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سند تفاهمنامه همکاریهای ایران و عراق امضا شد

گسترش تجارت تهاتری بین ایران و عراق

ایران و عراق در پایان چهارمین اجالس همکاری بین دو
کشور ،تفاهم نامه همکاری های اقتصادی را امضا کردند.
وزیر نیرو در مراسم اختتامیه چهارمین اجالس همکاری
هــای اقتصادی ایران و عراق در محل وزارت نیرو افزود:
این ســند به مســایل مختلــف مورد عالقه دو کشــور
پرداخته است.رضا اردکانیان اضافه کرد :اجالس در مدت
دو روز برپایی ،بحث های بســیار سودمندی را برای دو
طرف بدنبال داشت و پیش بینی میشود منافع دو کشور
را تامین خواهد کرد.وی پیرامون مشــکل اطالع رسانی
به هنگام در بــاره مقررات جدیدی کــه برای صادرات
محصوالت تدوین و اینکار را با مشــکل روبرو ســاخته،
توضیح داد :ایران و عراق برای اختصاص وقت یک ماهه
جلوتر برای آگاهی رسانی در باره این نوع مقررات توافق
کردند.اردکانیــان گفت :کمیته بازرگانــی به عنوان زیر
شاخه این اجالس بزودی تشــکیل جلسه خواهد داد و
نیــز کمیته های صنعت و امورمالــی هم برای پیگیری
مسایل مورد عالقه تشکیل خواهد شد.وزیر نیرو پیرامون
تشکیل جلســه در باره موضوع های آبی مورد عالقه دو
کشور هم توضیح داد :قرار است به زودی با حضور وزیر
منابع آبی عراق در تهران این موضوع پیگیری شود .وی
اضافه کرد :همچنین در این اجالســیه پیشنهاد تسکیل
صندوق سرمایه گذاری مشــترک بین دو کشور مطرح
و مورد حمایت قرار گرفت و امید اســت مســیر خود را
ادامــه دهد.اردکانیان گفت :عــاوه براین ایجاد کریدور
حمل و نقل دریایی و افزایــش تعدادعبور هواپیماهای
عراقی از آســمان ایران توافق های خوبی برای بررســی
درخواست ها انجام شــد.وزیر نیرو از توافق های خوب
در بخش فنــاوری ارتباطات و اطالعات و همکاری های
علمیخبر داد و خاطرنشان ساخت :توافق شد شاخه ای
از دانشــگاه علوم پزشــکی ایران در عراق تاسیس شود.
وی با بیان اینکه چارجوب های مناسبی برای همکاری
های بخش دولت و خصوصی تدوین شد ابراز امیدواری
کرد :کمیته پیگیری این مســایل به زودی اقدام الزم را
به عمل آورد.به گزارش ایرنا« ،رضا اردکانیان» روز ســه
شنبه در نشســت تجاری کمیسیون مشترک همکاری
هــای اقتصادی ایران و عراق افزود :دســتیابی به هدف

ســطح مبادالت تجاری باالی  ۲۰میلیارد دالر ،مستلزم
رفــع موانع گمرکی ،پولی و بانکــی ،حمل و نقل پول و
میدان دادن به بخش خصوصی است.
تاکید وزیر صنعت برای ترسیم نقشه تجارت
 ۲۰میلیارد دالری با عراق
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر ضرورت ترســیم نقشه
راه برای دستیابی به ظرفیت  ۲۰میلیارد دالری تجارت
بین ایران و عراق تاکید کرد و رتبه نخســت این کشور
در صادرات جمهوری اســامیبه همســایگان را یادآور
شــد.بنابر این گزارش«،علیرضا رزمحسینی« در دیدار
«عــاء احمد الجبوری» وزیر تجارت عراق با وی ،افزود:
راهبــرد وزارت صنعــت در حوزه تجــارت بینالمللی
صادرات به  ۱۵کشــور همســایه اســت که  ۷۰درصد
صادرات ایران به این کشــورها در ســال جاری اجرایی
شــد.وی با اعالم اینکه عراق رتبه نخست صادرات ایران
به کشــورهای همســایه را در اختیار دارد ،تاکید کرد:
ایران به دنبال گســترش و تعمیق مراودات تجاری برای
ارتقای سطح صادراتی است.رزمحسینی پیرامون برخی
ظرفیتهای کشــورمان توضیح داد:امروز تولید فوالد به

