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کارشناس بازار سرمایه

دســته  چنــد  در  می تــوان  را  مالــی  نظریــات  تحــول  ســیر 
تقسیم بندی کرد:

 1- مالی کالســیک: مبنای این نظریات، رفتار عقالیی افراد 
و ســرمایه گذاران بــود. عمــده نظریــات مهــم در فاصله ســال های 
1950 تا 1970 به وجود آمد که مهم ترین آنها شامل تئوری مدرن 
پرتفولیــو )MPT(، تئــوری قیمت گــذاری دارایی هــای ســرمایه ای 
)CAPM(، تئــوری قیمت گــذاری آربیتــراژ )APT(، تئــوری بلــک و 

شــولز در قیمت گذاری اوراق اختیار معامله بود. فرض اصلی در 
تمامی این نظریات، کارا بودن بازار است.

 2- مالــی نئوکالســیک: مدل هــای کالســیک با فــرض حاکم 

بودن عقالنیت مطلق شــکل گرفتند و به همین 
دلیل مورد انتقاد بسیاری از رفتارگرایان مالی قرار 
گرفــت. در آنجــا بــود که فرضیه بــازار کارا مطرح 
شــد و ســه شــکل کارایی بازار مورد مطالعه قرار 
گرفــت.  پــس از آن نظریــات مربوط به عقالنیت 
محدود مطرح شــد. هر چنــد میزان عقالنیت در 
تصمیم گیــری در نظریــات نئوکالســیک تــا حــدی 
محــدود شــد، بــاز هم ایــن نظریــات از این حیث 
کــه عوامــل موثــر بــر رفتــار افــراد را مد نظــر قرار 

نمی دهند، مورد چالش و انتقاد قرار گرفتند. 
3- مالــی رفتــاری: در دهــه 80 میــالدی، بحــث مالی رفتاری 
شــکل گرفت. رفتارشناســي مالي شاخه اي از علم مالی است كه 
رفتار بازارهاي مالي را  با رويكرد روانشناســی مورد بررســی قرار 
می دهد. اما مالی رفتاری شــاخه ای از علوم رفتاری اســت که به 
بررسی مسائل مالی از یک نگاه علمی اجتماعی وسيع تر، شامل 

توجه به روانشناسی و جامعه شناسی و نيز حذف 
چارچوب های عقلی و منطقی صرف می پردازد. بر 
هميــن اســاس در دو دهــه اخير تمرکز بســياری از 
مباحث مالی از تحليل های آماری و اقتصادسنجی 
بر روی قيمت ها و ســودها به ســمت روانشناســی 
انســانی تغييــر کــرده اســت و بــا نگاهی بازتــر و با 
اســتفاده از مفروضــات واقعی تــر در مقایســه بــا 
بــه مدیریــت مالــی نوین بــه تبييــن و توضيح رفتار 
بازارهــای مالــی می پردازند. مکتب یــا دیدگاه مالی 
رفتــاری کــه از تلفيــق روانشناســی و مالــی به وجود آمده اســت، 
اظهــار مــی دارد که روانشناســی در تصميم گيــری مالی نقش ایفا 
می کنــد. از آنجــا کــه خطاهــای شــناختی و انحرافات بــر نظریات 
سرمایه گذاری اثر می گذارند، بر انتخاب های مالی نيز اثر گذارند. 
در مالــی رفتــاری ایــن ادعــا مطــرح می شــود کــه گاهــی برخــی از 

عوامل اقتصادی کامالً عقالیی رفتار نمی کنند.

مالی رفتاری در دو ســطح خرد و کالن بررســی می شــود: در 
ســطح کالن، به بررســی بازارهای مالی و ویژگی های آن پرداخته 
می شــود و در ســطح خــرد بــا مطالعــه رفتــار افــراد، نظریه هــای 
ســوگیری های  و  می شــوند  کشــیده  چالــش  بــه  نئوکالســیک 
سرمایه گذاران در سطح فردی مطالعه می شود. در سطح کالن، 
اساســاً با این ســوال مواجه ایم که آیا بازارهای مالی کارا هستند 
یــا خیــر. در ســطح خرد مالی رفتاری دو ســوال اصلــی وجود دارد 
کــه بســیاری از محققان در پی پاســخگویی بــه آن برآمده اند: آیا 
ســرمایه گذاران عقالیی رفتار می کنند؟ آیا اشــتباهات شناختی و 
احساســی می توانــد بر تصمیمات ســرمایه گذاری اثرگذار باشــد؟ 
اصــوال شــناخت ســوگیری های رفتــاری در ســطح خــرد، یکــی از 

چالش های اصلی مالی رفتاری بوده است. 
شــاید بیش از 50 ســوگیری رفتاری یا همان تورش رفتاری 
شــناخته شــده باشــد. این ســوگیری ها به طور کلی در دو دسته 
شناختی و احساسی طبقه بندی می شوند. تصحیح سوگیری های 
شــناختی با تمرین و مشــاوره امکان پذیر است؛ اما سوگیری های 

احساسی را نمی توان به آسانی تصحیح کرد. 
برخــی از ســوگیری های شــناختی عبارتنــد از: فرااعتمــادی، 
نماگــری )طبقه بنــدی موضوعــات و تفکــرات بر اســاس تجربيات 
گذشــته(، اتــکا و تعدیــل )مبنــا قــراردادن یک رقم اولیــه ذهنی(، 
خوداســنادی، آشــناانگاری )بــرآورد احتمــال وقــوع یــک پيامــد بر 
اســاس ميــزان شــيوع یــا رواج آن در زندگــی و تجربيــات فــرد(، 
دیرپذیــری  پیامدهــا(،  کنتــرل  توانایــی  )احســاس  توان پنــداری 
)نادیده گرفتن اطالعات جدید(. از میان سوگیری های احساسی 
نیز می توان این موارد را برشمرد: داشته بیش نگری )قایل بودن 
ارزش بيشــتر بــرای دارایی  هــای در تملــک فــرد(، حســاب انگاری 
)تمایــل افــراد بــه کدگــذاری و طبقه بنــدی پیامدهــای اقتصادی(، 
زیان گریــزی، دگرگون گریــزی )چیدمان گزینه ها به گونه ای انجام 

می شود که منجر به تایید وضع موجود شود(.
از  گرته بــرداری  نوعــی  رفتــاری  تورش هــای  ایــن  واقــع  در 
خطاهــای ادراکــی هســتند. اثر فرا اعتمادی یکــی از این تورش ها 
و از اصلی تریــن دالیــل ایجــاد حباب  هــای مالــی اســت. بررســی 
می توانــد  افــراد  ریســک پذیری  ميــزان  بــر  رفتــاری  ویژگــی  ایــن 
پيش بينی هــای صحيح تــری را در خصــوص معامالت بــازار تبيين 

کند. 
كارشناسان مالی رفتاری معتقدند رفتارهایی همچون ترس 
و طمــع مي تواننــد موجــب نوســانات چشــمگير در بازارهاي مالي 
شوند. بدين ترتيب بايد به افراد از منظر روانشناسانه نگريست 
كه در بسياري مواقع تحت تاثير احساسات واقعي، رفتاري كامال 
متفاوت با منطق اقتصادي از خود نشان مي دهند. یکی دیگر از 
رفتارهای اثرگذار در بازارهای مالی، اعتماد به نفس کاذب است 
و معموال بدين صورت نمايان مي شود كه افراد در انتخاب سهام 
و پيش بيني بازده بازار، خود را تواناتر از دیگران قلمداد مي كنند. 
فقدان خویشتن داری، ظاهربینی و بسیاری از رفتارهای دیگر نیز 

نقش اثرگذاری در شکل دهی روندهای بازار دارد. 
ســخن آخــر اینکــه، مالــی رفتــاری را باید جدی گرفــت؛ زیرا 
از  کــه  هســتند  انســان ها  ســرمایه  بازارهــای  اصلــی  بازیگــران 
یــک ســاختار پیچیــده فکــری برخوردارندو هیــچ گاه رفتــار آنها در 
موقعیت هــای مختلف، قابل پیش بینی نیســت. دلیل اینکه یک 
سهم در بازار فراتر از ارزش ذاتی آن معامله می شود و یک سهم 
دیگر به مراتب، کمتر از ارزش ذاتی خود، همین موضوع است. 
متاســفانه یــا شــاید خوشــبختانه یــک الگوریتــم مشــخص بــرای 
پیش بینی رفتار افراد وجود ندارد و همین موضوع باعث می شود 
در بــازار ســرمایه شــاهد بازدهی هــای غیــر نرمــال در بســیاری از 
ســهام باشــیم و فرصت های آربیتراژ در موقعیت های مختلف در 

بسیاری از سهام پیش  بیاید.

رضا پدیدار 

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

ادامه پاندومی كرونا در ایران و جهان شرایطی را حاصل 
آورده كــه بیشــتر نهادهــا و مراكــز مطالعاتــی و تحقیقاتــی در 
زمینــه آینــده تاریك طالی ســیاه اعم از اینكــه تولیدكننده و یا 
مصــرف كننــده باشــند، اظهــار نظرهای متعــددی را مطرح و یا 
مورد ســوال قرار می دهند. چرا كه شــركت های بزرگ و فعال 
در صنعت نفت و حوزه انرژی پس از یكسال و اندی پرحادثه 
و نیز بی ســابقه طی دهه اخیر، بســرعت ســعی می كنند خود 
را برای یك دوران جدید در صنعت انرژی جهان آماده كنند. 
واقعیــت ایــن اســت كــه جهــان در حــال حركــت به ســوی 
انرژی هــای پــاك و دور شــدن از انرژی هــای فســیلی اســت. در 
دوران كنونی ، یعنی دورانی كه در آن قیمت نفت نوسان های 
بــزرگ دارد، تعداد بیشــتری از چاههــای نفتی به حال خود رها 
می شــوند و برنامه هــای اســتخراج كاهــش می یابنــد. ایــن بــاور 
عمومــی وجــود دارد كــه شــركت های بــزرگ نفتی دچار مشــکل 
شــده اند. در ایــن زمینــه موسســات مطالعاتــی و تحقیقاتــی در 
حوزه انرژی بررسی های جدیدی را آغاز کرده و نتایج مطالعات 
خود را بصورت موردی یا جامع در عرصه فعالیتهای اقتصادی و 

بویژه اقتصادانرژی طرح و  ارائه کرده اند. 
موسســه مشــاروه بین المللی مك كینزی در یك تحقیق 
بــزرگ كــه به تازگی منتشــر کرده بــه این موضوع مهــم اینگونه 
اشــاره مســتقیم داشــته: »تقاضــا بــرای نفــت بزودی در مســیر 
كاهشی قرار خواهد گرفت و قیمت ها پایین خواهد آمد و این 
به معنای تحوالت بزرگ در بازار نفت و گاز  است. هم زمان با 
كاهش ســهم سوخت های فســیلی در سبد انرژی های مصرفی 
جهان، شــركت های بزرگ نفتی قدرت دیرینه خود را از دســت 

خواهند داد«. 
در بخــش دیگــری از ایــن تحقیــق آمــده: »كاهش مســتمر 
تقاضا ســبب می شــود شــركت های بــزرگ نفتی توانایــی كمتری 
برای مدیریت بازار داشته باشند و در آینده نتوانند مانند امروز 
از قیمت ها حمایت كنند. در آینده تنها آن دســته از كشــورهای 
تولیدكننده نفت كه هزینه تولید شــان بســیار پایین اســت، از 
جملــه تولیدكننــدگان خاورمیانـــه، عرضه كننــدگان اصلــی نفــت 
باقــی خواهنــد مانــد. در ایــن ســناریو شــركت های بــزرگ نفتــی 
حداكثر 30 ســال فرصت دارند تا خود را برای این دوران جدید 
آماده كنند. درباره افق بازار نفت و سرعت حركت جهان بسوی 
انرژی هــای تجدیــد پذیــر تحقیقات متعددی انجام شــده و طبق 
برخــی پیش بینی هــا، تقاضــای نفــت از ســال 2023 شــروع بــه 
كاهــش خواهــد كــرد و ایــن كاهش یك روند بلنــد مدت خواهد 

بــود. ســال 2030 قیمــت هــر بشــكه نفــت از 
رقم هــای كنونــی یعنی60  و 70 دالر به حدود 
40 دالر كاهش خواهد یافت و تا سال 2050 
قیمت هــا در محــدوده 10 تا 15 دالر می رســد. 
تردیــدی وجود ندارد كه تحقق این پیش بینی 
به صنعت پاالیش لطمه بزرگی خواهد زد«. 
در بخش دیگری از گزارش منتشر شده 
از تحقیــق موسســه مــك كینزی آمــده: »این 
ســناریو برای صنایع پایین دســت، ســناریوی 

مــواد  پاالیــش و  غم انگیــزی اســت. معــاون بخــش تحقیقــات 
شــیمیایی این موسســه پیش بینی می كند، تمامی پاالیشــگاه ها 
بــه جــز كارآتریــن آنهــا احتمــاال تعطیــل خواهنــد شــد و یــا از 
پایین تریــن ظرفیــت كاری خــود برخــوردار خواهنــد بــود. در این 
صــورت ظرفیــت بخش پاالیش به یك ســوم رقم كنونی كاهش 
پیــدا خواهــد كــرد. چالــش اصلــی ایــن اســت كــه چطور انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای از ســوخت های فســیلی را كــم كنیــم، بدون 

آنكه در تولید انرژی، دچار كمبود شویم.
بنــا بــر اعــالم آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت آمریــكا 
، میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای در ایــن كشــور كــه یكــی 
از باالتریــن ســرانه های مصــرف انــرژی در جهــان را دارد، بیــن 
سال های 2018  و 2019 به میزان 1.7 درصد كاهش یافت و از 
سال 2005 تاكنون میزان انتشار حدود 12 درصد كاهش یافته 
اســت. علت این كاهش، بیشــتر شــدن استفاده از گاز طبیعی  
اســت كه یك ســوخت پاك تر است. این یك پیشرفت با ارزش 
اســت و ثابــت می كنــد كــه گاز طبیعــی برای كاســتن از خطرات 

تغییرات آب و هوایی اهمیت زیادی دارد. 
آیــا  كــه  ایــن ســئوال مطــرح اســت  امــا  ایــن شــرایط  در 
شــركت های بزرگ نفتی آماده این تغییر بزرگ هســتند؟ پاسخ 
كامال منفی است. چرا كه تمامی شركت های یاد شده با كاهش 
دارایــی و در برخــی از مــوارد، بــا ورشكســتگی مواجــه خواهنــد 
شــد و گروهــی نیــز بایــد تغییــرات بزرگــی در كل فعالیت هــای 
خــود بوجــود آورنــد. از ســوی دیگــر، بســیاری از كشــورها بویژه 
در خاورمیانــه، آفریقــا و آمریــكای التین كه به درآمدهای نفتی 

وابسته هستند، دچار مشکالت بزرگی خواهند شد.
امــا برخــی شــركت ها در حال تغییر مســیر هســتند. مدیر 
شــركت بریتیــش پترولیــوم )BP( می گویــد: »پس از 112 ســال 
ما در حال تبدیل شــدن از یك شــركت نفتی بین المللی به یك 
شــركت انرژی هســتیم. برنامه¬ریزی ما ســبب خواهد شــد كه 
در ســال 2030 بــه یــك شــركت بســیار متفاوت تبدیل شــویم. 
یعنــی تولیــد نفــت و گاز ، 40  درصــد كاهــش خواهــد یافــت و 

ســرمایه گــذاری در حــوزه انرژی هــای ســبز 10 برابــر 
می شود«. 

