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میدانآسیای میانه

رکوردزنی گردش مالی «فایزر» در سه
ماهه دوم 2022
ترجمه :محمود نواب مطلق

ســود خالــص «فایــزر» بــا رشــد ۷۸

درصــدی بــه  ۹/۹میلیارد دالر رســید.

فرزانه طهرانی

چیزی نزدیک به  50میلیارد بشکه ذخایر نفت و 20
تریلیــون مترمکعــب ذخایر گاز ،آســیای میانه را به

نگاه به شرق ،ارتباط با آسیای میانه را برنامه ریزی
کرد اما این برنامه ها عمق چندانی نداشت.
اگر نیاز گازی ایران در زمستان

بــازاری مهم برای قدرت های اقتصادی تبدیل کرده

باعث بستن یک قرارداد سوآپ نمی

درصــد از ذخایــر گاز جهــان را در خــود جــای داده و

گذاری بین این کشورها بسته نشده

اســت .آســیای میانــه  5درصــد از ذخایــر نفــت و 11

همیــن فاکتــور ،ایــن منطقه را بــرای اروپــا و آمریکا
و حتــی چیــن و روســیه بســیار جذاب کــرده و بازی

همسایگانشــان امــکان پذیر اســت .ایــران به عنوان
شــاهراهی در جنــوب غربــی این کشــورها بــه آبهای

آزاد دسترســی دارد .ایران همچنین می تواند نقش
مهمــی در انتقــال انــرژی از آســیای میانــه بــه اروپــا
داشــته باشــد .نقشــی کــه یــک قــدم کوچــک آن بــا

بســتن قرارداد ســوآپ گازی بین ایران ،ترکمنســتان
و آذربایجان برداشته شد.

امــا بهــره بــرداری از ایــن امتیــاز بــزرگ در حــد

قــرارداد  6میلیــون مترمکعبــی گاز مانــده و این بازار

مهیــج در انحصــار بازیگــران قدرتمنــد باقــی مانــده
اســت .اگر چه پنج کشــور آســیای میانه برای خروج

از انحصار روسیه و یا حتی آمریکا راغب به برقراری
روابــط بــا ایران و چین هســتند اما تحرکات ایران در

این بازار بسیار کند و غیرقابل اتکاست.

تجارت یک میلیارد دالری
آمارهای تجارت ایران با پنج کشــور آسیای میانه در
 10ماهه سال  1400نشان می دهد چیزی حدود یک

میلیــارد دالر بیــن ایــران و آســیای میانه داد و ســتد

شــده .ایران در مدت مورد اشــاره  890میلیون دالر
کاال بــه ایــن کشــورها صادر و  103میلیــون دالر کاال

خریداری کرده است.

از گاز ترکمنســتان بــه آذربایجــان

به همین دلیل به دنبال قراردادهای

بود.

ترکمنستان را در استان های شمالی

کشور مصرف می کند تا نیازهای این منطقه برطرف

شــود در مقابــل بــه همان میــزان گاز بــه آذربایجان

تحویل می دهد .هرچند سوآپ انرژی چه در حوزه
گاز چه برق و چه نفت اهمیت بسیار زیاد اقتصادی،
امنیتــی و سیاســی دارد امــا مقدار گاز ســوآپ شــده

در توافق اشــاره شــده بســیار اندک اســت و در برابر

هزار و  ۱۸دالر بوده است.

 ۷۳۸هــزار و  ۱۲۹دالر ،ترکمنســتان  ۲۶میلیــون و
 ۶۸۰هــزار و  ۵۲۰دالر ،تاجیکســتان  ۲۶میلیــون و
 ۴۵۵هــزار و  ۱۰۵دالر و قزقیزســتان  2میلیــون و

 ۷۵۷هزار و  ۸۳۳دالر کاال خریداری کرده است.

اما این تجارت هم محدود به کاالهای اساسی،

مــواد اولیــه معدنــی ،دارو ،ماشــین آالت و میــوه و
خشکبار می شود و کمتر از پتانسیل های مهم این
کشورها بهره برده می شود.

هرچنــد آمریــکا ،روســیه ،چیــن و حتــی هنــد

سالهاســت در ایــن بــازار ســرمایهگذاری کــرده و

قرارداد  6میلیارد مترمکعب بود.

بازار گازش در انحصار روسیه بماند
گازی با شرکت های بزرگ غربی بود.

در آسیای میانه بیشتر شده است.

ترکمنســتان صــادرات گاز بــه چین و

ایــران را هــم برای همین منظور در دســتور کار قرار
داد.

روســیه

کــرده و بــازی بزرگــی بین قــدرت های جهــان در این

همــکاری در

منطقه به راه انداخته است.

3

نفتــی

قزاقســتان ،قرقیزستان ،ترکمنستان و تاجیکستان،

انــرژی

بــا  36.6میلیــارد بشــکه ذخایر اثبات شــده که 3.2

دارد.

درصد کل ذخایر جهان را شامل می شود.

در حــال حاضــر تولید نفــت قزاقســتان در روز

بیشــتر از یــک میلیون بشــکه اســت و به عنــوان 10
کشور دارنده نفت شناخته می شود.

آمریکا تشــنه انرژی اســت؛ می تواند میزان اهمیت

برنامهای برای ورود به آن را ندارد.

از وقتی شوروی فروپاشید ،روسیه برای حفظ

ذخایر این بازار تالش کرد و به دلیل روسی دانستن
ایــن کشــورها ،حضــورش را بــا شــدت در اقتصــاد

آســیای میانــه ادامــه داد .طبیعــی اســت کــه ذخایــر
وسوســهانگیز نفــت و گاز ایــن منطقــه محصــور در

خشــکی برای روســیه ای که با اروپا تعامالت انرژی
داشت می توانست اهمیت زیادی داشته باشد.

بســیار

نــرخ تــورم ســاالنه در مــاه ژوئــن

در سایت روزنامه بخوانید:

همســایگان وسوســه انگیــز
دالر

کردن اعتبارات بانکی و درنتیجه مهار

چیــن به

بانکمرکزی آمریکا (قدرال رزرو)

چیــن باعــث شــده صدهــا

باالبــردن نــرخ بهــره بانکــی ،پرهزینه

ســر ما یه
ا یــن

تورم است.

روز چهارشــنبه  ۲۷جوالی(۵مــرداد)

اعالم کرد :نرخ اصلی بهره خود را  0.75واحد افزایش

راغب به ماندن زیر بلیت روسیه نیست و به همین

دلیل روابط با چین و ایران را پیگیری می کند.

بــا ایــن حال  10درصد از ســهم تولید کل نفت

خام قزاقستان متعلق به روسیه است و این کشور

در اکتشــاف میدانهــای نفــت و گاز ایــن کشــور
مشارکت دارد.

سودای آمریکا
آمریــکا ،رقیب بزرگ روســیه در آســیای میانه

بــرای نفــت تــا ســال  2025از اروپــا بیشــتر

افزایــش اخیر ،نرخ اصلی بهرهبانکمرکزی را به

در ایــن کشــور رکــود اقتصــادی پدید آیــد .رئیس بانک

تخمیــن هــا میــزان تقاضــای چیــن

ماه مه (اردیبهشت) 0.75،واحد در ماه ژوئن (خرداد).

خواهد شد و همین مسله چین را به آسیای مرکزی

 2.25تا 2.5درصد میرســاند .جلســه سیاســتگذاری

در حــال حاضــر چین شــبکهای از خطــوط لوله

(۴مــرداد) آغــاز شــد .جلســه گذشــته سیاســتگذاری

هر روز نزدیک تر می کند.

پولــی بانکمرکــزی آمریــکا سهشــنبه ۲۶جــوالی

نفت و گاز در آســیای میانه ایجاد کرده اســت .خط

پولی بانکمرکزی آمریکا در نیمه ژوئن (اواخر خرداد)

کــه  2200کیلومتــر طــول دارد .ایــن خــط لولــه نفت

نرخ در آنزمان باالترین نرخبهره در تاریخ این بانک از

و قزاقســتان در ســال  2013در مجمــوع  20قــرارداد
اســاس آن شــرکت ملی نفت چین  8.3درصد طرح

نیــروی محرکــه اقتصــاد آمریکا محســوب میشــوند و

اقتصــادی آمریــکا در ســال جــاری بیــش از 2.3درصــد

و بــزرگ تریــن مالکیت دریایی چیــن در حوزه دریای

این کشور را تشکیل میدهند کاهش یافتهاند .البته

انــرژی بــه ارزش  30میلیــارد دالر امضا کردند که بر

کــه میــزان هزینههــا و تولید که از شــاخصههای مهم

اســتراتژی انــرژی چیــن در آســای مرکــزی ســه

ماههای اخیر با قوت ادامه یافته است.

کشورهای فرامنطقه ای در آسیای مرکزی.

اعالم خواهدشد .او در این مورد میگوید« :نرخ تورم

افزایــش نــرخ بهرهبانکــی در جلســه بعــدی منــوط بــه

اقتصــادی نیــز مــورد بحــث اســت؛ آیــا رشــد اقتصادی

مــی دهــد و ایــن حجــم از انــرژی تــا پیــش از جنــگ

دهــه  90میــادی بــر می گــردد .وقتی شــرکت های

آنها از بازارهای آســیای میانه ،ایران تنها به ســفرها

مــی پرورانــد و درصــدد حفظ انحصــار در این بازار پر

شــرکت شــورون کــه از دوران شــوروی بــه این

با آســیای میانه انجام داد ،حاال رئیســی با تاکید بر

زمانیکــه در نــرخ تــورم کاهشــی مشــاهده نشــود در

در دولــت روحانــی دیپلماتهــای ایــران بــه

بــزرگ ترین ذخایر گاز جهان در روســیه اثبات

اثرگذاری دارد .سهم  50درصدی تنگیز شورویل و 15

کشــور ،مــی گویــد از افزایــش ســطح روابــط با همه

رشــد اقتصادی ناشــی از این اقدامات که به منظور

مذاکراتی در خصوص همکاری های نظامی به همراه

دور افتــاده بوده و برای اســتخراج به ســرمایهگذاری

حضــور در بازار آســیای میانه اســت .در حال حاضر

پنج کشــور آســیای میانه ســفر کردند و این سفرها
داشــت .دولــت روحانــی در برنامــه ای تحــت عنوان

شــده اســت امــا بســیاری از ایــن منابــع در مناطــق

ســنگین نیــاز دارد بــه همیــن دلیــل ذخایــر گاز

پولشویی طالیی امارات متحده عربی
مهرداد حاجی زاده فالح ،تحلیلگر مسائل اقتصادی

در بــادی امــر ،طــا بــا قیمــت هــای روزافــزون خــود
میشــد .در ابتــدا ،کشــورها از ســکه هــای ســاخته

کــه ایــن کشــور بــا خطر قابــل توجهی از پولشــویی،

شــده از فلــزات گرانبهــا ماننــد طــا ،نقــره و برنــز به

عنــوان ارز اســتفاده میکردنــد .جــدای از مزایای آن

به عنوان وســیلهای برای سرمایهگذاری ،ویژگیهای

کــرد .ســازمان دیــده بــان در این گــزارش اعالم کرد

تأمیــن مالــی تروریســم ،و تأمیــن مالی ســاح های

کشتار جمعی مواجه است .بدیهی است که امارات
متحده عربی عمدتا ً به دلیل مقررات مالیم گمرکی

شیمیایی و فیزیکی طال آن را در جواهرسازی و حتی

برای نظارت بر نقل و انتقاالت طال ،به عنوان منشأ

در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان،

و قاچاق طال است .معامله گران طال در مرکز مالی

بلکــه بــه تعییــن قــدرت مالــی نیــز کمــک می کنــد .از

معامــات یــا جایــی کــه طالی خــود را از کجــا آورده

در فناوری مفید منفعت داشت.

طال نه تنها فرصت های سرمایه گذاری ایجاد میکند،

آنجایــی کــه طال بــه عنوان نمــادی بــرای ثروتمندان و
قدرتمندان اســت ،به یکــی از گزینههای ایدهآل برای

پولشوییها نیز تبدیل میشود.

جرایم مالی مانند پولشویی ،تأمین مالی تروریسم،

خاورمیانــه موظف به افشــای هیــچ مدرکی مبنی بر
اند ،نیستند.

عــاوه بــر ایــن ،امــارات متحــده عربــی نیــز

اقدامــات الزم را در صنعــت تجارت طالی خود انجام

امارات کشوری پرخطر

نمــی دهــد .بــرای مثال ،دالالن طال تحــت هیچ رژیم

برای پولشویی

نیســتند مبــدا یــا معامــات طالیــی را کــه میخرند یا

در ســال  ،2020ناظــر مالــی جهانــی ،گــروه ویــژه

اقــدام مالــی ( )FATFگزارشــی دربــاره افزایــش

و ســازندگان طــا موظــف نیســتند،

انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی یا  ،AMLملزم
میفروشــند تأییــد کننــد .یــک گــزارش مشــاورهای از

 The Sentryحفــره مهــم دیگــری را در بخــش طــای

امــارات شناســایی کرد که در آن اســتخراج کنندگان

چند ســفر کــه دولت روحانی بــرای تعمیق همکاری

براســاس سیاســتهای بانکمرکــزی آمریــکا تــا

اشــتراکات فرهنگــی و تاریخــی بین ایــران و این پنج

نرخبهره بانکی نیز کاهشــی رخ نخواهد داد .کاهش

کشورهای آسیای مرکزی استقبال می کند .در میان

مقابلــه با افزایش قیمتها انجام شــدهاند اولین

مدون و قراردادهای رسمی خالی است.

ساختهاســت .بانک مرکزی اروپا نیز به دنبال

صحبــت های مســئوالن امــا جای برنامــه ریزی های

در سایت روزنامه بخوانید:

ممیزیهــای شــخص ثالــث را دنبــال
کننــد و طــا را مســتقیما ً از طریــق
جواهرات و معاملهگران در «ســوق»
به دست آورند.

بخــش غیرقانونــی تجــارت طــا در امــارات صــادر

وســیله ای بــرای پرداخــت و داد و ســتد محســوب

اکســون موبیــل و کونوکوفیلیپــس هــر دو عضــو

بــر اســاس گــزارش  FATFدر

ســال  ،2020امــارات متحــده عربــی

بــه دالیــل مختلفــی از جملــه اقتصاد
نقدینگی و تجارت غیرقانونی طال که

مقامــات هنــدی در ایالــت کــراال
طــای غیرقانونــی را در چمــدان

انتقال وجوه و کاال اعمال شد .این به

در ایــن ایالــت کشــف کردنــد .پس از

طــا بــه دنبال روشهــای غیرقانونی

شناسایی شد که در آن  30کیلوگرم

دیپلماتیــک دفتــر کنســولگری امارات
بررســی هــای بیشــتر ،مشــخص شــد

کــه مقادیــر زیادی پول با اســتفاده از
عواید طال شســته میشود و مقامات

دیپلماتیــک امارات مانند سرکنســول

توســط طیف گســترده ای از شهروندان خارجی وارد
بــزرگ آســیب پذیــر اســت .طــای بهدســتآمده

شــمش لندن ( ،)LMBAیک بازار برجســته طال ،به

غیرقانونــی میتوانــد بهعنــوان وســیلهای بــرای
پولشــویی مــورد اســتفاده قــرار گیرد ،زیــرا در زمان

خریــد یــا فــروش نیازی به تأیید نــدارد و تجارت طال
را به روشی عالی برای تمیز کردن پول سیاه تبدیل
میکند.

شهرت امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز

مالی جهانی بارها توسط تعدادی از حوادث در طول

دو ســال گذشــته که طالی غیرقانونی برای پولشویی

مورد اســتفاده قرار گرفته ،لکه دار شــده اســت .در
نتیجه فشــارهای بینالمللی بر امارات متحده عربی

افزایــش یافته اســت تــا با پایان دادن به پولشــویی،
خاک بازار طالی خود را پاک کند.

در جــوالی  ،2020یک حلقه قاچاق طال توســط

عــاوه بــر ایــن ،در نوامبــر  ،2020انجمن بازار

مقــررات ســختگیرانه AML
باشند.

مقررات  AMLبرای
فروشندگان طال

و تامیــن طــا مطابقــت داشــته باشــند .در صــورت

فقــدان الزامــات  AMLو

بازارهــای اصلــی بینالمللــی شــمش قــرار گیرنــد.

بخــش جذابــی بــرای

ابتکار  LBMAحمایت کرد زیرا متعهد شد قوانین و

دولــت بارهــا و بارهــا

بر منابع طال افزایش دهد.

المللــی طال به عنوان

داد که با استانداردهای بینالمللی غربالگری AML
عدم رعایت ،دالالن طال می توانند در لیست سیاه

ســهولت حمــل و نقــل،

پولشــویان

بــر

تجــارت

اســت.
بیــن

روشــی متــداول بــرای

کمیتــه ای را بــرای نظــارت بــر انطبــاق ملــی  AMLو

پولشــویی غیرقانونــی

کــه گفته شــد ،همهگیری جهانــی کووید 19-منجر به

ســایر عوایــد حاصــل از جــرم

اســتراتژی ضــد تروریســم خود ایجاد کنــد .همانطور

منفی طی دو سه ماهه از سال می تواند مالک باشد؟
یــا اینکــه تنزل قابل توجه شــاخصهای اقتصادی مالک
تعییــن رکــود اقتصــادی هســتند؟ ایــن وضعیت

هنــوز در آمریکا رخ نداده
است.

منبع :لوموند

تاکیــد کرده اســت.
مالــی

مجرمــان
معمــوال ً طــای
غیرقانونــی

طــا ،مــواد مخــدر و

را

بــا اســتفاده از

بــرای ســرمایهگذاری بــر فقــدان

امارات متحده عربی در میان سایر کشورها هشدار

امــارات متحــده عربی همچنین متعهد شــد که

شدهاســت .البتــه مالکهــای بــه وجــود آمــدن رکــود

نوبــه خود باعث شــد تــا معاملهگران

صنعــت طــا بــه دلیــل

سیاست های  AMLخود را برای اطمینان از نظارت

است .اگر رشد اقتصادی آن منفی شود میتوان گفت

جایــی کــه محدودیتهــای جدیــدی در

درســت ماننــد بــازار هنــر،

امارات متحده عربی به ســرعت وارد عمل شــد و از

رشد در سه ماهه اول سال منفی1.6درصد بود .بدین

اقتصــاد جهــان را بــا خطــر رکــود جــدی مواجه

افزایش بیشــتر جرایم مالی در منطقه شــد،

را درگیر میکند.

مــی شــود ،بــه ویــژه در برابــر پولشــویی در مقیــاس

واحد کمتر است.

رشــد تولیدناخالص داخلی آمریکا در ســه ماهه

اقتصــاد اول جهــان وارد مرحلــه رکــود فنــی اقتصــادی

در میان قدرت های بزرگ جهان و سهم گیری

درصدی کنسرسیوم خط لوله کاسپین نمونههایی از

صنــدوق در مــاه آوریــل (فروردین) منتشــر شــده 1.4

تجاری .دوم ساخت خط لوله مستقیم نفت و گاز از

خیــال ایجــاد یک کارتل بزرگ گازی در آســیای میانه

سفر بین کشورها باقی مانده است.

نخواهــد بــود .این میزان ازآخریــن پیشبینیهای این

جلســه بعــدی سیاســتگذاری پولــی ایــن بانــک در ماه

آمریــکا در کنفرانــس خبــری خــود اعــام کــرد در

و آمریکا برای کم کردن نفوذ روسیه و ایران به این

دهــد کــه آن هــم در حد صحبت هــای اولیه در چند

میکند ».براســاس آمار صندوق بینالمللی پول رشد

ترتیــب اقتصــاد آمریکا فعال از خطــر رکود نجات یافته

بســیار باالســت و بازارکار شــدیدا درگیر است .میزان

اهمیت بود.

معتقــد اســت« :فضــای کنونــی اقتصــادی در آمریــکا

بخــش دارد .اول ایجــاد روابــط طوالنــی مــدت انرژی

در حــال حاضــر گازپروم حــدود  80درصد از مجموع

بازار دعوت شده بود هنوز هم در قزاقستان حضور

صنــدوق بینالمللــی پــول کمتــر امیــدوار اســت.
«پییِراُلیویه گورنیشــا» رئیس اقتصاددان این صندوق

در ایــن حــال « ژِروم پــاول» رئیس بانک مرکزی

و گفت و گوهای مقدماتی اکتفا کرده است .پس از

فکــر افتــاده روابط خود را با این کشــورها گســترش

همزمان یک بازارکار قوی و محکم را نیز حفظ کرد».

دوم درعیــن حــال تــا حــدودی مثبت خواهد شــد .این

دادههای اقتصادی در آن زمان خواهد بود».

تبــادالت مهمی ایجاد کردهانــد اما ایران به تازگی به

نیازی نداریم .به نظر ما میتوان با تورم مبارزه کرد و

اطالعیــه بانکمرکزی آمریکا حکایــت از آن دارد

بیش از گذشــته متوجه آســیای میانه کرده اســت.

با حضور در بازار قزاقســتان و ترکمنســتان را در سر

مــورد میگویــد« :مــا قصــد نداریــم اقداماتــی کنیم که

منجر به رکود اقتصادی شود و به اینگونه اقدامات نیز

اجتنــاب از یــک رکــود اقتصــادی را بســیار غیرمحتمــل

را بــه آالشــانکو در مــرز چین انتقــال می دهد .چین

کشورهای تولیدکننده به چین و سوم کاهش نقش

سمت گرایش پیدا کرد.

مرکزی آمریکا نیز بر همین باوراســت« .پاوِل» دراین

قزاقستان در سواحل دریای خزر و سایر منابع نفتی

اعالم شد که افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.

سپتامبر(شــهریور) افزایش قویتری از نرخ بهرهبانکی

اوکراین از این کشور به اروپا منتقل می شد .پوتین

اســت ســامت اقتصــاد آمریــکا مانع از آن میشــود تا

ســال )۱۳۷۳(۱۹۹۴به شمار میرفت .در آن زمان نیز

نرخ بیکاری همچنان پائین اســت و اشــتغالزائی طی

آمریکایی به منابع نفتی به جز اوپک عالقمند شدند

بدون عواقبی سخت برای اقتصاد؛ نرخ تورم را کاهش

لوله نفت چین -قزاقستان یکی از این خطوط است

تــورم کــم ســابقه در اروپــا و آمریــکا کــه از

صادرات گاز ترکمنستان را در مرز به روسیه تحویل

غیرمحتمل است».

نرخبهره این بانک را به 1.5تا  1.75درصد رسانید .این

اروپا و آمریکا با وجود برنامه های گریز از ســوخت

البتــه حضــور آمریکا در بازار انرژی آســیای میانه به

تأخیــر در اعمــال این سیاســتها قطعا ایــن عواقب را

رقبــا برتــری پیدا کند .بر اســاس

بــا منطقــه از طریق ادغام اقتصادی و توســعه روابط

رویاپردازیهای پوتین

صورتــی اجتنابناپذیر عواقبی دارد که

 0.25واحد در ماه مارس (اسفند 0.5،)۱۴۰۰واحد در

خزر بود.

گرانــی انــرژی ناشــی می شــود قدرت هــای جهان را

انقباضــی پولــی بــرای اقتصــاد بــه

دهــد« .ژانــت یِلِــن» وزیــر اقتصــاد «بایــدن» معتقــد

بــرود تــا نفــوذ چیــن بــر دیگــر

مرحله افزایش نرخاصلی بهرهبانکمرکزی آمریکاست.

اســت .ترس از وابســتگی بیش از اندازه به نفت و

کشانده است.

برایــن باورنــد« :هرگونــه سیاســت

از ماه مارس (اسفند )۱۴۰۰تاکنون این چهارمین

دریایی کاشــغال را به دســت آورد .این درواقع اولیه

فســیلی ،کــم نشــده؛ آمریــکا را بــه آســیای میانــه

مقابله با تورم است .مقامات صندوق

درعیــن حــال بانــک مرکــزی آمریکا امیدواراســت

کند.

بــه صــورت معمــول ســه چهــارم تولیدناخالصداخلی

گاز روسیه و خاورمیانه و نیازهایی که هنوز هم در

اولویــت سیاســتهای پولــی آنهــا نیــز

داده تا با روند افزاینده قیمتها در این کشور مقابله

روابــط

قزاقســتان امــا هماننــد ترکمنســتان چنــدان

صندوق بینالمللی پول نیز سه شنبه

تشدید خواهد کرد و اجتناب از رکود اقتصادی بسیار

کشو رها

اهمیــت

برخی نهادهای مالی دیگر سیاســتهای

 9.1درصــد رســید .هــدف اصلــی از

میلیــون

شــان

این مبادالت ارزی کاهش مییابد.

منبع :فیگارو

 ۲۶جــوالی (۴مرداد) اعالم کردهاســت

کیلومتــر مــرز مشــترک دارد.

قزاقســتان

میــدان

آمریکا خواهد شــد .بنابراین ســود این شــرکت به تبع

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا  2.5درصد
برای مهار تورم
خود در چهل سال گذشته یعنی رقم

و در عیــن حــال روســیه

اروپــا و آمریــکا و حتی چین و روســیه بســیار جذاب

شــرکت هنگام تبدیل ارزهای خارجــی به دالر در خود

کشــورهای آســیای میانــه 3700

طریق روسیه انجام می شود

بــه

نیز پیشبینی میشــود .از ســوی دیگر افزایش قیمت

(خرداد) در آمریکا به مرز بی ســابقه

اســت که حمل و نقل گاز از

دلیــل

رســید .فروش این نوع واکســن در کشورهای نوظهور

شــرکت بــه دلیل احتمــال وجود ترکیبی ســرطان زا در

انقباضی پولی خود را آغاز کردهاست.

بحــث انــرژی بیــن این 2

تریلیون مترمکعب ذخایر گاز ،آســیای میانه را برای

مهم ترین ذخایر نفتی متعلق به قزاقســتان اســت.

جهــان بــا نیازهای بــاالی انرژی اســت؛ با

افزایــش همــکاری بــا

و

در بین کشورهای این منطقه یعنی ازبکستان،

چیــن جــدای از اینکــه یــک قــدرت اقتصــادی در

ترکمنســتان بــه دنبــال

منطقهای روی مخازن نفت و گاز
چیزی نزدیک به  50میلیارد بشکه ذخایر نفت و 20

صدها میلیون دالر سرمایه گذاری

کنــار حفــظ روابــط بــا

کشــور از ایــن بابــت مهــم

آسیای میانه روی مخازن نفت و گاز خوابیده ست.

اروپا و آمریکا ا فراگرفته ،انگیزه آمریکا برای حضور

در

پتانســیلهایی کــه ایــن کشــورها دارنــد در عمــل به
چشم نمیآید.

وجــود اینکه در ترکمنســتان ،حضور چین و روســیه

بــازار دارد .ایــن روزهــا هــم که بحران انرژی سراســر

قزاقســتان هــم اســت.

 ۷۰هزار و  ۱۵۳دالر ،قرقیزستان  ۶۷میلیون و ۹۳۵

در مقابــل ایــران از قزاقســتان  ۴۹میلیــون و

رســید .فروش واکســن ضدکرونای این شــرکت از نوع

ســوآپ گازی هــم در ســطح

ایــن بــازار را روشــن کنــد .بــازاری کــه گویــی ایــران

هــزار و  ۶۷۸دالر و تاجیکســتان  ۶۷میلیــون و ۳۰۳

«کُمیرناتی» که با همکاری گروه داروسازی «بیواِنتِک»
آلمانــی آن را ســاخته اســت ،بــا رشــد ۲۰درصــدی در

دالر در کشــورهای خارجی منجر به کاهش ســود این

بــه رقــم  ۲۷/۷۴میلیــارد دالر رســید .ســودخالص این

ترکمنستان اما تمایلی ندارد که

صــادرات ایــران بــه قزاقســتان  ۱۴۹میلیــون و

هــزار و  ۵۰۵دالر ،ازبکســتان  ۳۴۰میلیــون و ۸۲۴

در ترکمنستان هم این نگرانی از سوی آمریکا

شــرکت نیــز بــا رشــد۷۸درصدی بــه ۹/۹میلیــارد دالر

آن بســیار کاهش یافت .این کاهش برای طول ســال

پررنگ است اما آمریکا نیز سعی در اثرگذاری در این

حجم ذخایر انرژی در شرایطی که بازار اروپا و

 ۸۶۵هزار و  ۸۴۳دالر ،ترکمنســتان  ۲۶۷میلیون و

سرمایه گذاری مستقیم انجام داده است.

مبادالت ارزی صرفا یک درصد میشد.

(فروردیــن تــا خــرداد) بــا رشــد  ۴۷درصدی رکــورد زد و

و برخــی کشــورهای توســعه یافتــه افزایش یافــت .در

امــا ایــران در این بازی بزرگ چه ســهمی دارد؟

محصورنــد و دســتیابی آنهــا بــه اروپــا تنهــا از طریــق

در حال توسعه میدان نفت دریای کاشغال هستند.

این دو محصول و بدون در نظر گرفتن

فــروش داروهــای مخصــوص تــرک ســیگار ایــن

برســاند .وارداتی که در ســال شروع

محــدود شــد .ایــران ،گاز تحویلــی از

کشــورهایی کــه در خشــکی و بیــن دیگــر کشــورها

داشت ه باشد.

وجود دارد که به شریک انرژی ایران تبدیل شود .با

بزرگی بین قدرت های جهان در این منطقه به راه

ایــران در همســایگی پنــج کشــور پر از انرژی اســت.

فروشــی معــادل  ۵۴میلیــارد دالر

گــردش مالــی شــرکت «فایــزر» بدون

کــرده به ۸/۱میلیارد دالر رســید .رشــد

مقایســه با سال  )۱۴۰۰(۲۰۲۱به مرز ۸/۸میلیارد دالر

انتقــال  6میلیون مترمکعــب در روز

انداخته است.