 ۳۰میلیون تن رسیده ،ظرفیت  ۴۰۰هزار تنی در حوزه
مس پدید آمده و صادرات هشت میلیارد دالری فلزات را
نیز یادآور شــد.وی اضافهکرد  :ایران در آیندهای نزدیک
بــه ظرفیت تولید بیش از  ۵۲میلیون تن فوالد دســت
خواهد یافت و در چهار ســال آینده در حوزه تولید مس
در شــمار  ۱۰کشــور برتر جهان جای خواهد گرفت و
این ظرفیتها ،زمینههای مناســبی برای تعمیق روابط
تجاری میان ایران و عراق است.رزمحســینی همچنین
بر آمادگی کشــورمان برای کشــت فرامرزی در زمینه
گندم ،جــو و ذرت در عراق تاکیدکــرد و افزود :اکنون
با توجه به ظرفیتهای مناســب در حوزه زمین و سطح
قابل کشــت در عراق ،با ایجاد تجارت پایدار و درازمدت
و نیز هماهنگی دســتگاههای مرتبط دو کشور ،میتوان
زمینه ایجاد اشــتغال و توسعه را فراهم آورد که شرکت
بازرگانی دولتی ایران با تعامل و هماهنگی با وزارت جهاد
کشاورزی در این حوزه میتواند سفارشدهنده باشد.وی
همچنین بر تسهیل امور واحدهای تولیدی و شرکتهای
خدمات فنی مهندســی ایــران در عــراق تاکید کرد و
گفت :امروز ایران درحوزه خودروســازی آماده همکاری

برنامهریزی برای تحقق نهضت ساخت داخل در صنعت لوازمخانگی
معــاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با تاکید بر بسترســازی برای تحقق نهضت ســاخت
داخل در صنعت لوازمخانگــی ،گفت :محدودیتهای
بینالمللــی فرصتی در اختیــار قرار داد کــه باید با
اســتفاده از آن تــوان تولید در صنایــع راهبردی را
بیش از پیش افزایش دهیم.به گزارش وزارت صنعت،
معدن و تجارت« ،مهدی صادقینیارکی» در نشســت
بررســی وضعیت زنجیره ارزش صنعت لوازمخانگی با
حضور «علی آقامحمدی» رئیس گروه اقتصادی دفتر
رهبر معظم انقالب و عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام ،خواستار تدوین نقشــه راه برای توسعه صنعت
لوازمخانگی به عنوان یکی از صنایع پیشران در کشور
شــد.وی افزود :سیاســتگذاری در این نشستها بر
توانمندســازی زنجیرهها اعم از زنجیره تولید و ارزش
متمرکز است.صادقینیارکی ادامهداد :ایجاد همکاری
مشــترک و تقســیم کار در بخش تشــکلها ،صنایع
پیشران و دســتگاههای اجرایی ،از جمله رویکردهای
وزارت صنعــت برای توســعه صنعت لــوازم خانگی
عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید علت قطعیهای اخیر
بــرق را باید در عوامل مختلف جســت و جــو کرد و این
اتفاق یک علت واحــد ندارد.حمیدرضا صالحی در گفت و
گو با ایسنا ،اظهار کرد :ایران امسال ،سال خاصی را تجربه
کرد .از سویی تحریمهای همه جانبه آمریکا همچنان فعال
بودند و از ســوی دیگر با شــیوع کرونا ،وضعیت جامعه به
شــکل جدی تغییر کرد .یکی از اصلیترین این تغییرات
خود را در آلودگی هوای شــهرهای بزرگ و اوج گیری آن
نشان داد.به گفته وی ،مردم در ماههای گذشته با توجه به
کرونا از وســایل حمل و نقل عمومیکمتر استفاده کردند
و با خودرو شــخصی تردد میکنند که این امر خود را در
افزایش جدی ترافیک شهری نشان میدهد.
در چنیــن فضایی دولت میتواند با تعطیل کردن چند
روزه ،اجــازه نفس تازه کردن به هوای شــهر را بدهد اما
موضوع مدیریت انرژی و قطعی برق بحثی جدا از شــرایط
فعلی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاســخ به این سوال که آیا
صادرات برق به کشــورهای همسایه ،عامل خاموشیهای
اخیر بوده ،بیان کــرد :در متن قراردادهای صادراتی ایران
قید میشــود که محصولی مانند برق تنها در شــرایطی
صادر میشــود که نیاز داخلی تامین شده و نگرانی درباره
آن وجود نداشته باشــد .از سوی دیگر میزان مصرف برق
داخلی ایران در زمستان نسبت به تابستان به حدودا نصف
کاهش پیدا میکند و شــبکه برق اساســا مشــکلی برای
تامین نیازهای کشور در فصل سرد ندارد.صالحی با اشاره
به مصرف ســوخت نیروگاهها ،گفت :احتماال باید یکی از
عوامل اصلی مشکالت اخیر را در همین حوزه جست و جو
کرد .با توجه به اینکه نیروگاهها برای ســوخت خود از گاز
استفاده میکنند و در زمستان مصرف گاز شهری به شدت
افزایش پیدا میکند ،تامین ســوخت موردنیاز نیروگاهها با

