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E c o n o m y
وزير نيرو:

حذف قبوض به معناي
افزايش تعرفه نيست

وزير نيرو با اشاره به شايعاتي در مورد افزايش تعرفه برق در پي حذف قبوض ،گفت:
حذف قبوض کاغذي به هيچ وجه به معناي حتي يک ريال افزايش تعرفه نيست
و هر هموطني که اطالعات مستندي در اين حوزه دارد به دفتر من اطالع دهد تا
شخصا پيگيري کنم.به گزارش تسنيم،رضا اردکانيان ،وزير نيرو در حاشيه مراسم
افتتاح سه پروژه برق تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت :پويش سراسري
«الف-ب-ايران » در نيمه مهرماه آغاز شده و به معناي آغاز بهرهبرداري از طرحهاي
بزرگ زيرساختي در صنعت آب و برق تا پايان سال در  31استان است.وي ادامه
داد :با اين پويش مردم در جريان افتتاح پروژهها قرار ميگيرند و در اين شرايط
که کشور در تحريم قرار دارد امنيت خاطري براي مردم در اين حوزه که وقفهاي
در چرخه توسعه کشور ايجاد نشده ،حاصل خواهد شد.اردکانيان با بيان اينکه
پويش مذکور در تهران آغاز شده ،گفت :سه پروژه برقي در تهران با سرمايهاي بالغ
بر  105ميليارد تومان افتتاح شد و اطمينان بيشتري را از ارائه برق پايدار براي
شهروندان تهران فراهم کرد.وزير نيرو با بيان اينکه تا پايان سال 227 ،طرح بزرگ
با سرمايهگذاري حدود  33هزار ميليارد تومان به ثمر ميرسد ،افزود :اين پروژهها
درهمهاستانهايکشوروجوددارند.ويدرادامهدربارهجزئياتافتتاح227پروژه
مذکور توضيح داد :هر  20روز يک واحد نيروگاهي ،هر  45روز يک تصفيهخانه
فاضالب ،هر يک ماه يک تصفيهخانه آب به مدار بهرهبرداري ميرسد .همچنين
هر هفته ،حداقل سه روستا به شبکه آبرساني پايدار متصل ميشوند و  300مگاوات
نيروگاه تجديدپذير که عمدتا خورشيدي هستند وارد مدار خواهند شد که باعث
صرفهجويي عظيمي در مصرف سوخت طبيعي در کشور ميشود.

رئيس سازمان استاندارد :

هفته آينده خودروهاي غي راستاندارد
معرفيم يشوند

رئيس سازمان استاندارد گفت :دوشنبه هفته آينده تکليف خودروهايي
که بايد توليدشان ادامه پيدا کند ،دچار تغييرات بشوند و يا توليدشان
متوقف شود مشخص ميشود.به گزارش تسنيم ،نيره پيروزبخت درباره
آخرين وضعيت گزارش رعايت استانداردهاي 85گانه صنعت خودرو
گفت :تغييري در استانداردهاي 85گانه خودرو نداشتهايم و بررسيهاي
جديد از دي ماه  98انجام ميشود ،ولي در فرآيندها تغييراتي داشتهايم.
وي درباره تغيير فرآيندها گفت :در اسفند سال  97در جلسه شورايعالي
استاندارد مقرر شده بود که گزارشهاي وزارت صمت و خودروسازها
درباره خودروهاي غيراستاندارد را بگيريم و جمعبندي کنيم تا امسال در
شورايعالي استاندارد بررسي و جمعبندي شود.پيروزبخت گفت :جلسه
هفته آينده ( 22مهر  )98شورايعالي استاندارد با حضور مسئوالن وزارت
صمت و انجمن خودروسازان تشکيل ميشود و چنانچه خودرويي نتواند
مهر تأييد استانداردهاي 85گانه صنعت خودرو را بگيرد در ادامه توليد
آن بازنگري خواهد شد.وي تصريح کرد :مقرر شده در جلسه هفته آينده
خودروهاي غيراستاندارد تعيين تکليف و اعالم شود.وي در پاسخ به اين
سؤالکهآيااينبارهمفشارخودروسازانمنجربهتغييرتصميماتميشود
يا نه ،گفت :سازمان ملي استاندارد در سالهاي گذشته هم کوتاه نيامده
چون سالمت و ايمني مردم مطرح است و اين بار هم کوتاه نميآيد.