دوم ســال است .این گروه داروسازی

«بایدن»نیز به تازگی از آنها استفاده

گــردش مالــی ایــن شــرکت از آوریــل تــا ژوئــن

بــا ترکمنســتان دارد کــه واردات گاز

شــد؛ هیــچ توافــق تجاری و ســرمایه

 )۱۴۰۰(۲۰۲۱بــه بــازار عرضــه شــد و

همچنین امیدوار اســت تا پایان سال

آمریــکا در بخــش نفــت قزاقســتان  20میلیــارد دالر

قرار اســت به  80میلیارد مترمکعب

بــه نام «پاکســلووید» که اواخر ســال

دارو ســازی آمریکایــی در ســه ماهــه

قزاقستان و ترکمنستان برای روسیه جذابیت زیادی

در سایت روزنامه بخوانید:

قرصهــای ضــد کوویــد ایــن شــرکت

و قرصهــای ضدکرونــای این شــرکت

کنسرسیوم شرکت عملیاتی کاسپین شمالیاند که

روسیه از این کشور را تا سال 2028

این نوع واکسن کاهش یافت .فروش

ایــن رشــد مدیــون فــروش واکســنها

در میان قدرت های بزرگ جهان و سهمگیری آنها از بازارهای آسیای میانه،
ایران تنها به سفرها و گفت و گوهای مقدماتی اکتفا کرده است
دارد .بــر ایــن اســاس گازپــروم قــراردادی  25ســاله

در سایت روزنامه بخوانید:

عــوض در کانادا و خــود آمریکا فروش

شرکتهای پوسته

استفاده از

غیرقانونــی

کــه

بــا

ســوابق هویتی جعلی یا ناقص

ایجاد میشوند ،تجارت میکنند .طال سپس

با استفاده از اشخاص ثالث به کشور خاص
قاچاق می شود و بعدا ً برای به دست آوردن
بودجــه قانونــی به پاالیشــگاه هــای طال در
ایــاالت متحــده فروختــه مــی شــود .در
تالش برای مهار این جنایت غیرقانونی،
قانون اسرار بانکی ( )BSAفروشندگان
فلــزات گرانبهــا را موظف مــی کند تا
اقدامــات  AMLرا با حداقل الزامات

کافی مطابق با  U.S.C 31اجرا کنند.

بنابرایــن ،دالالن طال ملــزم به ایجاد و

اجــرای یــک رژیــم  AMLهســتند کــه بــه

طور منطقی طراحی شده است تا مانع از

استفاده از دالالن برای تسهیل پولشویی و

تأمین مالی فعالیتهای تروریســتی از طریق خرید
و فروش طال شود.
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اخبـــــــــــــــــار

قیمت مصوب  ۴محصول لبنی
مشمول طرح مردمیسازی
یارانهها مشخص شد
رئیس اتاق اصناف ایران در نامهای قیمت مصوب چهار

قلــم از محصــوالت لبنــی مشــمول طــرح مردمیســازی

یارانههــا را اعــام کــرد و خواســتار ایــن شــد کــه کلیــه

اجزای شبکه تامین و توزیع نسبت به آن اقدام کنند.

به گزارش ایسنا ،در متن نامه رئیس اتاق اصناف ایران

به روسای اتاقهای اصناف سراسر کشور آمده است:

احترامــا بــا توجــه بــه سیاســت دولــت محتــرم

مبنــی بــر تامیــن و عرضــه اقــام اساســی و ضــروری
اقشــار مختلــف جامعــه با قیمت مناســب پیــرو مباحث

مطروحه در جلســه روز یکشــنبه  26تیر  1401با حضور

نماینــدگان وزارت جهــاد کشــاورزی ،ســازمان حمایت از

مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان ،نمایندگانــی از اتــاق
اصنــاف ایــران و نیــز انجمــن صنایــع فرآوردههــای لبنــی
ایــران مبنــی بر عرضه به میزان مکفــی محصوالت لبنی

مشــمول طــرح مردمیســازی یارانههــا بــا قیمــت تعیین
شــده از ســوی کارگــروه تنظیــم بــازار کشــور ،نرخهــا به

شرح ذیل توافق گردید.

مــورد انتظــار اســت کلیــه اجــزای شــبکه تامیــن و

توزیع نسبت به رعایت آن اقدام کنند.

همچنین در این نامه آمده است که قیمت فروش

شــیر نایلونی  ۹۰۰گرمی کم چرب برای خردهفروشیها

۱۳هزار و  ۸۰۰تومان و برای مصرفکننده  ۱۵هزار تومان،

شــیر بطــری یــک لیتری کم چــرب برای خردهفروشــیها
 ۱۶هــزار و  ۵۵۰تومــان و بــرای مصرفکننــده  ۱۸هــزار

تومــان ،ماســت کم چرب دبــهای  ۲.۵کیلویی ۴۵هزار و
 ۹۰۰تومان برای خردهفروشــی و  ۴۹هزار و  ۸۰۰تومان

بــرای مصرفکننــده ،ماســت  ۲کیلویــی ۳۶هــزار و ۸۰۰
تومان برای خردهفروشــی و ۳۹هزار و  ۹۰۰تومان برای

مصرفکننــده و همچنیــن پنیــر  ۴۰۰گرمی یواف نســبتا
چــرب بــرای خردهفروشــیها  ۳۳هــزار و  ۶۰۰تومــان و
بــرای مصرفکننــده  ۳۷هــزار تومــان اســت .الزم اســت

ضمــن اطالعرســانی موارد فوقاالشــاره بــه اتحادیهها و

واحدهــای صنفــی ذیربــط ،تشــدید بازرســی و نظارت بر
نحوه توزیع و عرضه این اقالم ،مستمرا صورت پذیرد.

فایننشال تایمز :مردم
جهان باید به گرانی مواد
غذایی عادت کنند

بــا وجــود افزایش قیمت جهانی چای در ماههای
اخیــر ،بــا تصمیــم دولــت در کاهــش عــوارض،
مالیــات و ســود بازرگانــی ،قیمــت چــای در بــازار

داخلی کاهش یافت.

احمدرضا بخشی در گفتوگو با ایرنا درباره

وضعیــت واردات و قیمتگــذاری چــای
گفــت :در ســال  ۱۴۰۰بــا افزایــش
قیمــت چــای ســریالنکا ،کنیــا و

هندوســتان روبــرو شــدیم

افزایش قیمت چای

کــه ناشــی از افزایــش

قیمتهــای جهانــی بــوده
است.

رئیــس کمیســیون

تخصصی چای اظهار کرد :در

ســال گذشــته  ۲۰درصــد افزایــش

داشــته اســت امــا در تیــر امســال بــا

توجــه بــه تمهیدات دولت و مکاتبات کمیســیون
تخصصی چای کشور با وزارت جهاد کشاورزی

چای جزو اقالم کاالهای اساسی قرار گرفت و

تعرفــه گمرکــی ایــن محصول از  ۵بــه  ۱درصد و

مالیــات بــر ارزش افزوده چای در گمرکات از ۹
به  ۱درصد کاهش یافت.

وی گفــت :ایــن کاهــش عــوارض

دولتــی ســبب رکــود در بــازار چــای
وارداتــی شــد امــا در عرصــه فــروش

چای در فروشــگاهها در بســتهبندیهای

کوچــک  ۴۵۰گرمــی تــا  ۵۰۰گرمــی برخــی

شــرکتهای بســتهبندی اقــدام بــه درج

قیمتهایــی کردنــد کــه در واقــع ایــن قیمتها از
نظر کارشناســان حوزه تخصصی چای قیمتهای
واقعی کاال نبود و با توجه به تذکرات ارائه شده،

مقداری در قیمتها تجدید نظر صورت گرفت.

بخشی اضافه کرد :البته هنوز هم دو تا سه

شــرکت هســتند که کاهش قیمــت روی کاالهای

خــود را اعمــال نکردهانــد امــا ما به طــور جدی به

دنبال این موضوع هســتیم که بتوانیم قیمتها
را کنترل کنیم.

لزوم درج شناسه محصول روی
بستهبندیهای چای خارجی

نماینده ســازمان جهانــی چای در ایران یکی

از مشــکالت فــروش چــای را عــدم شناســه کاال

روی محصــول خارجی دانســت و تصریح کرد :در
خصوص چای ،خریدار باید بداند که چه چایی را

خریــداری میکنــد آن هم بــه این صورت که چای

ماننــد محصــوالت دیگــر مثــل بیســکویت و کیک

باید دارای آنالیز و شناسه روی بستهبندی باشد

فایننشــال تایمــز طی تحلیلــی از چشــمانداز تیره و تار

بــه طوری که مشــخص باشــد این چــای محصول

بایــد بــه قیمتهــای بــاالی مــواد غذایــی عــادت کننــد؛

سردرگم نشود.

بــازار مــواد غذایــی در جهــان نوشــت :مصرفکننــدگان

بحران کنونی غذا سالها طول خواهد کشید.

بــه گــزارش ایرنا به نقل از فایننشــال تایمز قیمت

مــواد غذایــی در بــازار جهانی کاهش یافته اســت .ترس
از رکود اقتصادی ،افزایش برداشت محصول در روسیه

و امیــدواری بــه ازســرگیری تجــارت جهانــی غــات باعث

شــده اســت قیمــت مــواد غذایــی در بازار رو بــه کاهش
بگــذارد .امــا ایــن کاهــش قیمــت بــدان معنا نیســت که

بحــران غذایــی جهــان رفــع شــده اســت .تحلیلگــران
معتقدند همان عواملی که بازار جهانی غالت را به هم
ریختهاند همچنان وجود دارند .جنگ اوکراین تنها یکی

کدام کشــور و با چه درجهبندی اســت تا مشتری
وی گفت :تاکنون روی بســتهبندی محصول

چــای خارجــی آنالیــز و مشــخصاتی نداشــتیم

بنابرایــن شــرکتهای بســتهبندی از عناوین کلی
چــای داخلــی یا چای  ۱۰۰درصد خارجی اســتفاده
میکردنــد بنابرایــن مصــرف کننــده اطالعــی از

بســتهبندی نداشــت و فقــط بــا اعتمــاد بــه برنــد
خرید میکرد اما مشــتری باید بداند که این برند

از چه متریالی استفاده کرده است.

بخشــی بــا بیان اینکــه این اقدام دو حســن

دارد افــزود :عــاوه بــر اصــاح قیمتها برحســب

از چندیــن عاملــی اســت کــه بر بــازار ســایه افکندهاند و
میتواننــد بــرای ســالها نــرخ بــاالی گرســنگی را به کره

زمین تحمیل کنند.

زنگ خطر معیشت
برای زنان کارگر
بــه گفتــه یعقوبیــان ،فعــال زنــان کارگــر ،در شــرایط
اقتصــادی فعلــی ،زنــان نیــز مجبورنــد ســاعات طوالنی
دور از خانــه و خانــواده باشــند و درنتیجــه اگــر در یــک

خانــواد ه کارگــری فرزنــدی در کار باشــد ،محــروم از
حمایتهای درست و کامل پدر و مادر میماند.

ســیمین یعقوبیــان ،فعال زنان کارگــر در گفتوگو

بــا ایلنــا ،در ارتبــاط با مشــکالت خانوادههــای کارگری و

بحرانهای اجتماعی به دلیل فشارهای اقتصادی گفت:
یکی از مهمترین مشــکالتی که در خانوادههای کارگری
بــا ســرعتی مضاعــف رو بــه افزایش اســت ،شــکافهای

عمیــق اقتصــادی ناشــی از تــورم و رکود اســت که بنیان

خانوادههــای کارگــری را تهدید میکنــد .پدر خانواده که
بــرای تامیــن معیشــت مجبور اســت حداقل دو شــیفت

کار کند و از خانواده دور باشــد ،چگونه میتواند نقش
کامــل سرپرســت خانــوار را ایفــا کنــد؛ او وقتــی به خانه
میرسد از پا درآمده و نای نفس کشیدن ندارد.

در بازارهای جهانی
کاهش در بازار ایران

سه ماه اول سال  ۱۴۰۱قیمت

انــواع چــای خارجــی نســبت بــه

کشــور

واردکننــده و کیفیــت

و درجهبنــدی کاال ،باعــث ســهولت کار

بازرسین و ناظران وزارتخانههای جهاد کشاورزی
و صنعت و معدن میشود.

رئیس کمیسیون تخصصی چای اظهار کرد:

در ایــن اقدام مشــخصات روی پاکت بســتهبندی
شرکت تولیدکننده باید با مشخصات بستهبندی
خارجــی شــرکتهای بســتهبندی تطابــق داشــته

باشــد بنابراین هرگونه مغایرتی تخلف محســوب

باری که از ســریالنکا وارد میشــود بین  ۴تا

میشود.

 ۸۰تا  ۸۵درصد چای مورد نیاز
کشور وارداتی است

نماینــده ســازمان جهانــی چــای در ایــران

گفــت :بــا توجــه بــه میــزان مصــرف ســاالنه ،بین

 ۸۰تــا  ۸۵درصــد وچای مورد نیاز کشــور از محل

میشــود یعنــی بــرای فریــب خریداران اســت که

واردات تامیــن میشــود و تنهــا بیــن  ۲۰تــا ۲۵

بخشــی تصریــح کــرد :همچنیــن بایــد

بخشــی اضافــه کــرد :طــی ســه ســال اخیــر

باید با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

درصد از محل تولید داخلی است.

قیمــت روی محصــول بــا مشــخصات روی

باغــات چــای کشــور بــا محدودیــت منابــع آبــی ،

تمامــی بســتهبندیها یــک قیمــت داشــته باشــد

است بنابراین بخش اندکی از چای کشور از این

بســتهبندیهای چــای یــک قیمــت واحــد دارنــد و

داخل به کشورهای هدف صادر میشود.

پاکــت تطابــق داشــته باشــد و دلیلــی نــدارد کــه

اســتمرار خشکســالی و ســوختگی روبــرو بــوده

متاســفانه آنچه که اکنون در بازار دیده میشــود

محــل تامیــن میشــود کــه البته بخشــی از تولید

همــه از آن پیــروی میکننــد ایــن درحالــی اســت

نگرانی از ورود چای بیکیفیت
به دلیل کاهش توان خرید مردم

کــه ممکــن اســت بار یــک واردکننــده درجه یک و

بــار واردکننــده دیگــری درجــه  ۵باشــد امــا وقتی
همــه یــک قیمــت را بــرای چــای خارجــی میزننــد

رئیــس کمیســیون تخصصــی چــای دربــاره

تاجــری کــه بار بیکیفیــت تر وارد کــرده میتواند

وجــود چایهــای بیکیفیت در کشــور افزود :بار

واردکننــدهای کــه بــار درجــه یــک آورده نمیتواند

بیــش از  ۱۰کیلوگــرم اســت بنابرایــن بــار پس از

تخفیــف  ۴۰درصــدی روی محصول لحاظ کند اما

تخفیف بدهد.

بــه گفتــه وی ،عمال بــازار از محصــول درجه

یک و با کیفیت خالی می شود و واردکنندگان به

ســمت کاالهــای بیکیفیت میروند کــه میتواند

بازار را در دست بگیرد و به سالمت جامعه لطمه
وارد کنــد کــه البتــه ایــن موضــوع تنها مربــوط به

چای نیســت و شــامل اکثر کاالها و مواد غذایی

چای وارداتی به صورت فله و در بستهبندیهای

آنالیز و دریافت پروانه سالمت اجازه ترخیص از
گمرکات را پیدا میکند و تخلفی تا اینجا صورت
نمیگیرد اما بعد از ورود به کشــور ممکن اســت

از ســوی برخــی افــراد ســودجو این چــای با چای
تاریخ گذشته خارجی یا ایرانی تحت عنوان چای
ســنواتی قاطــی و بســتهبندی و بــه بــازار عرضــه

شود که این کار تخلف است.

وی اضافه کرد :البته اکنون به ویژه در سال

 ۷دالر متغیر اســت البته چای  ۹دالری هم وارد
میکنیم اما مقدارش کم است.

 ۱۴۰۱بــا ایــن مشــکالت روبــرو نبودیــم زیــرا ایــن

وی قیمــت چــای هندوســتان را بیــن  ۴تــا

کــه دو تــا ســه شــرکت متخلف بــه دادگاه احضار

عنــوان کــرد و افــرود :این قیمت متوســط جهانی

مســائل مربوط به ســالیان گذشــته بوده تا جایی

 ۵دالر و کنیــا را بیــن  ۳تــا  ۴دالر و  ۲۰ســنت

شدند و با آنها برخورد قانونی صورت گرفت.

چای است زیرا تجاری داریم که چای ضعیفتر و

بخشــی گفت :اما اکنون با مشــکل کاهش

تــوان خریــد مــردم روبــر هســتیم کــه همیــن امر

در ورودبــار بیکیفیــت و درجــه  ۳تا  ۵به کشــور

تاثیرگذار است زیرا تجار ما رغبتی برای خرید بار
با کیفیت و درجه یک با قیمتهای باالی  ۵دالر
ندارند و این موضوع نگرانکننده است.

برخی چای لوکس و گرانتر وارد میکنند.

قیمت  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزارتومانی

چای ایرانی با توجه به دریافت
یارانه دولتی منطقی نیست

وی اظهــار کرد :اکنون باری با کیفیت درجه

رئیــس کمیســیون تخصصــی چــای دربــاره

بنابرایــن تاجر به بازارش نگاه میکند وقتی بازار

خوبــی برخــوردار اســت امــا بــا توجه بــه پرداخت

میکنــد البتــه ایــن تخلف نیســت ایــن فقط باری

کشــاورزی و ســازمان چای کشور به نظر میرسد

یــک و دو چــای بیــن  ۵تــا  ۱۵دالر قیمــت دارد

قیمــت چــای ایران گفــت :چای ایرانــی از کیفیت

کشــش نــدارد بــار  ۳تــا  ۴.۵دالری تامیــن و وارد

یارانــه دولتــی و حمایتهــای وزارت جهــاد

است که از لحاظ کیفیت ضعیفتر است.

قیمــت بیــن  ۱۰۰تــا  ۱۵۰هزارتومــان بــرای چــای

نماینــده ســازمان جهانــی چــای در ایــران

ایرانی منطقی نیست.

یادآورشد :ایران پیش از این یکی از واردکنندگان

وی برایــن بــاور اســت با وجــود اینکه قیمت

و کنیا بود که اکنون به دلیل مشکالت اقتصادی

همچنان باغداران ما با مشکالت جدی معیشتی

بیکیفیت روی آورده است.

بزرگــی وجــود دارد کــه یــک ریــال آن بــه جیــب

و مصرفکنندگان چایهای باکیفیت از سریالنکا

چــای ایرانــی  ۴تــا  ۵برابــر افزایــش یافتــه امــا

به سمت خرید و مصرف چایهای درجه پایین و

روبــرو هســتند بنابرایــن مشــخص اســت فاصله

وی با بیان اینکه قیمت چای خارجی بستگی

کشــاورزان و باغداران ما نمیرود که امر دغدغه

بــه دلیــل مشــکالت فعلــی قیمــت چــای بیــن  ۱تا

وی از دســتگاههای نظارتــی خواســت تــا

بــه کشــور صادرکننــده دارد گفــت :در ســریالنکا

ما در کمیسسیون چای کشور است.

 ۲دالر افزایــش یافتــه اســت؛ بنابراین قیمت این

قیمتگــذاری چــای در کشــور مــورد بررســی و

محصول بین  ۴تا  ۱۵دالر است بنابراین متوسط

بازبینی قرار گیرد.

انجمن روغن نباتی :کاهش قیمت روغن نباتی با شرایط فعلی
برای کارخانجات مقدور نیست
انجمــن صنفــی صنایــع روغــن نباتی اعــام کرد:
کاهــش قیمــت مصرفکننــده روغــن نباتــی قبل
از ارزان شــدن قیمــت روغــن خــام از ســوی
دولــت ،منجر بــه زیان کارخانجــات روغن نباتی

و بینظمی بازار میشود.

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ،در

اطالعیــهای ضمــن اعالم اســتقبال صنعت روغن

نباتــی از هرگونــه تعدیل منطقی قیمت که منجر
به بزرگ شــدن ســفره همه هموطنان شود آمده
اســت :بــه منظــور حفــظ تعــادل و جلوگیــری از

تنــش در بــازار روغن نباتی الزم اســت موارد زیر

شفافسازی و تعیین تکلیف شود:

 .۱تعییــن تکلیــف کاالهــای فــروش رفتــه

در فروشــگاههای سراســر کشــور بــا قیمتهــای
مصرفکننده مصوب قبلی

 .۲تعییــن تکلیــف قیمتهــای کاالهــای

ســاخته شــده موجــود در انبارهــای شــرکتهای

پخش ،عمده فروشیها و کارخانجات تولیدی

 .۳تعییــن تکلیــف موجــودی روغــن خــام

کارخانجــات تولیــدی بــا قیمتهــای قبلــی اعم از

وارداتی و خریدهای داخلی

 .۴تعیین تکلیف و منطقیسازی قیمتهای

پایه ارزی روغن خام وارداتی توســط وزارت جهاد
کشاورزی
خام

 .۵تعیین تکلیف حقوق ورودی انواع روغن

 .۶کاهــش قیمــت روغــن خــام شــرکت

بازرگانــی دولتــی ایــران بــه میــزان نرخ دســتوری

دولت

همچنیــن در بخــش دیگــری از این اطالعیه

نوشته شده است :با توجه به بروز تنش احتمالی

قیمــت روغــن نباتــی حلب  ۱۶کیلوگرمــی در بازار

در بــازار روغن نباتی پیشــنهاد میشــود ،کاهش

خبر داد.

از رســیدن محمولههای جدید خریداری شــده (با

دربــاره وضــع بازار روغن خوراکــی گفت :پیش از

قیمــت بعــد از تعییــن تکلیف موارد مورد اشــاره،
قیمتهــای پاییــن) بــه کشــور ،بعد از گذشــت ۲

ماه و کارشناســی قیمت توســط ســازمان حمایت
مصــرف کنندگان و تولیدکننــدگان به صورت یک
مرحلهای انجام شود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران:
کاهش قیمت روغن
سرعت گرفت

ایــن در حالیســت کــه دبیــرکل اتحادیــه

بنکداران مواد غذایی ،از کاهش  ۱۰۰هزارتومانی

قاســمعلی حســنی در گفتوگــو بــا ایرنــا

ایــن قیمــت هر حلب روغــن نباتی  ۱۶کیلوگرمی

یــک میلیــون و  ۸۰هــزار تومــان بــرای مصــرف

کننــدگان بــود که اکنون در بــازار  ۹۶۰هزارتومان

شده است.

کشور و رقابت واردکنندگان برای فروش بیشتر،

به منظور واردات مواد اولیه روغن با قیمت کمتر
صورت گرفته است.

حســنی گفــت :این کاهش قیمت در ســایر

محصــوالت روغــن  ۱۰درصــد اعمــال شــده اســت
و بــه نظــر میرســد این رونــد کاهشــی در قیمت

روغن ادامه داشته باشد.

وی درباره تخفیفات  ۱۰تا  ۱۵درصدی روغن

دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی

توســط برخــی شــرکتها افزود :برخی شــرکتها

حــدود  ۳۰درصــدی قیمــت جهانــی روغــن خــام

مشــتری برای واردات روغن خام  ۳۰درصد کمتر

تصریــح کــرد :ایــن کاهــش قیمت در پــی کاهش
بــه دلیــل تفاهمات بر ســر عرضه غــات از بنادر
اوکراین است.

وی اضافــه کــرد :از ســوی دیگــر این کاهش

قیمتهــا در پــی واردات انبوه ایــن کاال در داخل

بــرای فــروش بیشــتر و دریافــت پــول نقــد از
از نــرخ گذشــته اقدام به عرضــه کاال با تخفیفات
کردهانــد کــه این اقدامشــان در واقــع رقابت بین

واردکننــدگان اســت که بــه نفــع مصرفکنندگان

نیز خواهد بود.

وی اضافــه میکنــد :ایــن شــرایط ،ارتباطهــای ســالم
ه کمرنــگ شــدن
خانوادگــی را بــه هــم میریــزد و مقدمــ 

اســتحکام خانــواده اســت و به تبع آن« ،امیــد به زندگی
واقعــی» در چارچــوب خانــواده کاهــش مییابــد کــه این

امــر رشــد منفی جمعیــت را به دنبــال دارد؛ خانوادههای

نشست بررسی نحوه عرضه محصوالت دخانی در اتاق اصناف ایران برگزار شد

کارگــری آینــد ه روشــنی بــرای خــود متصــور نیســتند کــه

نشســت

عرضــه

ارگانهــا بــرای مبــارزه بــا کاالی دخانــی و قاچــاق

در ادامه نشســت هوشــیار فقیهی دبیر کل

کل زنجیره تامین کشــورهماهنگ باشــند و نباید

نقــص دارد و بایــد در چارچــوب قانــون در جهــت

ه وی ،در شــرایط
برای خانوادههای کارگریســت .به گفت 

راهکارهــای مبارزه با قاچاق و محصوالت تقلبی

شــاهد هســتیم کــه بــار کاالی قاچــاق همــراه بــا

کاال از جملــه ماموریتهــا و اولویتهــای حائــز

قضــاوت و برخــورد قــرار گیرنــد ،در حالــی کــه در

مسئولیتهایی را به عهده اتاق قرار دهند.

وبکنفرانــس

مدیریــت

اقــدام بــه فرزنــدآوری کننــد؛ ایــن یــک زنــگ خطــر جــدی

محصــوالت دخانــی بــا محوریــت تمرکــز بــر

اقتصــادی فعلــی ،زنان نیز مجبورند ســاعات طوالنی دور

در راســتای ســاماندهی و کاهــش ســطح عرضه

کارگــری فرزنــدی در کار باشــد ،محــروم از حمایتهــای

نماینــده وزیــر صمــت در اتــاق اصنــاف ایــران،

میافتــد و بدیهیســت که این شــرایط ،تبعــات اجتماعی

بهنــام نیــک منــش معــاون بازرســی و نظــارت

«اعتیاد و طالق اثرات دردآور همین شرایط بد اقتصادی

مراکــز اســتان بــه همــراه روســای اتحادیههــای

رفاه نســبی برخوردار باشــند تا والدین بتوانند به تربیت

مراکز اســتانها مدیران بازرسی و نظارت مراکز

اســت ،وقتی خانواده حتی یک ســرپناه امن ندارد ،همه

ارگانها و ســازمانهای ذیربط چهارشــنبه مورخ

و معیشــت بــه خصوص در ارتباط با زنــان ،نگاه فرایندی

بــه گــزارش اتــاق اصنــاف ایــران ،درایــن

کســب مطــرح و در حــال پیگیری اســت که هنوز

بگیــرد؛ امــروز زنگ خطر بــرای خانوادههای کارگری و به

مبــارزه بــا عرضــه دخانیــات وکاالی قاچــاق عــزم

در ســاماندهی فعالیــت واحدهــای بــدون پروانــه

از خانــه و خانــواده باشــند و درنتیجه اگر در یک خانواده

محصوالت دخانی با حضور قاسم نوده فراهانی

درست پدر و مادر میماند و از اصول تربیتی صحیح دور

هوشــیار فقیهــی دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایــران،

جبرانناپذیــری خواهــد داشــت .یعقوبیــان با بیــان اینکه

اتــاق اصنــاف ایــران و روســای اتاقهــای اصنــاف

هستند» ادامه میدهد :خانوادههای کارگری باید از یک

صنفــی مرتبــط بــا عرضــه محصــوالت دخانــی در

ه معیشــت جدی
صحیــح فرزندانــه بپردازند؛ وقتی دغدغ 

اســتانها از طریــق وبکنفرانــس و نماینــدگان

چیز به هم میریزد؛ امیدواریم دولت به مساله دستمزد

 ۱۴۰۱/۰۵/۰۵در اتاق اصناف ایران برگزار شد.

داشــته باشــد و تبعات اجتماعی بحران معیشت را جدی

نشســت قاســم نــوده فراهانــی بــا بیــان اینکــه

خصوص برای زنان کارگر به صدا درآمده است.

ملــی میخواهد و الزم اســت همــه مجموعهها و

همکاری داشــته باشــند ،اظهار کرد :به طور کلی
تریلی هزاران کیومتر مسیر را تا مرز استانی طی
میکننــد اما هیچ گونــه برخورد و توقیفی صورت

نمیگیرد و زمانی که به درب واحدصنفی میرسد

تخلــف محســوب میشــود ،بنابرایــن بایــد همــه
مجموعههــا بــرای ریشــه کن شــدن کاالی قاچاق

و دخانــی تــاش کننــد و در ایــن راســتا آموزش و
فرهنگســازی نیــز نقــش بســیار موثــری خواهــد
داشت.

فراهانــی بــا تاکید بر اینکه تمامی واحدهای

عرضه کاالی دخانی بایســتی پروانه کســب و QR
کد داشــته باشــند تصریح کرد :چند ســالی است

کــه موضــوع ســاماندهی واحدهــای فاقــد پروانــه
بــه نتیجــه دلخــواه نرســیدیم امســال عــزم جدی
کسب را در دستور کار داریم.

اتــاق اصنــاف ایــران اظهــار کــرد :مبارزه بــا قاچاق
اهمیت اتاق اصناف ایران اســت و در این راســتا

تعامل و همکاری جدی و مستمر با دیگر ارگانها
و ســازمانهای مرتبط داشتهایم و با جدیت تمام

مخالــف هرگونــه کاالی قاچــاق هســتیم و اعتقاد
داریم اصناف به عنوان مجموعهای که به صورت
قانونی فعالیت میکنند ،بیمه و مالیات پرداخت

میکنند و ســهم بالغ بر  ۴۰درصد اشــتغال مولد
کشور را دارند به صورت محوری به دنبال مبارزه

با کاالی قاچاق هستند.