اســت.وی با تاکید بر تجمیع تقاضــا در کل زنجیره،
بیانداشــت :درصدد هستیم با همکاری صاحبنظران
صنعــت لوازمخانگــی و با توجــه به پتانســیلها و
ظرفیتهای موجود در این بخش ،نقشهراه مشخصی
برای حداکثرســازی تولید و صــادرات در این صنعت
تدوین شود.معاون امور صنایع وزارت صنعت تاکیدکرد:
باید مســیر منســجمیطراحی شــود و نگاه تامین و
لجســتیک مشترک در این صنعت شــکل بگیرد.وی
افزود :پیشتازان این صنعت باید در قالب مجموعهای
منسجم ،برنامههای توسعهای در حوزه توسعه ساخت
داخل ،توســعه برند ،نوآوری رســوخ فناوری و دانش
فنی و غیره طراحــی کنند.صادقینیارکی تصریحکرد:
«جهش تولید» در انواع لوازم خانگی با رعایت الزامها
و استانداردهای مصرف انرژی و زیستمحیطی ،توسعه
صادرات برخی لوازمخانگی به کشــورهای همجوار و
توازن و پایداری نســبی زنجیره تامین در این صنعت
متناسب با شرایط موجود ،از جمله اهدافی است که در
این برنامه اجرایی دنبال میشود.

عضو اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

سه علت اصلی قطعی اخیر برق
مشکل و محدودیت مواجه شده است.وی ادامه داد :در این
مســیر ،به نظر میرســد برای چند روز موضوع جایگزین
کردن گاز با دیگر ســوختها مانند مازوت نیز مطرح شد
کــه با توجه به آالیندگی باالی آن به کنار رفت و در فصل
سرما با توجه به اولویت داشتن تامین گاز خانهها نسبت به
برق ،به نظر دولت حکم به خاموشی داده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نیاز تعداد زیادی از
نیروگاههای ایران به نوسازی و حرکت به سمت شیوههای
مــدرن اظهار کرد :عامل دومیکــه در به وجود آمدن این
شــرایط تاثیر داشــته همین موضوع جاماندن از نوسازی
است .در برجام بنا بود چند نیروگاه ایران نوسازی و مدرن
سازی شوند اما در عمل ،تنها یکی از آنها نوسازی شد و از
ایــن رو نیروگاههای فعلی چه از نظر عملکرد و چه از نظر
ظرفیت و چه از نظر تولید مازوت شــرایط مطلوبی ندارند.
صالحی مشکالت موجود در حوزه سیاست گذاری را دیگر
عامل تاثیر گذار بر مشــکالت اخیر دانست و توضیح داد:
در برنامههای توســعه قبل ،موضوع افزایش پلکانی قیمت
ســوخت و انرژی مطرح شــده بود اما بعدها دولتها این
امر را متوقف کردند که امروز نتیجه خود را افزایش جدی
مصرف انرژی نشان داده است.
اینکه ما  ۱۶درصد افزایش مصرف انرژی داشته باشیم
و قیمت عامل تاثیرگذاری در کاهش مصرف نباشد ،قطعا
مشکل ساز است .البته باید این را در نظر گرفت که اساسا
مشوقی برای افرادی که قصد دارند انرژی کمتری مصرف
کنند یا خانههایشــان را با شیوه های مدرن ساخته و گاز
کمتری مصرف میکنند نیز در نظر گرفته نشــده و همین

و یا ایجاد شــرکت مشــترک در عراق و سرمایهگذاری
مشترک اســت.وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین
تسویه مطالبات کشــورمان در بانکهای عراقی بوسیله
حواله یا تهاتر را مورد تاکید قرارداد و خواستار همکاری
عراق در این حوزه شد.رزمحسینی با اعالم اینکه وزارت
صنعــت ظرفیت چندین میلیارد دالری برای صادرات را
دراختیار دارد و افزود :کمیته مشترک با مشارکت بخش
خصوصی دو کشــور ایجاد شود و به عنوان دو وزارتخانه
مســیر و حضور دو کشــور را در حوزه مراودات تجاری
فراهم سازیم.
گسترش تجارت تهاتری بین ایران و عراق
همچنیــن وزیر تجارت عراق در دیــدار با وزیر صنعت،
معــدن و تجارت کشــورمان بر گســترش مــراودات و
مناســبات تجاری بهویژه در حوزه تجارت تهاتری تاکید
کرد«.عال احمد الجبوری» افزود :از دو ســال گذشته در
حــوزه گندم و جــو در حال خودکفایی هســتیم و این
زمینهها برای تعمیق روابط تجــاری میتواند مثمرثمر
باشــند.وی با تاکید بر ضرورت برگزاری نمایشــگاههای
مختلــف برای ارائــه محصوالت به صورت مســتقیم و
بدون واسطه با همکاری شــرکت سهامینمایشگاههای
بینالمللی ایران ،گفت :تراز تجاری دو کشــور باالســت
که زمینه مســاعدی بــرای تامین منافع دو کشــور به
شــمار میرود.الجبوری خاطر نشــانکرد :عراق پس از
چین ،کشــور دوم در تجارت با ایران است.وزیر تجارت
عراق با اشــاره به شیوع ویروس کووید  ۱۹و تاثیر آن بر
کســبوکارها و اقتصاد جهانی ،تاکیدکرد :برای ارتقای
مبادالت ،همکاریهای منطقهای ضرورت دارد و توسعه
روابط تجاری در آینده مد نظر اســت.الجبوری با اشاره
به برگزاری دوره چهارم کمیسیون مشترک دو کشور با
حضور موثر بخش خصوصی در کنار دولت ،بیانداشت:
در این تقســیم نقش ،بر وجــود و ارتقاء فعالیت بخش
خصوصی توانمند تمرکز شــده اســت.به گزارش ایرنا،
ارزش کل صادرات ایران به عراق در  ۹ماهه امسال۲۰ ،
میلیون تن به ارزش پنج میلیــارد و  ۹۰۰میلیون دالر
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش هفت
درصدی وزنی را نشان میدهد.

