جمهوری چک یکی از باثباتترین اقتصادهای اروپای

شرقی است که رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه
کــرده و قوانیــن مترقــی در حــوزه ســرمایهگذاری در

مقایسه با دیگر کشورهای شرق اروپا دارد.

مهاجرت طراحان و مرمتکاران فرش به کشورهای رقیب

چک را افزایش میدهد.

خبری با بیان اینکه اکســپو یک رویداد فرهنگی،
اقتصــادی و اجتماعی اســت که رویکــرد فرهنگی

و اجتماعــی آن قویتــر از رویکــرد اقتصــادی آن
اســت ،اظهار کرد :برای نخســتین بار مرکز ملی

فــرش ایــران بــا همــکاری بخــش خصوصــی در
اکســپو حضــور پیدا کرده اســت .هفتــه فرش در

پاویون جمهوری اســامی ایران در اکســپو ۲۰۲۰
دبی از  ۱۸تا  ۲4دی امسال برگزار میشود که در

هر روز آن یک رویداد خواهیم داشت.

او همچنیــن از رونمایــی از عامــت تاییدیــه

و گواهــی تاییدیــه فــرش دســتباف بــا حضــور

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،در ایــن هفته

آینده شــروع میشود .در سال جاری هم صادرات

«گره همدلی برای صلح جهانی» با مشارکت همه

داشــته اســت؛ اما اکنون تمرکز ما روی نمایشــگاه

فرشی در اکسپو دبی بافته خواهد شد که عبارت

کشــورها و ملیتها در آن درج میشــود .در هیچ
کشــوری هنــر و هنرمنــدان تحریم نمیشــوند و ما

مــی خواهیــم از ایــن راه ،ایــن مســئله را برجســته
کنیــم .در اصــل هــدف مــا رفــع تحریــم و توســعه

صادرات غیر نفتی به ویژه فرش است.

فــرش بــه دلیــل تحریمهــا و تعهــد ارزی کاهــش
اکســپو است تا این شرایط بهبود پیدا کند.

ماجرای مهاجرت مرمتکاران و
طراحان فرش
رافــع بــا اشــاره به لــزوم همکاری بخشــهای

رئیــس مرکــز ملــی فرش ایــران با اشــاره به

مختلــف حاکمیتــی بــرای توســعه صــادرات فرش

دســتباف ،اظهــار کــرد :هــدف تحریم هــم از بین

اکنــون به دلیل دشــواریهایی کــه در حوزه ورود

اشــتغال بیــش از دو میلیــون نفــر در حوزه فرش

دســتباف به دلیل مزیت نسبی آن ،تصریح کرد:

هماکنــون ایــن ارتبــاط درباره قیمت پایــه صادراتی در
حال برقراری است ضمن اینکه ارتباط با سازمان امور

مالیاتــی نیــز در ایــن ســامانه آغــاز شــده اســت کــه تا
پایان سال میتوانیم یک کاال را از مبدا تا مقصد رصد
کرده و چالشهای آن را مدیریت و رفع کنیم.

او بــا بیــان اینکــه ســامانه جامــع تجــارت توســط

وزیــر صمــت مدیریــت و پایــش میشــود افــزود :بــه
کارگیری ســامانهها فرایند کار را تســهیل و امضاهای

طایی و فساد را از بین میبرد.

هماهنگی با پلیس راهور

قبل از برگزاری هر نمایشگاه
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت :غیــر از

برنامه کلی که هر ســاله شــرکت نمایشــگاهها ارائه و
شــورای عالــی آن را تصویــب میکند ،قبــل از برگزاری
هــر نمایشــگاه یک نشســت هماهنگــی و تخصصی با

پلیــس راهــور برگــزار میکنیــم تــا دغدغههــای مدنظر

پلیس رفع شود.

پیمانپــاک افــزود :اگر نمایشــگاه پرمخاطب بود

ســعی میکنیــم آن را در مــکان دیگــری برگــزار کنیــم
ضمــن اینکــه بایــد زیرســاختهای نمایشــگاهی را در

مجموعــهای ماننــد شــهر آفتــاب بــه طور کامــل تامین
کنیــم تــا از نظــر برگــزاری نمایشــگاههای بینالمللــی

دغدغهای وجود نداشته باشد.

او دربــاره ممانعــت پلیــس راهــور از برگــزاری

نمایشــگاه نســاجی ،پوشــاک و متالــورژی گفــت:
ناهماهنگیهــا موجــب شــد کــه ورودی خودرویــی

نمایشــگاه بینالمللــی تهــران بــه مــدت چنــد ســاعت
مســدود شــود ،اما با پیگیریهای ما و همکاری پلیس

راهور این مشکل حل شد.

پیمانپــاک افزود :البته پلیس راهور هم دغدغه

روانســازی ترافیک و آســایش شــهروندان را دارد که
قرار شد در اینباره هماهنگ عمل کنیم.

پیمانپــاک گفــت :تعطیلــی  ۱۸ماهــه نمایشــگاه

بینالمللــی بــه علــت کرونا موجب شــد در بازگشــایی

مجــدد ،ســه نمایشــگاه در یــک تاریخ برگزار شــود که
موجب شلوغی و افزایش تردد در محدوده نمایشگاه

بینالمللی شد.

او تصریــح کــرد :دولــت ایران چــون در موقعیت

ویــژهای از نظــر جغرافیایــی قرار دارد و گــذرگاه اصلی
در ارتبــاط بیــن جنــوب بــه شــمال و شــرق بــه غــرب
است ،در نظر دارد توسعه حملوتقل ریلی ،نوسازی
و بهســازی این صنعت را در دســتورکار قرار دهد و با

توجــه بــه تجربــه جمهوری چــک در این حــوزه ،امکان
فعالیت مشترک بین دو کشور وجود دارد.

رئیــس اتــاق ایران در ادامه با توجه به تاســیس

کمیته مشــترک ایران و چک از ســوی اتاق ایران ابراز

امیــدواری کــرد :کمیتــه متناظــر آن در جمهــوری چک

مشترک مهیا شود.

که طبق برنامهریزیهای انجام شده قرار است هیاتی

عوارض سنگینی از آنها گرفته میشود.

موفقــی در همــکاری با هم در این بخشها داشــتند،

از فــروش و مرمــت بایــد بــه کشــور برگــردد ،امــا

میکنند.

ســامانه جامــع تجــارت بــا گمــرک مصــوب شــده و

در اصــل فرش دســتباف بــرای ارائه خدمات پس

ســیمان ،کریســتال و نیشــکر که در گذشته تجربیات

به گزارش ایســنا ،فرحناز رافع در نشســت

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت :ارتبــاط

کشــور میتواننــد در زمینــه نیروگاهــی ،صنعــت قند،

موقــت فــرش بــه کشــور وجــود دارد ،طراحان و

غیره برگزار خواهد شد.

در موضوع قیمتهای پایه صادراتی

مرمــتکاران فــرش به کشــورهای رقیب مهاجرت

همایش دیپلماســی اقتصادی فــرش و دیدارهای

اظهار کرد :فروش فرش در این نمایشگاه از هفته

برای صادرکنندهها کاهش دهیم.

خودروها را از جمله زمینههای مناسب برای همکاری

کشور را تشکیل میدهند.

مرمتکاران فرش به کشــورهای رقیب مهاجرت

با همکاری ارتش جمهوری اسامی ایران ،حمل و نقل

بهداشــتی و ماشینهای ســنگین آمادگی خود را برای

میکننــد بنابرایــن ایــن قانــون باید اصاح شــود.

اســپانیا ،ایتالیــا ،اســترالیا ،کشــورهای غربــی و

در موضــوع افزایــش صادرات اســتفاده میکنیم گفت:

شــافعی ،تعریف پروژه مشــترک در زمینه تولید

بیــن ایــران و جمهــوری چک دانســت و ادامــه داد :دو

برای فروش فرش در نمایشــگاه اکســپو خبر داد و

پیمانپاک با بیان اینکه از ظرفیت همه دستگاهها

از این کشور در ماه ژانویه به ایران سفر کنند ،تاکید

رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایران عنــوان کرد

رو در رو با فعاالن اقتصادی و تجاری از روســیه،

آینده به دو برابر افزایش دادیم.

و کلیــه ایــن مــوارد جذابیتهای همــکاری با جمهوری

خصوصیســازی را نیز با موفقیت پشــت سر گذاشته

مســئوالن ســازمان بینالمللــی وایپــو در اکســپو

او همچنیــن از درخواســت و امضــای قــرارداد

بودجه ،میزان مشوقهای صادراتی را در بودجه سال

سفیر جمهوری چک در تهران ،با اعام این خبر

بــردن اشــتغال و کارآفرینــی بــوده ،چــرا کــه ایــن

کــه بــه دلیــل دشــواریهایی کــه در حــوزه ورود

او ادامــه داد :بــا همــکاری ســازمان برنامــه و

بــر اســاس اظهــارات او ایــن کشــور رونــد

موقــت فــرش بــه کشــور وجــود دارد ،طراحــان و

دبــی خبــر داد و گفــت :در هفتــه فــرش پاویــون

افزایش سرمایه داشته باشیم.

تاســیس و در نهایــت زمینــه بــرای ایجــاد اتاقهــای

موتورهــای برقــی و تعییــن ســوخت جایگزیــن بــرای

جمعیــت بــا خانوادههایشــان یک دهــم جمعیت

بنــا داریــم ۵۰۰میلیــون دالر دیگر نیــز در این صندوق

تجارت ریلی مشترک از ایران تا چک
برنامهریــزی درســتی بــرای تولیــد وجــود نــدارد.

تولید و در نتیجه افزایش عرضه را دلیل کاهش

هر شــانه تخم مرغ بر مبنای خرید آن از مرغدار

از کاهــش قیمــت تخم مرغ در مرغداری خبر داد

تومان است.

ضمانــت صــادرات ۲۰۰میلیــون دالر افزایش یافت که

صدهــا آییننامــه و مقــررات موجــود در امــر صادرات،

و ایجاد ساختار برای رسیدن به قیمت منصفانه

اقتصادی کشور.

پیمانپــاک افــزود :همچنیــن ســرمایه صنــدوق

ارتباط سامانه جامع تجارت و گمرک

و توســعه تمامــی حلقههای زنجیره فوالد کشــور

متخصصان ایــن صنعت اعام میکند:

آن استفاده کنند.

او افــزود :کمیته بررســی آییننامههــا ،ضوابط و

اگــر برای صادرکننده ،گیجکننده نباشــد قطعا دســت

مختلــف زمانــی و ارزیابــی آثــار عملکــرد آنــان بــر

یــورو منابع صندوق توســعه ملی نیز بــه عنوان منابع

هوایی کاالهای صادراتی را اجرایی کردیم تا هزینهها را

قوانیــن را بــا کمک اتاق بازرگانی تشــکیل دادیم ،زیرا

پنج تشــکل زنجیره فــوالدی ایران بیانیهای

میلیارد تومان در این باره اختصاص مییابد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،علیرضــا پیمانپــاک

کنونــی به ۱۰میلیارد دالر برســد ،باید زیرســاختهای

از بررســی و پژوهشهــای عمیــق و بهرهبــرداری

صادرکننــدگان قــرار دهنــد و بــه ایــن ترتیب چهــار هزار
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :یک میلیارد

اظهــار کــرد :اگر قرار اســت میزان صادرات به روســیه

ضــرورت پاســخگویی و پذیــرش تبعــات

ریالــی ســرمایه درگــردش بــا قیمــت مناســب در اختیار

او افــزود :امــا کشــورهای همجــوار از جملــه

سرمایهگذاری کنند.

کــرد :شــرکتهایی در حوزههــای معــدن ،غــذا ،امــور

همکاری با طرفهای ایرانی اعام کردند .از این منظر

به عنوان سفیر جمهوری چک در ایران سعی میکنم
در نمایشگاههای مختلفی که در ایران برگزار میشود
حضور پیدا کنم و ضمن آشنایی با ظرفیتهای موجود

در ایران امکان برقراری ارتباط بین شرکتهای ایرانی

ترکیــه و آذربایجــان هیــچ عوارضــی در این زمینه

بــر اســاس اظهــارات رئیــس پارلمــان بخــش

ســرمایه انســانی مــا بــه ایــن کشــورها مهاجــرت

همکاریها بسیار باالست و دو کشور میتوانند حتی

ایــن وضعیــت اســتفاده میکنند و ایــران در حال

معدن ،لوازم خانگی و انرژی با یکدیگر همکاری کنند.

بــا وجــود اینکــه شــرکتهای عاقهمنــد به حضــور در

قانون اســت و اگر امکان آن نباشــد به عنوان راه

موضــوع کمآبــی شــدیدی کــه در ایــران بــا آن مواجــه

مشکات انتقال پول زمینه همکاری فراهم نمیشود

فــروش بــدون پرداخت عــوارض در مناطق آزاد و

کشورهایی که تجربیاتی در حوزه مدیریت منابع آبی

دریافت نمیکنند و به دلیل شرایط مساعد آنها،

خصوصــی ایــران ،تنــوع رشــتهای بــرای تقویــت ســطح

میکنــد .بنابرایــن اکنــون کشــورهای همســایه از

در حــوزه پتروشــیمی ،صنعــت خــودرو ،ماشــینآالت،

فرصتســوزی اســت .درخواســت مــا تغییــر ایــن

شــافعی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه

جایگزیــن حداقــل به دنبال ارائــه خدمات پس از

هســتیم اشــاره و تاکیــد کــرد :در ایــن بخــش بایــد بــا

ویژه اقتصادی هستیم.

دارند ،همکاری کنیم.

و جمهوری چک را فراهم سازم.

«جــوزف ریختــار» ضمن ابراز خرســندی از مهیا

شــدن امکانــات بــرای برگــزاری کمیســیون مشــترک
بیــن ایــران و جمهــوری چــک در آینده نزدیــک ،گفت:

بــازار ایــران تعــداد قابل توجهی هســتند امــا به دلیل
البتــه ســفارت ســعی دارد راههایــی را بــرای امــکان

احیای مناســبات بین دو کشــور در نظر گرفته و برای
این شرکتها توضیح دهد.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

نفت با فروکش نگرانیهای
کرونایی صعود کرد
قیمــتنفــتپــسازافزایــشپنــجدرصــدیروز

گذشته،درمعامالتروزسهشنبهبازارجهانیتحت

تاثیرکاســتهشــدنازنگرانیهانسبتبهتاثیرواریانت
اُمیکــرونبــرتقاضــایجهانــیبــرایســوختوطوالنی

شدنروندمذاکراتهستهایایران،افزایشیافت.

بــه گــزارش ایســنا ،بهــای معامــات وســت تگــزاس

اینترمدیت آمریکا  ۷۴سنت معادل  ۱.۱درصد افزایش یافت

و به  ۷۰دالر و  ۲۳سنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت

آمریکا روز دوشنبه  ۴.۹درصد افزایش داشت.

بهــای معامــات نفــت برنت  ۶۰ســنت معادل ۰.۸

درصــد افزایــش یافــت و بــه  ۷۳دالر و  ۶۸ســنت در هر

بشکه رسید و به رشد  ۴.۶درصدی روز گذشته افزود.

قیمتهــای نفــت هفته گذشــته به دلیــل نگرانیها

نســبت به اثربخشــی ضعیف واکسنها در برابر واریانت
جدیــد اُمیکــرون و آســیب دیدن تقاضــا در صورت وضع

مجــدد قرنطینههــا ،ریزش کرده بودنــد .با این حال یک
مقــام بهداشــتی آفریقــای جنوبــی اوایــل هفتــه جــاری
اظهــار کــرد مــوارد اُمیکــرون ،عــوارض مایمــی نشــان
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رئیسیدرجمعدانشجویان:عدهایدرتالشندهمراه
بامذاکراتنرخارزراباالببرند
به گفته رئیسجمهوری منابع ارزی موجود کشور در وضع خوبی قرار دارد
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه عــدهای

شــبانهروز در تــالش هســتند همزمــان بــا
مذاکــرات،نــرخارزراباالببرند،گفتکهمنابع

ارزی موجــود در وضعیــت خوبــی قــرار دارد و

برخــالف روزهــای اولــی کــه دولــت را تحویــل
گرفتهایمنگرانوضعنیستیم.
آیــتهللا

ســید ابراهیــم رئیســی روز

سهشــنبه بــه مناســبت روز دانشــجو در دیــدار

دانشــجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی
در دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا گرامیداشــت

یــاد شــهدای دانشــجو و تبریــک  ۱۶آذر بــه همــه
دانشــجویان اظهــار کــرد :مســئولین همــواره باید

بــه حساســیتهای جریــان دانشــجویی کشــور

داده انــد .همچنیــن آنتونــی فاوچــی ،کارشــناس ارشــد

درباره علم ،معرفت ،مشــکات و مســائل کشور

به این لحظه به نظر نمی رســد که شــدت بیماری زایی

برای دانشــجو و مســئوالن اســت که دغدغههای

بیماریهای عفونی آمریکا به شــبکه ســی ان ان گفت :تا
باالیی داشته باشد.

تحلیلگــران گــروه بانکــی  ANZدر یادداشــتی

نوشــتند :ایــن امــر احتمــال وقــوع ســناریوی وخیمی که
بازارهــای نفــت طــی روزهای اخیر پیش بینــی کرده بود

را کمتر می کند.

توجــه کننــد و روز دانشــجو فرصــت مغتنمــی

دانشــجویان و دانشــگاهیان مــورد بررســی
قرار گیرد.

رئیسجمهــوری افــزود :حضور در دانشــگاه

شــریف بــه خاطر توجــه به بیانــات و دغدغههای
مقــام معظــم رهبــری در مــورد نخبــگان و دانــش

در نشــانه دیگــری از اعتمــاد به تقاضــا برای نفت،

پژوهــان اســت و عاقمنــد بــودم در جمــع

ژانویه به مشتریان آسیایی و آمریکایی خود را افزایش

هماندیشی و همفکری کنیم و معتقدم دانشگاه

مشکات موجود راهکار ارائه دهند.

بیشتری در این موضوعات داشته باشد.

تحــول جــدی در حوزههــای مختلف بر پایه علم و

عربســتان ســعودی روز یکشــنبه قیمت فروش نفت در
داد .این تصمیم پس از تصویب افزایش تولید نفت به

میزان  ۴۰۰هزار بشکه در روز در ژانویه در نشست روز

پنج شنبه وزیران اوپک پاس ،گرفته شد.

در این بین ،واردات نفت به چین در نوامبر بهبود

یافت .همچنین طوالنی شــدن روند مذاکرات هســتهای

ایــران و قدرتهــای جهانــی کــه بازگشــت نفــت ایــران بــه
بازارهــای جهانــی را به تاخیر می انــدازد هم از قیمتهای

دانشــجویی دربــاره ایــن موضــوع بــا یکدیگــر

وی افزود :بیانات رهبر معظم انقاب صرفا

فناوری اســت و معتقدیم در این صورت تحوالت

فتنه را ناکام گذاشت این بود که مردم احساس

یک توصیه نبود و باید جنبه عملی و اجرایی پیدا
کند و با ایجاد جاذبههای الزم برای شغل و آینده

نخبگان دغدغههای آنان برطرف شود.

میتواننــد مانــدگار و مســتمر بــوده و بــا تغییــر

دولتها کنار گذاشته نشود.

رئیسجمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه راه حــل

رئیسجمهــوری بــا یــادآوری مشــکات

عــراق نســبت بــه تقاضــا و قیمتهــای باالتــر ابــراز

آب ،محیط زیست ،کشاورزی ،صنعت و معدن

راهکارهــای حلوفصــل مشــکات را در داخــل

نفت و گاز نســبت به کمبود ســرمایه گذاری و ضرورت

نــوع هماندیشــی و ارتبــاط نزدیــک بین دولت و

تجربیــات ســایر کشــورهای جهــان نیــز اســتفاده

رفــع مشــکات و خدمــت بــه مــردم؛ بــه دولــت

بــا نســخههایی کــه دیگــران ارائه دادنــد ،برطرف

تشریحاقداماتدولتدرزمینه

را اجرایی کنیم.

خــوش بینــی کرد در حالی که مدیران شــرکتهای جهانی

ســوختهای فســیلی با وجود تاش برای عبور به ســمت

انرژی پاکتر هشدار دادند.

بر اســاس گزارش رویترز ،احسان عبدالجبار ،وزیر

نفــت عــراق اظهــار کــرد :انتظــار دارد قیمتهــای نفــت بــه
بیــش از  ۷۵دالر در هــر بشــکه صعــود کنــد .وی در یک

مصاحبــه تلویزیونــی بــا شــبکه تلویزیونــی دولتی گفت:

اوپــک تــاش مــی کنــد بــازار انــرژی را بــه شــکل مثبتــی
کنتــرل کنــد کــه منابــع همــه طرفیــن ،مصــرف کننــدگان

و تولیدکننــدگان را حفــظ کنــد .وزیــر نفــت عــراق گفت:
قیمتهای فعلی نفت برای تولیدکنندگان نامناسب است
و انتظار دارد در ماههای آینده به سطح باثباتی برسد.

امیرعبداللهیان :بدون لغو
تمامی تحریمها راهی برای
احیای برجام وجود ندارد
وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا مــرور حســننیت

مقاماتتهرانبرایادامهمذاکراتنتیجهبخشتالغو

تمامــیتحریمهــایغیرقانونــیعلیــهملتایــرانتأکید
کــردکــهآمریــکاو«ترویــکایاروپایی»بایــدبدانندکه

پنجرهمذاکراتبرایهمیشهبازنخواهدماند.

ایجــاد فتنه بزرگی در کشــور بودنــد اما آنچه این

بــرای کاهش تورم ،ســازوکارهایی بــرای نظارت و

شــریف بــه عنــوان کانون نخبه پروری باید ســهم

رئیســی تاکیــد کــرد :دولــت به دنبــال ایجاد

ســایبری اخیــر بــه جایگاههای ســوخت بــه دنبال

همــه مشــکات در داخــل کشــور وجــود دارد،

نفت پشتیبانی کرد.

و معضات کشور دانست و اظهار کرد :در حمله

کاهش باشد.

کشــور در بخشهــای مختلــف از جملــه انــرژی،

اظهــار کــرد :جوانــان باانگیــزه و نخبه کشــور باید

اظهــار کــرد :باید برای رفع مشــکات کشــور یک

کشــور جســتجو کنند ،ضمــن اینکه حتمــا باید از

دانشــگاه برقرار شــود و دانشــگاه باید در مسیر

کنیم اما توجه داشته باشیم که مشکات کشور

کمک کند.

نمیشــود بلکــه باید راهکارهای بومی شــده خود

تامینکاالهایاساسی

رئیســی بــا مــرور اقدامــات دولــت در زمینــه

حلمشکالتشرکتهفتتپه
دردولتسیزدهم

کردنــد دولــت در کنــار آنهــا و بــه دنبــال برطــرف

کردن مشکاتشان است.

اعتمادمردمبهدولت

ارزشمندترینسرمایهاست
رئیســی تاکید کرد :اعتماد مردم به دولت و

امید به آینده مهمترین و ارزشــمندترین ســرمایه
دولــت اســت و دولــت بــا تــاش شــبانهروزی بــه

دنبال خدمت به مردم و رفع مشکات است.

رئیسجمهــوری بــا یــاداوری ســخنان یکــی

از دانشــجویان در خصــوص ناهماهنگــی تیــم

اقتصادی دولت اظهار کرد :همه اجزای اقتصادی
دولــت بــا یکدیگــر هماهنگ هســتند ضمن اینکه

در دولــت تــاش میکنیم ســخنان و نظرات همه
صاحبنظران اقتصادی شنیده شود.

تامین کاالهای اساسی گفت :در سه ماه گذشته

رئیســی بــا یــادآوری حل و فصل مشــکات

رئیســی افــزود :ســند تحــول دولــت کــه

تــا مــردم هیچگونه نگرانی در این زمینه نداشــته

مجموعه به معضلی برای کشور تبدیل شده بود

محصــول تــاش  ۱۶پژوهشــکده علمی در کشــور

تاش کردیم برخی از سیلوهای خالی را پر کنیم

هفــت تپــه خاطرنشــان کــرد :مشــکات ایــن

باشند و در این مدت دولت تاش کرده ریلهای

و در دوره گذشته وقتی خواستار حل و فصل آن

رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :دانشجویان
و اســاتید نباید بیان دغدغههای خود را صرفا ً به

مــاه اخیــر مشــکل ایــن مجموعه بــدون هیچگونه

نادرست را اصاح و در مسیر درست قرار دهد.

روزهایی مانند  ۱۶آذر اختصاص دهند بلکه باید

در متــن جامعــه و زندگی مردم قرار گرفته و برای

شدیم گفتند که امکانپذیر نیست اما در دو سه

دشواری برطرف شد.

رئیسجمهــوری اعتمــاد مــردم بــه دولــت را

مهمترین مؤلفه در حل و فصل برخی مشــکات

اقدامات خود را از ابتدا بر اساس آن آغاز کردیم

اســت کــه  ۳۷موضــوع قابــل توجــه دارد کــه در
آن مشــکات و راهکارهــای رفــع آن به طور قابل

ماحظه ای مشخص شده است.

رئیسجمهــوری گفــت :در بودجــه ۱۴۰۱

تــاش داریــم کســری وجــود نداشــته باشــد و
تــورم کــه مردم از آن رنج میبرنــد کنترل و رو به

رئیســی اضافــه کــرد :دولــت ضمــن تــاش

کنتــرل بــازار ایجاد کرده اســت تا مردم احســاس

آرامش خاطر داشته باشند.

افزایش۴۰درصدیصادرات

جریــان سیاســی نداریــم و در انتخــاب همــکاران

خــود تــاش کردیــم کارآمــدی و برخــورداری از
روحیه جهادی ماک باشــد ضمن اینکه اکثر آنها

عضو هیات علمی دانشگاههای کشور هستند.

رئیسی با تاکید بر تخریب دولت بر مبنای

اتهامــات بیاســاس از جملــه انتصابــات فامیلــی
اظهار کرد :برای روشن شدن این مطلب میتوان

رئیسجمهــوری با مرور ســخن یکی دیگر از

دولتهــای ســه دهــه گذشــته را بــا ایــن دولــت

دولــت در زمــان تحویــل دولــت ســیزدهم ،گفت:

مطــرح میکننــد به نادرســتی آن نیز اذعان دارند

عنــوان خزانــه خالــی از عنــوان خزانــه مقــروض

شــده تــا اقدامــات دولــت را تحتالشــعاع آن

حقوق و دستمزد ماهیانه  ۱۰هزار میلیارد تومان

عدهایدرتالشندهمزمانبا

دانشــجویان در مورد شرایط و وضعیت اقتصادی

مقایســه کــرد البتــه کســانی کــه چنیــن اتهاماتی

یکــی از اقتصاددانــان تاکیــد داشــت کــه بــه جای

منتها این موضوع اسم رمزی برای تخریب دولت

اســتفاده شــود و امــروز دولــت در کنــار پرداخــت

قرار دهند.

سررســید فاکتورهای گذشــته را میپــردازد اما به
رغم همه این مشکات تاش شده تا درآمدهای
کشــور و صــادرات نفــت و میعانــات افزایش یابد

همچنانکه میزان صادرات در این مدت  ۴۰درصد

افزایش پیدا کرده است.

رئیســی افزود :پس از سفر به تاجیکستان

حجــم تبــادالت اقتصادی با این کشــور ســه برابر
شده است.

مالکانتخابمدیران
کارآمدیاست

رئیسجمهــوری بــا یــادآوری دغدغــه مطــرح

شــده در خصوص انتخــاب اعضای کابینه ،گفت:

هیچگونــه وابســتگی بــه حــزب ،گــروه ،دســته و

مذاکرات،نرخارزراباالببرند

رئیسجمهــوری بــا یــادآوری تــاش عــدهای

بــرای ربــط دادن مذاکــرات عزتمندانــه کشــور بــه
قیمــت ارز ،اظهــار کــرد :خبر دقیــق داریم عدهای

شــبانهروز در تاشــند همزمــان بــا مذاکرات ،نرخ
ارز را بــاال ببرنــد و مذاکــرات را بــه اقتصــاد گــره

بزننــد تــا خواســتههای خــود را بــه ملــت تحمیــل
کنند .دســتگاههای اطاعاتــی پیگیر معرفی افراد

هستند.

رئیســی تاکیــد کــرد :برخــی از ایــن افــراد در

داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و
فضای مجازی و واقعی به دنبال باال بردن قیمت

ارز هستند.

خاندوزی:گرههایاقتصادیدرماههایآیندهبازمیشود
وزیــرامــوراقتصادیوداراییبابیاناینکه

مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داشتیم تا تامین

و دولــت قصــد نــدارد ســهام و اوراقــی در بــازار

شــود؛ زیــرا افزایــش هزینههــای جــاری دولــت

رمزارزهــا تشــکیل شــده اســت که در ایــن کمیته

امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در مقالــهای کــه

رادردســتوربرنامههایخــودقراردهند،گفت

تجربه ســاخت مســکن مهر تکرار نشــود .در این

خانــدوزی دربــاره حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی

وزیــر اقتصــاد افــزود :دربــاره ســاخت یــک

وی بیان کرد که وزارت اقتصاد مخالف پولی

مســکو نوشــته ،مواضــع مقامــات تهــران در جریــان

ماههایآیندهبازخواهندشد.

اما قصد دارد که این حذف را به صورت تدریجی

راه و شهرســازی داشــتیم تا تامین مالی ســاخت

خانــدوزی دربــاره اقدامــات صــورت گرفتــه در

بــه گــزارش تســنیم ،حســین امیرعبداللهیــان وزیر

مســووالنکمــکبرایافزایشتــابآوریجامعه

بهطــور اختصاصــی بــرای روزنامــه «کامرســانت» ،چاپ

کــهگرههــایاقتصــادیبــهشــکلمشــهودیدر

مذاکــرات ویــن دربــاره احیای کامــل برنامه جامــع اقدام

مشترک (برجام) درباره برنامه هستهای ایران را تشریح
کرده است.

وزیــر امــور خارجه ایران تأکید کرده اســت ،آمریکا

و ســه کشــور اروپایــی (انگلیــس ،فرانســه و آلمان) باید

درک کننــد کــه پنجــره کنونــی مذاکــرات در خصــوص

برنامــه هســتهای جمهــوری اســامی ،تا ابد بــاز نخواهد
ماند .امیرعبداللهیان گفت« :میخواهم این مســئله را
مــورد تأکیــد قــرار دهم کــه پنجره کنونی مذاکــرات برای
همیشــه باز نخواهد ماند ،آمریکا و ســه کشــور اروپایی

بایــد ایــن موضــوع را بهخوبــی درک کننــد .جمهــوری
اســامی قصــد دارد بــه تاشهــای فعــال دیپلماتیک در
جهــت لغــو تحریمهــای غیرقانونــی آمریــکا ادامــه دهد،

مالی ســاخت این تعداد مســکن متنوع شــود که
زمینــه بایــد از ظرفیتهــای خارجی نیز اســتفاده

شــود کــه اخبــار خوبــی مبنــی بــر فراهمشــدن

سرمایه عرضه کنند.

گفــت :دولــت برای حــذف ارز ترجیحــی عزم دارد

میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت

به گزارش ایرنا ،ســید احســان خاندوزی در

تاشهایــی بــرای کســب درآمدهــای مالیاتــی

وزیــر اقتصاد در ابتدای این نشســت درباره

بــه بیمــاران ضربــه وارد نشــود و ارز ترجیحــی

الیحــه بودجــه ســال آینــده گفــت :در الیحــه

وی بــا بیــان اینکــه حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی

ظرفیتهــای خارجــی بــرای ســاخت یــک میلیــون

کــرد :بــرای رفــع وابســتگی بــه واردات بایــد در

خاندوزی با بیان اینکه همگرایی و همنظری

وی افــزود :اســاس ریلگــذاری بودجــه

داد :نمیتوانیــم چشــممان را بــر روی رمزارزهــا

هزینههــای آن بودیــم .در ماههــای آینــده

دیدار با نمایندگان تشکلهای دانشجویی افزود:

جدیــد ،درآمدهــای نفتــی جدیــد ،روابــط خارجــی
از نــو ســاماندهی شــده و کنتــرل طــرف هزینهها

در بودجــه دولــت آغــاز شــده که به ثمر رســاندن
آنهــا زمانبــر اســت .خانــدوزی خاطرنشــانکرد:

درخواســت بنده از مســووالن این است که کمک

بــرای افزایــش تــابآوری جامعــه را در دســتور

برنامههای خود قرار دهند.

وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی گفت :درباره

ســاخت یــک میلیــون مســکن مکاتباتــی بــا بانک

در نظــر گرفتــن مولفههــای ثبــات اقتصــادی در
بودجه ســال  ۱۴۰۱به ثبات بسیاری از متغیرهای
اقتصــادی توجــه ویــژه شــده اســت تا یــک فرمول
قطعی برای آنها وجود داشته باشد.

زمینه سعی میشود تا با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی

داروها حذف نخواهد شد.

حتمــا بر افزایش قیمتهــا تاثیر میگذارد ،اظهار
تولیــدات کاالهایی که ارز  ۴۲۰۰تومانی به آنها

وی افــزود :طبــق قانــون بودجه ســالجاری،

تعلق میگیرد ،تنوعســازی صورت بگیرد .مشکل

تومان از سهام و اوراق خود را در اختیار سازمان

پــول ،کســری بودجــه دولتهاســت کــه در ایــن

بنــا اســت کــه دولــت معــادل  ۱۱۰هــزار میلیــارد
تامین اجتماعی و صندوقهای مربوطه قرار دهد

اصلــی ایجــاد تورم ،غیــر از ضعف نظارت بر خلق

زمینــه بایــد هزینههای جاری دولــت کم و کنترل

این تعداد مســکن متنوع شود که تجربه ساخت

کردن کسری بودجه جاری است.

زمینههــای حضــور ظرفیتهــای خارجــی بــرای

ساخت یک میلیون مسکن خواهید شنید.

انجــام دهــد تا شــوکی ایجــاد نکند .البتــه در این

موجب رشد تورم و کسری بودجه میشود.

درحال تدوین پیشنویسی در این حوزه هستند.

مســکن مهــر تکــرار نشــود .در ایــن زمینــه باید از
ظرفیتهای خارجی نیز اســتفاده شــود که اخبار
خوبــی مبنــی بــر فراهمشــدن زمینههــای حضــور

مسکن خواهید شنید.

خوبی در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد ،ادامه

ببندیم بلکه باید هم در استخراج و هم در تولید
و مبادله رمزارزها مواجه فعال و مقررات گذارانه

داشــته باشــیم .در وزارت اقتصــاد کمیتــهای برای

راستای خصوصیسازی گفت :در سه ماهه ابتدایی
آغــاز یــه کارم در وزارت اقتصــاد آسیبشناســی از

روند  ۱۵سال گذشته واگذاریها تا دهه  ۹۰صورت
گرفــت و پیشنویس الیحه اصاح اصل  ۴۴قانون

اساســی آماده و به دولت داده شــد که در دســتور
کار کمیسیونهای دولت قرار بگیرد.

 ۱۴۰۰انحرافاتــی داشــت کــه ما ناچــار به کاهش

بخشهایی از ســامانه مودیان رونمایی میشــود
که امیدواریم قبل از ســال جدید رونمایی کاملی

از سامانه مودیان صورت بگیرد.

البتــه در عیــن حــال ،ابزارهای مؤثری برای خنثیســازی

تأثیر این تحریمها و توســعه پایدار اقتصادی کشــور در

اختیار دارد».

ایــن دیپلمــات بلندپایــه تأکیــد کــرد کــه تهــران برای

مذاکرات نتیجهبخش بهمنظور احیای کامل برنامه جامع
اقــدام مشــترک (برجــام) در ویــن آمادگــی دارد و قاطعانه

درصــدد دســتیابی بــه نتیجه مثبــت این مذاکرات اســت.

وی افــزود« :جمهــوری اســامی ایــران بهرغم عــدم اجرای
تعهــدات غربیهــا بــر اســاس توافــق هســتهای ،آمادگــی
دارد حســننیت خود را برای رســیدن به هدف نهایی لغو

تحریمهــای یکجانبــه و غیرقانونــی آمریــکا نشــان دهد و
مذاکراتی نتیجهبخش را در وین دنبال کند».

بهگفتــه وزیــر امــور خارجــه ایــران ،وضعیــت کنونی

پیرامون توافق هستهای بهدلیل اقدامات واشنگتن است
کــه طــی چهار ســال گذشــته از هیچ تاشــی بــرای از بین

بردن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کوتاهی نکرده
است ،در حالی که مقامات تهران تمام سعی خود را برای
زنده نگهداشتن این توافقنامه انجام دادهاند.

امیرعبداللهیــان ادامــه داد« :در جریان شــش دور
قبلــی مذاکرات برای طرف ایرانی کاما ًمشــخص گردید

که آمریکا متوجه نشده که بدون لغو تمامی تحریمهای
غیرقانونی که بعد از خروج یکجانبه از توافق هســتهای

علیــه ملــت ایران اعمال کرده اســت ،راهــی برای احیای
برجام وجود ندارد».

انتقادرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسبهسازمانبرنامهوبودجه
پورابراهیمی :محورهای اصالح ساختار بودجه در الیحه بودجه  ۱۴۰۱دیده نشده است
رئیسکمیســیوناقتصادیمجلسازعدم

پیــشبینیمحورهایاصالحســاختاربودجهدر

الیحهبودجه۱۴۰۱انتقادکرد.

بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا پورابراهیمی

در نطــق پیــش از دســتور خــود در جلســه علنــی
صبــح روز (ســه شــنبه) مجلــس بــا تبریــک روز

دانشــجو و روز پرســتار ،گفت :مهم ترین اولویت
کنونــی کشــور در حــوزه اقتصــادی ،ســند بودجــه
 ۱۴۰۱است ،از تاش سازمان برنامه و بودجه به

ویــژه آقــای میرکاظمی بــرای اقداماتی کــه در این

خصــوص انجــام داده اســت ،تشــکر میکنــم امــا
بــه نظــر میرســد محورهایــی که در حــوزه اصاح
ســاختار بایــد دنبال کنیم ،به طــور کامل و جامع

بــرای اصــاح ســاختار آنهــا اســت .اگــر بــرای

ســند رقــم خــورده اســت ،آقــای رئیــس جمهــور

اجرایی کنند.