خطــر  نیــز   )Shell( شــل  داج  رویــال  شــركت 
را احســاس كــرده اســت. اواســط مــاه آوریــل جاری 
مدیران شــركت از ســهامداران خواســتند اســتراتژی 
اســتراتژی،  ایــن  طبــق  كننــد.  تصویــب  را  جدیــدی 
تــا ســال 2050 تولیــد گازهــای گلخانــه ای حاصــل 
از محصــوالت ایــن شــرکت بــه صفــر خواهد رســید.
زیســتی،  ســوخت های  ســوی  بــه  شــل  شــركت 
جایگاه هــای شــارژ خودروهــای برقی، هیدروژن و دیگر اشــكال 

انرژی های تجدیدپذیر حركت خواهد كرد. 
اما به هر صورت با توجه به شرایط كنونی فن آوری ، هنوز 
جانشین قابل اتكایی برای نفت در بخش حمل و نقل كه 95 
درصــد انــرژی مــورد نیاز آن را تامین می كند وجود ندارد و نفت 
در آینــده نیــز تنهــا گزینه مهم بخش حمــل و نقل باقی خواهد 
ماند. هم از دیدگاه اقتصاد و هم از دیدگاه ســهولت اســتفاده 
نفت حداقل همانگونه كه اشاره شد تا30  سال آینده انتخاب 

اول بخش حمل و نقل در آینده جهان خواهد ماند. 
گروهــی از خبــرگان و كارشناســان حــوزه انــرژی معتقدند 
كــه انرژی هــای جایگزیــن برای نفــت معرفی شــده اند، همچون 
وسایل نقلیه ای كه با سوخت های سلولی و باطری كار می كنند 
كــه مــا را بــه آینــده امیــدوار كرده انــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 
هیچكــدام از ایــن ســوخت ها از لحــاظ تجاری قادر بــه رقابت با 

سوخت های بنزین وگازوئیل نیستند.
مــا در آینــده نیــاز فزاینــده ای به انــرژی داریــم و این بدین 
معناســت كه در آینده برای تمامی انرژی و فن آوری ها نقشــی 
وجــود خواهــد داشــت و در چنیــن وضعــی حفاظــت از انرژی و 
كاربرد بهینه آن، دارای اهمیت فراوانی است، زیرا به ما اجازه 
می دهــد از انرژی هایــی كــه در اختیار داریم اســتفاده بیشــتری 
ببریــم. نكتــه دیگــر ایــن اســت كــه هیــچ جــای نگرانــی و تــرس 

نیست. جهان به این زودی ها از نعمت نفت تهی نمی شود.
صحبــت از كمبودهــا، بحــث جدیدی نیســت. در واقع این 
ادعاها كه جهان به زمانی رســیده اســت كه در حال از دســت 
دادن ذخایــر نفــت خــود اســت، ســابقه ای برابــر با ســابقه خود 

صنعت نفت دارد. 
كالم آخر اینكه جهانی ســازی، اقتصاد جهانی را گســترش 
خواهــد داد و تقاضــای بی ســابقه ای بــرای نفــت ایجــاد خواهــد 
كرد. در حالی كه انتظار می رود رشد تقاضای نفت بسیار قوی 
خواهــد بــود و حفــظ منابــع و ذخایــر نفــت خــام نیــز از اهمیت 

فراوانی برخوردار است.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

هنوز زمان خداحافظی 
اقتصادجهانی با نفت 
فرا نرسیده است
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تعلل کنندگان در  صدور مجوز برای 
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لغو محدودیت ها برای افرادی که دو دوز 
واکسن تزریق می کنند
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هوالرزاق

تعهدات جدید شرکت های هواپیمایی اروپا در قبال 
مسافران

ترجمه: محمود نواب مطلق

یک سال حبس برای سارکوزی به دلیل هزینه 
انتخاباتی باالتر از سقف قانونی

تاخیر در کمک های اتحادیه اروپا؛ پیامد  نقض 
حکومت قانون در مجارستان

۱۶شــرکت هواپیمایــی اروپایــی متعهد 
شــدند در صــورت لغو پروازهایشــان مبالغ 
بلیت هــا را در مهلــت معینــی به مشــتریان 
خــود بازپس وکیفیت اطالع رســانی به آنها 

را نیز ارتقا دهند.
 دیدیــه رندرز، کمیســرقضایی اتحادیه 
فرآینــد  ایــن  از  خرســندی  ابــراز  بــا  اروپــا، 
گفــت: »در ابتــدای بحــران کرونــا برخــی از 
شــرکت های هواپیمایی به جــای بازپرداخت 

وجــه بلیت هــا بــه مشــتریان، امــوال و دارایی های شــرکت 
را وعــده می دادنــد کــه برخــالف مقــررات اتحادیــه اروپا در 
را  آن  مــا  و  اســت  از مصرف کننــدگان  خصــوص حمایــت 

نمی پذیریم.«
 شرکتهای هواپیمایی چون ایرفرانس، بریتیش ایرویز، 
لوفتانزا، بروکســل ایرالینز، تاپ و همچنین شــرکت های با 
بلیــت ارزان قیمــت ماننــد ایزی جت، ریان ایــر و ویولینگ از 
جمله شرکت هایی هستند که متعهد به بازپرداخت وجوه 

بلیت ها در صورت لغو پروازبه مشتریان خود شده اند. 
کیفیــت  ارتقــای  بــا  بایــد  همچنیــن  شــرکت ها  ایــن 

و  وب سایتشــان  طریــق  از  اطالع رســانی 
رضایــت  مشــتریان  بــا  رایانامــه ای  ارتبــاط  
خاطــر آنهــا را فراهم کنند. در ابتدای بحران 
کرونا بســیاری از هواپیماها  در فرودگاه ها 
زمین گیر شــدند در حالی که مســافران آنها 

بلیـت های شان را قبال رزرو کرده بودند. 
بســیاری از این مســافران کــه تقاضای 
اســترداد وجــه خود را داشــتند صرفــا موفق 
ُــن خریــد از  شــدند بــرای پروازهــای بعــدی ب
شــرکت های هواپیمایــی دریافــت کننــد. امــا بــا اجــرای این 
تعهــد از ایــن پس شــرکت های هواپیمایــی موظف اند وجه 
بلیــت را بــه مســافران بازپــس دهنــد مگــر آنهایــی کــه بــا 

دریافت بن خرید مشکلی ندارند.
 شرکت های هواپیمایی همچنان با مشکالت ناشی از 
بحران کرونا و دستورالعمل های مرتبط با آن دست وپنجه 
نــرم می کننــد. وضــع آنهــا هنــوز به حالــت قبل بازنگشــته 
اســت. ترافیک هوایی آنها در ماه جوالی 2021)10تیر تا 9 
مرداد( نسبت به زمان مشابه خود در سال 2019 )1398( 

74درصد کاهش داشته است.

رئیس جمهــوری  ســارکوزی،  نیــکال 
پنجشــنبه،  حکــم  بــا  فرانســه،  پیشــین 
پاریــس؛   دادگاه  ســپتامبر)8مهر(،   ۳0
منابــع  قانونــی  غیــر  تأمیــن  خصــوص  در 
)موضــوع  خــود  انتخاباتــی  مبــارزات  مالــی 
بیگ مالیــون( درســال ۲0۱۲ )۱۳۹۱(  مجــرم 

شناخته شد.
 رئیس جمهــور اســبق فرانســه بــه یــک 
ســال زندان قطعی محکوم شــده اســت. این 

مجازاتــی کــه قبــال دادســتانی درخواســت کــرده بــود یعنــی  
یک ســال حبس با شــش ماه تعلیق، شــدید تر اســت. تیِری 
از دادگاه  نیــکال ســارکوزی، هنــگام خــروج  ارزوگ، وکیــل 
پاریــس گفــت: »مــن بــا موکلــم تلفنــی صحبــت کــردم و او 
از مــن خواســت  بــه ایــن حکــم اعتــراض کنــم و مــن فــورا 
ایــن کار را خواهــم کــرد.« ســارکوزی در ایــن جلســه دادگاه 
حضــور نداشــت.  کارولیــن ویگیــه، رئیــس دادگاه، هنــگام 
خوانــدن حکــم او و 13تــن از  همدســتانش در تأمیــن غیــر 
قانونــی منابــع مالــی مبــارزات انتخاباتیــش گفــت: »آنها به 
رغم هشــدار در مورد تشکیل جلسات مبارزات انتخاباتی و 

خارج شــدن از ســقف قانونی آن به این کار 
ادامــه دادنــد و به ایــن دلیل مجرم شــناخته 
شــدند. حکم سارکوزی و همدستانش تحت 
نظــارت الکترونیکــی )حبــس در خانــه( اجــرا 
می شــود.«  البته همدســتان او به دو تا ســه 
ســال و نیم زندان که بخشــی از آن تعلیقی 
اســت؛ محکوم شــده اند. این عده از اعضای 
قدیمــی حــزب UMP و ســازمان بیگ مالیــون 
اتنخاباتــی   مبــارزات  جلســات  برگزار کننــده 
سارکوزی بودند و به دلیل دستکاری در صورت حساب های 
مالی مجرم شــناخته شــدند. ســارکوزی درامور مالی خالف 
قانــون دخالتــی نداشــته اســت. رقــم هزینه هــای مبــارزات 
انتخاباتی در آن زمان مبلغ 42/8 میلیون  معادل دو برابر 
حــد قانونــی بــرای ایــن امــر بــوده اســت. طــی چند مــاه این 
دومیــن حکم دادگاه علیه الیزه نشــین ســابق اســت. چندی 
قبل در ماه مارس )فروردین( نیز او به اتهام فساد و اعمال 
نفوذ در موضوع معروف به »شنودها« به سه سال زندان 
کــه یــک ســال آن قطعــی بــود محکوم شــد. البتــه او به این 

حکم نیز اعتراض کرد.

 7 معــادل  بودجــه ای  مجارســتان 
میلیــارد یــورو بــرای از ســرگیری فعالیتهای 
از فروکــش بحــران  پــس  اقتصــادی خــود 
کرونا نیاز دارد؛ اما اتحادیه اروپا هنوزنظر 
خــود را در مــورد ایــن بودجه اعــالم نکرده 

است.
دلیــل  بــه  مجارســتان  دولــت 
محدودیتهــای ایجادکــرده برای دموکراســی 
و زیــر پــا گذاشــتن »حکومت قانــون« چند 

سالیســت مــورد انتقــاد اتحادیــه اروپــا قرارگرفتــه اســت. 
کمیســیون اروپا همچنین از بوداپســت خواســته اســت با 

فساد مبارزه کند. 
ویرل نویتز، ســخنگوی کمیســیون اروپا درباره کمک  
بــه مجارســتان گفــت:» مــا در تالشــیم در اولیــن فرصــت 

ارزیابی هایمان را به نتیجه برسانیم.« البته 
کمیســیون اروپــا ایــن بــار تاریخ مشــخصی 
را بــرای اعــالم نظــر در ایــن خصــوص عــالم 
نکــرده اســت. دولت مجارســتان کــه از ماه 
)اردیبهشــت( پیشــنهادهای بودجــه ای  مــه 
خــود را مطــرح  کرده و در پی مخالفت های 
اتحادیــه اروپــا رقــم آن را بــه نصف کاهش 
داده بــود، معتقــد اســت اتحادیــه اروپــا به 
دلیــل وجود قانون برضد افراد همجنســگرا 
در ایــن کشــور از ایــن بودجــه حمایــت نمی کند. بــه دلیل 
تأخیــر در تصویــب ایــن بودجــه، بوداپســت ناچــار شــده 
اســت 4میلیــارد یــورو اوراق قرضــه  در بازار ســرمایه خود 

منتشر کند.
منبع:  یورونیوز

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

یـادداشت

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده یزدانی

خانواده   محترم  اسالمی منوچهری
  غم از دست دادن پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده و برایتان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده 