قیمت موبایل تا  ۱۵درصد کاهش یافت
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم
جانبــی از کاهش  ۱۲تا  ۲۰درصــدی انواع موبایل در
روزهای اخیر خبــر داد و گفت که این کاهش قیمت
باید در ســایر کاالهای الکترونیکی از جمله تبلت هم
رخ دهد .نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امســال از ۳۲
هزار تومان گذشــت ،اما حاال حدودا در کانال  ٢٤هزار
تومان اســت .با جهش نرخ ارز قیمت بسیاری از کاالها
از جمله موبایل افزایش یافت و طبیعتا با کاهش قیمت
دالر مردم منتظر کاهش قیمت کاالهایی هســتند که
به بهانه نرخ ارز گران شــده اســت .در رابطه با قیمت
تلفن همــراه ،واردکنندگان معتقدند که اکنون معادل
کاهش نرخ ارز قیمت موبایل کاهش پیدا کرده اســت.
در این رابطــه محمدرضا عالیان ،ســخنگوی انجمن
واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در مهرماه همزمان
با کاهش عرضه موبایل بــه دلیل محدودیت واردات و
عدم تخصیص ارز و افزایش تقاضا در پی آموزش آنالین
افراد منجر به افزایش قیمت موبایل شــد ،اظهار کرد:

موضوع باعث میشود در زمانی که مصرف باال رود ،دولت
برای تامین نیازها با مشــکل مواجه شود.به گزارش ایسنا،
در روزهای گذشــته با افزایش دوباره میــزان آلودگی در
شهرهای بزرگ مانند تهران ،موضوع مصرف سوختهایی
مانند مازوت در نیروگاهها مطرح شد و هرچند دولت اعالم
کرد که الاقل نیروگاههای اطراف پایتخت از این ســوخت
اســتفاده نمیکنند اما همچنان راهکاری نیز برای کاهش
آلودگی پیدا نشده است.همزمان با توجه به محدودیت در
تامین ســوخت نیروگاهها در روزهای گذشته قطعی برق
در تهران گزارش شــده بود که البته وزارت نیرو از برطرف
شدن مشکل در این حوزه خبر داده است.

منتظر خاموشی در روزهای آینده باشیم؟

ســخنگوی صنعت برق کشور گفت :اگر مردم تنها ۱۰
درصد در مصرف برق و گاز صرفه جویی داشــته باشــند
دیگر شاهد خاموشی نخواهیم بود و خط قرمز صنعت برق
عدم اعمال خاموشی برنامه ریزی شده به بخش خانگی و
بیمارستان ها است.مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو
با ایسنا ،با بیان اینکه علی رغم همکاری های وزارت نفت
در تامین گاز ،نیروگاه ها به دلیل افزایش مصرف برق و گاز
در بخش خانگی و تجــاری با محدودیت هایی در تامین
ســوخت مواجه شــدند ،اظهار کرد :علت اینکه نتوانستیم
خاموشــی برق را اطالع رسانی کنیم این بود که خاموشی
ها مقطعی و غیر قابل پیش بینی بودند.
رجبی مشــهدی افزود :اگر مشترکان در مصرف برق و
گاز صرفه جویی داشته باشند مشکل حل خواهد شد.وی
با بیان اینکه مشــترکان میتوانند تنها با  ۱۰درصد صرفه

