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طرح  :فاطمه یزدانی  .عصراقتصاد

فروش انفجاری نفت
روسیه به چین
ترجمه :محمود نواب مطلق

واردات نفــت چیــن از روســیه
مــاه

در

در سایت روزنامه بخوانید:

مه(اردیبهشــت)

۵۵درصــد افزایــش یافت .این

مروری بر واقعیتهای تکذیب شده
اما تکذیب ها به همینجا ختم نشــد .ســال  ۹۸که شــیوع

ویروس کرونا بســیاری از کســب و کارها را زمین گیر کرده بود؛
شورای پول و اعتبار در  ۱۴اسفند در راستای حمایت از تسهیالت

کوچــک ،از کلیــه بانکهــای خواســت تــا از آن دســته کســب و

کارهایی که از بانکها وام دریافت کردهاند ولی به دلیل شیوع

ویروس کرونا ،امکان بازپرداخت اقساط خود را ندارند ،به مدت

سه ماه اقساط دریافت نکرده و به جای آن،این اقساط را به سه

امــر حکایــت از عــزم جــدی دو

ماه پایانی قرارداد آنها اضافه شود .ضمن اینکه بابت این سه ماه

دارد.

اما وزیر راه و شهرســازی وقت که عضو شــورای پول و اعتبار نیز

غربــی از ابتــدای حمله روســیه

کارهای مرتبط با حمل و نقل مسافر اعم از دریایی ،زمینی ،ریلی

کشــور بر تحکیم هرچه بیشتر

نیز جریمه دیرکرد یا تأخیر تأدیه دین از مشتریان دریافت نشود.

بهرغــم هشــدار کشــورهای

بود ،تنها اقدامی که در این راســتا انجام داد ،قراردادن کســب و

بــه اوکرایــن ،پکــن همــواره از

و هوایــی ،مجتمعهــای بیــن راهــی و دفاتر خدمات گردشــگری و

روابــط

اقتصادیشــان

روسیه حمایت کردهاست.

آژانسها در لیست کسب و کارهای مشمول رکود ناشی از کرونا

درحالیکــه اروپــا در اواخــر مــاه مــه (اوایــل خــرداد) نفــت

بود ،ولی اسمی از تسهیالت مسکن در این خصوص برده نشد.

افزایــش واردات نفــت از روســیه پرداخــت .براســاس ارقــام

و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی ،نامی از امهال سه ماهه

واردات نفــت چیــن از روســیه در مــاه مه (اردیبهشــت) افزایش

لیست تسهیالت امهال شده را تکذیب کرد.

روســیه را تحریــم کــرد ،چیــن بــا اســتفاده از ایــن موقعیــت بــه

با این حال و در شرایطی که در هیچ یک از مصوبات شورای پول

منتشرشــده گمــرک چیــن در دوشــنبه ۲۰ژوئــن ( ۳۰خــرداد)

تســهیالت مســکن برده نشد ،وزیر راه و شهرســازی حذف آن از

۵۵درصدی در یکسال داشت.

گرانی مرغ
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احتمال بازگشت اروپا
به عصر زغال سنگ
ترجمه :سلیم حیدری

بزرگتریــن

خریــداران

گاز

در سایت روزنامه بخوانید:

روســیه در اروپــا روز دوشــنبه
در رقابــت بــرای یافتــن منابــع

ســوخت جایگزیــن توانســتند

در ادامه اسفند ماه سال  ۹۹بود که صحبت از کمبود مرغ

در بازار به میان آمد؛اما مســئوالن با تکذیب آن مدام از عرضه

مکفی مرغ در بازار خبرداده و وعده کاهش قیمت دادند .کمتر

مدتهاست اخبار متعددی از افزایش قیمت بنزین و آزادسازی آن
با نرخهای متفاوت به گوش میرسد و دولتمردان سیزدهم نیز مانند
پیشینیان خود از این موضوع سرباز میزنند

از یک هفته مانده به شــب عید صفهای خرید طوالنیتر شــد

و مــردم بــرای خریــد مــرغ با نرخ مصوب ناچار شــدند ســاعتهای

متمادی در صفهای طوالنی معطل بمانند .در عین حال شواهد
و قرائــن از عرضــه ناکافــی مــرغ تنظیم بــازاری در تهــران حکایت
داشــت و در مغازههــای ســطح شــهر نیــز قیمــت مرغ به شــدت

افزایش یافت.

قیمت بلیت هواپیما
در همین برهه زمانی بود که با موافقت سازمان هواپیمایی

زغال سنگ بیشتری بسوزانند

در سایت روزنامه بخوانید:

نیلوفر جمالی

تــا بــا کاهــش جریــان گاز از
روســیه مقابلــه کننــد .در

سالهاســت کــه اعتمــاد متقابل مــردم و دولتها

افزایــش قیمتــی کــه رئیــس دولــت قبــل

اخباری اســت که پــس از مدتی کوتاه واقعیت

آن گفــت کــه صبــح روز شــنبه یعنــی  ۲۵آبــان

الشعاع خود قرارداده است.

عمومــی ایــن واکنــش عــذری بــود بدتــر از گناه.

یعنــی حســن روحانی نیز با ابــزار بی اطالعی از

خدشــهدار شــده؛ شــاهد اتفــاق هــم تکذیــب

صورت پر نشدن مجدد ذخایر،

بحــران انرژی در زمســتان این

متوجــه چنیــن تصمیمــی شــده؛ از منظــر افــکار

آنهــا بــه اثبــات رســیده و زندگی مــردم را تحت

کشورها را تهدید می کند.

آلمــان ،ایتالیــا ،اتریــش و هلنــد همگی نشــان دادهاند که

نیروگاههــای زغالســنگ میتوانند به گــذر از بحرانی که قیمت
گاز را افزایش داده و به چالشــی که سیاســتگذاران در مبارزه

با تورم با آن مواجه هستند ،کمک کنند.
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با افزایش  ۲برابری قیمت بنزین مواجه شدند.

زیــرا حداقــل توقــع مــردم از رئیــس منتخــب

یکــی از بزرگتریــن تکذیــب هــا در دولــت

ایــن اســت کــه از همــه اتفاقــات و تصمیم های

دوازدهــم اتفــاق افتــاد .پــس از بارهــا تکذیــب

کابینــه خود مطلــع باشــد و دولتمردانش بدون

افزایــش قیمــت بنزیــن در یــک جمعــه پاییــزی

هماهنگی با او کاری انجام ندهند.

دقیقا  ۲۴آبان ماه  ۱۳۹۸وقتی مردم چشمانشــان را باز کردند

پیــش از ایــن افزایــش قیمــت نیــز شــرکت ملــی پخــش

فرآوردههای نفتی بارها تک نرخی شدن بنزین را تکذیب کرده
بــود و اعــام مــی کــرد کــه تاکنــون مصوبــهای در ایــن رابطــه به

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابالغ نشده است.

همچنیــن صحبــت از تــک نرخــی شــدن بنزیــن و ثبت نام

در ســامانهای بــرای دریافــت ســهمیه بنزین خانــوار در آن دوره

مطــرح شــد کــه باز هم شــرکت ملی پخــش فرآوردههــای نفتی
ایــن موضــوع را هــم تکذیــب کــرد؛ طرحــی که ســال گذشــته به

عنوان پایلوت در جزیره های قشــم و کیش اجرا و با شکســت
مواجه شد.

با هدف جلوگیری از افزایش بی حد و حصر قیمت بلیت هواپیما

در ســفرهای نــوروزی ،بــا افزایــش قیمــت تا ســقف رقــم مندرج
در نــرخ نامــه موافقت شــد؛ اما در حالی محمد حســن ذیبخش
ســخنگوی وقــت ســازمان هواپیمایــی کشــوری افزایــش قیمــت
بلیــت هواپیمــا را تکذیــب کرد که قیمت بلیــت پروازهای داخلی

به شهرهای گردشگرپذیر مانند :مشهد ،کیش ،اصفهان ،قشم،
تبریز ،شــیراز و اصفهان که به دلیل شــیوع ویروس کرونا ســفر
با خودروی شــخصی به آنها ممنوع بود ،تقریبا ًتمام شــده و اگر
برخی ایرالینها ،ظرفیت خالی داشتند ،با نرخهایی باالتر از حد
معمول به فروش میرسید.

مجمع عمومی ساالنه شرکت شیمی دارویی داروپخش(سهامی عام) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین(شستا) برگزار شد؛

کارنامه درخشان شرکت شیمی دارویی داروپخش در سال ۱۴۰۰

پیام به سهامدار
بر اساس چشم انداز و برنامه تجاری بلندمدت مدیریت ،شرکت
شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) در سال مالی  1400علیرغم
مشکالت جدی اقتصادی در سطح کشور با تالش و کوشش فراوان
شرایط بهتری را فراهم آوردند که با توجه به جمیع جهات بهترین نتایج
عملی ایجاد شد و در سال مالی  1401نیز قصد دارد پایه های رشدهای
آتی شرکت را مستحکم تر نماید.

اعضای هیئت مدیره
اعضای هیات مدیره

نام نماینده اشخاص حقوقی

سمت

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)

امیر منصور سرتاج

رئیس هیات مدیره

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)

اسماعیل حریریان

نایب رییس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

سعید کوچکی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)

ابراهیم گنجی

عضو هیات مدیره و معاون مالی

شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام)

حامد عظیم زاده

عضو هیات مدیره

درصد

شرح
فروش

4/297/311

%76

سود ناخالص

2/169/671

%75

سود عملیاتی

2/032/190

%78

سود خالص

1/517/325

%89

سرمایه ثبت شده

455/000

%78

جمع حقوق صاحبان سهام

1/992/789

%57

میزان رشد نسبت به سال قبل

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
دارندگان  76/81درصد سهام شرکت شیمی دارویی داروپخش
(سهامی عام)ساعت  10:00دوشنبه مورخ  1401/03/23مجمع عمومی
عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد
شرکت برای سال مالی منتهی به  1400/12/29تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار ما ،جناب آقای دکتر نکویینیا بعنوان رئیس،
آقایان حسین فراهانی و دکتر حاجیمیری به عنوان ناظرین و آقای ابراهیم
گنجی به عنوان دبیر ،هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره جلسه مجمع
توسط مدیرعامل شرکت ،جناب آقای دکتر کوچکی و قرائت گزارش
حسابرس مستقل و بازرس قانونی تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ نمود:
 -1صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.

 -2برای هر سهم مبلغ  3120ریال سود تخصیص یافت.
 -3موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان بازرس قانونی
و حسابرس شرکت و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار
شرکت در سال مالی جاری انتخاب شدند.

گزیده اطالعات مالی سال 1400
میلیون ریال

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
پس از اتمام مجمع عمومی سالیانه در ساعت  12مورخ
 1401/3/23مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت تطبیق اساسنامه
شرکت مطابق اساسنامه شرکتهای بورسی تشکیل و پس از ارائه
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده ،تغییرات اعمال
شده در اساسنامه شرکتهای بورسی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
اهم دستاوردهای شرکت طی سال 1400
شاخص های عملکردی
 -1رشد  2/4واحد درصد حاشیه سود خالص از  32/9درصد سال
 1399به  35/3درصد در سال 1400
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در سایت روزنامه بخوانید:

 -2کاهش یک درصدی نسبت هزینه های مالی به فروش در
مقایسه با سال قبل
 -3افزایش  29درصدی ظرفیت تولید نسبت به سال قبل
 -4افزایش  21درصدی بازده حقوق صاحبان سهام
اجرای طرحهای عملیاتی
 -1خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور  700KWبه منظور افزایش توان
برق و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید در هنگام قطعی برق
 -2نصب دستگاه ترانس برق و کنترل نوسانات ،جلوگیری از

آسیب به تجهیزات برقی
 -3اجرای زیر ساخت  Activeو  Passiveو انتقال شبکههای
ارتباطی ،نرم افزاری ،دوربین های نسل جدید و مخابراتی بر بستر
فیبر نوری
 -4ساخت یک دستگاه تقطیر جدید و به روز رسانی و اصالح
ساختار  2دستگاه تقطیر به منظور افزایش راندمان حالل های
ریکاوری
دریافت لوح تقدیر و پروانه محصول
 -1دریافت لوح سپاس از اداره مالیاتی بعنوان مؤدی خوشحساب
استان البرز
 -2دریافت لوح تقدیر بعنوان ناشر برتر بازار سرمایه از سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران
 -3دارای  67پروانه ساخت مواد موثره دارویی جایگاه دوم در
صنعت دارویی کشور
 -4دارای  33محصول دانش بنیان

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
اخبـــــــــــــــــار

کاالهای اساسی سال ۱۴۰۱
کشور تأمین شد
بــا تأمیــن بهموقــع کاالهــای اساســی از محــل منابــع
داخلــی و خارجــی ،میــزان خریــد گندم ،برنــج ،روغن و
شــکر بــه حــد مطلوبــی رســیده اســت و تا پایان ســال،

پاسخگوی نیاز مصرفی کشور خواهد بود.

به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)؛ با

تداوم اجرای برنامههای تأمین ،عالوه بر خرید گسترده

و تضمینــی گندم و دانههای روغنی به صورت گســترده
و ذخیرهسازی این محصوالت ،حجم انبوهی از کاالهای

اساسی شامل :گندم ،برنج ،روغن و شکر نیز از ابتدای ِ
ســال ِ جــاری از خــارج ،خریــداری ،وارد و ذخیــره شــده و

بــه ایــن ترتیــب ،نیــاز مصرفــی ســال  ۱۴۰۱کشــور تأمین
شده است.

بر اســاس این گــزارش ،برای تــداوم زنجیره تأمین

کاالهــای اساســی ،خریــد تضمینــی گنــدم و دانههــای

روغنــی در داخــل همچنــان ادامــه دارد ،ضمــن اینکــه
واردات کاالهــای ضــروری نیــز از طریق مبــادی ورودی و

بنادر جنوبی و شمالی به کشور در جریان است.
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قیمت میلگرد  ۱.۲درصد رشد کرد؛ سیمان منفی شد
مرکــز آمار ایران اعالم کــرد که قیمت نهادههای

تــورم فصلــی در بین گروههــای اجرایی مربوط به

گروه اجرایی «ایزوگام و قیرگونی و آسفالت» با

بــه پاییــز ســال قبــل تنها  ۳درصد رشــد داشــت

و کمتریــن تــورم فصلــی مربــوط به گــروه اجرایی

خود اختصاص داده است.

ســاختمانی در فصــل زمســتان  ۱۴۰۰نســبت

گــروه اجرایی «تأسیســات برقی» بــا  ۱۳.۶درصد

ولــی نســبت بــه زمســتان  ۱۳۹۹افزایــش ۳۵.۵

«آهــن آالت ،میلگــرد و پروفیــل درب و پنجــره»

بــر اســاس اعــام مرکــز آمــار ایــران ،در

به گروه اجرایی «سیمان ،بتن ،شن و ماسه» با

درصدی داشته است.

فصــل زمســتان ١٤٠٠شــاخص قیمــت نهادههــای

ســاختمانهای مســکونی شــهر تهران نســبت به
فصل قبل (پاییز  ۳ )۱۴۰۰درصد افزایش داشــته
است.

با  ١.٢درصد اســت؛ بیشــترین کاهش نیز مربوط
 -١.٣درصد بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه
در زمســتان  ١٤٠٠تــورم نقطــه بــه نقطــه

همچنیــن در زمســتان  ١٤٠٠تــورم فصلــی

معادل  ٥ ,٣٥درصد بوده اســت که در مقایســه

مقایســه بــا فصــل قبل از آن کــه  ٢.٨درصد بود،

 ٤.١واحــد درصــد کاهش داشــته؛ منظــور از تورم

نهادههــای ســاختمانی  ۳درصــد بــوده کــه در

 ٠.٢درصد افزایش داشــته اســت .منظور از تورم

فصلــی ،درصــد تغییــر عــدد شــاخص قیمــت در
فصــل جــاری نســبت بــه عــدد شــاخص در فصل
قبل است.

در ایــن فصــل (زمســتان  )۱۴۰۰بیشــترین

بــا همیــن اطــاع در فصــل قبــل (٣٩.٦درصــد)
نقطــهای ،درصــد تغییر شــاخص قیمــت در فصل

جــاری نســبت بــه شــاخص قیمــت فصل مشــابه
سال قبل است.

در ایــن فصــل در بیــن گروههــای اجرایــی،

گــروه «شیشــه» بــا  ۶۹درصــد بیشــترین تورم و

ایــن گــزارش میافزایــد ،امســال همچنیــن بــرای

تأمیــن نیــاز مصرفــی مــردم و تنظیم بــازار ،بیش از دو و
نیــم میلیــون تــن انواع کاالهای اساســی در اقصی نقاط
کشور توزیع شده که در این میان ،بیش از دو میلیون

تــن گنــدم بــرای مصــارف واحدهــای صنــف و صنعــت و
نانواییها به این واحدها اختصاص یافته است.

کاهش تورم ساالنه نهادههای
ساختمانی

ایــن فصــل عدد شــاخص به  ۱۴۳۱رســیده اســت

ساختمان  ۵۵.۳درصد بوده که نسبت به فصل

نســبت بــه فصل مشــابه ســال قبــل  ۲۸.۱درصد

در زمســتان  ١٤٠٠تــورم ســاالنه نهادههــای

قبــل از آن کــه  ٦٩.٩درصــد بــود ١٤.٦ ،درصــد

کاهــش داشــته؛ منظــور از تــورم ســاالنه ،درصــد
تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی
بــه فصــل مورد نظر ،نســبت به همیــن اطالع در
سال قبل است.

در زمســتان  ۱۴۰۰بیشــترین تــورم در بیــن

گروههــای اجرایــی ســاختمان ،مربــوط بــه گــروه

اجرایی «شیشه» با  ۸۵.۴درصد و کمترین تورم

بــا  ٣٦.٨درصد متعلق بــه گروه «خدمات» بوده
است.

خــرداد در محــل نمایشــگاه بینالمللــی تهــران

و اشــتغالآفرینی عرصه را برای تحقق آن هموار

عموما ســاخت داخل اســت و تا حد قابل توجهی
بینیــاز از واردات امــا بــرای پویایــی آن بــه دانش

روز دنیــا نیــاز منــد تعامــل و داد ســتد علمــی بــا
همه کشــورهای صاحب نام در این حوزه اســت.

در هفتههــای گذشــته اخبــاری از کاهــش عرضــه در

دو ســه ســاله داشــت بعــد از شــیوع کوویــد ۱۹

ایران سرزمین چهار فصلی که همه امکانات

و اســاتید و را میطلبد .و نقش منابع انســانی را

عطار و ســقط فروش و عمده فروشــان موادشــوینده و

همزمــان بــا دغدغههای ســامت و درمانی غذا با

میتوانــد در ایــن حــوزه نبــز پیشــرو و صاحــب

آن چــه کــه در بخــش صنایــع کشــاورزی

محصوالت را  ۲۵درصد اعالم کرد.

امــا در همــان مقاطعــی کــه بــا افزایــش قیمت این

محصــوالت مخالفــت شــد ،اخبــاری از کاهــش عرضــه
محصوالت شــوینده منتشــر شــد و میانه خرداد ماه نیز

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان اســتان

تهــران ایــن موضــوع را تاییــد و تاکیــد کــرد کــه کاهــش

عرضــه بــه معنی کاهش تولید و امتناع از عرضه اســت
که در سرفصلهای تخلف میگنجد.

در ایــن رابطــه مرتضــی جعفــری در گفتوگــو بــا

ایســنا ،شــرایط بــازار شــوینده را پایــدار توصیــف کــرد
و گفــت :بعــد از تصویــب افزایــش قیمــت  ۲۵درصــدی

شرایط پایدار به بازار شوینده بازگشته و تولیدکنندگان

کاال را بــه طــور کامــل عرضه میکننــد .عطش خرید هم

وجود ندارد و آرامش بر بازار حاکم است.

وی افــزود :تولیدکننــدگان قبــل از دریافت مجوز

افزایــش قیمــت ،بــا توجه بــه افزایش دســتمزد ،کرایه

حمــل و تورم ســاالنه مشــکالتی داشــتند .اما ســازمان
حمایت تا دو هفته پیش با افزایش قیمت محصوالت
شــوینده موافقــت نکــرد و در حــال حاضــر کاالهــا بــا
افزایــش  ۲۵درصــدی قیمــت نســبت بــه ســال قبــل

عرضه میشود.

گزارشهــای میدانــی هــم تایید میکند که مشــکل

کاهش عرضه در بازار شوینده برطرف شده است.

اعزام  ۱۵هزار حاجی
با تاخیرهای  ۷۵دقیقهای

 ۱۲۷۳.۶رســیده کــه نســبت بــه فصــل قبــل ۱.۳
درصــد کاهــش و نســبت بــه فصل مشــابه ســال

قبل  ۳۵درصد افزایش داشــته اســت .همچنین
متوســط شــاخص چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل

وابســته بــا حضــور شــرکتهای دانشبنیــان و

و مــواد جانبــی ایــن تجهیــزات و ماشــینآالت

بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی

در نهایت ســتاد تنظیم بازار ســقف افزایش قیمت این

 ۳۵درصــدی) :در ایــن فصــل عــدد شــاخص بــه

و تعــدد برندهــای مطــرح در ایــران ایــن نویــد را

روز پذیــرای بازدید عموم باشــد بــه ویژه که تنوع

وابســته مــواد غذایــی اعم از بخش ماشــینآالت

نشــاندهنده ایجاد انگیزه ودلگرمی و خودباوری

قیمت  ۵۰تا  ۸۰درصدی انواع شوینده منتشر شد ،اما

گروه ســیمان ،بتن ،شــن و ماســه (افزایش

بیســت و نهمین نمایشگاه بینالمللی نمایشگاه

آرامش به بازار شوینده
برگشت

شــوینده ،بهداشــتی و آرایشــی ایــران مبنــی بــر افزایش

افزایش داشته است.

آگروفــود بــا اقبــال عمومــی همــراه و طــی چهــار

امــر باعــث شــد تــا بیســت و نهمیــن نمایشــگاه

برگزار شد.

اجتماعــی برگــهای با عنــوان صورتجلســه انجمن صنایع

مشــابه ســال قبــل (تــورم ســاالنه)  ۴۶.۴درصــد

و تجهیــزات و صنایــع وابســته ماننــد بســتهبندی

ســازد حضور حداکثــری شــرکتهای دانشبنیان

صمــت مواجــه شــد .حتــی در مقطعــی در شــبکههای

چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره

اســت کــه البتــه بــرای تکمیــل رضایــت و کســب

صنایــع غذایــی از جمعــه  ۲۷خــرداد  الــی ۳۰

از اوایــل اردیبهشــت مطــرح و ابتــدا بــا مخالفــت وزارت

افزایش داشته است .همچنین متوسط شاخص

سکینه مهرائی

میدهد که با شــعار ســال ،تولید و دانشبنیان

مشکل برطرف شده است.

کــه نســبت بــه فصــل قبــل  ۱.۲درصــد افزایش و

بحــران غــذا در جهان نیــز مواجه هســتیم همین

استان کشور توزیع شده است.

به گزارش ایســنا ،بحث افزایش قیمت شویندهها

پنجــره و نــرده (رشــد  ۲۸درصــدی قیمتهــا) :در

رتبــه در دنیــا باشــد گرچــه بســیاری از صنایــع

بینالمللــی موادغذایــی ماشــینآالت و صنایــع

پاککننــده گفــت که بعد از اعمال افزایش قیمت ،این

گــروه آهــنآالت ،میلگــرد ،پروفیــل درب و

و ماشــینآالت صنایــع غذایــی دیــده میشــود،

 ۱۸۰هــزار تــن شــکر ســفید و خــام ۱۴۵ ،هزار تــن انواع

بازار شــویندهها منتشــر شــده بود ،اما رئیس اتحادیه

ساختمانی

آگروفــود در حالــی آغــاز بــه کار کــرد کــه وقفهای

توجه به اهمیت موادغذایی سالم بیشتر شد اما

بین فعاالن این حوزه است.

تولیــد و اشــتغال را در زمینههــای مختلــف دارد

برنامههایی که برای رســیدن به هدف هم فکری

و همکاری همه اقشار از کارگران تا پژوهشگران

پر رنگتر میکند.

بــه اعتقــاد کارشناســان اقتصــادی قیمتگــذاری

تومان است.

قیمت مناســب کاالها شــده و از سویی دیگر به

بیثباتی در صنایع کشور نیز دامن زده است.
معمــوال ًدولتهــا بــرای مقابلــه بــا افزایــش

هیــچ زمانی اقتصاد دســتوری نمیتواند منجر به

تنهــا بــدون در نظر گرفتن مفهــوم برند و کیفیت

خوبی طی این چند ســاله رخ داد و تجربه شــده

در اغلــب ایــن قیمتها آینده پژوهــی نیز نادیده

تعییــن دســتوری نرخ میکنند تــا کاالها با قیمت

جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته

دســتوری مخل ســرمایهگذاری ،توســعه تولید و

قیمــت و تــورم ،اقــدام بــه ســرکوب قیمتهــا و

پایینتــر به دســت مردم برســد با ایــن حال طبق

پیشبینی کارشناســان این اقدام نه تنها تاکنون
بــه تثبیت قیمــت کاالها کمکی نکــرده بلکه خود
بــه عاملــی بــرای جهــش تقاضــا و التهاب بیشــتر
بــازار ،رانــت و دالل بــازی و خروج بــازار از فرایند

طبیعی خود تبدیل شده است.

در واقــع همیــن قیمتگــذاری دســتوری

از ســویی دیگــر بــه اعتقــاد کارشناســان،

افزایــش تولیــد و رونق آن شــود ،ایــن موضوع به
است .همچنین این شیوه قیمتگذاری نتیجهای

است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.

اتــاق بازرگانــی تهــران در ایــن ارتبــاط میگویــد:

کــه در اغلــب مــوارد ،قیمتهــای تعیین شــده نه

بــه صــورت غیرکارشناســی مصوب شــدهاند بلکه

انگاشته شده است ،که همین موضوع از سویی

اهــداف سیاســتگذار مبنــی بــر کنتــرل تــورم و
حمایــت از مصرفکننــده را به انحراف کشــانده و

دریافــت شــده ،تــا روز گذشــته ۱۹ ،پــرواز از فــرودگاه

امــام خمینــی (ره) انجام شــده که در ایــن پروازها بیش
از  ۴۵۴۴مســافر بــه همــراه بیــش از  ۹۹هــزار و ۳۵۸
کیلوگرم بار به عربستان اعزام شدند.

رســتمیان در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه

میانگیــن تاخیــر پروازهــای حــج تــا امــروز چقــدر بــوده
اســت؟ گفــت :متوســط تاخیــر ایــن پروازهــا  ۷۵دقیقــه

بوده است که به نسبت سالهای گذشته این تاخیرها
بســیار کمتــر شــده و حتــی میتوان گفت ایدهآل اســت

چرا که در گذشته خیلی بیشتر بود .البته یک پرواز در

این میان تاخیری بیش از هشت ساعت دارد.

تنظیــم بــازار را بــا چالــش مواجه کرده اســت .در

قیمتگــذاری دســتوری مخــل ســرمایهگذاری،

توسعه تولید و قیمت مناسب کاالها شده است.