علو درجات طلب می نماییم .
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»لبنیاتداخلیگرانتر
ازقیمتجهانیاست«

بهگفتهدبیراتحادیهتولیدکنندگان
وصادرکنندگانصنایعلبنیخراسان

رضوی،افزایش50درصدیقیمتشیر
بهطورطبیعیسببکاهشمصرف

میشود

اکنــونســرانهمصــرفلبنیــاتدرکشــورکمتراز
نصــفمیانگیــنجهانــیاســت.آنطــورکــهمســئوالن
مــا۸۰  لبنیــاتدرکشــور میگوینــد،ســرانهمصــرف

کیلوگرماست.
بــه گــزارش بــازار، واقعیــت ایــن اســت کــه ســرانه 
مصــرف در کشــور مــا حتــی کمتــر از ایــن رقــم اســت، تا 
جایی که برخی آن را تا ۵۵ کیلوگرم هم اعالم کرده اند.
گرانــی شــیر نه  تنهــا صــدای مصرف کننــده را بلنــد 
کــرده اســت بلکه از نظــر تولیدکننده نیــز وضع مطلوب 
نیســت زیــرا ریــزش مشــتری موجب شــده تــا چرخ هــای 

صنعت لبنیات از شتاب باز ایستد.
بســیاری از مصرف کننــدگان در ایــن اوضــاع دولت 
افســار  بــه کشــیدن  قــادر  چــرا  کــه  متهــم می کننــد  را 
ایــن رو  از  و  نیســت  لبنیــات  قیمــت  لجام  گســیخته 
خواســتار نظارت بیشــتری بر بازار هســتند اما از آن سو 
تولیدکننده هــا خواهــان ایــن موضوع هســتند که دولت 

دست از سر آن ها بردارد!    
در همیــن رابطــه با مهــدی هدایت  نیا دبیر اتحادیه 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان صنایــع لبنــی خراســان 
رضــوی پیرامــون وضع »شــیر تو شــیر« بــازار لبنیات به 

گفت وگو نشستیم.
گرانــیشــیرچــهتأثیــریدرریــزشمشــتریهاو

تولیداتکارخانههاوصنایعلبنیداشتهاست؟
قیمــت شــیر اگــر به صــورت طبیعی باال بــرود اثری 
در بــازار نــدارد امــا وقتی قیمت شــیر بیش از ۵0 درصد 
گــران  می شــود به طــور طبیعــی در مصــرف نیــز کاهــش 

ایجاد می کند.
مردم  وقتی قیمت شــیر که ۶0 درصد گران شــده را 
می بینند چند روزی شــیر را نمی خرند و با گذشــت زمان 

سعی می کنند تا مصرف خود را کاهش دهند.
چنــددرصــدفــروشلبنیــاتدربازارافتداشــته

است
در طی دو سه ماه گذشته با افت ۴0درصدی بازار 
فــروش لبنیــات مواجــه شــدیم زیــرا مــردم قــدرت خرید 
خــود را ازدســت  داده انــد و نمی تواننــد هــر هفتــه بابت 
یک قالب کره ۲۵0گرمی به همراه یک ســطل ماســت و 
یــک قالب پنیر و چند عدد شــیر پاکتــی حدود ۲00هزار 

تومان هزینه کنند.
گرانیشیرازکجارقمخورد؟

پیگیــری ایــن داســتان بــه وزارت جهــاد محول شــد 
درســت از زمانــی کــه قیمــت شــیر بــه آن ها محول شــد 

مشکالت ما شروع شد.
 ایــن دوســتان بــه گاو داران فشــار آوردنــد قیمــت 
چهــار هــزار و ۱۵0تومــان که قیمت قبلی شــیر بود را به 
شــش هــزار و چهارصــد تومــان افزایش داده اســت ولی 

گاودار از این قیمت هم راضی نیست.
متأســفانه وزارت کشــاورزی قیمت هــا را مصــوب 
نکرد اآلن هم می گوید که قیمت ها باید به قبل برگردد 

ولی آیا این موضوع ممکن است؟
آیاچنینچیزیممکناست؟

وقتی قیمت شیر افزایش پیدا کرد از آن طرف هم 
هزینــه بســته بندی ها هزینــه نقل و انتقاالت گران شــد 
لذا بر فرض، آقایان اگر بخواهند قیمت شیر را به قبل 
برگرداننــد، بســته بندی، پــول کارگر و یــا حمل ونقل و یا 
ســایر حامل هــای انرژی را چــه کار می کنند؟ آیا دولت از 
حــق و حقــوق خود که بــر روی تمامی خدمات ۲۵درصد 

افزایش داشته است، می گذرد؟
اگرنهادهالزمتأمینشودآیامیتوانقیمتشیر

راکاهشداد؟
صددرصــدی  مخالــف  درهرحــال  دقیقا.مــا  بلــه 
افزایش قیمت هســتیم  می گوییم نباید زیاد بشــود در 
همین راستا نیز نامه نوشتیم به وزارت جهاد که قیمت 
را افزایش ندهند یا در صورت افزایش قیمت به دامدار 
کمک شود تا شیر را به قیمت قبل، به ما بفروشد ولی 

متأسفانه اهمیت نمی دهند.
خــام  شــیر  قیمــت   افزایــش  دلیــل  اصلی تریــن 
اســت.  خشک ســالی  و  دامــی  نهاده هــای  زیادشــدن 
نهاده هایــی کــه دولت توزیع می کند. زیرا نهاده درســت 
توزیع نمی شــود و قیمت علوفه چند برابر شــده است و 
وقتــی از بــاال نگاه می کنید متوجه می شــوید که درواقع 
رانت خوارها ســود می برند و تولیدکننده و مصرف کننده 

ضررش را می دهند.
وضعیتصادراتموادلبنیاکنونچگونهاست؟
امســال قیمــت شــیر افزایــش داشــت و از آن طرف 

صادرات ما نسبت به پارسال کاهش یافت.
اکنــون قیمــت شــیر داخــل کشــور از قیمــت شــیر 
جهانــی باالتــر رفتــه اســت لــذا مــا نمی توانیــم در بــازار 
جهانــی جــوالن دهیــم چون وقتی قیمــت داخل با خارج 
از کشــور برابــر شــود از قــدرت رقابــت مــا با کشــورهای 
بــزرگ  دنیــا کاســته و به همــان میزان از ســهم صادرات 

کاسته می شود.
چقدرکاهشصادراتداشتیم؟

در همیــن پنج ماهــه ابتــدای امســال صــادرات مــا 
نســبت به زمان مشــابه اش در ســال گذشــته 30 درصد 
کاهــش پیــدا کــرده اســت. مــا در پنج ماهــه اول ســال 
داشــتیم   صــادرات  دالر  ۲۶0هــزار  بــر  افــزون  گذشــته 
درحالی که امسال این رقم  به ۱۵۴ هزار 3۷۷ هزار دالر 

رسیده است.
بســیاریازدامــدارانهنــوزهــمازقیمــتشــیر

اعتراضدارند
بلــه .دامــداران  می گویند باید قیمت شــیر ۸هزار و 
۵00تومان اعالم شود و قیمت اعالمی دولت کم است. 
اکنــون مشــکل مــا ایــن اســت کــه قیمت شــیر درجه یک 
باقیمــت ۶هــزار و ۴00تومــان عرضــه می شــود و ایــن بــا 

توجه به هزینه های گاودار قیمت مناسبی نیست.
به نظر بنده هم این قیمت باید اصالح شود چون 
حتــی بــا این قیمت کارخانه دار هم از این قضیه متضرر 

می شود.

اخبـــــــــــــــــار

ســازمانهواپیمایــیکشــوری،فرودگاههــای
کشــورراازاعــزاممســافرانبــدونویــزابــه

فرودگاهنجفمنعکرد.
به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری، نظــر بــه اتمام 
عملیات پروازهای اربعین و همچنین پذیرش 
نشدن مسافران بدون ویزا در فرودگاه نجف، 
فرودگاه های کشور موظفند برای جلوگیری از 
سرگردانی مسافران، از اعزام آن ها بدون ویزا 

خودداری کنند.
چنــد روز گذشــته، مراجعــه مســافران 
بــرای  بــه فرودگاه هــای کشــور  بــدون ویــزا 
عــراق،  کشــور  فرودگاه هــای  بــه  پــرواز 
مشــکالتی را بــرای عملیــات پروازی و اعزام 
بــه  فرودگاه هــا  در  مســافران  پذیــرش  و 

وجود آورده بود.

بررسیمسائلفرودگاهی
مابیننجفوتهران

همچنیــن در دیــدار سرپرســت ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری بــا سرکنســول ایــران در 
نجف مسائل فرودگاهی و همکاری های میان 
فرودگاه نجف و فرودگاه های ایران به عنوان 
مقصد زائران و گردشــگران عراقی مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
هواپیمایــی کشــوری، ســیاوش امیــر مکــری، 
در  سرپرســت ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
ســفر بــه عــراق در دیدارهــای جداگانه با ایرج 
مســجدی، سفیر و سرکنســول ایران در عراق 
ســر  مازندرانــی،  کاظمــی  االســالم  حجــت  و 
کنسول ایران در نجف دیدار و گفت وگو کرد.

امیــر مکــری در دیــدار بــا ســفیر و ســر 
کنسول ایران در عراق به وضع پروازها درباره 
شــرکت های  پروازهــای  افزایــش  چگونگــی 
رایزنی هــای  از  و  عــراق  بــه  هواپیمایــی 
صورت گرفتــه در خصوص حذف روادید ســفر 

ابراز خرسندی کرد.
همچنین او از نقش ارزنده ســفیر ایران 
در رفع مشکل پیش آمده برای مسافرانی فاقد 
ویــزای ســفر کــه از ســوی شــرکت هواپیمایــی 
العراقیــه منتقــل شــده بودنــد، تقدیــر کــرد و 
دنبــال کردن محورهای گفته شــده را از جمله 

راهکارهای افزایش پروازها برشمرد.
در دیدار سرپرســت ســازمان هواپیمایی 
کشــوری با حجت االســالم کاظمی مازندرانی 
مســائل فرودگاهــی و همکاری هــای فی مابین 
فرودگاه نجف و فرودگاه های ایران به عنوان 

مقصد زائران و گردشــگران عراقی مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامــه ســر کنســول ایــران در نجــف 
نیز بر اســتفاده از فرصت ایجادشــده در دوره 
بــرای ارائــه  مدیریــت جدیــد فــرودگاه نجــف 
خدمــات مطلــوب بــه پروازهــای شــرکت های 
هواپیمایــی ایرانــی تاکیــد کــرد کــه ایــن امــر 
مــورد توجــه و اســتقبال سرپرســت ســازمان 

هواپیمایی کشوری قرار گرفت.
امیــر مکــری در پایــان بــه ســبب حمایت 
و پشــتیبانی ســر کنســول ایران از نمایندگان 
ســازمان هواپیمایی کشــوری و گروه بازرســی 
راه و شهرسازی مستقر در فرودگاه نجف که 
برای تســهیل پروازها و رســیدگی به شــکایات 
احتمالــی زوار اربعیــن در فــرودگاه مشــغول 

خدمتگزاری هستند، تقدیر کرد.

براســاساعالمروابطعمومیسازمان
هواپیمایــیکشــوری،فعالیــتفــروشبلیت
هواپیمــاازطریــقنرمافزارهــایآپ،روبیکا،

تاپواسنپتریپغیرمجازاست.
بــه گــزارش بــازار، ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری در نامــه ای بــه دادســرای فرهنــگ و 
رسانه و پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
ناجا، ضمن معرفی سایت ها و اپلیکیشن های 
غیرمجــاز فروش بلیت هوایی، مسدودســازی 
نرم افزارهــای آپ، روبیکا، تاپ و اســنپ تریپ 
را کــه بــه صــورت غیرمجــاز اقــدام بــه فــروش 

بلیت هواپیما کرده اند، خواستار شد.
 فروشبلیتهواپیمامنوطبهاخذمجوز

ازسازمانهواپیماییاست

ســازمان  اعــالم  اســاس  بــر  همچنیــن 
و  نظــارت  منظــور  بــه  کشــوری،  هواپیمایــی 
کنتــرل، همچنیــن جلوگیــری از بــروز اختــالل 
هوایــی  حــوزه  در  ســایت ها  فعالیــت  الزمــه 
)فــروش بلیــت هواپیمــا( منوط بــه اخذ مجوز 

از این سازمان است.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری، ایــن ســازمان 
در واکنــش بــه ادعاهــای مطرح شــده مبنــی 
اســتارتاپ ها  کار  و  کســب  مانــع  ایجــاد  بــر 
اعــالم کــرد: یکــی از محورهــای مهــم وظایــف 
این ســازمان بــه عنوان ابــزار حاکمیت دولت 
در بخــش حمــل و نقــل هوایــی، نظــارت بــر 
از  بعضــی  در  متاســفانه  کــه  قیمت هاســت 

مقاطــع و مناســبت ها تعدادی از ســایت های 
غیرمجاز خارج از چارچوب های تعیین شده و 
نرخ هایی که از ســوی شرکت های هواپیمایی 
اعــالم شــده اســت به فــروش بلیــت هواپیما 
بــه  منجــر  امــر  همیــن  و  می کننــد  اقــدام 
اختــالل در وضــع بــازار فروش بلیــت هواپیما 
شــرکت های  فعالیــت  رفتــن  زیرســوال  و 
هواپیمایــی و بــه تبــع آن موجبــات نارضایتــی 

مردم را فراهم کرده است.
هواپیمایــی  ســازمان  راســتا  همیــن  در 
کشــوری به منظور نظارت و کنترل، همچنین 
الزمــه  اختالالتــی  چنیــن  بــروز  از  جلوگیــری 
فعالیــت ســایت ها در حــوزه هوایــی )فــروش 
بلیــت هواپیمــا( را منوط به اخــذ مجوز از این 

سازمان دانسته است.
بــه  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان 
عنــوان نماینــده دولــت و همچنیــن براســاس 
قوانیــن و مقــررات بایــد وظایــف خــود را در 
چارچوب هــای مصوب شــده انجــام و بــر نحوه 

اداره مجموعه های تعریف شده نظارت کند.
در پایــان ایــن ســازمان بــا رد ادعاهایــی 
مبنی بر ایجاد مانع کســب و کار استارتاپ ها 
اعالم می کند هیچ گونه فعالیت غیرقانونی در 
حوزه حمل و نقل هوایی را نپذیرفته اســت و 
فعالیت در این صنعت تنها در صورت داشتن 
شــرایط تعیین شــده و اخــذ مجــوز فعالیــت از 
پذیــر  امــکان  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان 

خواهد بود.