تصمیمات اقتصادی کشــور ،ما را با چالش جدی

اســتانها واگــذار کنیــم تا با رویکــرد عدم تمرکز

بیــان اینکــه بر اســاس اطاعات واصلــه ،تا امروز

آنهــا تصمیــم گیــری نشــود ،اثــرات آن در حــوزه

مواجه میکند.

در سیســتم اداری کشــور تصمیــم گیــری شــود،

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد:

نکتــه بســیار حایــز اهمیــت اســت و نیــازی بــه

محــور اصاح ســاختار بودجه اســت کــه باید در

وی اضافــه کــرد :بــه اســتناد اصــول  ۱۲۷و

مولدســازی داراییهــای دولــت ،اساســیترین
الیحــه  ۱۴۰۱دیــده شــود اما بر اســاس اطاعات

غیررســمی ،کمترین توجه به این موضوع شــده
اســت .تحــول در نظــام مالیاتــی کشــور ازجهــت

قوانیــن موجــود کــه اجــرای آنهــا بایــد عملیاتــی
شــود و همچنین از جهــت ایجاد پایههای جدید
مالیاتــی در نظــام اقتصــادی حائز اهمیت اســت

در این ســند دیده نشــده است .محورهای مهم و

امــا بــر اســاس اطاعــات غیررســمی ،در الیحــه

شــرکتهای دولتــی و بانکهــا و دیگــری تصمیــم

اســت .عــدم تمرکــز اتفاقــی اســت کــه در ایــن

اساســی در اصاح ســاختار بودجه شفافســازی

اینکــه اختیــارات را بــه اســتانداران تفویض و به

 ۱۴۰۱بــه صــورت جامــع بــه آن توجــه نشــده

قانون گذاری ندارد.

 ۱۳۸قانون اساسی ،امکان رویکرد تصمیم گیری
در حــوزه کار اجرایــی کشــور بــا نــگاه عــدم تمرکز

در حــوزه تصمیمــات وجــود دارد و قطعــا امــروز
ظرفیتهای مناطق مختلف کشور به استناد این

تصمیــم میتوانــد مبنای اتفاقــات مثبت در نظام

اجرایــی باشــد .پیشــنهاد مشــخص مــا بــه رئیس
جمهور و تیم دولت این است که از سال  ۱۴۰۱به
اســتناد قوانین مرتبط با این حوزه ،اصول قانون

اساسی و بودجه این ظرفیت را در اقتصاد کشور

پیــدا کنند ،ضمــن اینکه از رئیــس جمهور محترم

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا

درخواست کردیم با توجه به رفع محدودیتهای

گزارش نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید

ارتبــاط بــا سیاســتهای کلی نظام نهایی نشــده،
گفــت :از اعضــای مجمــع تشــخیص درخواســت
دارم تاهــر چــه ســریعتر ایــن سیاســتهای کلــی

نظــام را مشــخص کننــد تــا خط و مشــی دولت و

کرونا ،در این مراسم شرکت کند.

بــر ضــرورت ایجــاد فضــای همدلــی و وحــدت در
کشــور ،اضافــه کــرد :ایــن فضــا نیازمنــد اتفاقــات

دوطرفــه اســت ،اقدامات اخیــر وزارت اقتصاد در
موضــوع انتصابــات در دســتور قــرار داده از نظــر

مجلس برای احکام قانون و برنامه هفتم توسعه

مــا بــا نگاه مشــورتی ،قابل قبول نیســت به ویژه

نماینــده مردم کرمان در مجلس با یادآوری

اقتصــاد انجــام شــد  .لذا از آقای حســینی معاون

قاســم ســلیمانی گفت :ســال قبل به دلیل کرونا

کمیســیون اقتصادی را به شــخص رئیس جمهور

فراهم شود.

در پیش داشــتن دومین ســالروز شــهادت سردار
نتوانستیم مراسم درخور جایگاه این عزیز برگزار
کنیم لذا از همه نمایندگان دعوت میکنم که در

دومین سالگرد این شهید عزیز در کرمان حضور

اقــدام اخیــری کــه در معاونــت پارلمانــی وزارت

پارلمانــی رئیس جمهور درخواســت دارم تا گایه

اعــام کند .ما به نیروی اقتصادی جهت همکاری
در ایــن حــوزه نیــاز داشــتیم ،ایــن انتصــاب با چه
شاخصهایی انجام شده است؟

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کوتاه از بانک و بیمه

قطع درگاههای الکترونیکی
کارت بانک سپه و قوامین
در  18و  19آذر

«قیمت ارز در کف خیابان ساختگی است»

رئیس کل بانک مرکزی از راهاندازی سامانه برخط برای ثبت درخواستهای ارزی خرد متقاضیان خبر داد
بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی،

بــه صــراف گفــت :مــا تــالش میکنیــم کــه

ســپه و واحــد ادغامشــده بانــک قوامیــن ســابق شــامل

مشــاهده میشــود و آنچــه کــه از قیمــت ارز

کنیــم .نیازهای مردم بــه ارز در مقررات ارزی

همراهبانک و )...به دلیل مهاجرت سیستمی این بانک

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،علــی

نیاز داشــته باشــد ارز وجود دارد .با همکاری

بانــک ســپه ،از ســاعت

فردوســی تهــران از چنــد صرافــی عضــو بــازار

به تسهیل دسترسی وجود داشته باشد ،این

18آذر تــا 12ظهــر جمعه

رونــد چگونگــی توزیــع ارز در بــازار متشــکل

روزهــای بعــد از آن بــا

را کــه هــر صرافــی در این بــاره توزیع میکند،

کلیــه درگاههــای الکترونیکــی و کارت بانــک

(اینترنتبانــک،

پایانههــای

در سایت روزنامه بخوانید:

،POS

فروشــگاهی

واقعیــت بــازار ارز در بــازار متشــکل ارزی
در کف خیابان وجود دارد ،ساختگی است.

به ســامانه جامع بانکی

صالحآبــادی روز گذشــته بــا حضــور در میدان

13ظهــر روز پنــج شــنبه

متشــکل ارزی بازدیــد کــرد و در ایــن بازدیــد

 19آذر قطــع و طــی

ارزی بــه متقاضیــان و همچنیــن میــزان ارزی

اختــال احتمالی همراه

جویا شد.

خواهد بود.

دسترســی مردم را از وضع فعلی نیز آســانتر

مشــخص اســت و هــر فــردی بــه هــر میــزان
کانــون صرافــان و اتــاق بازرگانــی هــر جــا نیاز

اقدام انجام خواهد شد.

او افــزود :بنده بــاز هم تکرار میکنم که

در جانــب عرضــه ارز هیــچ کمبــود و مشــکلی
وجود ندارد ،چه در حوزه اسکناس (بازارساز،

صادرکننــده) و چــه در حــوزه حواله .مــا اخیرا

او در حاشــیه بازدید در جمع خبرنگاران

جلســهای را بــا برخــی صادرکنندگان داشــتیم

اطالعرســانی بانــک ســپه ،بــا توجــه بــه ایــن مهاجــرت

نیمــا و بــازار متشــکل ارزی محدودیت نداریم

مســتقیم بــا واردکننــدگان وارد تعامل شــوند

بانــک قوامیــن ســابق تغییــر خواهــد کــرد کــه صاحبــان

تقاضای آن است.

پورتال اینترنتی بانک ســپه از شــماره شــبای جدید خود

کردیم که متقاضیان ارز با درج مشــخصات و

بــه گــزارش پایــگاه

گفــت :دربــاره میــزان عرضــه ارز در ســامانه

همچنین شماره شبای کلیه مشتریان واحد ادغامشده

و عرضــه ارز در ســامانه نیمــا بیشــتر از میزان

حســابهای ایــن بانــک میتواننــد از طریــق درگاههــا و

صالحآبــادی افزود :ســامانهای را طراحی

مطلع شوند.

میزان ارز مورد نیاز ،برای دریافت ارز نیاز به

بیمه رازی روابطعمومی برتر
کشور شد

که این روزها برای دریافت ارز بازار متشــکل

دو مــاه آینــده عملیاتــی شــود ،زیرا بنــا داریم

شرکت بیمه رازی در شانزدهمین جشنواره ملی روابطعمومی

تسهیل کنیم.

به عنوان روابطعمومی برتر ملی معرفی شد.
در سایت روزنامه بخوانید:

گــزارش

بــه

خبرگــزاری فــارس ،در

مراجعه حضوری ندارند و به این ترتیب صفی

ارزی تشکیل میشود از بین خواهد رفت.

او ادامــه داد :امیدواریــم ایــن ســامانه تا

دسترســی مــردم بــه بــازار متشــکل ارزی را
رئیــس کل بانک مرکــزی گفت :واقعیت

بــازار ارز در بــازار متشــکل ارزی مشــاهده
میشــود و آنچــه کــه از قیمــت ارز در کــف

شــانزدهمین جشــنواره

خیابان وجود دارد ساختگی است.

کــه بــا حضــور فرشــاد

بــا اشــاره بــه آخرین وضع تامیــن ارز گفت:

مطبوعاتی وزیر فرهنگ

منصــوب شــد و آقــای {امیــر} هامونــی

در مرکــز همایشهــای

عهــده گرفــت .قبال ایشــان مدیرعامــل بازار

روابطعمومــی برگــزار شــد ،از ناصرالدیــن اســالمیفرد،

متشــکل نیــز بودهاســت و بــازار را به خوبی

بهعنــوان «برگزیــده ملــی» با لــوح قدردانــی و تندیس،

چــه تقاضــا در بــازار باشــد ،ما به آن پاســخ

در این دوره از جشــنواره شرکتهای بیمه ،فوالد،

او گفــت :در عرضه ارز در بازار متشــکل

ملــی روابــط عمومــی
مهدیپــور،

بر اساس این گزارش علی صالحآبادی

معــاون

مدیرعامــل جدیــد بــازار متشــکل بــه تازگــی

و ارشــاد اســالمی و

وظیفه رســیدگی به بازار متشــکل ارز را بر

ســازمان مدیریــت و از ســوی انجمــن متخصصــان

فرابورس بود و البته عضو هیاتمدیره بازار

مدیــر روابطعمومــی و امــور بینالملــل بیمــه رازی
قدردانی شد.

صنایع تبدیلی و بانکها حضور پررنگی داشتند.

مدیرعامــل بیمــه ایرانمعیــن در پنــل تخصصــی

آمــوزش و توانمندســازی دیجیتالــی کــه در بیســت و

هشــتمین همایــش ملــی بیمــه و توســعه در ســالن
مصلینــژاد دانشــگاه الزهــرا برگــزار شــد ،گفــت کــه
آموزش و توانمندسازی

نیــروی انســانی کلیــد

تحول دیجیتال است.
بــه

روابطعمومــی

خواهیم داد.

هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد .صادرکننــدگان

مدیرعامل بیمه ایرانمعین:
آموزش و توانمندسازی
نیروی انسانی ،کلید تحول
دیجیتال است

در سایت روزنامه بخوانید:

میشناسد و تاکید ما هم این است که هر

گــزارش
بیمــه

ایرانــی ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه

و قــرار شــد ،برخــی صادرکننــدگان بــه طــور

تــا بخشــی از گروههــای کاالیــی بدیــن صورت
صورت اســکناس در اختیار ما میگذارند ،لذا

در بــازار متشــکل به هیچوجــه کمبودی وجود
نــدارد .بنابرایــن هــر چــه تقاضــا بــود ،مبتنــی

بــر مســتندات در مقررات دیده شــده اســت،
توسط صرافان تامین خواهد شد.

صالحآبادی افزود :خوشبختانه در بحث

بایســتند .مــردم میتوانند با ارائه مســتندات

تامین شود.

صالحآبــادی گفت :حتما نیازهای واقعی

خــود در ســامانه بــازار متشــکل ارزی ،ارز

مــردم بــه ارز بــه صــورت حوالــه و اســکناس

صرافان اظهارات رئیس بانک
مرکزی را تایید کردند

بیــن  1۵-10میلیــون دالر و  ۲میلیــون یــورو

موردنیاز را از صرافیها دریافت کنند.

تامیــن خواهــد شــد .در بــازار متشــکل روزانه
اســکناس معاملــه میشــود .بنابرایــن اگــر
نیــاز به ارز بیشــتر شــود ما عرضــه را افزایش

حوالــه در ســامانه نیمــا عرضــه ارز بــه مراتب

یکــی از صرافــان میــدان فردوســی در

هیچ محدودیتی مواجه نیســتیم و حتی وضع

 ۲۸.۳هزار تومانی دالر قیمت رســمی اســت

اکنــون چنــد برابــر ســال گذشــته ارز در بــازار

متشکل نیز همان طور که صرافان نیز اذعان

مــردم میتواننــد با ارائه مــدارک ۲۴گانه برای

حجــم حوالههــای مــا خیلــی بیشــتر از ســال

کنند .خرید روز (دوشنبه) ما از بازار متشکل

میلیــارد دالر بــوده اســت .پــس مشــکلی در

خریــدی نداشــتیم ،زیــرا ارز در دســترس ما با

او تاکیــد کــرد :صفها بــه زودی در بازار

در جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی

ارز دارنــد در چارچــوب مقــررات درخواســت

یکــی دیگــر از صرافــان در پاســخ بــه پرســش

ســامانه بازار متشــکل قرار میدهند و صرافان

متشــکل ارز گفت :در این بازار هیچ کمبودی

حتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــن ارز بــه

تســهیالتی که انجام شــد ،دسترسی مردم به

صالحآبادی در پایان گفت :انشــاهللا با

خواهیم داد.

بیشــتر از تقاضاســت ،لــذا مــا در جانب ارز با

پاســخ بــه رئیــس بانــک مرکزی گفــت :قیمت

رئیــس بانــک مرکــزی افــزود :طبــق آمــار

ارزی کشــور رو بــه بهبــود نیــز اســت .در بازار

کــه در بــازار متشــکل تعییــن شــده اســت و

متشــکل عرضــه میشــود .در بــازار نیمــا نیــز

دریافــت ارز مســافرتی ،خدماتــی و  ...اقــدام

گذشــته اســت ،تامیــن ارز مــا تــا االن ۳۶

 ۲۸.1هزار تومان بوده است و روز (سهشنبه)

تامین ارز نیست.

دربــاره اختــالف نــرخ دالر بــازار متشــکل (۲۸

توجه به تقاضاها کفایت میکند.

متشــکل جمــع میشــود و مردمــی کــه نیاز به

تومان) گفت :بازار غیررسمی ،بازاری خارج از

از یکــی دیگر از صرافیهای میدان فردوســی،

خود را به صرافی ارائه میکنند و اسناد را در

عرضــه به انــدازه کافی وجــود دارد ،چرا مردم

رئیــس کل بانــک مرکــزی دربــاره وضــع بــازار

خریــد آنهــا انجــام داده و تحویــل میدهنــد و

برای تامین ارز مورد نیاز مردم وجود ندارد .با

حساب بانکی مردم واریز شود.

ارز در بازار متشکل بهبود یافته است.

ایــن اقدامــات دولــت ،هیجانــات و حبابهای

کردند ،هیچ مشــکلی برای عرضه وجود ندارد
و هر چه که مردم تقاضا داشته باشند تامین
میشود.

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت:

هزارتومــان) بــا بــازار غیررســمی (۳1هــزار
بازار متشــکل اســت ،وقتی در بازار متشــکل،

به ســمت بازار غیررســمی برونــد؟ ،میتوانند

ارز موردنیــاز خــود را از بــازار متشــکل تامیــن
کنند.

وی تاکیــد کــرد :مــا در بــازار متشــکل به

دنبــال راهکارهایــی هســتیم کــه دسترســی

مــردم بــه ارز را تســهیل بیشــتری کنیــم و
بــهزودی ایــن اقــدام انجــام میشــود تــا دیگــر
نیازی نباشد ،مردم برای دریافت ارز در صف

عرضه ارز در بازار چند برابر
سال گذشته است

رئیــس بانــک مرکــزی در ادامه در پاســخ

بازار غیررســمی ارز نیز فروکش میکند ،زیرا

آنچــه مــالک اســت قیمــت ارز بــازار متشــکل
اســت نــه چنــد دالر خریــد و فــروش در بــازار

غیررسمی مالک عمل باشد.

رئیس سازمان بورس :صندوق پاالیش و دارا یکم
صاحب بازارگردان میشوند
به گفته رئیس ســازمان بورس ،یکی از

کــه در صنــدوق پاالیش یکــم و دارا یکم (ETF

رئیــس ســازمان بــورس افــزود :صنــدوق

پاالیــش یکــم بــه ازای هــر واحــد بیــن  ۸هزار

یکم وجود دارد این است که این دو صندوق

دو صنــدوق بازارگــردان ندارنــد .در همیــن

حجــم معامــالت ســنگینی دارنــد .برنامــهای

هــر واحــد ایــن صنــدوق بــا اختــالف منفی ۲0

معضاتــی کــه در صندوق پاالیش یکم و دارا

بازارگردان ندارند.

مجیــد عشــقی در گفتوگــو بــا باشــگاه

خبرنــگاران جــوان ،در مــورد آخریــن اقدامــات

سازمان بورس برای ساماندهی وضع صندوق
پاالیــش و دارا یکــم گفــت :یکــی از معضالتی

هــای دولتــی) وجــود دارد این اســت کــه ،این

راســتا در تالشــیم تــا بــه طریقــی بازارگردانــی
این صندوقها را شروع کنیم تا از این جهت

قیمت این دو صندوق به قیمت  NAVنزدیک

شــود .چــرا کــه معضــل جــدی ایــن صندوقها

فاصله بین قیمت جاری و  NAVآنها است.

پاالیــش یکــم و دارا یکــم نقدشــوندگی بــاال و

کــه داریــم برقــراری مجــدد بازارگــردان ایــن

صندوقهــا اســت ،شــروع بازارگردانی بر روی
ایــن صندوقها میتواند مقداری قیمت آنها
را اصالح کند.

اکنــون ارزش خالــص دارایــی صنــدوق

و  ۴00تــا  ۸هــزار و  ۵00تومــان اســت ،امــا
درصــدی  ۶هــزار و  900تــا  7هــزار تومــان در
حــال معاملــه شــدن اســت .شــهریور ســال

گذشــته بــود که دولت هر واحــد این صندوق

در پنــل تخصصــی فــوق

ضمــن تبریــک روز بیمه

بــه فعــاالن این صنعــت با بیان اهمیت تحــول دیجیتال

و اختصــاص همایــش امســال بــه چنین موضــوع مهم و
راهبــردی اظهار کرد :آموزش و توانمندســازی دیجیتالی

از طریق ایجاد بســترهای مناســب ،آمادگی شرکتهای

بیمــه برای این مهم ،مهارتآموزی کارکنان و توجه ویژه
به فرهنگ دیجیتالی میسر است.

مدیرعامــل بیمــه ایرانمعیــن در ادامــه افــزود:

بازآفرینــی منابع انســانی متناســب بــا ویژگیهای عصر

دیجیتــال ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت و بررســیها
نشــان میدهــد کــه در ایــن مســیر فرهنــگ دیجیتالــی
سازمانی مقدم بر ابزارهای دیجیتال است.

و مردم واگذار کرده بود.