قیمتگذاری دستوری مخل

سرمایهگذاری ،توسعه تولید و

ایــران میگویــد :همــگان بــه ایــن موضــوع اذعان

اســت مگــر در مــواردی کــه دولــت ارز یــا رانتی را

در اختیــار تولیدکننــدگان قــراردهــد .بایــد توجه
داشــت کــه لغــو قیمتگــذاری دســتوری موجــب
خودکنترلی میشود و به نفع همه است.

البتــه تاکنــون وزرای صمــت در قالبهــای

از سویی دیگر منجر به بیثبات در صنایع کشور

قیمت مناسب کاالها شده است

دستوری اعالم کردهاند اما لغو این سیاست طی

عبــاد تاکیــد کــرد :قیمتگــذاری دســتوری

وقتــی کاالیــی تولیــد میشــود و فــرد قصــد

رونــد طبیعــی خود خــارج کرده و موجــب التهاب

مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمتگذاری
ســالهای اخیــر هرگــز به طــور کامل اجرا نشــده
است.

نــرخ دولتــی و دیگــری نرخ بــازار؛ از همین نقطه


دستوری
قیمتگذاری
زمینهساز تورم است

تولیــد به وجود مــیآورد و با توجه به لطماتی که

منجر شود.

عضو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

اســت کــه درهــای داللــی و رانت به ســود عدهای

زیــادی از ایــن ســوداگری را نیــز در بازارهــای

سیاســت گذاری با اعمال قیمتگذاری دســتوری

نمونههــای شکســت خــورده ایــن شــیوه ،حــوزه

در ایــن ســالها مشــخص شــده کــه اعمــال ایــن

بــه ســرکوب قیمتــی شــده امــا نرخها در بــازار به

و خدمــات نشــده بلکــه عدالــت را هم زیر ســوال

رســیده ،بــه گونــهای که طبق اعالم کارشناســان،

وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری یک

فرصتطلــب بــاز میشــود کــه تاکنــون مصادیــق

بازرگانــی تهــران در ایــن رابطــه بــه مهــر گفــت:

مختلــف شــاهد بودیــم؛ بــه عنــوان مثــال یکی از

ســعی در حمایــت از اقشــار فرودســت دارد امــا

خودروســازی است که اگرچه تولیدکننده مجبور

سیاســت نــه تنهــا منجــر بــه توزیــع ارزان کاالهــا

دلخــواه دالل تعییــن و بــه دســت مصــرف کننده

برده است.

روش منســوخ کنتــرل تــورم اســت ،افــزود :نکتــه

بـرگ سـبز ،سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری فیـات

مشــکالت عدیــدهای در محیــط کســب و کار و
وارد میکنــد ،میتواند حتــی به افزایش تورم نیز

مهــراد عبــاد ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق

آگهی فقدان

شده است.

تاکیــد کــرد :با توجه به کاهش ســرمایهگذاری در
بخــش صنعــت ،نه با سیاســتهای تعزیراتی که

حتــی از طریــق اصــرار و پافشــاری بــرای افزایــش
تولیــد نیــز احتمــاال ً کاهــش قیمــت ،محقــق
نمیشود.

قیمتگــذاری دســتوری عــاوه بــر تحمیــل

هزینههــای ســنگین بــه تولیدکننــدگان و عــدم
ســوددهی مناســب ،قدرت رقابتپذیری تولید را

نیــز از بیــن بــرده و در نتیجــه منجــر بــه تعطیلــی

یــا ادامــه تولیــد بــا ظرفیت پاییــن واحدهــا و فرار

ســرمایهگذاری در آن بخــش را دارد و دولــت بــا
دخالتهای خود ،قیمت آن کاال را تعیین میکند
عمــا ًحاشــیه ســود را برای ســرمایه گــذار از بین
میبرد.

بــه گفتــه وی ،ســرمایهگذار نیــاز دارد کــه

بدانــد قیمــت کاال بر اســاس ضوابط بــازار تعیین

بنام برات محمدی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آییـن نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره  140060329126004400هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک آرادان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم فاطمه شـعبانی
به شماره شناسنامه  83صادره از گرمسار فرزند قربانعلی در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی با حق اسـتفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شـدن آن به
مساحت  4000متر مربع پالک  473فرعی از  82اصلی واقع در آرادان تقسیم نامه
عـادی بیـن ورثـه قربانعلـی شـعبانی محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـالع عموم

مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار
اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض
طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/01 :
شناسه  1327416 :رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان-امیرحسین آذرنیان

هســتند تــا معــادالت بــازار بــر هــم نخــورد .البته
دولــت بــا این شــیوه بــه دنبال تنظیم بازار اســت

اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
طبــق گفتــه کارشناســان ،قیمتگــذاری

آرگــون تاکیــد میکنــد :مطمئنــا ً بــا جــذب

بــا فضــای کنونی نــه تنها ورود ســرمایه نخواهیم

مــیرود دولــت ســیزدهم بــه درمــان ایــن بیماری

اقتصاد ایران است و موراد ذکر شده تنها بخشی

ســرمایه میتوان به توســعه تولید کمک کرد ،اما

اقتصــاد کشــور وارد کــرده اســت .بنابراین انتظار

داشــت بلکــه همچــون ســنوات گذشــته شــاهد

مزمــن از اقتصــاد کشــور اهتمــام ورزد و با عرضه

خروج سرمایه نیز خواهیم بود.

از سویی دیگر وضع نابسامان قیمتگذاری

در کشــور ،فراینــد عرضــه کاالهــا را نامتعــادل و

آگهی فقدان سند مالکیت

از طـرف خانـم سـاغر قدیمـی (مالـک) بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه
 37همدان برابر وارده شـماره  1009057/1401مورخ  10/3/1401مدعی اسـت که سـند مالکیت دو
سـری پ  90ذیـل ثبـت  18168دفتـر  101صفحـه  215بنـام خانـم سـاغر قدیمـی بـه علـت نامعلـوم

همـدان نـزد بانـک کارآفریـن در رهـن مـی باشـد ،و برابر نامه های شـماره  911009مـورخ 10/7/1391

اجـرای احـکام مدنـی همـدان و  1399/1384مـورخ  19/5/1399و  1399/2061مـورخ 6/7/1399

دوم اجـرای احـکام مدنـی همـدان بازداشـت مـی باشـد لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120

سـند مالکیت ارائه نگردد سـند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد.مراتب

بـر اسـاس آخریـن اطالعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت.

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف فریدون رحمانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حیـدر اکرمـی راد بـه اسـتناد  2بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا شـهود و
بـه گواهـی دفترخانـه شـماره  5ایوانکـی رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه سـند مالکیت
سـه سـهم و یـک چهـارم سـهم مشـاع از  13سـهم مشـاع از  24/5سـهم مشـاع از
 47/5سـهم  215سـهم ششـدانگ پـاک  164/990واقـع در بخـش ایوانکـی مـورد
ثبـت  23878صفحـه  122دفتـر  160بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت
صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت لـذا مراتـب به اسـتناد مـاده  120آئین
نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت
بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار
ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه
ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از
انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت اعتـراض اصـل اسـناد ارائه
نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
شناسـه1339619 :

کشــف قیمــت کاالهــا بــر اســاس عرضــه و تقاضا

از لطماتــی اســت کــه قیمتگــذاری دســتوری بــه

تعیین نمیشود.

خانـم بهـار اردبیلـی برابـر وکالتنامـه هـای  207285مـورخ  8/3/1401تنظیمـی دفترخانـه  105تهـران

م.الف532 :

شــده اســت .از ایــن رو فعــاالن صنایــع موافــق

دســتوری یکــی از اساســیترین بیماریهــای

و  1400/2378مـورخ  3/6/1400و  1400/4118مـورخ  28/9/1400و  9600631مـورخ 8/3/1397

درجه اعتبار سلاقط اسلت.

بــه عنــوان یکی از اصلیتریــن عوامل بازارها را از

میشــود و قیمتگــذاری بــه صــورت دســتوری

شاسی  16164352بنام حسین شکری زاده مفقود شده و از

هوایــی ایــران ادامــه داد :البتــه بــر اســاس آخریــن آمار

 ۵۶.۴درصد افزایش داشته است.

دارند که قیمتگذاری دســتوری صد در صد غلط

نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل

بقیه شهرها به مدینه اعزام شدند.

نســبت به دوره مشــابه ســال قبل (تورم ساالنه)

عبــاس آرگــون ،عضــو هیــأت نماینــدگان

فرودگاههــای زنجــان ،مشــهد ،کرمــان ،شــیراز ،تبریــز،

مســئول عملیات حج شــرکت فرودگاهها و ناوبری

شــاخص چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری

ایــن رابطــه ابوالفضل روغنی عضــو اتاق بازرگانی

 689ص  26ایران  49و شماره موتور  1516406208و شماره

اعزام شــدهاند و بندرعباس ،شــیراز و مشــهد به جده و

درصــد افزایش داشــته اســت .همچنین متوســط

وی تاکیــد میکنــد :قیمتگــذاری دســتوری

کافیســت تا شــاهد دو نرخ در بازار باشــیم ،یک

رانت بین قیمت کارخانه و بازار  ۵۰هزار میلیارد

قابــل توجــه در قیمتگذاری دســتوری این اســت

سرمایهگذاری از بخش تولید شده است.

امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم

تمام شــده و همه زائران این شــهرها به ســرزمین وحی

افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱.۴

قیمت گذاری دستوری ،بازار را تنظیم نکرد

مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت  10روز بـه اداره ثبـت اسـناد و

افزود :پروازهای حج زنجان ،کرمان ،تبریز و بندرعباس

رسیده است که نسبت به فصل قبل  ۲.۲درصد

دولتمردان در آینده نزدیک دارد.

کرد :تا روز دوشــنبه ( ۳۰خرداد)  ۹روز از آغاز عملیات

پروازهای حج شــهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اســت،

نرخهــا) :در ایــن فصل عدد شــاخص به ۱۶۳۴.۸

تولید ملی نگاهی همراه با بیم وامید به عملکرد

شناسلنامه (بلرگ سلبز) خلودرو وانلت پیلکان بله شلماره پلاک

خانه خدا اعزام شدند.

گــروه نقاشــی ســاختمان (رشــد  ۴۱درصدی

را ســپری کــرد که بــا تمام توانمندیهــای خود در

آئین نامه قانون ثبت بدینوسـیله آگهی می شـود تا هرکسـی مدعی انجام معامله و یا وجود سـند

وی بــا بیــان اینکــه ایــن آمــار بــدون محاســبه آمــار

 ۵۷.۴درصد افزایش داشته است.

اســت .نمایشــگاه آگروفــود در حالــی اخریــن روز

آگهی فقدان

هــزار و  ۲۶۰مســافر بــا  ۱۸۹هــزار و  ۶۳کیلوگــرم بار به

نســبت به دوره مشــابه ســال قبل (تورم ساالنه)

در تمــام صنایــع صعبالعبــور و صعبالوصــول

اجرای اسناد رسمی و  1400/100388مورخ  10/6/1400و  1400/354407مورخ  11/3/1400شعبه

بندرعبــاس ،اهــواز ،اصفهــان که بــا این تعــداد پرواز ۱۰

شــاخص چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری

بســوی همــگان بــاز باشــد گویــا حلقه آخــر تولید

بیــش از  ۶۰پــرواز خبــر داد و اعــام کــرد کــه میانگیــن

پــرواز حجــاج گذشــته اســت و در ایــن ایــام  ۴۱پــرواز از

درصد افزایش داشــته اســت .همچنین ،متوسط

است تا با همه دنیا مراوده داشته باشیم و درها

 131A10000318919و شـماره شاسـی 131A14073424

حتی ایدهآل است.

افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱.۲

کســب اطالعــات جدیــد بــا دانــش روز دنیــا نیــاز

مفقـود گردیـده و برابـر سـند رهنـی شـماره  155874مـورخ  27/3/1391تنظیمـی دفترخانـه 3

غالمرضــا رســتمیان در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار

رســیده کــه نســبت بــه فصــل قبــل  ۴.۹درصــد

نیــز دیــده شــود .چــرا کــه بــرای بــه روز بــودن و

مســئول عملیــات حــج شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری

بــه تاخیــر پروازهــای حــج در ســنوات گذشــته خــوب و

شــد) :در ایــن فصــل عــدد شــاخص بــه ۱۵۲۹.۱

نتیجــه مطلــوب بایــد نقدهــا و خواســتههای آنها

 131بـه شـماره پـاک  569ج  69ایـران  22و شـماره موتـور

تاخیر پروازهای حج تاکنون  ۷۵دقیقه بوده که نسبت

گــروه شــیرآالت بهداشــتی ( ۴۱درصــد گران

خودبــاوری و انگیــزه و رضایتمنــدی در ایــن دوره

دانگ مشاع از ششدانگ پالک  487/47واقع در بخش یک همدان به شماره مسلسل 566879

هوایــی ایــران از اعــزام حدود  ۱۵هــزار حاجی در قالب

ساالنه)  ۸۰.۷درصد افزایش داشته است.

نمایشگاه آگروفود مواج در بیم و امید

گفتنی است ،از ابتدای سال جاری تا نیمه خرداد،

برنــج خارجــی و  ۸۷هــزار تــن انــواع روغــن خــام در ۳۱

 ٢٧.٢درصــد ،کمتریــن تــورم نقطه به نقطه را به

قیمت برخی اقالم نهادههای

جــاری نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل (تورم

رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی – محمدرضا دهقانی عشرت آبادی

کاالهــا در چارچوبهــای دیگــری همچــون بــازار

ســرمایه ،زمینــه را بــرای تعیین قیمت بر اســاس

عرضه و تقاضا فراهم کند.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم هـا بهـار اردبیلـی و سـاغر و سـمراء قدیمـی برابـر سـند انتقـال قطعـی غیـر منقـول  127876مـورخ
 3/11/1380تنظیمـی دفترخانـه  3همـدان بـا تسـلیم  6بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه 37
همـدان برابـر وارده شـماره  1009054/1401مـورخ  10/3/1401مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت از ششـدانگ
پالک  10/1114/8915واقع در حومه بخش یک همدان به شماره مسلسل  674483و  674484و 252914

و  215032و  215033و  215030ذیـل ثبـت  42308الـی  42310و  29801و  32859و  32858دفاتـر
 241و  141و  166صفحـات  73الـی  79و  195و  208بنـام آقایـان حسـین و امیـن و احسـان عزیـزی و آزاده
و الهـه عزیـزی و محبوبـه عبـدل زاده (فروشـندگان) بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و برابـر اسـناد رهنـی
شماره  232352مورخ  15/2/1382تنظیمی دفترخانه  5همدان نزد بانک ملی و  3850مورخ 26/10/1390
تنظیمـی دفترخانـه  66همـدان نـزد بانـک کارآفرینـی در رهـن مـی باشـد ،و برابـر نامـه شـماره  9400091مـورخ
 20/4/95و  1399/1384مـورخ  19/5/99و  9600631مـورخ  3/3/97و  1400/2377مـورخ  3/6/1400و
 1399/2060مورخ  6/7/1399و  1400/4118مورخ  28/9/1400اجرای اسناد رسمی همدان و 1400/54407
مـورخ  11/2/1400و  1400/100388مـورخ  6/10/1400شـعبه دوم اجـرای احـکام مدنـی و  911009مـورخ
 10/7/1391اجـرای احـکام مدنـی بازداشـت مـی باشـد لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده  120آئیـن نامـه
قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می
باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت  10روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل
سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن
اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی
صـادر و تسـلیم خواهـد شـد.مراتب بـر اسـاس آخریـن اطالعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت.
م.الف 533 :مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف فریدون رحمانی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آییـن نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره  1401/3/10 – 140160329012001364هیـات اول/دوم موضـوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای
مجید صفری به شماره شناسنامه  126صادره از گرمسار با کد ملی 4608985450
فرزنـد شـریف در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت  610/86متـر
مربـع پـالک شـماره  2فرعـی از  36اصلـی واقـع در روسـتای ملیجـان حـوزه ثبـت ملـک
گرمسـار خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی اصغـر ابوللـی محـرز گردیـده اسـت .لذا

بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به ایـن اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/01 :
شناسه  1328863 :رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار -حسین چلویی

تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی
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عراق با فشار ترکها ،واردات تخممرغ ایران
را ممنوع کرد

یادداشت

روزی برای حبیبان خدا
شهباز حسنپور
نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسالمی

• تدویــن برنامههــای راهبردی و عملیاتی برای محقق ســازی

اهداف

اولیــن روز از تیرمــاه بنــام روز ملی اصناف نامگذاری شــده

• شناســایی موانع قانونی گســترش فعالیتهای اقتصادی،

خــاص نظــام مقــدس جمهوری اســامی ایران به این قشــر

• جلوگیری از رقابت مخرب بین اعضای صنف

و این نامگذاری خود گویای اهمیت ،جایگاه ویژه و دیدگاه

تجاری و کمک به رفع آنها

بــه گفتــه رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مرغ

تخمگــذار اســتان تهــران گفت :افغانســتان در

بزرگ از جامعه است.

تخممــرغ بــرای تولیدکنندگان  48هزار تومان

متوقف نکرده است و تولیدکنندگان میتوانند

خــدای مهربــان دوســت دارد بنــدهاش در حــال کســب و کار

• انتقال و انعکاس نظرات صنف به دولت و مسئوالن

ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه

راه خداســت .بــازرگان امیــن و راســتگو در قیامــت بــا شــهدا

• فراهــم آوردن شــرایط حضــور در رویدادهــای تخصصــی

تخمگــذار اســتان تهــران ،تولیــد یــک کیلــو

تمــام میشــود ایــن در حالیســت ســازمان

پشــیبانی امــور دام کیلویــی  31هــزار تومــان
خریداری میکند.

ناصــر نبیپــور در گفتوگــو بــا ایلنــا ،در

پاســخ به این پرســش که به چه علت محموله
تخممــرغ صادر شــده از ایــران به عراق مرجوع

شد؟ گفت :عراق به مرغ و تخممرغ ایران نیاز
دائمــی نــدارد چراکــه از ترکیــه تامین میشــود

و از ایــران بهصــورت مقطعــی و کوتاهمــدت
تخممرغ وارد میکند.

حــال حاضر روند صــادرات تخممرغ از ایران را
اقدام به صادر تخم مرغ به این کشور کنند.

بــوده و میخواهــد عــرق خســتگیاش را ببیند ایــن جهاد در

رونــد تولیــد تخممــرغ مســاعد اســت ،گفــت:

محشور میشود.

داخلی و خارجی

تخممــرغ موجــود در بازار  20تا  21هزار تومان

هــدف رشــد تعالــی و خدمــت رســانی بــه جامعــه بیهیــچ

بــه گفتــه وی؛ تولیــد یــک کیلــو تخممرغ

بــی تردیــد همت بلند و خدمات ارزشــمند صنــوف مختلف

در راســتای حمایــت از تولیــد ملــی ،افزایش صــدور کاالهای

خواهد بود.

دهد و تأثیر مهمی در ســرعت بخشــیدن به رشــد و توســعه

تولیدکنندگان حال خوبی ندارند چراکه قیمت
م شده عرضه میشود.
زیر نرخ تما 

بــرای تولیدکننــدگان  48هــزار تومــان تمــام

بــه مــردم بــرگ زرینــی بــر تــارک همیشــه اســتوار کشــور

داخلی به کشورهای هدف و کاهش بیکاری در کشور انجام

امــور دام کیلویــی  31هــزار تومــان خریــداری

اصناف همیشه یک مجموعه ی یکپارچه بودند.

اقتصــادی ایفــا کنــد .چنانچه به گزارش پایگاه اطالعرســانی

میشــود ایــن در حالیســت ســازمان پشــیبانی

حالیســت که ما میتوانیم بخشــی از نیاز آنها

مــرغ از ایــران را ممنوع کردنــد .نبیپور با بیان
اینکه سالمت محموله تخممرغ به عراق تایید

شده است ،افزود :این محموله یک تریلی در
حدود  27تن بوده است.

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ

رئیــس هیئــت مدیره اتحادیه مرغــداران میهن
بیــان اینکــه حــذف عــوارض گمرکــی صــادرات
تخممــرغ روز گذشــته بــه گمرکات اعالم شــده

اســت ،افــزود :ترکیــه واردات تخممرغ از ایران

به عراق را ممنوع کرده اســت و از این به بعد
آن بســتگی به عملکرد رایزنهای اقتصادی ما

دارد کــه بتواننــد مســیر حفــظ و یــا بــازار را بــه
ترکیه بدهند.

هــر ســاله در ایــن روز مجامــع امــور صنفــی سراســر

اتاق اصناف ایران ،در حال حاضر ســه میلیون واحد صنفی

نشــود در نیمــه دوم ســال بــا چالشهــای

افــراد مرتبــط با این انجمنها ،دور هم جمع میشــوند تا در

تقویــت نهادهــای مدنی و صنفــی از جمله اتحادیه ها،

صرفــه اقتصادی نداشــته باشــد تولیدکنندگان

در روز اصنــاف ،بایــد عملکــرد اصنــاف در اقتصــاد مــورد

از جملــه مشــکالت ایــن جایــگاه مهــم اقتصادی کشــور

چارهای جزو صادرات تخممرغ نداریم ،تصریح

میکنند.

سوال باشیم که اصناف کشور تاکنون چه کمکی به اقتصاد

محدودیــت دولــت در امر اصنــاف و بالتکلیفی این مجموعه

آن را ذخیرهسازی کند.

اتحادیــه مرغــداران میهــن؛ حــدود  1200تــن

انجمنهــای صنفــی دارای مســئولیتها و وظایــف و

مــا میتوانیــم بــا شناســایی و ســاماندهی کســبه فاقــد

مــردم اداره میشــوند و در وضعیــت بــازار و قیمــت گــذاری

شــده و بــا اصــاح قوانین کار و تامین اجتماعی کســبه را بر

به گفته کاشــانی؛ مدیر کل دفتر توسعه

تخممــرغ ،افــزود :اگر نــرخ تخممرغ افزایشــی

کشور ،مسئوالن اتحادیهها و مدیران حوزه بازرگانی و سایر

در سراسر کشور فعالیت میکنند.

تکذیــب کرده اســت و تــاش دارد که این بازار

جــدی مواجــه خواهیــم شــد چراکــه اگــر تولیــد

خصــوص مشــکالت اصناف به تبادل نظــر بپردازند .بنابراین

مجامع و شورای اصناف ،ضروری است.

وی بــا بیــان اینکــه در فصــل تابســتان

مرغهــای تخمگــذار را از رونــد تولیــد خــارج

بررســی قــرار بگیــرد .در ایــن روز بایــد بــه دنبــال پاســخ این

میتوان به مالیاتهای سنگین ،دخالتهای بدون ضابطه و

داخلی کشور کردهاند؟

اشاره کرد.

صــادرات وزارت کشــاورزی ایــن موضــوع را
برای ایران حفظ شود.

کــرد :دولــت باید تخممرغ مــازاد را خریداری و
کاشــانی بــا اشــاره بــه لــزوم افزایش نرخ

بنــا بــه اظهــارات رئیــس هیئــت مدیــره

تخممرغ از مرزهای ایران خارج شــده است.

هدفگذاری تجارت 3میلیارد دالری با قزاقستان
طی سه سال آینده
مدیرکل آسیای میانه ،قفقاز و روسیه سازمان

گرفتــه توســط مســئوالن کمیســیون مشــترک

خرمالــی بــا بیــان اینکــه یکــی از

توســعه تجارت ایران و مرکز توســعه صادرات

جمهوری قزاقســتان به تهران و امضای اســناد

شــد ،حجــم مبــادالت دو کشــور تــا  3ســال

ایجــاد مراکــز تجــاری در بــازار هــدف اســت،

ضمانــت صــادرات ایــران و صنــدوق ضمانــت

توســعه تجارت ایران با اشــاره به ســفر رئیس
همــکاری تجــاری ،از هــدف گذاری رســیدن به
تــراز  ۳میلیــارد دالری تجارت با این کشــور در
 ۳سال آینده خبر داد.

بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی ســازمان

توســعه تجــارت ایــران ،رحمــتهللا خرمالــی،

مدیرکل آسیای میانه ،قفقاز و روسیه سازمان
توســعه تجــارت ایران با اشــاره به هدفگذاری

ســه میلیــارد دالری تجــارت با قزاقســتان طی
ســه ســال آینــده گفت :طبــق آمار گمــرک ج.
ا .ایــران حجــم مبــادالت دو کشــور در ســال

گذشــته حدود  300میلیون دالر بوده اســت؛

ایــران و قزاقســتان کــه در اســفندماه انجــام
آینــده بــه  3میلیارد دالر افزایش پیدا میکند

کــه صــادرات خدمات فنی و مهندســی در این

انتخــاب کردیــم کــه خوشــبختانه مجــوز اولیه

دارد.

صادر شود.

حوزههــای نفتــی نیــز زمینــه همــکاری وجــود

برگزاری نمایشگاههای

اختصاصی کاالهای صادراتی و
فنی و مهندسی به قزاقستان

مدیرکل آســیای میانه ،قفقاز و روســیه

خرمالی افزود :در دو ماهه ابتدایی سال

گفــت :عمــده برنامــهای کــه در ســال جــاری

 60میلیــون دالر بــوده کــه عمدتــا در بخــش

اختصاصــی کاالهــای صادراتــی و فنــی و

محصــوالت ســاختمانی مانند ســیمان بوده و

در دهه اول تیرماه برگزار میشــود .همچنین

غــات ،جــو و دیگــر اقــام مــورد نیــاز کشــور

بخــش ســاختمان ،کشــاورزی و دانشبنیــان

برنامههــای مشــترک بــا کشــور قزاقســتان

 1401حجــم مبادالت ج .ا .ایران با قزاقســتان

ترســیم کردهایــم ،در بخــش نمایشــگاههای

تامیــن محصــوالت کشــاورزی ،مــواد غذایی و

مهندســی ج .ا .ایران به قزاقســتان اســت که

واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتا در حوزه

پذیــرش هیاتهــای تجــاری از قزاقســتان در

است.

گفــت :در کشــور قزاقســتان شــهر آلماتــی را

هدفگــذاری دیــده شــده اســت؛ همچنین در

اما طبق آمار گمرک قزاقســتان این رقم بیش

وی ادامه داد :طبق هدفگذاری صورت

سیاســتهای ســازمان توســعه تجــارت ایــران

برای شــرکت متقاضی صادر شــد و امیدواریم

ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه

از  400میلیون دالر است.

را برنامهریــزی کردهایــم کــه بــه نوعــی تبــادل

هیاتهاست.

در  6ماهــه اول ســال مجــوز دایمــی این مرکز

قزاقســتان و همچنین ســند همکاری صندوق

جمله این موارد است.

خرمالی با بیان اینکه شرکتهای ایرانی

در چنــد ســال اخیــر فعالیتهــای خوبــی در
حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی داشــتهاند،

وی ادامه داد :قزاقستان از اعضای اصلی

ایــن خصــوص ســازمان توســعه تجــارت ایران

ت تجــاری در
مــس و همچنیــن تبــادل هیــا 

نیــز مذاکراتــی را بــا ایــن اتحادیه برقــرار کرده
کــه دور چهــارم آن در اصفهــان برگزار خواهد

شــد و بــا نهایــی شــدن موافقتنامــه تجــارت

آزاد اوراســیا ما شــاهد توســعه بیش از پیش

معامــات بــا ایــن اتحادیــه بــه ویــژه جمهوری
قزاقستان خواهیم بود.