يک مقام مسئول در وزارت صمت:

ايده راهاندازي زنجيره ارزش
کارخانهسازي را دنبال م يکنيم

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در گفت و گو با «رسالت» :

بازارعراق،تاجرايرانيراميخواند
| گروه اقتصادي|
عراق و ايران دو کشور برادر و همسايه ،جزء
نزديکترين شرکاي تجاري و استراتژيک يکديگر
محسوب ميشوند .عراق پس از سالها درگيري
و از بين رفتن زيرساختهاي آن ،به بازار مناسبي
براي صادرات کاالهاي صنعتي و غير صنعتي کشور
ما تبديلشده است .کشورهاي همسايه همواره
ميتوانند بازار مناسبي براي تبادالت تجاري ميان
يکديگر باشند و حال عراق اين پتانسيل و ظرفيت
را دارد تا به صادرات ايران رونق بيشتري ببخشد و
اين هوشمندي تاجران و سياستگذاران اقتصادي را
ميطلبدتاباتسهيلشرايطبازارهاياينکشورخسته
از جنگ را احاطه کنند.
سيد حميد حسيني دبير کل اتاق مشترک بازرگاني
ايران و عراق با اشاره به پتانسيل و ظرفيت مبادالت
تجاري ميان ايران و عراق گفت« :عراق در سالهاي
اخير درگير جنگ بود و بيشتر زيرساختهاي آن از
بينرفتهاستبهنحويکه95درصدکاالهايموردنياز
عراق بايد از خارج وارد شود .عراق ساالنه در حدود 60
ميليارددالروارداتکاالوخدماتازخارجداشتهاست.
بنابراينتجارت9ميليارددالريايرانبهعراقبهطورقطع
همه ظرفيت مبادالت تجاري بين دو کشور محسوب
نميشود .پتانسيل دستيابي به تجارت  20ميليارد
دالري بين ايران و عراق وجود دارد که شامل صادرات
و واردات کاال ميشود».
حسيني ادامه داد« :ما در بخش لوازم ساختماني،
محصوالت کشاورزي ،مواد غذايي و شيميايي بازار
خوبي در عراق داريم اما در بسياري از بازارها هنوز ورود
نکرديم و بعضي از بازارها را مانند بازار خودرو ،قطعات
و سيمان از دست دادهايم .بااينحال براي کاالهايي
که درگذشته در عراق بازار نداشتهايم اکنون بازار
پيداکردهايم .کاالهايي که بازارهاي جديد براي آن
يافتهايم شامل محصوالت فلزي ،فوالدي ،راديو دارو،
تجهيزات صنعت برق ،پوشاک و مبلمان ميشود».
اين فعال اقتصادي معتقد است« :ما هنوز به بخشي از
بازارهاي عراق دسترسي پيدا نکردهايم ضمن اينکه
بازار بسيار بزرگي در بخش خدمات وجود دارد .اگر
به بخش نرمافزار يا صنايعي که با خدمات همراه
باشد ،ورود کنيم ،ميتوانيم حجم صادرات مان را
افزايش دهيم».
وينقشعراقدريکسالگذشتهدرپايداري100هزار
شغلدرکشوررامهمارزيابيکردوافزود«:روزانهبيش
از دو هزار کاميون به مرز عراق ميرود و  20ميليون تن
کاال صادرشده است .اگر ظرفيت کاميونها را  20تن
فرض کنيم ،طي يک سال يکميليون کاميون به
مرز عراق رفته است .همچنين  2/5ميليون توريست
عراقي از ايران بازديد کرده که در حدود  300هزار
نفر توريست پزشکي بودهاند که به صنعت پزشکي ما