زنگنه ،نماینده مردم تربت حیدریه :ارز فردایی از دیگر
معضات بازار شده است
به گفته نماینده مردم تربت حیدریه در

مجلس شــورای اسامی ،متاســفانه فعالیت
مجموعههایــی در فضای مجازی باعث ایجاد

ارز فردایی و نوسان قیمت در بازار ارز شده

است که باید جلوی آن گرفته شود.

بــه

روابطعمومــی

بانــک

قرضالحســنه مهر ،این
بانــک در نخســتینگام،

نــرخ کارمــزد تســهیالت

قر

ض

ا

لحســنه

دانشجویی را از چهار درصد به سه درصد کاهش داده
است .گام بعدی این بانک برای بهرهمندی دانشجویان

از کمکهزینههــای تحصیلــی ،امضــای تفاهمنامــه بــا

صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم ،صنــدوق رفــاه
دانشــجویان وزارت بهداشــت ،صندوق رفاه دانشجویان
دانشــگاه آزاد ،همکاری با دانشــگاه پیام نور و دانشگاه

عالمه طباطبایی بوده است.

میشــود و ارز فردایــی کــه مدتی اســت به آن
اضافه شده است.

میتواند چند صد تومان به قیمت ارز اضافه
کند که همان ارز فردایی را رقم میزند .عمال

گذشــته مجلــس بیــان کــرد :متاســفانه در

ســامانه نیمایــی اســت امــا مدتــی اســت کــه

نماینــده مردم تربت حیدریه در مجلس

کوثــر ،صنعــت بیمــه بــا ظرفیتــی بالــغ بــر ۶هــزار و

۷۶۰میلیارد تومان برای عملیات قبولی اتکایی ،نیازمند
افزایش این ظرفیت است.

محســن امیریزاده در گفتوگــو با تجارت آنالین،

ضمــن بیان این مطلب،

تصریــح کــرد :در قبولی

در سایت روزنامه بخوانید:

اتکایــی بــا توجــه بــه
ظرفیــت موجــود ،امکان

بررســی دقیق ریسکها
و در نتیجــه انتخــاب
مناســبترین آن بــرای

شــرکت پذیرنــده وجــود
دارد .به عــالوه ،معموال

رشــتههای بیمــه درمــان و اتومبیــل کــه ســبب اصلــی
زیــانده بــودن عملیــات بیمهگــری شــرکتهای بیمــهای
اســت ،در قبولی اتکایی با حساســیت بســیار بیشــتری

بررسی میشود و اساسا قبولی اتکایی در این دو رشته

بسیار بسیار کم است.

امیــریزاده یکــی از اصــول مهــم در بحــث اتکایــی

را توزیــع جهانــی ریســک دانســت و گفــت :بــر مبنــای
آموزههای بیمهای و برای جلوگیری از ضررهای سنگین

احتمالــی ،الزم اســت کــه حتمــا ریســکهای موجــود در

داخــل بــه کشــورهای دیگــر منتقــل شــود .در خصــوص
قبولــی اتکایی از کشــورهای خارجــی نیز باید نهاد ناظر،

یعنی بیمه مرکزی ،مجوز قبولی از خارج را صادر کند.

حمایت بیمه تعاون
از نمایشگاه وی مُد
بیمــه تعــاون از نخســتین رویــداد نمایشــی مُــد،
لبــاس ،طراحــی و پوشــش ایرانــی و اســامی حمایــت
میکند.

به گــزارش روابطعمومی

در سایت روزنامه بخوانید:

بیمه تعاون ،این شرکت

از

نخســتین

رویــداد

نمایشــی مُــد ،لبــاس،
طراحی و پوشــش ایرانی

و اســالمی کــه از 17تــا
19آذر در سالن «آسمان

زعفرانیــه» فرهنگســتان

هنــر برگزار میشــود ،حمایت میکند.ایــن رویداد ،محلی

بــرای حضــور تمامی برندهای مُد و لباس ،طراحان لباس،

طراحــان طال و جواهــر ،تولیدکنندگان پوشــاک ،برندهای
فعال در ســبک زندگی ،طراحان لباس عروس ،آتلیههای

عکاســی ،طراحــان اکسســوری ،معمــاران و طراحان لوازم

دکوراتیــو بــوده و هــدف از برگــزاری آن ،تلفیق دو صنعت
مُد و پوشاک در کنار یکدیگر است.

حمایت 1۰۰میلیاردی
بانک کشاورزی از مجموعه
سروش باران پاسارگاد
بانــک کشــاورزی در راســتای حمایــت از تولیــددر

بخش کشاورزی با پرداخت 1۰۰میلیارد ریال تسهیات

اینکــه بیشــتر حجــم ارز مبادلهشــده در

افزایش قیمت منجر شــود.

تصریــح کــرد :نماینــدگان مجلــس مکــررا بــه

روســای بانــک مرکــزی و وزرای اقتصــادی از
پارســال تا به امســال تذکر دادهاند که جلوی
فعالیــت و نرخگــذاری ایــن مجموعهها که ارز

فردایی را رقم میزند ،بگیرند اما متاسفانه نه

در دولــت قبــل و نــه در دولــت فعلــی این امر

محقق نشــده اســت .باید جلوی فعالیت این
سامانهها و مجموعهها گرفته شود.

به گزارش روابطعمومی بانک کشــاورزی ،این مجموعه با

تولید و عرضه ابزار ،ادوات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی
و همچنیــن تولیــد بــذر
میــوه و کود شــیمیایی از

در سایت روزنامه بخوانید:

نامهای تجاری برجســته

در بخــش کشــاورزی و
باغبانی به شمار میرود.

ایــن گــزارش میافزایــد:

شــرکت ســروش بــاران

پاســارگاد بــا تولیــد و
عرضــه

محصوالتــی

همچــون علــفزن ،اره باغبانــی ،ســمپاش ،قیچــی هرس،

انــواع ســم و کــود شــیمیایی و بــذر میــوه و نهــال ،زمینــه
اشــتغال 70نفــر را بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم

فراهــم کــرده اســت کــه بانــک کشــاورزی بهعنــوان حامــی

اصلــی بخــش کشــاورزی در سیســتم بانکــی ،بــا اعطــای
تســهیالت 100میلیــارد ریالــی از چرخــه تولیــد ،عرضــه

فروشندگان بورسی یکهتازی میکنند
بــا وجــود افتهای ســنگین شــاخص

کل بازهــم فروشــندگان در نقــد کــردن و

خروج از پرتفوی خود اصرار دارند.

دانشــجویان پرداخــت
کرده است.

آزاد کــه در مکانهــای خــاص خریــد و فروش

اعالم میشــود که بعضا در ظرف یک ساعت

بــه گــزارش ایســنا ،محســن زنگنــه در

واحــد کاهــش ،در جایــگاه یــک میلیــون و

گــزارش

ترجیحــی ،ارز نیمایــی ،ارز صرافیهــا ،ارز

شــب قیمتهایــی در خصــوص معامــالت

وی در ادامــه اظهــار کــرد :بــا وجــود

بانک قرضالحســنه مهر تا پایان آبان ســال جاری
تقریبا ً 1۰2هزار فقره تسهیات قرضالحسنه به ارزش
در سایت روزنامه بخوانید:

بــازار ارز شــاهد چندیــن قیمــت هســتیم .ارز

در فضــای مجــازی از ســاعت  9صبــح تــا 11

این امر باعثشــده تا بازار آشــفته شده و به

بــه گــزارش ایرنــا ،شــاخص کل بــازار

3۶۰۰میلیــارد ریــال بــه

بــه گفتــه معــاون اتکایــی و امــور بینالملــل بیمــه

از مجموعه سروش باران پاسارگاد حمایت کرد.

تذکــری شــفاهی در جریــان جلســه علنی روز

بانک مهر بیش از
1۰۰هزار فقره تسهیالت
به دانشجویان پرداخت کرد

معاون اتکایی بیمه کوثر:
صنعت بیمه نیازمند
افزایش ظرفیت پذیرش
اتکایی است

را به قیمت  10هزار تومان به ســرمایهگذاران

ایرانمعیــن ،داریــوش

محمــدی ،طی ســخنانی

کوتاه از بانک و بیمه

(فــارس) بــا  ۲۸7واحــد ،پتروشــیمی جــم

ســایه روند نزولی بازار سرمایه بر ارزش

و خرداد ماه ســال  1۳99بیش از  ۲0میلیون

(شــاراک) بــا  1۳۵واحــد ،صنعــت غذایــی

طوریکــه طبق آخرین ارقام ،ارزش این ســهام

در ایــن راســتا ،در یازدهــم مهــر ارزش

(جــم) بــا  19۸واحــد ،پتروشــیمی شــازند
کورش (غکورش) ،توســعه معادن و فلزات

بــورس روز گذشــته بــا چهــار هــزار و 7۳7

(ومعــادن) با  ۸۴واحد ،بــورس کاالی ایران

 ۳۳7هزار واحدی قرار گرفت .در معامالت

(فباهنــر) بــا  7۲واحــد و توســعه و عمــران

دیــروز بیــش از  9میلیــارد و  ۳9۵میلیــون

سهم ،حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴0
هزار و  ۵۶میلیارد ریال داد و ستد شد.

(کاال) بــا  ۸1واحــد ،مــس شــهید باهنــر

امیــد (ثامیــد) بــا  ۶1واحــد تاثیــر مثبــت بــر
شاخص بورس داشتند.

در مقابــل معدنــی و صنعتــی گلگهــر

همچنین شاخص کل (هموزن) با دو

(کگل) با یک هزار و  ۴۲۵واحد ،پتروشیمی

 1۸۲واحــد و شــاخص قیمــت (هــموزن) بــا

نــوری (نــوری) بــا  ۴70واحــد ،شــرکت

هــزار و  ۵9۳واحــد کاهش بــه  ۳۶1هزار و
یــک هــزار و  ۶۳1واحد افت به  ۲۲7هزار و

 ۲71واحد رســید .شــاخص بازار اول ،چهار
هزار و  7۵۶واحد و شاخص بازار دوم ،پنج

هزار و  ۴۸7واحد کاهش داشتند.

عــالوه بــر ایــن در بیــن همــه نمادهــا،

پتروشــیمی پردیــس (شــپدیس) بــا ۳01
واحــد ،صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس

ارزش سهام عدالت به زیر  1۰میلیون تومان رسید

فنــاوران (شــفن) بــا  ۶11واحد ،پتروشــیمی
ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعی (شســتا) با
 ۳90واحد ،شــرکت ســرمایهگذاری دارویی

تامیــن (تیپیکــو) بــا  ۲۶1واحــد ،بانــک ملت

(وبملــت) بــا  1۸۶واحــد ،بانــک پاســارگاد
(وپاســار) بــا  1۸0واحــد و بانــک صــادرات
ایــران (وبصادر) با  17۵واحد با تاثیر منفی

بر شاخص بورس همراه شدند.

واقعــی ســهام عدالــت ســنگینی میکنــد ،بــه

به کمتر از  1۰میلیون تومان رسیده است.

بــه گــزارش ایســنا ،پــس از آزادســازی

ســهام عدالت ،مشموالن این سهام که روش
مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب
کــرده بودنــد ،میتوانند با مراجعه به ســامانه
 www.samanese.irارزش واقعــی ســهام و

تومان قیمت داشت.

واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه  ۴9۲هزار

تومانی بیش از  1۲میلیون و  ۵00هزار تومان

و در  ۲۸آبــان مــاه حــدود  11میلیــون و ۵00
هزار تومان قیمت داشت.

ایــن در حالــی اســت کــه طــی هفتههای

محصوالت ومکانیزاســیون کشاورزی حمایت کرده است.

انعقاد تفاهمنامه بین بیمه
کارآفرین و شرکت ایران ارقام
بیمــه کارآفریــن و شــرکت ایران ارقــام تفاهمنامه

همکاریهــای مشــترک در حوزههــای بیمــهای و
ارائــه خدمــات پشــتیبانی در حــوزه بیمــهای و بانکــی،
سختافزاری و نرمافزاری امضا کردند.

قبــل رونــد حرکت شــاخصهای بازار ســرمایه

به گزارش روابطعمومی

البته این ارزش یکســان نیســت و تحت

سهام عدالت به زیر  10میلیون تومان برسد.

تمامــی

میشــود .بــرای مثــال ،ارزش واقعــی ســهام

قیمتهــا ارزش واقعــی ســهام عدالــت حدود

از

 ۲0اســفند ســال گذشــته  1۸میلیــون و 7۸0

 ۶0درصــد آن یعنــی حدود پنج میلیون و 900

مسئولیت از سوی بیمه

این ســهام در  1۶تیرســال جاری تا  1۴میلیون

در ایــن روزهای بازار ،ســهام موجود در

زمینــه توســعه باشــگاه

جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

تاثیــر نوســانات بــازار افزایشــی یــا کاهشــی

عدالــت بــا ارزش اولیه یک میلیون تومانی در
هزار تومان قیمت داشت ،در حالی که قیمت

و  700هزار تومان کاهش یافته بود.

ســهامی کــه در روزهــای نخســتین

آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه

نزولی بوده و باعث شده است ارزش واقعی

بیمــه کارآفریــن ،ارائــه

خدمــات

در

بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه آخریــن

رشــتههای بیمــهای اعم

 9میلیــون و  ۸00هــزار تومــان قیمت دارد که

امید ،اشخاص ،اموال و

هزار تومان آن قابل فروش است.

عمــر

در سایت روزنامه بخوانید:

اندوختــهدار

کارآفریــن و همکاری در

ســبد ســهام عدالت ،با وجود ارزشــمند بودن

مشتریان و مرکز تماس ،در زمینههای استقرار و خرید

ممکن نیست.

جمله محورهای همکاری این تفاهمنامه است.

خریــدار ندارنــد و عمــال فروش این ســهام نیز

 cash lessدر جایگاههــای موردنظــر بیمــه کارآفریــن از

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
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نشست خبری پنجمین دوره رقابت استارتاپی اینوتکس و چهارمین
دوره رویداد سیکــاپ برگزار شد

مدیر اقتصادی ایمپاسکو
مطرح کرد :واگذاری۲۲مجتمع
و طرح به بخش خصوصی
تا پایان ۱۴۰۰
مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،

جــذب ســرمایه گــذاری هــای صــورت گرفتــه در مجتمــع هــا و

طرحهای تابعه ایمپاسکو را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

ایران ،محمدرضا کریمی با بیان این مطلب گفت :ایمپاسکو در

راســتای اجرای اصل  ۴۴قانون اساســی اقدام به جذب سرمایه

گذار جهت بهره برداری و توسعه معادن کرده است.وی در ادامه
افــزود :ایمپاســکو در هفــت ماهــه ســال جاری موفــق به جذب

سرمایه گذاری بالغ بر  ۱۰هزار میلیارد تومان شده و راهبری ۷

مجتمع و طرح های تابعه این شرکت را به بخش خصوصی واگذار
کرده اســت.به گفته مدیر اقتصادی شــرکت تهیه وتولید مواد

معدنی ایران ،هدف گذاری این شرکت در سال  ۱۴۰۰واگذاری ۲۲
مجتمع و طرح به بخش خصوصی است که عالوه بر  ۷مجتمع و

طرح واگذار شده ۹ ،مجتمع و طرح در حال واگذاری و  ۶واحد در
مرحله برگزاری مزایده و ابالغ قرارداد است.کریمی خاطر نشان
کرد :مجتمع زغالسنگ گلندرود با مشارکت شرکتهای “تجلی

توسعه معادن و فلزات” و شرکت سرمایه گذاری “توسعه معادن

و فلزات” در حال انجام کار می باشد ،همچنین راهبری مجتمع و
طرح های آنتیموان سفیدابه ،حیدرآباد ،شورچاه و توزگی نیز در
اوایل سال جاری با عقد قرارداد به شرکت معدنی و صنعتی “گل
گهر” واگذار شده و قرارداد استخراج و فروش معادن ۱3C-۱۷C

در استان یزد در شهریورماه سال جاری به شرکت “سنگ آهن

مرکزی ایران” ابالغ شده است.وی تصریح کرد :معدن طالی سیاه
جنگل در استان سیستان و بلوچستان طی قراردادی در مهرماه
سال جاری به شرکت “معدنی و صنعتی گل گهر” و معدن سنگ

تراورتن انگوران نیز در اردیبهشت ماه امسال با مشارکت شرکت
” گســترش معدن زمرد نیم ور” به عقد قرارداد رســیده اســت،

همچنین قراردادهای بلوک  ۶پروده  ۴طبس و سرمایه گذاری در

محدوده انجیر تنگه در شهرستان سوادکوه مازندران به ترتیب

در فروردین ماه سال جاری با شرکت زغال سنگ پروده طبس
و شهریورماه با شرکت های توسعه فوالد لوله مازندران ،مجتمع

نشســت خبــری رویدادهــای «پنجمیــن دوره

رقابت استارتاپی نمایشگاه اینوتکس و چهارمین دوره
 ،2022مســئول برگــزاری رویــداد اینوتکــس پیــچ و

مســئول برگزاری رویداد ســیکاپ روز گذشته برگزار

پنجمین دوره رقابت های استارتاپی اینوتکس با نام

"اینوتکسپیچ" ،با مشارکت فعاالن زیست بوم نوآوری و

در ایــن رویــداد کامــال رایــگان بــوده و عالقهمنــدان

 ۱۴۰۱در اســتان های فارس ،قم ،زنجان ،کرمانشــاه،

سایت اینوتکس مراجعهکنند.

سمنان و تهران برگزار می شود.

او ادامــه داد :اینوتکســپیچ ،بزرگتریــن رویــداد

و نــوآور از شــهرها و اســتانهای مختلــف کشــور

مشــارکت کــرده و ایده ها و طــرح های نوآورانه خود

اســت کــه بــا هــدف کشــف اســتعدادها و حمایــت

بازی های آموزشی برای آنان ،طراحی و برگزار می شود.

شهر به انتخاب داوران محلی انتخاب شده و در ادامه

اقتصــاد مبتنــی بــر دانش و نــوآوری در کشــور برگزار

و توسعه یافته در اینوتکس پیچ

نمایشگاه اینوتکس  ۲۰۲۲و نیز شرکت در رقابتهای

از ایدههــای آنــان جهــت کمــک بــه رشــد و توســعه

عباسی فشمی درباره رویداد سیکاپ نیز گفت:

فستیوال سیکاپ یک رویداد علمی-سرگرمی است که

ایجاد موقعیتهای واقعی و چالش برانگیز در قالب

استان های کمتر برخوردار و توسعه یافته ایجاد شود.

خارجی دعوت می شود.

استارتاپها ضمن بهرهمندی از فرصت حضور در دوره
پیش-شتابدهیمخصوصاینوتکس،امکانبهرهمندی

از خدمــات ویــژه از قبیل فضای کار اشــتراکی رایگان،

را به بیش از  ۲۰۰سرمایه گذار داخلی و خارجی ارائه
نمودهاند.ایمان محمد علی افزود :در سال گذشته و در

چهارمین دوره این رقابتها ۲۱۰ ،استارتاپ از استانهای
مختلــف کشــور ثبتنــام کردنــد و در نهایت تیم های

برگزیده ضمن بهره مندی از جوایز نقدی از تسهیالت
 3میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون بهرهمند شدند.

او گفــت  :بــرای امســال نیــز بــا پســت بانک به

توافقاتــی رســیده ایــم که برای برندگان تســهیالتی از

قبیل وام به آن ها اعطا خواهد شد.