همکاری در حوزه معدن با
قزاقستان
مدیــرکل آســیای میانه ،قفقاز و روســیه

سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سفر

رییس جمهور قزاقستان به ج .ا .ایران گفت:

در جریــان ایــن ســفر در حــوزه تجــارت چنــد
سند به امضا رسید که سند همکاری سازمان

کاالهــا نقــش بســیار موثــری را ایفــا میکننــد .یكــی دیگر از

قانونگرایی ترغیب ،با برگزاری کالسهای آموزشی مختلف

بــه طورکلی اهداف تشــكیل انجمنهای صنفی عبارت

دســتاندرکاران صنفــی را بــه وظایــف فــردی ،گروهــی و

مهمترین وظایف ایـن انجمنها توزیع كاالهاست.
است از:

• اتحاد و یكپارچگی میان اعضا

• برنامه ریزی و مدیریت برای ایجاد انسجام

• اتخاذ جهت گیریهای كاری و تخصصی

بهرهبــرداری از معادن قزاقســتان و اســتخراج
بخــش معــدن ادامه پیدا خواهد کرد و هیاتی

نیــز از وزارت صمــت بــه قزاقســتان اعــزام
خواهد شد.

خرمالــی بــا بیــان اینکــه قزاقســتان در

بخــش معــدن نیــز بســیار غنی اســت و انواع

معــادن در ایــن کشــور وجــود دارد ،گفــت :ما
میتوانیــم بخشــی از نیازهای خــود در بخش

معــدن و غــات را از قزاقســتان تامیــن کنیم.
کما اینکه در حال حاضر گندم را از این کشور

وارد میکنیم.

وی در پایــان افــزود :در زمینه اســتخراج

و تامیــن نیازهای کشــور در حــوزه محصوالت
معدنــی اعــم از ســنگ آهــن ،مــس و روی نیز
میتوانیم با این کشور همکاری کنیم.

سامانه رضایت مشتری ملی و رتبهبندی واحدهای تولیدی
راهاندازی میشود
بنابــر اعالم مدیرکل دفتر صنایع لوازمخانگی

که تحقق اهداف دولت در این صنعت را نوید

مدیــرکل دفتــر صنایــع لوازمخانگــی و

الزم در مقولــه کیفیت گفت :اکنون مهمترین

تولیــد محصــول باکیفیــت ،ســامانه رضایــت

وی افــزود :صنعــت لوازمخانگــی یــک

افزایش و توســعه صادرات در تالش هســتیم

واحدها را بر اساس شاخصهای تعریفشده

اقتصــادی و اجتماعــی اســت ،بهطوریکــه نیاز

لوازمخانگــی ،اجــزا و قطعــات آن دســت پیــدا

مشــتری ملــی و رتبهبنــدی واحدهــای تولیدی

تا نیمه نخســت امسال راهاندازی میشود.

بــه گــزارش وزارت صمــت ،محســن

شــکراللهی ،در ایــن بــاره بیــان کــرد :نزدیــک
بــه  ۲۲۰واحــد تولیدکننــده اصلــی در ایــن

صنعــت در کشــور وجــود دارد کــه در شــرایط
تحریــم ســال گذشــته  ۱۶.۵میلیــون دســتگاه

محصوالت لوازمخانگی تولید کردند و امســال

هدف تولید  ۱۸میلیون دستگاه است.

بــه گفتــه وی ،لوازمخانگــی ســه میــدان

مشــترک بــا صنایع فــوالدی ،صنایع شــیمیایی

و پلیمــری و صنعــت بــرق و الکترونیــک دارد؛
یعنــی اکنــون شــرکتهایی در کشــور وجــود

دارنــد که در حال طراحی بردهای الکترونیکی
بــرای صنعــت لوازمخانگی هســتند؛ بنابراین،

تمامی این موارد رویشهای پســاتحریم است

و تولیدکننــدگان ثابــت کردنــد کــه باوجــود

تحریــم و مشــکالت در کشــور ،همچنــان پــای
صنعت کشور ایستادهاند.

شــکراللهی یادآور شــد :اکنــون در ارتباط

بــا کاهــش هزینههای تولیــد ،دو محور اصلی

شــامل تأمیــن مواد اولیــه صنعت و روشهای
نوین تأمین مالی ،مطرح است.

مدیرکل دفتر صنایع لوازمخانگی و اداری

وزارت صمت ،یادآور شــد :خوشــبختانه ســال
گذشــته با کمــک واحدهای تولیدی توانســتیم
زنجیــره ارزش در صنعــت لوازمخانگــی را بــا

ســرعت بیشــتری تکمیــل کنیــم ،امســال نیــز
در دفتــر صنایــع لوازمخانگــی و اداری پیگیــر

افزایــش کمیــت و کیفیــت هســتیم ،البتــه
بــه ایــن معنــا کــه برنامههایــی بــرای دفتــر
مشخصشــده اســت ،بهگونــهای کــه درصــد

تعمیق ســاخت داخل در حال افزایش بوده و
سرمایهگذاریهای جدیدی نیز آغازشده است

میدهد.

صنعت راهبُردی اســت ،زیرا دربردارنده ابعاد

کاالی مصرفــی و بــادوام خانــواده را تأمیــن
میکند و تأثیر بســزایی در تســهیل امر ازدواج

و تشکیل خانواده دارد.

اشتغال  ۳۰۰هزار نفر در
صنعت لوازمخانگی

اداری وزارت صمــت توضیــح داد :در ارتبــاط با

تــا بتوانیــم بــه میــزان مطلوبــی بــه صــادرات
کنیم.

تالش برای استفاده از دانش
روز در تولید لوازمخانگی

وی

هوشمندســازی،

دانشبنیــان

کــردن

لوازمخانگــی ،اســتفاده از صنعــت چهــارم و یا

شــکر اللهــی تأکیــد کــرد :در ایــن صنعت

هــوش مصنوعــی و کمــک گرفتــن از صنعــت

هســتیم بهطوریکــه اکنــون نزدیــک بــه ۳۰۰

لوازمخانگــی را از دیگر برنامههای این صنعت

شــاهد ســطح اشــتغال و کارآفرینــی خوبــی

هــزار نفــر به طور مســتقیم و غیرمســتقیم در
نظــام تولیــد و توزیــع این صنعت مشــغول به
فعالیت هستند.

مدیــرکل دفتــر صنایــع لوازمخانگــی

و اداری وزارت صمــت بــا اشــاره بــه مســیر

تحــول در دولــت بیــان کــرد :ایــن دولــت یــک
دولــت بــازار ســاز اســت؛ بهعبارتدیگــر بــه

دنبــال تولیــد بیهــدف نیســتیم و نقشــه راه
صنعــت لوازمخانگــی و گوشــی همــراه داخلی

از طریــق ارتبــاط با اندیشــکدههای راهبردی و
شرکتهای برتر در حال آمادهسازی است.

میکروالکترونیک برای کمک به هوشمندسازی
برشمرد.

نیــاز بــازار داخلی از دیگر برنامههای این دفتر
تخصصی محسوب میشود.

وی گفــت :بــر اســاس تأکیــد مقــام معظم

رهبــری کــه فرمودند «مونتــاژ و درصد باالی آن
همان واردات اســت»؛ اســتراتژی عمده کشــور
تاکنــون در صنعــت لوازمخانگــی اســتراتژی

جایگزینــی واردات بــوده اســت؛ ایــن مهــم تــا

گفــت :در ایــن بــاره اهدافــی ماننــد رقابــت در

وجود آمدن انحصار در این صنعت نیستیم.

محقــق ســازد ،امــا بــه نظــر میرســد بهواســطه
ایجادشــده ،حالتی شــکلگرفته است تا بهجای
استراتژی جایگزینی واردات به سمت استراتژی

پنجــره مشــترک دانــش فنــی در ایــن صنعــت

شــکراللهی بــا اشــاره به اهمیــت حمایت

حرکــت کــرده و بتوانیم فرصــت چرخه یادگیری

کــرد :مادامیکه زنجیره ارزش بخواهد در این

حالت مونتاژ به تولید سوق پیدا کرد که چرخه

از قطعهســازی در صنعــت لوازمخانگی عنوان
صنعت شــکل گیرد ،قطعهسازی بهطور یقین

کمککننــده خواهــد بــود و ایــن مهــم یکــی از

برنامههای اساسی این صنعت است.

محصول قرار بگیریم.

امضای چند تفاهمنامه با
سازمان ملی استاندارد

شــکراللهی تصریــح کــرد :در کشــور برای

هــر محصــول لوازمخانگــی  ۱۰تــا  ۱۲واحــد

تولیدکننــده وجــود دارد کــه در حــال رقابــت

بــا یکدیگــر هســتند و ایــن موضــوع بهمنزلــه
فرصت برای کشــور تلقی میشــود و در حوزه

شفافســازی جریــان تولیــد و توزیــع و تأمیــن

بلوغــی کــه در بخشهــای مختلــف صنعــت

صنعتــی رقابتی داشــته باشــیم و بــه دنبال به

بتوانیم در مســیر رضایت مشــتری نســبت به

تعدادی تفاهمنامه در حال آماده شدن است

وی توجه به کیفیت را عمده مسائل این

عیــن ماندگاری تعریفشــده اســت تــا بتوانیم

رضایــت مشــتری ملــی را راهانــدازی شــود تــا

شــکراللهی گفــت :پویــش کاهش قیمت

تمامشــده ،افزایــش عمــق ســاخت داخــل،

را گســترش دهیــم؛ زیــرا هنگامــی میتــوان از
یادگیری در کشور گسترش پیدا کند.

مدیــرکل دفتــر صنایــع لوازمخانگــی و

اداری وزارت صمــت در ارتبــاط بــا ابزارهــای

اجتماعی خود آشناتر ،با اتخاذ سیاست رقابت اصولی میان

دو بخــش تولیــد و توزیــع ،رقابــت درونبخشــی و اســتفاده

بهموقــع از اهــرم واردات ،قیمتگــذاری کاال و خدمــات را
واقعی کنیم.

ترجمه :محمود نواب مطلق
شــرکت کرهای سامســونگ برای آنکه در آزمایشــات مربوط
بــه روشــنایی تلویزیونهــای تولیــدیاش امتیــاز بیشــتری

۹۵ب» آن بــه عنــوان مدلــی
کســب کنــد در مدل«کیــو اِن
ِ

بسیار پیشرفته ،میزان روشنایی را به طور موقت افزایش
دادهاست.

چنــد سالیســت میــزان روشــنایی تلویزیونهــا از

مالکهــای مهــم ســنجش کیفیــت آنهــا محســوب میشــود.

نشانهای «سونی ،اِل جی ،پاناسونیک و سامسونگ» دراین
زمینــه بــرای باالبــردن میزان روشــنایی تلویزیونهــای تولیدی
خــود بــه نقطــه اوج در رقابتــی تنگاتنــگ بهســر میبرنــد .در
حقیقــت در صفحــات بــزرگ تلویزیونــی و یــا پردههای بزرگ

ســینمایی بخشــهای کوچکــی از تصویرانتخــاب میشــود و
میــزان روشــنایی آن بخشــها به صورت ویژه بــاال میرود .به

عنــوان مثــال درخشــش نور خورشــید در آب و یا درخشــش
اشــعههای لیــزر در ایــن بخشــها به نمایش میآیــد تا میزان

کارایی صفحه نمایشگر باال نشان داده شود.

براســاس ادعــای تارنمــای تخصصــی «فــات پَنِــل اِچ دی»
سامســونگ در ایــن مــورد بــه دروغ ظرفیــت واقعــی صفحــه

نمایشــهای خود را باال بردهاســت .میزان روشــنایی صفحات
نمایــش تلویزیونهــا معمــوال براســاس میــزان روشــنایی یــک
مســتطیل کوچــک ســفید روی  ۱۰درصــد از صفحــه نمایــش
روشنایی را در این منطقه اندازه میگیرد معین میشود.

تارنمــای تخصصی «فالت پَنِل اِچ دی» دراین خصوص

غیراســتاندارد کــه  ۹درصــد از صفحــه نمایــش را اشــغال
کردهاســت بهطــور ناگهانــی میــزان روشــنایی از ۲۳۰۰نیــت

بــه  ۱۳۰۰نیــت ســقوط کــرد؛ ایــن میــزان روشــنایی هرگــز

بــرای صفحــه نمایــش در طوالنــی مدت میســر نبودهاســت.
سامســونگ در پاســخ بــه ایــن خبرنــگاران گفــت« :مــا

توانســتهایم نــرم افزارپیشــرفته و بــهروزی تولید کنیم که به
صورت خودکار متناســب با اندازه صفحه نمایش در شــرایط
گوناگــون میــزان روشــنایی را تنظیــم میکنــد ».بدین ترتیب

تلویحــا موضــوع دســتکاری صفحــه نمایش هنــگام آزمایش

تأئید میشود.

در سال  )۱۴۰۱( ۲۰۲۲برای دومین باراست که سامسونگ
بــه ایــن قبیــل اقدامــات متهــم میشــود .در اوایــل مــاه
مارس(اســفند )۱۴۰۰گوشــی هوشــمند پیشــرفته تولیــدی

ایــن شــرکت مــدل «اِس »۲۲نیزهنگامیکــه بــا ابزارهــای
اندازهگیــری ســرعت معمولــی ماننــد «۳دی مــارک یا گیک

بِنــچ» ســنجیده میشــدند ســرعت بســیار باالیــی از خــود
نشــان میدادند اما هنگامیکه ســرعت آن با ســایر ابزارها
اندازهگیــری شــد و یــا زمانیکه با انواع بازیها آزمایش شــد
ســرعتش به نصف رسید.

بــا مشــاهده ایــن امــر تارنمــای «گیــک بِنــچ» مــدل
«اِس »۲۲گوشــی سامســونگ و ســه مــدل قبــل از آن را از

صفحه خود حذف کرد .در این مورد نیز توجیه سامســونگ
بــرای افــت ســرعت گوشــی جدیــدش اســتفاده از نــرم افــزار

پیشــرفتهای بهمنظور تنظیم خودکار سرعتگوشــی با هدف
جلوگیــری از داغشــدن آن بــود .این درحالیســت که همگان

۹۵ب» تلویزیــون
مدعــی اســت مــدل پیشــرفته «کیــو اِن
ِ
سامســونگ بــا تشــخیص موقعیــت آزمایــش میتوانــد بــه

معموال همه گوشیها با این مشکل مواجه هستند و معموال

نشــان دهــد .ایــن درحالیســت کــه در بلندمــدت ایــن میزان

گذشــته تعــداد دیگــری از نشــانهای گوشــی هوشــمند نیــز

بــود و صرفــا برای مرحله آزمایش و کســب امتیاز بیشــتراین

«شــیامی» در ســال«،)۱۴۰۱( ۲۰۲۲وان پــاس» در ســال
 )۱۴۰۰(۲۰۲۱و«هوآوی و اُپُو» در سال .)۱۳۹۷(۲۰۱۸

صــورت موقتــی تــا  ۸۰درصــد میــزان روشــنایی خــود را بــاال

روشــنایی بــه آن لطمــه میزنــد و قــادر به حفــظ آن نخواهد
کار انجام میشود.

خبرنــگاران دانمارکــی متوجــه شــدند دریــک مســتطیل

میداننــد موضــوع داغ کــردن گوشــی تنها یک بهانه اســت و

اســتفاده از تراشــههای الکترونیکــی تولیــد گرمــا میکند .در
بــه ایــن قبیــل رفتارهــای ناشایســت متوســل شــده بودنــد.

منبع :لوموند

رتبهبندی کنیم؛ یعنی قرار است یک سیستم

لوازمخانگی نیز همین موضوع صدق میکند.

مرحلــهای میتوانســت اهــداف ایــن صنعــت را

صنعــت در تدویــن ســند راهبردی برشــمرد ،و

برنامــه بــرای کیفیــت ایــن اســت کــه بتــوان

از جملــه آمــوزش قانــون و آییننامههــای نظــام صنفــی،

سامسونگ به دستکاری در تلویزیونهایش متهم شد

قزاقســتان و ســند همکاریهــای آموزشــی از

گفــت :همــکاری در حــوزه اســتخراج و

موســس اتحادیــه اقتصــادی اوراسیاســت .در

اصوال اجتماعی وســیعی هســتند .این نهادها از سوی خود

مجــوز کســب ،قانــون بــه حــوزه بنگاههــای اقتصــادی وارد

بــه کمــک ابزار ســنجهای که میــزان «نیت» ،واحد ســنجش

و اداری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،برای

• شناخت بازارهای هدف و شناسایی فرصتهای تجاری

چشمداشــتی خالصانه چرخ اقتصاد کشــور را گردانده اند.

در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا ،بــا

ایــنرو عراقیهــا با فشــار ترکهــا واردات تخم

مقــام معظــم رهبــری مــی فرمایــد :اصناف همــواره با

• کمک به انجام فعالیتهای تبلیغاتی

بــه عــاوه اینکه اتــاق اصناف میتوانــد اقدامات مؤثری

وی ادامــه داد :ترکیــه همه روزهای ســال

را در  3مــاه تابســتان تهیــه و تامیــن کنیــم از

• ارائه خدمات مشاورهای و اطالعاتی به مجموعه

• کمک به رشد اقتصادی و صادراتی صنف

میکند .همچنین در این رابطه حمید کاشانی

میتوانــد نیــاز عــراق را تامیــن کنــد ایــن در

اســام کاســب را بــه حبیــب خــود تعبیــر کــرده اســت.

• کمک بـه بهبود قوانین و مقررات

اکنون با ســازمان ملی اســتاندارد پیشنویس

تــا بحــث استانداردســازی و سیســتم رضایــت
مشــتری بــه رتبهبنــدی شــرکتها و واحدهــا
بیانجامد.

وی افــزود :بــرای تحقق تولید محصوالت

باکیفیــت در صنعــت لوازمخانگــی بــه نظــر

میرســد بتوان سیســتم رضایت مشــتری ملی

و رتبهبنــدی را تــا پیش از نیمه نخســت ســال
راهاندازی کرد.

مدیــرکل دفتــر صنایــع لوازمخانگــی و

اداری وزارت صمــت بیــان کــرد :ســال گذشــته
درمجمــوع نزدیــک بــه  ۳۰۰میلیــون دالر
لوازمخانگــی بــه کشــورهای منطقه و اوراســیا

صادرشــده اســت و در سهماهه امسال نیز در
این حوزه صادرات خوبی داشتیم.

شــکراللهی ادامــه داد :هدفگذاری برای

توســعه صادرات لوازمخانگی دور از دســترس

نیســت ،زیرا واحدهای خوبی در کشــور وجود
دارد که به سمت تحقیق و توسعه ،برندسازی
و توسعه بازار سوق پیدا کردهاند.

رئیس اتاق تهران :نباید فاصله ارز نیما با بازار آزاد زیاد شود
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهران ضمن تشــریح اثــرات تخریبی

دیوان ساالری و بوروکراسی در اقتصاد کشور بود ،زیرا دولت

مراقب باشد تا در گرداب دولت قبل گرفتار نشود و فاصله

گســترش داد و قیمــت دســتوری بر کاالها ایجــاد کرد که این

ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــر اقتصــاد کشــور ،گفت کــه دولت باید
میان ارز نیما و بازار آزاد افزایش نیابد.

بــه گــزارش مهــر ،مســعود خوانســاری روزگذشــته در

ســی و چهارمیــن جلســه هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی

تهــران اظهــار کــرد :مهمترین اقدام دولت در دو ماه گذشــته

تصمیم جســورانه دولت برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و تک
نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود .خواستهای که بخش
خصوصــی و اتــاق بازرگانی طی  ۴ســال مــدام پیگیر آن بود،

اگرچه دیرهنگام اجرا شد ،اما گام خوبی برداشته شد.

قصــد کنتــرل قیمت ارز را داشــت بنابراین شــبکههای خود را
موضوع باعث وارد شدن لطماتی بر صنعت شد .به نحوی که
در ســالهای گذشــته رشــد صنعتی ما کاهش یافت و نسبت

سرمایه گذاری به استهالک منفی شد.

خوانساری گفت :از سویی دیگر به دلیل محدودیتها

در یــک ســال شــاید حــدود  ۲۰۰بخشــنامه توســط بانــک

مرکزی و دســتگاههای وزارت صمت ابالغ شــد که همه اینها
صادرکنندگان را دچار مشــکل کرد و صادرکنندگان خوشنام
تقریبــا ً دســت از کار کشــیدند و عمــا ًباعــث شــد صــادرات

رئیــس اتــاق بازرگانــی افــزود :بعــد از خــروج آمریــکا از

مــا کاهــش یابــد در حالــی که با توجه بــه افزایش قیمت ارز

ســعی کــرد کــه نــرخ ثابتــی را برای قیمــت ارز در نظــر بگیرد

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهران اظهار کــرد :تصمیم دولت

برجام ،نوسانات شدیدی در قیمت ارز به وجود آمد و دولت
و لذا در آن سال نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی را در نظر گرفت.

صادرات میتوانست افزایش یابد.

بــرای حــذف ارز ترجیحی بســیار به جا بــود و انتظار میرفت

وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قیمــت واقعــی

دوســتان دولــت و کســانی کــه اعــام میکردند کــه با دولت

دالر ثبــت ســفارش صــورت گرفت ،در صورتی که بیشــترین

میآمد پشتیبانی نشد .اما بخش خصوصی و اتاق بازرگانی

نبــود ،بالفاصلــه تقاضا افزایش یافــت و بیش از  ۸۰میلیارد
تقاضای ارز در سالهایی که حتی وضعیت ارزی خوبی هم

داشــتیم  ۵۰میلیارد دالر بیشــتر نبود .بنابراین این مســئله
نشان میدهد که قیمت تعیین شده برای ارز کاذب بود.

همــراه هســتند ،از ایــن طــرح پشــتیبانی کننــد کــه بــه نظــر
از این طرح استقبال کرد و پشتیبانی نیز خواهیم کرد ،زیرا

دولــت چــارهای بــه غیــر از ایــن کار نداشــت تــا با تــک نرخی
کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در مدت چهار

وی با بیان اینکه یک هشدار الزم است که به دولت داده

شــد ،گفــت :اختصــاص ارز  ۴۲۰۰تومانــی باعث هــدر رفتن

نشــود ،گفــت :دولــت گذشــته ارز را تثبیــت کرد و بــا توجه به

ســال لطمــات زیــادی از ایــن تصمیــم بــه اقتصاد کشــور زده

میلیاردهــا دالر شــد .همچنیــن قاچــاق معکــوس کاال بــه
کشــورهای همســایه یکی از زیانهای تخصیص این نوع ارز
به واردات بود .نفوذ کاالهای تولیدی با ارز  ۴۲۰۰تومانی در

بازار آزاد هم از دیگر مضرات ارز ترجیحی بود.

وی افزود :همچنین یکی از اثرات تخریبی دیگر گسترش

شد تا دولت در گردابی که دولت گذشته دچار آن بود ،گرفتار
قیمت واقعی ارز ،روز به روز فاصله قیمت ارز تثبیتی با قیمت
ارز واقعی بیشتر میشد .بنابراین اگر قرار است ارز مورد نیاز

واردکنندگان از طریق سامانه نیما تأمین شود باید مراقب بود

که تا فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد نشود و دوباره یک
قیمت ثابتی برای ارز در نظر گرفته نشود.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
خبـــــــــــــــــر

احتمال بازگشت اروپا
به عصر زغال سنگ
ادامه از صفحه 1

شرکت  Eniایتالیا گفت که توسط گازپروم روسیه

به آنها گفته شــده اســت که تنها بخشــی از درخواســت
خود برای تامین گاز در روز دوشــنبه را دریافت خواهد
کــرد .ایــن اقدامــات ،ایــن کشــور را بــه اعــام وضعیــت

هشــدار نزدیکتــر میکنــد تــا اقدامــات مــورد نیــاز برای
صرفهجویی در مصرف گاز را آغاز کند.

آلمان که این کشور هم جریان گاز کمتر از روسیه

را تجربه می کند ،روز یکشنبه آخرین برنامه خود برای

افزایــش ســطح ذخیرهســازی گاز را اعــام کــرد و گفــت
کــه میتوانــد نیروگاههــای زغالســنگ را که قصد حذف

تدریجی آنها را داشت ،دوباره راهاندازی کند.

رابرتهابــک ،وزیــر اقتصــاد ،یکــی از اعضای حزب

ســبز کــه برنامــه تــرک ســریعتر مصــرف زغال ســنگ که

گازهــای گلخانــهای بیشــتری تولیــد میکنــد را داشــت،

گفــت« :ایــن دردناک اســت ،اما در این شــرایط کاهش

مصرف گاز یک ضرورت محض است».

او گفــت" :امــا اگــر مــا ایــن کار را نکنیــم ،در ایــن

صورت با این خطر مواجه میشویم که انبارها در پایان
سال و نزدیک فصل زمستان به اندازه کافی پر نیستند

و سپس در سطح سیاسی قابل باج گیری هستیم".

روســیه روز دوشــنبه انتقــادات قبلی خــود را تکرار

کــرد؛ اروپــا پــس از اعمال تحریمهای غرب در پاســخ به

حملــه مســکو بــه اوکرایــن و تحریــم مســیر ترانزیت گاز

بــه اروپــا و همچنیــن صادرکننــده بزرگ گنــدم باید خود

را سرزنش کند.

قــرارداد گازی مــاه اول هلنــد ،معیــار اروپایــی ،در

روز دوشنبه حدود  124یورو ( 130دالر) در هر مگاوات
ســاعت (مــگاوات ســاعت) معاملــه میشــد کــه نســبت

بــه اوج  335یورویــی ســال جــاری کاهــش داشــت .اما

همچنان بیش از  300درصد نسبت به سطح یک سال
قبل و قبل از شــروع افزایش قیمتها ،افزایش داشــته
است.
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رهبر :برنامه دشمن تضعیف ایمان و امید مردم و القاء بنبست
و کارنابلدی مسئوالن است
بیانــات رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار
دســتاندرکاران کنگره ملی شــهدای عشــایر که

 ۲۲خــرداد  ۱۴۰۱برگــزار شــده بــود ،روز گذشــته

و دفــاع مقــدس را جلــوهی دیگــری از وفــاداری

غافل و ناآگاه باشد.

بــا اســتفاده از آن عنصــر حیاتــی ،انقــاب را بــه

تضعیــف امیــد و خوشبینی به آینده کشــور را از

در محــل برگــزاری ایــن همایــش در شــهرکرد
حضــرت آیــتهللا خامنهای در ایــن دیدار با

پیــروزی رســاند و پــس از انقــاب نیــز در مقابــل

ذخایــر کشــور ،برگــزاری ایــن کنگــره را فرصتــی

مرتجــع از صدام به منظور از پا درآوردن انقالب،

اشــاره بــه تعبیر امــام بزرگوار از عشــایر بهعنوان
مناســب بــرای توجــه و آشــنایی مــردم بــا عشــایر

دانســتند و گفتنــد :امــروز تکیــه بدخوهــان ایران

و اســام بــه جنگ نرم اســت بنابرایــن همه آحاد
ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی
نیــاز دارنــد البتــه در کار فرهنگــی همچــون تولید
فیلــم و کتاب بایــد بازخورد و تأثیر تولیدات مورد

توجه و اندازهگیری قرار بگیرد.