البته عمــده افزایش قیمت مربوط به نرخ دالر بود ،اما
از یک ماه قبل هم روند تخصیص ارز بهبود پیدا کرد و
هم نرخ دالر کاهشی شد و به کانال  ۲۶هزار تومان وارد
شد که در مجموع انتظار میرفت قیمت موبایل هم به
همان نســبت کاهش پیدا کند ،اما کاالهایی که از ارز
 ۲۶هزار تومانی استفاده کردند تازه به کشور وارد شدند.
بنابراین به گفته وی در حال حاضر شاهد کاهش  ۱۲تا
 ۱۵درصدی قیمت عمده موبایلها و کاهش حتی ۲۰
درصدی قیمت ،یعنی کاهش حدود  ۱۲میلیون تومانی
موبایلهای گرانتر مثــل آیفون  ۱۲پرومکس در بازار
هســتیم .البته قیمت این مدل آیفون در روزهای اول
واردات به  ۷۰میلیون تومان هم رسید که بخش زیادی
از آن حباب بود.
عالیان با بیان اینکه طی شش ماهه اخیر هیچ وقت
قیمت موبایل تا این کاهش نداشــته ،از پیشی گرفتن
عرضه از تقاضای موبایل خبر داد و گفت که رقابت بین
شــرکتهای واردکننده در این شرایط باعث شده آنها
محصول خود را با حداقل سود عرضه کنند.
جویی و ایجاد راهکارهای ســاده در گذر از این شــرایط
همکاری داشــته باشــند ،تصریح کرد :خامــوش کردن
روشنایی های غیر ضروری و مواردی از این قبیل میتواند
در صرفه جویی سوخت به ما کمک کند.سخنگوی صنعت
برق کشــور با بیان اینکه هدف صنعت بــرق عدم اعمال
خاموشــی به بخش خانگی است ،گفت :این اتفاق اجتناب
ناپذیر بود و در تهران و برخی از مناطق کشور محدودیت
هایی اعمال شد.رجبی مشــهدی با بیان اینکه خط قرمز
ما عدم خاموشــی به بخش خانگی و مراکز حساس نظیر
بیمارســتان هاســت و در عین حال از مردم میخواهیم
صرفه جویی کنند ،اظهار کرد :برای عبور از این شــرایط
برنامه هایی برای محدودیت مشــترکان پر مصرف در نظر
گرفته شده است.
وی بــا بیان اینکه در این مدت رمزارزهای غیر مجاز را
شناســایی میکنیم و با آن ها برخورد جدی خواهیم کرد،
گفت :در مجموع باید گفت که تعداد اســتخراج کنندگان
رمز ارز چندان نیست و اگرچه تاثیر چندانی در این شرایط
ندارند ولی حتما محدود خواهند شد.ســخنگوی صنعت
برق کشــور با بیان اینکه مردم با کاهش مصرف گاز و برق
به ما کمک کنند اظهار کرد :تالش ما رفع شــرایط فعلی
است و اکنون نیازمند همکاری مردم برای حل این مساله
هستیم .رجبی مشهدی با بیان اینکه در شرایط فعلی ۲۰
هزار مگاوات از ظرفیت فعلی نیروگاه ها به دلیل عدم نیاز
و یا تعمیرات خارج از ســرویس اســت ،گفت :در صنعت
برق سوخت گاز و گازوییل را تبدیل به برق میکنیم و اگر
مردم صرفه جویی داشته باشند میتوانیم سوخت بیشتری
دریافت و برق تولید کنیم.
به گفته وی هیچ بنایی بر ادامه خاموشــی ها نیست و
تمام تالش ما رفع خاموشیهای فعلی است و امیدواریم با
همکاری مردم این مشکل حل شود.

گزارش

خرید و فروش خودرو در بازار این روزها
در بحــث خرید و فروش خودرو ،چند نکته حائز اهمیت اســت .اول اینکه
خودرو مورد نظر صفر باشــد یا کار کرده ،دو اینکه قیمت دقیق خودرو در بازار
چقدر اســت .در نهایت ،اطالع از مشخصات و جزئیات فنی خودرومهم به شمار
میرود.در مواقعی که قصد خرید خودرو داریم ،اطالع از مشخصات فنی اتومبیل
مــورد نظر نیز از چند نظر اهمیت دارد .یک اینکه ،به انتخاب دقیقتر ما کمک
میکند .بدون شــک علم به مشــخصات موتور یک خودرو ،بازده آن ،امکانات
و شــرایط ایمنیاش میتواند ما را به ســمت هدف هدایت کند .به این ترتیب
میتوانیم بر طبق اولیتها و عالیقمان به انتخاب بپردازیم.
همچنین ،اگر قصد خرید خودرویی کارکرده را داشته باشیماز عملکرد دقیق
و خصوصیات آن مطلع شــده ،خواهیم دانســت که بایــد از خودرو چه توقعی
داشت.اطالع همزمان از قیمت و مشــخصات نیز برآوردی کلی از ارزش خرید
خــودرو در اختیار ما قرار خواهد داد .اینکه حاضر هســتیم برای یک خودرو با
مشخصات مطرح شده ،مقدار مبلغ مشخص شده را بپردازیم و یا اینکه ترجیح
میدهیم بررسیهای بیشتری داشته باشیم .در این مواقع دسترسی به سامانهای
با اطالعات و اخبار دقیق بسیار کار گشا است.این روزها که بازار خودرو شرایطی
آشفته و غیرقابل اعتماد دارد ،خرید و فروش خودرو به کاری سخت و حساس
تبدیل شده است .به طوری که اطالع از قیمت دقیق خودروهای صفر نیز نوعی