کارکنان هتل های پارسیان در سراسر هتلهای

ایــن شــعار بــرای فعالیــت پارســیان در ســال بیســت

شرکت هتل های پارسیان در تمامی هتلهای 22گانه

هوش مصنوعی و مدیریت هوشمند فرایندها از تهیه و

به گزارش روابط گروه هتل های پارسیان ،این

میزان ســرمایه گذاری صورت گرفته در طرح ها و مجتمع های

در بخــش آغازیــن مــروری بــر تاریــخ تجربه  ۹۰ســال

سالن جشنها و ضیافتهای کوه نور هتل پارسیان اوین

گروه پارسیان برگزار شد.

و ســوم بر تالش برای اســتفاده از دانش فنی نوین،

به مثابه سرمایه ناملموس توسعه گردشگری در زنجیره

تامین مواد و امکانات مورد نیاز ،تا شیوه مصرف ،ارایه

خود باشــند .در ادامه وی با اشــاره به شــیوع ویروس

ارتباطی -اجتماعی هستیم.

او افــزود :هـــدف مــــا ایــــن اســــت تــا والــــدین

دانشآمــوزان با حضور در این رویداد ،اســتعدادهای

فرزند خود را بیشــتر شــناخته و مســیر خوبی را برای

آینده آنان طراحی کنند.

قرایی گفت :چهارمین دوره رویداد دانش آموزی

سیکاپ این بار همزمان با یازدهمین دوره نمایشگاه

بیــن المللــی نوآوری و فنــاوری (اینوتکس  )۲۰۲۲و با
هــدف توســعه کمی و کیفــی آن در ابعاد بین المللی

برگزار می شود.

دبیــر چهارمیــن دوره رویــداد ســیکاپ ادامــه

داد :بــه دلیــل ایــن همزمانی ،بخش هــای جدیدی از

جملــه بخش نمایشــگاهی برای معرفی نــوآوری ها و
محصوالت تولید شــده توســط دانش آموزان ،بخش

معرفی مربیان و معلمان برتر و نیز بخش کارگاهی برای

مدیران مدارس و مراکز آموزشی به این رویداد اضافه
شده است.

ارتباطات بازاریابی و استفاده از بسترهای هوشمندی

گردشــگری ،شــرکت هتلهــای پارســیان را در اجــرای

خدمات ،مدیریت درآمد ،هزینه ،مدیریت اطالعات و
تجاری از جمله پارسا تاکید نمودند.

هتلها ،همکاران ما میتوانند شاهد رشد مجموعههای

منحوس کرونا و خسارات ناشی از آن در بدنه صنعت
مسئولیت های اجتماعی این گروه وابسته به هلدینگ

مدیرعامــل بزرگتریــن زنجیــره هتــل هــای  ۴و

سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان موفق دانست و به

در گرو خدمت شایســته به مردم و تعهد به میهمان

مدافعان ســالمت و جهادگران داوطلب مبارزه با این

 ۵ســتاره کشــور هویت و بقای هتل های پارســیان را

بخشــی از خدمات هتل های پارســیان در حمایت از

فروش شرکت هتل های پارسیان و دبیر این مراسم

نوازی اسالمی و ایرانی دانست .ایشان با اشاره به آغاز

حضــور هتل هــای این زنجیره هتــل داری در صنعت

با اشاره به ابعاد مغفول مهمان نوازی در هتلها افزود:

ادامه دار ارائه کمکهای مومنانه در کنار خیرین اشاره

سال  ،۱3۰۷تا تاسیس ،توسعه و به روزرسانی دیگر

صمیمیــت و رفتــار دوســتانه جامعه میزبــان عنصری

فعالیــت هتلهــای پارســیان را رونمایــی نمود ،ســال

میشود ،میهمان نوازی خصلتی اجتماعی و پسندیده

انقالبی در بنیادمستضعفان انقالب اسالمی دانست.
میرامینی با اشاره به حدیث "خَير ُ إخوانِكُم مَن

از سرمایه گذاری بخش خصوصی ،برای رونق تولید و افزایش
مــواد معدنــی ایــران در پایــان افزود :تالش داریم تا پایان ســال

هتلهــای پارســیان تــا بــه امــروز ،شــعار ســال جدید

خصوصی در طرح ها ،بتوانیم در راستای رونق تولید و افزایش

بیست و سوم ،میهماننوازی هوشمند.

در بخش دیگر این مراسم میرامینی ،مدیر عامل

شــرکت هتلهای پارسیان ضمن بیان دالیل انتخاب

بیست و سومین سال افتتاح شرکت هتلهای پارسیان،

نزد بسیاری از مسافران بین المللی ،میهمان نوازی،
محــوری در ارتقــای تجربــه سفرهایشــان محســوب
درکشورهاست.میرامینیازکارکنانهتلهایپارسیان
خواســت به ارایه نمونه های مختلف و الگوســازی در

میهمان نوازی اسالمی و ایرانی پرداخته و تاکید کرد :با

طبیعی سالهای  ۱3۹۹و  ۱۴۰۰در کشور و فعالیتهای

کرد و آن را توفیقی بزرگ و از برکات رویکرد جهادی و

در ایــن عرصــه بــا توجه به پیشــینه ی غنــی فرهنگی

ایــران ،راههــای جدیــدی بــرای نشــان دادن این ارزش
که نقاط ضعف خدمت رسانی و میهمان نوازی را به

عنوان نمود و کانون خالقیت و نوآوری این شرکت را

دانست که باید از آنها قدردانی کرد.در پایان مدیرعامل

جوانان خالق و پرتالش در زمینه های مختلف مرتبط

بیابند .مدیرعامل شرکت هتلهای پارسیان میهمانانی

أهــدى إلَيكُــم ع ُيوبَكُــم" هتــل هــای پارســیان را آماده
انتقــادات و پیشــنهادات بــرای تســریع حرکــت ایــن

همکاران خالق و توانای خود در سراسر کشور خواست

شرکت هتل های پارسیان سال بیست و سوم فعالیت

مجموعه معظم در مسیر بهبود و تعالی دانست و از

(
نوب

ایستگاه چاهی و یک مورد ایستگاه سطحی ))
 -2مناقصه گزار :شركت گاز استان مركزی

م)
دو
ت

مناقصه عمومی به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرح مختصر پروژه( :عملیات احداث ایستگاههای حفاظت کاتدی در سطح استان مرکزی (پنج مورد

 زمان ارسال مدارك مناقصه :پس ازمرحله ارزیابی كیفی ،مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیازارزیابی كیفی شده اند ،در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمایند.
 رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است .قیمتها متناسب با کاالیساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

 -زمان گشایش پاكات :در اسناد مناقصه ذكر می گردد.

 -6مبلغ برآوردی و پیشنهادی تقریبی دستگاه مناقصه گزار :به مبلغ  29.520.095.000ریال بر

 -3میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار :برابر مصوبه هیئت دولت به شماره /123402ت

اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال  1400می باشد.

 -4در این پروژه  %20پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.

وتجهیزات ،كد اقتصادی ،كد كاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه

 50659هـ مورخ  94/09/22و به مبلغ  1.476.005.000ریال خواهد بود.

 -2نام و نشانی مناقصهگزار و محل تحویل کاال :پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی
تهران ،بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی  -کد پستی  14856-13111صندوق پستی

همکاری ها  -مناقصه و مزایده  ،نسبت به تهیه اوراق اقدام نموده و حداکثر تا پایان

14665-137

وقت اداری روز سهشنبه مورخ  1400/09/30نسبت به تکمیل و الحاق مدارک

 -3مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :تـوان ارائه  2/400/000/000ریال ،بصورت

درخواستی و تحویل آن با ذکر موضوع و شماره مناقصه در پاکت در بسته الک

ضمانتنامه بانكی با اعتبار  3ماهه و یا واریز وجه نقد به حساب پژوهشـگاه صنعت

و مهر شده به دبیرخانه پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی مناقصه گزار تحویل و

نفت.

رسید دریافت نمایند .

 -4مبلغ پیش پرداخت :برنده مناقصه میتواند پس از انعقاد قرارداد خرید  %25كل

* شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

دبیرخانه كمیسیون معامالت

 www.setadiran.irباشند.
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رسانی WWW.shana.ir
حاصل فرمایند.

تلفكس086-32776660 :

روابط عمومی شركت گاز استان مركزی

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/09/16 :تاریخ چاپ نوبت دوم1400/09/17 :

(

آگهـی مناقصه عمـومی

نوب
او
ت
ل)

شهرداری گلستان در نظر دارد بر اساس مصوبات شورای شهر و آیین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب سال  1400نسبت به
برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید .
عنوان

موضوع

اعتبار پروژه

سپرده شرکت در مناقصه

مناقصه عمومی

جدولگذاری منطقه دو

 20،000،000،000ریال

 1،000،000،000ریال

بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صالحیت پیمانکاری مرتبط دعوت می شود برای دریافت و استرداد اسناد مناقصه عمومی با در
دست داشتن معرفی نامه  ،گواهینامه صالحیت و مدارک شناسایی ظرف مدت حداقل  10روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی ( مطابق
مندرجات اسناد ) به واحد امور مالی این شهرداری واقع در تهران – کیلومتر  25جاده تهران  ،ساوه – انتهای خیابان  24متری شهید
چمران – تقاطع بلوار والیت – جنب سالن ورزشی والیت – طبقه فوقانی ایستگاه  5آتش نشانی شهرداری گلستان مراجعه نمایند .
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد  .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد  .شرکت
کنندگان  %5مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره  100810363191نزد بانک شهر شعبه اسالمشهر
یا شماره حساب  0106897220005نزد بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند  .در صورت
انصراف نفرات اول  ،دوم  ،سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید  .قیمت فروش اسناد
 3،000،000ریال می باشد .

سیدمحمد میرزمانی  -شهردار گلستان

شرکت توزیع نیروی برق
استان آذربایجانغربی
( سهامی خاص)

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل

(

 1400/10/01از طریق سامانه "ستاد"  www.setadiran.irمی باشد.

اولتراسونیك

 -5مهلت و نحوه دریافت و ارسال اسناد مناقصه :واجدین شرایط میتوانند با
مراجعه به پورتال پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی  WWW.RIPI.IRقسمت

نوب

 -مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی :آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ،لغایت ساعت  12مورخ

مبلغ قرارداد را در قبال ارائه ضمانتنامه بانكی بهعنوان پیشپرداخت دریافت نماید .

 -7پیمانكاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره كار ،گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات

مراجعه و یا با شماره تلفنهای  086- 32412081-4امور قراردادهای شركت گاز استان مركزی تماس

شناسه آگهی1235167 :

م)
دو
ت

 -5محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها:

 -محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی :محل دریافت اسناد ،سامانه "ستاد"  www.setadiran.irمـیباشد.

(

شناسه آگهی1235611 :

نوب

کاتدی در سطح استان مرکزی (پنج مورد ایستگاه چاهی و یک مورد ایستگاه سطحی ) را از طریق

دانست.

م)
دو
ت

 –1موضوع مناقصه :شركت گاز استان مركزی در نظر دارد ،عملیات احداث ایستگاههای حفاظت

آماده پذیرش ایده های جدید و هوشمند و همکاری با

به شماره RIPI - T - 9904129

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

كد پایگاه ملی53102599 :

هوشــمند بــه ســوی میهمان نــوازی اســالمی و ایرانی

آگهی تجدید استعالم ارزیابی كیفی مربوط به مناقصه عمومی (دو مرحله ای)
 -1موضوع مناقصه :خرید دستگاه تشخیص میزان نشتی داخـــل شیـــر به روش

آگهی فراخوان مناقصه یك مرحله ای ()00-53

هتل های  ۲۲گانه پارســیان در  ۱3شــهر کشــور را با
عنــوان پارســیان ،ســال قــدم نهــادن در مســیر تحول

ما یادآور می شوند یاران ما در راه پیشرفت و تعالی

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/17 :نوبت دوم 1400/09/24 :

بصــورت عملــی و در ابعــاد مختلف جســمی-حرکتی،

استفادهازپتانسیلویژگیهایفرهنگیمیهماندوستانه

ویروس و خدمات رســانی به آســیب دیدگان حوادث

میهماننــوازی ،از کلنگزنــی هتــل قدیــم رامســر در

شركت گاز استان مركزی

بخشهــای مختلف بــه دنبال اســتعدادیابی کودکان

مراسم بیست و دومین سالگرد تاسیس شرکت هتلهای پارسیان برگزار شد

چرام و استخراج و فروش معدن گزستان در مرحله ابالغ قرارداد

بیشتر ایفا کنیم.

جدیــدی تحت پوشــش این طرح قــرار می گیرند و در

ایمــان محمدعلــی ادامــه داد :در ایــن مرحلــه،

اینوتکس پیچ نیز در نشست گفت :هر سال شهرهای

او افزود :در این رقابتها استارتاپ های برتر هر

در ابتــدای مراســم عبدالعلــی ،مدیربازاریابــی و

اشتغال و محرومیتزدایی از مناطق کم برخوردار کشور سهمی

ایمــان محمدعلــی ،مســئول برگــزاری رویــداد

هر ساله با هدف پرورش تفکر خالق در دانش آموزان
و ارتقــای مهــارت هــا و اســتعدادهای آن هــا از طریق

از استارتاپ های برگزیده هر شهر ،به منظور حضور در
نیمهنهایی و نهایی در مقابل سرمایه گذاران داخلی و

انتخــاب شــهرها ســعی داریــم تا توازن مناســبی بین

احداث کارخانه آلومینیوم فلوئورید در منطقه سوادکوه مازندران

جاری با افزایش میزان جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش

ایجاد توازن مناسب بین استان های کمتر برخوردار

می شود.

و همزمان به صورت ویدئو کنفرانس در تمام هتلهای

اشتغال قابل توجه می باشد.مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید

اینوتکــس پیــچ ،بیــش از  ۷۰۰تیــم و اســتارتاپ

ملــی رقابــت اســتارتاپی بــا حضــور تیــم هــای خــالق

معدن طالی خونیک در مرحله ابالغ قرارداد ،معدن صاحب سقز

ایمپاسکو بالغ بر  ۱۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان است که این حجم

مســئول برگــزاری رویــداد اینوتکــس پیــچ در

پایــان گفــت :در ادوار گذشــته رقابتهــای اســتارتاپی

مراســم بــا تــالوت آیات الهــی و طنین ســرود ملی در

به برنده مزایده می باشد.وی در ادامه اظهار داشت :در مجموع

جهــت ثبتنــام تــا  3۰دیمــاه  ۱۴۰۰مــی تواننــد بــه

فناوری کشور ،از  3۰دی ماه  ۱۴۰۰لغایت  ۲۵فروردین

و تولید مواد معدنی ایران افزود :معدن مس جانجا در مرحله تهیه

در مرحله عقد قرارداد و تحویل زمین و کارخانه اسید فسفریک

داشت.

شناختی-فکری ،روحـــی-روانــــی ،هیجـــانی-عـــاطفی،

به گفته ایمان محمدعلی ،ثبت نام استارتاپها

این روز را گرامی داشتند.

در مرحله ارزیابی کیفی شــرکتکنندگان ،ســرمایه گذاری برای

تسهیالت اعتباری و وام های ویژه ای که برای توسعه

و نوجوانــان بــه جــای حالت تســتی و چهــار گزینهای،

به گزارش عصر اقتصاد سجاد عباسی فشمی،

فــوالد اردکان و قائــم پروفیــل رازی واگذار و ابالغ قرارداد شــده

لیست کوتاه و ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری می باشد،

او افزود :در آخر ،برگزیدگان نهایی این رقابتها

ضمــن بهرهمنــدی از جوایــز نقدی ،امکان اســتفاده از

دبیر نمایشگاه اینوتکس  ۲۰۲۲در این نشست گفت:

همزمان با اینوتکس  2022برگزار می شود

دوره رویداد ســیکاپ گفت :در این رویداد با طراحی

کســب و کار آنها تدارک دیده شــده اســت را خواهند

آن زنجیره با برگزاری مراسم جشن سالروز تاسیس

است.کریمی در خصوص جذب سرمایه گذاریها در شرکت تهیه

شرکت در رقابت های نهایی را خواهند داشت.

در ادامه این نشست یاسر قرایی ،دبیر چهارمین

را به منظور توسعه کسبوکار و آمادگی بیشتر برای

رویداد سیکاپ» با حضور دبیر نمایشگاه اینوتکس

شد.

خدمات مربوط به سیســتمهای پرداخت آنالین و ...

چهارمین دوره رویداد دانش آموزی ســیکاپ،

شناسه آگهی 1236502 :

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع یراق آالت سیم روکشدار به شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فنی پیوست
اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :روز سه شنبه مورخ 1400/09/16
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت  :ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 1400/09/25
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  19روز سه شنبه مورخ 1400/10/07
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب :روز چهارشنبه مورخ  1400/10/08ساعت ( 11یازده صبح) خواهد بود.
تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج (پیشنهاد قیمت) پیشنهاد دهندگان ،با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی
بازرگانی ،در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
توضیح :پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ،تضمینهای معتبر (براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به
پیشنهادهای فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه و شماره فراخوان

مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه
(به ریال)

نوع اعتبار

1400-213

خرید انواع یراق آالت سیم روکشدار (شماره فراخوان
)2000009003000189

788.000.000

اعتبارات عمرانی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس :ارومیه – بلوار ارتش – سربازان گمنام – ارتش ،شرکت توزیع نیروی برق استان ،تلفن 044-3110 :داخلی 4339
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس021-27313131 :
دفتر ثبت نام 021-88969737 :و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه04432232113 – 09144443544 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه " www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر" موجود است.

ضمنا" فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات به ترتیب
به آدرس های Iets.Mporg.ir ، WWW.Waepd.ir ، WWW.tavanir.org.ir :قابل مشاهده است.
توضیح :سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

انتشار نوبت اول  1400/09/16 :نوبت دوم 1400/09/17 :

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

مدیـریت و اقتصــــــــــادمحلی

 .چهارشنبه  17 .آذر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4808

اخبـــــــــــــــــار

توزیع  1۰۰۰بسته معیشتی
در قالب هجدهمین مرحله
کمکهای مومنانه سپاه
ناحیه امامت تبریز

اختصاص  ۶0درصد مشاغل برکت به حوزه
کشاورزی و امنیت غذایی

فرمانــده ســپاه ناحیــه امامــت تبریــز در مراســم

ناحیــه امامــت تبریــز و در قالــب کمکهــای مومنانــه

 ۱9۲هزار شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم در

منحــوس کرونــا در مســجد جامع حضــرت امام خمینی

کشاورزی شده است.