رهبر انقالب با اشــاره به ایســتادگی عشایر

در مقابــل تالشهــای پــر شــمار بیگانــگان در

طــول دو ســه قرن گذشــته ،گفتند :هــدف از این
تالشــها وادار کردن عشــایر به خیانت به کشور و
اقداماتــی همچــون تجزیــه و جنگ داخلی بود که

هرگــز موفق نشــدند ،بنابراین عشــایر ایران جزو
وفادارترین قشرهای ملت هستند.

ایشــان فــداکاری عشــایر در دوران انقــاب

انبوه پشتیبانیهای قدرتهای بیگانه و دولتهای

موجب مصونیت و حفظ کشور شد.

حضرت آیتهللا خامنهای شهیدان را مظهر

زیبــا و بــا شــکوه ایمــان ِ دینی خواندنــد و با تأکید
بــر نقــش منحصر بفرد انگیزه دینی در مجاهدت
رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانوادههای

شــهدا ،گفتنــد :البتــه بعضیها که ســر و کاری با

دیــن ندارند بهدنبال دســت بــردن در انگیزههای
دینــی شــهدا و رزمنــدگان هســتند امــا نبایــد
انگیزههــای عزتمندانه شــهدا را به چیزی کمتر از

انگیزه دینی و کسب رضای خداوند فروکاست.

ایشــان از مهمتریــن ابعــاد جنــگ نــرم را

دینــی انجــام میشــود ،متکــی بــه یــک انگیــزه

خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد :رزمنــدگان ما در
شــرایطی وارد میــدان رزم شــدند کــه بر اســاس

محاســبات عــادی امیــدی بــه پیــروزی وجــود

نداشــت امــا در اثــر آن مجاهدتهــای امیدوارانه،
جنــگ بــا عــزت جمهــوری اســامی و منکــوب
ســختترین شــرایط نیــز بایــد بــه کمــک الهــی و
رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیتها

و خدمــات بســیج در بخشهــای عشــایری،
شناســایی و رفــع مشــکالت عشــایر بهویــژه

امــاک در اجــرای مصوبــات ســران قــوا در

مســتاجر واجد شــرایط در تهــران  ۱۰۰میلیون

از ســوی وزارت راه و شهرســازی پیشــنهادات

حــوزه مســکن خواســتار همــکاری مشــاوران

از الزامــی شــدن کــد رهگیــری بــرای تمامــی
بودن معامالت خبر داد.

قاســمی در ساختمان دادمان با اصناف حوزه
مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.

او در ایــن نشســت توضیــح داد :نــرخ

اوکراین گفت که خطوط لوله این کشور میتواند

کمک کند .مســکو قبال ً گفته بود که نمی تواند بیشــتر
از طریق خطوط لوله ای که اوکراین قبال ً آن را مسدود

و  ۱۳درصد از ســوی مردم پرداخت میشــود.

گاز اروپــا همچنــان در حــال پــر شــدن اســت  -البتــه با

ایشــان درس مهــم شــهیدان را درس امیــد

که برخی مســتاصل هســتند کمک کنند و در

سود تسهیالت ودیعه اجاره مسکن  ۱۸درصد

اروپایــی بودنــد کــه گفتنــد حجم گاز روســیه را کمتر از

چه نداند به سود دشمن کار میکند.

وزیر راه و شهرســازی در نشســت با اصناف

رقــم ایــن تســهیالت را بــرای خانوارهــای

مســکن بــرای کنترل بازار مســکن بعد از اخذ

میــزان قــرارداد شــده دریافــت میکننــد .اگرچــه ذخایر

مســئوالن بیاعتقــاد یــا بدبیــن کند ،چــه بداند و

بانکــی پیشبینــی شــده که پرداخت میشــود

مصوبــه مســتاجران میتواننــد در واحدهــای

نکرده است ،پمپ کند.

تضعیف ،یا مردم را به تالشها و برنامهریزیهای

صمــت بوده اســت .امــا به دلیــل اتفاقاتی که

تا پنج سال طول بکشد تا به سطوح پایینتر بازگردد.

 Eniو شرکت آلمانی  Uniperاز جمله شرکتهای

کس مردم را از آینده ناامید ،یا ایمانهای مردم را

او از موجران و مالکان درخواست کرد تا

به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،رستم

بــه پــر کــردن شــکاف عرضــه از طریــق نــورد اســتریم 1

جمله کارهای بدخواهان ایران اســت و امروز هر

کاهش  ۵درصدی سود وام ودیعه مسکن

قــوا در خصــوص ســاماندهی بــازار مســکن

روز دوشنبه ادامه داشت.

و اینکه مســئوالن اداره کشــور را بلد نیســتند از

کشــور علیــه دیــن ،ســنتها ،مقدســات و شــعائر

کشــور خواندنــد و افزودنــد :امــروز هــر کاری در

مارکوس کربر ،مدیر اجرایی بزرگترین تولیدکننده

نــورد اســتریم  ،1مســیر اصلــی تامین کننــده بزرگترین

و خاطرنشــان کردند :القاء بیآیندهگی ،بنبست

همت خود امیدوار بود.

معامــات مســکن بهعنــوان شــرط قانونــی

اقتصــاد اروپــا ،همچنان با حــدود  40درصد ظرفیت در

جملــه مؤلفههــای جنگ نرم علیه ملت دانســتند

خامــوش یــا تضعیــف کــردن انگیزههــای دینی در

پر کردن موجودیها به آرامی

جریــان گاز روســیه بــه آلمــان از طریــق خــط لوله

رهبــر انقــاب ،تضعیــف ایمــان دینــی،

شــدن متجــاوزان خاتمــه یافــت و ایــن یعنــی در

خصــوص ســاماندهی بــازار اجــاره شــد و

برق آلمان ، RWEگفت که قیمت برق ممکن است سه

ممکــن اســت عامل انجــام آن کار از این واقعیت

آنان دانســتند و خاطرنشــان کردند :عامل اصلی ِ
وحــدت ،پیشــرفت و از خودگذشــتگی مــردم از
جمله عشایر ،عامل «دین» بود که امام بزرگوار

منتشر شد.

سیاســی و مــورد اســتفاده دشــمن اســت اگرچــه

اســت که  ۵درصد این  ۱۸درصد با سوبســید

از طریق این روش پیشبینی میشود تا بین
 ۸۰۰هــزار تــا یک میلیــون خانوار مســتاجر از

تسهیالت ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.

عضو کابینه دولت ســیزدهم با یادآوری

اینکه برای تســهیالت ودیعه مســکن از ســوی

دولــت  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالــی

تومان در سایر کالنشهرها و مراکز استانها
 ۷۰میلیــون تومــان و در ســایر شــهرها ۴۰

میلیون تومان برشمرد.

قاســمی ادامــه داد :مصوبــات ســران

و اجارهبهــا مصــوب شــده اســت و طبــق ایــن
مســکونی که ســکونت دارند ســاکن باشــند و

موجران نیز نهایت همکاری را داشــته باشــند
و حداکثر در تهران و سایر کالنشهرها تا ۲۵

درصد و در سایر شهرها تا  ۲۰درصد افزایش
نرخ اجارهبها را مجاز هستند

در کشــور بــه دلیــل گرانیهــای اخیــر رخ داد
و بســتههایی را بــه مجموعــه حاکمیــت ارایــه
کردیــم تــا مشــکالت و معضــات موجــود را تا

جایی که ممکن اســت در خصوص مشــکالت
مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.

در شرایط حاکم کشور به مردم و مستأجرانی
اجــرای مصوبــه ســران قــوا همــکاری الزم را
داشته باشند.

وزیــر راه و شهرســازی ضمانــت اجرایــی

مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی

وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد:

بــازار مســکن دســتگاه قضایــی عنــوان کــرد و

دیگــر پیشــنهادهای وزارت راه و شهرســازی

شــوراهای حــل اختــاف و در نهایت دســتگاه

چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص
در خصــوص ســاماندهی بــازار مســکن که در

اختیار دولت است تصمیمگیری میشود

قاســمی در این حال نشســت با اتحادیه

مشــاوران امــاک و اصنــاف ایــن حــوزه را مهــم
خوانــد و گفــت :نماینــدگان و اصنــاف حــوزه

تاکیــد کــرد :در مصوبــه اعالم شــده اســت که

قضایــی در خصــوص بــروز اختــاف همــکاری

داشــته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر

با توافق مشکالت احتمالی را حل کنند.

قاســمی ادامه داد :چنانچه معامالت در

ســامانه امالک و اسکان ثبت نشود به عنوان

خانه خالی تلقی خواهد شد .تاکنون بیش از

او با تاکید بر اینکه مقرر شــده اســت تا

مسکن و مشاوران امالک در نشست مشترک

منتقــل شــود و همــه معامــات در ســامانه

مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار

امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از

اجارهبها و همچنین تداوم اســکان مســتاجران

بودن خانه خود اعتراض داشــتند که در حال

ارائــه کــد رهگیری بــه وزارت راه و شهرســازی

امــاک و اســکان ثبــت و قابل پیگیری باشــد،
اعــام کرد :موضــوع اجاره و ارایه کد رهگیری

بــا صنــف اتحادیــه امــاک و زیــر نظــر وزارت

قــول دادنــد تــا کمکهــای الزم را بــرای اجــرای
اجارهبها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف

در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.

 ۶۰۰هزار خانه خالی شناســایی و به ســازمان
این تعداد معرفی شده  ۶۰هزار نفر به خالی
بررسی اعتراضهای موجود هستیم.

هدفگــذاری اتحادیــه اروپا و تا اکتبر (آبان)  80درصد و
تا نوامبر(آذر) 90درصد پر بودند.

وزارت اقتصاد آلمان گفت که در صورتی که عرضه

گاز بــه ســطوح بحرانی برســد بازگردانــدن نیروگاههای
زغــال ســنگ میتوانــد تــا  10گیــگاوات ظرفیــت اضافــه

تکذیب خاموشی

همچنیــن بحــث ممنوعیــت واردات کره مطرح

دولــت قبــل بودنــد کــه علیرغــم تــاش دولت

تغییر یافت؛ سیاستی نخ نما شده ای که اکثر

نیــز تکذیــب و اعــام کردند کــه واردات ممنوع

ایــن شــرایط نــه تنهــا در دولــت قبــل بلکه در

پیش می گیرند در واقع به مرگ می گیرند که

شــد که مســئوالن وزارت صمت این مســاله را

کنــد .قانــون مربــوط به این حرکت قرار اســت  8ژوئیه
در کنار تغییر به زغال سنگ ،جدیدترین اقدامات

دیگــر مــردم بــه آن عــادت کــرده اند .هرســاله

بــازار نایــاب شــده بود .در همیــن حین بود که

آینده شــروع میشــود تا صنعت را به مصرف گاز کمتر

حرفهــای ضــد و نقیضــی از عــدم قطعــی برق

کشــاورزی و منابــع طبیعی کشــور درباره توان

بــازار گاز آلمــان ،از طریــق وامدهنده دولتی  KfWبرای

بــه گــوش می رســد و هر ســاله دولتمردان آن

نظر تکنولوژی و فنی و هم از نظر تولید شــیر

شــرکت آلمانــی  RWEروز دوشــنبه اعــام کرد در

پاییــن آمــده و کــم کــم اعــام مــی کننــد ٬اگــر

دولــت اجــازه صادرات شیرخشــک بدهد تولید

نخواهیم داشت.

کــردن شــیر ،بــه تولیــد شیرخشــک و خامــه

انجــام اســت؛ آنهــم در شــرایطی کــه کــره در

آلمان شــامل سیســتم حراجی اســت که در هفتههای

پیــش از رســیدن بــه پیک مصرف در تابســتان

موسی رهنمایی ،قائم مقام وقت نظام صنفی

تشــویق کنــد .تمهیدات ســریعتر کمک مالــی به اپراتور

و عــدم ارائه جدول خاموشــیها توســط دولت

کشور برای تولید کره گفت« :کشور ما هم از

را تکذیــب مــی کنند؛ اما بــه مرور از گرده خود

قادر به تأمین کره مورد نیاز داخل اســت .اگر

شــرایط اینگونــه یــا آنگونــه باشــد قطعــی بــرق

کــره نیــز افزایش مییابد چون از محل خشــک

نایابی کره

می رسیم و از خامه استحصالی نیز کره تولید

نیــروگاه زغالســنگی  300مگاواتــی ( )MWرا تمدیــد
کند.

روسیه ،غرب را مقصر میداند
دولــت اتریــش روز یکشــنبه با شــرکت Verbund

موافقــت کــرد تــا در صــورت مواجهــه بــا وضعیــت

اضطــراری انــرژی ،یک نیروگاه گازی را به زغال ســنگی
تبدیــل کنــد .شــرکت OMVروز دوشــنبه اعالم کرد که

اتریش قرار است نصف مقدار معمول گاز را برای روز
دوم دریافت کند.

شــهریور ماه ســال  ۹۹بود که صحبت از

میشــود ».حاال پس از گذشــت  ۲سال از این

موضــوع طعم شیرخشــک در کرههای مصرفی

بــرای زیــر بــار نرفتــن در واقعیــت رخ داد.
دولتهــای پیــش و پــس از آن نیــز رخ داده و
خواهد داد.

حاال در دولت ســیزدهم نیز مدتهاست

اخبــار متعــددی از افزایــش قیمــت بنزیــن و
آزادســازی آن بــا نرخهــای متفــاوت بــه گــوش

مــی رســد و دولتمــردان ســیزدهم نیــز ماننــد
پیشــینیان خود از این موضوع ســرباز می زنند

و از ســخنگوی دولــت تــا وزیــر و معاونتهــا

بــرای چندمیــن بــار افزایــش قیمــت بنزیــن را

تکذیــب کــرده و آن را شــایعه خوانــده انــد و
اعالم کردند که تاکنون هیچگونه ابالغیهای از

طــرف دولــت اعــام نشــده و در قانــون بودجه
نیــز پیشبینــی افزایــش نرخ بنزیــن و نفتگاز

و دیگــر فرآوردههای نفتی مرتبط با این حوزه،

افزایــش  ۲برابــری قیمــت کــره به میــان آمد و

ســر و صدای زیادی به پا کرد؛ چراکه براســاس

کشور نیز به وضوح احساس می شود و خبری

تصمیمــات کارگــروه تنظیــم بــازار نــرخ مصوب

از کرههای وارداتی نیست.

کــره داخلــی  ۱۰۰گرمــی  ۸هــزار تومــان و هــر

انتظار برای تغییر قیمت بنزین

مدتهــا حرف از افزایش قیمت بنزین تا

کیلوگــرم کــره داخلــی  ۸۰هــزار تومــان اســت.

مــوارد یــاد شــده تنهــا بخشــی از تکذیبیههای

بــه نــرخ  ۲۰هــزار تومــان در اذهــان عمومــی

انجام نشــده اســت؛ اما از قدیم گفته اند« :تا
نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها».

ســقف  ۲۵هــزار تومــان در میان بود و ســپس

دولتهــا بــرای افزایــش قیمــت هــر کاالیی در
به تب راضی کنند.

امــا حــاال شــنیدهها حاکــی از رونــدی

دیگــری در افزایــش قیمــت بنزیــن دارد؛ گویــا
مقرر شــده اســت که  ۶۰لیتر اول اســتفاده در

مــاه بــا همــان نــرخ  ۱۵۰۰تومــان ارائــه شــود و
 ۶۰لیتــر دوم بــا نــرخ آزاد کنونــی یعنــی ۳۰۰۰

تومــان و از آن بــه بعــد نرخ بنزیــن به  ۱۸هزار

تومــان تغییــر کنــد .این سیاســتی بــود که قرار

بــود تیرمــاه امســال اجرایــی شــود؛ امــا به نظر
می رسد ٬سیاست گذاریهای دولت سیزدهم

بــه خوبــی پیــش نمــی رود و صــدای مــردم را
درآورده اســت؛ از افزایــش حقــوق و دســتمزد
گرفتــه تــا طــرح هوشمندســازی نــان شــرایط

اجتماعــی نامســاعدی را رقــم زده اســت کــه
باعث شــده دولت در اجرای طرح بنزینی خود

عقــب نشــینی کنــد تــا در زمان مناســب و یک

صبــح دل انگیــز شــنبه رئیس دولت ســیزدهم
نیــز متوجــه افزایــش ناگهانــی و اجــرای طــرح
جدیدی شود که از آن بی خبر است.

در هلنــد مجــاز به افزایش تولید بــرای کمک به کمبود

گاز روســیه هســتند .وزیــر انــرژی هلنــد قــرار بــود در
ســاعت  1530بــه وقــت گرینویــچ در مــورد عرضــه گاز

سخنرانی کند.

یافتهاست .براساس ارقام منتشره گمرک چین

به تعبیر پوتین این مناسبات «گرم ودوستانه»

هفته گذشــته ظرفیت خود را در امتداد نورد اســتریم

تــن نفــت از روســیه خریــداری کــرده و ایــن بــه

البته جزئیات اقالم صادراتی منتشر نشدهاست.

روابط بینالمللی به معنای واقعی چند قطبی و

کاهش داد و دلیل آن نیز تاخیر در بازگشت تجهیزات

عربستانســعودی بــه عنــوان اولیــن فروشــنده

در  ۲۴فوریــه ( ۵اســفند )۱۴۰۰پکن همواره به

بانک استرالیا و نیوزلند؛ سال گذشته و قبل از

اعــام کردهاســت .براســاس اخبــار خبرگــزاری

روســیه افزایش  ۴۱/۵درصدی در ســال داشته؛

مراتــب از میــزان خریــد معمــول ایــن کشــور از

از ابتدای شروع درگیری روسیه و اوکراین

منصفانه» تأکید کردند .از آغاز درگیری روسیه

ســرویس دهــی توســط شــرکت زیمنــس انــرژی آلمان

نفــت بــه چیــن بیشــتر اســت .براســاس آمــار

مناســبتهای مختلف حمایت خود را از روســیه

مــورد امتنــاع کردهاســت .این کشــور همچنین

دیمیتری پســکوف ،ســخنگوی کرملیــن گفت" :ما

افزایــش واردت نفت از روســیه میــزان صادرات

چیــن نــو در آخریــن ایــن مــوارد چهارشــنبه

میلیون بشکه در روز بود.

رئیسجمهــور چیــن در یــک تمــاس تلفنــی بــا

تعمیر شود".

گرچه چین ۵درصد از گاز مورد نیاز خود را

والدیمیرپوتیــن همتــای روس خــود گفــت:

دو کشــور توافــق کردنــد  ۱۰میلیــارد مترمکعــب

زمینههــای حاکمیتی ،امنیتی و هرآنچه مربوط

مقامات آلمانی و ایتالیایی گفته اند که روســیه از

از روسیه وارد میکرد اما در فوریه (بهمن)۱۴۰۰

ایتالیــا کــه انتظــار مــیرود کمیتــه فنــی گاز آن روز

گاز از شــرق دور روســیه به چین صادرشــود .دو

به منافع مشــترک دو کشــور میشــود قاطعانه

روسیه به محدود کردن عرضه گاز ادامه دهد ،میتواند

گاز بــا یکدیگــر توافــق کردهاند کــه اولین آنها در

معتقد اســت« :در وضعیــت پیچیده اقتصادی

وضعیت هشدار اقداماتی برای کاهش مصرف ،از

اســتحکام روابــط اقتصــادی دو کشــور

گرفتار آن شده همکاریهای دو کشور در تمامی

افزایش تولید در نیروگاههای زغال ســنگ و درخواســت

متبلور شــدهاســت .چین اولین شــریک تجاری

این بهانه برای کاهش عرضه استفاده می کند.

سهشنبه تشکیل جلسه دهد ،اعالم کرده است که اگر

در این هفته وضعیت هشدار را ادامه دهد.

جمله ســهمیه بندی گاز بــرای کاربران صنعتی منتخب،

واردات بیشــتر گاز از ســایر تامیــن کننــدگان تحــت
قراردادهای موجود را آغاز می کند.

منبع :رویترز

«چین همچنان بر حمایت از روسیه در تمامی

کشور همچنین چندین برنامه احداث خط لوله

اصــرار مــیورزد ».کرملیــن نیــز بــه نوبــه خــود

سال )۱۳۹۸(۲۰۱۹به بهرهبرداری رسیدهاست.

که به دلیل تحریمهای غیرقانونی غرب ،جهان

همچنیــن در میــزان صــادرات چیــن بــه روســیه

مســکو اســت .روابطتجاری دو کشــور از ابتدای
ســال جــاری میــادی افزایــش قابــل مالحظهای

زمینههای انرژی ،مالی ،صنعتی ،حمل ونقل و
ســایر موارد مورد نیاز دو کشــور باید گســترش

یابد».رهبــران دو کشــور همچنیــن بر توســعه

مناسبات «نظامی و نظامی-فنی» تأکید کردند.

چیــن را بــه اقدامــات مقابلــه بهمثــل در ایــن

رهبــران دوکشــور بــر« بنــای یــک نظــام

خصــوص در صــورت «حمایــت از حملــه بــه
منبع :روزنامه تریبیون

اوکراین» تهدید کرد.

و اوکرایــن چیــن از بکارگیری لفظ حمله در این
در رســانههای مجــازی خــود محتویــات مــورد

عالقه کشــورهای غربی در مورد روســیه را نیز

حذف میکند .چین ضمن به رسمیت شناختن

حاکمیــت اوکراین بر وجود دغدغههای قانونی
روســیه در حــوزه امنیــت ملــی تأکیــد میکند و

معتقد اســت عامــل اصلی این درگیــری را باید
در آمریکا و اهداف توسعهطلبانه ناتو جستجو

کرد .کشورهای غربی به صورت مستمر در این
خصوص به چین هشدار میدهند و این کشور

را از عواقب نزدیکی با روسیه بر حذر میدارند.
بــه ویــژه آنکــه حمایــت از روســیه و ریاســت

جمهــوری آن در بیاثــر کــردن تحریمهــا نقش
اساســی ایفــا میکنــد« .آنتونی بلینکــن» وزیر

امورخارجه آمریکا در نیمه مارس (اسفند)۱۴۰۰
گفــت« :ما نگران هســتیم که چیــن قصد دارد

مســتقیما به روسیه و با اســتفاده از تجهیزات

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

تجهیــزات را پــس بدهنــد کــه بایــد طبــق تعهــدات آنها

۱۵ژوئن(۲۵خــرداد)

«شــی

جینپینــگ»

نظامــی در اوکرایــن کمــک کنــد ».او همچنیــن

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

گاز داریــم ،آمــاده تحویــل اســت ،امــا اروپاییهــا بایــد

نفت روسیه به چین ۱۶درصد نیاز او یعنی۱/۵۹

قزاقســتان  -ایــران  -ترکیــه بــرای ترانزیــت کاالهــا و
محصــوالت مختلــف ،اظهــار کــرد :موضــوع حمــل کاالی
ترانزیــت طــی ســالهای گذشــته در دســتور کار شــرکت
راهآهن بوده است و هر سال هم بخشی جابهجا کردیم.

در سال گذشته رکورد ترانزیت را با جابجایی یک میلیون
و  ۹۱۳هزار تن زدیم که عدد بزرگی بود و در هیچ سالی

چنیــن رکــوردی نداشــتیم اما با وجود همه مشــکالت این
اتفاق افتاد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حملونقــل بینالمللــی و

ترانزیتــی بــر اســاس توافق چندین کشــور اتفــاق میافتد
و یــک کشــور بــه تنهایــی نمیتواند ترانزیــت انجام دهد و

حتمــا بایــد با دیگر کشــورها به توافقاتی دســت پیدا کند

ترانزیت از ایران را راهاندازی کنیم .این ترانزیت میتواند

نهایتا به مقصد ترکیه و ســپس اروپا حرکت کند یا اینکه
به سمت دریای عمان و خلیج فارس باشد.

معــاون بازرگانــی و بهــره بــرداری شــرکت راهآهــن

جمهــوری اســامی ایــران بــا اشــاره بــه توافقــات صــورت
گرفتــه دربــاره نــوع کاالهــا و تعرفههــا ادامــه داد :حــدود

ســه هفته گذشــته این توافقات به امضاء طرفین رســید

و مقرر شــد کار را عملیاتی کنیم و با پیگیریهای صورت
گرفتــه هفته گذشــته اولیــن قطار از قزاقســتان ،به ایران

رســید و نخســتین قطــار کانتینــری بــود کــه از قزاقســتان
اعــزام شــد و از مســیر ریلــی ایران بــه ترکیــه حرکت کرد.
این قطار شب گذشته از ایران خارج و به ترکیه رسید .از

ســوی دیگر بر اســاس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار
اســت این ترانزیت تداوم داشــته باشد و بارهای متعددی

به مقصد ترکیه و بندرعباس به همین شکل ارسال شود.
جعفــری در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه در

توافقــات صــورت گرفتــه آیا بارهای صادراتــی ایران نیز در

قالب این کریدور جابجا خواهند شــد؟ گفت :بله بارهای
صادراتی بر اساس این توافق در بستر این کریدور ارسال
میشــوند .البته در ســال گذشته یک میلیون و  ۹۱۸هزار

تن بار از ایران و از طریق مرزهای ریلی به آسیای میانه،

ترکیه و اروپا صادر شد البته بارهایی که به بنادر جنوبی

مرزهــای ریلــی صــادر شــدهاند؟ اعــام کــرد :آهــناالت،

غــول اقتصــادی آســیا  ۸/۴۲میلیــون

( )SIEGn.DEدر کانادا است.

جزئیــات توافــق ســه جانبــه صــورت گرفتــه ریلــی میــان

داخلی در نظر گرفته میشود.

در دومــاه ابتــدای ســال میزان صــادرات چین به

 ،1خــط لولــه اصلــی تامیــن کننــده آلمــان و ســایرین،

مرتضــی جعفــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره

وی همچنیــن دربــاره اینکــه چــه کاالهایــی از طریــق

بوده است.

گازپــروم کــه تحــت کنتــرل دولت روســیه اســت،

شــده و درآمد ارزی مناسبی برای ایران خواهد داشت.

عنوان صادرات ریلی محسوب نمیکنیم و به عنوان بار

فروش انفجاری نفت روسیه به چین
ادامه از صفحه 1

را اعــام کــرد و گفت :تعرفههای این ترانزیت مشــخص

ارســال و از طریــق بنــادر صــادر شــده در ایــن آمارهــا بــه

شــبکه  NOSهلنــد روز دوشــنبه به نقــل از منابع

دولتی گزارش داد که نیروگاههای انرژی زغال ســنگی

قزاقســتان  -ترکیــه برای ترانزیت پنــج میلیون تنی ریلی

داشــتیم تــا بتوانیــم کریدور قزاقســتان به ســمت ایران و

نیــرو نیز از دیگر رویکردهای دولتهاســت که

صورت نیاز در طی بحران عرضه گاز میتواند کار ســه

اســامی ایــران جزئیــات توافــق ســه جانبــه ایــران -

ترکیه بود ،جلســاتی در ماه گذشــته با راهآهن قزاقستان

نیســت بلکــه فقــط بــا ارز نیمایــی یــا آزاد قابل

پر کردن ذخیرهسازی گاز است.