دغدغه محســوب میشود .چرا که قیمتها بعضا هر روزه و یا حتی روزی چند
بار تغییر میکند .بنابراین اطالع از قیمت لحظهای خودرو هنگام خرید و فروش
امری ضروری به نظر میرســد .اما این اطالع را نمیتوان از هر منبع و ماخذی
کســب کرد.در این شرایط متاسفانه دالالن و سودجویان عرصه را برای جوالن
دادن مناســب یافته و به راحتی اقدام به فریب دادن هموطنان خود میکنند.
بنابراین باید قیمت را از مرجعی معتبر و قابل اعتماد به دست آورد .در این مواقع
میتوان از امکانی که درقیمت روز خودرو  divarفراهم آمده استفاده کرد .این
ســامانه که هر روزه و بعضا هر لحظه قیمت انواع خودروی صفر بازار را به روز
رسانی میکند ،به راهگشــایی در شرایط بغرنج فعلی تبدیل شده است و راه را
بر سودجویی دالالن بسته است.در مواقعی نیز نیاز به قیمتگذاری بر خودروی
کارکرده خود داریم و یا خودرویی کارکرده را برای خرید انتخاب کردهایم .قابل
حدس اســت در شرایطی که خودروهای صفر قیمتی ثابت و مشخص ندارند و
بازارشان سردرگم و بینظم است ،وضعیت قیمتگذاری خودروهای کارکرده چه
اوضاعی خواهد داشت.
در واقع ،این روزها برای خرید یا فروش خودروی کارکرده هوشــیاری تنها
نیز کافی نیست .باید دقیق ،اصولی و معتبر عمل کرد .بدون صرف توجه کافی،
ممکن اســت خودرویی را میلیونها تومان ارزانتر بفروشیم یا گرانتر بخریم و
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ضرری جبران ناپذیر را متحمل گردیم .بنابراین استفاده از یک منبع معتبر در
این مواقع ضروریتر نیز به نظر میرســد.برای محاسبه قیمت خودرو کارکرده
دیوار امکانات و خدمات آنالینی را فراهم آورده است که میتواند حالل مشکالت
باشد .این ســامانه با دقت ،قیمت خودروهای کارکرده را با توجه به مدل ،سال
ســاخت ،کارکرد و وضعیت سالمت آنها محاسبه کرده و در اختیار درخواست
کننده قرار میدهد.اما این روزها در اختیار داشتن اطالعات دقیق خودرو نیز از
ضروریات خرید و فروش در این بازار اســت .با پیشــرفت تکنولوژی و نفوذ علم
در تمامیزمینهها ،از جمله صنعت خودروسازی ،دیگر خریداران و فروشندگان
با یک دور پشــت فرمان خودرو نشســتن یا اتکا به شنیدههای دوست و آشنا
تصمیم به خرید یک خودرو نمیگیرند .امروزه ،اطالع از مشــخصات موتور یک
خــودرو ،بازده و عملکرد فنیاش ،جزئیات جعبه دنده ،ابعاد بدنه و خصوصیاتی
از این دســت پیش از انتخاب اهمیت بسیاری دارد .دستیابی به این اطالعات
نیز نیاز به منبعی موثق دارد.در ســالهای اخیر برخی منابع و مراکز اینترنتی
اقــدام به ارائه چنین اطالعاتی کردهاند ،اما متاســفانه معموال کامل ،صحیح و
دقیق نیستند .اما امکان بررسی تخصصی انواع خودرو در دیوار به شکلی دقیق
و کامل فراهم آمده است .به این ترتیب که میتوان به کمک این امکانات جدید
دیوار ،از مشــخصات صحیح و موثق فنی هر خودرو ،تحلیل و بررسی درباره آن
و حتــی تجربه رانندگیاش آگاهی یافت .به این ترتیــب ،دیوار تالش کرده تا
تمامیمعضالت این روزهای خرید و فروش خودرو را مرتفع ساخته دردسرهای
این کار را آسان کند.