خیران والیتمدار ،بســیجیان و هیات امنا مســاجد در

تفاهمنامــه همــکاری چهارجانبــه بــا هــدف

حسین پوراسماعیل تصریح کرد :از اولین روزهای

بــا انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری میــان بنیــاد

به فرامین مقام معظم رهبری تاکنون ۱۸ ،مرحله کمک

اقتصــاد و دارایــی و صنــدوق کارآفرینــی امیــد

لوازمالتحریــر و گوشــت گــرم ،بــه خانوادههــای نیازمنــد

اشــتغال در حــوزه کشــاورزی تخصیــص پیــدا

توزیــع  ۱000بســته معیشــتی دیگــر از ســوی ســپاه

بــه خانوادههــای کــم بضاعــت و آســيبديده از بيماري

مناطــق روســتایی و محروم کشــور در بخش

(ره) محلــه آخماقیــه برگــزار شــد ،بــه تقدیــر از مــردم،

محمــد ترکمانــه بــا توجــه بــه انعقــاد

شروع رزمایش مواسات و کمک مومنانه در لبیک گويي
مومنانه برگزار و دهها هزار بسته معیشتی ،بهداشتی،

 ۲۰هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ایجــاد

این بخش از  4۰به  ۶۰درصد افزایش دهد.

حــل مشــکالت را یــک امــر مهــم و تأثیرگــذار عنــوان
مــردم پــای کار آمدهاند و در مســائل اجتماعی همراه

از طریــق شــبکه مجریــان و تســهیلگرانش

کــرد و گفت :ســابقه نشــان داده اســت کــه هر وقت

یکســال اعــالم کــرد و افــزود :بنیــاد برکــت

نهادهــای حاکمیتــی بودهانــد ،نتیجه مطلــوب حاصل

فرآینــد شناســایی ،تاییــد ،انتخــاب و معرفــی

شده است.

اظهار کرد :مردم ،صاحبان اصلی انقالب اســالمی ایران

هســتند و بــه همیــن دلیــل خدمــت بــه مــردم در ایــن

انقالب ،مثل عبادت برای خدا است.

کاظــم قلعــه با بیان اینکه مردم ایــران هم همواره

در همه بزنگاهها و بحرانها ،حامی و پشتیبان انقالب

ســفر مقــرر شــد بــرای تکمیــل  ۲ســد بلوبیــن و مراش

بــا اســتفاده از ظرفیــت مــاده  ،۵۶از طریــق مشــارکت

بانکها و تعهد دولت ،به ترتیب برای سد مراش ۲۷۷
میلیــارد تومان و برای ســد بلوبیــن  ۱۸۳میلیارد تومان

اعتبار اختصاص یابد.

محســن افشــاری افــزود :در  ۲ســال آینــده بــا

تخصیص این میزان اعتبار ،سدهای مراش و بلوبین به

مرحله آبگیری خواهند رســید .همچنین برای آبرســانی
آب ســد مراش به شــهر دندی و روســتاهای مســیر نیز

 ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

او یادآور شــد :برای احداث  ۱۰ســد معیشــتی این

استان نیز مبلغ  ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار مصوب شد.

در ادامــه مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای زنجان

کرده اســت که میتواند مشــاغل برکت را در
او مــدت ایــن تفاهمنامــه همــکاری را

معــاون اجرائــی ســپاه عاشــورا نیــز در این مراســم

کــه مخاطــره اول اســتان موضــوع آب اســت و در ایــن

اشــتغالزایی در بخش کشــاورزی اظهار کرد:

برکــت ،وزارت جهــاد کشــاورزی ،وزارت امــور

شناسایی شده ،توزیع کرده است.

ســفر امســال رئیسجمهــوری بــه زنجــان عنــوان کــرد

هزار طرح اشــتغال در حوزه کشــاورزی تا به

ایــن تعــداد طــرح باعــث ایجــاد نزدیــک بــه

او نقــش حرکتهــا و مشــارکتهای مردمــی در

اســتاندار زنجــان بــا توجــه بــه دســتاوردهای

مدیرعامــل بنیاد برکت از راهاندازی ۶4

امــروز خبــر داد و اعــالم کــرد کــه راهانــدازی

راستای تهیه بستههای معیشتی پرداخت.

متقاضیان را طبق دستورالعملهای اجرایی و

شیوهنامههای مرتبط انجام میدهد.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت خاطرنشــان

کــرد :بنیــاد برکت همچنین بــر تمامی مراحل

واگذاری ،اجرا و تحویل طرحهای اشتغالزایی
نظارت خواهد کرد.

بــه گفتــه ترکمانــه شــبکه  ۸۰۰نفــری

گفت :اکنون در این استان  4سد و یک بند انحرافی در

روســتایی و محروم  ۳۱استان کشور مشغول

برکــت تــا به امروز ،بیــش از  ۶4هزار طرح در

در تامیــن مالی و اجــرای طرحهای اولویتدار

او یــادآور شــد :مشــاغل پیشبینــی

ترکمانــه تاکیــد کــرد :راهانــدازی ایــن ۶4

همــکاری و مشــارکت در اجــرای برنامههــای

به فعالیت هستند.

شــده در ایــن تفاهمنامــه ،در بخشهــای

کســبوکارهای خــرد کشــاورزی ،گلخانههای
کوچکمقیــاس ،برندســازی در کشــاورزی،

توســعه کشــت دارویــی ،پــرورش شــتر و

حوزههای شیالتی و دامپروری است.

بخش کشاورزی عملیاتی شده است.

هزار طرح ایجاد فرصتهای کســبوکار برای

نزدیــک بــه  ۱۹۲هــزار نفــر را در بخشهــای

مرتبط به کشاورزی به دنبال داشته است.

او پیشبینــی کــرد کــه بــا اجــرای ایــن

تفاهمنامه همکاری چهارجانبه ،ســهم بخش

در بخش کشــاورزی و کسبوکارهای مرتبط،
تولیــد و اشــتغال بــه ویــژه در مشــاغل خرد و
خانگی ،تســهیل ایجاد و توســعه اشــتغال در

اســتانهای کشــور بــه ویــژه مناطــق محروم و
کمتر توســعهیافته و همــکاری از زمینه تبادل

دادهها و اطالعات اجرای برنامههای اشــتغال

مدیرعامل بنیاد برکت با اشــاره به سهم

کشاورزی از مشاغل بنیاد برکت از  4۰به ۶۰

از جملــه اهــداف عمــده تفاهمنامــه همــکاری

برکت بیان کرد :از  ۱۶۱هزار طرح اشتغالزایی

مدیرعامل بنیاد برکت در تشریح اهداف

کشــاورزی ،وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی و

 4۰درصدی کشــاورزی از مشــاغل ایجاد شده

اجتماعمحــور بــه بهرهبــرداری رســیده بنیــاد

درصد برسد.

این تفاهمنامه عنوان کرد :همکاری مشــترک

چهارجانبــه میــان بنیــاد برکــت ،وزارت جهــاد

صندوق کارآفرینی امید است.

بودهانــد ،گفــت :در دوران همهگیــری کرونا که از لحاظ

مجریــان و تســهیلگران ایــن بنیــاد در مناطق

از خودگذشتگی رزمایش کمک مومنانه را برگزار کردند.

برق تعدادی از تاسیسات مناطق نفتخیز جنوب
برای نخستین بار از نیروگاههای خصوصی تامین شد

اقتصــادی ،فشــار و ســختیهایی متوجــه نظام بــود ،باز

استاندار زنجان :بیش از
 ۴۰۰میلیارد تومان برای
 ۲سد در دست احداث
زنجان اختصاص یافت

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان

مرکــزی از واحدهــای صنعتی کوشــان پلیمر پاســارگاد،

وهابینــژاد ،زانیــار ،نارســان اریانو در شــهرک صنعتی
ســاوه و پایــا زرنــد  ،دارویــی تــک مــاد ،پارســیان دانــه

تــاراز و کارتــن صنعــت کیا در شــهرک صنعتــی مامونیه

تقدیر کرد.

ســد بلوبیــن در ایجــرود ،مشــمپا در ماهنشــان ،تالــوار

مشــترک بــا اســتان کردســتان ،مــراش در دنــدی و بنــد

انحرافی پاوه رود در طارم است.

او ادامــه داد :ســد بلوبیــن پــس از بهرهبــرداری در

ایجرود ،آب آشــامیدنی شهرهای زرینآباد ،حلب و ۹۲
روســتای شهرســتان ایجــرود را تامیــن خواهــد کــرد کــه
اکنون  ۶۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت آب منطقهای اســتان

زنجــان ،آبرســانی از ســد بلوبیــن بــه ایــن شــهرها و

روستاها با یکهزار و  ۱۰۰میلیارد ریال محقق میشود
و ایــن حداقــل اعتبــار بــرای افتتاح خط انتقال آبرســانی

بــه مخــزن آب آشــامیدنی روســتایی ســعیدآباد و ۳۵

خود مردم در کنار مسئوالن و خادمان ملت ،با انفاق و

تقدیر مدیرعامل
شهرکهای صنعتی استان
مرکزی از  ۸واحد صنعتی
در ساوه و زرندیه

دست احداث داریم.

اســماعیل افشــاری خاطرنشــان کرد :ایــن پروژهها

روستای در مسیر است.

افشاری یادآوری کرد :عالوهبر این یکهزار و ۸۰۰

میلیارد ریال نیز برای اعتبار مورد نیاز برای آبگیری سد

بلوبین در سال آینده است.

او تاکید کرد :سد مراش آب آشامیدنی  ۱۲۲روستا

در شــهر دندی را تامین خواهد کرد که عالوهبر آن  ۶و

نیــم میلیــون متــر مکعب آب این ســد برای آشــامیدن و

مدیــر تولیــد شــرکت ملــی مناطــق

بهرهبــرداری نفــت و گاز گچســاران بهعنوان

بــودن میــزان بــرق مصرفــی در مقایســه بــا

نفتخیــز جنــوب افــزود :اکنــون شــرکت

نخســتینبار بــرق مــورد نیــاز تعــدادی از

مناطــق نفتخیــز جنــوب بــا طــی مراحــل

بــود درخواســت خود را بــه وزارت نیرو برای

است تا این اقدام را برای سایر اشتراکهای

نفتخیــز جنــوب اعــالم کــرد کــه بــرای

تاسیســات نفت و گاز این شرکت از طریق

عقــد قــرارداد دوجانبــه بــا نیروگاههــای
خصوصی تامین شد.

به گزارش دیروز ایرنا از روابط عمومی

شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز

جنــوب،

غالمرضــا نورانــی اظهــار کــرد :ایــن قــرارداد

طبق مصوبه هیات وزیران و همچنین ابالغ

وزیــر نیــرو مبنی بر الزام تامیــن برق تمامی

یکــی از  ۵شــرکت بهرهبــردار زیــر مجموعــه

مختلــف کار و انجــام بررســیهای فنــی،
اقتصــادی ،مالــی و حقوقــی و عقــد قــرارداد

دوجانبــه بــا نیروگاههــای خصوصــی ،چهــار
مــگاوات از بــرق مــورد نیــاز تاسیســات خود
را تأمین کرد.

مبلــغ صورتحســاب بــرق مصرفــی بســیار
کاهش مییابد.

شــرکت ملــی مناطــق نفتخیز جنوب

بهعنــوان بزرگتریــن شــرکت تابــع شــرکت

قراردادهــای دوجانبــه باعــث کاهــش قابــل

درخواســت کاهش ســقف دیماند قراردادی

افزونبــر  ٧٠هــزار کیلومتــر مربع از اســتان

نفتخیز جنوب گفت :تأمین برق از طریق

از بــازار بــورس انرژی ،عقد قرارداد دوجانبه
احداث نیروگاه اختصاصی به امضا رسید.

ترتیــب هزینههای ترانزیت برق و در نتیجه

کند.

مدیــر تولیــد شــرکت ملــی مناطــق

بــا تامیــن انــرژی الکتریکــی از وزارت نیرو با

او افــزود :بــر ایــن اســاس شــرکت

مصــرف واقعــی خــود ،ارائه کند؛ لــذا به این

ایــن روش تامیــن بــرق اســتفاده بیشــتری

او گفــت :شــرکت بهرهبــرداری نفــت

مشترکان برق با قدرت قراردادی بیش از ۵

با عرضهکنندگان (نیروگاههای) خصوصی یا

کاهــش ســقف دیمانــد قــراردادی تــا میــزان

باالی  ۵مگاوات خود انجام داده و از مزایای

ملی نفت ایران با  4۵میدان و  ۶۵مخزن

مالحظــه هزینــه تامیــن انــرژی الکتریکــی

مــگاوات بــه یکــی از روشهای خریــد انرژی

قــدرت قراردادی ،مشــترک برق قادر خواهد

بهرهبــرداری نفــت و گاز گچســاران درصــدد

(کاهــش بیــش از  ۵۰درصــد) در مقایســه

قیمت بازار عمدهفروشی خواهد شد.

وگاز گچســاران بــا عقــد قــرارداد دو جانبه و
بــه وزارت نیــرو توانســته اســت ،ماهانــه در
خصــوص اشــتراکهای بینــک ،نرگســی و
 NGL۱۳۰۰هزینــه انــرژی الکتریکــی را بــه

نصف و هزینه ترانزیت برق را به یک سوم

هیدروکربوری بزرگ و کوچک در گســترهای
بوشــهر تــا شــمال خوزســتان ،حــدود ۸۰
درصــد نفــت خــام و  ۱۶درصــد گاز کشــور را
تولیــد میکنــد .در ایــن گســتره جغرافیایی،

میدانهــای

بزرگــی

از

جملــه

اهــواز،

نورانــی ادامــه داد :از مزایــای دیگر این

کاهش دهد.

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی

رســانهها گفت :رسته فعالیت واحدهای احیا

در راســتای احیــای واحدهــای راکــد صنعتــی

غیر فلزی ،قطعات خودرو و غیره است.

جذب ســرمایهگذار و توســعه بازار و محصول

قراردادهــا ایــن اســت کــه در صــورت پاییــن

مدیــر تولیــد شــرکت ملــی مناطــق

گچساران ،مارون ،آغاجاری ،کرنج و پارسی
و بی بی حکیمه قرار دارند.

صنعت پیشبینی شده که از حدود  ۶۱درصد پیشرفت

فیزیکی برخوردار است.

بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت آب منطقهای اســتان

زنجــان  ،آبرســانی از ایــن ســد بــه شــهرهای دنــدی و

ماهنشــان و روســتاهای در مســیر بــا یکهــزار و ۱۵۰
میلیــارد ریــال محقق میشــود که این مهم بــرای افتتاح
تصفیهخانه و خط انتقال آب پیشبینی شده است.

افشــاری درباره پروژه در دســت ساخت سد تالوار

گفــت :بخشــی از آب ایــن ســد بــرای آب آشــامیدنی

همــدان ،حقابههــای اســتان زنجــان اســت کــه بایــد
ســهمی نیز برای آب آشــامیدنی و آب مورد نیاز صنعت

شهرستان خدابنده تخصیص یابد.

بهرهبرداری  ۳طرح سدسازی در  ۸سال

مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت :طی

هشت سال اخیر در استان زنجان سه طرح سد سازی

آغاز و به مرحله بهرهبرداری رسید که سد بلوک و فیله
خاصــه در شهرســتان زنجــان از جملــه ایــن پروژههــا به

شمار میرود.

افشــاری یادآوری کرد :به ترتیب در ســالهای ۸۵

و  ۸4اجرای این پروژهها آغاز و در ســالهای  ۹۸و ۹۵

طیــب میرزایــی بــه همــراه امــام جمعــه ســاوه،

حجتاالســالم و المســلمین رحیمــی در بازدیــد از ایــن

واحدهــا گفــت :کار ،کارگــر و کارآفریــن مثلــث مقــدس

تولیــد هســتند و دولــت بایــد از بخــش خصوصــی

 ۳۸واحد صنعتی
راکد استان سمنان
بازفعال شد

حمایت کند.

اســتان ســمنان اعــالم کــرد کــه از ابتــدای

ســال  ۱400تاکنــون  ۳۸واحــد تولیــدی راکــد

مســتقر در شــهرکها و نواحــی صنعتــی این
اســتان در راستای تحقق شــعار رونق تولید،

پشــتیبانیها و مانعزداییهــا بــه مــدار تولید
بازگشتهاند.

به گزارش ایرنا ،حسن آلبویه دیروز به

شــده شــیمیایی ،ســلولزی ،فلــزی ،کانیهــای
او بیانکرد :امید اســت با برداشــته شــدن

و تولیــدی خاطرنشــان کــرد :ارتقــاء فنــاوری،

از عوامــل مهــم در احیــای  ۳۸واحــد راکــد

موانع تولید و جذب سرمایهگذاران جدید تا پایان

صنعتی در این مدت بود .شرکت شهرکهای

ارتقای ظرفیت صنایع استان رقم بخورد.

ناحیــه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی با

ســال افزایــش تعــداد واحد صنعتی احیاشــده و
آلبویــه دربــاره اقدامــات انجــام شــده

صنعتــی اســتان ســمنان دارای  ۱۸شــهرک و
وسعت  ۶هزار و  ۸۸4هکتار است.

حجت االسالم سبزی دیدار کرد.

ســبزی در ایــن دیــدار اظهــار کــرد :مجلــس حامــی

صنعت اســت و از شــرکت شــهرکها خواست مشکل کم

ابی در شهرکهای صنعتی را برطرف نماید.

میرزایی در آخرین بخش از ســفر خود از کارخانه

سهیل نسج برای توسعه آن در شهرک صنعتی مامونیه
بازدید کرد.

تاکید رئیس ایدرو
بر شتاببخشی طرحهای
صنعتی استان
معــاون وزیــر و رئیــس هیــات عامــل ســازمان

گســترش و نوســازی صنایــع ایــران (ایــدرو) در دیــدار

اســتاندار آذربایجــان غربــی بــر شتاببخشــی اجــرای

طرحهای صنعتی در این استان تاکید کرد.

محســن صالحینیــا بــا تاکیــد بــه رویکــرد

توانمندسازانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
گفــت :ایــن ســازمان از مشــارکت بخــش غیردولتــی در

پروژههــای صنعتــی اســتقبال میکنــد و آمــاده انتقــال
دانــش انباشــته و تجــارب خود در فرایندهای مشــارکت

با بخش خصوصی برای توانمندســازی و پشــتیبانیهای
قانونی ،تسهیلگرانه و توسعهای است.

محمدصادق معتمدیان ،اســتاندار آذربایجان غربی،

نیــز در ایــن دیــدار ســرمایهگذاری ایــدرو و مشــارکت در

پروژههای صنعتی را درخواست کرد.

صالحینیــا و معتمدیــان در ایــن دیــدار همچنیــن

ایجــاد فرصتهــای اشــتغال زایــی در منطقــه از طریــق
امکانســنجی توســعه و راهانــدازی خــط تولیــد خــودرو
زامیــاد و نیــز بررســیهای راهانــدازی منطقــه اقتصــادی

سرو – ارومیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

یــک میلیــون و ۷۷هــزار متــر مکعــب اســت کــه اکنــون
 ۲۱۶هکتار از زمینهای کشــاورزی زنجان را زیر کشــت

آبیاری تحت فشار قرار داده است.

بــه گفته مدیرعامل شــرکت آب منطقــهای زنجان،

ســد فیلــه خاصــه ســاالنه آب مــورد نیــاز  ۲4۲هکتــار از
زمینهای کشــاورزی در روســتاهای فیله خاصه و سیف
آباد منطقه زنجانرود را تامین میکند.

افشــاری در خصــوص ســد میرزاخانلــو گفــت :این

او در ادامه حضور در ســاوه ،به مناســبت روز ملی

مجلــس بــا نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس

به بهرهبرداری رسید.