معاون بازرگانی و بهره برداری شــرکت راهآهن جمهوری

نخســتین قطار کانتینری از قزاقســتان به ایران و ســپس

موضــوع تکذیــب خاموشــیها در حــوزه

به مجلس اعالی پارلمان این کشور برود.

جزئیات توافق ریلی
برای ترانزیت  5میلیون تنی

عملکــرد خوبــی داشــتیم .در پروژه اخیر کــه همان حرکت

واقعیتهای تکذیب شده
ادامه از صفحه 1

وظیفه همه مسئوالن ذیربط خواندند.

گفــت :در ســال قبــل بــا توجــه بــه توافقــات خوشــبختانه

سرعتی کندتر.

این ذخایر در روز دوشنبه حدود  54درصد میزان

برنامهریزی و اقدام برای حل مســائل فرهنگی را

مصالــح ســاختمانی مانند ســیمان ،ســرامیک ،محصوالت
کشاورزی مانند خرما ،کشمش ،سیبزمینی و غیره بوده

اســت که به کشــورهای آســیای میانه مانند ترکمنســتان،

قزاقستان ،ازبکستان ،روسیه و ترکیه صادر شده و البته
اندکی هم صادرات به پاکستان نیز انجام شده است.

آگهی دعوت شرکت مدیریت مکانی فضا کاو سهامی خاص
به شماره ثبت 20826و شناسه ملی 14007166317
بدیـن وسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت بـه عمـل مـی آید
تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده شـرکت کـه
در تاریخ  1401/04/12راس ساعت  09:00به نشانی کرمانشاه

شـهر کرمانشـاه-باغ نی-بلـوار شـهید بهشـتی-خیابان دانشـگاه-
پـاک -529طبقـه اول --بـه کـد پسـتی  6715664544تشـکیل
میگـردد حضـور بهـم رسـانند.

دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب بازرسین

هیئت مدیره
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کوتاه از بانک و بیمه

راحتتر «هدیه» دهید
بــا «کارت هدیــه مجــازی» بانــک ملــی ایــران و بــدون
حضور فیزیکی در شعبه ،هدیه دهید.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،خدمت

در سایت روزنامه بخوانید:

کارت هدیــه مجــازی

بانــک ملی ایــران عالوه
دسترســی

ســهولت

و جلوگیــری از نقــل
و انتقــال پــول نقــد،
هزینههــای

محیطــی

زیســت

صــدور

و

بازیافــت کارت فیزیکــی
را نیز حذف می کند.

امــکان خریــد کارت هدیــه مجــازی از طریق نشــان

بانک در اپلیکیشــن ایوا و همچنین ســامانه بام میســر
اســت و بــا مراجعــه بــه این ســامانهها و انتخــاب مبلغ،

طــرح روی کارت و درج متــن دلخواه ،کارت هدیه صادر
می شود.

پــس از طــی ایــن مراحــل ،اطالعــات کارت شــامل

شــماره کارت ،تاریــخ انقضــا ،رمــز دوم و  Cvv2از طریق

پیامک برای خریدار ارسال شده و مشتری می تواند آن
را با فرد گیرنده هدیه به اشتراک بگذارد.

کارت هدیــه مجازی در تمامــی درگاههای اینترنتی

و موبایلی قابل استفاده است.

نشســت تبییــن و تقویــت پدافنــد غیرعامــل گفــت :در
راســتای ســند ابالغی دولت  ،دستورالعملهای پدافند
غیرعامــل و راه حلهــای مربــوط بــه آن را بایــد طــوری

تنظیــم کنیــم تا در صورت وقوع حــوادث ،امنیت کاری

مناسبی داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی ،در این نشست اشرفی،
بــا اشــاره بــه اهمیــت
حفاظــت از دیتــا بــه

تشــریح

در خصــوص پدافنــد
عامــل،

بــرای

کاهــش آســیب پذیــری

و

تســهیل

بحــران

در قالــب مســابقات

شــاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و

آفریــن ســاز و رهپویــان و بــا در نظــر گرفتــن عناوینــی،

وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با

چــون نماینــدگان برگزیده سراسرکشــوری ،نماینده برتر

خبرگزاری تسنیم ،در پاسخ به سوالی در مورد

در رشــته بیمــه عمــر انفــرادی ،نماینــده برتر هر رشــته،

شناســایی مودیــان جدیــد با توجه بــه اقدامات

نماینــده برتــر هــر شــعبه ،نماینــده برتــر از نظــر رشــد

ســازمان امــور مالیاتــی از جملــه ســاماندهی

پرتفــوی ،نماینــده برتر جدید و نماینده برتر ســهامداری

دســتگاههای کارتخوانها و بحث فرار مالیاتی

و کارگــزاران برتــر متعامل با اهــدای جوایز ،لوح تقدیر و

ســالهای گذشــته ایــن افــراد گفــت :اطالعاتی

تندیس قدردانی به عمل آمد.

کــه در حــال حاضر دریافت شــده و مالک عمل

حســین کریمخــان زنــد ،مدیرعامــل بیمــه نوین در

مــا بــرای تعیین مالیــات مقطوع عملکرد ســال

کــه براســاس اطالعــات تراکنشهــای بانکــی
کــه در ســال  1400داشــته ،تــا پایــان مهلــت

قانونــی اظهارنامــه مالیاتــی یــا فــرم تبصــره
مــاده  100را بــه ســازمان تســلیم کنــد ،قطعــا

مودی خوشحســاب محســوب خواهد شــد و

بــه عنــوان مــودی کــه فــرار مالیاتــی دارد با او
برخورد نمیشود.

مســتوفی تاکیــد کرد :اگر افــراد فعالیتی

مربــوط بــه عملکردهــای پیــش از ســال 1400

مدیریــت

پرداخــت

داشــته و بابــت آنهــا اظهارنامــه ارائــه نکــرده

مطالبــه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع

امــا ایــن مســئله بدیــن معنــا نیســت که

ســنوات قبــل از آن ،بــا توجــه بــه مهلتــی کــه

مدیــر کل حسابرســی و وصــول مالیــات

برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند

حال شکل گیری است؛ بنابراین باید با افزایش ظرفیت

گرفتــه شــده و پنــج ســال را بــه عنــوان مــرور

خصــوص در نظــر گرفتــن نســبت تجــاری 70

تجــاری آنهــا اســت کــه ایــن موضــوع مطمئنــا

بازاریابــی جدیــد ،عرصههــای تــازه هــوش مصنوعــی در

بــرای بررســی عملکــرد ســال  1399مودیــان،

توجــه ســازمان امــور مالیاتــی قــرار خواهــد

مشــتریان در ارائه خدمات جدید ،آماده ورود به فضای

باشــند ،قطعــا بابــت عملکــرد ســال  1399یــا

در قانــون برای ســازمان امــور مالیاتی در نظر
زمــان در نظــر گرفتــه اســت ،ســازمان امــور

مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان

مراجعــه میکنــد و در صورتــی کــه اســناد
درآمــدی داشــته باشــند ،نســبت بــه درآمــد

مالیات اقدام میکند.
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قانون مالیاتهای مستقیم شرایط خاصی در
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه براســاس آن هر
جا که تضییع حقوق دولت انجام شود ،حتما

بــا رای مراجــع قضایــی ســازمان امــور مالیاتی
میتواند خارج از مهلت پنج ســاله نســبت به

شده ،اقدام کند.

ســازمان امور مالیاتی در پاســخ به ســوالی در

الزامــا این عدد درســت باشــد و ممکن اســت

که اعداد بیشــتری مربوط به حسابهای غیر

در حسابرســی و کاهــش میــزان مالیات مورد

ارائــه خدمــات بیمــه و مطالعه نیازهای بازار و خواســته

گفت :مودیان ما در جریان نحوه بهرهبرداری

گرفــت .ایــن مســئله تنهــا محدود بــه عملکرد

رقابتی جدید باشیم.

و ممکــن اســت اقداماتــی کــه مربــوط بــه

وی گفــت :در خصــوص ســال  1400و به

درصــد بــرای ورود بــه دســتگاه کارتخــوان کــه

از دســتگاههای کارتخوان بانکــی خود نبودند
حســابهای شــخصی آنهــا بوده نیــز از طریق
این دســتگاهها انجام داده باشــند .به همین

دلیــل ســازمان امــور مالیاتــی بــرای حمایت از
اصنــاف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی

آنها  70درصد این مبالغ را به عنوان حســاب

تجاری در نظر گرفت،

سال  1399خواهد بود.

اســتناد بنــد م تبصــره  12قانــون بودجه کلیه

در نظر گرفته خواهد شــد ،در نتیجه سازمان

تمامــی اعضــای خانــواده بیمــه نویــن از جملــه شــبکه

حســاب مــودی واریــز شــود به عنــوان فروش
امور مالیاتی به اســتناد قانون مکلف است تا

فروش را میطلبد.

این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

و

تاکنــون  ۹۰درصــد بانکهــای کشــور کــه ۸۵

انجام فرآیند شــبیه ســازی میتوانیم نقاط قابل بهبود را

توانســتهاند خدمــات چــک را از طریــق

به سامانه صیاد مجهز کنند تا امکان عملیات

بانکهــای اقتصادنویــن و کشــاورزی نیــز اهم

درصــد فرآیندهــای مربــوط بــه چــک ازطریــق

جمشید جنگ آرا مدیر کل حراست ودبیر کارگروه

بــه گــزارش روز سهشــنبه ایرنــا از بانــک

غیــر عامــل  ،مــوارد مهــم بــرای تحقــق کامــل اقدامــات

نظامهــای پرداخــت بانــک مرکــزی بــا اعــام

مشهودتر کنیم.

خودپردازهای خود به مردم ارائه کنند.

پدافنــد غیرعامــل نیــز  ،ضمــن بیــان تعریفــی از پدافنــد

مرکــزی ،آمنــه نادعلــیزاده معــاون اداره

پیشگیرانه را ترسیم کرد.

خبــر فــوق گفت :بانــک مرکزی برای تســهیل

تحقق سود  ۲۰۱ریالی نماد
«وتجارت»

بــر تجهیــز درگاههــای بانکــی شــامل اینترنــت

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بانــک تجارت بــا حضور
 ۶۴.۵۶درصــدی ســهامداران ایــن بانــک برگــزار و
صورتهــای مالــی «وتجــارت» به تصویب ســهامداران
این بانک بزرگ بورسی کشور رسید.
در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گــزارش روابــط
عمومــی بانــک تجــارت،
ســهامداران بزرگتریــن
بانــک بورســی کشــور،
رأس ســاعت یــازده روز
سهشــنبه  ۳۱خــرداد

دسترســی هموطنان به ســامانه صیاد ،عالوه

بانک و موبایل بانک بانکها ،اپلیکیشــنهای

ثبــت ،تایید ،انتقال و اســتعالم چک از طریق
خودپردازها فراهم شود.

ســخنگوی اجرایــی قانــون جدیــد چــک

در بانــک مرکــزی در خصــوص بانکهایــی
کــه خودپــرداز آنهــا بــه ســامانه صیــاد متصــل
نشــدهاند ،گفــت :در حال حاضــر فقط اتصال

خودپردازهــای ســه بانــک توســعه تعــاون،
کارآفرین و پستبانک به این سامانه تکمیل

مهدی حاجی وند

که از حرفهای درویش برداشت نادرست به

عمــل آمــده؛ و ایــن رقــم مربوط به ســه فصل

بــا ایــن شــیوه خصوصیســازی ســرخابیها و

آینده است...

بــودن قراردادهــا و اعــداد و ارقــام ایــن دو

و رقمهــا و ایــن که به هر حال تورم اقتصادی

آمدنشان به بازار سرمایه ،ماه عسل پنهان

باشگاه به پایان رسیده است.

شدند و در این مجمع صورتهای مالی منتهی به سال

فرشید فرخ نژاد رئیس هیات مدیره بانک تجارت حاضر

مبلــغ قــرارداد یحیــی گلمحمــدی ،ســرمربی
سرخپوشــان بــرای دو فصــل آینــده حــدود
۴۰میلیارد تومان است؛ به عبارت دیگر روزی

تقریبا ۵۰میلیون تومان برای یحیی.

ایــن موضــوع داد کارشناســان ،منتقدان

و هواداران را درآورد؛ گلمحمدی دلخور شد؛

و البته باشــگاه پرســپولیس هــم اطالعیه داد

این در حالی اســت کــه اعداد و اتفاقات

نجومــی در فوتبــال ایران به کادر فنی محدود

خردادمــاه آخرینمهلت اتصــال خودپردازهای
مرکــزی تا اتصــال خودپرداز تمامی بانکها به

این سامانه پیگیر این امر خواهد بود.

خیلــی مرســوم نیســت کــه رقــم دســتمزدها
بازارگرمی باشد یا هر علت دیگری.

فصل گذشته فوتبال برتر نیز مشتی از نمونه

خصوصیســازی گفتــه "هر باشــگاهی موظف

ما است.

شــاید چیــز عجیبــی نبوده باشــد و شــاید هم

بــه ایــن بــازار آمدهانــد ،یــا بــا عبــارت بهتــر پا
الزمــه حضــور شــرکتها و حاال باشــگاهها در

بست که در آن زمان رقم باالیی برای خودش

آن انتشــار رخدادهــا و اتفاقــات مهــم ،بویــژه

باشــگاههای صنعتــی لیــگ برتــر در یکــی دو

آســان ،یکســان و سریع همه ســرمایهگذاران

دســتمزد یحیی (آن هم برای دو یا ســه فصل

آینده) ندارد.

بازیکنــان خــود را بــا اصــل قــرارداد و آپشــن

پرســپولیس) در بازار ســرمایه حضــور دارند و

اســتقالل و پرســپولیس بــه بــازار ســرمایه

علــی دایــی در ســال  ۹۲قــراردادی بــه ارزش

فصــل گذشــته هــم چیــزی دســتکم از رقــم

اســت رقــم کادر فنــی خــود را جداگانــه و رقم

البته همه این موارد تا قبل از پاگشــایی

بــه "تــاالر شیشــهای" گذاشــتهاند .بــازاری کــه

بــود .یــا ایــن که رقم دســتمزد یکــی از مربیان

بــه

تازگــی

هــم

رئیــس

ســازمان

قــرارداد بــه صــورت کامــل روی ســایت کــدال

البتــه اعــداد و ارقــام نجومــی در فوتبــال

۲میلیــارد تومان بــرای مربیگری پرســپولیس

و هــم در قیمــت ســهام ،ســرمایه و دارایــی

نمیشود و قرارداد چند میلیاردی پرسپولیس

نبایــد افشــا میشــدند؛ امــا حــاال ســرخابیها

ایران مسبوق به سابقه است؛ بهعنوان مثال

مجازات هیات مدیره شــرکتها و باشــگاهها؛

سهامداران و طرفداران اثرگذار.

به فوتبال هم رسیده و یا این که باید برسد،

پایتخــت در یــک برنامه تلویزیونــی اعالم کرد

اســت که رضا درویش مدیرعامل قرمزپوشان

 ۱۴۰۰ارائه کرد.

چــک از طریــق اینترنــت بانــک و موبایــل بانــک

خــروار اتفاقــات جالــب امــا واقعــی در فوتبال

در مجمــع عمومــی عادی ســالیانه این بانک به ریاســت

تجارت گزارشــی مبســوط از اقدامات این بانک در ســال

تراکنشهــای ثبــت ،تاییــد ،انتقــال و اســتعالم

جدای از درســتی یا نادرســتی این اعداد

و البته بحثبرانگیز شــد .داســتان از این قرار

امــور اعتبــاری بانــک تجــارت ،واقــع در خیابــان طالقانی

دکترهــادی اخالقــی فیــض آثــار مدیرعامــل بانــک

طبــق بررســیهای انجامشــده ۷۵ ،درصــد از

بانکها به سامانه صیاد بود تاکید کرد :بانک

برای چند ماه ،با یکی از بازیکنان سابقش در

مدیریــت

(سنا) و به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ چند روز
پرسپولیس در فضای مجازی دست به دست

قانونی بانک قرائت شد.

وی با اشاره به آمار استفاده از روشهای

خصوصیسازی سرخابیها ،پایان ماه عسل پنهان بودن قراردادها

پیــش بــود که ویدئویــی از مدیرعامل باشــگاه

وتجارت تصویب و گزارش عملکرد و گزارش حســابرس

شعب بانکی انجام میشود.

نادعلــی زاده بــا بیــان اینکــه پایــان

مختلــف بــرای انجام عملیات چــک ،اعالم کرد:

حضــور ۹۹درصد ســهامداران و با تصویــب صورتهای
مالی گروه برگزارشد.

بــه گــزارش ایبِنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی بانک

نیــز از طریــق ســامانه پیامکــی ،خودپردازهــا و

دیدگاه

اعــام و رســانهای شــود ،مگــر این کــه قرار بر

 ۱۴۰۰این بانک با تحقق  ۲۰۱ریال ســود برای هر ســهم

خواهند بود.

اپلیکیشنهای پرداخت و  ۵درصد این عملیات

با
مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه گــروه مالــیکارآفرین 

کارآفریــن ،مجم

عمومــی عــادی ســاال ن ه

ــع

در سایت روزنامه بخوانید:

گــروه مالــی کارآفریــن
یکشــنبه

روز

۲۹

خردادمــاه و بــا حضــور
دکتــر

مدیرعامــل

بهارونــدی
بانــک

محمدپــور معــاون مالی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه

ســاختمان

و بــهزودی آمــاده ارائــه خدمــات در ایــن حوزه

بــه ایــن ابزارهــا بســیار باالســت .همچنین ۲۰

مجمععمومی عادی
ساالنه گروه مالی کارآفرین
برگزار شد

کارآفریــن ،دکتر فرشــاد

بایــد گفــت دســتکم در ورزش و فوتبال ایران

 ۱۴۰۱در ســالن غدیــر

اقدامــات فنــی در این زمینــه را انجام دادهاند

صــدور و پرداخــت خســارت بیمــه نامــه اســت .ایــن
زیرســاختهای جدیــد اســت کــه هوشــمندی و تــاش

پرداخــت و همچنیــن زیرســاخت پیامکــی ،از

گفت :با آســیب شناســی شــرایط حال حاضر شــرکت و

حتما به توســعه آن توجه کرد همســان ســازی ســرعت

وجوهــی کــه از طریــق حســاب شــاپرک بــه

نشــده اســت کــه این ســه بانــک حــدود چهار
هــزار خودپــرداز در اختیــار دارنــد .همچنیــن

وی در ادامــه افــزود :یکــی از بســترهایی کــه بایــد

مســئله نیازمنــد بازنگــری فرآیندهــای موجــود و ایجــاد

بانکها انجام میشــود و میــزان اقبال عمومی

شبکه بانکی خواست تا خودپردازهای خود را

بــا ورود شــرکتهای جدیــد و افزایــش بســتر رقابــت در
ریســک پذیــری خود در خصوص بــه کارگیری روشهای

 ۸۵درصد خودپردازها به سامانه صیاد متصل شد
درصــد خودپردازهــا را در اختیــار دارنــد،

بخشــی از ایــن مراســم بــا اشــاره بــه آنکه صنعــت بیمه

و اقتصاد کشــور در حال تغییر اســت ،گفت :این تغییر

اقدامــات

ضــروری بیمــه ایــران
غیــر

فــروش ایــن شــرکت

میگیریم.

کنند ،در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد

یکتــا اشــرفی عضــو هیــات مدیــره بیمه ایــران در اولین

از برترینهــای شــبکه

شــد ،گفــت :براســاس ســود واقعــی مالیــات

 1400خود را به ســازمان امور مالیاتی تســلیم

در سایت روزنامه بخوانید:

عمومی ،در این مراســم

بــه عنــوان حســاب تجــاری در نظــر گرفتــه

فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال

این شرکت ونمایندگان

بــه گــزارش روابــط

حســابهای مودیان در عملکرد ســال ۱۳۹۹

کارتخوان میشود.

در ســال  ۱۴۰۰با حضور مدیرعامل ،معاونان و مدیران

تهران برگزار شد.

از اصنــاف  ۷۰درصــد مبالــغ وارد شــده بــه

وی افــزود :مودیــان تــا پایــان خــرداد ماه

مراســم تقدیر از برترینهای شــبکه فروش بیمه نوین

هتــل اویــن پارســیان

امــور مالیاتــی بــا بیــان اینکــه بــرای حمایــت

 1400اســت ،مربــوط بــه تراکنشهــای بانکی و

نمایندگان برتر بیمه نوین
در سال  ۱۴۰۰تقدیر شدند
برتر در ســالن همایش

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان

تراکنشهای ابزار پرداخت مانند دســتگاههای

اولین نشست پدافند
غیرعامل در بیمه ایران

در سایت روزنامه بخوانید:

فقط  ۷۰درصد تراکنش کارتخوانها مشمول
مالیات شد

کوتاه از بانک و بیمه

امــور مالــی در ســامانه کــدال برای دسترســی

و ســهامداران به این دادهها اســت؛ و کتمان
و انتشــار اطالعــات و دادههــای خــاف واقــع،

هم منجر به بســته شــدن نماد میشود و هم

افشــا کنــد؛ چون ایــن دو باشگاه(اســتقالل و

رویدادهای عمده آنها باید منتشر شود”.

ایــن بــدان معنی اســت که با این شــیوه

خصوصیســازی ســرخابیها و آمدنشــان

بــه بــازار ســرمایه ،مــاه عســل پنهــان بــودن
قراردادهــا و اعــداد و ارقام این دو باشــگاه به

پایان رسیده است و حاال باید عالوه بر رقابت
فوتبالــی در مســتطیل ســبز و کســب امتیــاز،

رقابت بر سر انتشار اطالعات و شفافیت هم

میــان اســتقالل و پرســپولیس ،البتــه در تاالر
شیشهای رقم بخورد ...

و امــور مجامــع بانــک و رییــس مجمــع ،مجیــد شمســی

ناظــر مجمع،حقیقــی مدیرعامــل گــروه مالــی و منشــی

مجمع دیگر اعضای هیاتمدیره گروه مالی ،حسابرس،
بــازرس قانونــی و نماینــدگان صاحبــان ســهام برگــزار
شــد،صورتهای مالــی ســال منتهــی بــه  ۲۹اســفندماه
 ۱۴۰۰به تصویب رســید .بر اســاس این گزارش ،در این

جلسه پس از ارائه گزارش هیاتمدیره ،بازرس قانونی
و حســابرس ،همچنیــن برنامههای آتی شــرکت توســط
حاضــران بــه تصویــب رســید.الزم بــه ذکــر اســت کــه بر
اساس صورتهای مالی سال  ،۱۴۰۰سود قابل تقسیم

محاســبه و مقرر شــد تا برای هر ســهم ســود۳۸۱ریالی
پرداخت شود.

در ایــن جلســه همچنیــن اعضــا تصویــب کردندکه

تدویــن و همــکاران بعنــوان بــازرس اصلــی و رهیافــت و
همــکاران بــه عنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی

منتهی به  ۲۹اسفند  ۱۴۰۱تعیین شوند.

صحنهسازی برای گرفتن
خسارت از بیمه آسیا
کارشناســان شــعبه مرکــزی بیمــه آســیا در شــهرهای

تبریــز و همــدان ،از پرداخت بیش از پنج میلیارد ریال
خسارت در دو پرونده جعلی جلوگیری کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ،در پی گزارش

برخورد وســیله نقلیه با موتور ســیکلت در شهر هریس

بیمه ایران ،ریسک صادرات کشور را کاهش میدهد

منجــر بــه مصدومیــت
دو نفــر ،پرونــده ای در

در سایت روزنامه بخوانید:

شــعبه مرکــزی بیمــه

آســیا در تبریــز تشــکیل

بیمــه ایــران در راســتای سیاســتهای اقتصــادی

بیمــه صادرکننــدگان و تضمیــن کاهــش ریســک

آنها جهت ارائه پوشــشهای بیمه ای وبیمه اتكایی

اعتبــاری بــه فعــاالن اقتصــادی بــه صورت مشــترک

همچنیــن همــكاری طرفیــن جهــت برگــزاری

و مــراودات تجــاری و توســعه صــادرات و ارائــه

براین اساس ،هر کدام از طرفین تفاهمنامه در

خارجی وتوسعه صادرات و ارائه خدمات ویژه بیمه

طرفیــن در ایــن تفاهــم نامــه همــكاری جهــت

داخلــی و بیــن المللی بخصــوص آموزشهای بیمه

خــود درباره ایــن حادثه

قانونــی خــود نســبت بــه تســهیل ،ترغیب و توســعه

تجــاری واقتصــادی خارجــی ســازمان و صنــدوق در

كاالهــا و خدمــات ایرانــی و تهیــه یــك بســته ویــژه

ایرانــی و همــكاری جهــت تامیــن زیرســاختهای

بنــا بــر ایــن گــزارش،

طرفیــن و شــركتها ،صادركننــدگان و تجــار از دیگــر

و و ســوابق مصدومان نشــان داد یکی از مصدومان در

شــراكت راهبــردی جهت اســتفاده مشــتریان

از دیگر موارد قابل توجه در این تفاهم نامه

 ۱۲۲میلیــون ریــال از یــک شــرکت بیمه خســارت و یکی

از خدمــات یكدیگــر  ،معرفــی تجــار ،بازرگانــان و

در حــوزه حقوقــی ،فنــاوری اطالعــات ومهندســی

ســاختگی در بــاغ معــروف تبریــز نیز دیــه دریافت کرده

شــركتها ،صادركننــدگان و تجــار معرفــی شــده

آســیا ،پاســخهای متناقض شاکیان در خصوص نحوه و

صــادرات ،توســط هلدینــگ ســبا و گســترش

مربوطه به مراجع ذیصالح قضایی و انتظامی ارائه شد.

بــا محوریــت بیمــه بیــن المللــی و اتکایــی ،بــازار

بــودن تصــادف محــرز گردیــد و از پرداخــت دو میلیــارد

بازرگانی بینالمللی اشاره کرد.

جلوگیری به عمل آمد.

دولــت ســیزدهم و در جهــت تســهیل مبــادالت

پوششهای بیمه ای مناسب و مطمئن به بازرگانان
و صادرکننــدگان کشــور،فعالیتهای جدیــدی را
آغاز کرد.

صادرات ساماندهی می شود.

حــوزه ارائه خدمــات در حیطه وظایف و فعالیتهای

صــادرات کشــور ،ارائــه پوشــشهای بیمــه ای و

بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ کســب

بیمــه اتكایــی ،تامیــن زیرســاختهای مورد نیــاز تجار،

چهــار جانبــه بــا ســازمان توســعه تجــارت ،صنــدوق

از كشــور و گســترش و ارتقــاء ســطح كمــی و كیفــی

و کار ســبا ،بیمــه ایــران باامضــای تفاهــم نامــه ای
ضمانــت صــادرات ایــران و هلدینــگ کســب و کار

ســبا،برفعالیتهای خــود بــرای پوشــش ریســک

صــادرات وحمایــت از تجــار وبازرگانــان بخــش
خصوصی افزود.

صادركننــدگان و شــركتهای ایرانــی در داخــل و خارج
همكاریهای فی مابین اقدام خواهد کرد.