آخرین زنجیره که اصناف هستند مورد بیشترین
سراســر کشــور ایــن محصــوالت بــه وفــور وجــود
دارد کــه بیانگــر ورود قابــل توجــه ایــن کاالهــا از

مرزهای کشــور اســت و نیاز مبرم است حاکمیت
بــا اســتفاده از رویکردهــای نویــن ،عــزم جدی در

برخــورد بــا کاالی قاچــاق از مبــدا ورود تــا آخرین
زنجیره توزیع را بصورت یکپارچه داشته باشد.

بــرای مبــارزه بــا کاالی قاچــاق صورت بگیــرد باید

اصــاح دســتورالعمل موضــوع مــاده  ۷مبــارزه با

قاچــاق محصــوالت دخانی مبنی بر اضافه شــدن
اتحادیــه دکــهداران و جرایــد بــه اتحادیههــای

مبارزه با قاچاق کاال خارج شدهاند افزود :تمامی

شــفافیت در کســب وکارها الزمه رونق اقتصادی

و اگــر قــرار اســت فعالیــت گســترده و منســجم

احیــا مــاده  ۶۲قانــون نظــام صنفــی و همچنیــن

ســیزدهمین جلســه ســتاد مبــارزه بــا کاالهــای

اصناف از دســتگاههای کاشــف وضابطان اجرایی

از تمامــی ارگانهــای وابســته بــه مبــارزه با کاالی

ســاختاری در فضــای کســب وکارهــا وجــود دارد

اصــاح قانــون مبارزه بــا قاچــاق کاال در خصوص

وی با بیان اینکه بر اســاس قانون اتاقهای

دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد :ایجاد

کشــور اســت و در ایــن زمینــه برخــی مشــکالت

در ایــن نشســت ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت

مجــاز و مرتبــط محصــوالت دخانــی مقــرر گردیــد

قوانیــن و مقــرارت مبــارزه بــا کاالی قاچــاق را در

فضــای اقتصادی ســالم و عــاری از کاالی قاچاق و

حمایــت از تولیــد داخلــی و اقتصاد کشــور چنین

دســتور کار خــود میدانیــم و حاکمیــت نیــز بایــد

قاچــاق بخواهــد کــه عقبه زنجیــره تامین و توزیع
کاالی قاچــاق را نظــارت داشــته باشــند چــرا کــه

بــه نظــر میرســد بــا حــذف مســئولیت کاشــف

بــودن صنــوف ،فراینــد هماهنگــی در ایــن زمینــه

اتحادیههــای صنفــی بــر اســاس مصوبــات
قاچــاق و تقلبی محصــوالت دخانی وزارت صمت

بــا توجــه بــه موافقــت مهلــت یک ســاله از ســوی
وزارت بهداشــت بــه واحدهــای صنفــی دکهداران

و جرایــد هرچــه ســریع تــر نســبت بــه اســتعالم
از وزارت بهداشــت ،صــدور پروانــه کســب و

ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب
اقدام نمایند.

تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی
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حضور ایران در بازار ۶۰۰
میلیون دالری مرکبات چین
دو ســند مهــم توســعه صــادرات محصوالت کشــاورزی

بین ایران و چین به صورت همزمان در همدان و پکن

به امضا رسید.
بــه

گــزارش

وزارت

جهــاد

کشــاورزی،

در

راســتای سیاســتهای دولــت ســیزدهم بــرای توســعه

همکاریهــای اقتصــادی بــا کشــورهای منطقه و شــرق
آســیا و دیپلماســی فعــال در جهــت توســعه صــادرات

محصوالت کشاورزی کشور ،دو سند بسیار مهم برای
افزایــش صــادرات جمهوری اســامی ایــران و جمهوری

خلــق چیــن پــس از چنــد مــاه مذاکــرات فشــرده نهایی
شــد و روزپنجشــنبه بــه صــورت همزمــان در همدان و

پکن به امضا رســید.

بنابــر ایــن گــزارش ،ســند اول ،پروتــکل الزامــات

بهداشت نباتی برای صادرات مرکبات تازه ایران به چین

بــه دنبــال بررســیهای صــورت گرفتــه و ورود
دســتگاههای نظارتی ،برخی اقدامات اولیه برای
تعیینتکلیــف محمولههای برنج مانده زیر باران
در گمــرک زاهــدان صــورت گرفتــه و پرداخــت

خســارت بــر عهده ســازمان انبارهــای عمومی به
عنوان مرجع تحویلگیرنده گذاشته شده است؛

امــا ایــن ماجــرا ابعــاد دیگــری دارد که بایــد فورا

آب تا حد زیادی تخلیه

و  ۱۷۰کامیون خارج شد
بــه گفتــه وی از دو روز پیــش ،بــا اســتفاده

اعــام کــرد کــه از اواخر ســال گذشــته ،ورود کاال

از امکاناتــی کــه در اختیــار بــوده و بــا همــکاری

بــه ایــن گمــرک افزایــش یافتــه اســت؛ بهطــوری

آتشنشانی و انبارهای عمومی ،بخش زیادی آب

کــه در حــال حاضــر حــدود  ۱۴هــزار تــن کاال در

از گمرک تخلیه شده است.

محوطه و در فضای باز تخلیه شده است .گمرک

خاشی گفت :گمرک زاهدان را شبانه روزی

تاکیــد داشــت کــه بــه دفعــات بــه وزارت صمت و

کرده و به ارباب رجوع اعالم کردیم تا هر زمانی

اســتانداری بــرای محــدود شــدن ثبــت ســفارش

که کاال که تشریفات گمرکی را طی کرده و آماده

بــه مقصــد ایــن گمــرک تذکــر داده یــا از انبارهای

خــروج باشــد ،بــدون محدودیــت زمــان ،امــکان

عمومــی که مســئولیت حفاظت کاالهــای موجود

هــوآ» وزیــر گمــرک چیــن رســید  ،دسترســی جمهــوری
اســامی ایران به بازار  ۶۰۰میلیون دالری مرکبات چین

کاال را در محوطه نگه داشتهاند.

ترخیــص دارد .از ســمتی ظرفیــت ترخیــص کاالی
موجــود در گمــرک را بــاال بردیــم که فضــای داخل
انبار مسقف خارج شود ،بنابراین کسانی که بار

در محوطــه دارنــد و فراینــد ترخیــص را طی کرده
انــد باید ســریعتر بارشــان را خــارج کنند ولی اگر

انجمــن واردکننــدگان برنــج به ایــن موضوع

ســند دوم ،پروتــکل الزامــات بهداشــتی صــادرات

واکنش نشــان داد و اعــام کرد که واردکننده در

طوالنــی میشــود .از جملــه موانعــی کــه پیش رو

بــا امضــای وزیــر جهــاد کشــاورزی و وزیــر گمــرک چیــن

هــر چــه حکم شــد ،بپذیــرد ولی ایــن پذیرفتن به

اســت که وقتی برای آن اقدام میشــود ،مدتها

تولیدکننــدگان عســل باکیفیــت ایرانــی امــکان خواهنــد

در ایــن میــان امــا انبارهــای عمومــی که پای

از ســوی دیگــر بــا وجــود اینکــه گمــرک زاهــدان،

کننــد .امضــای ایــن اســناد ماحصــل همــکاری مطلــوب

از کاال در میــان اســت بــا وجــود پیگیریهــای

پیــش مــیرود و دلیــل آن عــدم اقــدام بــه موقع

محموله برخی صاحبان کاال به طور کامل آسیب

بــه ابهامات موجود نشــده اســت .بر این اســاس

مثــا پاســخ آزمایــش اســتاندارد و ســازمان غــذا

و جبــران خســارت ،انبارهــای عمومــی اســت ولی

محصوالت کشــاورزی کشــورمان به چین نیز در دســت

کاالی آنها در گمرک زاهدان قرار دارد و همچنین

میبــرد تــا در ســامانه وارد شــده و بتــوان ادامــه

بــه مــا گفتنــد چــون بــار شــما در محوطــه گمــرک

انجــام بــا مقامــات چینــی بــه زودی ایــن پروتکلهــا نیــز

وضع تعیین تکلیف این اقالم اعالم شد.

که مبالغ قابل توجهی باید صاحب کاال بابت این

نمیکنیــم .بــا این حال بعد از ورود مســئوالن از

انبار خصوصی باز شد اما دیر

حدودی از موضع اولیه خود عقبنشینی کرد.

باره اقدام میشد.

عسل ایران به چین است که این سند نیز روزپنجشنبه

زمان ورود کاال ،تابع شرایط است و مجبور است

قــرار دارد ،طوالنی شــدن ویرایش ثبت ســفارش

اجرایــی شــد .بــا این توافق حائز اهمیــت ،از این به بعد

معنی تائید اهمال مرجع نگهدارنده نیست.

در کارتابــل کارشناســان مربوطــه باقــی میمانــد.

یافــت کــه محصول خود را به بــازار پرمصرف چین روانه

آن به عنوان مرجع نگهدارنده و مسئول حفاظت

گمــرک تخصصــی اســت ،تشــریفات گمرکــی کُند

وزارت جهــاد کشــاورزی ،وزارت امــور خارجــه و ســفارت

متعــدد ،تــا کنــون حاضر به ارائه توضیح و پاســخ

و همکاری ســازمانهای همجوار با گمرک اســت.

شــایان ذکــر اســت؛ اخــذ چندیــن مجــوز صادراتــی

موضوع در گفتوگویی با برخی واردکنندگان که

ودارو از کاال گاهــی شــش تــا هفــت روز زمــان

گمــرک زاهــدان مورد بررســی قرارگرفت و آخرین

مســیر ترخیــص را طــی کرد؛ آن هم در شــرایطی

تخلیــه شــده اســت ،خســارتی بابــت آن پرداخت

نمونهبرداری پرداخت کند.

جمله دادســتانی به موضوع ،انبارهای عمومی تا

پرجمعیت چین تقویت خواهد شد.

کشــاورزی ایران به چین حدود  ۵۰۰میلیون دالر اســت
که در مقایســه با ســالهای گذشــته از رشد چندبرابری
برخوردار است.

تخلیه  ۶/۷میلیون تنی
کاالهای اساسی در بنادر
کشور تا پایان تیر
طی  ۴ماهه نخست سال جاری  ۷میلیون و  ۶۶۰هزار
و  ۳۲۵تن کاالی اساســی در بنادر کشــور تخلیه شــده
که به ترتیب ســهم موجودی کاالهای اساســی در بندر

امام خمینی(ره)،امیرآباد و شهیدرجایی از سایر بنادر

کشور بیشتر بوده است.

بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی ،میــزان تخلیــه

کاالهای اساســی شــامل گندم ،جو ،ذرت ،ســویا ،برنج،

شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان تیر ۱۴۰۱معادل ۷

میلیون و  ۶۶۰هزار و  ۳۲۵تن بوده است.

میــزان تخلیــه گندم طی  ۴ماهه ســال  ۱۴۰۱حدود

 ۲میلیــون و  ۷۱۵هــزار و  ۵۳۵تــن بــوده که نســبت به

تخلیه  ۹۶۵هزار و  ۱۹۱تنی در مدت مشابه سال ،۱۴۰۰
رشد  ۱۸۱درصدی داشته است.

میــزان تخلیــه جــو تــا پایــان تیــر ســال جــاری نیــز

معــادل  ۲۸۷هــزار و  ۱۰۰تــن و میــزان تخلیــه ذرت طی

بلوچســتان و رئیــس گمــرک زاهــدان ضمن اعالم

در اولیــن واکنش به این موضوع ،گمرک زاهدان

جــواد ســاداتینژاد» وزیــر جهــاد کشــاورزی و «یوجیــان

در حــال حاضــر صــادرات مســتقیم محصــوالت

گرفــت و خاشــی ،ناظــر گمــرکات سیســتان و

حجــم زیــادی از برنجهــای وارداتــی در آب مانــد.

توجهــی نکردهانــد و با گرفتن تعهد از واردکننده،

امضــا شــده و دسترســی صــادر کنندگان ایرانــی به بازار

امــا موضــوع از گمــرک مــورد بررســی قــرار

مــرداد) ،گمــرک زاهــدان دچــار آبگرفتکــی شــد و

بــرای نگهــداری کاال ایجــاد کنــد ،ولــی هیــچ یــک

پیگیــری اســت و براســاس مذاکــرات فشــرده در دســت

منابع ارزی برای آن شده است.

پاسخ داد.

بــه دنبــال بارندگــی در عصــر ســه شــنبه (۴

است که با اجرایی شدن این سند ،که به امضای «سید

جمهوری اسالمی ایران در پکن است.

هزار تن برنج در میان است و هزینه سنگینی از

آخرین اقدامات صورت گرفته ،به برخی ابهامات

مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این گمرک را داشته خواسته تا فضای مناسب

برای اولین بار فراهم شد.

ابعادی تازه از برنجهای بارانزده

است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد .پای دهها

اینطور نیست که هشدار داده

باشند و نخواهیم کاال را ترخیص
کنیم؛ دلیل دارد

یکی از صاحبان برنجهای بارانزده در مورد

اینکه چرا به اخطارهای قبلی توجه نکرده و کاالی

خود را سریعتر ترخیص نکردهاند ،به ایسنا گفت

کــه ایــن طور نیســت کــه واردکننــده نخواهد کاال

را ترخیــص کــرده و متحمــل هزینههای انبارداری
شــود ،بلکــه گاهــی فراینــد ترخیــص بــه دالیلــی

وی در ادامه با اشاره به وضع نگهداری کاال

در محوطــه باز گمرک زاهــدان گفت که انبارهای

تکلیف برنجهای سالم

چه اظهار شده و نشده را فورا
مشخص کنید

او در مــورد اینکــه آیــا اقدامــی بــرای تعییــن

تکلیــف خســارت وارده شــده اســت؟ گفــت:

واردکننــده دیگــری دربــاره ایــن موضــوع

توضیحاتــی ارائــه کــرد و گفــت :جــدای از اینکــه

دیــده و ظاهرا مســئول رســیدگی بــه این موضوع

تــا قبــل از ایــن چــه اتفاقــی افتــاده و چه کســانی

مقصــر هســتند ،اکنــون دو موضــوع پــر اهمیــت

زمانی که به نماینده آنها در زاهدان اعالم کردیم،

وجــود دارد؛ اول اینکــه باید برنجهای باقی مانده

نمیتوانیــم کاال را وارد آنجــا و تخلیــه کنیــم؛ بــا

آنقــدر شــرایط ســختی بــرای ورود وجــود دارد که

این حال در یکی دو روز اخیر که شرایط مناسب

در محوطــه بــاز اســت برابــر بــا هزینــه یــک انبــار

بعــد از مــرگ ســهراب بــود و بایــد از قبــل در این

زمانــی کــه طبق قانون باید تعرفــه این دو انبار با

وی با بیان اینکه حدود  ۱۶۰تا  ۱۷۰کامیون

بارگیری و خارج شــده اســت یادآور شد :یکسری
کامیــون آمــاده تخلیــه ،زیــر بــاران مانده بــود که
انبــاری خــارج از گمــرک در شــهرک صنعتــی در

اختیــار آنهــا قــرار گرفــت و حــدود  ۱۰۰کامیون به

آن سمت هدایت شد ولی  ۲۰۰کامیون دیگر در

صف تخلیه قرار دارند.

صاحبان کاال ،برنجهای خیس
را خارج نکنند تا خسارت
پرداخت شود

اولویــت قــرار گرفتــه و فــورا خــارج شــود تــا دچار

برنج آبگرفته هزینه قابل توجهی پرداخت کردیم

انبــاردای از صاحــب کاالیــی کــه محمولــه آن

کنند.

برنجهایــی کــه هنــوز بــه گمــرک اظهار نشــده در

بارندگــی و آبگرفتــی ،بابــت انبــارداری محمولــه

آن موجــود اســت .این در حالی اســت که هزینه

را به داخل انبارهای خالی شده یا سکوها منتقل

به ســرعت تعیین تکلیف و ترخیص شــود و حتی

بــه گفتــه ایــن واردکننده ،حتــی در روز دوم

خصوصــی نیز بــرای نگهداری کاال وجود دارد ولی

نبــوده ،ایــن انبارهــا را بــاز کردند ولــی نوش دارو

یکدیگر متفاوت باشد.

بابت برنج خیس شده هم
هزینه انبارداری پرداخت شد

تــا بتوانیــم آن را ترخیــص کنیــم کــه مســتندات

همچنــان امکان ترخیــص ندارند ،باید بتوانند آن

فســاد نشود .بخشهای پایینی برنجهایی که در

ایــن مقــام مســئول در گمــرک ایــن را هــم

و برنجهایــی کــه روی آنهــا قــرار دارد در معــرض

کاالی خیــس شــده و خســارت دیــده را از گمــرک

محوطه قرار دارد خیس شده و از بین رفته است

گفت که به صاحبان کاال اعالم شــده اســت هیچ

آســیب و فســاد قــرار دارد کــه باید ســریع جابجا

خــارج نکــرده و کاال بایــد در انبــار بماند تا تحویل

شــود؛ آن هــم در شــرایطی کــه اکنون بــازار برنج

شــرکت انبارهــای عمومی شــده و قبــض برای آن

اقــدام شــود که کاالی مورد نیــاز مردم با کمترین

واردکننده ،برنجهایی که خیس و خســارت دیده

در وضعیــت حساســی قــرار دارد و بایــد به نحوی
آسیب وارد بازار شود.

او همچنیــن گفــت :مــورد دیگــر تعییــن

اســتاندارد و مســقف دریافــت میشــود؛ آن هــم

خســارت و آســیب وارده به محمولههای وارداتی

صــادر تــا خســارت آن پرداخــت شــود .در مواردی

بــود را ترخیــص و خارج کرده بــود که به او اعالم
کردیــم آن را برگردانــد و در انبــار قــرار دهــد تــا
تعیینتکلیف شود.

سند جامع همکاری اقتصادی ایران  -بالروس تنظیم میشود
در دیــدار وزرای صنعــت ایــران و بالروس،

وزیر صنعت بالروس گفت که به دستور رئیس

جمهــوری ایــن کشــور ،وزارت امورخارجــه در
حــال تنظیــم ســند همــکاری مشــترک دو کشــور
و توســعه روابــط اســت و وزیر صمــت نیز اعالم
کــرد کــه جمهــوری اســامی بــرای توســعه روابط

اقتصــادی در بخشهــای ماشــینآالت صنعتــی،
لیزر و الکترونیک و دارو آمادگی دارد.

ســید رضــا فاطمــی امیــن در جریــان ســفر

بــه بــاروس بــرای شــرکت در اجــاس کمیســیون

مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور ،در دیدار

با وزیر صنایع بالروس ،اظهار کرد :طی ســالهای
گذشــته دو کشــور تعامــات زیــادی بــا یکدیگــر

داشــتهاند ،امــا بــا توجــه بــه ظرفیتهــای موجود،
میتوانیم همکاریهای بیشتری انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دو کشور مکمل

یکدیگرنــد ،افــزود :بــاروس دارای ظرفیتهایــی
اســت کــه اگر بــا ظرفیتهای ایران پیوند داشــته

باشد ،میتواند اتفاقات مهمی را رقم بزند.

فاطمــی امیــن پیشــرفت و توســعه در

حــوزه تجهیــزات و ماشــینآالت صنعتــی ،لیــزر
و الکترونیــک را از جملــه موضوعــات مــورد نظــر

بالروس کار خود را برای تولید تجهیزات پزشــکی

طرفیــن عنــوان کــرد و گفــت کــه در ســالهای

ایرانــی آغــاز میکنــد ،گفــت :در عمــده تریــن

گذشــته ارتباطات خوبی میان دو کشور به وجود
آمده است.

محوری که ما در بالروس داریم توســعه ســاخت

وی افــزود :از طــرف دیگــر مــا در ایــران

ماشــینآالت صنعتــی اســت؛ بهویــژه در حــوزه

ه عنوان مثال در حــوزه صنایع و
داشــته باشــد ،بــ 

شــدن ظرفیتهــای آن میــان دو کشــور ،اتفاقات

صنایــع معدنــی و میکــرو الکترونیــک کــه با فعال

ظرفیتهایــی را داریــم که میتوانــد نقش مکمل

مثبتی رقم خواهد خورد.

معــادن ،حجــم گســتردهای در حــوزه اســتخراج و
بهرهبرداری در حوزه فلزات داریم.

وزیــر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه

پزشــکی امــروز یکــی از شــرکتهای ایرانــی در

جمهــوری اســامی ایران گفــت :در تمام حوزه ها
و موضوعات مورد اشــاره میتوانیم کارگروههایی
را تشــکیل دهیــم تــا تعامــات به درســتی شــکل

بگیــرد .وزیــر صنعــت بالروس با اشــاره بــه اینکه

بــه دســتور رئیــس جمهــوری بــاروس ،وزارت
امورخارجه در حال تنظیم سند همکاری مشترک

وزیــر صنعــت بــاروس نیــز در این دیــدار با

دو کشــور و توســعه روابــط اســت ،از ســفر وزیــر

گفت :امیدواریم در این ســفر بتوانیم تفاهماتی

همــه ظرفیتهــای موجود و دســتیابی به ســندی

ابــراز عالقمنــدی بــرای تبــادالت تجــاری بــا ایران،

در حــوزه کشــاورزی ،صنایــع غذایــی و تجهیــزات

داشــته باشــیم .وی با تایید اظهارات وزیر صمت

در باب صادرات و واردات تجهیزات و ماشینآالت

امور خارجه این کشور به ایران برای فعال کردن

جامع خبر داد.

ایــن مــدت  ۲میلیــون و  ۵۷۹هــزار و  ۸۶۹تــن بــوده که

به نســبت تخلیه  ۲میلیون و  ۵۸۷هزار و  ۶۷تنی این
کاال در مــدت مشــابه ســال گذشــته تغییــر محسوســی

نداشــته اســت .میــزان تخلیــه ســویا طــی  ۴ماهه ســال

 ۱۴۰۱معــادل  ۱میلیــون هــزار و  ۳۵۵هــزار و  ۳۸۶تن و

میــزان تخلیــه برنج طی همین مدت معادل  ۱۳۷هزار و
 ۱۵تن بوده که نســبت به تخلیه  ۱۲۵هزار و  ۴۲۹تنی

آن در مدت مشــابه ســال گذشــته ،رشــدی  ۹درصدی را

نشان میدهد.

میــزان تخلیــه شــکر در بنــادر کشــور طــی  ۴ماهــه

ســال  ۱۴۰۱بــه  ۲۴۹هــزار و  ۲۶۷تــن رســیده و میــزان
تخلیــه روغــن در بنــادر کشــور طی همین مــدت معادل

 ۳۳۶هزار و  ۱۵۳تن بوده است.

ساخت  ۲۶۱واحد کارگاهی
دانشبنیان در  ۷شهرک
فناوری کشور

الزام تولیدکنندگان به داخلیسازی  ۹۰درصدی قطعات خودرو
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی

صنعت خودروســازی به خوبی واقف بودند و

قــرار گیــرد تــا ضمــن ارائــه محصــوالت جدیــد

کشــور ایفــا کنــد و از ســوی دیگــر توانایــی

و روانه بازار کرد.

داخلی و چه خارجی دارد ضمن اینکه بســیار

محرکــه و قطعهســازان خــودرو کشــور گفــت

آمریکاییهــا به دنبــال نابودی صنعت خودرو

بتوان خودروهای باکیفیت و ایمنی باال تولید

داخــل تولیــد میشــود کــه ایــن عــدد باید به

نجفیمنــش ضمــن اشــاره بــه اینکــه

نجفیمنــش در ادامــه بــا بیان اینکه یک

جایــی نمیبــرد ،گفــت :صنعــت خودروســازی

اســت ،گفــت :بــه طــور کلــی در ســاخت یــک

کــه هــم اکنون  ۷۰درصد قطعــات خودرو در
بیش از  ۹۰درصد برسد.

به گــزارش مهر ،محمدرضــا نجفیمنش

اظهــار کــرد :اگــر تولیــد قطعــات صنعــت

خودروســازی در کشــور بــه  ۹۰درصــد برســد
دیگــر هیــچ کشــوری نمیتوانــد صنعــت
خودروســازی ایــران را تحریــم یــا تهدیــد بــه

نابودی کند.

در کشور بودند.

تخریب و خود تحقیری صنعت کشــور راه به

رئیــس انجمــن تخصصی صنایــع همگن

و  ۵۰۰قطعــه ســاز در کشــور وجــود دارد کــه

افــزود :ضــرورت ایجــاب میکنــد بــا توجــه بــه

بــازار لــوازم یدکــی خــودرو در داخــل را تأمین

صنعتگران داخلی سرکوب شوند.

نیــروی محرکــه و قطعهســازان خــودرو کشــور

وی اضافــه کــرد :صنعــت خودروســازی

اوبامــا و ترامپ تحریم شــد ،چــون به اهمیت

خودروســازی و جــذب فناوریهای باال مدنظر

بســترهای الزم بــرای افزایــش ظرفیت صنایع

وی افزود :طبق آمار وزارت صمت ،هزار

قطعــات مــورد نیــاز صنعــت خودروســازی و

میتوانــد نقــش بســزایی در توســعه صنعتــی

اســتان شــمالی کشــور در ســطح  500هــزار

صنعتــی ایــران افــزود :البتــه بــرای مشــارکت در

ســاخت واحدهــای کارگاهــی عمومــی و دانــش بنیــان،

چارچــوب مناســبی ابــاغ خواهــد شــد کــه بــر اســاس
آن ظرفیتســنجی الزم از نظــر متقاضیــان ،شناســایی

شــهرکهای صنعتــی دارای توجیــه فنــی و اقتصــادی و

تقاضا محور مدنظر قرار میگیرد.

رسولیان با بیان اینکه اکنون نزدیک به  ۶۰۰واحد

دانشبنیــان تولیــدی در شــهرکها و نواحــی صنعتــی
کشور مستقر هستند ،افزود :در شهرکهایی که زمین

بــرای واگــذاری بــه متقاضیــان کم اســت ،مزایــده برگزار
میشــود ،امــا این فرآینــد برای شــرکتهای دانشبنیان

حــذف شــده و آنــان بــدون مزایده میتواننــد زمین مورد
نظر خود را تحویل بگیرند.

تولیــد کمتــر از نرمــال بوده اســت حــدود 30

عــاوه بــر در اختیــار قــرار دادن نهادههــا بــه

شــایگان ادیبــی در گفتوگــو بــا ایلنا ،با

تولیــد را بــه آنهــا ارائه داد از ایــنرو این طرح

درصد افزایش تولید دارد.

اشــاره بــه میــزان تولیــد برنــج در ســال زراعی

 ،1401گفــت :کشــت قــراردادی برنــج ،بــرای

نخســتین بــار در ســال جــاری از ســوی وزارت

کشــاورزی در  45هــزار هکتــار از اراضــی
استانهای شمالی کشور ابالغ شد.

کشــاورزان توصیههــای الزم بــرای افزایــش
با پیشرفت فیزیکی  100درصدی در استانها

شمالی اجرا شد.

مجــری طــرح برنــج وزارت کشــاورزی

در پاســخ بــه این پرســش که خشکســالی در
سال جاری باعث شد تولید برنج در برخی از

استانهای شمالی صورت خواهد گرفت.

توصیه فنی کارشناسان ،افزایش میزان تولید

وی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه کیفیت و اســتاندارد

خواهیم رساند.

رتــون نیــز در  90هــزار هکتار از اراضی شــالی
ادیبــی با اشــاره به سیاســتهای وزارت

کشــاورزی در اجــرای کشــتهای جایگزیــن
بهجــای برنــج در ســایر اســتانها ،تصریــح
کــرد :کشــت برنج در ســطح  180هــزار هکتار

از اراضــی غیرشــمالی صــورت گرفتــه اســت

این مقام مسئول از استقبال شالیکاران

افزود 46 :هزار هکتار از اراضی شــالی شمال

کشــور گذاشــته اســت؟ گفت :کشــت برنج و

امیدواریــم کشــاورزان در ســالهای آینــده به

کشــور تحــت پوشــش کشــت قــراردادی قــرار

گرفت.

برنامهریزی تولید برنج را در  3استان شمالی

کشــور دنبــال کردیــم .کشــت اول برنــج در 3

تاکید کرد.

بــه گفتــه وی؛ برداشــت مجدد برنــج یا همان

اســتانهای شــمالی را بــه  550هــزار هکتــار

اســتانها از جمله خوزســتان متوقف شود آیا

شــمال کشــور از کشــت قــراردادی خبــر داد و

و رســیدن بــه هــدف  ۵میلیــارد دالری تجــارت دوجانبــه

قراردادی ،افزایش درجه مکانیزاسیون مرحله

هکتــاری کــه در مازندران اتفــاق خواهد افتاد

و پیشبینــی میشــود حــدود  1میلیــون تــن

ایــن مســئله تاثیــری در میزان تولیــد برنج در

در تقویــت روابــط اقتصــادی دوجانبــه پاکســتان و ایران

صــادرات برنــج پاکســتانی بــه ایــران کــه به بیــش از ۳۰

مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای

خواهد شد.

بر اهمیت تبادالت رو به رشد بخش خصوصی دوطرف

خســارتهای ناشــی از آفــت و بیماریهــا،

دارد و نســبت بــه ســال گذشــته کــه میــزان

تولیــد نرمال حدود  20درصــد افزایش تولید

پاکستان در تهران در مراسم جشنواره برنج پاکستانی،

همچنیــن در ایــن مراســم ،علــی حســام اصغــر،

 ۹۲۵میلیارد ریال در  ۷شــهرک فناوری کشــور ســاخته

این حجم تولید نسبت به میانگین سالهای

داخلی ،عنوان کرد و افزود :وزارت کشــاورزی

بــه گــزارش ایســنا ،رحیــم حیــات قریشــی ســفیر

مســاعد

فاصلــه قیمــت برنــج در بازار و تامین بخشــی

از ذخایــر اســتراتژیک کشــور از محــل تولیــد

هدف  ۵میلیارد دالری تجارت دوجانبه تاکید کرد.