بهترين اقدام در موقعيت کنوني کشور
حمايت از توليد ملي است

مديرعاملبانککشاورزيدرجريانسفربهاستانخراسانجنوبيکهبهمنظور
شرکت در همايش روز ملي روستا و عشاير انجام شد ،با رؤساي شعب بانک در
شهرستان هاي بيرجند ،خوسف،سربيشه و حاجي آباد و معاونان و کارشناس
مسئوالنمديريتديداروگفتوگوکرد.بهگزارشروابطعموميمديريتشعب
بانککشاورزيدراستانخراسانجنوبي،خدارحميضمنقدردانيازتالشهاي
کارکنانبانکكشاورزيدراستان،اقداماتيکايکآنهارادرپيشبرداهدافبانک
موثر دانست و اظهار داشت :امروز به دليل عملکرد بسيار خوب و خدمت رساني
شايسته به قشر وسيع و مولد کشور  ،موقعيت و جايگاه بانک کشاورزي در نظام
بانکي کشور بسيار خوب است و مردم و مسئوالن از عملکرد ما رضايت دارند.وي
افزود :حفظ جايگاه مطلوب بانک کشاورزي ،نيازمند تالش  ،نوآوري و پيگيري
بيشتر است؛ تزريق  450هزار ميليارد ريال منابع جديد توسط بانک کشاورزي
به بخش کشاورزي به منظور پشتيباني بيشتر از کشاورزان صورت گرفته است.
مديرعاملبانککشاورزيباتأکيدبراينکهباتالشوهماهنگيبيشترميتوان
از تحريم هاي ظالمانه عبور کرد ،گفت:در شرايط و موقعيت کنوني کشور ،هيچ
عملي باالتر و بهتر از حمايت از توليد ملي نيست و عملکرد بانک کشاورزي در
تأمين امنيت غذايي اين مرز و بوم،همسنگ مجاهدت هايي است که در دفاع
از کشور انجام مي شود.خدارحمي توجه به طرح ملي توسعه کشت گلخانه
اي را بسيار مهم برشمرد و تصريح کرد:اهميت اين طرح در صرفه جويي در
مصرف آب،کيفيت باالي محصول،توليد محصول خارج از فصل و بهره وري
بيشتر است و بر اساس تعهد انجام شده بايد  5800هکتار طرح گلخانه اي اجرا
شود.وي در بخش پاياني سخنان خود خواستار تالش بيشتر همکاران در زمينه
وصول مطالبات ،جمع آوري منابع ارزان قيمت و حرکت به سمت توازن مالي
،تالش براي فعال کردن پايانه هاي فروش ،رشد حساب هاي قرض الحسنه ،
کاهش هزينه ها و صرفه جويي در مصرف کاغذ از راه توسعه فناوري هاي
جديد و ترويج استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک شد.

رئيس سازمان صمت استان تهران:

 66درصد شکايات
مربوط به خودروسازان داخلي است

| عليرضا قشقايي|

هم رونق دادهاند».
عضواتاقبازرگانيايراناضافهکرد«:متأسفانهدرسال
گذشتهباباالرفتننرخارز،باالرفتنقيمتاقالماساسي
مانند سيبزميني يا پياز به دليل صادرات به عراق
مطرح شد درحاليکه با مشاهده ميزان صادرات به اين
کشور ميبينيم که حجم صادرات بهاندازهاي نبود که
بر بازار کشور تأثيرگذار باشد .ما در توليد محصوالت
سيبزميني ،پياز و گوجهفرنگي مازاد محصول داريم
و اگر نتوانيم بازار صادراتي براي اين محصوالت پيدا
کنيم بهطورقطع کشاورزان به مشکل برميخورند و
هرسال هم اين مسئله رخ ميدهد».
وي افزود« :شايد در مقطع کوتاهي صادرات بر بازار
داخلي فشار وارد کند ولي از سوي ديگر وقتي کشاورز
بداندبرايمحصولخودبازارمصرفداردبهتوليدادامه
ميدهد و به سود قابلتوجهي دست پيدا ميکند .هيچ
مسئوليموافقصادراتکاالييارانهايويااساسيمردم
نيست و اگر بحراني در بازار کشور رخ ميدهد به دليل
عدم هوشمندي ماست .براي جلوگيري از صادرات
زيادکاالومحصولدولتميتواندتعرفههايباالببندد
و اجازه ندهد در سايه صادرات ،بازارهاي داخلي تحت
تأثيرقراربگيردامانبايداينتصوربهوجودبيايدکهتاجر
عراقي در بازار ايران خلل وارد کرده است».
حسيني به افزايش سطح همکاريهاي تجاري ميان
ايرانوعراقاشارهکردوگفت«:درسالهاياخيرعراق
در بخش توليدات صنعتي به ايران گرايش پيداکرده
و تنها مصرفکننده کاالي کشاورزي نيست .عراق در
راستايصنعتيشدنبهطورعمدهساختخطوطتوليد
خود را به ايران سفارش ميدهد زيرا ايران ازنظر فني،
سرعت ،کيفيت و پايين بودن قيمتها قابلرقابت با
قطعات چيني است و سرويس خدمات از ايران را به

سهولت تأمين ميکند».
*سهم  21درصدي عراق از صادرات غيرنفتي
ايران
وي تصريح کرد« :سهم عراق از صادرات غيرنفتي
ايران به  21درصد ميرسد که سهم خوبي است
اما بهطورقطع قابلافزايش است .عراق درصدها
خط توليد لبنيات و بستهبندي صنايع سبک که
بهتازگي در اين بخش فعالشده  ،از تجربه ايران
استفاده کرده است .اکنون صادرات خطوط توليد
به يکي از مهمترين اقالم صادراتي ايران به عراق
محسوبميشود».حسينيباتأکيدبهبرقراريترانزيت
ميان ايران و عراق ،گفت« :با برقراري ترانزيت از طريق
عراق ،زمينهاي براي باال رفتن حجم تبادالت فراهم
ميشود .در سفر رئيسجمهور کشورمان به عراق ،بر
ايجاد شهرکهاي صنعتي مشترک توافق شده است
که ميتواند براي توليدکنندگان ايراني تأثيرات مثبتي
داشتهباشد.درحالحاضرتوافقبرايايجادشهرکهاي
آزادصنعتيمشترکدرمنطقهاروندوپرويزخانشدهتا
دوکشوراقدامبهراهاندازيخطوطتوليدوماشينآالت
صنعتي کنند و ورود نيروي انساني و مواد اوليه از دو
کشور آزاد شود و کاالي توليدي بدون تعرفه يا تعرفه
کمتر در دو کشور توزيع شود».
*ظرفيت باالي شهرکهاي صنعتي مرزي
دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق بيان کرد:
«عراق فاقد زيرساختهاي برق و گاز و نيروي انساني
ماهر است که فرصتي است تا از شهرکهاي صنعتي
در نقطه صفر مرزي و از امکانات ايران استفاده کند.
از اين طريق ما به بازارهاي ديگر کشورهاي عرب
منطقه دست پيدا کنيم و از قرارداد تعرفه تجاري بين
کشورهاي عربي سود ميبريم زيرا کاالي ما کاالي