او ادامه داد :حجم آب تنظیمی ســد بلوک ســاالنه

استاندار همدان :رفع کمبودهای بخش تولید؛ مهمترین اولویت است
استاندار همدان در بازدید از واحدهای

تولیــدی شــهرک صنعتــی بوعلــی عالوهبــر
آشــنایی بــا ظرفیتهــا و توانمندیهــای ایــن

واحدهــای صنعتــی و محصــوالت تولیــدی

حمایــت همهجانبــه از رونــق تولیــد و
تولیدکننــدگان را محور اصلی فعالیت دولت
سیزدهم عنوان کرد.

علیرضــا قاســمی فــرزاد ادامــه داد:

بهمنظــور رفــع موانــع و جبــران کمبودهــای
موجــود در بخــش صنایــع و کارخانههــا همــه
ارگانهــای اجرایــی بــا قــدرت بــه فعالیــت

میپردازند.

او در جریان این بازدید تولیدکنندگان را

جهادگران عرصه اقتصاد برشمرد و افزود :در

زمانــی که دشــمنان تحریمهــای ظالمانهای را
بر ما تحمیل کردهاند ،این اشخاص به عنوان

افســران بلندپایــه نظــام بــه نبــرد بــا دشــمن

پرداختهاند.

بایــد تــالش کنیم با اســتفاده از ظرفیتهای

قانونــی بــه مــدار تولیــد و تــوان حداکثــری
بازگرددند.

او فعالیت شــرکتهای تولیدی استان را

نمونه بارزی از جهاد در عرصه تولید دانســت
و تاکید کرد :این واحدهای تولیدی با اشتغال

باال و تولید با کیفیت و مناســب توانســتهاند

یاریگر دولت در جنگ اقتصادی باشند.

اســتاندار رفــع موانــع تولیــد و تســهیل

وضــع بــرای فعالیــت در ایــن عرصــه را از

مهمتریــن وظایــف مدیــران اجرایــی اســتان
برشــمرد و گفت :شــعار محوری امسال مبنی

بــر تولیــد ،پشــتیبانیها و مانعزداییهــا قــرار
گرفتــه کــه مســلما ً راهگشــا خواهــد بــود و در

اســتان همــدان نیــز اجــرای آن با قــوت دنبال
میشود.

قاسمی حجم گسترده تولید محصوالت

کشــاوری را عامــل توســعه صنایــع تبدیلــی

اســتاندار همــدان بــا بیــان اینکــه مــا

دانســت و تصریــح کــرد :بــه مــوازات تقویــت

بــرای توســعه همهجانبه اســتان تالش کنیم،

نیــز بهمنظــور مصــرف بهینــه آب و افزایــش

مســائل و مشــکالت بســیاری داریــم و بایــد
ادامه داد :باید در عرصه اقتصادی ،اجتماعی،

فرهنگــی تــالش خــود را به کار گیریــم ،اما به

دلیــل تحریمهــای ظالمانــه بــه شــکل ویژه به

مسائل اقتصادی توجه خواهیم کرد.

قاســمی با توجه به اینکه مقام معظم

رهبــری در ســالهای متمــادی رفــع موانــع

تولیــد را بــه عنــوان یــک شــعار راهبــردی
مطرح کردند ،تصریح کرد :مهمترین مســاله

موضــوع واحدهایی اســت که بهصورت نیمه
راکــد و بــا ظرفیــت پایین فعالیــت میکنند و

ایــن بخــش باید توســعه کشــت گلخانــهای را

بهــرهوری تولیــد در اســتان همــدان بهصــورت

جدی در دستور کار قرار دهیم.

او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود

از مدیــران و کارکنــان گــروه صنعتــی ســحر

تشکر کرد و ادامه داد موفقیت و درخشش
ایــن مجموعــه مرهــون تــالش و برنامهریــزی

عوامــل مختلــف ایــن شــرکت اســت و همین

موضوع ســبب شده شــرکت سحر در عرصه
توســعه تولیــد داخلــی در کشــور و خــارج از
کشــور بدرخشــد و پرچمدار تولید در صنایع

غذایی باشد.

ســالیانه صــد هزار تــن محصوالت کشــاورزی

ســد ازجملــه ســدهایی اســت کــه در  ۷ســال اخیــر در
شهرستان طارم و شمال شرقی زنجان ،در ضلع شمالی

رودخانه قزل اوزن ســال  ۱۳۸۸احداث آن در روســتای

پاوه رود آغاز و  ۹۶به بهرهبرداری رسید.

او تاکید کرد :این سد ساالنه حدود  ۲میلیون متر

مکعــب آب تنظیمــی را بهمنظور توســعه و آبیاری ۳۳۰

مدیرعامــل گــروه شــرکتهای تولیــدی

در ایــن مجموعــه تولیــد ،خریــداری و فــرآوری

 ۳۰ســال پیــش بــا  ۱۳نفــر راهانــدازی شــد

او افــزود :بخــش قابــل توجــهای از

مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای زنجان پیشــرفت

از جملــه کانــادا ،انگلســتان ،هلنــد ،آلمــان،

بــا بهرهبــرداری از ایــن ســدآب آشــامیدنی شــهر زنجان،

ســحر نیــز در ایــن بازدید گفت ایــن مجموعه

و امــروز  ۱۶۵۰نفــر در آن مشــغول بــه کار
هستند.

مسعود توتونچی با تاکید بر فعالیت ۱۰

شــرکت زیــر مجموعــه هلدینگ ســحر افزود:

میشود.

محصوالت این شــرکت به کشــورهای خارجی
عراق ،روسیه ،استرالیا و کشورهای آفریقایی
صادر میشود.

«گواهی حصر وراثت»
تاریـخ رسـیدگی 1400/09/14 :شـماره پرونـده 140041920000728042 :خواهـان :سـید
یعقـوب اسـدی زاده بیـدک بـه آدرس :باشـت – انتهـای خیابـان گلـزار شـهداء خوانـده:
«شـورای حـل اختـالف شهرسـتان باشـت» خواسـته :گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی
کننـده :شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت آقـای سـیدیعقوب اسـدی زاده
بیـدک شـماره شناسـنامه  581بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه
ورثه درخواستی به شماره  140041920000728042تقدیم این شورا نموده چنین اشعار
داشته که شادروان سیده نرجس اسدی زاده بیدک به شماره شناسنامه 426-020031-3
در تاریخ  1400/06/30در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
پـدر متوفـی بنـام سـید یعقـوب اسـدی زاده بیـدک بـه شـماره شناسـنامه  581و مـادر متوفی
بـه نـام نشـمینه اسـدی زاده بیـدک بـه شـماره شناسـنامه  789و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثه
دیگری ندارد و الغیر اینک پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعالم
تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعالم نموده
در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد .اعتبار قانونی این
گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از پانصـد میلیون ریال اسـت.
رضا اسماعیلی مهر  -قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

هکتار از باغهای زیتون منطقه طارم را تامین میکند.

فیزیکی ســد مشــمپا را  ۳۷درصد بیان کرد و ادامه داد:

روســتاها و صنایع در مســیر در افق ســال  ۱4۲۰تامین
خواهد شد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بموجب یک فقره اظهارنامه ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین مشجر بشماره  604فرعی از  14اصلی واقع در
قریـه ابهـرک بـا حقابـه از رودخانـه ابهـرک طبـق معمـول محـل بنـام آقای ناصر سـعادت تقاضای ثبت پذیرفته
شـده آگهـی هـای نوبتـی آن منتشـر ولـی تحدیـد حـدود آن بعمـل نیومـده سـپس در پی تقاضای وارده شـماره
 9041667مـورخ  1400/9/6آقـای رضـا عبـادی وکیـل وراث مرحـوم ناصـر سـعادت کـه مالـک اولیه فـوت و ورثه
آن عبارتنـد از -1 :اقـای نـادر سـعادت  -2خانـم نوشـین سـعادت  -3خانـم نسـرین سـعادت معرفـی کـه خانـم
نسرین سعادت نیز برابر دادنامه شماره  9909971045400138مورخ  1399/2/27فوت نموده و وراث آن
نـادر و نوشـین سـعادت مـی باشـند و طبـق وکالـت شـماره  16951مـورخ  1398/4/3دفتـر اسـناد رسـمی 716
تهـران و  582601مـورخ  1398/10/24مرکـز وکالی قـوه قضائیـه  ،وکیـل درخواسـت تحدیـد حدود اختصاصی
پالک مذکور که در مالکیت موکلین نامبرده قرار گرفته  ،نموده و چون تحدید حدود ششدانگ پالک مذکور
بعلـت عـدم قیـد نـام مالکیـن منفـی شـده و برابـر مـاده  15قانـون ثبـت نیـز نمـی تـوان عمـل نمـود .لـذا تحدیـد
حـدود ملـک مزبـور در روز یـک شـنبه مـورخ  1400/10/12سـاعت  8صبـح در محـل وقـوع ملـک شـروع و بعمل
خواهـد آمـد .بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه مالکیـن و مجاوریـن پالکهـای فـوق الذکر میرسـاند  ،در روز و سـاعت
مقرر در محل وقوع ملک حاضر چنانچه نسبت به تحدید حدود اعتراض داشته طبق ماده  20قانون ثبت
از تاریـخ تحدیـد حـدود بـه مـدت  30روز اعتـراض خـود بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک ناحیـه یک کرج تسـلیم و
رسید دریافت دارند واعتراض کننده مکلف است در اجرای ماده  86آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی
روز (یک ماه) از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت و دادخواست تنظیمی خود را که به مراجع قضایی
تقدیـم نمـوده گواهـی و رسـید دریافـت نمـوده و بـه اداره ثبـت تسـلیم نمایـد .بدیهـی اسـت در غیراینصـورت
حـق واخواهـی از آنـان سـاقط خواهـد شـد .تاریـخ انتشـار آگهـی روز چهارشـنبه مـورخ  1400/9/17گیرنـدگان

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

رونوشـت :ریاسـت محتـرم کالنتـری محتـرم آدران کـرج (جـاده چالـوس) جهـت اطـالع و اقـدام الزم  -ریاسـت
محتـرم اداره جهـاد کشـاورزی کـرج جهـت اطـالع – ریاسـت محتـرم اداره محیـط زیسـت کـرج جهـت اطـالع –
ریاسـت محتـرم اداره منابـع طبیعـی کرج جهـت اطالع .
م الف –  781اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

05:32

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

07:02

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

مدیر مسئول :علی پاکزاد

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

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

اوقات شرعی

اذان ظهر

11:56

اذان مغرب

17:11
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عصر انقراض (طنز)

فقط کمی از ماه پشت ابر
معلوم شد

وزیــر کشــور از آغــاز نخســتین فــاز طــرح

راضیه حسینی
قالیباف« :عنابستانی به سرباز سیلی نزد؛ ه ُل داد».

واکنــش عنابســتانی بــه ســخنان قالیبــاف در رابطــه بــا
در سایت روزنامه بخوانید:

ماجــرای ســیلی زدن:

«البتــه واضــح بــود کــه

ماه پشت ابر نمیماند،
اما از شــجاعت ریاست

محتــرم مجلــس آقــای
دکتــر قالیبــاف تشــکر

میکنــم کــه بعــد از

چندیــن

وزیر کشور :طرح قرنطینه هوشمند در  5مرحله اجرا میشود

مــاه

دروغ

پراکنی ،ایشــان باالخره

به اندازه کمی حقیقت را روشن کردند!»

باالخــره حقیقــت ماجرا مشــخص شــد .البته مثل

اینکــه هنــوز مــاه کامــل ،از پشــت ابــر درنیامــده و در

حــد یــک هــال کوچک معلــوم شــده .اینطور کــه آقای
عنابســتانی میگوید تازه کمی از حقیقت روشــن شده.
اگر هل دادن و سیلی نزدن تازه کمی از واقعیت باشد،

خدا میداند همه حقیقت چیست؟
ممکــن اســت عنابســتانی اصــا ًســرباز را هــل هم
نــداده و همــه ایــن داســتان برعکس بــوده .مثا ًســرباز

آمــده بــه نماینده مجلس حمله کند که دســت غیب به
داد این نماینده مظلوم رسیده و ناگهان ماری خطرناک
و ســمی به ســمت ســرباز خیز برداشــته .عنابســتانی با

روحیه بخشــنده و بزرگمنشــانه خود ،ســریع ســرباز را
از مــار دور کــرد و بــا این کار ،خودش را در معرض خطر

نیــش قــرار داد .ولــی جان یک ســرباز خشــن ،بیرحم و
قدرناشناس را نجات داد .البته مار که فقط برای نجات

عنابستانی آمده بود ،سریع محل را ترک کرد و کسی او
را ندید .آقای نماینده هم تا االن چیزی نگفت و سکوت
کرد ،چون نمیخواست ریا شود .مردم متوجه فداکاری

او شــوند و التمــاس کننــد کــه از ایــن بــه بعــد بــه جــای
داستان دهقان فداکار .ماجرای عنابستانی نجاتبخش

در کتابهای درسی آورده شود.

احتمــال دیگــر هم این اســت کــه دوربیــن از زاویه

اشــتباهی فیلم گرفته و ما دچار خطای دید شــدیم .در

واقع دســت عنابســتانی به صورت ســرباز نخورد ،بلکه
دســت ســرباز بــود کــه در زاویــه نامناســبی از افــق قرار
داشــت و اینطــور بــه دیــد میآمد کــه نماینــده زده ،در

هوشــمند بیماری کرونا در دســتگاههای اجرایی
خبر داد و اعالم کرد طرح قرنطینه هوشمند در
قالب پنج مرحله در سازمانهای اداری ،حمل و

نقــل عمومــی ،اصناف و مراکز خدماتی و رفاهی
اجرا خواهد شد.

احمــد وحیــدی در پایــان جلســه قــرارگاه

عملیاتــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در جمــع

خبرنــگاران دربــاره مراحل اجرایی طرح هوشــمند

کرونــا تحــت عنــوان «ســامانه امیــد» گفــت:
دســتگاههای اجرایی ،حمل و نقل درون شــهری،
واحدهــا و فعالیتهــای صنفــی ،حمــل و نقــل

بــرون شــهری و تــردد خودروهــای شــهری ،علمی
و تحقیقاتــی و آموزشــی  ۵مرحلــه اجــرای طــرح

مدیریت هوشــمند بیماری در بســتر سامانه امید

هستند که در جلسه روز (سهشنبه) این مراحل
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بــا اشــاره به موضوع مرزهــا و بیماریابی

در مرزها نیز گفت :در جلســه مجددا تاکید شــد

چــه ایرانیانــی کــه وارد کشــور میشــوند یــا افــراد
خارجــی کــه از مرز وارد میشــوند به دقت کنترل
شــوند تا تســت پی سی آر منفی داشته باشند و

اگــر بیمــاری در میــان آنها بود و یا فرد مشــکوکی

وجود داشت به شکل مناسب قرنطینه شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای

خــود به تهیــه و تدوین طرحی در مورد پیامدهای
اجتماعــی مربــوط بــه کرونــا اشــاره کــرد و افــزود:

امــروز دربــاره ایــن طــرح مباحث روانشــناختی و
ســامتهای اجتماعی کرونا مورد بحث و گفتو

گو قرار گرفت و اعضا پیشــنهادات خود را مطرح

کردنــد که مقرر شــد بــر روی آنها به طور کاملتر
ودقیقتر مطالعه انجام شود.

وحیــدی دربــاره بحــث اصنــاف بــرای اخــذ

مجوز کســب و کارها نیز گفت :درخواست مجوز
اصنــاف قبــا بــه ســازمان امــور مالیاتــی ارســال

میشــد که مقرر شــد وزارتخانههای مربوطه این

اقــدام را انجــام دهنــد و دیگــر نیــازی بــه ارســال

درخواست به سازمان مالیاتی نیست.

وی درباره واکسن دانشآموزان نیز با توجه

به حضوری شــدن مــدارس گفت :هنوز تصمیمی

همچنیــن کمیتــه امنیتــی ،اجتماعــی و

اســت؛ ایــن موضــوع در ســتاد ملــی مــورد بحــث

جزئیات طرح مدیریت هوشمند بیماری در بستر

برای واکسیناســیون زیر۱۲ســالهها گرفته نشــده

قرار گرفت و مقرر شــد وزارت علوم در کمیتهای
ایــن موضــوع را بررســی کنــد که آیا واکســن زدن

افــراد زیــر  ۱۲ســال موثر اســت یاخیر؟ و ســپس
در جلســه ســتاد کرونا درباره ایــن موضوع بحث
شــود .در حــال حاضــر مــدارس بــه شــکل یــک یــا

دو روز در هفتــه بــه صــورت حضــوری و مابقــی

تدریسها به شکل غیرحضوری است.

وزیــر ادامــه داد :در حــال حاضــر گزارشــی

مبنــی بــر اینکه آمار دانشآمــوزان مبتا به کرونا

مربــوط بــه حضــوری شــدن مــدارس باشــد داده
نشــده و ایــن آمــار باید از ســوی وزارت بهداشــت

تأیید شود.

فازبندی اجرای طرح در همه شهر

انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا

سامانه را صادر کرد.

طــرح واکسیناســیون و انجــام تســت غربالگری و
پیوند آنها به زندگی روزانه شهروندان با استفاده

از سامانه مدیریت هوشمند بیماری است.

در این اطاعیه در مورد حوزههای مشــمول

کمیتــه امنیتــی ،اجتماعــی و انتظامی ســتاد

طــرح آمــده اســت کــه کلیــه اشــخاص حقیقی و

دو خــود اعــام کــرد کــه از روز یکشــنبه  ۲۱آذر

خصوصــی ،دســتگاههای اجرایی موضــوع ماده ۲

ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا در اطاعیه شــماره

ســالجاری طــرح کنتــرل هوشــمند آغــاز میشــود
کــه در وهلــه اول در دســتگاههای اجرایــی و

در مرحلــه دوم :حمــل و نقــل درون شــهری و...
اجرایی میشود.

حقوقــی بخشهای حاکمیتــی ،دولتی ،عمومی و
قانــون مدیریــت بحــران .واحدهــا و فعالیتهــای
صنفــی (تجــاری ،بازرگانــی ،خدماتــی ،تفریحــی،

رفاهــی ،تولیدی ،صنعتی ،کارگاهــی ،اقتصادی).

حوزههــای علمــی  -تحقیقاتــی و آموزشــی

در ایــن اطاعیــه آمده اســت کــه مدیریت،

(دانشــگاهها و حوزههــای علمیــه)؛ حوزههــای

تبادل اطاعات بر خط در بســتر ســامانه امید به

مراســمهای دینی و ملی و)...؛ تردد و حمل نقل

کنترل و نظارت هوشــمند بیماری کرونا از طریق
منظور ایجاد تعادل در زندگی روزانه شــهروندان

و صیانت از ســامت آنان آغاز میشــود که ارکان

فرهنگــی واجتماعی(نمازهــای جمعــه و جماعت،

(درون شهری ،برون شهری ،خوروهای شخصی)
خواهد بود.

براســاس ایــن اطاعیــه جفرافیــای طــرح

در سراســر کشــور بــه صــورت فازبنــدی اجرایــی
خواهــد شــد کــه در مرحلــه اول :دســتگاههای
اجرایــی ،مرحله دوم :حمل و نقل درون شــهری؛

مرحلــه ســوم :واحدهــا و فعالیتهــای صنفــی؛

مرحلــه چهــارم :حمل و نقل برون شــهری و تردد
خودروهــای شــهری و در مرحلــه پنجــم نیز مراکز

علمی ،تحقیقاتی و آموزش مشمول اجرای طرح
میشوند.