رشد  ۴۳درصدی دام سبک پروار شده در پاییز ۹۹

تعداد دام ســبک پروار شده در فصل پاییز نســبت به پاییز سال گذشته ۴۳
درصد افزایش یافته اســت.به گزارش مرکز آمار ایران ،تعداد دام سبک موجود
در در دامداریهای کشور را اعالم کرد .نتایج طرح آمارگیری اندازهگیری تعداد
و تولیدات دام ســبک در فصل پاییز  ١٣٩٩نشان میدهد که تعداد دام سبک
موجود در دامداریهای کشور و تعداد دام سبک پروار شده در این فصل نسبت
به پاییز سال قبل ،بهترتیب  ١٢درصد و  ٤٣درصد افزایش یافته است.بر اساس
نتایج این طرح ،تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» موجود در دامداریهای
کشور در آذر ماه  ١٣٩٩بهترتیب  ۴۶.۶و  ١٦.٧میلیون رأس بوده است که نسبت
به زمان مشابه فصل قبل ،بهترتیب  ۸.۳درصد و  ٩درصد افزایش داشته است.
طبق یافتههای دیگر این طرح آمارگیری در فصل پاییز سالجاری ،تعداد ۳.۹
میلیون رأس گوسفند و بره و  ۱.۱میلیون رأس بز و بزغاله توسط دامداریهای
کشور پروار شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب  ۲۹.۹درصد
و  ٣٢.٤درصد افزایش داشته است.

گمرکات تهران تجمیع میشود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت :گمرکات استان به منظور
تسریع در ترخیص و صادرات ،تجمیع و در منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی
امام خمینی(ره) مســتقر میشود.حشمت اهلل عسگری در گفت و گو با ایرنا با
اشــاره به اینکه در استان تهران یکی از مشکالت پراکندگی گمرکات است به
گونه ای که یک گمرک در غرب و یک گمرک در فرودگاه است که صادرات و
ترخیص در آنها انجام میشود ،گفت :تجمیع گمرکات تهران جهت به حداقل
رســاندن متقاضیان در ترخیص و اظهار و صادرات انجام میگیرد.عسگری به
نشست خود با رییس گمرک ایران برای مدیریت این موضوع اشاره کرد و اظهار
داشــت :همه خدمات گمرک تهران الکترونیکی نیست و بخش عمده رویت و
اظهار همچنان حضوری انجام میشود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
تهران گفت :در همین حال شهر فرودگاهی امام خمینی وجود دارد که در آن
زیرســاخت ها آماده و گمرک در آن مستقر اســت اما در حداقل ظرفیت کار
میکند.وی خاطر نشان کرد :برای اینکه گمرک بتواند از ظرفیت منطقه آزاد ۲
هزار و  ۵۰۰هکتاری شهر فرودگاهی امام خمینی استفاده کند ،زیرساخت های
آن کامل میشود.

جریمه در انتظار متخلفان کرونایی با کد ملی

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به جریمه و برخورد بدون اغماض با متخلفان
کرونایی در بخشهای مختلف حملونقل گفت :الیههای نظارتی با اســتفاده
از پروتکلهای بهداشــتی تعریف شده تا هر فردی از جمله اشخاص حقیقی و
حقوقی مرتکب تخلفی در زمینه رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی مقابله با
کرونا شد ،از طریق کارت ملی جریمه شود.محمد اسالمیدر گفتوگو با ایسنا
درباره ســاختار نظارت در زمینه رعایت کردن پروتکلهای بهداشتی مقابله با
کرونــا در بخشهای مختلف حملونقل ،اظهار کــرد :نظارت به صورت جدی
و مســتمری در همه بخشهای حمل و نقل جــادهای ،ریلی ،دریایی و هوایی
وجود دارد و مســلما با کســانی که در این حوزهها مرتکب تخلف و جرائم در
زمینه پروتکلهای کرونایی شوند ،برخورد خواهدد شد.وی افزود :شیوه و نحوه
برخوردها و جرایم متناسب با آن نیز در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
برای هر تخلف و هر بخش مشــخص شده است.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:
بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا جرایم برای افراد حقیقی و حقوقی از
طریق کد ملی اخذ میشود و این موارد مصوب و ساز و کارهای آن مشخص
شده است .یعنی اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی در زمینه رعایت نکردن
پروتکلهــای ابالغی مقابله با کرونا مرتکب شــود از طریق کارت ملیاش او را
جریمه خواهند کرد.