عراقي هم محسوب خواهد شد».
وي با اشاره به وجود تفکرات افراطي در دو کشور
ايران و عراق و عدم استقبال از ارتباط نزديک ميان
دو کشور همسايه گفت« :در دو کشور افراد مليگرا
با گرايشهاي مختلف که از توسعه روابط دو کشور
خوشحال نيستند ،وجود دارند و از نقاط منفي براي
فضاسازي عليه روابط دو کشور استفاده ميکنند.
اين القاءهاي ذهني که ايران ميليونها دالر در عراق
هزينه ميکند و درآمدهاي نفتي ايران در اين کشور
صرف ميشود و از سوي ديگر در کشور عراق که ايران
مداخله سياسي در اين کشور انجام ميدهد و انتقال
قدرت و جابهجايي با نظر ايران صورت ميگيرد ،وجود
دارد که ذهنيت خوبي نيست».
حسيني بابيان اينکه در عراق تنوع عقايد وجود دارد،
گفت« :هنوز نيروهاي بعثي و مليگرا در اين کشور
حضور دارند و افراد عضو داعش نيز در آنجا زندگي
ميکنند .استانهاي تحت پوشش داعش مانند
کرکوک ،موصل و نينوا درگذشته با ايران ارتباط
نداشتند و ذهنيت خوبي از آن ندارند .اما امنيت ما
به عراق وابسته است و  1400کيلومتر مرز مشترک
داريم 60 .درصد جمعيت استانهاي جنوب عراق دو
ساعت بيشتر با ايران فاصله ندارند».
ويفرصتهايموجوددرعراقرادربخشهايمختلف
مهم قلمداد کرد و گفت« :عراق در سالهاي اخير با
مشکالت زيادي روبه رو شده و ما ميتوانيم عالوه بر
صادرات محصوالت مازاد در بخشهاي خدماتي و
آموزشي هم به اين کشور کمک کنيم که به اقتصاد
ملي ،ارزآوري و بازار کمک ميکند .عراق در دوران
تحريمها بهپاي ايران ايستاد هرچند که اين کشور
سيستم و بوروکراسي خود را دارد».

رئيس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان تهران با اشاره به اينکه بيشترين شکايت
از شرکت هاي خودروساز مي باشد اظهار داشت :با توجه به اينکه خودروسازهاي مهم
کشور و دفاتر ديگر خودروسازها در شهر تهران مستقر مي باشند و طبق ابالغ کليه
شکايات مربوط به خودرو در سطح کشور به سازمان صنعت ،معدن و تجارت محول
شده است که طي  6ماه اول سال 9هزار و  463مورد شکايت با 66درصد مربوط به
خودروسازان داخلي است.به گزارش خبر نگار ما؛ مهندس يداله صادقي در نشست
خبري با بيان اينکه «تاکنون  166ميليارد تومان بانکها به صنعتگران تسهيالت
پرداخت کردهاند که امسال در سال رونق توليد نيازمند همکاري بيشتر بانکها در
اين عرصه هستيم» ،اظهار داشت :سال گذشته سه هزار و  800ميليارد تومان بانکها
تسهيالت پرداخت کردند.رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره
به فعاليت ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در استانداري تهران گفت :اين ستاد با رياست
استاندار مشکالت واحدهاي توليدي را شناسايي کرده و بهدنبال رفع موانع موجود
است .امسال اين ستاد  95جلسه با يکهزار و  917مصوبه برگزار کرده و  50درصد
پروندهها مربوط به تأمين مالي 20 ،درصد پروندهها مربوط به امور مالياتي 20 ،درصد
پروندهها مربوط به تأمين اجتماعي و  10درصد پروندهها مربوط به مسائل مختلف از
جمله آب و برق و ساير موارد بوده است.وي با اشاره به اين که امسال  308هزار مورد
بازرسي از واحدها صورت گرفته است ابراز داشت :واحدهاي متخلف بهارزش 246
ميليارد تومان به تعزيرات حکومتي معرفي شدهاند.رئيس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران اضافه کرد :امسال بازرسيهاي نظارت بر عرضه کاالها 33 ،هزار و
 330مورد بوده که نسبت به مدت مشابه که  26هزار و  96مورد بوده افزايش را نشان