مدیرعامــلشــرکتراهآهــنازآمادگی
ایــنشــرکتبــرایانتقــالزائــراناربعیناز
مــرزشــلمچهبــهخرمشــهروازخرمشــهرتا

اهوازبهصورترایگانخبرداد.
و  راه  وزارت  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
تدابیــر  دربــاره  رســولی  ســعید  شهرســازی، 
بازگشــت  بــرای  شهرســازی  و  راه  وزارت 
هرچــه راحت تــر زائــران اربعین به شــهرهای 

خــود، گفــت: قطارهایی به صورت یکســره و 
شــبانه روزی بــه همیــن منظــور تــدارک دیده 

شده است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریــح 
کــرد: عالوه بر قطارهــای برنامه ای، چهار رام 
قطــار فوق العــاده نیــز بــرای انتقال زائــران از 
ایســتگاه اهــواز بــه شــهرهای مقصــد زائــران 
تدارک دیده شده است و این قطارها اکنون 

در اهواز مستقر هستند.
او دربــاره آغاز عملیات بازگشــت زائران 
از شــب چهارشنبه گذشته، خاطرنشان کرد: 
در صــورت  دیده شــده،  تــدارکات  بــر  عــالوه 
جمهــوری  راه آهــن  اربعیــن،  ســتاد  اعــالم 
اســالمی ایران این ظرفیــت و آمادگی را دارد 
که متناسب با نیاز زائران، ظرفیت های خود 

را افزایش دهد.

رســولی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه ایــام 
شــهادت حضــرت امــام رضــا علیــه الســالم، 
مشــهد  مســیر  در  فوق  العــاده ای  قطارهــای 
مقــدس تــدارک دیده ایم، اما در صــورت نیاز 
می تــوان بخشــی از ایــن قطارهــا و همچنیــن 
قطارهایــی کــه ضریب اشــغال کمتــری دارند 
را نیــز بــه مســیر محور جنوب و اهــواز اعزام 

کنیم.

بــهگفتــهرئیــساتحادیهطــالوجواهر
تهران،نوســاناتقیمتارزوروزهایپایانی
ماهصفرسببشدکهتقاضابرایخریدطال
دربازارمشترینداشتهباشدومعامالتدر

سطحبسیاراندکیبود.
به گزارش بازار، در پایان روز پنجشــنبه 
)۸ مهــر( و همزمــان بــا کاهــش قیمت طال در 
بازارهای جهانی به ۱۷33 دالر در هر اونس، 
قیمت ســکه امامی طرح قدیم در بازار تهران 
بــه بیــش از ۱۱میلیــون و ۸۶۴هــزار تومــان و 
ســکه بهار آزادی طرح جدید نیز به ۱۱میلیون 

و ۴۹۸هزار تومان رسید.
بهــار آزادی  همچنیــن قیمــت نیم ســکه 
بــه ۶ میلیــون و ۶۵00 تومــان رســید، قیمــت 
تومــان،  ۶0۲هــزار  و  3میلیــون  ســکه  ربــع 
قیمــت ســکه یک گرمــی ۲میلیــون و ۲۱0هزار 
تومــان اســت و قیمــت هر گرم طــالی ۱۸عیار 
در بازارتهــران در ایــن روز بــه یک میلیــون و 

۱۶۴هزار تومان رسید.
هفتــه  در  معامــالت  روز  آخریــن  در 
گذشته حباب سکه امامی به ۲۹۱هزار تومان 
و حبــاب ســکه بهار آزادی بــه بیش از ۷۱هزار 

تومان رسید.
نــرخ ارز نیــز در روز پنجشــنبه  ۸ مهــر 
سال جاری، دالر به رقم ۲۸هزار و 3۶۱تومان، 
یــورو بــه قیمــت 3۲هــزار و ۸۹۴تومــان، پوند 
امــارات  درهــم  تومــان،   33۹ و  3۸هــزار 
۷هــزار و ۷۱۷تومــان و لیــر ترکیه بــه 3هزار و 

۱۹0تومان رسید.

روندکاهشقیمتاونس
جهانیطالبازاررابهرکودبرد
در هفته گذشته قیمت طال در بازارهای 
جهانی روند نزولی داشت به طوری که هفته 
گذشته در مقایسه با دو هفته گذشته قیمت 
اونــس جهانــی طــال در بازارهــای بین المللــی 
حــدود ۵0دالر در هــر اونــس کاهــش یافــت 
و اکنــون بــه ۱۸33دالر در هــر اونس رســیده 

است.
بــه علــت نبــود تقاضــا در بــازار خریــد و 
فــروش طــال در هفتــه جــاری هماننــد هفتــه 
گذشــته شــاهد رکــود بــود و انتظــار کاهــش 
بیشــتر قیمــت آن، بــازار را در هفته جاری به 

رکود برد.
کاهــش قیمت اونس جهانی به انضمام 
افزایــش قیمــت ارز در بازارهای داخلی باعث 
شــد که در هفته گذشــته قیمت ســکه و طال 
در بــازار اندکی نوســان داشــت و این مســاله 
رکــود  وصفــر  محــرم  مــاه  پایانــی  روزهــای  و 

معامالت را در بازار تشدید کرد.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طــال و جواهــر تهــران در ایــن باره بــه »بازار« 
گفــت: کاهــش قیمــت اونــس جهانــی طال در 
بازارهــای جهانــی و افزایش قیمت ارز، قیمت 
طال را در هفته گذشــته نوسانی کرد و قیمت 

آن در بازار اندکی افزایش یافت.

ابراهیــم محمدولــی افــزود: هرچنــد کــه 
قیمت طال در بازار در هفته گذشته چشمگیر 
نبــود، امــا قیمت آن در بازار به صورت شــیب 

مالیمی به صورت معقولی افزایش یافت.
او اضافــه کــرد: هفتــه گذشــته خریــد و 
فروش طال در بازار تهران با اســتقبال مواجه 
نشد و بسیاری از همکاران ما آنچنان مشتری 
نداشــتند و حتــی از شهرســتان ها بــرای خرید 
برخــی از نواقــص مصنوعات طال، همکاران ما 

مراجعه بسیار اندکی به بازار داشتند.
تهــران  جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رئیــس 
اظهارکــرد: بــا توجــه بــه اینکه قیمت ســکه در 
بــازار آنچنــان افزایــش نیافــت؛ لــذا ما شــاهد 
التهــاب زیــادی قیمت هــا در بــازار در هفتــه 

گذشته نبودیم.

 روندنزولیقیمتطال

دربازارهایجهانیوبازارهای
داخلی

محمدولــی بــا بیــان اینکــه رونــد نزولــی 
قیمــت طــال در بازارهــای جهانــی و بازارهــای 
داخلــی بــر میــزان رکــود داد و ســتد طــال در 
در بــازار طــال تهــران تاثیرگــذار بــود، گفت: در 
آخریــن روز هفتــه گذشــته هــر گــرم طــالی 
۱۸عیــار نیــز در بــازار تهــران بــه یــک میلیــون 

و۱۶۴ تومان رسید.
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهر تهــران در 

پاســخ اینکــه ارزیابــی از وضــع بــازار طــال در 
هفته جاری چیســت؟ گفت: به نظر می رســد 
کــه معامــالت طــال در بــازار در هفتــه جــاری 
نیــز بــه همین منوال ادامه داشــته باشــد و با 
توجــه بــه اینکــه روزهــای پایانی مــاه صفر در 
راه اســت و بــا توجــه بــه رحلت پیامبر اســالم 
امــام حســن )ع( در  )ص( و وفــات حضــرت 
هفته جاری، شاهد تحوالت آنچنانی در بازار 

نخواهیم بود.
محمدولــی اظهارکــرد: معمــوال بــه دلیــل 
ماه هــای محــرم و صفر تقاضا بــرای خرید طال 
در بــازار کــم می شــود و دادوســتد بــه حداقل 
می رســد و پیش بینــی مــا این اســت که هفته 
جــاری نوســان قیمــت طــال در بــازار ۲و یــا 3 

درصد در نوسان باشد.
رئیــس اتحادیه طال وجواهرتهران درباره 
قیمت اونس جهانی طال افزود: قیمت اونس 
جهانــی طــال ۱۷33دالر در هــر اونــس رســید 
و در مجمــوع در طــول هفته گذشــته نوســان 
قیمت اونس جهانی طال حدود ۵0 دالر بود.

 پیشبینیآیندهقیمتطال

دربازارهایجهانی
شــاخص دالر آمریــکا بــا ادامــه یک روند 
افزایشی قابل توجه، به باالترین سطح یازده 
ماه گذشته خود رسید و بازده اوراق قرضه ده 
ســاله خزانه داری ایاالت متحده هم با اندکی 
افزایش در حدود ۱.۵۴0درصدی معامله شد.

رئيساتحاديهفروشندگان
وسازندگانساعتتهران:

اشتغالساعتسازانکوک
نیست

»زمــان«بهتریــنطالیعمرآدمیاســتکهگذر
آنرامیتــواندرعقربههــایســاعتدیــد.امــاوضــع
روزهــا ایــن ساعتســازان و ساعتفروشــان صنــف
چنــدانکــوکنیســت.ورودمحصــوالتبیکیفیــتو
ارزانقیمتچینیوقاچاقساعاتبهکشــــــوردرکنار
اســتفادهازگوشــیهایهمــراهبــرایآگاهــیاززمان،
اشتغالوکارافرینیدراینصنفرابهچالشکشیده

است.
بــه گــزارش بــازارکار، عبدالرحیــم احمــدی، رئیــس 
اتحادیــه فروشــندگان و ســازندگان ســاعت تهــران  از 
فعالیت ۷3۱ نفر در صنف ســاعت در تهران خبر داد و 
گفــت: بــه زودی ۲00نفر به دارندگان مجوز فعالیت این 

صنف می پیوندند.
احمــدی با تشــریح اینکــه این صنف ابتــدا با صنف 
طالفروشــان مشــترک بود، افزود:  این اتحادیه اولین بار 
در ســال ۱3۴۴ تأســیس شــد که با اتحادیه طالفروشان 
یکــی بــود. بیســت و دو ســال پیــش یعنــی ســال ۱3۷۲ 
طبــق قانــون از اتحادیــه طالفروشــان منفــک و اتحادیــه 
ساعت فروشان و تعمیرکاران ساعت تهران شکل گرفت.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان و ســازندگان ســاعت 
درباره تعداد دقیق دارندگان جواز کســب در این صنف 
اظهار کرد: اکنون ۷3۱عضو جوازدار در قالب اتحادیه ما 
فعالیــت می کنند و حدود ۱۵0 تا ۲00درخواســت صدور 
جواز کســب هم در دســت بررســی وجود دارد؛ البته در 
تهــران ســه اتحادیه شــامل اتحادیه منطقه شــمیرانات، 
شهرســتان تهران و اتحادیه شــهرری فعالیت میکند که 

اعضای خود رادارند.
آموزشبرایتعمیرکاراناجباریاست

صنــف  درایــن  کــه  آموزش هــای  دربــاره  احمــدی 
صــــــورت می گیــرد، خاطرنشــان کــرد: آموزش هــا بــرای 
ایــن  و  می شــود  برگــزار  اتحادیــه  درخــود  عالقه منــدان 
آموزش هــا شــامل دوقســمت اســت کــه یکــی آمــوزش 
برای افرادی که می خواهند کارتعمیرانجام دهند، است 
و دیگــری هــم بــرای قســمت فــروش اســت، ولــی بــرای 

تعمیرکاران گذراندن این کالس ها اجباری است.
او در ادامــه گفــت:  ثبت نــام کالس هــای آموزشــی 
دوبــار در ســال برگزار می شــود و کالس هــا هفته ای یک 

بار در اتحادیه برگزار می شود.
بهاعضاوامقرضالحسنهپرداختمیکنیم

رئیــس اتحادیه فروشــندگان و ســازندگان ســاعت 
تهــران دربــاره فعالیت هــای اتحادیــه بــرای اعضــای خود 
دربــاره خدمــات مختلف فنی و تخصصی ارائه می شــود 
صنــدوق  طریــق  از  می کنیــم  تــالش  کــرد:  خاطرنشــان 
کارمــزد  بــدون  قرض الحســنه  وام  اعضــا  بــه  اتحادیــه 

پرداخت کنیم.
او دربــاره اهــم شــاخصه ها و اقدامــات ایــن اتحادیه 
گفــت: در درجــه اول باید بــر مردمی بودن اتحادیه تاکید 
کنــم کــه مشــارکت اعضــا در برنامههــای اتحادیــه بیانگــر 
رضایــت آنهــا از خادمــان خودشــان در اتحادیــه اســت. 
یکــی از نقــاط قــوت اتحادیــه ســاختمانی اســت کــه در 
اختیــار دارد؛ چراکــه جــزو معــدود اتحادیه هایی هســتیم 
کــه مســتاجر نیســت و بــه لطــف خــدا و همــت اعضــا 
توانسته ایم ساختمان مناسبی را فراهم کنیم. یکی دیگر 
از ویژگی هــای اتحادیــه صنــدوق قرض الحســنه ای اســت 
کــه در اختیــار داریــم. بــا مشــارکت اعضا و خیــران صنف 
در حــدود 3۵0میلیــون تومــان ســرمایه در ایــن صنــدوق 
وجــود دارد کــه تــا بــه حــال موفــق شــده ایم نزدیــک بــه 
تعــداد 300وام به اعضــای متقاضی بدهیم آن هم بدون 
کارمــزد. هــر چند رقم وام های پرداختی اندک اســت؛ اما 
گوشــه ای از مشــکالت آنهــا را حــل کرده اســت. در بحث 
تامیــن اقدامــات رفاهی نیز توانســتهایم؛ بیمه تکمیلی را 
بــرای اعضا تــدارک ببینیم. همچنین در بخش بیمه بدنه 
خودرو، تا سقف ۲0درصد تخفیف برای اعضا گرفته ایم.