اســتقالل پاکســتان و برقــراری روابــط دیپلماتیــک ۷۵

بــا در نظــر گرفتــن ایــن حجم کشــت برنج در

متوســط متراژ  ۲۵۰مترمربع و ســرمایهگذاری  ۵هزار و

دوجانبــه تهــران و اســام آبــاد بــه منظور دســتیابی به

وزارت کشــاورزی بــه آنهــا معرفی کرده اســت

تولیــد برنــج در ســال جــاری را فراتــر از 2

علمــی و فنــاوری  ۲۶۱واحــد کارگاهــی دانشبنیــان بــا

تعمیــرکاران خــودرو شــدهاند که ایــن موضوع

ســفیر پاکســتان در ایــران بــر اهمیــت تقویــت روابــط

وی خاطرنشــان کــرد :جشــنواره برنــج بخشــی

بهــرهوری ،تکمیــل زنجیــره ارزش ،تامیــن

میلیــون و  400هــزار تــن دانســت و افــزود:

در کشــور اغلــب تعویــضکار هســتند ،یادآور

هزینه زیادی را روی دست مردم میگذارد.

قطعهســازی از جملــه صنایعــی اســت کــه

هکتار صورت گرفت و کشــت مجدد  50هزار

نهادههــای مــورد نیاز کشــت برنــج ،کم کردن

کشــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه تعمیرگاههــا

میکننــد .نجفیمنــش ادامــه داد :صنعــت

شرکتهای دانشبنیان ،اظهار کرد :با همکاری معاونت

وی هــدف از ایــن طــرح را افزایــش

قــرار گیــرد .رئیــس انجمــن تخصصــی صنایــع

شــد :متأســفانه تعویــض کاران جایگزیــن

مجــری طــرح برنــج وزارت کشــاورزی میــزان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.

توجــه بــه اهمیــت ایــن صنعــت در اقتصــاد

همگــن نیــروی محرکه و قطعه ســازان خودرو

ایــران ایراداتــی دارد ،امــا نبایــد اجــازه داد

افزایش  ۳۰درصدی تولید برنج در سال جاری

علــی رســولیان در گفتوگــو با مهــر در مورد وضع

وی گفــت :ضــرورت ایجــاب میکنــد بــا

خودرو بیش از  ۶۰نوع فناوری به کار میرود.

معــاون وزیــر صمــت از ســاخت  ۲۶۱واحــد کارگاهــی

دانشبنیــان در  ۷شــهرک فنــاوری کشــور بــا همــکاری

اشتغالزاست.

کشــور بیش از هر زمان دیگری مورد حمایت

اهمیــت بــاالی صنعــت خــودرو در کشــور

ایــران نخســتین صنعتــی بــود کــه در زمــان

خودرو افزون بر  ۹هزار قطعه تشــکیل شــده

بســیار زیــادی در جــذب ســرمایهگذاری چــه

تاکید سفیر پاکستان
در تهران بر دستیابی
به هدف  ۵میلیارد دالری
تجارت دوجانبه

شــلتوک در ایــن اســتانها تولیــد شــود؛
کشــت محصــوالت کــم آببــر و اســتراتژیک

ماننــد انــواع گیاهــان علوفــهای و روغنــی کــه

رو بیاورند.
وی

ادامــه

داد:

شــرایط

از مجموعــه فعالیتهــای بزرگداشــت ســالگرد طالیــی

آبوهوایی ،پایش و مراقبت از مزارع ،کاهش

ساله با ایران است.

مصــرف متعــادل انــواع کودهــای پایه ،کشــت

رئیس انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان به پتانسیل

کاشت و برداشت ،مپ استقبال کشاورزان از

درصد از سهم بازار ایران رسیده است ،اشاره کرد.

برنــج در ســال جــاری را در گســتره شــالیزاری

برنج پاکستانی بی بدیل بوده و افزایش تقاضای آن در

کشور به خصوص در  3استان شمالی کشور

به همراه آورد.

این مقام مســئول میــزان تولید برنج در

منطقه و فراتر از آن مشهود است.

هومــن فتحــی ،مدیــرکل دفتــر امــور بینالملــل

وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان

ســال جــاری را فراتــر از  2میلیون و  400هزار

میهمان ویژه برنامه از هیأت انجمن صادرکنندگان برنج

به میانگین ســالهای تولید نرمال حدود 20

مقامــات دولتــی ،واردکننــدگان برنــج ،بازرگانــان،

گذشــته کــه میــزان تولید کمتــر از نرمال بوده

ســفارتخانهها و اعضای جامعه پاکســتانی مقیم ایران

تن دانســت و افزود :این حجم تولید نســبت

پاکستان استقبال کرد.

درصــد افزایــش تولید دارد و نســبت به ســال

نماینــدگان رســانهای ،دیپلماتهــا ،مقامــات بازرگانــی

است حدود  30درصد افزایش تولید دارد.

در این مراسم حضور داشتند.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
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اخبـــــــــــــــــار

باید مانع هدررفت و خروج
آب از کشور شد

ارزش بیش از ۱۷میلیارد دالری
صادرات غیرنفتی در 4ماه نخست سال

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره

بــه مدیریــت ضعیف آب به منظور جلوگیری از هدررفت
و خــروج آن از کشــور در کشــور تاکیــد کرد کــه مدیریت

سیالب باید هوشمندانه صورت گیرد و به لحاظ قانون،
محافظت از رودخانهها در خارج شــهرها برعهده وزارت

ســخنگوی دولــت بــا ارائــه آمــار صــادرات غیرنفتــی در

بــه گــزارش ایســنا ،علــی بهــادری جهرمــی در حســاب

به چهارماه نخست سال قبل ۲۲ ،درصد رشد داشته است.

و ۲۴۰میلیــون دالر رســید کــه در مقایســه با  4ماه نخســت

«ارزش صــادرات غیرنفتــی در چهارماهــه ابتدایــی

گاز وصول درآمد داشتهایم که معادل کل وصول درآمد گاز

4ماهه ابتدایی سال اعالم کرد که این میزان به  ۱۷میلیارد

نیــرو و در داخــل شــهرها برعهــده شــهرداریها و در

روستاها توسط دهیاریها انجام میگیرد.

سال قبل ۲۲ ،درصد رشد داشته است.

بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا رضایــی کوچــی در

کاربری خود در توییتر نوشت:

امســال به  ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دالر رســید که نســبت

از ابتــدای امســال حدود ۴میلیــارد دالر هم از صادرات

در  ۱۴۰۰است».

جمــع خبرنــگاران ضمــن ابــراز تأســف از کشــته شــدن
جمعــی از هموطنــان در ســیالبهای اخیر کشــور ،بیان
کــرد :متاســفانه مدیریــت بحــران ،کنتــرل و پیشــگیری

ســیالب در کشــور بســیار ضعیــف اســت .بــارش بــاران

در کشــور باعــث خیــر و برکــت و نــزوالت آســمانی برای
کشــور ما نعمت اســت .در چندماه گذشــته برای تامین
آب شرب در کشور احساس خطر می شد به نحوی که
ســدهای ما بســیار کم آب شــده اند و چاهها به مشکل

برخورده بوده و خیلی از دشتهای ما به علت کم آبی
امکان کشــت ندارند و تاالبها خشــک و دریاچهها نیز

کم آب شده اند.

او در ادامــه اظهــار کــرد :اکنون که باران به کشــور

مــا روی آورده بایــد آن را مدیریــت کنیــم و بــه گونــه ای

عمل و پیشــگیری کنیم که حداکثر منفعت را به کشــور

برساند .اگر بتوانیم این بارندگیها را مدیریت کنیم هر

بارندگــی بــه تنهایی مــی تواند کمبودهای آبی کشــور را
جبــران کنــد .اکنون برای جبران بــی آبی و تنش آبی در
کشــور بایــد هــزاران میلیارد تومان هزینــه و کیلومترها

آب از دریا انتقال و پس از شــیرین کردن برای مصارف

کشــاورزان ،صنعت گران و مردم انتقال داده شــود .در

برآورد کاهش تا ۹۰درصدی هزینههای افزایش تولید نفت
با احیای چاههای کمبازده
رئیــس پــارک نــوآوری و فنــاوری نفــت و گاز بــا

با شــرکتهای فناور و دانشبنیان بســته خواهد

جدیــد بهطــور متوســط حــدود  ۱۰میلیــون دالر

رئیــس پــارک نــوآوری و فنــاوری نفــت و گاز

حالــی کــه این بارشها می توانــد منابع آبی را تقویت و

اشــاره بــه اینکــه بــرای تولیــد نفــت از یــک چــاه

جهــرم در پایــان تاکیــد کــرد :بســتر

ســرمایهگذاری نیاز است ،گفت :در طرح احیای

کنار رودخانهها شد و در این حوزه شهرداریها باید به

دالری میتــوان چاهــی تولیــدی کــرد کــه کاهش

بحران نقش مهمی در کشور دارد و مدیران و نیروهای

دارد.

مــی شــوند عالوه بــر اینکه باید بینش سیاســی داشــته

با تاکید بر اینکه پارک نوآوری و فناوری نفت در

سفرههای زیر زمینی را سیراب کند.
نماینــده

رودخانهها باید پاک ســازی و مانع ســاخت و ســازها در

چاههای کمبازده ،با ســرمایهگذاری یک میلیون

مســائل این حوزه اشــراف کامل داشته باشند .مدیریت

 ۹۰درصــدی هزینــه افزایــش تولیــد را بــه دنبال

سیاســی که توســط وزارت کشــور در اســتانها انتخاب

محمداسماعیل کفایتی در گفتوگو با ایرنا

شد.

افــزود :در ادامــه بــا امضــای قــرارداد کار شــروع

میشــود کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ نفــت
کشــور در حــوزه باالدســتی اســت کــه از تــوان

شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان بــه این صورت
بهره میبریم.

زمینه است.

کفایتــی افــزود :بــا وجــود ریســک ،احیــای

بــه گفتــه کفایتــی ،شــورای اقتصــادی ۷۰۰

میادین در مناطق نفت خیز جنوب و قرار اســت

او به روند انتخاب شــرکتهای دانشبنیان

رشد  ۱۱.۴درصدی شركت
فوالد مباركه اصفهان
در تولید فوالد خام

او بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک در ســال  ۹۹از

و بســته بــرای تولیــد ســالیانه  ۸۰میلیون بشــکه

شــورای گســترش مجــوز گرفــت ،ادامــه داد :بهار

طــی مراحــل قانونی اکنون نزدیک به  ۴۰شــرکت

کفایتــی بــه اجــرای طــرح پیشــران احیــای

و اقتصــادی قرارداد توســعه چاههــای کمبازده به

این طرح به عنوان طرح محوری پیش میرود در

کــه تــا ایــن مرحلــه آمدنــد بتواننــد کار را ادامــه

اســت و چنانچــه برنامههــا مطابق پیــش بینی به

او ادامــه داد :هــر تعــداد شــرکتی باشــد

حضور دارند که در صورت تصویب پروپوزال فنی

چاههــای بســته و کــم بــازده اشــاره کــرد و گفت:

امضا خواهد رســید .امیدواریم همه شرکتهایی

تولیــد  ۲میلیــون و  ۹۹۱هــزار تن فوالد خام رشــد ۱۱.۴

شــورای اقتصاد تصویب شــده و در مراحل نهایی

دهند.

خــرداد نیــز با تولید  ۸۶۶هزار تن ،افزایش  ۱۵درصدی

خوبی انجام شــود در شــهریور امســال قراردادها

امــکان جــذب وجــود دارد ،زیــرا ایــن کار بزرگــی

را محقق کردند.

بزرگی برای نوآوری و فناوریهای مختلف در این

کنــار یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی

اســت که ریســک پایین تری جهــت احیا خواهند

نفــت در نظــر گرفتــه اســت و پــس از فراخــوان و

درصــدی در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل و در

ارائه شــده و از این نظر پارک واســطه آزمایشگاه

کفایتــی با بیان اینکــه  ۷۵۰تا  ۸۵۰چاه کم

چاههــای کــم بــازده ،توجیــه اقتصــادی دارد .بــا

بیــن نزدیــک بــه  ۱۲۰چــاه در ابتــدا غربــال شــده

در این طرح و تقاضای باالیی که سایر شرکتها

داشــت ،گفــت :ایــن چاههــا بیشــتر مربــوط بــه

فراخوان بعدی و جدیدی مجددا صورت گیرد.

بعــد از غربالگری ،چاههایی که احیای آســانتری

در ایــن طــرح اشــاره کــرد و ادامــه داد :همگــی

او ،چاههــای معرفیشــده در ایــن طــرح را

تقریبا ســعی کردیم با یک دقت خوبی شرکتها

و افــزود :بــرای هــر ســه نــوع چــاه ،مــدل فنــی و

و اگــر تنهــا فنــاوری را ثابــت کننــد کافــی اســت و

خودشان را دارند.

که فناوری آن به اثبات رسیده و ادعا کرده توان

دارند در اختیار شرکتها قرار گیرند.

شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان هســتند

و

شــامل چاههای آسان ،متوسط و سخت دانست

انتخاب شــوند و با این حال ســختگیری نکردیم

اقتصــادی نوشــته شــده اســت و هر کــدام تعرفه

خودشــان ریســک کار را میپذیرنــد .هــر شــرکتی

رئیــس پــارک نــوآوری و فنــاوری نفــت و گاز

احیــا دارد مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه مگــر اینکــه

ادامهداد :پیش از این ،توســعه و افزایش تولید

از چاههــای کــم بــازده و بــا توجــه به دســتهبندی
کفایتــی بــه حضــور یــک شــرکت چینــی در

بــرای حضــور دارنــد ،امیدواریم با امضــای قرارداد

انســانی و تجهیز پارک بوده اســت زیرا این پارک

در ســهماهه نخســت ســال  ۱۴۰۱گروه فوالد مبارکه با

تاکیــد کــرد :تــا اینجای کار ،فناوریهــای مختلفی

توجیه اقتصادی در کنار ریسک
باال در احیای چاههای کم بازده

مــدل ارتبــاط مالــی برای اجــرای طــرح را تعرفهای

چاهها ،تعرفه مشخصی پرداخت خواهد شد.

بازده یا بســته در این طرح وجود دارد که از این

میلیــون دالر اعتبار برای احیای چاههای کمبازده

پارسال این پارک فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیــس پــارک نــوآوری و فنــاوری نفــت و گاز

برای کشور دارد.

توجه به اســتقبال شــرکتهای فناور برای حضور

باشند ،مدیریت بحران را نیز باید از بر باشند.

با مجموعههای دانشی در ارتباط است.

باشد.

که از نظر اقتصادی منفعت و بهره وری بیشتری

دانســت و گفــت :بــه ازای تولیــد هر بشــکه نفت

دانشبنیانشــدن در بــاال دســت صنعــت نفــت

در ایــن طرح ،چاهمحوری مــورد توجه قرار گرفته

اعتبار ۷۰۰میلیون دالری
برای افزایش تولید نفت

مرحله راهاندازی اســت ،افزود :ســال گذشــته در

حال آمادهســازی زیرساختهایی از جمله نیروی

اســت کــه انجامــش میتوانــد ســرآغازی بــرای

نفــت بــا رویکرد محزنمحوری انجام میشــد ،اما

رئیــس پــارک نــوآوری و فنــاوری نفت و گاز،

نتوانند پروپوزال فنی و اقتصادی ارایه کنند.

بــرای احیــای چاههــای کمبــازده اشــاره کــرد و
افــزود :بــا مذاکــرات انجام شــده مشــخص شــد
ایــن شــرکت تکنولوژی مناســبی دارد و با وجود

پایینبــودن تعرفــه ،بــه دلیــل جذابیــت بــاال و

صرفــه اقتصــادی ،عالقهمنــد بــه حضــور در ایــن

طرح هستند.

بــه گفتــه او ،یکــی از دانشــگاهها نیــز بــرای

احیای چاههای کمبازده اعالم آمادگی کرده و ۲

شرکت نیز با همکاری دانشگاهها کار میکنند.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا توجــه به شــرایط

بینالمللــی و بــه ویژه روســیه و عــراق تقاضاهای

خوبــی وجــود دارد ،ادامــه داد :میتوانیــم بــه

جایــی برســیم کــه پــارک انرژی اول آســیا باشــیم

و ایــن خیلــی اهمیــت دارد زیــرا بایــد بتوانیــم
زنجیــره ارزش را از طریــق پــارک تکمیــل کــرده و

ارزشافزوده ایجاد کنیم.

زارعپور :برنامه داریم مردم را از فیلترشکنها بینیاز کنیم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت:

او

همچنیــن خاطرنشــان کــرد :در حــوزهی

خدماتی اســت که در بســتر فنــاوری اطالعات به

و راه ورود ایــن بدافزارهــا هــم ابزارهــای دور

که هم اکنون از خارج کشــور وارد میشــود برنامه

شده است ،بنابراین تضمین امنیت فعالیتهای

بســیاری از گوشــیها بــه بدافزار آلوده هســتند
در خــرداد ســال جــاری در تولیــد آهن اســفنجی با

تولیــد یکمیلیــون و  ۴هــزار تــن رشــد  ۹.۹درصــدی و
در حــوزه کالف گــرم نیــز بــا تولیــد  ۵۹۳هــزار تن رشــد
 ۳۱درصــدی را بــه ثبت رســاندند .متأســفانه همهســاله

فوالد مبارکه در فصل تابستان و زمستان با محدودیت

مصــرف بــرق و گاز مواجــه میشــود این امــر باعث افت

تولید در همه خطوط میشود لذا انجام توقفات ساالنه
خطوط در زمان محدودیت انرژی برنامهریزی میشود.

بنابــر گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد ،تولیــد فوالد

ایــران در مــاه ژوئــن (۲.۲۲خــرداد  )۱۴۰۱در مقایســه بــا

مدت مشــابه ســال قبل با کاهش  ۱۰.۸درصدی مواجه
بوده اســت .در حالی که گروه فوالد مبارکه توانســت با

ثبــت موفقیتهای ســهماهه نخســت ،موجبــات تثبیت

جایــگاه دهمــی فــوالد ایــران در رتبهبنــدی جهانی فوالد
را فراهم نماید .در  ۶ماه نخســت ســال میالدی همه ۱۰
کشــور نخســت تولیدکننــده فــوالد جهان بهجــز هند در

این مدت با کاهش تولید مواجه بودهاند

زدن فیلترینــگ و ویپــیان اســت ،بنابرایــن مــا

در وزارت ارتباطــات برنامــه داریم ســرویسهای
مــورد نیــاز مــردم راهاندازی شــود تا اســتفاده از

بومیســازی تارهــای فیبرنــوری در پــروژهی FTTx

داریــم و حتمــا از تــوان داخلــی این حوزه اســتفاده
میکنیم.

مــردم ارائــه میشــود و بــه فضای مجــازی منتقل

مــردم در ایــن فضــا از جملــه مهمتریــن مســائلی

است که ما باید به آن بپردازیم.

تبدیل شویم.

تحقق پیشرفت  ۴۴درصدی
شبکه ملی اطالعات
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات با اشــاره

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفت :شــبکه

او ادامــه داد :مــا باید زمینههــای بروز جرم

بــه لزوم رســیدن به ســرعتهای چنــد  ۱۰برابری

بــه گــزارش ایســنا ،عیســی زارعپــور ،در

شــاخص دارد و مــا اکنــون تمــام امکانــات وزارت

ابزارهــای فنــی و زیرســاختهای حقوقــی کاری

کــرد :ایــن کار بــا اجــرای یکی از پروژههای شــبکه

کــه در پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات

شــبکه ملــی اطالعــات محقــق شــود .شــبکه ملــی

شود .اکنون امنیت به الزامی برای فضای مجازی

نــوری منــازل و کسبوکارهاســت .شــبکه ملــی

فیلترشکن به حداقل برسد.

حاشــیه کنفرانــس ظرفیت شــبکه ملــی اطالعات
برگزار شد ،درباره شبکه ملی اطالعات در پاسخ
به ســوالی درباره تاثیر  ۸۰درصدی فیلترشکنها

و افزایــش ایــن اســتفاده بــه دلیــل اختــاالت

اینترنتــی ،اظهــار کــرد :مــا اختــال گســترده در

شــبکه را تکذیب میکنیم .اقدامی که برای فعال
کردن جســتوجوی ایمن هم انجام دادیم ،هیچ

اثری روی هیچ ســرویس دیگری نداشــته است و
اگر کســی شــواهدی دارد ،میتواند ارائه دهد که

تاکنون شواهدی ارائه نشده است.

ملــی اطالعــات مبانــی روشــن ،طــرح مصــوب و
ارتباطــات را بســیج کردهایــم که تا اســتقرار کامل

اطالعات چیزی جز یک شبکه پرسرعت ،با کیفیت

در ایــن فضــا را از بیــن ببریــم و بــا اســتفاده از

و چندصــد برابــری نســبت به وضــع موجود ،بیان

کنیم که حریم خصوصی مردم در این فضا حفظ

ملــی اطالعات محقق میشــود کــه آن پروژه فیبر

تبدیل شــده اســت ،همچنانکــه در فضای واقعی

اطالعات یک کار ایجابی اســت و روند پیشــرفت

باشد ،کســبوکارها نمیتوانند به فعالیت ادامه

شــورای عالی فضای مجازی گزارش پیشرفت کار

بومــی ساختهشــده در حوزه امنیــت بودیم و باید

ارائــه دادیــم و بــر اســاس شــاخصهایی کــه بــا

کرده و برای ارائه محصوالت آنها در داخل کشور

است ،تاکنون پیشرفت  ۴۴درصدی داشتیم و تا

در حوزه امنیت هم به یکی از کشورهای سرآمد

افزایش دهیم.

هــم امنیــت یک الزام اســت و اگر وجود نداشــته

آن بــه خوبــی پیــش مــیرود .در آخریــن جلســه

دهنــد .امــروز شــاهد تعــداد زیــادی از تجهیــزات

را بــه روســای قــوه و شــورای عالی فضــای مجازی

زارعپــور گفــت :امــروز فنــاوری اطالعــات به

تــاش کنیــم که کیفیــت آنها هــر روز ارتقا پیدا

مرکــز ملــی بــه تفاهــم رســیدیم مشــخص شــده

تمام جوانب زندگی مردم رسوخ پیدا کرده است

و همچنیــن کشــورهای دیگر بازارســازی کنیم .تا

پایان ســال امیدواریم این میزان را به  ۶۵درصد

و امــن نیســت کــه انواعــی از محتواهــا و خدمــات
عمدتا بومی و با کیفیت روی آن عرضه میشــود.

این شــبکه در اختیار مردم اســت تا زندگی آنها را
تسهیل کند و کسب و کارها بهتر شوند.

زیرســاختی بــرای زندگــی مردم تبدیل شــده و در

و در مرحلهای هستیم که زیست اصلی مردم در

زارعپور درباره اختالل چند روز پیش اینترنت ،نیز

بیــان کــرد :همانطور کــه گزارش دادم فرســودگی
کابلهــای فشــار قــوی داخــل مجموعه ســاختمان

شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ،دلیــل قطعی اخیر

اینترنت بود که افراد مســوول باید پیش از وقوع
قطعــی ،کابلهــا را بررســی و بــرای تعویــض آنهــا
اقــدام میکردنــد کــه ایــن اتفاق رخ نــداده بود که

حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین سیدابوالحســن فیروزآبادی ،دبیر

شــورای عالــی فضای مجــازی ،درباره شــبکه ملی

اطالعــات بیــان کــرد :مــا شــاخصبندی کردیم که

بتوانیم ارزیابی داشــته باشیم از میزان پیشرفت
کار و ســاعتها کار کارشناســی رویــش انجــام

شــد بهصــورت مشــترک بیــن مرکــز ملــی فضــای

مجــازی و وزارت ارتباطات .امیدواریم اهدافی که
تعیین کردیم با گامهای اســتواری که قرار اســت
برداشــته شــود ،بودجــهای کــه اختصــاص یافتــه

در اختیــار وزارتخانــه گذاشــته شــود و بتوانیم به
اهداف مورد نظر برسیم.

آمریکا :دلیل ایجاد وقفه در روند احیای برجام ما نبودهایم
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا مدعــی

بــورل بــر اســاس توافقی اســت که روی میــز بوده،

آمریــکا نبــوده اســت و تاکیــد کــرد که کشــوری که

از ماه مارس در انتظار پذیرفته شدن بوده است.

شــد کــه وقفــه ایجــاد شــده در روند احیــای برجام

بــا مشــقت میان اعضــای گروه  ۵+۱مذاکره شــده و

او در بخــش دیگری از اظهاراتش در این باره،

مشــارکتکنندگان در برجام اســتفاده کردم .هدف

آمریــکا در قبال ایران پرداخته باشــد .اتحادیه اروپا

رئیسجمهــور جــو بایــدن و تضمینهــای آمریــکا در

کامــل تعهــدات برجامی توســط ایــران و آمریکا بود.

فعالیتهای منطقهای ایران  -دارد که ورای مسائل

بیشــتری در قبــال اقدامــات یکجانبــه احتمالی برای

بیان کرد :ما در مســیر جداگانهای پیگیر آزادســازی

مــن تســهیل بازگشــت آمریــکا بــه برجــام و اجــرای

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا بــا تکــرار

گفتنــی اســت؛ ادعاهــای پرایس علیــه مواضع

پس از  ۱۵ماه گفتوگوی شــدید و ســازنده در وین

بــه گزارش ایســنا از وبــگاه وزارت امور خارجه

هستهای افزود :از ماه مارس یا بعد از آن نشانهای از

مطــرح میشــود کــه جــوزپ بــورل ،روز سهشــنبه

و ایاالت متحده به این نتیجه رسیدم که فضا برای

خاطرنشــان کــرد :ما بــا صراحت گفتهایــم که آماده

الزم بــرای بازگشــت بــه پایبنــدی بــه برجــام باشــند.

از بازگشــت بــه پایبنــدی به برجام خــودداری کرده

است ،ایران است.

ک کنفرانــس خبــری
آمریــکا ،نــد پرایــس در یــ 
بازگشت به پایبندی به برجام هستیم ،با فرض این
کــه ایــران هــم همین کار را بکند .ما ایــن پیام را به

طور غیرعلنی و غیرمستقیم به ایران هم دادهایم.

ادعاهایش علیه مواضع ایران نسبت به احیای توافق
سوی ایران ندیدهایم که آماده اتخاذ تصمیم سیاسی

بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا بــه طــور یکســان برای
سناریوهایی که در آنها برجام داریم و سناریوهایی

که برجامی در کار نیست ،آماده میشویم.

این شهروندان آمریکا بودهایم.

ایــران در زمینــه احیــای توافــق هســتهای در پی این
در یادداشــتی در فایننشــال تایمــز دربــاره توافــق

هســتهای نوشــت :اجــرای کامــل این توافق شــدیدا
تحــت تاثیــر تصمیــم دونالــد ترامپ مبنــی بر خروج
آمریــکا از آن در ســال  ۲۰۱۸و اعمــال کمپیــن

«فشــار حداکثــری» یکجانبــه قــرار گرفتــه اســت.

او در پاسخ به این سوال که با در نظر داشتن

پرایــس در ادامه در پاســخ بــه این که با توجه

ایــران نیــز فعالیتهــای هســتهای خــود را بــه طــرز

خارجــی اتحادیــه اروپــا و هماهنگکننــده مذاکــرات

چــه جــای امیــدی بــرای آزادســازی شــهروندان

تواناییهــای نظارتــی آژانــس بینالمللــی انــرژی

اظهــارات اخیــر جــوزپ بــورل ،مســئول سیاســت
هســتهای دربــاره احیــای برجام(توافــق هســتهای)،
آیــا احتمــال از ســرگیری ایــن مذاکــرات وجــود دارد

و آیــا آمریــکا در ایــن بــاره کــه ایــن اقــدام آغــازی نو
در روند احیای توافق باشــد ،خوشبین اســت یا نه
گفت :ما درباره طرح پیشــنهادی کمیســیونر ارشــد

اتحادیــه اروپا(حــوزپ بــورل) بــه طــور مســتقیم بــا
شــرکای اروپاییمــان در ارتبــاط بودهایــم و خواهیــم
بــود .در حــال بازبینــی و بررســی آن هســتیم.

بازخوردمــان نســبت بــه آن را بــه طــور مســتقیم بــا

متحــدان اروپاییمــان در جریــان خواهیم گذاشــت،
اما برداشــت ما این اســت که طرح پیشنهادی آقای

به وضعیت فعلی مذاکرات احیای توافق هستهای،

آمریکایــی زندانــی در ایــران وجــود خواهــد داشــت،
گفت :ما بســیار مراقب بودهایم که سرنوشــت این

شــهروندان آمریکایــی را کــه بــه طــور غیرقانونی در
ایران زندانی شدهاند را به بازگشت دوجانبه بالقوه
بــه پایبنــدی بــه برجــام گــره نزنیــم .مــا هیــچ وقــت
توهمی نداشــتهایم که بازگشــت به برجام لزوما به

زودی محقق خواهد شد .میدانستیم که مذاکرات
ســختی خواهد بود و مراقب بودهایم که سرنوشــت

ایــن شــهروندان را کــه بــه طــور غیرقانونــی زندانــی

شــدهاند ،بــه چیزی کــه از نظرمان طرحــی نامعلوم
است ،گره نزنیم.

هشــدار دهنــدهای بــاال بــرد .متاســفانه ایــران حتی
اتمــی را محــدود کرده و نتوانســته همــکاری کاملی
با آژانس ذیل وظایف پادمانی اساســیاش داشــته

باشد« .فشار حداکثری» شکست خورد و علیرغم
بهترین تالشهای باقی شــرکتکنندگان در توافق،

مــردم ایران از منافع اقتصــادی کامل رفع تحریمها

محروم ماندند.