شایان ذکر است در این تفاهم نامه مشترک،

شــرکت ســهامی بیمــه ایــران در خصــوص ارائــه
پوشــشهای بیمه ای ،تضمین اعتبارات و ســرمایه

اعتبــارات و ســرمایه گذاریهــای مربــوط بــه كاالهــا

طریــق ارائــه پوشــشهای بیمــه ای و تضمیــن

علیرضــا علیخانــی مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت

هلدینگ توسعه كسب و كار سبا به امضاء رسید،

این همکاری چهارجانبه است.

تجــارت كه از طریق صندوق ضمانت صادرات مورد

كمیســیون مشــترك و غیــره جهــت تســهیل عقــد

ســهامی بیمــه ایران و محســن احمــدی مدیر عامل

كشــورهای مختلــف از جملــه مهمتریــن محورهــای

حمایــت و پشــتیبانی از صــادرات ایــران از

درایــن تفاهــم نامــه کــه میــان علیرضــا پیمان

صــادرات ایران ،حســن شــریفی مدیرعامل شــركت

ای به مراكز و اعضای مركزتجاری ایران و وابستگان

گــذاری مربــوط بــه كاالهــا و خدمــات صادراتــی بــه

و خدمــات صادراتــی  ،مشــاركت طرفیــن بــه منظور

پــاك رئیــس كل ســازمان توســعه تجــارت ایــران،

به منظور كاهش ریســك صادرات ،توســعه تجارت

ارائــه خدمــات در هیاتهــای تجــاری ،اجالسهــای

قــرارداد صادراتــی تجــار بخــش خصوصــی كشــوربا
خریــداران خارجــی ،اســتفاده از ظرفیتهــای بیمــه

ایران ،هلدینگ کسب و کار سبا و شركتهای تابعه

شــركتهای معرفی شــده از سوی ســازمان توسعه

تایید قرار گرفته است،اقدام خواهد کرد.

پیش بینی شده است.

ارزیابــی ریســك واعتبارســنجی خریــداران خارجــی
حمایتــی بــرای توســعه فعالیتهــای اقتصــادی

واحدهــای كوچــك و متوســط و شــركتهای دانــش
بنیان تاکید کردند.

و شــركای اقتصــادی طرفیــن بــه منظوراســتفاده

صادركننــدگان بــه هلدینگ ســبا از ســوی ســازمان
توســعه تجــارت و صنــدوق ضمانــت صــادرات بــرای
همكاریهــای مشــترك بخصــوص در بازارهــای

همچنیــن شــراكت راهبــردی طرفیــن بــرای

صادراتــی در زمینــه احــداث واحدهــای اقتصــادی،

ریســكهای شناسایی شــده،صدور ضمانتنامهها و

و كاهــش هزینه¬هــای تامیــن مالــی واحدهــای

طراحــی پوشــش بیمههــای جدیــد مــورد نیــاز بــرای
بیمه نامههای الزم به منظور شــركت در مناقصات

بیــن المللــی ،همــكاری جهــت ارایــه پوشــشهای

همــكاری تجــاری وبازاریابــی  ،كمــك بــه تســهیل
صادراتــی جهــت حضور موفق در بازارهای صادراتی

از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

شــد

و

کارشناســان

دورههای آموزشی و پژوهشی مشترك و تخصصی

بررســی و تحقیقــات

ای در جهــت ارتقــای تــوان صادراتی شــركتها وتجار

را آغاز کردند.

فناوری اطالعات ،لجســتیك ،حمل ونقل مورد نیاز

نتیجه بررسیها از نحوه حادثه ،گزارشهای کارشناسی

موارد مهم این تفاهم نامه چهار جانبه است.

سال ۱۳۹۵بابت شکستگی بینی و سایر صدمات مبلغ

چهارجانبــه مــی توان بــه ارائه خدمــات تخصصی

از دوستانش در این پرونده جزو اعضای باند تصادفات

به ســازمان توسعه تجارت ،بیمه ایران ،صندوق،

اســت .بــا تــاش و هوشــیاری کارشناســان فنــی بیمــه

ســازمان توســعه تجــارت و صنــدوق ضمانــت

زمان دقیق تصادف ،الیحه ،مدارک و مستندات مستدل

همكاریهای فی مابین در زمینههای مورد توافق

در نهایــت بــرای دادگاه تجدیــد نظــر ،ســاختگی بــودن

ســرمایه ،ســرمایه گــذاری خارجــی ،گردشــگری و

و  ۴۱۵میلیــون ریــال خســارت بدنــی ثالث من غیر حق،

شـــــــــــرکتها
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خبـــــــــــــــــر

راهکارهای نوین درمانی و پیشگیری از بیماری؛ راهکار عبیدی
برای آینده سالمتر

معرفی محصوالت نوآورانه
حملونقل هوشمند
در ششمین رویداد نونمایی
پارک پردیس

داروســازی دکتــر عبیــدی ،ارتقــای ســامت و

ششمین رویداد نونمایی در تاریخ 13تیر سال جاری با

بهبــود کیفیــت زندگی افراد جامعه را ،بخشــی

نقل هوشمند برگزار میشود.

روزانــه بیــش از  4میلیــون بیمــار مبتــا بــه

معرفی محصوالت فناورانه و نوآورانه در حوزه حمل و

از رســالت و مســئولیت خــود میدانــد؛ درمــان

بیماریهــای غیــر واگیــر و بهبــود بیــش از 80

میلیون عالئم بیماریهای حاد در سال ،حاکی

از همراهــی عبیــدی بــا بیمــاران و پزشــکان در
طــول  76ســال فعالیــت خود اســت .عبیدی با

گســترش فرهنــگ پیشــگیری از بیماریهــا و

ترویــج آن و همچنیــن تولیــد مکمــل منطبق بر
اســتانداردهای دارویــی میکوشــد بــا حضــوری

جدی در این حوزه ،سطح کیفیت زندگی افراد
جامعه را ارتقا بخشد.

داروســازی دکتر عبیدی در راســتای رسالت

خــود مبنــی بــر ارتقاء ســطح ســامت جامعه و با
هــدف حمایــت از ســامت کــودکان ،بزرگســاالن

و بهویــژه بانــوان ،دیــروز ســایت جدیــد خــود را
بــا حضــور مدیــران ســازمان غــذا و دارو ،اعضــای

سندیکای داروهای انسانی و مکملهای دارویی،
جمعی از پزشــکان و داروســازان و اعضای هیئت

پــارک فناوری پردیس به واســطه فعالیتهای گســترده

بیماری به بهرهبرداری رساند.

و بــا هــدف توســعه بــازار ایــن محصــوالتو بــه منظــور

شــده انســانها از بــدو تولــد تا کهنســالی ،همواره

در حوزه توســعه تجارت محصوالت دانشبنیان و فناور

معرفی درســت محصوالت به جامعه مخاطب ،سلســله

نیاز به حفظ ســامتی خود داشــته باشند .به طور

در ششــمین رویــداد نونمایــی کــه همزمــان بــا

اســت؛ کاهــش هــوش ،کاهش توانایــی یادگیری،

شــرکتها و محصــوالت فنــاور در یــک فضــای مناســب

سیســتم ایمنــی از جملــه عــوارض کمخونــی در

رویدادهای «نونمایی» را طراحی و اجرا کرده است.

آن ناشی از کمبود آهن است .عامل مهم دیگر در

سزایی دارد .دستورالعمل کشوری ،تمام ایرانیان

باردار دچار کمبود فوالت هستند و با ذخایر ناکافی

مصرف ویتامین  Dتوصیه میکند.

آســیبهای جنینــی غیر قابل جبرانــی را به همراه

بر اعتماد پزشــکان ،داروســازان و عموم جامعه ،با

ســامتی در میانســالی و دوران کهنســالی،

تولید دارو در تالش است تا مکملهای دارویی را با

اجتماعی میشــود .حدود  4میلیون نفر از افراد

و بــا حضــوری پررنــگ و موثــر در کاهش بیماریها

فرهنــگ ،منجــر بــه کاهــش بیماریهــا و افزایــش
ســطح کیفیت زندگی عموم جامعه میشــود .این

مهم میتواند هزینههای درمان را برای عموم مردم

و نظام سالمت بهصورت چشمگیری کاهش دهد.
داروســازی دکتــر عبیــدی از دیربــاز اهمیــت

پیشــگیری از بیماری را شناســایی کرده و از سال

را حتــی بــدون انجــام هــر گونــه آزمایشــی بــه

 ۱۳۹۳بــا تولید خانواده مکملهای فروفورت ،در

مبــارزه بــا فقــر آهــن و حمایت از ســامت بانوان

داروســازی دکتــر عبیــدی اینبــار نیــز با تکیه

داشته باشند.

خواب نامناسب ،تاخیر در رشد و کاهش عملکرد

و طــی یــک فراینــد اســتاندارد محصــول خــود را معرفــی

سال) دچار کمخونی هستند که ،بالغ بر نیمی از

ســامت اســتخوان و سیســتم ایمنــی نقــش بــه

ميليون از بانوان ايرانی در سنين باروری ( 49-15

و ایــن مهــم ،در ابتــا بــه بیماریهــای مرتبــط بــا

آهــن ،بــاردار میشــوند؛ ایــن کمبودهــا میتواننــد

مثــال ،فقــر آهــن در کــودکان بســیار پــر اهمیــت

نمایشگاه شهر هوشمند ( )Smart Cityبرگزار میشود،

گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی ،بيــش از ٨

افــراد جامعــه دچــار کمبــود ویتامیــن  Dهســتند

و مــادران همتــراز با ســامت خانواده اســت؛ طبق

کمخونــی ،فقــر فوالت اســت؛ یک ســوم از مادران

مدیــره بــا تمرکــز بــر ترویــج فرهنگ پیشــگیری از
شیوههای زندگی در دنیای مدرن امروز باعث

کــودکان هســتند .در ایــن میــان ،ســامت بانــوان

اکنون  80درصد ایرانیان به اندازه کافی کلســیم

مصــرف نمیکننــد و بیــش از  50میلیــون نفــر از

بــرای ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه بــردارد؛ ایــن

ســهمی بــه ســزا داشــته و در ایــن راه همــواره به
کیفیــت پایبنــد بــوده و مویــد آن ،اســتفاده بیش

تولیــد مکمــل های دارویی منطبق با اســتاندارهای

منجــر بــه افزایــش امیــد زندگــی در بعــد فــردی و

استاندارد تولید دارو در دسترس همگان قرار دهد

کهنسال در ایران دچار پوکی استخوان هستند،

و ترویج فرهنگ پیشــگیری از بیماری ،گامی دیگر

از یــک میلیــون و دویســت هــزار هموطــن از ایــن

مکملهاســت .انواع مکمل فروفورت و روُفولیک
و راهکارهــای نوینــی را بــرای پیشــگیری از انــواع
کمخونــی و تبعــات آن ،در اختیــار هموطنان قرار

میدهد و در آینده نزدیک با معرفی بیش از 70

محصول جدید و نوآور ،نیاز تمام گروههای سنی
را به مکملهای دارویی برای حفظ و ارتقاء سطح

سالمت جامعه تامین خواهد کرد.

درباره داروسازی دکتر عبیدی

داروســازی

عبیــدی،

دکتــر

نخســتین

داروســازی ایــران اســت کــه بــا  76ســال ســابقه

درخشــان ،عــاوه بــر دارو بــا تولیــد مکملهــای

دارویــی نیــز میــراثدار کیفیــت و نــوآوری در
صنعــت داروســازی کشــور محســوب میشــود.

داروســازی دکتــر عبیــدی بــا رعایت دقیــق عوامل
موثــر بــر کیفیــت دارو و ارائــه راهکارهای درمانی
موثــر و مــورد نیــاز بــرای ارتقــای ســطح ســامتی
جامعــه ،همــواره و در هــر شــرایطی در کنار همه

ایرانیان بوده و خواهد بود.

میکند.

در همیــن راســتا در ایــن رویــداد محصــوالت:

دیجیســان (کیوســک هوشــمند  -نمایشــگر تجــاری)،
هوشــمند آســیا (ســامانه راداری نســل چهــارم ثبــت

نــاوگان ) و ایکیوســای(طراحی و ســاخت پــارک علــم و
تجربــه) معرفــی شــده و امــکان مذاکــره بــرای دریافــت

اطالعات بیشتر وجود خواهد داشت.

عالقمنــدان میتواننــد ،بــرای دریافــت اطالعــات

بیشــتر و ثبتنــام بــه منظــور حضــور و یا ارائــه محصول

در رویــداد با شــمارهتماس  ،021-28429709دبیرخانه

و اعالم کرد که ۵۰هزار دســتگاه به خودروهای

شرکت تولید نمیشود.

خــرداد بیــش از  ۱۴۰نفــر نیــروی جدیــد جــذب

 ۱۵۷هزار دستگاه خودرو در سال  ۱۴۰۱خبر داد

هدفگذاری تولید
 ۱۵۷هزار دستگاه در
ایران خودرو خراسان

تخلفات ترافیکی) ،چهارراه (ســامانه هوشمند مدیریت

مدیرعامل ایران خودرو خراسان از برنامه تولید

از ابتــدای خرداد تولید خودروهای ناقص متوقف

متناسب با افزایش ظرفیت تولید در برنامههای

شــده اســت و هیچ خودرو دارای کســری در این

شاسی بلند هایما  S۷و  S۵و دو محصول جدید

او عنــوان کــرد :این اقدام در راســتای تحقق

بــه گــزارش ایکوپــرس ،بیــژن زاهدیفــرد بــا

افزایــش تیراژ و ارتقــای کیفیت محصوالت انجام

 ۸Sو  ۷Xاختصاص دارد.

اهــداف گــروه صنعتی ایران خــودرو با دو رویکرد

شــده و بــر همین اســاس ،تیــراژ تولیــد از ابتدای

بیــان اینکــه ،در راســتای منویــات مقــام معظــم

امســال تــا روزهــای پایانــی خــرداد در مقایســه با

رهبری و تحقق اهداف سال جاری گروه صنعتی

مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل رشــد  ۱۰درصدی

ایــران خودرو رونــد افزایش تیراژ همراه با ارتقای

کیفیــت محصــوالت در شــرکت ایــران خــودرو

اجرایــی رویداد (شــرکت نوروبیــز) ،تماس بگیرند و یا به

داشته است.

خراسان از ابتدای خرداد آغاز شده است ،گفت:

آدرس  www.nonamayi.irمراجعه کنند.

زاهدیفرد افزود :جذب نیروی کار جدید را

امســال شــرکت قرار دادهایم که تا هفته ابتدایی
شدهاند.

مدیرعامــل ایــران خــودرو خراســان در

خصــوص بهبــود کیفیت محصــوالت گفت :طرح

جامــع تحــول کیفیت کــه براســاس راهبرد کالن
گــروه صنعتــی ایرانخــودرو در قالــب کتابچــه

برنامههــای بهبــود کیفیــت تدویــن شــده ،در

دســتور کار شــرکت ایــران خــودرو خراســان قرار
گرفته است.

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛

شرکت پتروشیمی آبادان توسعه عمران و برنامه ریزی برای تعالی روز افزون
و پتروشیمی تامین و شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در
به ثمر نشستن اهداف تعیین شده شرکت پتروشیمی آبادان و
احیاء زنجیره ارزش این مجتمع و دمیدن روح امید و پاسداری از
سرمایههای تمامی سهامداران محترم در سال جهش تولید کمال
تشکر و قدردانی را دارد.
و من هللا توفیق

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
دارندگان بیش از  60درصد سهام شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)
ساعت  14چهارشنبه مورخ  1401/03/25مجمع عمومی عادی
سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد شرکت
برای سال مالی منتهی به  1400/12/29تشکیل دادند.
بهگزارش خبرنگار ما آقای حسن شاهولدی بعنوان رئیس ،آقایان
علیرضا بنیاسدی و قاسم عابدزاده شوکی به عنوان ناظرین و آقای
امید بچاری پورمحمدی به عنوان دبیر سرپرست شرکت پتروشیمی
آبادان ،هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر
بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به  1400/12/29به شرح
پیشنهادی هیات مدیره تصویب شد.
هوشیار ممیز بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
داریا روش بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج
آگهیهای شرکت تعیین شد.
حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردید.
حق حضور اعضای تمامی کمیتهها به شرط برگزاری حداقل یک
جلسه در ماه و هزینههای مسولیت اجتماعی برای سال 1401
بهعنوان سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه در
دستور جلسه بود مطرح و تعیین گردید.
پیام هیئت مدیره
سهامداران ارجمند:
بسم هللا الرحمن الرحیم
سبَت رَهین َۀ
کل ُّ ن َفسٍ بِما ک َ َ
هر کس در گرو اعمال خویش است (مدثر )38 /
پس از حمد و ستایش پروردگار متعال و درود و سالم به پیشگاه
صاحب االمر و الزمان (عج) و تقدیم ادب و عرض احترام به تمامی
سهامداران گرانقدر.
و با احترام به یاد و خاطره شهدای صنعت پتروشیمی بخصوص
همکاران فداکار و جانباخته در حادثه سال  1397پتروشیمی آبادان
و عرض تسلیت به خانوادههای داغدار جانباختگان حادثه دلخراش
ساختمان متروپل آبادان ،گزارش عملکرد شرکت مربوط به سال
مالی منتهی به  1400/12/29را به استحضار می رساند.
شرکت پتروشیمی آبادان با قدمتی بالغ بر نیم قرن سابقه در تولید
محصوالت پلیمری اکنون مهمترین هدف تاریخی خود را که احیاء
زنجیره ارزش و اصالح چرخه تولید از یک طرف و از طرف دیگر اتخاذ
استراتژی های توسعه گر برای خروج از اقتصاد تک محصولی است
میبیند .تا به لطف پروردگار و تکیه بر اراده نیروهای متخصص و
خدوم شرکت با تحقق تولید پایدار نقش خود را بیش از پیش در
بازار رقابت تثبیت و با بهره گیری از ظرفیتهای مجتمع و همجواری
با شرکت پاالیش نفت آبادان می رود تا گامهای مصمم خود را در
جهت ارتقاء زنجیره ارزش و پایان دادن به اقتصاد تک محصولی افتخار
اجرای طرحهای توسعه ای را به عنوان دستاوردهای همگانی نصیب
آبادان کند.
مجتمع پتروشیمی آبادان با همتی همگانی و برشماری اقدامات
ضروری در اجرای پروژه های حیاتی موسوم به الزامات تولید پایدار از
طریق تصویب افزایش سرمایه امیدوار است در اسرع وقت و با درک
مناسب از امر بازار رقابت و توسعه ،چشم انداز روشنی را برای آتیه

شرکت ترسیم نموده که می توان به اقدامات عملیاتی زیر در قالب
نقشه راه تحقق استراتژی اشاره نمود.
اجرای پروژه بسیار مهم و حیاتی احداث ایستگاه تقویت فشار گاز
خوراک و نصب کمپرسورهای گازکوب در محل پاالیشگاه نفت آبادان
و افزایش خوراک دریافتی از شرکت پاالیش نفت آبادان به میزان
تقریبی  85تن در روز ،مقرر است که تا پایان مرداد ماه جاری به
لطف پروردگار راه اندازی شود که از جمله افتخارات تاریخی شرکت
پتروشیمی آبادان بحساب می آید .با این اقدام بنیادی در تامین
حداکثری خوراک و به حداقل رساندن  Down Timeدر طول سال
شرکت از باالترین میزان ارزش افزوده بهره مند میشود.
پروژه تزریق کلر مایع به منظور تولید  EDCو تامین حداکثر خوراک
برای واحد  600و بهره برداری از باالترین ظرفیت ممکن برای تولید
 ، VCMبا انجام این پروژه می توان امکان تزریق روزانه  40تن کلر
مایع به منظور جبران کمبود کلر تولیدی واحد  300را ایجاد نمود .و
با تولید  EDCدرون مجتمع خرید خارجی و خروج ارز را به حداقل
رساند .این پروژه در مرحله انعقاد قرارداد می باشد.
اجرای طرح های نه گانه موسوم به پروژه های تثبیت و تداوم
تولید که برخی در حال اجرا و برخی در حال ایجاد شرح کار و طی
کردن تشریفات قانونی است.
طرح جامع اصالحات زیست محیطی جهت تبدیل شدن به
صنعت سبز از طریق حذف حداکثری آالینده ها با بهره گیری از
فناوری های نوین زیست محیطی و تولید پاک که امری ضروری در
پیوند با جهان برای صیانت از محیط زیست است.
بدیهی است ،شرایط حاکم بر تولید و ترسیم اهداف روشن و قابل
دسترس که بر مبنای استراتژی کلی شرکت و درک صحیح و دقیق
از عوامل و اجزاء منجر به رشد و نهایتا ً ایجاد نقشه راه بر مبنای
مقتضیات موجود ،استعدادها و امکانات قابل دسترس سازمان در
جهت استفاده بهینه از فرصت های موجود در مسیر برقراری تولید
حداکثری در شرایط ایمن و کسب منافع اقتصادی سازمان می باشد.
در این زمینه برخی از پروژه های در فاز مطالعات و امکان سنجی
شامل موارد زیر میباشند:
 -1پروژه افزایش ظرفیت و تغییر تکنولوژی واحد کلر آلکالی و افزایش
ظرفیت واحد EDC
 -2امکان سنجی فنی و اقتصادی دریافت گازهای  FCCUاز پاالیشگاه
آبادان و ایجاد واحدهایی بر پایه خوراکهای مرغوب از جمله پروپیلن
 -3مطالعات تفصیلی برای ایجاد واحدهای میانی از جمله واحد VC
در اثنای ایجاد پارک کلر و تامین EDC
در ادامه از حمایتهای بیشائبه شرکت سرمایهگذاری نفت ،گاز

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان
بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان:
پتروشیمی آبادان مولد سودآوری پایدار و جذاب از سرمایههای
سهامداران با ارائه پلیمرها ،کامپاندها ،محصوالت جانبی و پایین
دستی پتروشیمی و کاربردهای خاص نوآورانه سازگار با محیط
زیست و ارزش افزوده برای مشتریان می باشد.
چشم انداز شرکت پتروشیمی آبادان:
شرکت پتروشیمی آبادان در افق  1404شرکت چابک و نوآور و
دارای کامل ترین زنجیره ارزش در تولید محصوالت متنوع پلیمری
و پایین دستی در راستای سودآوری پایدار سهامدارن خواهد بود.
محورهای چشم انداز:
 -1چابکی
 -2سبد متنوع محصول
 -3نوآوری
 -4زنجیره ارزش
تاریخچه
الف – در اواخر سال  1342سازمان برنامه و بودجه ایران ،انستیتوی
نفت فرانسه را برای مطاعه در راستای ایجاد صنایع پتروشیمی
در ایران گماشت انستیتوی فوق پس از بررسی های الزم احداث
یک مجتمع پتروشیمی برای تولید ( P.V.Cماده اولیه پالستیک) و
( D.D.Bماده اولیه پاک کننده ها) و ( NAOHسود سوزآور) را در
شهر آبادان به لحاظ وجود امکانات زیر پیشنهاد نمود:
وجود پاالیشگاه آبادان
دسترسی به برق سراسری
دسترسی به معادن نمک خوزستان
دسترسی به دریا از طریق اروند رود و خلیج فارس
به همین منظور در سال  1344شرکت سهامی پتروشیمی آبادان
با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میزان  %74و شرکت
آمریکایی «بی–اف–گودریج» به میزان  %26با هدف تولید
محصوالت زیر تأسیس گردید.
 .1تولید ماده اولیه پالستیک ( )P.V.Cبه ظرفیت  20هزار تن در سال
 .2تولید ماده اولیه پاک کننده ( )D.D.Bبه ظرفیت  10هزار تن در سال
 .3تولید سود سوز آور ( )NAOHبه ظرفیت  24هزار تن در سال
در هیمن راستا زمینی به مساحت  27هکتار در جوار پاالیشگاه
آبادان انتخاب گردید .در تاریخ  1345/03/15شرکت بصورت
سهامی خاص و تحت شماره  10716در اداره ثبت شرکتها و
مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .قرارداد اجرای پروژه
پتروشیمی آبادان با شرکت الماس آمریکا منعقد و در سال 1348
مجتمع به بهره برداری رسد .در سال  1352تصمیم به اجرای طرح
توسعه واحد  P.V.Cبه ظرفیت ساالنه  40هزار تن گرفته شد و
در سال  1354بهره برداری از آن آغاز گردید ولی عمال بیش از
34هزار تن در سال بازدهی نداشت .در سال  1358سهام شریک
خارجی خریداری و در همان تاریخ شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مالکیت کلیه سهام شرکت را از آن خود نمود.

ترکیب سهامداران
ردیف
1

نام سهامدار

1400/12/29

تعداد سهام

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 2.939.645.007

تاریخ تایید گزارش
درصد

تعداد سهام

53.25%

2.939.645.007

53.25%

355.482.350

6.44%

355.482.350

6.44%

2.04%

112.500.000

2.04%

1.40%

77.300.000

1.40%

69.134.874

1.25%
35.61%
100%

2

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

3

حقیقی

112.500.000

4

حقیقی

77.300.000

5

حقیقی

69.134.874

1.25%

6

سایر

1.965.937.769

35.61%

1.965.937.769

5.520.000.000

100%

5.520.000.000

جمع

درصد

اعضای هیات مدیره
نام شخص حقوقی

سمت

نام نماینده شخص حقوقی

شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)

سجاد زینلی

رئیس هیات مدیره (غیرموظف)

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

محسن علوی
عطاء آبادی

نائب رئیس هیات مدیره (موظف)

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)

محسن کعب عمیر

عضو هیات مدیره (موظف)

شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین (سهامی خاص)

مسعود قاسم نژاد

عضو هیات مدیره (موظف)

شرکت پتروگام اطلس اروند (سهامی خاص)

فاقد نماینده

-

-

امید بچاری پورمحمدی

سرپرست شرکت

صورت سود و زیان
شرح

1400

درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده
سود (زیان) ناخالص
هزینه های فروش ،اداری و عمومی
سایر درآمدها
سایر هزینه ها
سود (زیان) عملیاتی
هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود (زیان) قبل از مالیات
مالیات
سود (زیان) خالص
سود (زیان) هر سهم

میلیون ریال
عملکرد
1399

13.422.220

7.327.940

1.675.339

()13.645.731

()6.286.707

()1.962.927

()223.511

1.041.233

()287.590

()254.362

()183.202

()75.019

19.270

205.722

482

()967.027

()770.837

()492.704

()1.425.630

292.916

()854.831

()668.505

()428.571

()82.812

()417

297.748

()42.509

()2.094.552

162.093

()980.151

-

()20.719

-

()2.094.552

141.374

()980.151

()379

28

()237

صورت وضعیت مالی

دارایی ها

1400/12/29

(تجدیدارائهشده) (تجدیدارائهشده)
1399/01/01
1399/12/30

میلیون ریال

1399/12/30
1399/01/01
1400/12/29
(تجدیدارائهشده) (تجدیدارائهشده)

بدهی ها

دارایی های غیرجاری
16.609.427

14.628.297

13.232.839

دارایی های نامشهود

81.588

84.998

87.210

سرمایه گذاری های بلند مدت

41.248

41.248

دریافتنی های بلند مدت

دارایی های ثابت مشهود

1398

بدهی های غیرجاری

41.248

37.419

57.441

31.016

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

876.174

586.842

546.460

102.109

102.631

1.328

جمع بدهی های غیرجاری

876.174

586.842

546.460

16.871.791

14.914.615

13.393.641

پیش پرداخت ها

2.606.715

1.844.841

352.899

موجودی مواد و کاال

2.511.516

1.658.607

972.624

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

3.818.260

3.746.762

2.158.354

0

55.000

27.458

350.598

399.514

788.873

جمع دارایی های جاری

9.287.089

7.704.724

4.300.208

جمع دارایی ها

26.158.880

22.619.339

17.693.849

سایر دارایی ها
جمع دارایی های غیرجاری
دارایی های جاری

سرمایه گذاری های کوتاه مدت
موجودی نقد

حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه
.5.520.000

5.520.000

3.520.000

-

-

1.716.862

اندوخته قانونی

16.000

16.000

16.000

سایر اندوخته ها

390

390

390

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

5.869.543

6.051.843

6.234.143

زیان انباشته

()4.669.372

()2.757.120

()3.080.794

سهام خزانه

()115.450

0

0

جمع حقوق مالکانه

6.621.111

8.831.113

8.406.601

سرمایه
افزایش سرمایه در جریان

بدهی های جاری
9.627.329

7.501.214

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 14.164.591
157

21.197

23.736

6.614

18.001

18.685

2.585.190

2.542.078

863.474

ذخایر

465.936

470.139

189.938

پیش دریافت ها

1.439.107

522.640

143.741

18.661.595

13.201.384

8.740.788

مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی
تسهیالت مالی

جمع بدهی های جاری
جمع بدهی ها
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

13.788.226 19.537.769
22.619.339 26.158.880

9.287.248
17.693.849
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اخبـــــــــــــــــار

هوشمندسازی نظارت بر ناوگان
حملونقل عمومی ارومیه

چابهار

رئیــس ســازمان حملونقــل و بــار و مســافر شــهرداری

ارومیــه از هوشمندســازی نظــارت بــر عملکــرد نــاوگان

حملونقــل عمومــی بــه ویــژه نــاوگان اتوبوسرانــی بــا

هدف بهبود وضعیت خدماتی خبر داد.