تغییرنرخخدماتبهزودیبهاتاقاصناف
ارائهمیشود

فنــی  کمیســیون  خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  احمــدی 
وارد  کــه می خواهنــد  افــرادی  کار  بــه  نســبت  اتحادیــه 
ایــن صنــف شــوند نظــارت دارد و بــرای آنهــا کالس هــای 
مختلفــی برگــزار می کنــد. یکی از برنامه های امســال مان 
نیــز تغییــر نرخ  نامه هاســت کــه در آینده بســیار نزدیک 
نرخ پیشنهادی جدید که خبرگان صنف تهیه کرده اند به 

اتاق اصناف می بریم تا پس از تایید نهایی ابالغ کنیم.
او در ارتبــاط بــا بحــث بازرســی و میــزان موفقیــت 
اتحادیــه در ایــن زمینــه گفــت: در قانــون نظــام صنفــی 
جدید بازرســی از واحدهای صنفی به اتحادیهها واگذار 
شــده اســت خوشــبختانه جز اولین اتحادیه هایی بودیم 
کــه بــا قــدرت و خیلــی ســریع قانــون را اجــرا کردیــم. در 
این راه با بازرســی شــورای اصناف هم هماهنگی کامل 
داشــته ایم و در برخی موارد بازرســی ها به طور مشترک 
انجــام می شــود. برخــی مــوارد هــم خودمــان اقــدام بــه 

بازرسی می کنیم.
باواحدهایصنفیبدونمجوزبرخوردمیشود

رئیــس اتحادیه فروشــندگان و ســازندگان ســاعت 
تهــران دربــاره برخــورد بــا واحدهای صنفی بــدون مجوز 
توضیــح داد: در درجــه اول واحدهای صنفی فاقد جواز، 
بازرســی می شــوند. فــردی کــه می خواهد در این شــغل 
فعالیــت کنــد باید مراحل قانونــی آن را طی کند و جواز 
بگیــرد. گران فروشــی، تخلفــات صنفــی و رعایــت قانون 
و شــئونات صنفــی از دیگــر مــواردی اســت که مشــمول 

بازرسی می شود.
صنعتموبایلبهصنفساعتآسیبزدهاست

رئیس اتحادیه فروشــندگان و ســازندگان ســاعت تهران 
در برابر این دیدگاه که اســتقبال مردم از خرید ســاعت 
کاهــش یافتــه اســت گفــت: امــروز هــر کســی دســتگاه 
موبایلی در دست دارد و به راحتی با زدن دکمه گوشی، 
زمــان را می بینــد و شــاید احســاس شــود که به ســاعت 
نیــازی نــدارد در واقــع  صنعت موبایل به صنف ســاعت 
آســیب زد ولی ما تالش می کنیم با ارائه محصوالت با 

کیفیت و متنوع از این مسائل جلوگیری کنیم.

ممنوعیتفروشبلیتهواپیمابانرمافزارهایموبایلی

تسهیالترایگانراهآهنبرایبازگشتزائراناربعینازمرزشلمچه

»طالروزهایپایانیماهصفرمشترینداشت«
بهگفتهمحمدولی،روندنزولیقیمتطالدربازارهایجهانیوبازارهایداخلیبرمیزانرکوددادوستدطالدربازارطالتهرانتاثیرگذاربود

سفرهواییبهنجفبدونویزاممنوعشد
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نامه نگاری تولیدکنندگان 
لوازم خانگی به رهبری 

دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
ایــران عنــوان کــرد که با توجه بــه زمزمه هایی که اخیرا 
گــوش می رســید  بــه  لــوازم خانگــی  مــورد واردات  در 
صنعتگران احساس خطر کرده و برای حمایت از تولید 

داخل به رهبری نامه نوشتند.
حسینی شــاهرودی،  سیدحســن  رابطــه  ایــن  در 
دبیــرکل انجمــن لــوازم خانگــی ایــران در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری مهر، اظهار کرد: اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد 
و برندهای خارجی که ۷۰درصد بازار کشور را در اختیار 
داشــتند و بــا اعمــال تحریم هــا ما را ترک کردند، کشــور 
را بــا چالــش جدی ناشــی از کمبود لــوازم خانگی مواجه 
کردنــد و بحــران ایجــاد شــد. این موضوع نه به واســطه 
اقدامات دولت وقت بلکه به واســطه تحریم ها و تامین 
نشدن ارز از سوی بانک مرکزی اتفاقی افتاد که شاهد 

افت حضور برندهای خارجی در کشور بودیم.
او افــزود: در ۳ ســال گذشــته صنعتگــران مــا اعــم 
از متخصصــان، مهندســین، کارگــران و ســرمایه گذاران 
وارد میــدان شــدند تــا بــا عــزم ملــی هــم کیفیــت و هــم 
کمیــت را بــاال ببرنــد و کمبود را جبران کننــد؛ به گونه ای 
کــه در ســال ۹۸ تــا ۹۹ بــه میزان ۷۸ درصد رشــد تولید 
داشــتیم. همچنین نســبت به ســال ۹۷ رشد باالی ۱۰۰ 
 درصــدی داشــته ایم و پیش بینی می شــود تا پایان ســال

صد در صد نیاز کشور را برطرف کنیم.
شــاهرودی گفت: ۷۰درصد نیاز بازار برطرف شــده 
و ۳۰درصــد از طریــق بــازار ســیاه قاچــاق لــوازم خانگــی 
پاسخ داده می شود. اگر جلوی قاچاق گرفته شود قطعاً 
تولیدکننــدگان ایــن ظرفیــت را دارنــد که تمــام نیاز بازار 

را برطرف کنند.
او با اشاره به احتمال واردات لوازم خانگی، اظهار 
کــرد: بــا این اتفاقاتی که اخیراً افتاد و آمریکا اجازه آزاد 
شدن منابع ایران در کره با ارسال کاال را داد، برندهایی 
مثــل ال جــی و سامســونگ مجــدد وارد میــدان شــدند و 
عوامــل داخلــی آنهــا ســعی داشــتند مجدد فضــا را برای 

ورود لوازم خانگی خارجی فراهم کنند.
خطــر  احســاس  صنعتگــران  افــزود:  شــاهرودی 
کردنــد زیــرا ســرمایه گذاری کالنی در این حوزه شــد و با 
اشتغال زایی خوبی که صورت گرفت بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر مشغول به کار شدند و قطعاً با ورود مجدد آنها که 
ورود بســیار پرقوتی برای زمین گیر کردن صنایع داخلی 
می بــود، نامــه ای از ســوی تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
و انجمــن خطــاب بــه مقام معظــم رهبری تنظیم شــد و 
طومارهایــی هــم از ســوی هــزاران نفــر از کارگــران امضا 
شــد که اشــتغال و تولید باید حفظ شــود و ما می توانیم 

نیاز کشور را از نظر کمی و کیفی تامین کنیم.
دبیــرکل انجمــن لــوازم خانگــی ایــران ادامــه داد: 
خوشــبختانه شــاهد بودیم رهبری دستور صریحی را به 
ریاســت جمهوری دادنــد و ریاســت جمهوری هــم همیــن 
دســتور را بــه وزرای اقتصــاد و صمــت دادنــد کــه جلــوی 
واردات لــوازم خانگــی گرفتــه شــود. این موضــوع نویدی 
برای صنعتگران بود که ثبات و امنیتی را احساس کنند 
کــه تمــام ارکان حاکمیــت در یک راســتا بنــای حمایت از 

تولید داخلی و اشتغال را دارند.
او افــزود: امیدواریــم ایــن حرکتــی کــه ایجاد شــده 
موجــب تعالــی صنعــت کشــور بــه ویــژه در حــوزه لــوازم 
خانگــی شــود و در آینده تبدیل بــه قطبی برای صادرات 

شویم.
شاهرودی در پاسخ به این سوال که واردات لوازم 
خانگــی تــا پایان ســال ۱۴۰۰ ممنــوع اســت بنابراین چه 
لزومــی بــرای نامه نــگاری بــود؟ تصریح کرد: ایــن برندها 
از طرق مختلف می خواستند کاالهای خود را وارد ایران 
کننــد. همیــن االن ۴۲۸ کانتینــر لــوازم خانگی بوش در 
گمــرکات اســت و گمــرک بارهــا اعــالم کــرده نمی توانــد 
ترخیــص کنــد هنــوز واردکننده حاضر به مرجوع نشــده 
و بــه دنبــال راه مفــر قانونی برای ترخیص اســت و حتی 
علیــه گمــرک شــکایت کــرده تا هر طور شــده محموله را 

ترخیص کند.
دبیــرکل انجمــن لوازم خانگی ایــران افزود: طبیعتاً 
بقیه برندها دنبال راه مفر قانونی هستند تا وارد ایران 
شوند و اگر نتوانند از مسیر قاچاق کاال به کشور ارسال 
کننــد کــه می بینیــم ۳۰درصــد از بــازار را کاالی قاچــاق 
گرفتــه اســت و امیدواریــم با اصالح شــدن قانون مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچاق کاال 
و ارز که خود به نوعی دولت محسوب می شود از ورود 

کاالی قاچاق جلوگیری کند.
او ادامه داد: کاالی قاچاق عمدتاً از طریق ته لنجی، 
تعاونی های مرزنشــینی و کولبری وارد کشــور می شــود. 
متاســفانه در حوزه های محلی، مقامات محلی از جمله 
اســتانداران و فرمانــداران و … تنبلــی کردنــد و بــه جــای 
ایجــاد اشــتغال مولــد، اشــتغال ناســالم ایجــاد و فضا را 

برای قاچاق فراهم کردند.
او افــزود: عمــق ســاخت داخــل را بایــد بــاال ببریــم 
و کیفیــت کاال بــه لحــاظ قیمتــی و کیفی قابــل رقابت با 
کاالهــای مشــابه خارجی باشــد که این اتفــاق تقریباً در 
این ۳ سال افتاده است. البته کاالهای خارجی هنوز در 
بــازار ۲۰ تــا ۳۰ درصد گران تر هســتند کــه فاقد گارانتی 
هســتند و بعضــاً هــم جنس های فیک و تقلبــی در بازار 

عرضه می شوند.
دبیــرکل صنفــی تولیدکننــدگان لوازم خانگــی ایران 
اظهار کرد: اکنون عمق ساخت داخل لوازم خانگی بین 

۴۰ تا ۷۰ درصد است.

خبـــــــــــــــــر

تعرفه گمرکی برخی از 
محصوالت کشاورزی در اقلیم 

کردستان عراق حذف شد
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی از حذف تعرفه گمرکی برخی 
از محصوالت کشــاورزی در اقلیم کردســتان عراق خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی 
آذربایجــان شــرقی، صالــح مومنی اظهار کــرد: با عنایت 
بــه نامــه دریافتــی از دفتر نمایندگــی وزارت امور خارجه 
در منطقه شــمال غرب کشــور پیرو نامه دفتر هماهنگی 
می رســاند  آگاهــی  بــه  خارجــه  امــور  وزارت  اقتصــادی 
براســاس نامــه وزارت کشــاورزی و منابــع آبــی اقلیــم 
اداره  و  اقتصــاد  و  دارایــی  وزارت  بــه  عــراق  کردســتان 
کل گمــرک اقلیــم کردســتان، از تاریــخ ۹ مهــر مــاه۱۴۰۰ 
واردکننــدگان خیــار، گوجه، بادمجــان، بامیه و فلفل به 
اقلیــم کردســتان، در راســتای کنتــرل قیمت آنهــا در آن 

اقلیم، از پرداخت تعرفه گمرکی معاف می شوند.
امــور خارجــه  افــزود: رئیــس نمایندگــی وزارت  او 
ســازمان  روســای  بــه  خطــاب  نامــه  ایــن  در  تبریــز  در 
ســازمان  شــرقی،  آذربایجــان  اســتان  جهادکشــاورزی 
صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و اتاق 
بازرگانــی و صنایــع معادن اســتان آذربایجان شــرقی، از 
آنان خواســته اســت موضوع به نحو مقتضی به مراجع 
ذی ربــط اســتانی و شــرکت های فعــال در ایــن بخــش، 

اطالع رسانی شود.