او در ایــن یادداشــت بیــان کرد :مــن در آوریل

 ۲۰۲۱بــه عنــوان هماهنگکننــده برجــام بــرای
معکوسکــردن ایــن تشــدید تنشهــای خطرنــاک

از عــزم سیاســی دولــت جدیــد آمریــکا بــرای
راهانــدازی رونــدی دیپلماتیــک بــا حضــور آمریــکا و

و اعامالت بیشــمار با مشــارکتکنندگان در برجام

مصالحههای اساسی اضافی به پایان رسیده است.
متنی بر روی میز گذاشته بودم که با جزئیات روند

رفــع تحریمهــا و همچنیــن گامهــای هســتهای الزم

برای احیای برجام را تشریح میکرد.

نیــز نگرانیهــای  -نظیــر مســائل حقــوق بشــری و
هســتهای مــیرود .مــا بــه طــور مــداوم آنهــا را در

گفتوگوهــای دوجانبــه بــا ایــران مطــرح میکنیــم.

برجام به تمامی آنها رســیدگی نمیکند و هیچوقت

قرار نبود این کار را انجام دهد .با وجود این  ،این
توافق مزیت تعدیل برنامه هســتهای رو به توســعه

ایــران را داشــت و امــکان بازرســی و نظارتهــای

سختگیرانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی را فراهم

هماهنگکننــده مذاکــرات توافــق هســتهای

آورد .همین مساله باعث میشود تا توافق شالوده

مــن به عنوان تســهیلکننده مذاکــرات آن را ممکن

جــورپ در بــورل در ادامــه یادداشــت خــود

عنــوان کــرد :ایــن متــن ،بهتریــن توافقــی اســت که

میبینــم .ایــن توافقــی بینقــص نیســت ،امــا بــه

تمامــی عناصــر حیاتــی رســیدگی میکنــد و شــامل
مصالحههای ســخت حاصل شــده از ســوی طرفین
میشــود .هماکنــون بایــد تصمیماتــی بــرای غنیمت

بــردن از ایــن فرصــت بیماننــد بــرای رســیدن بــه
موفقیــت گرفته و پتانســیل بــزرگ اجرای کامل یک
توافق نشــان داده شــود .من هیچ جایگزین موثر یا

جامع در دسترسی نمیبینم.

معماری عدم اشاعه هستهای بشود.

نوشــت :اکنون ،احیای اجرای کامل توافق میتواند

بــار دیگــر این منافع را بازگرداند .این منافع شــامل
محدودیتهــای ســختگیرانه علیــه ظرفیتهــای

غنیســازی اورانیــوم ایــران و نظارتهــای نزدیــک
توســط آژانس بینالمللی انرژی اتمی میشود .این

توافــق همچنیــن میتوانــد پویایــی امنیتــی بــر پایــه

همکاری بیشتر در منطقه رقم بزند و شتابی مثبت
بــرای ایجــاد اعتمــاد درســت کنــد .مــا نیــز میدانیم

او ادامــه داد :مــا میدانیــم کــه برجــام با توجه

کــه تهــران پــس از تجــارت منفــی ســالهای اخیــر

در همچنــان در واشــنگتن مســئلهای قطبی اســت.

میــز عــزم تمامــی مشــارکتکنندگان در اطمینــان از

بــه نزدیک شــدن بــه انتخابات میــان دورهای کنگره

ایــن توافــق ممکــن اســت بــه تمامــی نگرانیهــای

دودلیهــای جــدی دارد .بــا وجــود ایــن  ،توافق روی

دوامپذیــری آن را نشــان میدهــد و شــامل تعهــد

این باره میشود .در نتیجه ،این توافق از مصونیت

تضعیف آن برخوردار است.

تســهیلکننده مذاکــرات هســتهای افــزود :هر

روزی که توافقی در وین حاصل نشــود ،رســیدن به
منافــع اقتصــادی ملموس برای مردم ایران از طریق
رفــع تحریمهــای آمریــکا و همچنیــن منافــع عــدم

اشــاعه هســتهای برای جهان را به عقب میاندازد.
بــه پایــان رســاندن توافــق در ایــن زمــان مزایــای

اقتصــادی و مالــی چشــمگیری بــه همــراه خواهــد
داشــت و همچنیــن امنیــت منطقــهای و جهانــی را

تقویت خواهد کرد.

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا

در پایــان نوشــت :هماکنــون زمــان اتخــاذ ســریع

تصمیمات سیاسی برای به پایان رساندن مذاکرات

وین بر مبنای متن پیشنهادی من و بازگشت فوری
بــه اجــرای کامــل برجــام اســت .ایــن توافــق در ازای
برداشــته شــدن تحریمهــا بــه رژیــم عــدم اشــاعه

هســتهای خدمــت میکنــد و نشــان میدهــد کــه
حصــول پیمانهای بینالمللی متوازن در این زمانه

متالطــم امکانپذیــر اســت .اگــر توافــق مــورد قبــول

واقع نشود ،خطر بحرانی هستهای به وجود میآید
و باعــث انــزوای بیشــتر ایــران و مردمش میشــود.

به نتیجه رساندن توافق وظیفه مشترک ماست.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کوتاه از بانک و بیمه

ت تلخ در بازار ارزهای دیجیتال
هفت حقیق 

تمدید مهلت بخشودگی
جرایم وسایل نقلیه فاقد
بیمهنامه شخص ثالث
طــرح بخشــودگی جرایــم مشــموالن تهیــه بیمهنامــه

شخص ثالث تا  ۱۵مرداد ماه ادامه دارد.

احتمالی سیل به بیمهشدگان این شرکت اعالم کرد.
بــه گــزارش روابــط

بدنــی

عمومــی بیمــه دانــا ،این

روابــط عمومــی و امــور

همــدردی بــا هموطنــان

خســارتهای

بــه نقــل از اداره کل

ســید

عزیــز

عباسهاشــمی

داغــدار آنهــا ،آمادگــی
خــود را جهــت پرداخــت

بیمــه مرکــزی بــا اعــام
ایــن

مشــموالن

ســریع

افــزود:
طــرح

ب و هوایی اخیر و وقوع ســیل
پــس از تغییــرات آ 

نمایندگیهای شرکتهای بیمه در سراسر کشور از این
فرصت استثنایی برای معافیت جرائم بهرهمند شوند.

بــا قدردانــی از اطالعرســانی گســترده روابــط عمومــی
نهــاد ناظــر و همچنیــن شــرکتهای بیمــه ،ضــرورت
آگاهیبخشــی بــه تمامــی آحــاد جامعــه را از طریــق

رسانههای فراگیر نظیر صدا و سیما خواستار شد.

شــایان ذکــر اســت طــرح بخشــودگی جرایــم

مشــموالن تهیه بیمهنامه شخص ثالث با هدف کاهش
دغدغههــای معیشــتی جامعــه و فرهنگســازی در زمینه
برخورداری هر چه بیشتر مردم از محصوالت و خدمات
بیمهای اجرا شده است.

مهدی بستانچی

بازار سرمایه «نوسانگیری» کنند.

عضو هیئتمدیره فینوپیا ،کارآفرین و فعال اقتصادی

ارزهــای دیجیتــال و فنــاوری بالکچیــن

پدیده اقتصادی دنیای حاضر هستند و ثروت

زیادی را در سال گذشته برای سرمایهگذاران
خــود بــه ارمغــان آوردند که رکوردهــا و فراز و

فرودهــای متعــدد آن را شــنیدهاید .در کنــار
ایــن ارزشآفرینیهــا و تولیــد ثــروت مبتنــی

بــر فنــاوری اقتصــاد دیجیتــال ،ایــن صنعــت
جنبههــای قابلتأملــی هــم دارد کــه یــادآوری
آنها مخصوصا ً به سرمایهگذاران خرد و آماتور

بسیار الزم است.

رویکرد جدید
بانک توسعه تعاون
و اشتغال کشور دانست.

ایرانی عضو هیاتمدیره

بانــک توســعه تعــاون

در پــی ســفر اســتانی

رئیــس محتــرم جمهور و
هیــات دولــت به اســتان

همــدان ،بــه این اســتان

ســفر نمــود و در روز
نخســت ایشان از شعب

مرکــزی همــدان ،شــهید

مدنی همدان ،بهار و اللجین بازدید داشته و عملکرد این
شعب را مورد بررسی قرار داد.

ایرانــی گفــت :بایــد تــاش کنیــم تــا بخــش تعاون

اقتصــاد کشــور در شــرایط کنونــی اقتصــاد ،ایفای نقش
فعالتــری نمایــد .در ایــن ســفر که بــا همراهــی مدیران

اســتانی صــورت گرفــت شــیراوند مدیــر شــعب اســتان

همــدان ضمــن تشــکر از عضــو هیئــت مدیــره بــه جهت
حضور موثر در اســتان ،نقطه نظرات بیان شــده توســط
ایشــان را روشــنکننده مســیر حرکــت بــه ســمت تحقق

اهداف و برنامه عملیاتی شعب دانست.

در ادامــه ایــن ســفر ایرانــی ،از پروژههایــی کــه بــا

مشــارکت بانک در حال تکمیل و اجرا میباشــند بازدید

نمــود .طــی ایــن برنامــه ،از کارخانــه قند هگمتــان که با

 ۳۰۰میلیــارد ریــال تســهیالت بانــک توســعه تعــاون در

حال ادامه فعالیت میباشد بازدید به عمل آمد.

شــایان ذکــر اســت این شــرکت یکــی از مشــتریان

ویــژه اســتان بــوده کــه توانســته اســت تعامــل بســیار

ارزش واقعی آنها نیست

بــا ســرمایه بســیار زیــادی در یــک یــا چنــد ارز
دیجیتــال ســرمایهگذاری میکننــد و قیمــت
ارزهــا را تحتتأثیــر خــود قــرار میدهنــد،

«نهنــگ» گفته میشــود .برای مثــال میتوان

بــه ایــان ماســک ،بنیانگــذار شــرکت تســا

بیتکوینهــای

دزدیدهشــده

در سایت روزنامه بخوانید:

در آن زمــان  480میلیــون دالر

بــود ،امــا ارزش آنهــا بــا قیمت
فعلــی ایــن ارز دیجیتال حدود

کردند ،اما این ارز دیجیتال بهقدری رشد کرد

هــم بارها با حمالت فیشــینگ

هــم یکــی از  10ارز دیجیتال برتــر بازار از نظر

کــه بزرگتریــن هــک تاریخ ارزهــای دیجیتال،

ارزش بازاری محسوب میشود.

هــک شــبکه رونیــن بــود کــه باعــث شــد

شــفافیت الزم را ندارنــد .شــاید اگــر رونــد

نزولــی ارزهای دیجیتال آغاز نمیشــد ،بدهی

بسیاری از آنها هرگز مشخص نمیشد.

کالهبرداران زیادی در این
صنعت وجود دارد

بیتکوین نتوانسته است
ابزاری برای ذخیره ارزش
باشد
طــرفداران بیتکویــن مدتهــا اســت

کــه اســتدالل میکننــد کمیابــی و عرضه ثابت

ایــن ارز دیجیتــال باعث میشــود ابزاری برای

همیشــه افــرادی هســتند کــه ســیگنال

ذخیره ارزش در برابر تورم باشــد .این ویژگی

افزایــش مییابــد! اما وقتی همان ارز ســقوط

کــه بانکهــای مرکــزی میتواننــد عرضــه آنهــا

بلکــه شــما را بــه تحقیــق نکــردن هــم متهــم

دهنــد .بــا این حال ،این نظریــه حداقل هنوز

برتریــن ارز دیجیتــال بــه باالتریــن حــد خــود
برســد .تقریبــا ً تمام معاملهگــران این صنعت

میکننــد .تعــداد ایــن کالهبــرداران مخصوصا ً

بهصورت عملی ثابت نشده است.

که شمارش آنها غیرممکن به نظر میرسد.

ارز دیجیتال موردنظرشــان توسط شرکتهای

همهی صرافیهای ارز

دیجیتــال همزمــان بــا افزایــش تــورم کاهــش
یافــت و بیتکویــن بیش از نیمی از ارزشــش

دیجیتال قابلاعتماد نیستند

از دســت داد .نوســانات شدید قیمت این ارز

خریداری کرد و همین اتفاق باعث شد قیمت

دوست دارند هر روز خبرهایی مبنی بر خرید

بزرگ بخوانند.

بــا ایــن حــال ،حقیقــت ایــن اســت کــه

برعکــس ایــن امر هــم صادق اســت .بهعنوان
مثــال زمانــی کــه تســا اعــام کــرد دیگــر
بیتکوین را بهدالیل زیستمحیطی بهعنوان
یــک روش پرداخــت نمیپذیــرد و نیــز بعــد از
اینکــه در خــرداد  ،1400حــدود  75درصــد از
بیتکوینهــای خــود را فروخــت ،تقاضــای

فروش این ارز دیجیتال افزایش یافت.

بدتــر از ایــن ســرمایهگذاران مشــهور،

نهنگهایــی هســتند کــه بهطــور عمومــی
شناختهشــده

نیســتند

و

قیمتهــا

را

دســتکاری میکننــد تــا ســرمایهگذاران دیگر

را بترســانند و بتواننــد ارزهــای دیجیتــال را با

قیمــت کمتــری جمــعآوری و بــه قــول فعــاالن

بود ،شبکه ایاس توانسته بود

پرداخت خسارت به بیمهشدگان انجام شود.

آن  15تــا  20تراکنــش بر ثانیه

جریمــه شــدن شــرکت موســس آن توســط

میکنــد ،نهتنهــا مســئولیتی قبــول نمیکنند،

اســفند  ۱٫۵ 1399میلیــارد دالر بیتکویــن

تا  20ثانیه و ســرعت تراکنش

که حتی هماکنون ،در خزان ارزهای دیجیتال

را از دست بدهند.

در شــبکههای اجتماعــی بهقــدری زیاد اســت

صرافیهــا و کیف پولهــای ارز دیجیتال

مدام مورد حمله هکرها قرار میگیرند و حتی
صرافیهای مشهور هم از دست آنها در امان
نیســتند .برای مثال میتوان به صرافی بزرگ

بایننــس ( )Binanceاشــاره کــرد کــه در ســال
 98مورد حمله یک هکر ناشناس قرار گرفت

و  7هزار بیتکوین به ارزش  40میلیون دالر
را از دست داد.

هــک صرافــی گاکــس ( )Mt.Goxهــم

در ســال  2022ارزش کل بــازار ارزهــای

را نسبت به اوج تاریخی  69هزار دالری خود

دیجیتــال و همبســتگی بــاالی آن بــا شــاخص

نزدیــک آنقــدر قابلتوجه اســت که بســیاری

دیگــر بــه آن بهعنــوان ابــزاری بــرای ذخیــره
ارزش نگاه نمیکنند.

بسیاری از ارزهای دیجیتال
شکست میخورند
ایــاس ( )EOSیکــی از ارزهــای دیجیتــال

مبتنــی بــر بالکچیــن بــود کــه کار خــود را بــا

بزرگتریــن هــک تاریــخ بیتکویــن محســوب

ســروصدای زیــاد شــروع کــرد و قصــد داشــت

ســال  2014توانســتند  850هــزار بیتکویــن

اولیه خود در ســال  2018توانســت  4میلیارد

میشــود .هکرهــای ایــن صرافــی ژاپنــی در
را بــه ســرقت ببرنــد و صرافــی مذکــور را بــه

جای اتریوم را بگیرد .این پروژه هنگام عرضه

دالر ســرمایه جمــعآوری کنــد .ایــن در حالــی

زمان بالک خود را به  0.5ثانیه

ثانیه برســاند .با این حال ،مشــکالت داخلی،
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا و
اســتعفای دن لیمــر ،بنیانگــذار نابغــه ایاس،

سقوط این ارز را امکانپذیر کرد.

هنوز نمیتوان از ارزهای
دیجیتال برای پرداخت
استفاده کرد

بازارهــای ارزهــای دیجیتــال مشــخصا ً

بیثبــات هســتند و نمیتــوان بــا اســتفاده از

هزار و  ۵۸۶نفر وام قرضالحسنه ازدواج و  ۱۰هزار و

 ۳۸۱فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک تجــارت ،ایــن

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک

در

راســتای

ایفــای نقــش در حــوزه
مســئولیت اجتماعــی و

تســهیل شــرایط ازدواج
و معیشــت زوجهــای
جوان ،اعطای تسهیالت

قرضالحســنه ازدواج را
در اولویــت برنامههــای

خــود قــرار داده و در

همین راستا  ۱۴هزار و  ۵۸۶نفر از متقاضیان در تیرماه
امسال تسهیالت قرضالحسنه ازدواج خود را از شعب

ایــن بانــک دریافــت کردهانــد ۲۱ .هــزار و  ۹۷۱متقاضــی
دیگر نیز با تشــکیل پرونده در نوبت دریافت تســهیالت
قرضالحســنه ازدواج قــرار دارنــد کــه پــس از تکمیــل

مــدارک و معرفــی ضامنیــن بــر اســاس ضوابــط تعییــن

شده ،تسهیالت خود را بالفاصله دریافت خواهند کرد.
بانــک تجــارت همچنیــن بــا هــدف اجــرای قانــون

حمایــت از فرزنــدآوری ،تعــداد ده هــزار  ۳۸۱فقــره

تســهیالت در بازه زمانی تیرماه به متقاضیان تســهیالت
قرضالحسنه پرداخت کرده است.

در خــرداد ماه ســال جاری نیز بانــک تجارت تعداد

ده هــزار و  ۴۶۹فقــره تســهیالت در ایــن بخــش بــه

از بانــک تجــارت دریافــت کننــد همچنیــن میتواننــد از

تســهیالت  ۳۰۰میلیــون ریالی طــرح زوج مهر این بانک

نیز بهرهمند شوند.

روسای شعب این اداره امور شعب برگزار شد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران ،در

ایــن جلســه ابوالفضــل

بــا ایــن حال ،رشــد و نوســانات شــدید قیمت
بیتکوین باعث شــده اســت که چنین چیزی

هــم بــرای خریــداران و هم برای فروشــندگان

ناممکن به نظر برسد.
تقریبــا ً هیچیــک از افــرادی کــه در ایــن
ارز دیجیتــال ســرمایهگذاری میکننــد ،انتظار

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیــر عامــل بانــک  ،بــا
از همــکاران خواســت

اســتراتژی خــود را در
راســتای رفــع ناتــرازی

موجــود پایــه گــذاری
کرده و با تالش و همت

مضاعف در راستای رفع آن اقدام کنند.

نجارزاده با اشاره به مشکالت معیشتی همکاران

ندارنــد بــا اســتفاده از آن کاالیی بخرند .حتی

بیان داشــت این موضوع از ســوی مدیران ارشد بانک با

بالکچین و ارزهای دیجیتال ایجاد شده بودند

به بهترین نحو ممکن به مشتریان خدمت رسانی کنند.

برخی از فروشگاههایی که با الهام از صنعت

(مثــل رســتورانی کــه بــا الهــام از توکنهــای

جدیت در حال پیگیری است و از همکاران خواست تا

حســن مونســان  ،عضو هیات مدیره بانک ،با بیان این

غیرمثلــی ایجاد شــده بود) ،بــا کاهش قیمت

مطلــب کــه بــا برنامه ریــزی هدفمند و هوشــمندانه می

پرداختهای خود قبول نمیکنند.

خود را برای رسیدن به اهداف بکار ببرند.

این ارزها اعالم کردند دیگر آنها را برای انجام
بــا این حال ،روشــن اســت کــه ارزهای

دیجیتــال بهعنــوان یکی از فرایندهای مبتنی

بــر فنــاوری ،نقــش و جایــگاه قابلتوجهــی
در اقتصــاد دیجیتــال و اقتصــاد جهــان
دارنــد .راه موفقیــت و تولیــد ثــروت در ایــن

بســترها و پلتفرمها ،هوشــمندی و دقت در
تصمیمگیــری و اســتفاده از مشــاوران خبــره
است.

توان به اهداف رسید از همکاران خواست تمامی تالش

تفاه م بانک رفاه کارگران
و مرکز توسعه گردشگری
سالمت کشورهای اسالمی

نیز نمونه بارزی از بحث تحریمهاست.

همــکاری

تفاهمنامــه

بانــک رفــاه کارگــران و

در سایت روزنامه بخوانید:

مرکز توسعه گردشگری

ســامت

کشــورهای

اسالمی امضا شد.

و اوراق بهادار مســئول توسعه سرمایهگذاری

به گزارش روابط عمومی

اســت .انتظــار مــا ایــن بــود کــه مســئولین

تفاهمنامه طی مراسمی

میکردنــد و در خصــوص تامیــن ســرمایه و

همایش و نمایشگاه بینالمللی بیمارستانهای خصوصی

او توضیــح داد :روش مــا در ســبدگردان

امضــای دکتــر اســماعیل للـــهگانی مدیرعامــل بانــک رفــاه

او افزود :ما برای هر حوزهای یک متولی

و توســعه تامیــن مالی در حوزه بازار ســرمایه

بانــک رفاه کارگــران ،این

بــرای توســعه ســواد مالی بــازیای را طراحی

آن تجهیز و تخصیص بهینه منابع است ،برای

بــازار ســرمایه در ایــن نمایشــگاه حضــور پیــدا

در

اولیــن

فرزندان و بزرگساالن یاد میگیرند که چطور

کارآمدی در حوزه اقتصاد افزایش پیدا کند ما

تامین مالی سرمایهگذاری گزارش میدادند.

در محــل مرکــز همایشهــای بینالمللــی صدا و ســیما ،به

مدیرعامل سبدگردان هدف اعالم کرد که ما

داریم .در ســاختار اقتصادی که کارکرد اصلی

کردیم به نام بازی ســبدگردانی در این بازی

اینکــه ســاختار اقتصــادی درســت کار کنــد و

ثــروت خــود را مدیریــت کننــد و چطــور در

باید برای اجزای اقتصادی ،نهادهایی را ایجاد

ســرمایهگذاری کــه بــه نفع جامعــه و اقتصاد

کنیم که بتواند به صورت اجرایی شــرایطی را

است ،کمک کنند.

ایجاد کند تا جریان نقدینگی کشور به سمتی
هدایــت شــود کــه هــم اقتصــاد مولد توســعه

عباســعلی حقانــی نســب در نشســت

پیــدا کنــد و هــم منابــع پــس انــدازی و ثــروت

خبــری گفت:مــا بــه مــردم و ســرمایه گــذاران

مردم افزایش باالیی داشته باشد.

یــاد میدهیــم کــه اوال مهم نیســت پول شــما
کــم اســت یــا زیــاد مهم این اســت کــه پولتان
را بــه بهتریــن روش و بــه بهتریــن افــق کــه

میدهید سرمایهگذاری کنید.

او ادامــه داد :اگــر فرزنــد مــا یــاد بگیــرد

کــه پولــش را به بهترین روش ســرمایهگذاری
کنــد کــه ســبدگردان هــدف بهتریــن مجــری

ســرمایهگذاری اســت؛ پولــش را در جایــی
ســرمایهگذاری میکنــد کــه بــه نفــع جامعــه

باشد و باعث ایجاد اشتغال و تولید میشود.
مدیرعامل ســبدگردان هدف خاطرنشان

کرد :هدف ما توســعه فرهنگ ســرمایهگذاری
اصولــی اســت .ســبدگردان هــدف با ســاختار

تحلیــل محــور و ســبدمحوری کــه دارد

مجموعــهای را ایجــاد کرده و بــا تربیت نیروی

متخصــص در هر صنعت به صورت تخصصی
حقانینســب گفــت  :مــا در نمایشــگاه

مــا معاونــت ســرمایهگذاری و بــازار ســرمایه

و بیمــه هســتیم .نمایشــگاهی کــه متاســفانه

ندارد اگرچه نهادش موجود است ،اما متولی

درداخل کشور نیز این نمایشگاه تحریم شد.

هدف به نمایشگاه روی آورده است.

داخلــی میبینــم .همــان طــور کــه در اقتصــاد

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار عــاوه بــر

روی هر صنعت تخصصی فعالیت میکنند.

مبتنی بر درآمد ،ارزشیابی مبتنی بر درآمد و

برگزاری دوره آموزشی
بازاریابی  B2Bو  B2cبیمه

هدف با ســاختار تحلیل محور و ســبدمحوری

دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ســبا دوره آموزشــی

نیــروی متخصــص در هــر صنعــت بــه صــورت

دانشگاه جامع علمی کاربردی کسب و کار سبا در

بــه چهــار روش صــورت میگیــرد .ارزشــیابی
قیمت ،ارزشیابی مبتنی بر دارایی و ارزشیابی

وزارت اقتصاد که وزیر اقتصاد رئیس شــورای

و معاونــت پــول ،بانــک و بیمــه و ...داریم .در
کشور ما جای تاسف است که وزارت اقتصاد

اســت او گفــت :هــدف مــا توســعه فرهنــگ

که دارد مجموعهای را ایجاد کرده و با تربیت

بازاریابی  B2Bو  B2cبیمه برگزار کرد.

تخصصــی روی هر صنعــت تخصصی فعالیت

چهاردهمیــن نمایشــگاه

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه توضیــح

آموزشی بازاریابی B2B

خــارج کنیــد .حتــی اگــر به صورت کم ریســک

کــرد .بــه گــزارش روابط

دکتر معینی رییس این

اظهــار داشــت :بــا توجه

میکنند.

صنعــت

داد :مــا میگوییــم کــه پولتــان را از بانکهــا

و B2c

بیمــه برگــزار

بخواهیــد ســرمایهگذاری کنیــد اوراق با درآمد

عمومــی بیمــه ایــران،

ثابــت بازارســرمایه ،ســبدهای ســرمایهگذاری

مرکــز در ایــن خصــوص

خریداری کنید.

بــه تفاوتهایــی کــه بیــن بازاریابیهــای کســب و کار و

بیــن المللــی تهــران؛ نمایشــگاه بــورس ،بانک
از ســوی کشــورهای جهــان تحریــم اســت و

آن را نداریــم .بــرای همین منظور ســبدگردان

مــن ایــن را در حقیقــت مصــداق بــارز تحریــم

حقانینســب اظهــار کــرد :مــا معتقدیــم

ثابــت بــازار ســرمایه ،صندوقهــای بــا درآمــد

تحریمهــای داخلی و ســوءمدیریتها بیشــتر

وظیفــه نظارتــی بر حوزه بازار ســرمایه وظیفه

بــا ریســک کــم و مطمئن ســبدگردان هدف را

مانــع توســعه اقتصادی اســت این نمایشــگاه

دوره

در سایت روزنامه بخوانید:

مالــی

ندارد .کشــور ما متولی سرمایهگذاری خارجی

عملیاتــی و اجرایــی نیــز دارد .ســازمان بورس

کارگــران و مهنــدس مجیــد زنگویــی دبیــرکل مرکز توســعه
گردشگری سالمت کشورهای اسالمی رسید.

ســرمایهگذاری اصولــی اســت .ســبدگردان

امور مالیاتی ،معاونت ســرمایهگذاری خارجی

حاشــیه

و فرابورســی را ارزشــیابی میکنند .ارزشــیابی

مدیرعامل ســبدگردان هــدف ادامه داد:

عالی بورس اســت ،در این وزارت ما معاونت

بیشــترین خدمــات بــه بــازار ســرمایه ارائــه

هدف این اســت که تمام شــرکتهای بورسی

مبتنــی بــر بــازار کــه جریــان نقــدی و تکنیکال

شــما میبینید در ســاختار اقتصادی کشور در

در دورههــای میــان مــدت و بلندمــدت و بــا

بازارهــای مصرفــی در صنعت بیمه وجــود دارد ،آموزش

بازاریابی  B2Bو  B2Cدر صنعت بیمه می تواند به بازار

قــرض الحســنه ازدواج بــه بیش از  ۱۰۶هــزار زوج جوان
را ایفا کرده است.

،اعضــای هیــات مدیــره ،دیگــر مدیــران ارشــد بانــک و

محســوب میشــود ،ایــن بــود کــه کاربــردی
دقیقــا ً شــبیه بــه ارزهای فیات داشــته باشــد.

متقاضیان اعطا کرده است.

هموطنانــی کــه وام قــرض الحســنه ازدواج خود را

خراســان رضــوی بــا حضــور قائــم مقــام مدیــر عامــل

اشــاره به ناتــرازی بانک

کــرد .هــدف بیتکویــن که پرچــمدار این بازار

بانــک تجــارت ســال  ۱۴۰۰بــا اعطــای تســهیالت

در کمک به ازدواج جوانان ایران اســامی ،نقش فعالی

جلســه بررســی عملکــرد اداره امــور شــعب اســتان

بــا هــدف توســعه گردشــگری ســامت در کشــور،

زینب غضنفری

بانــک تجــارت در بــازه زمانــی تیرماه ســال  ،۱۴۰۱به ۱۴

بررسی عملکرد
اداره امورشعب استان
خراسان رضوی

نجــار زاده قائــم مقــام

طراحی بازی سبدگردانی هدف برای سرمایهگذاری بهتر

پرداخت  ۱۰هزار فقره
تسهیالت فرزندآوری

تا با هماهنگی این مراکز اقدامات الزم برای تسریع در

آنهــا قیمــت کاال یــا خدمــات خاصــی را تعیین

مطلوبــی را بــا بانــک برقــرار نمایــد و از خدمــات مختلف

اعتباری و مالی بانک استفاده کند.

بیمــه دانــا در شــهرها و اســتانها به عنــوان مرکز اعالم

خسارت و تشکیل پرونده برای بیمهشدگان تعیین شده

( )Phishingمواجــه میشــوند .گفتنــی اســت

را افزایــش و در نتیجــه ارزش آنهــا را کاهــش

شــد قیمت آن بهشــدت رشــد کند .ماسک در

جمعآوری کرده بود.