ميدهد.وي افزود :همچنين  699برگه گزارش کشفيات قاچاق ارائه شده است که
ارزش آن  13ميليارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  20درصد
رشد را نشان ميدهد ضمن اين که بيشترين کشفيات قاچاق در زمينه پوشاک ،لوازم
خانگي ،کود و تجهيزات پزشکي بوده است.رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران با اشاره به استقرار 400هزار واحد صنفي در استان گفت88 :هزار واحد
توليدي -صنفي که به عنوان واحدهاي کوچک و متوسط مي باشند در استان وجود
دارد .براي اين واحد ها 22هزار پروانه کسب صادر شده که زمينه اشتغال 50هزار نفر
را فراهم مي نمايد.صادقي درخصوص کشف کاالي قاچاق نيز گفت :بيشترين کشفيات
در زمينه پوشاک ،لوازم خانگي  ،کودهاي شيميايي و تجهيزات پزشکي مي باشد.وي
در خصوص معادن استان تهران گفت :با توجه به شرايط زيست محيطي اين استان و
محدوديت برداشت معادن که بيشتر معادن شن و ماسه کوهي  ،شن و ماسه رودخانه اي
و سنگ الشه هاي عمراني است در نيمه اول امسال 24 ،پروانه بهره برداري معدن صادر
که 243درصد نسبت به مدت مشابه رشد را در پي داشته است و زمينه اشتغال 406
نفر را فراهم نموده است.صادقي همچنين اشاره کرد :واحدهاي توليدي پس از اخذ
مجوزهاي تأسيس ،بايد مجوزهاي بهره برداري را باتوجه به تغييراتي که درصنايع خود
دارند را از سازمان اخذ نمايند .در 6ماهه نخست امسال224 ،مورد مجوز براي پروانه
بهره برداري با سرمايه گذاري 4800ميليارد تومان صادر شده است.

دريافت ارز زيارتي از طريق
اپليکيشن هاي تاپ و آي گپ
در شعب بانک پارسيان

سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت با اعالم اينکه ايده راه اندازي
زنجيره ارزش کارخانه سازي را دنبال مي کنيم ،گفت :عمق ساخت داخل
در توليد ماشين آالت و تجهيزات خطوط پتروشيمي ها ،فوالد و نيروگاه ها
حداقل به  ۵۰درصد مي رسد.به گزارش شاتا ،مهدي صادقي نيارکي در
ديدار با اعضاي انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران(ستصا) با بيان
اين مطلب افزود :تعداد واحد هاي صنعتي و کارگاه هاي توليدي در حوزه
صنعت ماشين سازي و تجهيزات ،حدود سه هزار و  ۵۰۰واحد است.او
ظرفيت توليد در اين بخش را حدود  2/1ميليون تن دانست و تصريح کرد:
عمقساختداخلدرتوليدماشينآالتوتجهيزاتخطوطپتروشيميها،
فوالد و نيروگاه ها حداقل به  ۵۰درصد مي رسد و سياست ما در وزارت
صمتتوسعهبوميسازياينتجهيزاتاست.سرپرستمعاونتامورصنايع
وزارت صمت در ادامه با تأکيد بر نقش رسانه ها در بيان دستاوردهاي اين
حوزه ،اضافه کرد :رسانه ها ،دستاوردهاي عمق ساخت داخل در حوزه
تجهيزات صنعتي را اطالع رساني کنند ،کارهاي بزرگي در کشور شده
است که با هم افزايي و اطالع رساني بايد تجميع شود.صادقي نيارکي در
خصوص برنامههاي معاونت صنايع وزارت صمت نيز گفت :ايده راه اندازي
زنجيره ارزش کارخانه سازي مشابه مجموعه احداث صنعتي که در سنوات
گذشته ايجاد شده است ،را دنبال مي کنيم که تحريک تقاضا براي توليد
صنعتي  ،عمق ساخت داخل و افزايش اشتغال از مزيت هاي اين برنامه
است.سرپرست معاونت امور صنايع کارخانه سازي را يکي از راهبردهاي
رسيدن به توسعه صنعتي برشمرد و تحقق اين مهم در ارتقاي صنعت
تجهيزات و ماشين سازي توصيف کرد.صادقي نيارکي با تأکيد بر توسعه
صادراتحوزهتجهيزاتصنعتي،افزود:بسترهابرايصادراتکاالهاوخدمات
فني و مهندسي در کشورهاي همسايه مانند عراق فراهم است که نيازمند
برنامه ريزي و پيگيري است.گفتني است که ستصا يکي از قديمي ترين
تشکل صنعتي تجهيزات در کشور مي باشد که از سال  ۱۳۷۸ثبت شده
است و بيش از  ۱۸۰شرکت در آن عضويت دارند.