آلمان صدرنشین واردات 
دارو از ایران

اتــاق بازرگانــی تهــران در گــزارش جدیــد خــود بــه 
بررســی وضــع تجــارت خارجــی صنعــت دارو و پزشــکی 
ایران در پنج ماهه نخست سال جاری پرداخته است.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس برآوردهــای صورت 
گرفتــه کل تجــارت خارجــی صنایــع دارویــی و پزشــکی 
کشور تا پایان مرداد ماه امسال، ۷۰۷میلیون دالر بوده 
که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل افزایشی بیش از 
۳۲درصــدی را نشــان می دهد. همچنیــن وزن کل اقالم 

دارویی جابه جا شده نیز به ۸۰۸ هزار تن می رسد.
در بررســی آمارهــای جزئــی بــه نظــر می رســد کــه 
فاصلــه میــان صــادرات و واردات ایــن اقــالم در اقتصــاد 
ایــران بســیار زیــاد اســت. در پنــج ماهــه نخســت ســال 
جــاری ایــران حدودا ۴۰میلیــون دالر دارو صادر کرده که 
این عدد تنها ۰.۲ درصد از کل صادرات کشور را شامل 
می شــود. ایــن در حالــی اســت که با رســیدن وزن اقالم 
صادراتی ایران به ۱۰۵هزار تن، نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته رشدی حدودا ۳۰ درصدی به ثبت رسیده 

است.
در حوزه واردات میزان کل اقالم دارویی و پزشکی 
وارد شده به ایران ۶۶۷ میلیون دالر بوده که در مجموع 
چهــار درصــد از کل واردات ایران در این مدت را شــامل 
می شــود. واردات دارویــی کشــور بــه وزن ۷۰۳هــزار تن 
رســیده و در قیاس با مدت مشــابه ســال قبل افزایشی 

۳۵.۵درصدی را نشان می دهد.
در میان داروهای وارداتی، گروه داروهای متشکل 
از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان 
یــا پیشــگیری بــا ســهم ۱۱۳میلیــون دالری اصلی تریــن 
بــا  واکســن  آن  از  پــس  و  بوده انــد  وارداتــی  کاالهــای 
۱۰۲میلیــون دالر در رده بعدی قرار گرفته اســت. حدود 
۱۵درصــد از کل واردات دارویــی ایــران در ایــن مــدت به 

واکسن ها اختصاص داشته است.
و  آنتی ســرم ها  صادراتــی،  کاالهــای  میــان  در 
مشــتقات خونــی بــا ۱۴.۶ میلیــون دالر، ۳۶ درصــد از 
صــادرات ایــران در این حوزه به شــمار مــی رود و پس از 

آن رادیو داروها با ۳۰ درصد در رده بعدی قرار دارند.
در میــان کشــورهای صادرکننــده دارو بــه ایــران، 
چین صدرنشــین اســت. ایران در طول این مدت حدود 
۱۱۹میلیــون دالر معادل ۱۹درصــد از کل واردات دارویی 
خود را با چین انجام داده است. امارات متحده عربی با 
۱۱۵، ترکیه با ۴۹، آلمان با ۴۹ و سوئیس با ۴۱ میلیون 

دالر در رده های بعدی قرار دارند.

اخبـــــــــــــــــار

دام  تامیــن  شــورای  رئیــس  گفتــه  بــه 
کشــور، بخــش پــرواری که در اصــل تقاضای 
بازار برای تولید گوشــت را پوشــش می دهند 
مدتی اســت که به دالیلی چون خشکســالی 
و از همه مهمتر کم شدن نهاده ها نتوانسته 
علوفــه مــورد نیــاز خود را تامیــن کنند از این 
رو بــه علوفه هــای متفرقه چون تفاله و تفاله 

نیشکر روی آورده است.
ایلنــا،  بــا  منصــور پوریــان در گفت وگــو 
دامپــروری،  گرفتــاری جدیــد صنعــت  دربــاره 
گفــت: عوامــل متعــددی در بــه وجــود آمــدن 
ایــن بحــران نقش دارند که مهم ترین آن نبود 
نهاده هــای  قیمــت  اســت.  دامــی  نهاده هــای 
داخلــی  بــازار  در  جــو  و  گنــدم  چــون  دامــی 
افزایــش یافتــه اســت از ایــن رو دامــدار تــوان 
خریــد علوفــه مــورد نیــاز دام را نــدارد از ایــن 
رو بــه علوفه هــای متفرقه چــون تفاله و تفاله 

نیشکر روی آورده است.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه بــاال 
بــودن شــکر در این تفاله ها، افزود: شــیرینی 
علوفه هــای غیرنهــاده باعــث شــده اســت  که 
چربــی دام هــا چنــد برابــر شــود. اکنــون ایــن 
مســئله بــه یــک بحــران بــرای تولیدکننــدگان 
تبدیــل شــده اســت. در زمــان کشــتار دام هــا 
توجهــی  قابــل  آنهــا در حجــم  میــزان چربــی 
باالســت تــا جایــی کــه می توان گفــت به جای 

گوشت، چربی تولید می کنیم.
پوریان با اشــاره بــه تصمیم وزارت جهاد 
کشــاورزی، گفت: شــورای عالــی قیمت گذاری 
سیاســت  یــک  در  کشــاورزی  محصــوالت 
حمایتــی تصمیــم گرفــت بخشــی از دام هــای 
ســنگین وزن را خریداری و صادر کند چرا که 
بایــد انگیــزه را برای تولید زنــده نگه داریم در 

غیر این صورت تولید متوقف می شود.
بــه گفته او شــورای عالــی قیمت گذاری، 
شرکت پشیبانی امور دام را موظف کرده بود 

کــه ایــن مصوبــه را اجرایی کند اما متاســفانه 
این مهم به مرحله اجرا نرسید.

دام  صنعــت  اینکــه  بیــان  بــا  پوریــان 
سنگین به خصوص گوساله به مرحله فاجعه 
رســیده اســت، افــزود: فعــاالن ایــن صنعــت 
امیدوارنــد با روی کار آمدن ســاداتی نژاد وزیر 
جهاد کشاورزی، مشکالت کمتر شود. سابقه 
زیــاد  کشــاورزی  زمینــه  در  ایشــان  حرفــه ای 
اســت و می تــوان از تجربه شــان در این بــاره 

بهره گرفت.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون 

بــاال  چربــی  دارای  گوســاله  راس  هــزار   ۲۰۰
هســتند، خاطرنشان کرد: انتظار می رود برای 
برون رفــت از ایــن معضل یک تصمیم درســت 
بگیریــم و در زمــان مشــخص آن را اجرایــی 
کنیــم. این حجم از چربی دام قابلیت مصرف 
در کشــور را نــدارد و بایــد در کوتاه ترین زمان 

ممکن صادر شود.
ایــن فعــال صنعــت دام بــا بیــان اینکــه 
دام  صنعــت  در  مصوبــات  اجــرای  در  زمــان 
اهمیــت ویــژه ای دارد، افزود: زمان در صنعت 
دام اهمیــت ویــژه ای دارد. بعد از تصویب یک 

مصوبه اجرای آن را نباید به تعویق بیاندازیم. 
اگــر ایــن رونــد ادامــه پیدا کند مــن پیش بینی 
می کنــم در۸ مــاه آینده شــاهد افزایش تولید 

دام با چربی باال باشیم.
در  کشــور،  دام  تامیــن  شــورای  رئیــس 
مســئوالن  کــه  داریــم  انتظــار  افــزود:  پایــان 
بــه خواســته های مــا نــگاه واقع بینانــه داشــته 
بــه  نــگاه مثبتــی نســبت  باشــند. متاســفانه 
تــوان تولیدکنندگان داخلــی نداریم به همین 
دلیــل تصمیمات درســتی در این زمینه گرفته 

نمی شود.

صنایــع  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه  بنــا 
محصــوالت  صــادرات  لبنــی،  فرآورده هــای 
لبنی به این کشــورها محدود نشــده اســت 
و اگــر شــاهد خللــی در این زمینه هســتیم 
مربــوط بــه اخــذ نکــردن کــد بین المللــی از 

سوی کارخانه های تولیدی ایران است.
  بــه تازگــی تصاویــری از عــدم صــدور 
مجــوز بــرای ورود لبنیات ایران از طریق مرز 

داغستان روسیه منتشر شده است. 
رضا باکری در گفت وگو با ایلنا، درباره 

دالیل توقف روند صادرات محصوالت لبنی 
گفــت: صــادرات  قفقــاز،  حــوزه  بــه کشــور 
محصــوالت لبنــی به ایــن کشــورها، محدود 
نشــده اســت و اگــر شــاهد خللــی در ایــن 
زمینــه هســتیم مربــوط بــه اخــذ نکــردن کــد 
بین المللــی از ســوی کارخانه هــای تولیــدی 

ایران است.
او در ادامــه با بیــان اینکه دریافت این 
کــد بــه معنــی اخذ مجــوز صادراتی از ســوی 
خاطرنشــان  اســت،  تولیــدی  کارخانه هــای 

ایــن  در  ایــران  دامپزشــکی  ســازمان  کــرد: 
زمینــه ضعف دارد و بــا کارخانه های تولیدی 
همکاری هــای الزم را انجام نمی دهد. اکنون 
بســیاری از کارخانه های تولیدی منتظر اخذ 

این کد هستند.
بــه گفته باکری، کارخانه های بســیاری 
کــه  کــد هســتند  ایــن  دریافــت  دنبــال  بــه 
تعــداد  اکنــون  نشــده اند.  موفــق  هنــوز 
انگشت شماری از کارخانه ها در ایران موفق 
بــه دریافــت ایــن کــد شــده اند و می تواننــد 

محصوالت خود را صادر کنند.
دبیــر انجمن صنایــع فرآورده های لبنی 
در ادامه افزود: هم اکنون هیچ مانعی برای 
صــادرات محصــوالت لبنی وجود ندارد و هر 
محصولــی کــه در آن ســوی مرزهــای ایــران 
بــه ذائقــه مصرف کنندگان خوشــایند باشــد 
امــکان صــادرات آن وجود دارد؛ مشــروط به 
اینکــه کارخانه صادرکننده، محصول خود را 
در مــرز ایــران و مــرز مقصــد ریجســتر کرده 

باشد.

بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب 
بــه واردکننــدگان واحدهــای تجــاری، تولیــدی، 
تولیدی ماشــین آالت و تجهیزات مهلت ارسال 

حواله به فروشنده را مشخص کرد.
بــه گــزارش گمــرک ایــران، واردکننــدگان 
ثبــت  ارز  خریــد  زمــان  از  تجــاری  واحدهــای 
ســفارش خود، یک ماه مهلت ارســال حواله به 
فروشــنده خــود را دارنــد، بعــد از واریــز حواله، 
شش ماه مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را 

دارند. پس از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد 
بــرای خــروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، 
یک ماه اســت. در مجموع مهلت واردکنندگان 
واحدهــای تجــاری، از زمــان خریــد ارز تا خروج 

بار هشت ماه است.
واردکننــدگان واحدهــای تولیــدی از زمــان 
خریــد ارز ثبــت ســفارش خــود، یک مــاه مهلت 
ارســال حواله به فروشــنده خــود را دارند. پس 
از واریــز ۹ مــاه مهلــت ارســال اســناد بــه بانک 

عامــل وجــود دارد و بعــد از واریز حواله، مهلت 
ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در 
بانــک عامــل، یک مــاه اســت. در مجموع مهلت 
واردکننــدگان واحدهــای تولیدی، از زمان خرید 

ارز تا خروج بار یازده ماه است.
تولیــدی  واحدهــای  واردکننــدگان   
ارز  از زمــان خریــد  ماشــین آالت و تجهیــزات، 
ثبت ســفارش خود یک ماه مهلت ارسال حواله 
به فروشــنده خود را دارند. پس از واریز حواله 

بیست و چهارماه مهلت ارسال اسناد به بانک 
عامــل را دارنــد. پــس از واریــز حوالــه، مهلــت 
ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در 
بانــک عامــل، یک مــاه اســت. در مجموع مهلت 
واردکننــدگان واحدهــای تجــاری، از زمان خرید 

ارز تا خروج بار بیست و شش ماه است.
 الزم بــه ذکــر اســت در صــورت رعایــت 
نکــردن ایــن موارد، بازرگانان مشــمول پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی می گردند.

وزیــر صنعــت عنــوان کرد که تا پایان ســال 
واردات خــودرو کار اشــتباهی اســت زیــرا حجــم 
ارز  قیمــت  و  درگیــر  را  ارزی  منابــع  از  زیــادی 

افزایش پیدا می کند.
بــه گــزارش شــاتا، ســیدرضا فاطمی امین در 
حاشــیه بازدید از آسایشــگاه جانبازان و با اشــاره 
بــه وجــود برخــی مشــکالت در حــوزه صنعــت در 
تأمیــن و تعمیــر بخــش تجهیــزات و توانبخشــی، 
افــزود:  در اســرع وقــت ایــن موضــوع را پیگیــری 
می کنیم و با همکاری بنیاد شــهید امکان ساخت 
تجهیزات در داخل در اسرع وقت فراهم می شود 
و اگــر تجهیزاتــی نیــاز بــه واردات داشــته باشــد 
تســهیل می شــود تا جانبازان از خدمات مناســبی 

استفاده کنند.
از  را  تشــک  و  ویلچــر  انــواع  فاطمی امیــن 
نیازهــای مــورد نظــر جانبــازان دانســت و گفــت: 
جلسه مشترکی میان معاونان امور صنایع وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت و معاونان بنیاد شــهید 
برگزار شــود تا اقالم مورد نیاز جانبازان را تعیین 
کنیم. ســازندگان را تشویق کنیم تا تجهیزاتی که 
امــکان ســاخت در داخــل را دارد بــا کیفیت مورد 
نیــاز جانبــازان تولیــد کنند و اگر امــکان تولید آن 
نیست نباید منتظر بمانیم و در اسرع وقت برای 

تامین، کار ویژه ای انجام شود.
وزیر صمت افزود: ما ضوابط تدوین شده را 
اجرا خواهیم کرد و در برنامه زمان بندی شــده با 

هماهنگی بنیاد شــهید، اولویت ها را مشــخص و 
کارها را پیگیری می کنیم.