به زیاندیدگان هستند .بر اساس این گزارش ،شعب

و سرعت تراکنشش را به  4هزار تراکنش بر

برخالف ارزهای فیات ( )Fiat Currencyاست

حمایت خود از دوجکوین ( )Dogecoinباعث

تنهــا  18میلیــون دالر ســرمایه

حادثــه و پرداخــت خســارت در ســریعترین زمان ممکن

از طریــق عرضــه اولیــه خــود

پاســخگویی و ارزیابــی خســارات احتمالــی ناشــی از این

واقعــی کلمــه آن را بــرای شــوخی راهانــدازی

میدهنــد قیمــت یــک ارز دیجیتــال خــاص

و ثروتمندتریــن فــرد جهــان اشــاره کــرد کــه با

بود که ســه ســال قبــل اتریوم

مثــل متامســک ()MetaMask

معاملهگران  614میلیون دالر از سرمایه خود

در برخــی از اســتانهای کشــور ،کارشناســان فنــی بیمه
دانــا در شــعب ایــن شــرکت در سراســر کشــور آمــاده
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توســعهدهندگان دوجکویــن بهمعنــای

از شــرکتهای موجــود در ایــن صنعــت هــم

ارزهــای دیجیتــال بــه افراد و شــرکتهایی که

ورطه ســقوط بکشــانند .ارزش

حتــی کیــف پولهایــی

واقعیشــان ارزشگــذاری شــدهاند .بســیاری

نهنگهــا چــه کســانی هســتند؟ در بازار

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،محمدجعفر

دیجیتال ،منعکسکننده

هــم وجــود دارنــد کــه بســیار کمتــر از ارزش

دستکاری میکنند

رویکرد جدید بانک را توجه به زیرســاختهای توســعه

قیمت پروژههای ارزهای

در عیــن حــال ،پروژههای باارزش زیادی

نهنگها بازار ارز دیجیتال را

ایرانــی ،عضــو هیاتمدیــره بانــک توســعه تعــاون،

خســارت

بــه

بیمهشدگان عزیز در شهرهای سیلزده اعالم کرد.

یــاد شــده مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه تمامــی شــعب و

مدیــر بازرســی صنــدوق تامین خســارتهای بدنی

ســیلزده

و

تسلیت به خانوادههای

در بازدیــد از غرفــه
مطلــب

در سایت روزنامه بخوانید:

شــرکت ضمــن ابــراز

بینالملل بیمه مرکزی،

در سایت روزنامه بخوانید:

آمادگی بیمه دانا برای
پرداخت سریع خسارتها
به هموطنان سیلزده
بیمــه دانــا آمادگــی خــود را بــرای پرداخــت خســارتها

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق تأمیــن

در سایت روزنامه بخوانید:

کوتاه از بانک و بیمه

ادامه از صفحه 1

پولشویی طالیی
امارات متحده عربی

پولشویی استفاده نشده است .عالوه بر این،

بــا این راه حــل ،نمایندگیهای طــا میتوانند

پــول شــویی ( )AMLکلیــد مبارزه با پولشــویی

بــه معاملــه گــران طــا در حفــظ مشــخصات

حاصــل کننــد کــه پــول ســیاه بــرای خریــد طال

از رویکــرد مبتنــی بــر ریســک پیــروی کننــد و

از مقــررات را آســان تــر کنــد .غربالگری AML

حاصــل کننــد کــه طــای غیرقانونــی بــرای

تحریم بررسی میکند.

فرآیند بررسی دقیق مشتری و غربالگری ضد

نظــارت مســتمر  AMLو تراکنــش مــی توانــد

در بــازار طــا اســت .همــه فروشــندگان بایــد

ریســک به روز هر خریدار کمک کند و پیروی

از چکهــای  AMLاســتفاده کننــد تــا اطمینان

پیشــینه خریــداران را در برابر چندین لیســت

هــر خریــدار را تأییــد کننــد و اطمینــان
اســتفاده نمیشــود .عــاوه بر ایــن ،نظارت بر

تراکنشهــای مــداوم بــه کســبوکارها اجــازه
میدهد تا هر تراکنشی را که توسط مشتریان
انجام میشود ،بررسی کنند.

یابــان در شــناخت راهکارهــای بازاریابــی بــرای توســعه

بیمه در سازمانهای بزرگ و مسائل جدید حوزه کسب

و کارها کمک زیادی نماید.

وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد:در ایــن دو حــوزه

خیلــی ورود نشــده و در بســیاری از بازارهــای بــزرگ ،از
نظــر مالــی و مذاکــرات و مدلهای ارزیابی که در این نوع

بازارها وجود دارد  ،بازاریان شناخت کافی را ندارند.

شـــــــــــرکتها
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بانک صنعت و معدن حامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان
زینب غضنفری

مدیرعامل شرکت صنایع ظروف نچسب آذین

به گفته او اخیرا  ۹۵درصد تســهیالت شــرکت

شــهرک صنعتی شــمسآباد دارای ظرفیت  ۲هزار

شــمسآباد ظــروف آشــپزخانه بــا برند کاندیــد آغاز

نقش موثر بانک صنعت و معدن

یکهــزار واحــد آن فعــال و از هزار واحــد فعال در

و معدن طرح توســعه آغاز شــده تا عالوه بر رشــد

و  ۲۰۰واحد صنعتی اســت که از این تعداد حدود

ایــن شــهرک صنعتــی در حــدود  ۲۰درصــد آن جزء
مشتریان بانک صنعت و معدن هستند.

گســتر شــفق با اشــاره به اینکه در شــهرک صنعتی

بانک صنعت و معدن با پرداخت تسهیالت و حمایت

از تولیدات صادرات محور نقش موثری در حمایت از
کسب و کارها و اشتغال پایدار داشته است.

بــا حمایــت فــوری و بــه موقــع ایــن بانــک بــا

هدف بخش تولید و مقاومســازی آنها در شــرایط
سخت تحریمی در سال گذشته اقدام به پرداخت

اجرایی کردیم.

از محصوالتــی کــه هــم اکنون با برندهــای خارجی

در بــازار هســتند تولیــد داخلی ماســت ،افزود :در

پروژه جدیدی با بانک صنعت و معدن محصوالت

دایکســت را با روشهای جدیدی شروع کردهایم.
او گفــت :بــا تاکیــد بــر اینکــه اجرای نخســتین

بیــش از هفتهــزار و  ۵۰۰میلیــارد ریــال بــه ۱۰۰

پــروژه بــا بانک صنعت و معــدن با  ۲میلیارد و ۷۰۰

قالب تســهیالت پرداخت کرده اســت.بانک صنعت

باعث شــده تا اعتبار پروژه جدید با بانک صنعت و

شــرکت فعــال در شــهرک صنعتــی شــمسآباد در

ومعــدن بــا پرداخــت تســهیالت و حمایــت از تولیــد
صــادرات نقــش موثــری در حمایت از کســب وکار و
اشتغال را داشته است .

میلیون تومان بود ،افزود :در شرایط کنونی تورمها
معــدن بــه  ۲۰میلیــارد تومان برســد که توســط این

بانک تامین مالی شده و تا پروژه افتتاح میشود.

مدیرعامل آذین گستر شفق با تاکید بر اینکه

در جریــان بازدیــد خبرنــگاران رســانهای از

مشــکل اصلی اجرای این پروژه ســختی تامین مواد

پخــت و پــز آشــپزخانه ،پــارس اســکان پالســتیک

در بخش تولید نقش موثری داشته است ،هرچند

شــرکتهای آذین گســتر شــفق تولیدکننده ظروف

تولیدکننــده نایلــون و نایلکــس برای فروشــگاههای
زنجیــرهای ،بلــور نوری تــازه تولیدکننــده محصوالت

بلوری ،سازورســازه آذرستان تولیدکننده سازههای

فلــزی و شــرکت شیشــه و گاز (شــوگا) تولیدکننــده
انــواع ظــروف شیشــهای ســبک از زحمــات و

حمایتهــای آن بانــک در راســتای افزایــش تولید و

توان مالی فعال تقدیر و تشکر کردند.

اولیه بوده است ،اظهار کرد :بانک صنعت و معدن

فراینــد اجرایــی بانــک کمــی کنــد هســت و نیازمنــد

تســریع در پرداخــت تســهیالت و … اســت ،البتــه

نبایــد فرامــوش کرد کــه کندی فرایندهــای اداری به
شــعب بانکی مربوط نبوده و بیشــتر متاثر از فرایند

تصمیمگیری در سطح کالن است.

رجبــی بــا تاکید بــر اینکه اکنون پــروژه ما برای

 ۱۳۰نفــر اشــتغالزایی کرده اســت ،تصریــح کرد :به

طور قطع اجرای طرحهای توسعه ای کمک می کند

تامین 95درصدی تسهیالت

تا میزان اشتغالزایی این شرکت تا دو برابر افزایش

با بانک صنعت و معدن

مدیرعامل شــرکت سازه ورســازه آذرستان نیز

بــا اشــاره بــه اینکه در ســال  ۸۸این شــرکت افتتاح

اسکان پالستیک

شــرکتهایی کــه قبال با برندهای خودشــان واردات

ســیاوش رجبــی با بیان اینکه امروز بســیاری

معدن با سازه ورسازه آذرستان

در سرمایه در گردش پارس

تولیــد برند ســازی را هم دنبــال کردیم ،از این رو با

در سالهای اخیر تورم باال در کشور منجر به کاهش

ســرمایه در گردش شــرکتها شــده اســت ،از این رو

از طریق بانک صنعت و معدن تامین شده است.

شــد ،گفت :در ســال  ۹۲با مشــارکت بانک صنعت

انجــام مــی دادنــد همــکاری بــه شــکل او یــی ام را

همکاری خوب بانک صنعت و

شــده و هم اکنون برای  ۶۰۰نفر اشــتغالزایی کرده

اســت ،گفت :این شــرکت ســازههای فلزی صنعتی

در ادامه این بازدید ،مدیرعامل شــرکت پارس

و ســاختمانی ســبک و ســنگین بــرای صنایــع فوالد،

اســکان پالســتیک گفــت :در چنــد ســال گذشــته با

نفت و گاز فوالد را تولید میکند.

حمایتهــای بانــک صنعت و معدن ماشــین آالت و

تجهیزاتی را برای تولید محصوالت بستهبندی برای
زبالــه ،ســفره و تولید محصوالت ســلولزی اســت را

وارد کردهایم.

کن و فوالد را هم تولید می کنیم ،تصریح کرد :هم
اکنون بیشتر مواد اولیه شرکت از طریق بورس کاال

اســت ،تصریــح کــرد :اکنــون  ۸۰نفر به صورت ســه

تامین میشــود و به دلیل مشــکالتی که در سرمایه

شیفت در این مجموعه فعالیت دارند و محصوالت

در گــردش داریــم نقــش بانــک صنعــت و معدن در

تولیــدی ایــن شــرکت بــه کشــور ترکیــه و عــراق هم

حمایت از شرکتها نقش موثری داشته است.

صــادرات میشــود کــه بیشــتر شــامل نایلونهــای

مدیرعامــل شــرکت ســازه ورســازه آذرســتان

تبلیغاتــی هســت کــه در فروشــگاههای زنجیــره ای

افــزود :اکنــون همکاری گســتردهای با بانک صنعت

این کشورها به کار گرفته میشود.

و معــدن داشــتهایم و تســهیالت ایــن بانک شــامل

او بــا اشــاره بــه اینکــه در صنعــت پالســتیک

رقمهــای متفــاوت از  ۱۰۰میلیــارد ۵۰ ،میلیــارد۴۰ ،

جــزء چنــد شــرکت نخســت تولیدکننــده ای صنعت

میلیارد را فراهم کرده است .

پالســتیک هســتیم کــه ســابقه مــا بــه ســال ۱۳۶۵

دریافت 60میلیارد تومان

برمــی گــردد ،گفــت :هــم اکنــون مهمتریــن مشــکل

تسهیالت برای بلور نوری تازه

تولیدکنندههــا ایــن اســت که هر شــش مــاه حدود
 ۳۵درصــد تــا  ۴۰درصــد هزینــه مــواد اولیــه گــران

در ادامــه ایــن بازدیــد مدیرعامــل شــرکت

میشــود و همیــن مســاله ســرمایه در گــردش را

تولیدکننده محصوالت بلوری نیز درباره تامین برق

بــا چالــش مواجــه مــی کنــد و در ایــن مرحلــه بانک
صنعــت و معــدن نقــش موثری در رفع این مشــکل

پیدا کند.

مراســم رونمایــی از اپراتــور پایــش هوشــمند

و بــا اجــرای یک مانور زنده ،پروانــه این اپراتور

بــه این صورت اســت کــه با اســتفاده از تجهیزات

مشــترک حاصــل همــکاری مبیننــت ،ســازمان

داده از پنلهــای اعــام حریــق نصبشــده در

کشــور چــک در ایــن اســت که محصــول آنهــا دارای

ســرب اســت و بیشــتر جنبــه کادویــی دارد ،ولــی

کریســتال ما فاقد ســرب بوده لذا از جنبه ســامت
مورد تایید است و قابلیت استفاده دارد.

کالفچــی تــازه میــزان دریافت تســهیالت این

شــرکت از بانــک صنعــت و معــدن را  60میلیــارد

تومــان عنــوان کرد که در بخش ســرمایه در گردش

و خرید مواد اولیه اســتفاده میشــود و افزود :البته
ایــن میــزان تســهیالت نســبت بــه فروش ما بســیار

ناچیــز اســت؛ لــذا امــکان افزایــش  100درصدی این

مبلغ تسهیالت وجود دارد.

دریافت  400میلیارد تومان

تسهیالت از بانک صنعت و معدن
برای شوگا

نظارت همهجانبه ســازمان آتشنشــانی و حرکت

و کاهــش خســارات جانــی و مالــی فراهم کرده

مــی شــود ،برخی از تجهیزات فنــی کارخانه وارداتی
که از کشورهای چین و ایتالیا وارد شده است.

او با اشــاره به قعطی  12ســاعته برق در طول

هفته مدعی شد :یکی از بزرگترین مشکالت فعلی

مــا و صنایــع مشــابه قطعی برق اســت کــه در طول

معــاون بهرهبــرداری و فناوری شیشــه و گاز از

اشتغالزایی بیش از  450نفر در شوگا با استفاده

ی با اشاره به اینکه بیش
معاون بهرهبرداری و فناور 

ایــن مدت عالوه بــر اینکه نمی توانیم هیچ فعالیت

تولیدی داشــته باشــیم مجبور هستیم انرژی بسیار
زیــادی بــرای گرم نگه داشــتن کورهها صرف کرده و

 4تا  5ســاعت زمان الزم اســت تا بعد از وصل برق

راندمان کارخانه به حالت عادی باز گردد.

تیک آبی؛ برنامه تحلیل اینستاگرام
صباایده

به سمت مدیریت هوشمند بحرانهای شهری

است.

سکینه مهرائی

پس از نمایش یک ویدئوی کوتاه ،از لوگو و سایت

• ایجــاد مناســبترین راه بهجــای تغييــر

بازطراحــی شــده صبــا ویژن رونمایی شــد و پس از

• یکپارچهســازی میــان کلیــه سیســتمهای

معرفی حضار رسید.

رئیــس هیاتمدیــره مبیننــت بــا اشــاره بــه ســابقه

برنامهریــزی و پیادهســازی ابعــاد شــهر هوشــمند

شــهر تهــران در خصــوص ایجــاد و توســعه پایــش

تکنولوژی پنلهای اعالم حریق موجود

اینترنتــی ،یکــی از دغدغههــای مبیننــت را ورود بــه

شهرداری مطرح کرد.

ســاختمانهای شــهرداری تهــران بایــد در اولویــت

آتشنشــانی اعم از اعالم حریق ،موقعیت مکانی

قائممقــام مدیرعامــل و مدیــر تجــاری صباایده

بــا طراحــی و راهاندازی اپراتور هوشــمند الرت تحقق

معمــاری شــهرداری تهــران در رابطــه بــا راهاندازی

• کاهــش زمــان موردنیــاز بــرای شناســایی

در حوزه دیجیتال گفت :صبا ویژن آژانس تبلیغات

مهدی غیناقی همچنین اشاره کرد :مبیننت

خصوصــی در ارائــه این خدمــات به عموم جامعه،

کلیــه نیازهــای ســختافزاری و ارتباطــی در

تمرکز بر روی محصوالت داخلی مانند میهنبالگ و

حریــق و فراینــد انجــام عملیــات اطفــا ،اپراتــور

با ارائه خدمات باکیفیت بهصورت در طول زمان،

شــخصی در محل حضور ندارد ،امکان شناســایی

دسته از خدمات مواجه شود.

فعالیــت مبیننــت در حــوزه خدمــات ارتباطــی و

را ضــروری دانســت و آن را جــزو اولویتهــای

حوزه هوشمندســازی خدمات شــهری عنوان کرد که

حمیدرضــا صارمــی ،معــاون شهرســازی و

اپراتــور پایــش هوشــمند حریــق گفــت :شــرکت

هوشــمند حریــق ،راهاندازی سیســتم هوشــمند در

همچنیــن مهــدی چمــران ،رئیــس شــورای

پایــش هوشــمند حریــق را بــه مبیننت ،ســازمان

هوشمند الرت را راهاندازی کرد تا حتی زمانی که

با اســتقبال اکثر مردم جامعه در اســتفاده از این

خطــر آتشســوزی و اعــام بهموقــع بــه مراکــز

در ادامه ســخنرانیها در مراســم رونمایی از

در صورت بروز حادثه ،دسترسی به این محدوده

او افــزود :مبیننــت در اولیــن مرحلــه از

صادقی رئیس کمیته شــفافیت و شــهر هوشــمند

خواهد شــد .چمران با گرامیداشــت یاد و خاطره

نصب آن در برج همراه اول ،ساختمان پالسکو و

اســت کــه بــه حــوزه هوشمندســازی وارد شــده

در ادامــه قــدرتهللا محمدی ،مدیرعامل ســازمان

جــدی مواجــه هســتیم که بــا توجه بــه بهرهمندی

تاثیر این اپراتور در کاهش زمان اطفای حریق و

الزم ،بایــد در حــوزه فنــاوری اطالعــات به شــرایط

ما در عملیاتهای آتشنشانی بر اساس ثانیهها

مهــدی بابایــی ،رئیــس کمیتــه ایمنــی و

طــی ایــن مراســم آقایــان مهــدی غیناقــی رئیــس

اعالم حریق ،آگاهی از وقوع حریق و اطالعرسانی

صحبتهــای خــود بــر لــزوم تغییر در اســتفاده از

ســازمان فاوا شهرداری تهران ،قدرتهللا محمدی

همچنینهادی محضرنیا ،سرپرست سازمان

تاکیــد کــرد .او افزود که قســمت بزرگی از بودجه

آغــاز بــه کار اپراتــور پایــش هوشــمند حریــق ابراز

و توســعه ایســتگاههای آتشنشــانی اختصــاص

ی اطالعــات و ارتباطات،
تهــران ،بهکارگیــری فناور 

پیشگیرانه نیز تمرکز کرد.

شــورای شــهر تهــران ،گفت :تهــران اولین شــهری

اســت ،امــا اکنــون در ایــن بخش بــا عقبماندگی

آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران به

از دانــش نخبــگان و در اختیــار داشــتن توانمندی

فرایند عملیات اشاره و اظهار کرد :استانداردهای

مطلوبی برسیم.

اســت و بــا حــذف عامــل انســانی در تشــخیص و

پیشــگیری از بحــران شــورای شــهر تهــران در
ســرمایه انسانی در دو حوزه عملیات و پیشگیری

فنــاوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری تهران ،از

سازمان آتشنشانی به بخش عملیات ،تجهیزات

خرســندی کــرد و بــا اشــاره بــه دســتور شــهردار

دارد درحالیکــه بایــد در حــوزه خدمــات ایمنــی و

فناوریهــای جدیــد هوشمندســازی و همچنیــن

او اضافــه کــرد کــه پیــرو مصوبــه شــورای اســامی

حریق ،دریافت موقعیت مکانی و اعزام نیرو

اســامی شــهر تهــران در ابتــدا راهانــدازی اپراتــور

بــا هدف کوتا ه کردن مدت زمان شناســایی عامل

اولین اپراتور هوشــمند پایــش حریق الرت ،احمد

و مدیریت عملیات

قرار گیرد.

سطح قیمت آن را در نظر داشته باشد .همچنین

آتشنشــانی و ســازمان فــاوای شــهرداری تهــران

تبریک گفت.

او در ادامــه بــازار تهران را منطقهای پرخطر

خواند و تصریح کرد :به دلیل ازدحام بسیار باال،

بهکارگیــری اپراتــور هوشــمند حریــق بایــد ابتــدا

ســاختمانهای بــزرگ و ســپس منــازل را در نظــر
گرفت.

مراســم رونمایــی از اپراتــور هوشــمند حریق

الــرت و اجــرای مانــور زنــده بــا حضــور جمعــی از

مدیــران ســازمانها و نهادهــا برگــزار شــد .در
هیاتمدیره مبیننت،هــادی محضرنیا مدیرعامل
مدیرعامــل ســازمان شــهرداری و خدمــات ایمنــی

تهــران ،حمیدرضــا صارمــی معــاون شهرســازی
و معمــاری شــهرداری تهــران ،احمــد صادقــی
رئیســکمیته شــفافیت و شــهر هوشــمند ،مهــدی

بابایــی رئیــس کمیتــه ایمنــی و مدیریــت بحــران
شورای شهر تهران و مهدی چمران رئیس شورای

بــا اســتفاده شــبکه ارتباطــی 4G/3G/2Gو بــا

محمــد ولیپــور بــا بیان اینکه اکنــون صباویژن

تبلیغات ویدئویی نیز انجام داد.

پشتیبانی از دو اپراتور تلفن همراه جهت افزایش

رهبــر تبلیغات ویدئویی کشــور اســت ،خاطرنشــان

را مخابره کند.

با مشکل کمبود محتوای تبلیغاتی ویدئویی روبهرو

بهصــورت اختصاصــی جهــت مانیتورینــگ اعــام
لحظهــای جمــعآوری ،پایــش و ســازماندهی

توانست به تولید محصول«تیک آبی» دست یابد.

فرماندهی و کنترل آتشنشانی جهت اعزام نیرو

و آمادگی رقابت در سطح بینالملل را هم دارد.

بــدون تعامــل بــا پیج مشــتری ،نــام کاربــری عجیب

و نامتعارف،صفحه بدون پســت ،فالوورهای روح را
شناسایی میکند.

مدیــر مارکتینــگ صباویــژن تاکیــد کــرد :حذف

کــردن فالوورهــای روح ،یکــی از مهمترین ویژگیها
و قابلیتهایــی اســت کــه تیــک آبــی بــه مشــتریان
ارائه میکند .از دیگر قابلیتهای تیکآبی میتوان

بــه امکانــات مختلــف بــرای قرعهکشــی از جملــه
قرعهکشــی در یــک صفحــه ،در یــک پســت خــاص،

براســاس کامنــت یــا الیک اشــاره کرد .ســلیمانی با

اعــام اینکــه هزینــه اســتفاده از ایــن پلتفــرم ۲۵

میلیــون تومــان اســت ،گفــت :ایــن محصــول در
قســمت بازخورد آگهی به کاربر نشان میدهد ،چه

تعداد کاربر جدید از یک تبلیغ به شما اضافه شده

و لیست فالوورها نیز قابل مشاهده است.

او قابلیت بعدی «تیک آبی» را اینگونه توضیح

داد :بــرای جــذب فالوورهای رقبا و نمایش تبلیغ به

حریق ،کلیه دادههای دریافتی از پنلها بهصورت

جدید صباویژن با طی شــش مرحله پوســت اندازی

خواهنــد شــد و هشــدارهای وقوع حریــق به مرکز

نمونهای که تاکنون مشــابه داخلی و خارجی ندارد

از نزدیکترین ایستگاه ارسال میشود.

مدیــر تجــاری صباایــده همچنیــن گفــت :صباویــژن

تهیــه لیســت بهینه به وســیله این پلتفــرم خبر داد

آتشنشــانی با دسترســی به اطالعــات جمعآوری

به سمت تبلیغات در حوزه  B2Cرفته است.

ارائــه میشــود ،بــرای مثــال ،کــدام فالوورهــا بازدید

پــردازش و ارائــه گزارشهــا و تحلیلهــا خواهــد

پلتفــرم تیــک آبــی در خصــوص ایــن ابــزار جدیــد

امنیت عمومی جامعه میشود.

از یک و نیم سال طول کشیده است.

بر همین اســاس ،مرکــز فرماندهی و کنترل

پیــش از ایــن روی حــوزه  B2Bمتمرکز بوده و اکنون

شــده ،قــادر بــه دریافــت لحظــهای اطالعــات،

در ادامــه مدیــر مارکتینگ صباویــژن با معرفی

بــود کــه منجــر به مدیریت بهینــه و حفظ ایمنی و

خاطرنشان کرد که طراحی و توسعه تیک آبی بیش

همچنیــن بــا تحلیــل اطالعــات ســوابق

حمیدرضــا ســیلمانی گفــت :ایــن ابزار در ســه

یکپارچــه و منســجم توســط ایــن ســامانه ،کمــک

کاربر ،رقبا و پیجهای تبلیغاتی می پردازد و لیستی

آتشســوزیها در قالــب یــک سیســتم اطالعاتــی

قســمت فعالیــت دیجیتال دارد و بــه آنالیز صفحه

شــایانی بــه کاهــش خســارات جانــی و مالــی

از  3500تبلیغکننده ارائه میدهد.

او ادامــه داد :پلتفــرم تیــک آبی بــا  ۴الگوریتم

آنهــا ،تیــک آبــی فالوورهــای رقیــب را ارزشگــذاری
میکنــد و بــا جزئیــات اطالعــات فالورهــای رقیــب را

بر اســاس ارزشــی که برای کســبوکار شــما دارند،
ارائه میدهد .مدیر مارکتینگ صباویژن در پایان از

و گفــت :ایــن لیســت منطبق بر رفتــار فالوور رقیب

ویدئو باالتری داشــته یا کدامشــان تعامل بیشــتری

در استوری دارند.

مراسم رونمایی ابزار آنالیز جدید «تیک آبی»

در مرکــز همایشهــای بینالمللی رایزن چهارشــنبه
گذشــته  5مــرداد بــا حضــور شــکوری مدیرعامــل،

محمد ولیپور ،قائم مقام مدیرعامل و مدیر تجاری
صباایــده و حمیدرضــا ســلیمانی ،مدیــر بازاریابــی و
جمعــی از خبرنــگاران این حوزه برگزار و به تشــریح
کاربردی این ابزار پرداخته شد.
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) مناقصه گران
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 5روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
استان بوشهر -شهرستان کنگان -شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه یازدهم (فاز- )13ساختمان امور کاال -اداره خرید

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی WWW.SETADIRAN.IR :انجام می پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد
هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

شركت ملی گاز ایران
شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان
با ارزیابی کیفی (یکپارچه) خدمات سرویس ،تعمیر و نگهداری تأسیسات و

ساختمان(اماکن صنعتی و غیر صنعتی) به شماره  2001092416000044از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه ارایه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها ،از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ
انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1401/05/08می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18 :30روز پنج شنبه تاریخ
1401/05/13
آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :ساعت  18 :30روز پنج شنبه تاریخ 1401/05/27
بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی :ساعت 19 : 00روز

انتشار نوبت اول 1401/05/05 :

نوبت دوم 1401/05/08 :

تد

تامین نماید:
2001096697000004
تقاضای  R11- 4111100117-AAمناقصه شماره 01/007
دستگاه تنفسی
 3/000/000/000ریال
تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره /123402ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران می باشد.
 60/000/000/000ریال

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره  0773146- 2217-2227-2277تماس حاصل فرمایند.

شد و به همین دلیل آژانس از نو فرمدهی شد.

او ادامــه داد :بــا ظهــور شــبکههای اجتماعــی

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی (پاالیشگاه یازدهم) در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
شماره مناقصه و تقاضا
موضوع مناقصه /شرح مختصر اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار
نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار
مبلغ برآوردی مناقصه
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد
آخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی كیفی (رزومه) در سامانه ستاد
آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی /مالی در سامانه ستاد
آدرس مناقصه گزار

کــرد :صباویــژن هنگام کار بــر روی ویدئو مارکتینگ

شــامل :صفحــه بــدون عکــس پروفایــل ،صفحــه

م)
و

شناسه 1356340 :

دیجیتالــی هلدینــگ صباایــده اســت کــه از ابتــدا با

پنل اعالم حریق طراحی شــده اســت که میتواند

شهروندان خواهد شد.

اســامی تهــران ســخنرانی و در خصــوص اهمیت

با شــرح تجربه و تالش  16ســال فعالیت صبا ویژن

قالــب یــک گیتوی ارتباطی قابــل اتصال به انواع

در قــدم دوم نیــز بــا طراحــی یــک پلتفــرم

شــهدای حادثــه پالســکو ،گفــت کــه در تبلیغــات

آن ،پلتفــرم تحلیــل اینســتاگرام با نام تیک آبی به

کلوپ کار خود را آغاز کرد و با مطرح شــدن آپارات

پایــداری ارتبــاط ،دادههای مربــوط به وقوع حریق

بــرای اجرای عملیات بــا چالشهای زیادی روبهرو

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

انتشار نوبت اول  1401/05/08 :نوبت دوم 1401/05/12 :

 100درصد مواد اولیه مصرفی از داخل کشور تامین

• اســتفاده از ابزارهــای نویــن بــه منظــور

از وقــوع حادثــه از ســوی ســازمان آتشنشــانی

شركت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تــورج مصــری خانی ادامه داد :بــا اینکه تقریبا

اهداف اصلی اپراتور پایش هوشمند حریق الرت:

اعــام حریــق را بــا هدف تســریع فرآیند آگاهی

آن روند اجرای عملیات سرعت میبخشد.

نفر شده است.

تسریع شود.

نرمافــزاری موردنیــاز ،امــکان اتصــال پنلهــای

دو ساختمان مبیننت کرده است.