مسیر امن برای توسعه

ناصــر ســعیدآبادی در گفتوگــو بــا ایســنا گفــت:

بــا هــدف رفــاه حال شــهروندان ،نظــارت دقیــق و بهبود

عملکــرد و رصــد فعالیــت نــاوگان حملونقــل عمومــی؛
هوشمندسازی نظارت بر ناوگان اجرا میشود.

اقتصادی ارمنستان

او بــا بیــان اینکــه کمیتههــای  ITبصــورت جداگانــه

بــرای ادارات تابعه ســازمان بصورت جداگانه تشــکیل و

جلســات مســتمر آن برگزار میشــود ،عنوان کرد :پروژه
هوشــمند ســازی با مشــارکت ســازمان فناوری اطالعات

و ارتباطــات شــهرداری ارومیــه و از طریــق شــرکتهای

مجــری دانــش بنیــان در حــال طــی مراحــل بــرای اجرا و
عملیاتی شدن است.

ســفیر ارمنســتان در ایــران در ســفر بــه چابهــار

برای چابهار متصور است و این منطقه میتواند،

اضافه کرد :نقطه اشتراک ما در اتحادیه اورآسیا

کوریک ایجاد خواهد شد.

چابهــار تاکیــد کــرد کــه ایــران و ارمنســتان در

از نظر اقتصادی تقویت کنیم.

و ایــران هــم جــزو اورآســیا اســت و ایــن نقطــه

چابهار درحال احداث اســت ،کشور چین هم در

و بازدیــد از بنــادر و دیــدار بــا مدیــر منطقه آزاد
مســیر توســعه روابــط اقتصــادی قــرار دارنــد و
فرصــت بــی نظیــر چابهــار مســیر امــن را بــرای

توسعه اقتصادی برای ما قرار داده است.

بــه گــزارش ایســنا ،آرســن آواگیــان بــا

قدردانــی از اســتقبال مدیــران ســازمان منطقــه

آزاد چابهــار افــزود :هــدف نهایــی مــا از ســفر بــه
بنــدر چابهــار انجــام مطالعــات در مــورد امکانات
و ظرفیــت تجــاری چابهــار اســت تا بتوانیــم برای
توســعه روابــط اقتصــادی بین ایران و ارمنســتان
برنامهریزی کنیم و هدف دوم هم توسعه روابط

بین هندوستان ،ایران و ارمنستان است.

او گفــت :من وظیفــه دارم که بتوانم روابط

اقتصــادی ،حملونقلــی و ترازیتی را برقرار کنم و
در این راســتا به توافقهایی دست پیدا خواهیم
کرد.

ســفیر ارمنســتان افــزود :مالقاتــی بــا

مدیــران بنــدر چابهــار داشــتیم کــه اطالعاتــی در
اختیــار ما گذاشــته شــد و همچنیــن امکاناتی که

مساعدت و همکاری کند تا بتوانیم روابطمان را
مســئول

اداره

ســازمان

منطقــه

آزاد

اشــتراک میتوانــد همکاریهــای خوبــی در ایــن

تاریخــی ایــران و ارمنســتان گفــت :قطعــا تــداوم

ابراهیمــی تصریــح کــرد :چابهــار مرکــز

چابهــار نیــز در ایــن جلســه با اشــاره به دوســتی

به بهرهبرداری میرسانیم و این شهر فرودگاهی

سرمایهگذار درنظر گرفته شده است و در تالش

ارتباطات مارا در حوزه هوایی تقویت میکند.

همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی بین دو کشــور
داشته باشد.

بنــدر اقیانوســی اســت که از ســه کویــدور اصلی

فرودگاهــی چابهــار  ۲۰۰هکتــار بــرای شــهرک

شــرایط اقتصادی ،چابهار امنترین و آســانترین

میتوانــد تقویــت روابــط سیاســی را بــه دنبــال
نصــرهللا ابراهیمــی گفــت :روابــط تاریخــی

تحریمهــای اقتصــادی نیســت ،چابهار نخســتین
جهان به  ۲کریدور متصل اســت.

چابهــار هــم در حــال احــداث اســت و در شــهر

لجســتیک و حملونقــل و ترانزیــت پیشبینــی
زمینهای مرز ریمدان «نقطه منفصل منطقه آزاد

او با اشاره به سرمایهگذاری هندوستان در

جمهــوری اســامی ایــران و ارمنســتان بــه دوران

او اضافــه کــرد :در زمینــه لجســتیک و

تــا کنــون روابــط و مناســبات ایــران با ارمنســتان

باشــیم ،ترانزیــت کاالهــای ارمنســتان از کشــور

چابهار در مرز ایران و پاکســتان» جزو برنامههای

ایران باستان برمیگردد ،بیش از  3دهه گذشته

بــر پایــه بــرادری و دوســتی بــوده اســت و قطعــا
تــداوم همکاریهای تجاری و اقتصادی میتواند،

تقویــت روابــط سیاســی دو کشــور را بــه دنبــال
داشته باشد.

ترانزیــت هــم میتوانیــم همــکاری خوبی داشــته
هنــد میتوانــد از مرکــز چابهــار با  ۲هــزار و ۴۰۰

کیلومتر به ارمنستان در مسیر راهآهن و از مرکز
تا شمال غربی ایران برسد.

کشــورهای همســایه دارای اولویــت هســتند،
نیســت بلکــه یک منطقــه راهبردی ،اســتراتژیک

آســیا ،شــورای همکاری زیســتی ،اتحادیه اروپا و
کشورهای مستقل و مشترکالمنافع است.

مســئول اداره ســازمان منطقــه آزاد چابهــار

دو کشــور مقرر شــده است که دفتر تجاری هند
در چابهار راهاندازی شود.

مســئول اداره ســازمان منطقــه آزاد چابهــار

مســئول اداره ســازمان منطقــه آزاد چابهــار

آزاد چابهــار در بحــث ایجادهــاب و شــبکه

کاال از جنــوب به شــمال از طریــق چابهار حاصل

کالنتــری چابهــار بــا ظرفیــت بســیار بــاال در حال

پتروشــیمی و فوالد اســت ،تا  4ســال آیندههاب

همــواره بــاز اســت ،افــزود :قطعــا در ایــن راســتا

اســتقبال از ســرمایهگذاران کشــورهای دنیــا

چابهــار اضافــه کرد :طبق مذاکرات مقامات عالی

به بندر گوادر پاکستان اتصال پیدا کند.

مســئول اداره ســازمان منطقــه آزاد چابهــار

او بــا بیــان اینکــه دروازه چابهــار بــرای

خارجی است.

ارتباطی ما اســت که تنهــا با  ۸۲کیلومتر میتواند

تاکیــد کرد :ســرمایهگذاری دیگر ســازمان منطقه

بیان کرد 2 :اســکله مهم شــهید بهشتی و شهید

میتــوان گفــت بــا توجــه بــه ایــن ظرفیتهــا و

مســیر ارتباطــی بــرای تجــار و ســرمایهگذاران

شــده اســت و عالوهبر این  ۶هزار و  ۲۰۰هکتار از

حمــل کاال از بنــدر هندوســتان بــه چابهــار و از
است.

و عــوارض حــدود  ۲۰ســال معافیــت بــرای یــک

ارتباطات بینالمللی به شــمار میرود و مشمول

و ژئوپلتیک در تمامی کشــورهای جنوب و شــرق

آواگیــان تصریــح کــرد :چشــمانداز روشــنی

اینجــا مشــارکت دارد و تــا دو ســال دیگــر ،آن را

باشــد .از طرفــی در حــوزه حمایتهــای مالیاتــی

سرمایهگذار خارجی میتواند صاحب سهام خود

او ادامــه داد ۷۰ :هکتــار پــارک لجســتیک

چابهــار میتوانســت در اختیــار مــا بگــذارد مانند

طریــق چابهــار بــه ارمنســتان و کشــورهای دیگــر

اتحادیه به همراه داشته باشد.

ابراهیمــی اضافــه کــرد :شــهر فرودگاهــی

سرمایهگذاری یکی از مزیتها است بهطوری که

هستیم که این میزان را افزایش دهیم و درواقع

بایــد بگوییــم کــه چابهــار یــک منطقــه بخشــی

هزینههایــی کــه بــه طــور تقریبــی در برگیرنــده

اســت؛ زیــرا ارمنســتان جزئــی از قفقــاز بــوده

ســرمایهگذاران لحــاظ شــده اســت و امنیــت

گفــت :توافقــات جدیدی در ارتبــاط با حملونقل

شــده اســت و حضــور هنــد در چابهــار میتوانــد

تکمیــل اســت ،مســیر راهآهن مــا از جنوب مرکز

پتروشــیمی را بعــد از عســلویه و ماهشــهر

بهترین موقعیت برای ارمنستان باشد.

احداث بوده و تا یک سال آینده این ارتباط ریلی

نیــز بیــش از  ۳۰۰واحــد تولیــدی وجــود دارد

کــه ارمنســتان ظرفیــت و توان ســرمایهگذاری در

چابهــار تــا ایرانشــهر و بــه زاهــدان نیــز در حــال
را بــه مرکــز زاهدان وصل میکنیم و از آن طریق

بــه خــط آهــن سراســری کشــورمان و ســپس بــه
حــوزه قفقــاز اتصــال پیــدا میکنیم و یک شــاخه

دیگــر از ســرخس بــه ترکمنســتان و اینچــه برون
بــه ترکمنســتان و از طریــق کاســپین بــه آکتاوا و

ابراهیمــی بیــان کرد :در تمامــی زمینههایی

راهانــدازی خواهیــم کرد ،در حوزه صنایع تبدیلی

چابهار را داشته باشد همکاری میکنیم.

و بــا توجــه بــه ظرفیتهــای معدنــی ارمنســتان

او افــزود :خوشــبختانه چابهــار بــه دلیــل

میتوانیم به صورت مشارکتی مرکز فرآوری مواد

همجــواری بــا اقیانــوس هنــد و دریــای عمــان و

معدنی داشته باشیم.

ابراهیمــی ادامــه داد :امتیــازات خوبــی

ارتباطــات حملونقلــی ،بهتریــن موقعیــت بــرای

در منطقــه آزاد چابهــار بــه لحــاظ قانونــی بــرای

هرگونه سرمایهگذاری است.

ایــن مســئول بیــان کــرد :با اتمــام این پــروژه قطعا

شــاهد نظــارت مطلــوب و خدماتدهــی مناســبتر و

دقیقتــر نــاوگان حملونقــل عمومــی بــه شــهروندان

خواهیــم بــود .ســعیدآبادی ادامــه داد :بیــش از ۲۹۰
اتوبــوس در نــاوگان حملونقــل عمومــی شــهر بــه

شهروندان خدمات ارائه میدهند.

اجرایی شدن طرحهای
توسعهای بنادر شمالی
استان بوشهر طی امسال
نماینده مردم بوشــهر گناوه و دیلم در مجلس شــورای
اســامی بــا توجه به پایان رســیدن مطالعات طرحهای

توســعهای بنــادر شــمالی ایــن اســتان از آغــاز عملیــات
اجرایی این طرحها در نیمه دوم امسال خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر نماینــده مــردم

بوشــهر ،گنــاوه و دیلــم در مجلــس شــورای اســامی،

عبدالکریــم جمیــری افــزود :سرعتبخشــی بــه اجــرای
طرحهای توسعه بنادر شمالی این استان و بندر بوشهر

در نشســتی بــا مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی

پیگیری شد.

او افــزود :بــا پیگیــری و همــکاری مدیرعامــل وقــت

ســازمان بنادر و دریانوردی ،طرح توســعه بنادر شــمالی

اســتان بوشــهر در زمــره نخســتین مــوارد مصــوب در

مجموعــه طــرح جامــع توســعه بنادر کوچک کشــور قرار
گرفت.

نماینــده بوشــهر ادامــه داد :در ایــن نشســت بــا

راهاندازی  ۴۰۰هزار شغل برکت در حوزه کشاورزی و غذایی
مدیرعامل بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام

از راهانــدازی  ۴۰۰هــزار فرصت شــغلی در حوزه

علیاکبــر صفایی مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی

کشــور آخریــن وضــع این پروژههــای مهم توســعهای در

استان بوشهر بررسی و ارزیابی شد.

جمیــری اضافــه کــرد :یکــی دیگــر از مــواردی که در

ایــن نشســت مطــرح شــد اســتفاده از ظرفیــت صنایــع

وابســته تحت پوشــش حمایتی بنیــاد برکت قرار

طرحهــای کوچــک و بنگاههــای مشــارکتی یکی از

کشتیســازی استان بوشهر در پروژههای سازمان بنادر

نزدیک به  ۸۲هزار نفر ایجاد اشتغال کردهاند.

برنامههــای ویژهای را در حوزه فروش محصوالت

او اعــام کــرد :پیشــنهادهای مطــرح شــده مــورد

شــرکت در نمایشگاههای کشــوری و بینالمللی،

اســتان بوشــهر از صنایع کشتیسازی این استان بازدید

اولویتهــای اصلــی بنیــاد برکت اســت و امســال

و دریانوردی بود.

دارنــد کــه عالوهبر تولید محصــوالت متنوع ،برای

محمــد ترکمانــه در حاشــیه بازدیــد از غرفه

او تاکیــد کــرد :حجــم ســرمایهگذاری بــرای

کارآفرینــان داریــم .در همیــن راســتا ،عالوهبــر

اســتقبال صفایــی قــرار گرفــت و قــرار شــد در ســفر بــه

بینالمللــی صنایــع کشــاورزی ،مــواد غذایــی،

اجتماعمحور و بنگاهمحور با ظرفیت اشتغال کل

نمایشگاههای ویژه محصوالت بنیاد در  ۱۰استان

و برای پیشرفت روند کار اقدام کند.

صنایع کشاورزی و غذایی خبر داد.

بنیــاد برکــت در بیســت و نهمیــن نمایشــگاه

راهاندازی این  ۱۰۶هزار و  ۲۶۱طرح اشــتغالزایی

ماشــینآالت و صنایــع وابســته «ایــران آگروفــود

کشور برگزار خواهد شد.

 ۴۰۰هــزار نفــر بالــغ بــر  ۱۲۵هــزار میلیــارد ریال
است.

 »۱۴۰۱در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی

بنــادر شــمالی اســتان بــه دلیــل واقــع شــدن در

ترکمانــه بــا تاکیــد بــر ظرفیــت بــاالی بخش

خــور و عمــق کــم ،بــا مشــکالت عدیــدهای بــرای توســعه

داشــت :بنیــاد امســال در حــوزه بازاریابــی و بــه

شرایط مناسبی ندارند به همین دلیل طرح جامع آنها

را از کارآفرینــان خــود خواهد داشــت و به همین

برطرف شــود و دیگر متاثر از جزر و مد و رســوبگذاری

تهــران بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود ۴۰ :درصــد

بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت ،بحــث

کشــاورزی و مــواد غذایــی بــرای صــادرات اظهــار

فعالیتهای خود مواجه هســتند و از لحاظ زیرســاختی

اجتماعمحــور و بخــش عمــدهای از طرحهــای

کــه در ســتاد اجرایــی فرمان امــام و بنیاد پیگیری

خصــوص دیجیتال مارکتینگ حمایتهای ویژهای

مصوب شده تا معضل موجود برای تردد ناوگان تجاری

ترکمانــه یــادآور شــد :تمرکــز بنیــاد برکــت

منظــور ،برگــزاری دورههای آموزشــی و راهاندازی

نباشند.

شــیالت و صنایــع وابســته عالوهبــر فراهم آوردن

او با اشاره به استقبال از غرفه بنیاد برکت

امنیــت غذایی از جمله محورهای عمدهای اســت

فعالیتهــای بنیــاد برکــت در اشــتغالزایی

میشود.

بنگاهمحــور متمرکــز بــر بخش کشــاورزی و حوزه
امنیت غذایی است.

او در تشــریح اقدامــات ایــن بنیــاد در ایجاد

بــر اشــتغالزایی در حــوزه کشــاورزی ،غذایــی،

اشــتغال در حوزههای کشــاورزی و غذایی گفت:

از  ۱۹۵هــزار طــرح اشــتغالزایی اجتماعمحــور

پویشهای تبلیغاتی را در دستور کار دارد.

در نمایشگاه بیان کرد :تولیدکنندگان محصوالت

فرصتهــای شــغلی ،باعــث تولیــد قابــل توجــه

ایجاد شده تا به امروز ۱۰۶ ،هزار طرح به بخش

محصوالت مختلف از جمله گوشــت قرمز ،شــیر،

کشاورزی ،غذایی ،شیالت ،ماشینآالت و صنایع

میوههــای گلخانــهای ،صیفیجــات ،ماهیــان و

مدیرعامــل بنیاد برکت ادامه داد :راهاندازی

او افزود :بسیاری از این محصوالت عالوهبر

کســبوکار بــرای  ۳۱۸هــزار نفــر را در حــوزه

صادر میشــوند ،بهطوری کــه  ۷۰درصد صادرات

وابسته اختصاص دارد.

ایــن  ۱۰۶هــزار طــرح احتماعمحــور ،فرصتهــای
کشــاورزی و مــواد غذایــی بــه شــکل مســتقیم و

غیرمستقیم فراهم آورده است.

ترکمانه درباره حمایت از شــرکتهای فعال

در حــوزه کشــاورزی و غذایــی نیــز خاطرنشــان

بنیاد قرار دارد.

ایــن طــرح دغدغــه قراردادهــای یــک ماهــه منتفــی و

ظرفیتها و تواناییهای شرکتهای دانشبنیان

در تولیــد محصوالت کشــاورزی و در فرآیندهایی

مدیرعامــل بنیــاد برکــت دربــاره دالیــل

محصوالت به شکل ویژه در دستور کاری امسال

 »۱۴۰۱تصریــح کــرد :بحــث فــروش محصــوالت

کشاورزی ،غذایی ،شیالت ،ماشینآالت و صنایع

همچــون کاشــت ،آبیــاری ،بســتهبندی و فــرآوری

مشاور کارخانه چدن خوسف از اجرای طرح طبقهبندی

کشــاورزی خبــر داد و تاکیــد کــرد :اســتفاده از

شــرکت ایــن بنیاد در نمایشــگاه «ایــران آگروفود

کــرد ۲۶۱ :شــرکت و مجتمــع فعــال در زمینههای

اجرایی شدن طرح
طبقهبندی مشاغل خراسان
جنوبی تا پایان تیر

ایــن بنیــاد از شــرکتهای دانشبنیــان در حــوزه

محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی اختصــاص
دارد.

طرحهای خود را ثبت کنند تا پس از بررسیهای
مدیرعامــل بنیــاد برکــت از حمایــت ویــژه

شــرکتهای حمایتی و مشــارکتی بنیــاد برکت به

در افــق ۱۵ســاله در هیــات عامــل ســازمان بنــادر و

دریانوردی در تیر سال  ۱۴۰۰مصوب شده است.

کارشناسانه ،از آنها حمایت شود.

اســتفاده در بازارهای داخلی به کشــورهای دیگر

بنادر گناوه ،دیلم و ریگ با هدف ساماندهی فعالیتها

کشــاورزی و مــواد غذایــی میتوانند با مراجعه به

اپلیکیشــن بنیاد برکت به آدرس App.barkat.ir

آبزیان شده است.

طــرح جامــع بنــادر شــمالی اســتان بوشــهر شــامل

مشاغل تا پایان تیر خبر داد و تصریح کرد که با اجرای

قرارداد نیروها بین  ۶تا  ۱۲ماه بسته خواهد شد.

ایجاد پارک گوگردی در پاالیشگاه گاز ایالم
رئیــس امــور پیمانهــای شــرکت پاالیــش گاز

مجتمــع صنعتــی در طــول ســال  ۱۴۰۰نســبت به

ســرمایهگذار و تولیــد فناورانــه محصوالت جدید

واحــد صنعتی ســاالنه حــدود  ۷۰هــزار تن گوگرد

ایــام اعــام کرد که این شــرکت به منظور جذب
و خلــق ارزش افــزوده ،ایجــاد اشــتغالزایی در
منطقــه و کاهــش خامفروشــی بــه دنبــال اخــذ

مجوز پارک گوگردی است.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز

ایــام ،رضــا شــیرخانی اظهــار کــرد :امــروزه در دنیــا
از گوگــرد در صنایــع و کاربردهــای مختلف از قبیل

مدت مشابه سال  ۱۳۹۹خبر داد و گفت :در این
تولیــد و بــا نــرخ خلــوص  ۹۹.۹۸درصــدی به بازار

عرضه میشود.

شیرخانی با بیان اینکه هم اکنون گوگرد به

 ۲صورت کلوخه و پاستیلی در کارخانه دانهبندی

پاالیشــگاه تولیــد و براســاس نیــاز مشــتریان بــه
صــورت فلــه یــا در کیســههای یــک تنــی تحویــل

کشاورزی ،مواد پالستیکی ،داروسازی ،اسیدسازی

مشــتریان میشــود ،تاکیــد کرد :ســال گذشــته با

محصــوالت فلــزی ،جادهســازی به اشــکال مختلف

بازاریابــی مناســب و جــذب مشــتریان جدیــد ،بــا

و بســیاری از محصوالت ســنتزی ،کاغذی ،رنگها،

ماننــد گوگــرد کلوخــه ،دانهبندی شــده ،پاســتیلی،
میکرونیزه و غیره استفاده میشود.

او افــزود :بــا توجه به افزایش شــدید قیمت

جهانــی گوگــرد و نیــاز جهانــی روز افــزون بــه
ایــن محصــول اســتراتژیک ،از تولیدکننــدگان و
سرمایهگذاران فعال در این حوزه دعوت میشود

از این فرصت پیش آمده بهره برداری کرده و این

شــرکت آمادگــی خود را جهــت همکاری در هر دو

حوزه فروش و سرمایهگذاری را اعالم می کند.

رئیــس امــور پیمانهای شــرکت پاالیش گاز

ایــام از افزایــش قابــل توجــه فــروش گوگــرد این

تــاش همــکاران بخشهــای مختلف شــرکت و با

افزایــش تولیــد حــدود  ۶درصدی ،شــاهد افزایش
درآمد فروش قابل توجه گوگرد به در مقایسه با

سال  ۱۳۹۹بودهایم.

او اضافــه کــرد :فــروش محصــول گوگــرد در

شــرکت بــه  ۲صــورت از جمله عرضــه در بورس و

بهصورت مســتقیم از طریق دفتر فروش شــرکت

انجــام و در راســتای حمایــت از کســبوکارهای
داخلی براســاس ظرفیت قوانین رفع موانع تولید
و آییننامههــای اجرایــی آن؛ فــروش بــه صــورت

اعتبــاری بــا اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی نیــز انجام
میشود.

به گزارش ایســنا ،سیدحســن جعفری ،در جلســه

آغاز پروژه حفاظت ،آمادهسازی
و مرمت گنبد سلطانیه زنجان
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و

صنایعدســتی زنجــان خاطرنشــان کــرد کــه از
آنجایــی که ســاالنه مســافران زیــادی از داخل

و خــارج از کشــور بــرای بازدیــد از اثــر جهانــی

بــه شهرســتان ســلطانیه ســفر میکننــد،
ساماندهی مسیرهای دسترسی و امکانات در

ایــن اثــر جهانــی از جملــه اولویتهــا بــوده که

در این خصوص مرمت گنبد آغاز شده است.
امیــر ارجمنــد دیــروز در گفتوگــو بــا ایرنا

افــزود :بــا توجــه بــه رونــد روبهرشــد تعــداد
بازدیدکننــدگان در گنبــد ســلطانیه و بــرای
ســهولت بازید و دسترسی راحتتر گردشگران

بــه قســمتهای مختلــف مجموعــه ،طرحهایی
را در محوطــه گنبدســلطانیه برنامهریــزی و بــه

مرحله اجرا گذاشته شده است.

او اضافــه کــرد :ارزشهــای منحصــر بــه

فــرد محوطــه و جایــگاه ویــژه آن در میــان آثــار

میراث جهانی موجب شد در چند سال گذشته

توجــه ویژهتــری بــه حل مشــکالت مالــی پایگاه
و ســرعت بخشــیدن بــه اقدامــات زیرســاختی،

بررســی مشــکالت کارخانه چدن خوســف با بیان اینکه
راه اندازی شــورای اســامی کار نیز از  4ماه قبل شــروع

شــده اســت ،گفت :با راهاندازی این مهم و اجرای طرح

طبقهبندی مشاغل از تعدیل نیرو جلوگیری میشود.

او ،بــا اشــاره بــه اخــذ مجوزهــای الزم از شــرکت

ســرمایهگذاری ایــران ،ایجــاد اشــتغال را از تعهدات این
سرمایهگذاری اعالم کرد.

ساماندهی و حفاظت و مرمت شود.