فاطمی امین در ادامه همچنین درباره ثبات 
قیمــت محصوالت پتروشــیمی و فــوالد نیز گفت: 
از دو هفته گذشته بر روی بازار اولیه پتروشیمی 
پلی اتیلن، پت و فوالد متمرکز شــده ایم و تثبیت 
قیمــت ایــن محصوالت زمان بر اســت کــه تا پایان 
فصــل پاییــز ایــن موضــوع انجــام خواهــد شــد و 
امیدواریــم ایــن دو بــازار که در بخش هــای تولید 
هم ســهم دارند مدیریت شــوند و ما شاهد ثبات 

در بازار باشیم.
او بــا اشــاره بــه قولی کــه در روز گرفتن رأی 
اعتمــاد در مجلــس داده بــود، افــزود: قــول داده 

بودیــم ســیمان بــه قیمــت قبــل از قطعــی بــرق 
بازگردد که خوشــبختانه این اتفاق افتاد و اکنون 
ســه هفتــه اســت بــا همــان قیمــت قبــل در بازار 

عرضه می شود.
فاطمی امیــن در جمــع خبرنــگاران گفت: در 
شــرایط عــادی زمانی کــه تراز ارزی تجاری کشــور 
خارجــی  خودروهــای  واردات  اســت،  متعــادل 
می توانــد مفیــد باشــد و بــه نوعــی فضــای رقابتی 
ایجــاد خواهــد کــرد امــا اکنــون حداقــل تــا پایــان 
امســال زمانــی کــه به یــک توازنی برســیم در تراز 
خارجی، این واردات اشــتباه است به دلیل اینکه 
حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شــد و قیمت 
ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می کند 

که برای کل جامعه مضر است.
او تصریــح کــرد: برنامــه ویــژه ای را در حــوزه 
ابعــاد  شــنبه  روز  کــه  کرده ایــم  تهیــه  صــادرات 

مختلف آن را خبری خواهیم کرد.
وزیر صمت در پایان گفت: در شرایط عادی 
واردات  داریــم  مناســب  غیرنفتــی  صــادرات  کــه 
خــودرو می تواند بــه رقابت پذیری و کیفیت کمک 
کنــد امــا تا زمانــی که به این موضوع برســیم یک 
چالــش ارزی داریــم کــه امیدواریــم طبــق برنامــه 
ویــژه ای کــه شــروع کرده ایــم به یــک تــوازن ارزی 
می توانــد  خــودرو  واردات  آن  از  بعــد  و  برســیم 

انجام شود.

رئیــس انجمــن ملــی خرمــای ایــران افزایــش 
۳ تــا ۴ برابــری هزینه هــای حمل ونقل، مشــکالت 
بازگشــت ارز بــه کشــور، قوانیــن خلــق الســاعه و 
مشــخص نبــودن ارزش پــول ملــی را از مشــکالت 

پیش روی صادرکنندگان خرما دانست.
محســن رشــیدفرخی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره بــه اینکه برداشــت خرمــای جدید آغاز شــده 
اســت، گفــت: متوســط برداشــت خرمــا در کشــور 
همیشــه بیــن یــک میلیــون و ۲۰۰ تــا یــک میلیون و 
۲۵۰ هــزار تــن بــوده اســت کــه البتــه ایــن عــدد در 
برخــی ســال ها بیشــتر و در برخــی ســال ها نیــز  به 

کمتر از یک میلیون تن رسیده است.

او ادامه داد: قیمت خرما نسبت به قیمت های 
تورمی کشــور رشد چندانی نداشته است. از طرفی 
همیشه قیمت ها در بازار بر اساس سیستم عرضه 
و تقاضا تعیین می شــود و باید به گونه ای باشــد که 
صادرکننده بتواند آن را در بازار خارجی عرضه کند، 
تولیدکننــده از فــروش آن راضــی باشــد و در تــوان 

خرید مصرف کننده نیز باشد.
رئیــس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه 

خرمــا واریته های بســیاری دارد، گفت: قیمت انواع 
خرمــا از کیلویــی ۱۰هزارتومــان شــروع می شــود و 
بــه ۷۰ هزارتومــان می رســد. خرمــای ۷۰هزارتومانی 
خرمــای پیارم اســت کــه مخصوص صــادرات بوده و 

مصرف داخلی آن کم و حدود ۲۰درصد است.
او تصریح کرد: قیمت خرمای مضافتی در مبدا 
بســته به نوع و بســته بندی کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار 
تومان و قیمت خرمای کبکاب نیز کیلویی ۱۵ تا ۲۰ 

هزارتومان است.
رشــیدفرخی در پاســخ به این ســوال که علت 
اعتــراض برخی از نخلداران جنوب کشــور در هفته 
گذشــته چــه بــود و آیــا مشــکل آنهــا مرتفــع شــد یا 
خیر؟  گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن خرمای ســال 
بــه دلیــل تعطیلــی  گذشــته در اســتان خوزســتان 
کســب و کارها بر روی دســت نخلداران این اســتان 
مانــده و موجبــات نارضایتــی آنهــا را فراهــم کــرده 

بود. خوشــبختانه مشــکل آنها حل شــد و قرار شــد 
سازمان تعاون روستایی نسبت به خرید آن مقدار 

خرما اقدام کند.
بــه  صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  او 
وضــع صــادرات خرمــا نیز اشــاره کــرد و گفت: اگر 
قــرار اســت کشــور صــادرات محــور باشــد دولــت 
و  باشــد  داشــته  مدونــی  برنامــه  آن  بــرای  بایــد 
قــدم اول بایــد با مشــخص شــدن ارزش پول ملی 

صــادرات  باشــد.  اقتصــادی  صحیــح  آمارهــای  و 
خرمــا بــا مشــکالت بســیاری از جملــه تحریم هــا و 
افزایــش ۳تــا ۴ برابــری هزینه هــای حمــل و نقــل 
موضــوع  ایــن  کــه  می کنــد  نــرم  پنجــه  و  دســت 
رقابــت را در بازارهــای هــدف بــا کشــورهای رقیب 
ســخت می کنــد. همچنیــن یکی دیگر از مشــکالت 
صادرکنندگان برگشــت پول اســت که باید فقط از 
طریــق صرافی هــا باشــد و همیــن امر ضــرر و زیان 
بســیاری بــه آنهــا وارد کــرده اســت. البتــه قوانیــن 
خلق الســاعه ماننــد ممنوعیــت صــادرات کــه ســال 
۱۳۹۷ اجرایــی شــد هــم صادرکننــدگان را  متحمل 

ضرر و زیان بســیاری کرده است.

موانع بر سر راه صادرات خرما 

فاطمی امین: واردات خودرو تا پایان سال اشتباه است

بخشنامه جدید بانک مرکزی خطاب به واردکنندگان

نداشتن کد بین المللی مشکل اصلی صادرکنندگان 
فرآورده های لبنی به حوزه قفقاز

رئیس شورای تامین دام: شیرینی علوفه  متفرقه و تفاله 
نیشکر باعث چندبرابری چربی دام ها شد
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خاندوزی: دولت درشهریور بدون استقراض از بانک 
مرکزی بودجه خود را تامین کرد

وزیــرامــوراقتصــادیودارایــیگفــتکه
دولــتســیزدهمدرشــهریوربــدونیــکریال
توانســت مرکــزی بانــک از اســتقراضجدیــد
بودجــهخــودراتامیــنکنــدوزودتــرازپایــان

شهریورحقوقکارکناندولتواریزشد.
به گزارش ایرنا، احســان خاندوزی در یک 
گفــت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه متاســفانه 
متوســط  درصــدی   ۳ از  بیــش  افزایــش  آمــار 
قیمت هــا در اقــام مصرفــی خانوار در شــهریور 
خبر بسیار ناخوشایندی است، افزود: این نرخ 

باید حتماً در ماه های آینده کنترل شود.
وی دربــاره دالیــل این تورم گفت: بخشــی 
از ایــن تــورم مربــوط بــه افزایــش قیمــت ارز و 
ماه هــای  در  بودجــه  کســری  فشــار  همچنیــن 
ابتدایی ســال اســت که موجب برداشــت بیش 

از اندازه از بانک مرکزی شد.
بــا  خانــدوزی افــزود: سیاســت اقتصــادی 
تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت 
بــا ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه در 
چهــار ماهــه نخســت امســال از بانــک مرکــزی 
استقراض کرد، این موضوع خود را در ماه های 

ششم و هفتم نشان می دهد.
گفــت:  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
دولــت ســیزدهم برای کنتــرل افزایش قیمت ها 

اقدام هایی را در دســتور کار قرار داده از جمله 
افزایــش  طریــق  از  ارز  نــرخ  نوســانات  کنتــرل 
فــروش نفت و میعانات که در دســتور کار قرار 
گرفته اســت.همچنین برای تســهیل دسترســی 
به ارزهای بلوکه شــده کشــور در سایر کشورها 

تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است.
وی افزود: درباره استقال از بانک مرکزی 
نیــز اقدام هایــی انجــام شــده و بــر خــاف پنــج 
ماهه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور 
بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی 
توانســت بودجــه خــود را تامین کنــد و زودتر از 
پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد.

خانــدوزی گفــت: مــا در ماه هــای ابتدایــی 
ســال، ۱۶ هــزار میلیــارد تومــان تامیــن مالــی از 
طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک 
مــاه اخیــر، به ۲۷ هــزار میلیارد تومــان افزایش 
یافته است.تداوم این اقدام ها، می تواند کنترل 
تورم و کشــیده شــدن ترمز افزایش قیمت ها را 
در پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند 

ماه فاصله، تاثیر بگذارد.
خانــدوزی در پایــان گفــت: بویــژه بــا تغییر 
الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱، کمتر کســری بودجه 
خواهیــم داشــت و شــاهد پاییــن آمــدن ســطح 
عمومی قیمت ها در ماه های آینده خواهیم بود.

کمک میعانات ایران به تولید نفت در ونزوئال
یــکمقــامبلندپایهشــرکتنفتــیدولتی
PDVSAبــهرویتــرزخبــردادایــنشــرکتاز

محمولــهمیعانــاتایــرانکــههفتهگذشــتهبه
ونزوئــارســید،بــرایافزایــشتولیــددرســه
پروژهاســتخراجنفتسنگیناستفادهخواهد

کرد.
بــه گــزارش ایســنا، رویتــرز اخیــرا گــزارش 
کرده بود شــرکت PDVSA و شــرکت ملی نفت 
ایــران بــرای ســواپ نفت خــام ونزوئــا در برابر 
میعانــات ایــران توافــق کردهانــد. ایــن توافق به 
شــرکت PDVSA که با کمبود مواد رقیق کننده 
ســنگین  فــوق  نفــت  اســتخراج  بــرای  ضــروری 
کمــک  روبروســت،  اورینوکــو  ماننــد  مناطقــی 

خواهد کرد تولیدش را تقویت کند.
ویلز رانجل، یک عضو هیات مدیره شرکت 
PDVSA و رهبــر اتحادیــه در مصاحبه با رویترز 

گفــت: این میعانات کمک خواهد کرد تولید در 
میادیــن نفتــی مربوط به پروژه های پتروِســدنو، 
بزرگتریــن  کــه  پترولــرا سینوونســا  و  پتروپیــار 
پروژه هــای این شــرکت هســتند، تقویت شــود. 
رانجــل گفــت: بــه دلیل نبــود مواد رقیــق کننده 
چاه هــای غیرفعال زیــادی وجود دارند. ما تولید 

را دوباره فعال خواهیم کرد.

کمبــود مواد رقیق کننــده جدیدترین مانع 
کــه  اســت  ونزوئــا  نفــت  روی صنعــت  پیــش 
تولیــدش بــه دلیــل ســالها عــدم ســرمایه گذاری 
کافــی دچــار فروپاشــی شــده اســت. تحریمهای 
آمریــکا هــم مانــع همــکاری شــرکت PDVSA با 
شــرکای تجــاری کلیــدی شــامل تامین کننــدگان 

مواد رقیق کننده شده است.
حامــل  ایرانــی  نفتکــش  یــک  تازگــی  بــه 
محمولــه میعانــات به میزان ۲.۱ میلیون بشــکه 
بــه ونزوئا رســید و این کشــتی هفته جاری در 
حال تخلیه محموله خود برای سینوونسا بود.

پتروپیــار و سینوونســا جوینــت ونچرهــای 
شــرکت  و  شــورون  و   PDVSA شــرکت  میــان 
 PDVSA شــرکت  هســتند.  چیــن  نفــت  ملــی 
پــس از خــروج توتال انرژیــز و اکوئینور از پروژه 

پتروسدنو در ژوئیه، تنها سهامدار آن است.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، رانجــل برآورد 
کرد که تولید نفت ونزوئا ۷۵۰ هزار بشکه در 
روز اســت کــه باالتــر از ۶۴۱ هزار بشــکه در روز 
اعــام شــده از ســوی ونزوئــا به اوپــک در اوت 
است. مقامات ونزوئایی می گویند قصد دارند 
تولیدشان را تا پایان سال به یک میلیون بشکه 

در روز افزایش دهند.

آمار ساالنه اوپک: افزایش ذخایر قطعی نفت و 
کاهش ذخایر گاز جهان

اوپکدربولتنآماریســاالنهخوداعام
کردذخایرقطعینفتدرسال۲۰۲۰باوجود
ریــزشقیمتهــاکهســرمایهگذاریدرصنعت
رامحــدودکــرد،بــهمیزان۰.۲درصــدافزایش

یافت.
بــه گــزارش ایســنا، آمــار اوپــک نشــان داد 
ذخایــر قطعــی نفــت تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ در 
از  باالتــر  کــه  ایســتاد  بشــکه  تریلیــون   ۱.۵۴۹
۱.۵۴۶ تریلیون بشکه در پایان سال ۲۰۱۹ بود.