کرده که این امر موجب اشــتغالزایی بیش از 450

نیروهــای امــدادی در لحظات اولیه وقوع ســانحه

و

راهاندازی اپراتور پایش هوشمند حریق ،اقدام به

بــه  400میلیــارد تومــان از بانک تســهیالت دریافت

آتشنشــانی بهصــورت خــودکار ،فرآینــد اعــزام

بــه نمایشگذاشــته شــد .ایــن اپراتور بــا ایجاد

آتشنشانی بهصورت هوشمند فراهم شود.

اســت ،گفــت  :این کارخانه صنعتــی تاکنون نزدیک

هشــدارهای ناشــی از وقــوع حریــق بــه ســازمان

نحــوه عملکــرد ایــن پلتفــرم و رونــد اجرایــی آن

یافت.

تســهیالت بانــک صنعــت و معــدن راه اندازی شــده

ســاختمانها ایجــاد نمایــد تــا بــا ارســال لحظــهای

رونمایــی و در طــی یــک مانــور بهصــورت زنــده،

زیرســاختهای

شــرکت مــا بــا کریســتال خارجــی بــه عنــوان نمونــه

ســختافزاری و ارتباطــی ،بســتری بــرای دریافــت

فــاوا شــهرداری و ســازمان آتشنشــانی بــود

ســختافزاری،

بــا اشــاره بــه کیفیــت منحصر بــه فرد تولیــدات این

از  60درصــد فــاز دوم خــط تولیــد کارخانــه شــوگا با

این اپراتور اعالم نظر کردند.

ارتباطــی

دارد و نیمی از تولیدات خود را صادر می کند.

مستمر کار کند و هر بار قطعی برق زیان هنگفتی

الزم به ذکر اســت؛ نحوه کارکرد این اپراتور

بــه مبیننــت اعطــا شــد ،ایــن پایــش پــروژهای

ســی آی اس ،برزیــل و آفریقــای جنوبــی صــادرات

در واحدهــای صنعتــی گفــت :کورههــای ایــن واحــد

رونمایی از اولین اپراتور پایش هوشمند حریق
حریق الرت در ســاختمان جدید پالســکو برگزار

کشــور جهان شــامل کشــورهای منطقه و همسایه،

از تســهیالت بانــک صنعــت و معــدن خبــر داد.

تولیدی دارای یک ماده نسوز است که باید  7سال

داشته است.

او خاطرنشــانکرد :این شــرکت به بیش از ۳۰

پروژههای که به این شــرکت ارائه میشــود؛ شــامل

او بــا اشــاره بــه اینکــه تجهیزات صنایع آب شــیرین

محصــوالت جدیــد از صنعــت و معــدن تامین شــده

و گازوئیل است.

شــرکت نیــز گفــت :تفــاوت کریســتالهای تولیدی

ضخامت تا هزار میکرون استفاده می شود.

 ۱۳میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای اضافــه کــردن

بــرق مجموعــه هســتیم که خــود نیازمنــد تامین گاز

افشــین نجفــی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت ۶

ساخت ،حمل و نصب است و رنگهایی مختلف با

حمیدرضــا جماعــت بــا بیــان اینکــه حــدود

راه انــدازی نیــروگاه مقیــاس کوچــک بــرای تامیــن

مدیرعامــل شــرکت بلــور نــوری تــازه در ادامه

خــط تولیــد دارد ،تصریــح کــرد :در اوضــاع کنونــی

مــواد غذایــی ،لبنیــات ،شــیر و کیســه فریز ،کیســه

به این واحد وارد میکند.

ســعید کالفچــی بیــان کــرد :بــه دنبــال

شناسه 1355163 :

پنجشنبه تاریخ 1401/05/27
زمان توضیح و تشریح اسناد  :ساعت  15 : 00روز شنبه تاریخ 1401/05/22

زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10 : 00روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/10
برآورد مناقصه 377.514.796.645 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار11.450.295.933 :ریال
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص
اسـناد مناقصـه و ارایـه پاکـت هـای الـف :بـه آدرس :اسـتان فـارس– شهرسـتان مهـر–

شـركت پاالیـش گاز پارسـیان  -کدپسـتی7449184831 :
شماره تماس 36 :الی 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس 021 -41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

مدیـریت واقتصــــــــــادمحلی

 .شنبه  8مــــرداد  . 1401سال هجدهم  .شماره . 4958

تصویب راهاندازی مرکز آموزش تخصصی – مهارتی
صنایع معدنی در خواف

آغاز عملیات قطعه دوم جاده
الیگودرز به مسجد سلیمان
نماینــده مــردم الیگــودرز در مجلس شــورای
اســامی از آغــاز عملیــات قطعــه دوم جــاده

الیگودرز به مسجد سلیمان خبر داد.

معــاون

منابع و مخالفت دولت برای اجرای طرحهای

جدیــد ،در مجلــس رایزنــی و تــاش کردیم و
موفق شــدیم این دو پروژه را در ردیف قانون

محمد خدابخشــی در جلســه با موضوع

بودجــه قــرار دهیــم .خدابخشــی در خصوص

برگزار شد ،با اشاره به اینکه سدهای لیروک

گفــت :جــاده پیر امام ،چــال امامزاده داوود و

بررســی آخرین وضعیت ســد برق آبی ذالکی

و ذالکــی از جملــه طرحهــای ملــی هســتند،
گفت :این دو طرح در اختیار استان نیست و

تمام پیگیری ها در سطح کالن صورت گرفته
اســت .او با اشــاره به اینکه اعتبار اولیه ســد

لیــروک  7میلیــارد تومان و اعتبار ســد ذالکی
دو میلیارد تومان اســت ،افزود :در پروژههای

ملــی نبایــد بــه مبلــغ اعتبــار اولیه نــگاه کنیم
ه مهم اســت در ردیــف بودجه قرار
بلکــه آنچــ 
گرفتن طرحهاست.

نماینــده مــردم الیگــودرز در مجلــس

ه کمبــود
شــورای اســامی گفــت :بــا توجــه بــ 

چالــش دسترســی بــه ســاختگاه ســد ذالکــی
مرگســر همپوشانی خوبی با مسیر دسترسی

بــه ســاختگاه ســد ذالکــی دارد کــه بایــد مورد
بررسی و مطالعه قرار گیرد.

او در خصــوص جــاده دسترســی ســد

لیــروک گفــت :احــداث جــاده الیگــودرز بــه

مســجد ســلیمان مســیر دسترســی بــه ســد
لیروک را هموار میکند.

نماینــده الیگودرز از آغاز عملیات قطعه

دوم جــاده الیگودرز به مســجد ســلیمان خبر

داد و گفت :مراسم کلنگزنی قطعه دوم این

پروژه ملی به زودی برگزار خواهد شد.

آگهی مفقودی
درخصوص مفقود شدن اسناد فروش ومالکیت خودروی سواری تاکسی سمند
تیـپ LX EF7 CNGبـه رنـگ خورشـیدی بانوارمشـکی مـدل  1399شـماره موتـور
 147H0496989شـماره شاسـی  NAACJ1JE9KF587253شـماره پالک ایران

اقتصــادی

از مهاجــرت نیــروی انســانی از مناطــق

خراســان رضــوی افتتــاح شــد و مدیــران

هماهنگــی

امــور

کــه در قالــب انعقــاد تفاهمنامــهای

خــواف و تایبــاد بــه عنــوان مناطــق ویــژه

آموزش در محیط کار واقعی مورد تجلیل

اســتانداری خراســان رضــوی اعــام کــرد

چهارجانبــه ،راهانــدازی مرکــز آمــوزش

تخصصــی -مهارتــی صنایــع معدنــی در
قالب پردیس صنایع معدنی شرق کشور

در خواف به تصویب رسید.

به گزارش خبرنــگار ایرنا ،ابوالفضل

چمنــدی پنجشــنبه گذشــته در نشســتی
بــا مســئوالن دســتگاههای اجرایی مرتبط

بــا این موضوع در اســتانداری افزود :این

تفاهــم نامــه چهارجانبــه بیــن معاونــت
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری،
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای ،پارک

علــم و فنــاوری خراســان و خانــه معــدن
استان منعقد شده است.

او اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه لــزوم

ارتقــای مهــارت و نقــش آن در جلوگیــری

مــرزی کشــور بویــژه شهرســتانهای

معدنــی خراســان رضــوی ،ایجــاد چنیــن
پردیسهایــی در ســالی کــه مزیــن بــه

حمایــت از اشــتغال دانشبنیــان اســت،

اقدامی موثر به شمار می رود.

این مسئول بیان کرد :تامین نیروی

بومــی کارآمد و متناســب بــا ظرفیتهای

اقتصــادی منطقــه از مهمتریــن وظایــف

ســازمان آموزش فنی و حرفهای است که
هفته قبل با حضور معاون ســازمان فنی

و حرفهای در اولین جلسه شورای مهارت

استان مورد تاکید قرار گرفت.

گفتنــی اســت؛ در ایــن نشســت بــه

طــور همزمــان  ۲۱مرکــز آموزشــی دولتــی

و غیردولتــی بــه صــورت ویدئوکنفرانــس

بــا حضــور فرمانــداران شهرســتانهای

آگهی مفقودی
کارت هوشـمند راننـده بـه شـماره کارت هوشـمند 3619972
بنام صمد نجفی عابدی دارای کد ملی  4000098731مفقود

 713-22ت  96بنـام حسـین اکبـری فرزنـد اکبـر کدملـی  0452466393متولـد
 1354صـادره از تهـران لـذا سـند کمپانـی و بـرگ سـبز ( فاکتورفـروش کارخانـه و
سـند مالکیت) خودروی فوق مفقود شـده واز درجه اعتبار سـاقط میباشـد.
-410استان گلستان-گرگان

شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص طنین پرداز پاسارگاد به شناسه ملی

تعدادی از مراکز آموزشــی موفق در طرح
قرار گرفتند .مجموعه معدنی ســنگآهن

ســنگان خــواف بــا یک میلیــارد تن ذخیره
یکــی از  ۱۰معــدن بــزرگ ســنگآهن در
جهــان و تامینکننــده خــوراک اولیــه برای

تولیــد  ۱۷.۵میلیــون تــن کنســانتره۱۵ ،

میلیــون تــن گندلــه و پنــج میلیــون تــن
ســنگآهن در ایــران اســت .مجموعــه

کانســارهای ســنگان بــا  ۳۰درصــد ذخایر
ســنگآهن کشــور در گســترهای بــه طول

 ۲۲کیلومتــر و عــرض  ۱۰کیلومتر در ۳۰۰

کیلومتــری جنــوب شــرقی مشــهد۴۰ ،
کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر خــواف و
 ۱۸کیلومتــری شــمال شــرقی ســنگان در

جنــوب شــرقی خراســان رضــوی و نزدیک

مرز افغانستان قرار دارد.

آگهی مفقودی

مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب سـید حامـد حسـینی دولـت آبـادی فرزنـد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت زیراساس ( سهامی خاص )
به شماره ثبت  61521و شناسه ملی 10530135935

بدینوسـیله از کلیه سـهامداران شـرکت زیراسـاس ( سـهامی خاص ) به شـماره ثبت  61521و
شناسـه ملی  10530135935دعوت می شـود تا در جلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العـاده کـه در سـاعت  10:00مورخـه  1401/05/18بـه نشـانی  :تهـران ،هفـت تیـر  ،خیابـان
ایرانشـهر شـمالی  ،پالک  ، 132طبقه دوم  ،واحد  4برگزار می گردد  ،حضور بهم رسـانند.
دسـتور جلسـه  -1 :انتخـاب ( تغییـر ) اعضـاء هیئـت مدیـره و مدیرعامـل  -2سـایر مـواردی کـه
در صالحیـت مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده باشـد  -3تعیین دارنـدگان حق امضاء

رئیس هیئت مدیره

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره  1401/04/18 - 140160329012002210هیـات اول/دوم موضـوع قانـون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احسـان الـه
شـاه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه  287کـد ملـی  4609210185صـادره فرزنـد رضاعلـی
در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت  71434/84متـر مربـع پـالک شـماره
 2فرعـی از  -53اصلـی واقـع در روسـتای محمـود آبـاد بخـش حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار بـا
حقـوق ارتفاقـی حقابـه طبـق مقـررات قانـون توزیـع عادالنـه آب خریـداری بـا مبایعـه نامـه
عادی از وراث رضاعلی شاه حسینی و سهم االرث از مالکیت نامبرده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس
از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/08 :
شناسه  1349111 :رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار -حسین چلویی

آگهی مفقودی

درخصوص مفقود شدن اسنادفروش و مالکیت خودروی سواری پژو  ROAبه

سـید عبدالـه بـه شـماره شناسـنامه  0011502924صـادره از تهـران در مقطـع رنگ نقرهای آبی متالیک مدل1386شماره موتور  11686021597شماره شاسی
کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی صادره از واحد دانشگاهی  61338077شماره پالک ایران 832-59ج 83بنام کبری کالنتری فرفرزند محمد

پرند با شماره  1919571مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده شـماره شناسـنامه  424متولـد  1359کدملـی  2120581681صـادره ازگـرگان لـذا

تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد پرند به نشـانی سـند کمپانی وبرگ سـبز(فاکتورفروش کارخانه وسـند مالکیت) فوق الذکرمفقود

تهران  ،خیابان جاده ساوه  ،شهر پرند  ،دانشگاه آزاد واحد پرند ارسال نماید .شـده وازدرجه اعتبار سـاقط میباشـد.
 14003847613و به شماره ثبت 448598

اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

آگهی فقدان سند مالکیت

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  1401/01/20تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد نظـر بـه اینکـه حسـین شـریف نیـا اصالتـا بـا اعـام مفقـود شـدن سـند
برابـر رای شـماره  1396تاریـخ  1401/02/17هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر محل شـرکت به آدرس اسـتان تهران  ،شهرسـتان تهران  ،بخش مرکزی ،شـهر تهران ،مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده
تصرفـات مالکانـه بـا معـارض متقاضـی خانـم مرضیـه تقـوی فرزنـد آقاجـان نسـبت بـه انقـاب – فلسـطین  ،خیابـان انقـاب اسـامی  ،خیابـان دانشـگاه  ،پـاک  ،172پاسـاژ بشـماره  891839دفتـر  1289تهـران و درخواسـت وارده  5056مـورخ

-410اسـتان گلسـتان-گرگان

از  48اصلـی مفـروز از  20321فرعـی از اصلـی ذیـل دفتـر الکترونیکـی
 139620301151004968بـا شـماره چاپـی  974875بـه نـام حسـین
شـریف نیـا صـادر و برابـر گواهـی دفتـر امـاک و بازداشـتی در قیـد رهـن و
بازداشـت نمـی باشـد.

ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت  517،48مترمربع قسـمتی از پاک فرشـته  ،طبقـه  ،3واحـد  3جنـوب شـرقی بـه کـد پسـتی 1314754810 :تغییـر یافـت 1400/3/25 .درخواسـت سـند المثنی سـند مالکیت را نموده اسـت ،مراتب

اینـک بـا توجـه بـه اعـام مفقـودی سـند مراتـب اعـام تـا هر کس نسـبت به

در اجـرای مـاده  120آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:

ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیت نـزد خود می

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

-19اصلی به شماره کاسه  1400/662واقع در اراضی قریه جوربند بخش  25ثبت بهشهر

و موسسات غیرتجاری تهران ()1357095

محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه  14روز آگهی

میشـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته

آقای علی اکبر نقی ای

نام و نام خانوادگی حسین شریف نیا

باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره از آنجا که به موجب دادنامه  9909972160500868مورخ  1399/05/28شعبه  40دادگاه شماره پاک  28826فرعی از  48اصلی مفروز از  20321فرعی از اصلی
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود عمومـی حقوقـی تهـران محکـوم به انتقـال آپارتمان پالک ثبتـی  6713/7435بخش  2تهران علت مفقودی :جابجایی

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول به خانم صدیقه کاشـی کار می باشـید ظرف پنج روز از تاریخ نشـر این اخطار جهت امضاء خاصـه وضعیـت مالکیـت :سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/05/08تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/22
شناسه 1354773 :

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر -محمد مهدی قلیان
آگهی فقدان سند مالکیت

آقا  /خانم حسـین شـیخ زاده نیری فرزند برات بشـماره ملی  0020058985با اعالم

مفقـودی سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده

ذیـل شـماره  19416مـورخ  1401/3/17دفترخانـه  851تهـران طـی درخواسـت وارده

شـماره  6279مـورخ  1401/3/18تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد

اسـناد بـه ایـن دفترخانـه مراجعـه نمائیـد .در غیـر اینصـورت نماینـده دادگاه بـه قائـم مقامـی
اقـدام خواهـد کرد.
نشانی خ دماوند – ایستگاه فرودگاه – پ 1215
کـه ( )1/26یـک متـر و بیسـت و شـش دسـیمتر مربـع آن بالکـن ،اسـت.
سردفتر اسناد رسمی  36تهران – غالمعلی بازیاری
بانضمـام پارکینـگ  4بـه مسـاحت  10/80مترمربـع شـماره  28826فرعـی
م الف  / 11965شناسه آگهی 1356548

مسـکونی واقـع در جنوبغربـی طبقـه  4بمسـاحت  48/57مترمربـع

برای مالکیت حسین شیخ زاده نیری با سهام بازداشتی  3سهم از  .6بازداشت می

 -2شماره پالک 1892/1 :بخش  9تهران

نسـبت بـه سـهم االرث نامبـرده فـوق الذکـر مراتـب اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک

لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی
مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهی ذکر نشـده یـا مدعی وجود

 -4خالصـه وضعیـت مالکیـت :سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب

سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل

ذیـل ثبـت دفتـر امـالک  139820301042011839بشـماره چاپـی  413666ج  97بنـام

و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا

محدودیت :یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 140068990055491663

متقاضی تسـلیم خواهد کرد.

خانـه پـالک ثبتـی  1892/1اصلـی واقـع در بخـش  9تهـران.

حسـین شـیخ زاده نیـری ثبـت و صـادر شـده اسـت.

مـورخ  1400/09/24صـادره از شـعبه دوم اجـرای احـکام مجتمـع قضایـی شـهید

مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید
سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقررات صـادر و به
الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران
م الف  / 11971شناسه آگهی 1356573

بهشـتی تهـران بـه میـزان سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـه نفـع –
آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای بهـادر کریمـی برابـر وکالتنامـه تفویضـی شـماره  19795مورخـه 1401/4/26

آگهی فقدان سند مالکیت

بخـش هفـت تهـران ذیـل دفتـر الکترونیکـی  139520301043004079بشـماره چاپـی
 970277بنـام آقـای نصرالـه حنفـی مسـلمان صـادر و تسـلیم گردیـده سـپس ششـدانگ
برابر سـند صلح شـماره  52636مورخ  1398/06/09دفتر  624تهران به خانم لیدا حنیفی
سـلمان صلـح گردیـده کـه در اثـر جابجایـی مفقـود گردیـده ،درخواسـت صـدور المثنـی سـند
مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه  72/9/2ماده  120آئین
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ
نشر این آگهی ظرف مدت  10روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد در
غیـر اینصـورت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و عدم وصول اعتراض نسـبت به صدور المثنی
سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد.%
علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
م الف  / 11964شناسه آگهی 1356545
آگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـه اینکـه آقـای حسـن خانلـر پـور باریکـی وکالتـا باسـتناد وکالـت نامـه شـماره 72597

ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی بـه پـاک ثبتـی  61713فرعـی از  116اصلـی،

 1401/03/17دفترخانـه  985تهـران از طـرف مالـک خانـم گلنـاز جمالـی اقبـاش بـا تسـلیم

جنوبـی واقـع در بخـش  11ناحیـه  01حـوزه ثبـت ملـک سـعادت آباد تهران اسـتان تهران

دفتـر 3لواسـان از طـرف نـادره گرانفـر و نـدا گرانفـر ضمـن ارائه دوبرگ استشـهادیه

مـورخ  1390/05/04دفترخانـه  408تهـران و تفویـض وکالـت بـه شـماره  30863مـورخ

و شـماره ترتیب  25193مورخه  1401/4/21دفترخانه  563تهران  41مدعی اسـت

دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره  11884مـورخ  1401/03/18توسـط

بـه مسـاحت  100/77مترمربـع کـه ( )4/51چهـار متـر و پنجـاه و یـک دسـیمتر مربـع آن

کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت  560مترمربـع قطعـه 160

دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  985تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 1023007105

بالکـن ،اسـت .بانضمـام پارکینـگ قطعـه  70بـه مسـاحت  11واقـع در طبقـه  3-و انبـاری

سمت جنوب طبقه همکف به مساحت  86/96مترمربع قطعه هفت تفکیکی پالک 7734

شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت  18915تاریـخ 1398/05/28

بانضمام انباری شماره یک واقع در سمت شمالشرقی زیرزمین به مساحت  5/83مترمربع

اصلـی بشـماره چاپـی  013437سـری الـف سـال  98بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی

مـورخ  1401/03/21مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در

قطعـه  125بـه مسـاحت  6/78مترمربـع بنـام خانـم پانتـه آ  /پوراحمـد بعنـوان مالـک

و  7735فرعی از  126اصلی مفروز از  6144فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  11تهران

دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره  1613شـهر تهران اسـتان تهران ،موضوع سـند مالکیت

ذیـل ثبـت شـماره  92196صفحـه  193دفتـر  524/2امـالک و بـه شـماره چاپـی  690472بـه

 139820301145012246ثبـت گردیـده اسـت.

قطعـی شـماره  70747مـورخ  89/03/03دفترخانـه  408تهـران ششـدانگ مـورد ثبـت بـه

جمهـوری اسـامی ایـران در اسـتکهلم بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه شـهود بـه شـماره

اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مورخـه  72/9/2مـاده  – 120آئیـن سـند مالکیت المثنی آن را از این منطقه نموده اسـت .لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین
نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه

مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب

افرازی بشـماره  2468فرعی از  72اصلی مفروز و مجزی شـده از  2398فرعی از
اصلـی مذکـور بخـش  11تهـران ذیـل ثبـت  51472صفحـه  493دفتـر  212/2امـاک
ثبـت و سـند مالکیـت بشـماره چاپـی  144238بنـام دولـت جمهـوری اسـامی ایـران
بنمایندگـی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان تهـران صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت
سـپس مـع الواسـطه ششـدانگ برابـر سـند قطعـی  47480مـورخ  73/11/16دفتـر
 195تهـران بـه نـادره و نـدا گرانفـر (بالمناصفـه) انتقـال یافتـه اسـت .کـه بـه علـت
اسـباب کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده

معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجود سـند مالکیت مذکور
نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت  10روز بـه ایـن منطقـه
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم
و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت
مزیـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات
اقـدام خواهـد شـد%

نـام خانـم ملـوک حـق گویـان ثبـت و تسـلیم و صـادر گردیده اسـت سـپس طبق سـند انتقال

کـه آقـای آرش ریحانـی وکیـل مالـک بـه موجـب وکالتنامـه مـورخ  1401/04/08سـفارت

خانـم گلنـاز جمالـی اقبـاش منتقـل گردیده ،بعلت نامعلوم مفقود گردیـده و تقاضای صدور

 1401/0423 – 13335دفتر  771تهران اعام نموده سند مالکیت به علت جابجائی

کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت آن نزد خود می
باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف  10روز اعتـراض خـود را کتبـا ًبـه ضمیمـه اصـل سـند

مالکیـت پـس از مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد و بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصل

اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مورد رسـیدگی

مقرر قانونی ،سـند مالکیت المثنی پالک مذکور صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد گردید

مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد%

مالکیت به این واحد ثبتی تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است اصل سند
سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد .در صـورت عـدم وصـول اعتـراض ظـرف مهلـت

قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند

محمد امین کریمی جو – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

م الف  / 11968شناسه آگهی 1356555

کـه ( )2/8دو متـر و هشـتاد دسـیمتر مربـع آن بالکـن اسـت بـه انضمـام انبـاری

نظـر باینکـه خانـم زهـرا نوبهـار اصالتـا بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک

قطعـه  9بـه مسـاحت  2مترمربـع و بـه انضمـام پارکینـگ قطعـه  4بـه مسـاحت

 140102157188000455و  140102157188000456رمـز تصدیـق شـماره

شـماره شناسـنامه  22تاریخ تولد  1328/08/20صادره از شـهرری دارای شـماره

 815538و  385721مـورخ  1401/04/21دفترخانـه  59تهـران طـی درخواسـت
وارده شـماره  140185601026012024مـورخ  1401/04/21تقاضـای صـدور سـند
المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده  120آییـن نامـه

قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد.
 -1نام و نام خانوادگی مالک :زهرا نوبهار

 -2شماره پاک 19132 :فرعی از  47اصلی واقع در بخش  11تهران
 -3علت گم شدن :اسباب کشی و سهل انگاری
 -4خاصه وضعیت مالکیت:

سـند مالکیت یک قطعه آپارتمان مسـکونی قطعه چهارم تفکیکی شـماره نوزده

 10/8مترمربـع واقـع در طبقـه  1-مترمربـع بـه مالکیـت زهـرا نوبهـار فرزنـد اکبـر

ملـی  0492801169بـا شـماره مسـتند مالکیـت  70590تاریـخ 1392/12/05

دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  96تهـران بشـماره چاپـی  429850سـری الـف
سـال  97بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی  139720301026032535ثبـت گردیـده

است.

بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهارم این آگهی ذکر نشـده و

یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار
آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت

یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در
صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت

هـزار و یکصـد و سـی و دو فرعـی از شـماره چهـل و هفـت اصلـی مفـروز و مجـزی

المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد.

سـه متـر و بیسـت و پنـج دسـیمترمربع ،واقـع در سـمت جنـوب غربـی طبقـه اول

م الف  / 11966شناسه آگهی 1356550

شـده از شـماره  5184فرعـی از اصلـی مذکـور ،بـه مسـاحت ( )73/25هفتـاد و

یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک

نشر این آگهی ظرف مدت  10روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه

م الف  / 11969شناسه آگهی 1356562

مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده بـه شناسـه یکتـا

باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مورخـه  2/9/72مـاده  – 120آئیـن نامـه قانـون ثبـت در
مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود می باشـد از تاریخ

اداره ثبت اسناد و امالک سعادت آباد
آگهی فقدان سند مالکیت

مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را
طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد.
علیرضا صالحی فشمی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران
م الف  / 11967شناسه آگهی 1356656

آگهی فقدان سند مالکیت

مفروز و مجزا شده از  814فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  70در طبقه  5و واقع سمت

محلی مصدق بشـماره یکتا ی  140102155397000249و رمز تصدیق 399535

اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند

بهشـتی تهـران بـه میـزان سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـه نفـع –  1401/05/2مدعـی اسـت کـه یـک جلـد سـند مالکیـت مربـوط بـه شـش دانـگ یـک دسـتگاه بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  1400/11/20تصمیمـات ذیـل
آپارتمـان بـه مسـاحت  74/33مترمربـع بـه شـماره  113081فرعـی از  4476اصلـی واقـع در
برای مالکیت شـهرزاد جعفرزاده غالمی با سـهام بازداشـتی  3سـهم از . 6بازداشـت
اتخـاذ شـد  -1 :آقـای مرتضـی خلیلیـان بـه کـد ملـی ()1552089282

کـه مراتـب در اجـرای مـاده  120آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:

 -3علت گم شدن :جابجایی

خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و

خانـم لیـدا حنیفـی سـلمان بـا ارائـه دوبـرگ استشـهادیه شـماره  38379مـورخ  1401/03/31آگهی تغییرات شرکت بادران الکتریک انرژی سهامی خاص به شماره
باشـد یـک مـورد بازداشـت دائـم بموجـب دسـتور شـماره 140068990055491663
ثبت  17773و شناسه ملی 14008125653
مـورخ  1400/09/24صـادره از شـعبه دوم اجـرای احـکام مجتمـع قضایـی شـهید مـورد تائیـد دفتـر  450تهـران و درخواسـت وارده بـه شـماره  14018560104313406مـورخ

می باشـد.

 -1نام و نام خانوادگی :حسین شیخ زاده نیری مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ

باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض

مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

بعنـوان عضـو و مدیـر عامـل  -آقـای داریـوش نظـر پـور اکبـری بـه کـد ملـی
( )2753495998بعنـوان عضـو و رئیـس هیئـت مدیـره  -آقـای مجیـد
عبـاس علیـزاده رنجبـری بـه کـد ملـی ( )1376509261بعنـوان عضـو و
نائـب رئیـس هیئـت مدیـره بمـدت دو سـال تعییـن و انتخـاب شـدند-2 .
امضـای کلیـه اسـناد مالـی  ،چکهـا ،قـرار داد هـا و اسـناد تعهـد آور و اوراق
عـادی و اداری متفقـا ٌبـا مدیـر عامـل و رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر
شـرکت معتبـر خواهـد بـود.

اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان آذربایجـان غربـی اداره ثبـت
شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری ارومیـه ()1356844

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
برابر رای شماره  139760301079001467هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تهرانپـارس تصرفـات مالکانـه بالمعـارض
متقاضی آقای سـیدولی اله صالحی موگویی به شناسـنامه شـماره  203کد
ملـی  1128934752صـادره از فریدونشـهر فرزنـد سـیدعلی در ششـدانگ
یکقطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت  73/25مترمربـع از
پـالک شـماره  793فرعـی از  92اصلـی واقـع در تهـران خریـداری در ازای
هـر سـهم مشـاعی محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب
در دو نویـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم
اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند
مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
رضا النچری – رئیس ثبت اسناد و امالک تهرانپارس
م الف  / 11961شناسه آگهی 1356493
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/23 :

م الف  / 11962شناسه آگهی 1356497
آگهی فقدان سند مالکیت

منطقـه  7تهـران منتقـل گردیـده اسـت .سـپس بعلـت جابجائـی مفقود گردیده

نظر به اینکه آقای محسـن تقوی بموجب معرفی نامه شـماره 507/14/13112

و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـاک موصـوف را نمـوده اسـت لـذا

مـورخ  1401/5/1شـهرداری  7تهـران وارده بشـماره  1025013102مـورخ

مراتـب در اجـرای مـاده  120آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک

 1401/5/2بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره

روزنامـه کثیراالنتشـار (همیـن روزنامـه) آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی ادعـای

 395628مـورخ  1401/02/22توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 624

انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خود

حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره  102508225مـورخ 1401/03/27

را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت  10روز اعتـراض خـود

توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  624حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی فقـدان

را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مورد رسـیدگی

سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن نـوع ملـک طلـق بـا کاربـری بـه پـاک

قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه

ثبتـی  2فرعـی از  5989اصلـی ،مفـروز و مجـزا شـده از فرعـی از اصلـی مذکـور

دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت

در طبقـه و واقـع در بخـش  02ناحیـه  00حـوزه ثبـت ملـک نارمک تهران اسـتان

ترتیـب اثـر داده نمـی شـود .در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت

تهـران بـه مسـاحت  399مترمربـع ذیـل ثبـت  11412صفحـه  208دفتـر 97

مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم

بنـام بانـو مهیـن بانـو افشـار ثبـت و سـند مالکیـت بشـماره چاپـی 306933

خواهـد گردیـد.

صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت سـپس مـع الواسـطه بموجـب سـند قطعـی

غالمرضا غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک

شـماره  120124مـورخ  1384/2/28دفترخانـه  261تهـران بنـام شـهرداری

م الف  / 11963شناسه آگهی 1356539
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روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

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 :

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

مدیر مسئول :علی پاکزاد

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

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
E-mail:info@asre-eghtesad.com
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عصر انقراض (طنز)

کفتر پیغامرسان بس تو را
راضیه حسینی
وزیــر ارتباطــات« :برنامــه داریــم مــردم را از

فیلترشکنها بینیاز کنیم».

چگونه مردم از فیلترشکنها بینیاز میشوند؟

اولیــن جوابــی کــه بــه ذهن میرســد «وقتــی همه

در سایت روزنامه بخوانید:

برداشــته
فیلترهــا
شــود» اســت .واقعــا ً

فکــر کردیــد بــه همیــن
ر ا حتی ها ســت ؟
اصــا ً جــواب بــه ایــن
سرراســتی بــرای مــا

قابــل هضــم نیســت.
جــور در نمیآیــد .حتمــا ً
یکجاییش میلنگد.

ایــن قانــون را هرگــز فرامــوش نکنیــد« .همیشــه

بهتریــن جــواب اولیــن جــواب نیســت» حتــی دومیــن و
ســومین جــواب هــم نیســت .بهتریــن جــواب ،در واقــع

همان بدترین فکری است که به ذهنتان خطور کرده.

احتمــاال ًمنظــور جنــاب وزیر چیــزی مثــل بینیازی

کامــل از دنیــا و مــا فیه بــوده .یعنی طوری بــه هرآنچه

هشدار نارنجی هواشناسی برای بسیاری از استانها
مدیــرکل پیــش بینــی و هشــدار ســازمان

هواشناســی بــا تاکید بــر صدور هشــدار نارنجی

و بســتر رودخانههــای فصلــی و اتــراق در بســتر

امدادرسان برای مقابله با بحران آماده باشند.

سیل بسیج کنند.

جمهوری به وزرا ،روسای سازمانها و استانداران
برای مواجهه با سیل بسیج کنند.

اســتانداران بــا همــه امکانــات موجــود بــه مناطق
و همجوار امدادرسانی کنند.

رئیســی همچنیــن بــا توجــه بــه بارشهــای

پیــش رو و احتمــال ســرریز شــدن ســدها و آب

بندها ،اســتانداران سراســر کشور و دستگاههای
مرتبــط را موظــف کــرد اقدامــات و تدابیــر الزم را

دنبال خوردن هیچ چیز نباشیم .به سادگی از هر

بحران سیالب در  ۱۰۰شهرستان

شــویم .از مدیریــت بحرانشــان ،از تصمیمهــای
جذابشــان و البتــه از عکسهایــی که در فضای مجازی

فیلتــر شــده ،بــرای نشــان دادن خدمــات صادقانهشــان
میگذارند.
بینیازی واقعا ً حال خوشی دارد .آیا مسئوالن هم
میتوانند طعم این حال خوش را بچشند؟

قرار دهند.

و  ۳۰۰روستا

اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،اصفهــان،
کهگیلویــه و بویراحمــد ،چهارمحــال و بختیــاری،

کرمــان ،یــزد ،فــارس ،بوشــهر ،ســمنان ،البــرز،

قزویــن ،قــم ،تهــران ،زنجــان ،گیــان ،مازنــدران،
گلســتان و شــمال خراســان شــمالی ،هرمــزگان
و خوزســتان از روز گذشــته شــاهد بارندگیهای

شدید و همراه با سیالب در برخی مناطق بودند.
ایــن بارشهــای موســمی عــاوه بــر اینکــه

سبب طغیان رودخانهها در نقاط مختلف کشور

شــده بــود ،خســارتهای فــراوان جانــی و مالــی

برجــای گذاشــت بــه نحــوی کــه بــه علــت شــدت
ســیالب ســاکنان برخــی مناطــق تخلیــه شــدند و

تعــدادی از هموطنــان نیــز جــان خود را از دســت

دادنــد و براســاس اعــام رئیس ســازمان امداد و
ت ســیلهای اخیر تــا روزجمعه  14فوتی و 11
نجــا 

مفقودی داشتهاند.

در مجمــوع در  62شهرســتان از 18

اســتان کشــور شــامل سیســتان و بلوچســتان،

بنیاد مسکن :وام مسکن
روستایی ،شنبه در گیشه
بانکها است
بــر اســاس نامــهای کــه از ســوی رئیسجمهــوری

بــه رئیــس ســازمان برنامه و بودجه نوشــته شــده ،این
ســازمان با افزایش ســقف تســهیالت مسکن روستایی
از  ۱۰۰به  ۲۰۰میلیون تومان موافقت کرد.

طبق اعالم بنیاد مســکن انقالب اســامی ،پس از

کــش و قوسهــای فــراوان و بــا وجــود بار مالی ســنگین

پرداخت یارانههای نقدی به دوش دولت ،بنا بر دستور
رئیسجمهوری ،پرداخت تسهیالت  ۲۰۰میلیون تومانی

ساخت مسکن روستایی از شنبه آغاز میشود.

حجتاالســام والمســلمین ســید ابراهیم رئیسی،

رئیسجمهــوری طــی نامــهای در چهــار بنــد خطــاب بــه

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه خواســتار مســاعدت
ایــن ســازمان بــا پیشــنهاد افزایــش ســقف وام مســکن

روســتایی شــد .ســازمان بودجــه نیــز در اجابت دســتور
رئیسجمهــوری بــا وجود برنامه دولت برای جلوگیری از

هرگونــه فشــار بودجهای تورمزا موافقت کرد که ســقف

بارش بیسابقه باران
در استان یزد

شــدت بــارش بــاران در شــهر یــزد بــه حــدی

زیاد بوده است که در عرض کمتر از چند دقیقه

روســای ســازمانها و اســتانداران سراســر کشور

و ســایپا نباشــیم .بــه همیــن راحتی از هر چــه خودروی

آسمان زیبا یک گوشهای پیدا کنیم و زندگی بگذرانیم.

ارتباطی جنوب کرمان دچار خسارت شد .

با سیل بسیج شود

بــرای پیشــگیری از بروز خســارات در دســتور کار

حتــی میتوانیــم دیگــر از مســئوالن هــم بینیــاز

در ایــن ســیالب  ۴۰دســتگاه آبنمــا در محورهــای

امکانات کشور برای مواجهه

با این منطق نهتنها هیچ احتیاجی به فیلتر شــکن

چــادر بزنیــم .یا حتی چادر هم نه ،در فضای باز و رو به

راه روســتایی خســارت وارد شــد .وی بیــان کــرد:

دستور رئیس جمهوری :تمام

ســیل زده در اســتان خود یا به استانهای معین

چه خرید خوراکی است بینیاز میشویم.

اصلــی ۳۵ ،کیلومتــر راه فرعــی و  ۲۷۰کیلومتــر

در نقاط کوهستانی پرهیز کنند.

ور نبــود اینســتا و فیــس بــوک تــو را /کفتــر

پــی خریــد خانــه و اجــارهاش نباشــیم .در طبیعــت

گفــت :در ایــن ســیالب بــه  ۴۰کیلومتــر راه

رودخانهها و مسیلهای سیل و همچنین حضور

رئیــس جمهــوری تاکیــد کرد :ضروری اســت

داخلی است بینیاز میشویم.

سیالب در جنوب کرمان در طول  ۳روزپنجشنبه

دوشــنبه  10مرداد ،مردم از قرار گرفتن در حریم

«گــر نبــود خنــگ مطــا لــگام /زد بتــوان بــر قــدم

بعد خواهیم دید که چقدر آرامش نصیبمان میشود.
مثــا ًدیگــر دنبــال ثبتنــام در ســایت ایرانخودرو

مجتبــی محمــودی با اشــاره به جاری شــدن

و پیــش بینــی وقــوع بارشهــای رگبــاری تــا روز

سراســر کشــور دســتور داد تمام امکانات خود را

بایــد خودمــان را از هر چه تعلق به دنیا دارد آزاد کنیم.

روزهای اخیر خبر داد.

فعالیــت ســامانه بارشــی مونســون در کشــور

بــا جنــاب شــیخ بهایــی همــراه و همصــدا شــویم و

نیســت بلکــه حتی به گوشــیهای هوشــمند هــم نیازی
نخواهیــم داشــت .اصال ًنیازمندی ،درد بشــریت اســت.

ســیالب بــه جادهها و ابنیه فنــی این منطقه طی

صــادق ضیائیــان افــزود :بــا توجــه بــه تداوم

حجت االســام سید ابراهیم رئیسی رئیس

پیغامرسان بس تو را»

جنــوب کرمــان از خســارت  ۱۲۰میلیــارد تومانــی

در ایــن مــدت خــودداری شــود و دســتگاههای

هــم برایمــان اندازه پشــگل گوســفندی ارزش نداشــته

خویش گام...

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای

رودخانهها ،همچنین پرواز با هواپیماهای سبک

دســتور داد تمام امکانات خود را برای مواجهه با

بخوانیم:

سیل به جادههای جنوب کرمان

کشــور ،گفــت کــه از تــردد و اســکان در حاشــیه

در دنیا وجود دارد بیاعتنا شــویم که نهتنها ســایتهای

باشد.

خسارت  ۱۲۰میلیارد تومانی

هواشناســی تا نهم مرداد برای بســیاری از نقاط

در همیــن رابطــه رئیــس جمهــوری بــه وزرا،

فیلتر شــده بلکه کل محتوای ایمن شــده با قفل کودک

بودند تمیز و تحویل مالکان شد.

تهــران ،فــارس ،کرمــان ،هرمــزگان ،قم ،ســمنان،
مازنــدران ،یــزد ،آذربایجــان شــرقی ،خراســان

جنوبــی ،گلســتان ،اصفهــان ،بوشــهر ،کهگیلویــه

روان آب در نقــاط مختلــف شــهر آغــاز شــد و بــه
و بویراحمــد ،چهارمحــال و بختیــاری و مرکــزی

عملیاتهــای امــداد و نجــات مربــوط بــه ســیل و
آبگرفتگی به اجرا در آمد.

تعدادی از جادههای اصلی از جمله شهداد-

نهبنــدان و ریگان-ایرانشــهر و زاهدان-میرجــاوه

همچنــان مســدود اســت .جــاده بنــدر خمیــر -
بندرلنگــه محدوده روســتای کنخ تــا اطالع بعدی

مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین بندرخمیر
 -دژگان  -بندرلنگه انجام میشود.

جــاده چالــوس ،آزاد راه تهــران -شــمال و

همچنیــن بخشهــای دیگــر از مســیرهای کشــور

به دلیل بارندگی مســدود است .جاده چالوس و
آزادراه تهران  -شــمال (مســیر رفت و برگشت) از

ســاعت  23:30پنجشــنبه شب به علت بارندگی

شدید و احتمال نشست آسفالت تا اطالع بعدی

مسدود است و همچنین مسیر هراز با توجه به
ادامه عملیات پاکسازی گل و الی تا اطالع بعدی

بســته شــده و جــاده ســولقان به امامــزاده داوود
(ع) هــم بــه علــت ادامــه پاکســازی ســطح جــاده

مسدود شده است.

برخــی از مســیرهای اســتانهای گیــان،

مازنــدران ،گلســتان ،تهــران ،قــم ،اصفهــان،
یــزد ،چهــار محــال و بختیــاری ،کهکیلویــه و بویــر
احمــد ،فــارس ،کرمــان و بوشــهر درگیــر بــا وزش

بــاد و طوفــان و بارندگــی اســت به همیــن منظور

وزش بــاد شــدید باعــث بروز پدیده گــرد و غبار و
کاهــش میــدان دیــد رانندگان میشــود و احتمال

وقــوع تصادفــات زنجیــرهای را افزایــش میدهــد،
بارندگیهــا باعــث افزایــش لغزندگــی ســطح

جادههــا میشــود و رعایــت ســرعت مطمئنــه و
افزایــش فاصلــه طولــی با خــودرو جلویــی در این
شرایط ضروری است.

محــور هــراز در اســتان تهــران و  6محــوره

شــریانی دیگــر در اســتانهای کرمــان بوشــهر و

سیســتان و بلوچســتان بــه همــراه  10محــور غیر
شــریانی مســدود شــده اســت کــه راهــداران در

سراســر کشــور در آمادهبــاش کامــل قــرار دارنــد
و در حــال بازگشــایی محورهــای مذکور هســتند.
جاده فیروزکوه حدود ســه ســاعت به دلیل وقوع

فاصلــه کمتر از یکســاعت خیابانها و کوچههای

سیل مسدود شده بود ترافیکی سنگینی در این

مســدود شــده بود که ساعت  3بامداد روزجمعه

شــهر یــزد ســیالبی شــدند.با وجــودی کــه هنــوز

محور حدود ســاعت  22روز پنجشــنبه بازگشایی

مســیر مســدود شــده بــود که بــا تــاش نیروهای

همچنان باران در حال باریدن است اما تا همین

یک دستگاه پل هم تخریب شد.

بتوان گفت بیسابقه بوده است.

محور به وقوع پیوست اما با تالش راهداران این

شده است و مشکلی فعال وجود ندارد.

سیل در محور دیهوک ـ راور

بازگشــایی شــد .همچنیــن محــور مــچ بــه یالــرود
امدادی بازگشایی شد اما متاسفانه در این مدت

سیالب در قطعه
آرادان ـ سرخه در محور
بینالمللی تهران ـ مشهد

حوالی نایبند

بر اثر بارش شــدید باران و ســیل پنجشــنبه

شــب منــازل مســکونی روســتای تاریخــی نایبنــد

طبــس تخریــب شــد .همچنیــن باتــاش شــب
گذشــته راهــداران دیهــوک مســیر دیهــوک_راور
حوالی نایبند که بر اثر بارش شدید باران و سیل

مسدود شده بود بازگشایی شد.

انسداد مسیر  10روستا
در استان مازندران

روزپنجشــنبه وقــوع ســیالب از باالدســت

منطقــه بیــن آرادان-ســرخه در  50کیلومتــری
شــهر ســرخه ســبب انســداد مســیر بینالمللــی

میزان بارش به صورت دقیق مشــخص نیســت و
میزان هم در شــهر یزد کم ســابقه و حتی شــاید
آب در بســیاری از نقــاط شــهر یــزد از

پیادهروهــا و جــداول هــم باالتــر آمــده و بــه زیــر

زمین برخی از منازل وارد شــده که خســارتهای

مالی به دنبال داشته است.

دستور وزیر کشور بر بسیج
تمام امکانات برای کمک
به سیلزدگان

تهران-مشــهد در این قطعه شد؛ موضوعی که به
ســرعت بــا تالش نیروهای امــدادی و مردمی و با

حضور میدانی استاندار سمنان برطرف شد.

آبگرفتگی  160منزل مسکونی

وزیر کشور با حضور در محل پل شحنه یزد

از مناطــق ســیل زده بازدیــد کرد .ضمــن بازدید از
این پل آبگرفته ،بر ضرورت بسیج تمام امکانات

محمدی سرپرست مدیریت بحران مازندران

در مناطق مختلف استان بوشهر

برای رفع مشــکالت ناشــی از بارش بســیار شدید

ســیل گفت :مســیر  10روســتا به دلیل آورده در

بارش باران در نقاط مختلف استان بوشهر

در پی بارشهای شــدید پنجشــنبه شب در

حاکــی از ثبــت بیــش از  88میلیمتر بارش باران

مختلــف اســتان ،تاکنــون خســارتهای زیادی به

گــزارش کــورش دهقــان مدیــرکل مدیریــت

نفــر نیــز در میــان ســیالب فــوت کرده اســت ،به

بارشهــای سیلآســا در نقــاط مختلــف اســتان،

آخرین وضع بروز سیالب و بررسی ابعاد مختلف

در حال امدادرسانی و کمک به باز شدن محورها

بیــش از  45میلیمتــر بارندگــی در ســاعات

وی از بازگشــایی همــه محورهای مواصالتی

بارش ســاالنه بوده اســت .این بارشها سبب پر

در تمام محورهای مواصالتی استان جریان دارد.

ســدها و ســیلبندها شــد.در حال حاضر سیالب

آبگرفتگی مســدود بود بازگشــایی شــد و تردد در

بهابــاد ،بافــق ،میبد ،اردکان ،اشــکذر را فراگرفته

مدیــرکل بحران اســتان بوشــهر با اشــاره به

طوری که آب تمام معابر آن را فرا گرفته اســت.

در نقاط مختلف اســتان خاطرنشــان کرد :افزون

آبهــای ســرریز شــده ســیلبندها هســتند تــا

دربــاره آخرین وضع اســتان در پــی بارش باران و

محور فرعی ناتر دلیر شهرستان چالوس مسدود

و روستای واسکول در محاصره سیالب است.

سرپرســت مدیریــت بحران مازنــدران ادامه

داد :در شهرســتان چالوس مســیر کندوان با گل
والی آســیب دیــده و مشــکل بــرای تــردد خــودرو

مسافران وجود دارد.

در شهرســتان کالردشــت تنهــا در بحث آب

شــر بــه دلیــل گل آلــود بــودن آب و جلوگیــری از
آســیب رســاندن بــه تصفیــه خانــه از مــدار خارج

شــده و آبرســانی بــه مــردم بــا ســه دســتگاه

تانکــر  5000لیتــری در حــال انجــام مــی باشــد.
در شهرســتان تنکابــن هــم تخریب دیــواره محور
مســیر ســه هزار گزارش شــده اســت .همچنین
آب گرفتگــی حیــاط منازل منطقــه و همچنین در

این آبگرفتگی دو ســاختمان در حاشــیه رودخانه

اتفــاق افتــاده که یک ســاختمان به دلیل آســیب
زیاد سیالب بخشی از آن تخریب شد.

محمــدی افــزود :در شهرســتان نــور ،محــور

کلیــک بــه تمــرود بــه دلیــل آورده و ریــزش آوار

باران و سیل ناشی از آن شده تاکید کرد.

از روز چهارشــنبه آغــاز شــد که آمار هواشناســی

استان یزد و راهافتادن سیل در این شهر و نقاط

در برخی نقاط استان است.

تاسیســات زیربنایــی زده شــده و متاســفانه یــک

بحران استان بوشهر حاکی است به دنبال وقوع

همین منظور وزیر کشــور روزجمعه برای بررســی

تیمهای عملیاتی و امدادی بهصورت شبانهروزی

آن به استان یزد سفر کرد.

و معابر هستند.

اخیــر اســتان یــزد باریــده کــه فراتــر از میانگیــن

اســتان بوشــهر خبر داد و اظهار کرد :رفت و آمد

شدن ظرفیت سدهای استان و سرریز شدن آب

محــور بوشــهر بــه برازجان و شــیراز که به ســبب

شهرســتانهای تفــت ،مهریــز ،یــزد ،ابرکــوه،

جریان است.

و وضعیــت شــهر یــزد بحرانــی اعــام شــده بــه

رفع مشکالت آبگرفتگی منازل شهری و روستایی

مســئوالن و نیروهــای امــدادی در حــال مدیریــت

بر  160واحد مسکونی که دچار آب گرفتگی شده

کمترین آسیبی به منازل شهر یزد وارد شود.

وزیر بهداشت اعالم کرد :پذیرش همه واکسنهای ایرانی در سفر اربعین
وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی با

اشــاره بــه اینکه تمام واکســنهای ایرانی زائران
اربعیــن مــورد قبــول عراق اســت ،اعــام کرد که
در نشســتی کــه بــا وزیــر بهداشــت و نخســت
وزیــر عــراق داشــتم ،اذعــان داشــتند کــه همــه

واکســنهای تولیــد ایــران را بــه عنــوان واکســن
مجــاز میشناســند بنابرایــن زائــران در ســفر
اربعین مشکلی نخواهند داشت.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه میزان

بهداشــت از اعتبــار خــارج از بیمههــا اســتفاده

تومــان بودجه برای بیماران خاص در نظر گرفته

به ارز آزاد جلوگیری از قاچاق بود به همین دلیل

تصریح کرد :حدود  ۹۶درصد از مردم یک مرحله

که شامل داروهای مکمل و فهرست مشخصی از

منسجم ،هزینههای این بیماران را تامین کنیم.

کنیــم و مابهالتفــاوت قیمتهــا را به بیمه بدهیم

واکسیناسیون در کشورمان در حد باالیی است،

واکســن و  ۸۶درصــد دو مرحلــه از واکســن را

دریافت کردهاند.

وی در ادامــه یکــی از دالیــل موفقیــت در

مکانیــزه هوشــمند و دقیــق در ســامانههای

چهارشــنبه هیــأت دولــت خبــر داد و گفــت :یکی

ارتقــا یابــد .وی افــزود :برای بیمــاران خاص وضع

اجــرای طــرح دارویــار را برخــورداری از سیســتم

کشــورهای مختلــف در مراســم اربعیــن شــرکت

ســامانههای کنترلی ،امکان نظارت بر قیمتهای

اســت کــه در مــدت زمــان باقــی مانــده  ،واکســن

یادآور را تزریق کنند.

طرح دارویار تحت پوشش قرار دارد.

ایــن صنــدوق بــه تصویب رســید و با ایــن مصوبه

وزیــر بهداشــت همچنیــن از تصویــب آییننامــه

بــه گــزارش وبــدا ،بهــرام عیناللهــی افــزود:

میکنند ،توصیه به زائران اربعین کشــورمان این

اقالم دارویی اســت ،از طریق سیســتمی خارج از

عیناللهــی تاکید کرد :در هیأت دولت ،آییننامه
و بودجــهای کــه در نظــر گرفتــه شــده امیدواریم

کنترلی دانســت و گفت :قیمتگذاریها ابتدا در

بــا توجــه بــه ایــن کــه شــمار بســیاری از افــراد از

میکنــد و داروهای مورد نیاز خانههای بهداشــت

و مــا بایــد در قالب صندوق مشــخص و ســاختار

کمیســیون مشترک انجام و سپس با استفاده از

یکسان در همه مناطق کشور فراهم شد.

عیناللهــی همچنیــن دربــاره نقــش حــوزه

بهداشــت در اجــرای طــرح دارویــار گفــت :حــوزه

صنــدوق بیماریهــای خــاص در جلســه روز
از کارهای بزرگ دولت ســیزدهم ،این اســت که

بــرای بیمــاران خــاص ،پوشــش حمایتــی خاصــی
در نظــر گرفته اســت .وزیر بهداشــت با بیان این
کــه بیمــاران خــاص نبایــد دغدغــه هزینــه دارو و

تجهیزات مورد نیازشــان را داشــته باشند ،افزود:
امســال مجلس شورای اســامی ۵ ،هزار میلیارد

خدماترســانی ویــژه به بیمــاران خاص افزایش و
ویژه و خدمات متناســبی برقرار میشــود تا دارو

و تجهیــزات مــورد نیاز خــود را در کمترین زمان و

به آسانترین روش دریافت کنند.

عیناللهــی همچنیــن از ادامه تخصیص ارز

ترجیحــی بــه تجهیــزات و لــوازم مصرفــی پزشــکی
خبر داد و گفت :دلیل اصلی تبدیل ارز ترجیحی

ســعی کردیــم تولیدکننــدگان داخلــی را تشــویق

تا بیمهها به مردم پرداخت کنند و یارانه به طور

مستقیم به مردم داده شود.

وزیر بهداشــت با بیان این که موارد مصرف

تجهیــزات و لــوازم مصرفــی پزشــکی در مراکــز

درمانی کامال مشخص است ،از تداوم اختصاص
ارز ترجیحــی بــه این محصوالت خبر داد و افزود:

در رونــد تخصیــص ارز بــه تجهیــزات پزشــکی
تغییــری ایجــاد نشــده و بــه انــواع لــوازم مصرفی

پزشــکی ماننــد پروتزهــا ،لنزهــای داخــل چشــمی
و حلزونهــای شــنوایی ارز ترجیحــی همچنــان

اختصاص داده میشود.

تسهیالت مسکن روستایی افزایش یابد.

از شــنبه  ۸مــرداد با ابالغ رســمی بانــک مرکزی به

تمامــی بانکهــای عامــل ،ســقف مبلــغ وام نوســازی و

بهســازی واحدهــای مســکونی روســتایی از  ۱۰۰بــه ۲۰۰

میلیــون تومــان افزایش خواهد یافــت و فرآیند دریافت
وام جدیــد در سراســر کشــور بــرای متقاضیــان آغــاز
میشود.

اکبر نیکزاد ـ رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی

بــه نمایندگــی از جامعــه روســتاییان کشــور بــا ابــراز
خرســندی در خصوص تســهیل ایجاد شده در طرحهای
توســعه روســتایی از رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان

برنامه و بودجه تشکر کرد.

حق مسکن دستمزد کارگران
از مالیات معاف شد
ســازمان امور مالیاتــی از معافیت کمک

هزینه مســکن (حق مســکن) که در دستمزد
کارگران وارد می شود خبر داد.

به گزارش مهر ،بر اساس اعالم مدیرکل

نیکــزاد پیــش از این هم گفته بود که بانک مرکزی

دفتــر فنــی و مدیریــت ریســک ســازمان امــور

سود تسهیالت آمادگی پرداخت وام مسکن روستایی را

در دســتمزد کارگران وارد میشــود ،از شــمول

بــه محض دریافت ضمانتنامــه مابهالتفاوت  ۱۳درصد

دارد .شــنیده میشــود که به زودی ضمانتنامه توســط

سازمان برنامه و بودجه صادر خواهد شد.

مالیاتی کمک هزینه مسکن (حق مسکن) که

مالیات معاف است.

گفتنــی اســت بــر اســاس جــزو  ۵بنــد

«الــف» تبصــره  ۱۲قانــون بودجــه امســال،
حق شــغل ،حق شــاغل ،فوقالعاده مدیریت،

فوقالعادههــای مســتمر و غیــر مســتمر و
مواردی از این دســت مشــمول کســر مالیاتی
میشوند.

ایــن در حالــی اســت کــه مــواردی چــون

کمــک هزینــه مهد کودک ،یارانه غــذا ،ایاب و

ذهــاب ،هزینــه مســکن ،کمک هزینــه ورزش
و کمــک هزینــه تلفن همراه مشــمول مالیات
نیستند.

تمهیدات ضدکرونایی ویژه عزاداریهای محرم
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــه

تمهیدات ضدکرونایی برای برگزاری عزاداریهای
ماه محرم را تشــریح و بر لزوم تزریق دز یادآور

واکسن کرونا تاکید کرد.

بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر عبــاس شــیراوژن

دربــاره تمهیــدات ضــد کرونایــی برای ایــام محرم،
گفــت :مجموعــه هیاتهــای مذهبــی همــکاری

خوبــی در مناســبتهای مختلــف بــرای مقابلــه
بــا کرونــا داشــتهاند .برنامههایــی که بــرای محرم

در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا اتخــاذ شــده اســت،
تصمیماتی هســتند که از قبل برای مناسبتهای
قبلی گرفته شده است و همچنان همان روند را

ادامه میدهیم.

وی افــزود :یکــی از مــوارد دربــاره ظرفیــت

اماکــن و برنامههایــی اســت کــه در مــاه محــرم

برگــزار میشــود .اگــر ایــن برنامههــا در فضای باز

باشــد ،مشــکلی از نظــر ظرفیــت نــدارد .در عیــن
حــال توصیه میشــود که مراســمها در اماکن باز
برگــزار شــوند تا هــوا بهراحتــی رفتوآمد داشــته
باشد.

ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــا بیــان

اینکــه رنگبنــدی شــهرها در ظرفیــت برگــزاری
مراســمها اثرگذار اســت ،ادامه داد :در شــهرهای
قرمــز  ۳۰درصــد از فضــا بــرای برگــزاری مراســم

اســتفاده میشــود .این میــزان در مناطق نارنجی
 ۴۰درصد اســت و در شــهر زرد رنگ هم مراســم

با  ۷۰با درصد ظرفیت میتواند برگزار شــود .در

شهرهای آبی نیز محدودیتی وجود ندارد.

وی بــا تکذیــب شــایعه «ممنوعیــت برگزاری

مراسم محرم در مکانهای مسقف»  ،گفت :اگر

مراســم در یک مکان مســقف برگزار شــود ،حتما ً
بایــد تهویه مناســب داشــته باشــد ،فاصلهگذاری
رعایــت شــود و اســتفاده از ماســک نیــز ضــروری
اســت .همچنین مردم باید تزریق واکســن یادآور

را انجــام دهنــد تــا ســطح ایمنــی جامعــه افزایش

پیدا کند.