بر اساس گزارش پایگاه اطاعرسانی وزارت

کشــور ،همچنیــن زمــان آغاز فاز ( مرحلــه ) اول،

روز یکشــنبه  ۱۴۰۰/۹/۲۱اســت کــه حــد فاصــل

زمــان فازبنــدی بــرای اجــرای هــر یــک از مراحــل

پنجگانه یک هفته خواهد بود.

در اطاعیههــای بعــدی جزئیــات بیشــتری

تقدیم خواهد شد.

صورتیکه سرباز زده بود و تازه بعدش ،در همان زاویه،

چندین بار اقدام به هل دادن عنابستانی کرده و ما باز
دچار خطای دید شدیم .اصا ًامکان دارد ورود خودروی

نماینــده مجلــس به خط ویــژه هم خطای دید بوده و در

واقع خط ویژهای درکار نبوده.

با این اوضاع کاما ًمیشــود متوجه شــد که اصرار

نماینــدگان مجلــس بــرای صیانــت از مــا در برابــر فضای

چالش عرضه زمین در روستاها به دلیل کارشکنی دستگاههای دولتی
مدیــرکل دفتــر امــور زمیــن بنیاد مســکن با

بیــش از  ۱.۵میلیــون واحــد مســکن روســتایی با

در کویــر هــم مســئله کمبــود زمیــن را بــه شــکل

طبیعــی به ســاخت مســکن گفت :مــاده  6قانون

کســانیکه بــرای تفریح به روســتا میآینــد از بوی

گفــت کــه ثروتمنــدان فضــای روســتاهای کشــور

بازســازی شــده اســت که در بنیاد مســکن انجام

بــه روســتا تحمیــل شــده و بــه روســتاییان اجــازه

حریم شــهرها که از نظر مالکیت دولتی هســتند

خالی است و صرفا برای خوشنشینی چند ماهه

مجــازی و راهانــدازی شــبکه ملــی اطاعات بــه چه دلیل

بیــان اینکــه در کویــر هــم مشــکل زمیــن داریم،

بــرای اینکــه دیگر هیچ قســمتی از ماه پشــت ابر

را تغییــر داده و باعــث ایجــاد تقاضــای کاذب

است.

نماند و خطای دیدی هم صورت نگیرد.

شدهاند.

سرپرســت معاونــت پرورشــی و فرهنگــی وزارت

آمــوزش و پــرورش از تاییــد و تصویــب نظــام جامــع
راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش خبر داد.

حســن شــربتدار افزود :در نهصد و نود چهارمین

جلســه شــورای عالی آمــوزش و پرورش کــه در هفدهم

خــرداد امســال به ریاســت رئیس جمهوری برگزار شــد،
نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش به

تایید و تصویب نهایی این شورا رسید.

وی ادامــه داد :ارائــه خدمــات راهنمایی و مشــاوره

در نظــام آمــوزش و پــرورش بــا بهرهمنــدی از مشــاوران

متخصــص در مــدارس ،مراکــز مشــاوره و خدمــات

شده است.

وی افــزود :یکــی از مســائل اصلــی در

وی بــا بیــان اینکــه در روســتاها بــا بافــت

بــه تقاضــای کاذب شــده اســت .بــه عنــوان مثال

بااســتفاده اســت .امــا وقتــی واردش میشــویم

اراضــی ملــی و دولتــی واقــع در محــدوده و حریم

از زمینهای موجود در کشور باید

بدهد .در تبصره  ۲ماده  ۹قانون جهش مســکن

به صورت بهینه استفاده شود

بــه گــزارش تســنیم ،غامرضــا مجیــدی در

موانع و راهکارها» با اشاره به چالشهای تامین

اگــر بــه روســتای دربندســر ســر بزنید دیگــر اثری

مســکن در روســتاها گفت :بر اساس قانون باید
اراضــی مشــمول طــرح هــادی بــه طور رایــگان در
اختیــار بنیــاد مســکن قــرار بگیرد تا برای ســاخت

و تامیــن مســکن روســتایی مــورد اســتفاده قــرار
بگیــرد .امــا بســیاری از دســتگاهها به درســتی به

ایــن قانــون عمــل نمیکننــد و عرضــه زمیــن برای
ســاخت مســکن در روســتاها بــا مشــکل مواجــه

شده است.

وی اضافه کرد :در بنیاد مسکن در روستاها

از روســتا در آنجــا نمیبینیــد و فضــای روســتایی

در آنجا از ســوی ســرمایهداران تغییر شکل یافته
اســت و اثری از طرح هادی روســتایی نمیبینید.

فضای الزم برای روستاها در طرح های روستایی

قابــل پیشبینــی نیســت در حالیکــه یــک فــرد

وی بــا بیــان اینکــه در ســازمان جنگلهــا و

مراتــع ایــن قانــون بخوبی انجام میگیــرد ،افزود:

در این بافت ساخت و ساز انجام دهد.

روستاها اصاح شود.

مجیــدی بــا بیــان اینکــه ســاخت و ســاز در

مســکن ظــرف دو مــاه بایــد ســازمان جنگلهــا

شــهر و شــهرکها را بــه وزارت راه و شهرســازی
ممنوعیتهای سازمان جنگلها را نیز بیان کرده

وی بــا اشــاره به هزینــه بــاالی نخالهبرداری

که جنگلهای دستکاشت را نمیتوان به ساخت

حالــت بــه اصطــاح باالشــهر و پایین شــهر حاکم

وی ضمــن اشــاره بــه محدودیــت زمین برای

در روستاها،گفت :در بافتهای قدیمی روستاها

راغب هستیم که ماده ساماندهی شهرداریها و

اراضی که در محدوده طرحهای هادی روســتایی

روستاها را انجام بدهد.

که مال چند نفر است و هیچکدام حاضر نیست

این راحتی بازســازی واحدهای مســکن روســتایی

و ایــن قوانیــن باعــث تعارض شــده اســت .خیلی

فرسوده روستایی

اختیــار بنیــاد قــرار بگیرد تــا بتواند توســعه آینده

کلی مســاله دارد .یکی از این مســائل ارث اســت

ثروتمنــد با پرداخت جریمه توانســته ویا بســازد

چالش نوسازی بافتهای

تصویــب میشــوند بایــد بــه صــورت رایــگان در

فرســوده مواجــه هســتیم ،اظهــار کــرد :این بافت

شده و عدهای حاضر نیستند در بافتهای قبلی

مجــری مــاده  ۴قانــون ســاماندهی تولید مســکن
هســتیم .در ایــن مــاده عنــوان شــده اســت کــه

نمیدهند در زمین ملکی خودش خانه بسازد.

بــه ســازمان جنگلهــا به ادارات راه و شهرســازی

ایــن خانــه لوکــس را در آن روســتا ســاخته و بــه

تحویــل دهــد .بــر اســاس قانــون جهــش تولیــد

روســتاها ایجــاد خانههــای دوم اســت کــه تبدیل

نشســت «عرضــه اراضــی عمومــی و خصوصــی؛

نظام جامع مشاوره آموزش
و پرورش به تایید رئیس
جمهوری رسید

تسهیاتی که بعد از قانون در اختیار قرار گرفته

حــادی داریــم می بینیــم .محدودیتهــای قانونی

ســاماندهی تکلیف دارد اراضی واقع در محدوده

بد اذیت نشــوند .در بخشــی از روســتاها خانهها

زندگی کنند .بنابراین مشکل فرهنگی داریم و به

روی نمیدهد.

محدودیت عرضه زمین

عامل «توسعه عمودی»
در ساخت مسکن

مسکن تخصیص داد.

توســعه ســاخت مســکن گفت :ما از متولیان امر

تقاضا داریم توســعه شــهر و روســتا را در ســطح
افزایش ندهیم و خصوصا در شــهرها بتوانیم در

ارتفــاع توســعه بدهیــم .اراضــی محــدود اســت و

هرچقــدر بتوانیم بهرهوری را افزایش دهیم بهتر
اســت .روســتاها دارد بــه ســمت خوشنشــینی

میرود .در حالیکه رســالت روســتاها تولید است
و قانونگــذاری و تصمیماتــی گرفتــه میشــود باید

بــه ایــن نکتــه توجه شــود .اگر یک روســتایی دام

روســتاها مســائل خــاص خــودش را دارد ،افزود:

محمدرحیــم رســتمانی ،مدیــرکل دفتــر

را در حیــاط خــود نگهــداری نکنــد کجا نگــه دارد؟

خیلــی مهــم نیســت و فضــا بــاز اســت .امــا حتــی

موجــود در اختصــاص زمینهای مربــوط به منابع

یــک تعــداد دام را نتــوان در حیــاط نکه داشــت تا

در روســتا شــاید در ابتدا فکر کنیم مســاله زمین

بهرهبرداری منابع طبیعی با اشاره به چالشهای

امــا قوانیــن دارد بــه ســمتی مــیرود کــه بیــش از

جامعــه تولیــدی هــم اعتــراض میکند کــه دامها

مانع آرامش من هستند.

رستمانی در پایان ضمن اشاره به اینکه هر

زمینــی کــه بــه ســاخت و ســاز اختصــاص یابــد از

ســایر کاربریهــا خــارج میشــود؛ گفت :امــا باید
از ابتــدا توجــه داشــته باشــیم از زمیــن حداکثــر

اســتفاده ممکــن بشــود .بیــن تقاضــای زمیــن و
مرغوبیــت زمیــن رابطــه مســتقیمی لزومــا برقــرار
نیســت .مثــا بیشــترین تقاضــا بــرای زمیــن در

تهــران اســت و علتــش وجــود کار و خدمــات و

تســهیات اســت .ارزش مبادلــه زمیــن متناســب
بــا کاربریهایــی که مــی خواهد برایش اســتفاده

بشود متغیر است .در مناطقی که دولت قابلیت
انتقــال مالکیــت زمیــن و ســند زدن را فراهــم
کــرده اســت ،بخاطــر ارزش افــزودهای که فروش
ایــن زمیــن ایجــاد میکند تقاضا را زیــاد میکند و

موجب میشود ارزش زمین باال برود.

روانشناختی مراکز اختال یادگیری ،وجود دارد.

شــربتدار افزود :معلمان و مربیان از گذشــته در

قالب مشــاوره کارکنان و رابطان هســتههای مشاوره در

مدارس از جایگاه ویژهای برای ایجاد جو عاطفی  -روانی

و اجتماعــی مطلــوب بــرای حل مســائل و رفع مشــکات
و اختاالت روانشــناختی و تحصیلی –شــغلی ،آموزش

مهارتهای زندگی ،توانمندســازی دانشآموزان ،اولیا و
کارکنان برخوردار بودهاند.

وی اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه تصریــح خدمــات

راهنمایــی و مشــاوره بــه تمامــی دورههــای تحصیلــی
در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و

همچنیــن تاکیــد مبانــی نظــری ســند تحــول بنیادیــن

در ســازماندهی فراینــد یاددهــی  -یادگیــری بــا نــگاه

مشــاورهای ،ضــروری اســت ســاز و کارهــای الزم بــرای
مشــارکت عمومــی و حداکثــری معلمــان ،کارکنــان

مدرســه و اولیــا دانشآمــوزان در حیطههــای رشــد
شــخصیتی و ســازگاری ،آمــوزش مهارتهــای زندگــی،
نظــارت بــر فرآیندهــای یادگیــری و طرحریــزی مســیر

زندگی تحصیلی  -شــغلی فراهم شــود.

سرپرســت معاونــت پرورشــی و فرهنگــی گفــت:

معلمــان و کارکنــان مدرســه نیــز بــه عنــوان عامــان و

رشد ۶۰۰درصدی صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در

گزارشــی عملکــرد ســازمان آمــوزش فنــی و

حرفــهای کشــور را در دولــت ســیزدهم منتشــر
کرد که رشــد ۶۰۰درصدی صدور مجوز تأســیس
آموزشــگاه فنــی و حرفــهای آزاد و ابــالغ طــرح

صــدور ســه روزه مجــوز ایجــاد مراکــز کارآمــوزی
جوارکارگاهــی و بینکارگاهــی از مهمتریــن ایــن

اقدامها بوده است.

تحویــل دبیرخانه «شــورای عالــی آموزش و

تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی» از سوی سازمان

آمــوزش فنــی و حرفــهای کشــور اقــدام مهم دیگر
اســت .بــه پیشــنهاد وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه

اجتماعــی بــا حکمــی از ســوی معــاون اول رئیــس

جمهوری ،غامحســین حســینینیا ،معــاون وزیر
و رئیــس ایــن ســازمان بــه عنــوان «دبیــر شــورای

عالــی آمــوزش و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی»

به گزارش ایرنا ،با دستور وزیر تعاون ،کار و

منصــوب شــد ،ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از

منظور تسریع و تسهیل صدور مجوزهای تاسیس

در شــورای مذکور عضویت نداشــت ،این موضوع

رفاه اجتماعی ،از  ۱۰مهر تا  6آذر سال جاری به

آموزشــگاه آزاد فنی و حرفهای در مقایسه با بازه
زمانی  ۵6روزه مشابه سال پیش که  ۳۰۴مجوز

آموزشــگاه آزاد فنــی و حرفــهای صادر شــده بود،

آن ســازمان آمــوزش فنــی و حرفهای کشــور حتی

از تحــوالت امیــد بخــش در حوزه مهارت آموزی و
رساندن سازمان به جایگاه واقعی خود است که

در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم محقق شد.

و  ۸۰۷پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد تمدید

و صدور  6۷۳اولین مجوز فعالیت برای تاسیس
آموزشگاه آزاد انجام شده است.

ابــاغ مربیگــری صــادر و یــک هــزار و  ۸۹6اباغ

مهارتی و کارآفرینی در روســتاها ،شناسایی و به

متقاضیان آموزشــگاههای آزاد برای نخســتین بار

قبلی این گروه از مربیان تمدید شد.

عدالــت آموزشــی ۳میلیــون و  ۹۰6هــزار و ۲۲۲

ســیزدهم ،ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای

کارآمــوزی جــوار کارگاهی و بین کارگاهی ،صنایع

و صنوف – ضمن کار دیدهاند و تا  ۱۵آبان ســال

جــاری  ۲۱۳مرکــز کارآمــوزی جوارکارگاهــی و بین

نقش کنند.

شده است.

راســتای افزایش عملکرد کمی و کیفی و توســعه

ایــن گــزارش طــی ســه ماهــه اول فعالیــت دولت

نفــر -ســاعت  -آمــوزش فنی وحرفــهای به جامعه

 ۲هــزار و  ۹۱۹نفــر -ســاعت آمــوزش در

عشــایری و  ۱۳۵هــزار ۷۳۷نفر-ســاعت آمــوزش

نفــر زن و ۱۷6هــزار و  ۸۸۸نفر مــرد فراهم کرده

یافته و خانوادههای آســیبدیده از اعتیاد۴۴۳ ،

در راستای توسعه مهارتآموزی دانشجویان

کارگاهی جدید نیز راهاندازی شده است.

مدرســه و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی ایفای

از سوی آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد برگزار

کشور بوده است.

فراهــم کــردن تمهیــدات الزم برای ســنجش

کشــور تمهیــدات الزم را بــرای ســنجش مهــارت

و بینکارگاهــی» ،بــرای اجــرا به کل کشــور اباغ

مختصــر بــه ویــژه سیســتم ارجــاع در کنــار مشــاوران

برنامههای کوتاه مدت
در حوزه آموزش

 ۱6هــزار و  ۴۵۹نفــر) آمــوزش از ســوی مراکــز

صد و هفتاد و پنج هزار و  ۸6۸نفردوره) آموزش

روزه مجــوز ایجــاد مراکز کارآمــوزی جوارکارگاهی

شــهری به گروههای هدف ارائه شده است.

ســازمان آمــوزش فنــی و حرفهای کشــور در

استعدادها ،توانایی ها و مشکات و انجام مداخات

میلیــون و ۲۰6هــزار و ۷۲۷نفر-ســاعت(معادل

ســاعت مهارتآمــوزی در مراکــز ثابــت و شــعب

مهارت  ۳۲۲هزار و  ۱۷۳نفر طی ســه ماه بنا بر

میلیون و  ۳۷۲هزار و  ۴۲۴نفر -ساعت (معادل

هســتیم .همچنیــن «طــرح صــدور حداکثــر ســه

زندگــی ،توانمندســازی روانــی اجتماعــی ،شناســایی

کارگیری  ۱۳۹نفر از مربیان افتخاری در روستاها

همچنیــن  ۲6میلیــون و  ۸۹۰هــزار و  ۵۰۱نفــر-

از آغــاز فعالیــت دولــت ســیزدهم ،یــک

بنابرایــن گــزارش ،در ایــن بــازه زمانــی ۴۱

در انجــام فرایندهایــی از جملــه آمــوزش مهارتهــای

فعالیــت آموزشــی) بــه متقاضیــان در ایــن بخش

شناســایی و حمایــت از  ۷۱۰اســتعداد برتــر

در دانشــگاهها ( )TMCنیــز ایجــاد شــده اســت.

از دیگر اقدامات ســازمان آموزش فنی و حرفهای

نفــر -ســاعت آمــوزش مهارتــی ویــژه افــراد دارای

کنشــگران عمومــی جریــان راهنمایــی و مشــاوره بایــد

 ۳۲6کارگاههــای پذیرنــده مهارتآمــوزی کارکنان

همچنیــن بــرای دو هــزار و  ۹۸۹نفــر از

توسعه آموزشگاههای آزاد
فنی و حرفهای

هــزار و  ۸۳۹موافقتنامــه اصولــی (در حکم مجوز

مشــاوره شــغلی زندانیــان ،توســعه چهــار هزار و
وظیفــه (محیــط واقعــی کار نیروهــای مســلح)،

راســتای توانمندســازی مهارتــی معتــادان بهبــود

شــاهد رشــد بیــش از  6۰۰درصــدی و ارائــه یــک

تشــکیل ۲۴شــورای راهبــری مهارتآموزی و

مرکــز مدیریــت مهــارت آمــوزی و مشــاوره شــغلی

معلولیت ۵۴۳ ،هزار و  ۷۴نفر – ساعت آموزش

توانمندســازی ســاکنان ســکونت گاههــای غیــر
رسمی و بازآفرینی شهری صورت گرفته است.

روستایی ۲۹۹،هزار و  ۱۳۳نفر-ساعت به جامعه

از  ۳۲۲هــزار و  ۱۷۳نفــر کــه ۱۴۵هــزار و ۲۸۵

به دانشآموزان ارائه کرده است.

و آزمونهــای یــاد شــده را بــرای گروههــای هدف
برگزار کرده است.

در داخــل دانشــگاهها ۵۲ ،هــزار و  ۴۳۸نفــر-

 ۴۵عنــوان اســتاندارد مهــارت بــا همــکاری

دانشجویان در مراکز آموزش فنی و حرفهای برای

براســاس درخواســت بازار کار ،تدوین و بازنگری

ســاعت آمــوزش ارائــه شــده و طــرح کارآمــوزی
 ۴۰۱نفر دانشجو اجرا شده است و همچنین پنج

ادارات کل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتانها و
شده است.