حضور راهکارهای سازمانی ایرانسل
درنمایشگاه تراکنش ایران

سازمانی ایرانسل به عنوان اسپانسر دیجیتال در ششمین دوره نمایشگاه تراکنش
ایــران ( ،)ITEکه از مهمترین رویدادهــای فناوریهای مالی ایرانبا محوریت
اکوسیســتم بانکداری و پرداخت دیجیتال اســت ،حمایت میکند.به گزارش
روابطعمومیایرانسل ،این رویداد بزرگ که با توجه به شرایط کنونیاز صبح امروز
با حضور مدیران ارشد شبکه بانکی و اقتصادی کشورهمزمان به صورت حضوری
و مجازی به صورت رسمیفعالیت خود را در هتل اسپیناس پاالس آغاز کردبه
بررســی تأثیر فناوریهای دیجیتال در صنعــت مالی و ظهور مدلهای جدید
کســب و کار میپردازد.ایرانســل این رویداد را به صورت زنده از طریق پلتفرم
«لنز» پوشش میدهد و با ارائه اینترنت و پلتفرم دانا پالس ،حمایت دیجیتال از
این رویداد را هم برعهده دارد.
بورس

افت  ۳۰هزار واحدی شاخص بورس
در آخرین روز معامالتی هفته

شاخص کل در بازار بورس روز چهارشنبه ۳۰هزار و  ۸۴۳واحد افت داشت که
در نهایت این شــاخص به عدد یک میلیون و  ۲۲۹هزار واحد رسید.به گزارش
ایرنا ،در معامالت دیروز بیش از  ۱۰میلیارد و  ۸۹۲میلیون ســهم ،حق تقدم و
اوراق بهادار به ارزش  ۱۰۲هزار و  ۴۹۸میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین
شــاخص کل (هم وزن) با هشت هزار و  ۴۰۶واحد کاهش به  ۴۵۴هزار و ۷۸۵
واحد و شــاخص قیمت (هم وزن) با پنج هزار و  ۵۰۱واحد افت به  ۲۹۷هزار و
 ۵۸۴واحد رسیدند.شــاخص بازار اول  ۲۶هزار و  ۱۸واحد و شاخص بازار دوم
 ۵۰هزار و  ۳۰۸واحد کاهش داشــت .عالوه بر این در بین تمامینمادها ،نماد
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک هزار و  ۴۴۶واحد ،شرکت
ارتباطات سیار ایران (همراه) با  ۲۶۰واحد ،شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
(تیپیکو) با  ۹۹واحد ،آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن) با  ۹۳واحد ،شرکت
سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) با  ۹۱واحد ،گروه مپنا (بمپنا) با  ۷۰واحد،
مس شــهید باهنر (فباهنر) با  ۶۸واحد و داده گستر عصر نوین های وب (های
وب) با  ۶۷واحد بیشــترین تاثیر مثبت را بر شــاخص کل داشتند.برپایه این
گزارش روزگذشته نماد صنایع پتروشــیمیخلیج فارس (فارس) با سه هزار و
 ۶۰۴واحد ،ملی صنایع مس ایران (فملی) با دو هزار و  ۴۶۱واحد ،فوالد مبارکه
اصفهــان (فوالد) با دو هزار و  ۴۱۴واحد ،بانک ملــت (وبملت) با  ۸۸۴واحدو
پاالیش نفت تهران (شتران) با  ۷۳۴واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
آگهی پذیره نویسی سهام شركت صدف سپید خراسان (سهامیخاص)
به شماره ثبت  21014و شناسه ملي 10380365123

باتوجه به جلســه مجمع عمومیفوق العاده مورخ  1399/09/08افزایش ســرمایه شــرکت از مبلغ
 6/000/000ریال به  306/000/000و افزایش تعداد ســهام از  60ســهم  100/000ریالی بانام به 3060
ســهم  100/000ریالی بانام از طریق واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفته اســت .بدین وســیله به کلیه
سهامداران محترم شرکت مهلت داده میشود ظرف مدت  60روز از تاریخ انتشار آگهی جهت پذیره نویسی
ســهام جدید به بانک تجارت شعبه طبرسی مراجعه و مبلغ افزایش ســرمایه یافته را به حساب سپرده
مخصوص به شــماره  408118867واریز نمایند عدم مراجعه در مهلــت مقرر به منزله انصراف از پذیره
نویســی بوده و حق تقدم در پذیره نویسی به سهامدار دیگر واگذار خواهد گردید برای سهام جدید امتیاز
خاصی در نظر گرفته نشده است مبلغ اسمیسهام همان مبلغ اولیه  100/000ريال میباشد.

هیات مدیره شرکت

اعالم مفقودی
برگ ســبز خودروی سواری تیبا سفید رنگ به شماره
موتور  M15/8363895و شــماره شناســایی شناسه
 NAS811100G5731266و شــماره پــاک ایران
165-86ب  78مدل 1395به نام منصور باج زهی مفقود
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اعالم مفقودی
برگ سبز ســواری پراید  131 EXرنگ نوک مدادی
متالیک مدل  1392شــماره موتور  4869680شــماره
شناسایی ) NAS411100D3601550 (VINشماره
پالک ایران 662-86ب  29متعلق به اکرم صحفی مفقود
گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