مديرعامل بانک کشاورزي:

خبر

امکان دريافت ارز زيارتي ازطريق ثبت نام در اپليکيشن تاپ و آي گپ براي زائران اربعين
طعموميبانکپارسيان؛منصورتفضلي،معاون
حسينيفراهمشدهاست.بهگزارشرواب 
بينالملل بانک پارسيان با اعالم اين خبر گفت :در پي کسب مجوز از بانک مرکزي
ايران و براي ارتقاي سطح خدمات به زائران اربعين حسيني ،با تمهيدات در نظر گرفته
شده ،زائران اربعين حسيني مي توانند با استفاده از اپليکيشن هاي تاپ و آي گپ وارد
بخش ثبت نام خريد ارز اربعين شده و پس از انتخاب شعبه مورد نظر و تاريخ مراجعه
براي دريافت ارز ثبت نام کنند و سپس با ارائه کد ملي و اصل گذرنامه معتبر در شعب
منتخب بانک پارسيان ارز خود را در داخل کشور دريافت کنند.تفضلي ،افزود  :ثبت
نام در اپليکيشن هاي مذکور از روز يکشنبه  7مهرآغاز و تا روز سه شنبه  23مهر ادامه
دارد و عمليات فروش و تحويل ارز زيارتي نيز درشعب برگزيده بانک پارسيان از روز
سه شنبه  9مهر ماه آغاز شده و لغايت سه شنبه  25مهرماه ادامه خواهد داشت.زائرين
گرامي توجه داشته باشند که ارز درخواست شده صرفاً در شعب منتخب بانک پارسيان
در تهران و شهرستان ها قابل پرداخت مي باشد.زائرين عزيز براي اطالع از اسامي شعب
برگزيده مي توانند بر روي سامانه مورد نظر کليک کنند.

انتصاب وحيد حجتي به سمت
مديرعاملي شرکت پرداختنوين

با عنايت به اينكه انجمن صنفي كارگران ساختماني شهرستان
شهرضا در شرف تاسيس ميباشد كليه كارگران ساختماني
داراي كارت مهارت فني از سازمان فني و حرفهاي در انواع
رشتههاي ساختماني كه متقاضي عضويت در انجمن صنفي
مذكورميباشندميتوانندمدركخودشاملكارتمهارتفنيو
كارت ملي خود را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آگهي
به نشاني شهرضا خيابان حافظ غربي روبروي بانك ملي شعبه
طالقاني ارسال نمايند.
تاريخ انتشار98/7/17 :
هيات موسس انجمن صنفي
خ ش98/7/17 :
كارگران ساختماني شهرستان شهرضا
آگهي وقت رسيدگي
درخصوص دعوي خانم سمانه شيخزاده فرزند يارمحمد به طرفيت شاهسلطان
شفيعي فرزند كريم به خواسته تحرير تركه اموال مرحوم حجت البرزي به شماره
كالسه  303/5/98ثبت گرديده براي مورخ  98/8/8ساعت  5عصر تعيين وقت
شده شورا مراتب را در جرايد كثيراالنتشار درج تا خوانده با مراجعه به شوراي
حل اختالف ايذه نسبت به اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن اقدام در غير
اين صورت غيابا اتخاذ مينمايد.
تاريخ انتشار98/7/17 :
شوراي حل اختالف شهرستان ايذه
د ش98/7/17 :
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت تويوتا كروال مدل  2008رنگ نوكمدادي شش
ايران 315-65ي 56و شم  3001547و ش شاسي  689004303مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد ه اچبك مدل  96رنگ نوكمدادي شش
ايران 142-75س 86و شم  13/5799719و ش شاسي  5704496مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