مشــاور کارخانــه چــدن خوســف در پاســخ بــه

مدیــر کل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و

برگــزاری آموزشهــای الزم برای نیروهای بومی و خروج

صنایعدســتی زنجــان ادامــه داد :بــا مشــخص

مهندسان چینی از کشور ،افزود :بر اساس قرارداد طی

شــدن و تکمیــل مســیر بازدیــد ،گردشــگران
میتواننــد درک درســت و کاملتــری از محوطه

کسب کنند و شناخت انواع فضاهای معماری

بــرای آنــان آســان شــود کــه هــم اکنــون بــرای

انجــام ایــن عملیات اعتباری بالغ بــر  ۶میلیارد
ریال آغاز شده است.
ارجمنــد

ادامــه

داد:

ســاماندهی

و

شــیببندی صحیح و هدایت آبهای ســطحی

و همچنیــن اجــرای کانالهایناکــش برای دفع

رطوبت صعودی در دیوارهای آجری ورودی در

ضلع غربی ،اجرای دقیق هواکشها به منظور
تســریع در امــر تهویــه هــوا و دفــع رطوبــت،
کاشــیکاری ،رنگآمیــزی ،تعویــض شیشــه،

بندکشــی و انــدودکاری آجرهــا ،چراغهــای

فضای داخلی و غیره در این بنای جهانی انجام
میگیرد.

گفتنــی اســت؛ شــهر ســلطانیه یکــی از

 3ســال از زمان گرفتن پروانه بهره برداری مهندســان و

شــهرهای تاریخی شهرســتان ســلطانیه استان

زنجــان ایران اســت که در  ۳۷کیلومتری شــهر

زنجــان واقــع اســت ،گنبــد ســلطانیه تنهــا اثــر

جهانی استان در این شهر تاریخی است و این

شــهر دارای بناهــای تاریخــی زیــادی اســت کــه
همهساله گردشگران زیادی را جذب میکند.

گنبد ســلطانیه در سال  ۱۳۱۰در فهرست

میــراث ملــی و تیــر ســال  ۱۳۸۴در فهرســت
میراث جهانی (یونسکو) ثبتشده است.

ایــن اثــر ،یــادگار دوره ایلخانیــان در ایران

اســت و یکــی از آثــار ثبتشــده کشــور در

فهرســت میراث جهانی محسوب میشود ،این
گنبد به دست سلطان محمد خدابنده در قرن

هشتم احداثشده و هماکنون بزرگترین گنبد

آجری جهان است.

تکنسینهای چینی از کشور و استان خارج میشوند.

جعفــری بــا بیان اینکــه کارخانه چدن  3فــاز دارد،

گفت :فاز اول با توجه به شــروع بیماری کرونا در عمل

از اوایــل ســال  ۱۴۰۰شــروع شــد و اکنــون پیمانــکاران

چینی در حال نصب ماشینآالت و دستگاهها هستند.

بــه گفتــه او ،ســرمایهگذار چینــی بــه دنبــال کاهــش
هزینههای کارخانه است به همین علت آموزش نیروهای

بومــی کشــور و خــروج مهندســان چینــی باعــث کاهــش
هزینههــا میشــود .مشــاور کارخانه چدن خوســف یادآور

شد :از سال  ۱۴۰۰تعداد نیروها  ۱۲۰نفر بود در حالی که

تعداد نیروهای فعلی کارخانه به  ۳۶۰نفر رسیده است.

جعفــری بیــان کــرد :کارخانــه چــدن بایــد مدیریــت شــود و

بــا سیاســت و بــه صــورت پلکانــی نیروهــا جــذب شــوند و
اکنــون بــا راهانــدازی فــاز فوالد کــه در حال دریافــت پروانه

بهرهبرداری است حدود  ۳۰۰نفر به کار گمارده میشوند.

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

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

04:02

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

05:49

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

13:06

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

اذان مغرب

20:45

مدیر مسئول :علی پاکزاد

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

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا
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فرصــت یک هفتهای دولت برای اصالح
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

عصر انقراض (طنز)

استیک یا شیشلیک،
تصمیم با گاوها
راضیه حسینی

«اظهــارات عجیــب مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران:
فشار بیاید!

قیمــت گوشــت چقــدر

باال میرود؟

آقــای مدیر :هرچه شــد

شد ما چه کنیم!»

مردم؛ قربانی داللی بنگاهداران
ثبــت آگهیهــای عمدتــا غیرواقعــی

آن بــه قیمــت بســیار باالتــر و ...تنها برخی

مــردم بــه مــا ربطــی

القــای رشــد قیمتهــا ،خریــد مســکن از

مشــاور در آشــفته بازار مسکن برای کسب

فکری کند .ســخنگوی دولت میگوید مردم نباید انتظار

فروش آن به قیمت بسیار باالتر و ...تنها

ماندهانــد باالخــره بــازی «بغلــی بگیــر» کــی قرار اســت

مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب

آقــای مدیــر میگویــد

مســکن بــا قیمتهــای نجومــی بــا هــدف

ندارنــد ،دولــت باید یک

افــرادی کــه نیــاز مالــی فــوری داشــته و

داشــته باشــند همه مشــکالت را دولت حل کند .مردم

برخی از ترفندهای این داللهای به ظاهر

تمام شود؟

نکنــد ســرآخر بایــد منتظر بمانیم مشــکل گرانی را
گاو و گوســفندهای محتــرم حــل کننــد؟ مثــا ًخودشــان

تصمیــم بگیرنــد مهاجــرت کننــد و اســتیک شــوند یــا در

وطن تبدیل به شیشلیک و کباب چنجه شوند.

هرچنــداز گاو کــه نمیشــود توقــع داشــت تصمیم

درســت بگیــرد .حیــوان زبانبســته نمیفهمــد گرانــی و
ارزانی چیســت .اصال ًحالیش نمیشــود ســفره و جیب

خالــی چــه دردی دارد .کبــاب ،مدتهاســت از ســفره
خیلیهــا رفتــه .گاوهــا همیشــه سرشــان پاییــن اســت.

بــه دور و بــر نــگاه نمیکنند .یا منتظرند علف برســد ،یا
مشغول خوردن علفند.

گوسفندها هم که آنقدر شلوغ و بینظم زندگی

کردهانــد ،هیچوقــت جــز پشــمهای گوســفند جلویــی

و بغلــی چیــز دیگــری ندیدهانــد .زندگیشــان خالصــه
میشــود در خــوردن ،کودپاشــیدن ،خوابیــدن و ســرآخر

هم مردن .نه نگران قســط و بدهیاند ،نه غصه اضافه
شــدن اجــاره خانــه را میخورنــد .اصال ًنمیداننــد گرانی

بیــن گاوهــا «آدمیــزاد» یــک فحــش بشــود .مثــا ً بیــن
خودشــان به گاوی که گاو بغلی را به حســاب نمیآورد

و فقــط بــه فکــر خــودش اســت میگوینــد «یــارو خیلــی

آدمیــزاده» یــا وقتی ســم کنــاری را لگد میکنــد ،جلویی
را هــل میدهــد میگوینــد «عجــب آدمیزادی هســتیا».
احتماال ًاین تازه اول کار میشود.
تصــور کنیــد اگر روزی دنیا دســت گاوها بیفتد چه

میشود؟

نوسانی است .عمده دالیل بروز این تورم،

اســت .در واقــع ایــن افــراد بــا افتتــاح بنگاه

همچنین ناترازیهای مالی به ویژه ناترازی

مالی دولت بوده است .این عوامل در کنار

عواملــی دیگــر ،تــورم باال را به یــک بیماری
مزمن در اقتصاد کشــور تبدیل کرده اســت
کــه تــا کنون هیــچ دولتــی موفق بــه درمان
نهایی آن نشده است.

نمود کامل این مساله را میتوان بهوضوح
در بازار مسکن مشاهده کرد.

داللهایی در پوشش مشاوران امالک

بهداشــت از پرداخــت کلیــه مطالبــات تصادفــات بــه
بــه گــزارش ایلنــا ،مرضیــه زنگنــه ،در اجــاس معاونــان

سپاس پرداخت خواهد شد.

وی گفــت :اعتبارات مرتبط با تجهیز و توســعه ناباروری

و هزینه درمان ناباروری مرتبط با فرانشــیز بیماران نیز
به روز پرداخت شده و باقی پرداختها در این زمینه از

محل بیمهها است.

مشــاور بودجــه و اعتبــارات معاونــت درمــان وزارت
بهداشت در ادامه تصریح کرد :کلیه مطالبات تصادفات

تا دو هفته آینده به دانشــگاههای علوم پزشــکی کشور
پرداخت خواهد شد .وی همچنین از پرداخت اعتبارات

برنامــه مقیمــی و مانــدگاری ظــرف یک هفتــه آینده و با
رشد در نظر گرفته شده ،خبر داد.

بــود دنبــال کــرد .در مکاتباتــی هــم کــه با مســئوالن
عالــی کشــور انجــام شــد ،نســبت بــه تبعــات منفــی
اقدام دولت هشدارهای الزم را دادیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین

با کار تشــکیالتی ،گفتگوها و رایزنیهای گستردهای

که انجام شــد ،در نهایت توانســتیم بازنشســتگان و

مســتمری بگیــران را بــه حقشــان برســانیم و در این
مسیر بیش از پیش مصمم هستیم.

م الف 1212 :

 -3چنانچه در قطعه مورد نظر مستحدثاتی وجود داشته باشد برنده قطعه مربوطه می بایست قبل از پرداخت بخش نقدی حق بهره برداری ،نسبت به تسویه

نقدی کل وجه مستحدثات مطابق گزارش تامین دلیل با جلب نظرکارشناس رسمی اقدام نماید  .بدیهی است که تسویه نقدی کل مستحدثات شرط الزم جهت عقد
قرارداد میباشد.

اینترنتــی در ثبــت هویــت انتشــاردهندگان

آگهــی و اســتفاده از ایــن پایــگاه داده برای
ســوداگران و التهــاب هرچــه بیشــتر بــازار

1

نام شهرک شماره قطعه مساحتعرصه مساحت اعیان قیمت کل پایه (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)
خاوران

B5

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

نوع فعالیت

مالحظات

شیمیایی

نوبت اول

الزم اســت نهادهــای متولــی بــا همــکاری

2

خاوران

B6

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

شیمیایی

نوبت اول

پاالیش بازار مسکن از حضور دالالن اقدام

3

خاوران

B7

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

شیمیایی

نوبت اول

القــای رشــد قیمتهــا ،خریــد مســکن از

دچار مشکل نشوند.

فراخــوان شماره/1401/06ف
شناسایی مشاورین صالحیتدار در زمینه طراحی
موزه یادمان دفاع مقدس

شرکت گهر پارک سیرجان (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به

شناسایی «مشاورین با تجربه و با سابقه در زمینه طراحی موزههای

یادمان دفاع مقدس» بهمنظور طراحی پروژه مذکور در دهکده گردشگری

گهر پارک سیرجان اقدام نماید .ازاینرو کلیه متقاضیان میتوانند رزومه و
سوابق خود را بهصورت فایل فشرده به شماره واتس آپ 09136216430
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  1401/04/09ارسال نمایند.

(
نوب

4

خاوران

B8

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

شیمیایی

نوبت اول

5

خاوران

B10

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

6

خاوران

B12

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

7

خاوران

B14

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

8

خاوران

B15

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

9

خاوران

B16

150

85

21.450.000.000

1.072.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

10

خاوران

A4

96

53

13.650.000.000

682.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

11

خاوران

A13

96

53

13.650.000.000

682.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

 12خاوران

A15

96

53

13.650.000.000

682.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

 13خاوران

A16

96

53

13.650.000.000

682.500.000

فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی

نوبت اول

 14خاوران

A17

96

53

13.650.000.000

682.500.000

شیمیایی

نوبت اول

 15خاوران

A18

96

53

13.650.000.000

682.500.000

شیمیایی

نوبت اول

خاوران

A21

96

53

13.650.000.000

682.500.000

شیمیایی

نوبت اول

 17خاوران

A23

96

53

13.650.000.000

682.500.000

شیمیایی

نوبت اول

16

ت
ل)
او

نوبت اول 1401/4/1 :

جدیــت ایــن موضوع را که مطالبــهای عمومی و بحق

شــاهد هجمههــای زیــادی بودنــد .اما بــه فضل خدا

 1456تماس حاصل نمایند  .و یا به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند.

بازار کاسته و مانع جوالن دالالن شود.

آگــــهیفراخوانعمــــــومی

نوبت دوم 1401/4/8 :

وزارتخانه و ســازمان تأمین اجتماعی با حساسیت و

خوردنــد ،فشــارهای بــی ســابقهای متحمل شــدند و

برنده  ،واریز وجه مزایده و  ......در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.

اهمــال مدیــران ســایتهای آگهــی

کنند تا مردم بیش از این در تامین سرپناه

شهرداری صباشهر درنظر دارد به استناد مجوزشماره /186ص 6/ش مورخ 1401/3/23
شورای اسالمی شهر نسبت به برونسپاری خدمات شهری (رف و روب) صباشهربا اعتباربالغ
بر 129/000/000/000ریال به مدت  10ماه ازطریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید ،لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید
برای دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir
به شرح ذیل مراجعه نمایند.
شهرداری صباشهردر رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
کلیه هزینه های مربوط به انتشارآگهی مناقصه عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه تعیین صالحیت شرکت های خدماتی دررسته
موضوع مناقصه و نیز گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون ،کارورفاه
اجتماعی بوده و دارای رزومه کاری مرتبط باشند .
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه به نفع شهرداری صباشهر 5درصد قیمت کل پایه
( 6/450/000/000ریال ) میباشد ،تذکر :سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام

کمیســیونهای اجتماعــی و اقتصــادی ،مســئوالن

بازنشستگان و مستمری بگیران خون دلهای زیادی

-2عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( توکن ) با شماره های دفتر ثبت نام  88969737و مرکز تماس

نظــارت دقیــق و برخــط بــر بــازار مســکن

دالل در بازار مسکن دارند.
ثبــت آگهیهــای عمدتــا ً غیرواقعــی

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

ردیفهــای جــاری ســال  1400نیــز از طریــق ســامانه

برگزار کرد و در ادامه نیز با تشکیل جلسات رایزنی

میتواند به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  ،واریز نقدی یا واریز الکترونیکی از طریق سامانه ستاد باشد ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به

آنهــا ،بــرای مدیریــت آشــفتهبازار مســکن

ســایتهای ثبت آگهی اینترنتی ،نسبت به

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

ســامانه ســپاس صــورت خواهــد پذیرفــت ،همچنیــن

متعــدد بــا نمایندگان مجلس بویــژه رئیس و اعضای

تشــکالت بازنشســتگی در این مــدت در کنار یکایک

تأمیــن اجتماعــی تصریــح کرد :مســئوالن کانونها و

-1برگزاری مزایده صرفا ً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین (سپرده) شرکت در مزایده که

گفــت زحمــت  10ســاله درخصــوص ســامانه ســپاس

کلیه اعتبارات به دانشــگاههای علوم پزشــکی براســاس

اضطــراری بــا حضــور رؤســای کانونهــای اســتانی

رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان ســازمان

داشت) را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" با شماره مزایده ( )2001001051000017به
صورت نقد و اقساط (30در صد نقد و مابقی طی  6قسط  3ماهه) واگذار نماید  .ضمنا ً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

درمــان وزارت بهداشــت ،بیــان کــرد :بــا افتخــار میتوان

نتیجه داده اســت و با همکاری آیتی وزارت بهداشــت،

میلیونها بیمه شده و بازنشسته است.

یک زیست محیطی برابر نوع فعالیت های مندرج در اسناد مزایده ( دارنده هر یک از مجوز های مطروحه معتبر فقط حق انتخاب یک قطعه را در مزایده خواهد

هستند اما به دلیل زمانبر بودن اثرگذاری

بخــش قابلتوجهــی از بنگاهــداران نقــش

دانشگاههای علوم پزشکی تا دو هفته آینده ،خبر داد.

گذشــته پس از ابالغ مصوبه هیأت دولت ،نشســت

مورد تهدید قرار گیرد .این ســازمان مأمن و پناهگاه

به دارندگان مجوز فعالیت صنفی تولیدی معتبر منضم به نامه واگذاری از سوی اتحادیه مربوطه در زمینه فعالیت فلزی ،ماشین سازی و الکترونیکی و شیمیایی رده

خانههــای خالــی و ...هرچند اقداماتی الزم

مســکن فراهــم کــرده اســت .از همیــن رو

افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش

خواهد بود.

وی در ادامــه افــزود :کانــون عالــی در روزهــای

سیاسی و گروهی استقالل سازمان تأمین اجتماعی

شرکت شهرکهای صنعتی تهران به استناد مصوبه هیأت مدیره این شرکت در نظر دارد تعداد  17واحد کارگاهی در شهرک صنعتی خاوران را از طریق مزایده عمومی

رشــد ســاخت مســکن ،وضــع مالیاتهــای

بنگاهدارانی که خود را آلوده به سفتهبازی
و قیمتسازیهای کاذب نمیکنند و عموما ً

مشــاور بودجــه و اعتبــارات معاونــت درمــان وزارت

صورت نظر هیأت تطبیق مقررات مجلس الزماالجرا

مــا معتقدیــم به هیچ وجه نباید بــه بهانه مالحظات

شناسه 1338902 :

تالطمهــای شــدید میکننــد .در چنیــن

شناســایی دالالن ،فضــا را بــرای جوالن این

مســکن بــا قیمتهــای نجومــی بــا هــدف

هفتــهای دارد تــا مصوبــه را اصــاح کنــد در غیــر این

شــورای عالــی کار ،هیــأت امنــا و هیــأت مدیــره بود.

واگذاری واحد های کارگاهی در شهرک صنعتی خاوران

مشــاوران امــاک ،بــازار مســکن را دچــار

کالن ،مهمتریــن انگیــزه آنها بــرای فعالیت

افــرادی باســابقه در ایــن حرفهانــد ،اکنــون

وی ادامــه داد :هیــأت دولــت فرصــت یــک

زمینــه بی توجهی بــه قوانین ،اعمال تغییر مصوبات

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای ب1401-17

جوالن بدون محدودیت دالالن در پوشــش

میتوانــد تــا حــد زیــادی از التهــاب در ایــن

ســالهای اخیر اســت .صرفنظر از معدود

بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز گفــت:

خریــد و حتــی اجاره مســکن برای بســیاری

ورود مســتقیم بنگاهــداران بــه بــازار

تنها دلیل رشــد برق آســای این بنگاهها در

در همیــن رابطــه رئیــس کانــون عالــی

بازار بینظارتی و جوالن دالالن

کفایــت نمیکننــد .از همیــن رو اعمــال

در نقــش دالل بــا هــدف کســب ســودهای

قانون کار اعمال خواهد شد.

دالالن برای کســب سود تبدیل میشوند.

حیــات اقتصــادی ایــن بنگاههــا را در ذهــن

این بازار به سادگی حل میشود.

کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای

شد.

بــه وضوح مشــاهده شــد ،بدعتگــذاری ناصواب در

مســکن بیــش از هــر چیــز بــه طعمههــای

تنظیمــی نظیــر مالیــات بر معامــات مکرر،

بازار مسکن و وضع فعالیت بنگاهداران در

را پذیرفــت و بــر ایــن اســاس طبیعتــا حقــوق تمــام

مجلس باطل و جهت اصالح به هیأت دولت ارسال

بازنشســته دانســت و گفت :یکی از ابعاد مهمی که

در چنین شــرایطی فروشندگان و خریداران

گذشــته بــا وجــود افــت محســوس قــدرت

ایجــاد میکند .این معما البته با نگاهی به

مجلــس بــه دولت ابالغ شــد که دولــت هم موضوع

فــروش همین واحدها به خریداران اســت.

شــرایطی سیاســتگذاریهای صحیــح نظیــر

خرید مسکن مردم ،معمای چگونگی ادامه

ســرمدی اضافــه کرد :موضوع بــا امضای رئیس

مشــاور امالکــی ،اولویــت یافتــن در خریــد

ملکــی با وجود کاهش شــدید قدرت خرید

معامــات ملکــی ثبــت شــده طی  ۳۰ســال

قوانیــن این مصوبه دولت را ابطال کرد.

بــا قیمتــی باالتــر به فــروش میرســانند .در

از مــردم ســخت و حتــی غیرممکــن شــده،

اســت .رشــد  ۴۰برابــری تعــداد بنگاههــای

بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کــرده و هیــات تطبیــق

بیشــتری داشته و ســپس همین واحدها را

یکــی از نــکات عجیــب بــازار مســکن،

مــردم و در نتیجــه تعــداد معامــات امالک

و حقــوق کارگــران را  ۱۰درصد اضافه کرد که مجلس

واحدهایی میکنند که ظرفیت رشــد قیمت

در شــرایطی کــه طــی ســالهای اخیر

رشــد تصاعــدی تعــداد بنگاههــای معامالت

باید حقوق آنها اضافه میشــد که دولت تخلف کرد

بنــگاه سوءاســتفاده کــرده و اقدام به خرید

نبــود ســازوکارهای نظارت بر بــازار ،چالش
مختلف کشور ایجاد و تشدید کرده است.

کارگــران طرف قــرارداد با دولت بود .طبق قانون کار

مســکن ،از آگهیهــای تجمیــع شــده در

واحدهای ارزانتر و رسیدن به سود کالن از

«قیمــت ســازی کاذب» را در بازارهــای

هیــات دولــت در رابطه با افزایش  ۱۰درصدی حقوق

معامــات ملکــی و تبدیــل شــدن بــه محــل
رجــوع خریــداران و خصوصــا ً فروشــندگان

رشــد ســریع قیمتهــا بــه دلیــل تورم

بــاال در کنــار برخــی عوامــل دیگــر از جملــه

به ایسنا گفت که موضوع این جلسه ابطال مصوبه

مســکونی

واقــع هدف ایــن دالالن از فعالیت بهعنوان

در حرفــه مشــاوری امــاک اســت و البتــه

پرداخت تمام مطالبات
دانشگاهها در حوزه
تصادفات تا دو هفته آینده

افــراد دالل مســلک بــه حرفــه مشــاوری

در نهایــت این مصوبه توســط هیأت تطبیق مقررات

سیاســتهای کالن کشــور و امنیت خاطر میلیونها

(

چه میشود؟
بیــن ما آدمها «گاو» یک نوع ناسزاســت .احتماال ً

یکــی از جذابتریــن مزیتهــای ورود

کیومرث سرمدی ،عضو هیات رئیسه این کمیسیون

غیردولتی بود .لذا با پیگیریهای زیادی که داشتیم

اجتماعی و قوانین حاکم بر آن را ضامن دوام و قوام

نوب

ندارند ،وگرنه میتوانستند شناگرهای خوبی باشند.

تصــور کنیــد اگر روزی گاوهــا جای آدمها را بگیرند

از فایلهای فروش

ن باره تشــکیل داد که در توضیح آن
جلســهای در ای 

بــا مــاده  ،۹۶مصوبــه هیــأت امنــا و هیــأت مدیــره

درس و تجربه اندوخته شود.

بیــات ،اســتقالل اداری و مالــی ســازمان تأمین

او

آن پــروژه هــم با شکســت روبرو شــد .نشــان دادند آب

روزدوشــنبه کمیســیون اجتماعــی مجلــس

بــه گــزارش ایرنــا ،اقتصاد ایــران دهها

رشــد افسارگســیخته پــول و نقدینگــی و

در سال  ۱۴۰۱مغایر قانون شناخته و برای اصالح به
دولت ارجاع شد».

امــاک ،سوءاســتفاده از رانــت اطالعــات

ســال اســت کــه گرفتــار تــورم بــاال و البتــه

مســتمری بازنشســتگی ،از کارافتادگی و بازماندگان

سوءاستفاده داللهای مسکن

خریدوفــروش

مجلــس) ،مصوبه هیأت وزیــران در خصوص تعیین

ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی

تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن (با ابــاغ رئیس

سودهای هنگفت است.

واحدهــای

«بــا توجــه بــه بررســیهای هیــأت بررســی و

مســتمری بگیــران غیــر حداقل بگیر در تضاد آشــکار

داشــت .وی همچنیــن گفــت :بایــد از اتفاقــات اخیر

صفحه توییتر خود نوشت:

هیــأت دولــت مبنــی بــر افزایــش  ۱۰درصــدی حقوق

و مســتمری بگیــران تأمیــن اجتماعــی را بــه همــراه

ل)

خــودی نشــان دهنــد و رفتنــد قاتــی قلعه حیوانــات ،که

سودهای هنگفت است.

تحمیــل کرد و نارضایتیهای گســترده بازنشســتگان

به گزارش ایســنا ،مجتبی توانگر در مطلبی در

از ترفندهــای ایــن داللهــای بــه ظاهــر

زمــان و هزینــه زیــادی را در ابعاد مختلف به کشــور

ت

یعنی چه؟ نداری چه شکلی است؟

البتــه حیوانــات یــک بــار در کل تاریــخ خواســتند

مغایر با قانون تشخیص داد.

افزایش حقوق را اصالح کند در غیر این صورت نظر

از ماهیــت و جایــگاه ســازمان تأمیــن اجتماعــی را

علــی اصغــر بیــات در گفتوگــو بــا مهــر گفــت:
همانگونــه کــه قبــا ًنیــز اعــام کــرده بودیــم مصوبه

ردیف

در سایت روزنامه بخوانید:

هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را

هیأت تطبیق مقررات مجلس الزماالجرا خواهد بود.

مســبب بروز چنین مشــکالتی دانست که متأسفانه

اســامی گفــت که هیــات تطبیق مصوبــات ،مصوبه

صــادرات دام بایــد آزاد شــود حتی اگر بــر مصرف کننده
مجــری :اگــر صــادر شــد

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای

هیــأت دولــت فرصــت یــک هفتــهای دارد تــا مصوبــه

اجتماعی ،برداشــتهای سلیقهای و غیر کارشناسی

معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد و نیزنفرات اول تا سوم چنانچه حاضربه انعقاد قرارداد
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زمان بارگذاری مناقصه در سامانه ستاد  :زمان انتشارآگهی  ،چهارشنبه مورخ 1401/4/1
زمان اتمام مهلت شرکت درمناقصه درسامانه ستاد  :ساعت  13:30روزسه شنبه مورخ
1401/4/17
مهلت ارائه پاکت ضمانت نامه در دبیرخانه شهرداری  :ساعت  13روزسه شنبه مورخ
1401/4/17
زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات در دفترشهردار:ساعت  14روزچهارشنبه مورخ
1401/4/18
اطالعات و سایرجزئیات دراسناد مناقصه درج گردیده است .
ضمنا ،تنها اسناد پاکت های پیشنهاد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و
درجلسه بازگشایی اسناد فیزیکی پاکت های (ب)و(ج) و فاقد امضای الکترونیک به هیچ
وجه مورد پذیرش نیست .
علی ملکی

شهردارصباشهر

آدرس شهرک :شهرستان ری – ضلع جنوبی خاور شهر – روستای محمود آباد خالصه – جنب بیمارستان شهید عراقی – شهرک صنعتی خاوران شماره تماس :

33852161

 -تاریخ انتشار آگهی مزایده 1401/04/01میباشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  :ساعت 13/30روز شنبه تاریخ 1401/04/11 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت13/30روز سه شنبه تاریخ 1401/04/21 -زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  13:00روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/22

 -محل بازگشایی پیشنهادها :شرکت شهرک های صنعتی تهران

 اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت (الف) :به نشانی :سهروردی شمالی کوچه شهید محبیپالک  2طبقه همکف دبیر خانه شرکت تلفن 021-89324224 :

مرکز تماس دفتر ثبت نام 89324224 :

تاریخ چاپ در روزنامه و شروع فروش اسناد :

نوبت اول  1401/04/01نوبت دوم 1401/04/04

شرکت شهرک های صنعتی تهران