وحيد حجتي بهعنوان مديرعامل جديد شرکت پرداختنوين انتخاب شد.به
گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين ،حجتي که دانشآموخته نرمافزار
کامپيوتر در مقطع کارشناسي است ،دورههاي فني و تخصصي MBA
 ،CCNAو  DBAرا نيز گذرانده است .او پيش از اين در سمتهاي اجرايي
ن کيش و
و مديريتي مختلفي از جمله شرکت پرداخت اول کيش ،توسن ،ايرا 
 ...عهدهدار مسئوليت بوده است.گفتني است پرداختنوين که از شرکتهاي
گروه اقتصادنوين محسوب ميشود ،خدمات متنوعي در زمينه دستگاههاي
خودپرداز ،پايانههاي فروش ،کيوسک ،درگاههاي پرداخت اينترنتي و موبايلي
ارائه ميدهد.

با حضور وزير راه و شهرسازي؛

بزرگترين خط توليد کانتينرهاي
حمل دريايي کشور با مشارکت
بانک صادرات اي ران افتتاح شد

بزرگترين خط توليد کانتينرهاي حمل دريايي کشور با حضور وزير راه و شهر سازي
و با مشارکت بانک صادرات ايران در شهرستان ساوجبالغ استان البرز راهاندازي شد.به
گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،طي مراسمي با حضور محمد اسالمي وزير راه
و شهرسازي ،عزيزاله شهبازي استاندار البرز ،سيد کاظم مرتضوي اسکويي معاون طرح و
برنامه بانک صادرات ايران و مسئوالن سازمان بنادر و کشتيراني ايران ،بزرگترين خط
توليدکانتينرهايحملدرياييکشوردرشهرستانساوجبالغباتسهيالت٩٦٠ميليارد
ريالي بانک صادرات ايران افتتاح شد.با راهاندازي اين خط توليد ،توان ساخت ساالنه
بيش از  ١٠هزار کانتينر در کشور فراهم شده که در فاز اول سه هزار و  ٥٠٠کانتينر به
سفارش سازمان بنادر و دريانوردي و برخي شرکتهاي حمل و نقل دريايي و مشارکت
بانک صادرات ايران ساخته خواهد شد.با اجرايي شدن اين طرح ،کشور از وابستگي به
نوع خارجي و واردات اين نوع کانتينرها بينياز خواهد شد.محمد اسالمي،وزير راه و
شهرسازي در آيين گشايش اين خط توليد گفت :از اين پس،در اين مجموعه روزانه
 ۱۰۰کانتينر توليد و دراختيار حمل و نقل بار کشور قرار ميگيرد.وي بيان داشت :در
ابتداي تحريمها ساير کشورها با هدف ضربه زدن به ناوگان حمل و نقل دريايي ايران
تمام  ۸۵هزار کانتينر خود را از ايران خارج کردند .اسالمي افزود:امروز تحريمها ما را به
خودکفايي رسانده و ما نشان داديم که ميتوانيم با تکيه بر توان داخلي نيازهاي خود
را برآورده سازيم.وزير راه و شهرسازي با اشاره به استاندارد جهاني کانتينرهاي توليدي
در شهرستان ساوجبالغ اضافه کرد :اين کانتينرها عالوه بر کاربرد حمل و نقل دريايي
قابليت استفاده در سيستم حمل و نقل ريلي و جاده اي نيز دارد.شهرستان  ۲۵۰هزار
نفريساوجبالغبابرخورداريازحدوديکهزارواحدتوليديوصنعتيفعالونيمهفعال
يکي از قطبهاي صنعتي کشور است.