اعضــای اوپــک کــه ۱۳ کشــور هســتند، ۱.۲۳۷ 
تریلیون بشــکه از این ذخایر را در اختیار دارند 
کــه معــادل ۸۰ درصــد از ذخایــر قطعــی جهــان 

است.
امــا ذخایــر قطعــی گاز طبیعــی جهــان ۰.۴ 
بــه  و  یافــت  کاهــش   ۲۰۲۰ ســال  در  درصــد 
۲۰۶.۷ تریلیــون متــر مکعــب رســید کــه از ایــن 
میــزان اعضای اوپک ۷۳.۷ تریلیون متر مکعب 
را در اختیــار دارنــد. طبــق آمــار اوپــک، ظرفیــت 
پاالیــش جهــان در ســال ۲۰۲۰ بــه میــزان ۳۰۰ 
هــزار بشــکه در روز کاهــش یافــت و بــه ۱۰۱.۱ 
پاییــن  بخــش  رســید.  روز  در  بشــکه  میلیــون 
دســتی در کشــورهای عضــو ســازمان توســعه و 
همــکاری اقتصادی افت چشــمگیری داشــت در 
حالــی که آســیا و خاورمیانه به ظرفیت پاالیش 

خود اضافه کردند.
ســال  در  پاالیشــگاهی  تولیــد  همچنیــن 
۲۰۲۰ بــه میــزان ۹.۱ درصــد کاهــش یافت و به 
۷۸ میلیــون بشــکه در روز رســید کــه ناشــی از 

افت مصرف سوخت در دوران پاندمی بود.
این گزارش در آســتانه دیدار چهارم اکتبر 
وزیــران اوپــک پــاس منتشــر شــده که از ســال 

بــه  را  عرضــه  محدودیــت  دور  چندیــن   ۲۰۱۷
طــور هماهنــگ بــه اجــرا گذاشــته اند. نشســت 
 آنایــن ایــن گروه ســطح تولید نوامبــر را تعیین

مــی کنــد. اوپک پــاس در حــال حاضــر توافقی 
را بــرای افزایــش ماهانــه تولیــد بــه میــزان ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز تا پایان ســال ۲۰۲۲ دنبال 
می کند با این حال وزیران این گروه خاطرنشان 
کرده انــد کــه می تواننــد بــا در نظــر گرفتن وضع 

بازار تغییراتی در برنامه خود صورت دهند.

تولیــد نفــت خام در ســال ۲۰۲۰ به میزان 
۸.۲ درصــد کاهــش یافــت و بــه ۶۹.۰۹ میلیون 
بشــکه در روز رســید. تولیــد اوپــک ۱۲.۷ درصد 
کاهــش داشــت.تقاضای جهانــی بــرای نفت در 
ســال میادی گذشــته ۹.۳۰ میلیون بشــکه در 
روز کاهــش یافــت و بــه ۹۰.۷۳ میلیون بشــکه 
کشــورهای  در  مصــرف  میــزان  رســید.  روز  در 
بــرای  اقتصــادی  همــکاری  و  توســعه  ســازمان 

نخستین بار در تاریخ کاهش داشت.
در گــزارش دورنمــای نفــت جهــان اوپــک 
پیش بینی کرده اســت کــه تقاضای جهان برای 
نفت در ســال ۲۰۲۱ به ۹۶.۶ میلیون بشــکه در 
روز، در سال ۲۰۲۲ به ۹۹.۹ میلیون بشکه در 
روز و در ســال ۲۰۲۳ بــه ۱۰۱.۶ میلیــون بشــکه 
در روز مــی رســد و از ســطح پیــش از شــیوع 

پاندمی باالتر می رود.
گــزارش  پاتــس، در  گــزارش  اســاس  بــر 
تامیــن  بــرای  کــه  اســت  شــده  تصریــح  اوپــک 
تقاضــای جهــان بــرای نفــت تــا ســال ۲۰۴۵ بــه 
در  ســرمایه گذاری  دالر  تریلیــون   ۱۱.۸ حــدود 
صنعــت نفــت نیــاز اســت کــه ۸۰ درصــد آن در 

بخش باالدستی خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

مرکــزپژوهشهــایاتــاقبازرگانــیایــراندر
گزارشــیجدیــدبهبررســیوضعاقتصــادایراندر
۱۰ســالگذشــتهپرداختــهوبــهاینســوالپاســخ
دادهکهچراباوجودتماماقداماتصورتگرفته،

حالاقتصادایرانخوبنشدهاست؟
بــه گــزارش ایســنا، هــر چنــد در بخــش مهمی 
از دهــه ۹۰، اقتصــاد ایــران تحــت تاثیــر تحریم های 
بین المللــی یــا تحریم هــای یــک جانبــه آمریــکا قــرار 
داشــته و همیــن موضــوع ارتباط گرفتن بــا بازارهای 
بین المللــی و نقــل و انتقــال ارز را دشــوار کــرده اما 
در عین حال برخی مســائل و مشــکات داخلی نیز 
همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل 

شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده اند.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق 
ایران با یادآوری  برنامه های پیشنهادی این مرکز به 
دولــت برای اعمال اصاحــات اقتصادی جدی، چهار 
عامــل را در تــداوم شــرایط بد اقتصادی در ۱۰ ســال 

گذشته بسیار پررنگ دانسته است.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چرا مشــکات 
عاجل اقتصادی ما حل نشــده و حتی وضع ما رفته 
رفتــه بدتــر هــم شــده اســت؟ می گویــد: اول اینکــه 
سیاســت داخلــی و خارجــی ایــران در خدمــت حــل 
مســائل اقتصــادی نیســت. اگــر می گوییــم اقتصــاد 
اولویــت دارد بایــد همه توان سیاســی چه در داخل 
و چه در ســطح بین الملل در خدمت اقتصاد باشــد 
در حالــی کــه این طــور نیســت. بنابرایــن متاســفانه 
بایــد بگوییــم کــه اقتصاد فقط در حرف مســئله اول 

کشور است.
قاســمی در توضیــح دومیــن دلیــل تــداوم ایــن 
وضــع بیــان می کنــد: متاســفانه دیــدگاه علمی برای 
مدیریــت مســائل اقتصادی در کشــور وجــود ندارد. 
اگر از اعضای مجمع تشــخیص، مجلس و یا دولت 
بپرســید که مشــکات اقتصادی چطور حل خواهند 
شــد دیدگاه های پراکنده و ســنتی در این باره وجود 
دارد. متاســفانه هنوز راه اندازی یک مزرعه پرورش 
شــترمرغ یــا کارخانــه تولید لوازم خانگــی یا حداکثر 
پتروشــیمی و ... نمــاد اقتصــاد دیــده می شــوند. در 
حالــی کــه اقتصاد یک سیســتم اســت کــه نظام مند 
بخــش پولــی، مالــی و تجــارت بین الملــل را در بــر 
می گیــرد. اگــر بپذیریــم کــه هــدف در اقتصاد رشــد 
بهــره وری اســت در ایــن صورت همــه این ها باید در 

خدمت بهره وری و نوآوری باشند.
رئیــس مرکــز پژوهش های اتاق ایران ســومین 
دلیــل تــداوم وضــع موجــود در اقتصــاد را پراکندگی 
بیــان  اقتصــادی در کشــور  قــدرت سیاســت گذاری 
نیســت  معلــوم  مــا  کشــور  در  می گویــد:  و  کــرده 
ارزی چــه  یــا  پولــی  مالــی،  مســئول سیاســت گذار 

کسی است. همه این ها در انواع شوراهای عالی و 
نهادها پراکنده شده است.

او چهارمیــن دلیــل را نوع نــگاه به درآمدهای 
نفتی دانســته و می افزاید: باید پاســخ این ســوال 
روشــن شــود کــه اگــر تحریم ها رفع شــود مــا قرار 
اســت بــا درآمــد حاصــل از نفــت چه کنیــم؟. االن 
درآمدهــای  بــا  کــه  کاری  تحریم هــا  دوران  در 
نفتــی انجــام می دهیــم تامیــن کاالهای اساســی و 
تــا حــدودی تامیــن مــواد اولیــه تولیــد اســت. ایــن 
موضــوع مــا را دچــار تهدیــد می کنــد. چــون معلوم 
نیســت تــا کــی ایــن وضــع ادامــه دارد و ایــن در 
حالــی اســت کــه دیگــر دنیــا بــه ســمت انرژی های 
جایگزیــن مــی رود و ممکــن اســت مــا در نقطــه ای 
متوجــه شــویم کــه بخشــی از منابــع زیرزمینــی مــا 

دیگــر کارکرد اقتصادی ندارد.
فکــر  مــا  می کنــد:  تاکیــد  اســاس  ایــن  بــر  او 
می کنیــم برنامــه اقتصــادی دولت باید با ســه هدف 
تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی 
بی ثباتــی در اقتصــاد ایــران؛ دوم درمــان کم رشــدی 
تولیــد بــه عنــوان عامــل کــم شــدن ســهم کشــور از 
اقتصــاد جهانــی کــه در طــول ۴۰ ســال نصف شــده 

و  اجتماعــی  تامیــن  و ســوم هــم گســترش  اســت 
هدفمندســازی نــام یارانــه ای و مالیاتی. این ها ســه 
محور اصلی برنامه ای اســت که اتاق تدوین کرده و 

در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.
قاســمی در بیــان اقدامــات غلــط اقتصــادی که 
دولــت بایــد از انجــام آنهــا پرهیز کند بــه ۴ موضوع 
پرداختــه و می گویــد: اولیــن کاری کــه دولــت نبایــد 
مــا  اســت.  انجــام دهــد مداخلــه در قیمت گــذاری 
تجربــه دهــه ۵۰ و تجربــه ســال های بعــد از انقاب 
را در قیمت گــذاری داریــم کــه طی آن مســئله کان 
تورم را به مســئله خرد گران فروشــی تبدیل کرده و 
بعد گران فروش را تنبیه می کردیم. متاسفانه همه 

این روش ها شکست خورده است.
او ادامــه می دهــد: دومیــن اقــدام تصمیمــات 
پشــت درهــای بســته و بــدون مشــورت اســت کــه 
نتیجه آن یا عدم همکاری  اســت و یا مســکن های 
موقــت و بعــد از آن جهش های بــزرگ در اقتصاد. 
دولــت  کــه  اســت  ایــن  مــورد  ســومین  همچنیــن 
مســئله  حــل  بــدون  را  اقتصــاد  مســئله  بخواهــد 

سیاست حل کند.
قاســمی در گفــت و گــو با ســایت رســمی اتاق 

هــم  آخریــن موضــوع  ایــران خاطرنشــان می کنــد: 
بی توجهــی دولــت بــه ایــن ایــن مســئله اســت کــه 
اقتصاد علم سیســتمی اســت. در بســته سیاســتی 
مــا بــه صراحــت گفتــه شــده کــه مشــکل تــورم را 
بــدون حــل مشــکل کســری بودجــه نمی تــوان حــل 
کــرد. مشــکل کســری بودجــه را بــدون حل مشــکل 
نظامــات بازنشســتگی و نظــام قیمت گــذاری انرژی 
و حــل مســئله نظــام یارانه ای نمی شــود حــل کرد و 
همــه این هــا را نمی تــوان بــدون حــل  مســئله نظام 
حمایتــی حــل کــرد. بنابرایــن یــک وزیــر نمی توانــد 
بگوید من فقط مســئول همین بخش هستم. بلکه 
حل مســائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند 
اســت. بــه همــان اندازه که وزیر کشــور مســئولیت 
دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین 
اســتانداران دقت نشــود و آنها صرفا با نگاه امنیتی 
و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می گیریم و اگر 
با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد 
داشــت. وزیــر خارجــه همان اندازه حرفــش در بازار 
ارز اثرگذار اســت که رئیس بانک مرکزی و حتی در 
دوران فعلــی بیشــتر. لذا کل کابینــه باید هماهنگ 

با هم حرکت کنند.

رئیسقوهقضائیهتاکیدکردچنانچهکسانی
دســتگاههای میکننــد، تعلــل مجــوز صــدور در
مختلفنظارتیبایدازمنظرخودشــانورودکنند

وبررسیصورتبگیرد.
بــه گــزارش ایســنا، محســنی اژه ای در جریــان 
ســفر بــه قزویــن در دیــدار بــا فعــاالن اقتصــادی، 
تولیدکننــدگان و کارآفرینــان گفــت: اگــر در جنــگ 
اقتصــادی قــرار داریــم بایــد شــرایط آن را بپذیریــم، 
در شــرایط جنگــی بایــد با لــوازم خــودش کار کنیم، 
کسانی که در میدان جنگ هستند باید از هر جهت 
پشتیبانی شوند، موانع سر راه آن ها برداشته شود 

و جنگ در اولویت امور قرار بگیرد. 
طــرف  از  لــوازم  ســری  یــک  کــرد:  بیــان  وی 

مسئولین باید ایجاد شود و یک سری لوازم از سوی 
ســربازان جنگ اقتصادی که همان تولیدکنندگان و 
فعــاالن اقتصــادی هســتند بایــد رعایــت شــود تا در 
ایــن جنــگ به پیــروزی برســیم. در مــواردی که الزم 
اســت دستگاهی مجوز صادر کند باید صدور مجوز 
تســریع شــود تا اگر فرد شرایط صدور مجوز را دارد 
دیگــر در پیــچ و خــم اداری گیــر نکنــد، اگــر چنانچه 
خدای نکرده کسانی قانون را رعایت نمی کنند و در 
صــدور مجوز تعلــل می کنند، دســتگاه های مختلف 
نظارتــی از منظــر خودشــان ورود کننــد و بررســی 

صورت بگیرد. 
مســائل  برخــی  در  اگــر  کــرد:  تصریــح  اژه ای 
مثــل مالیــات، واگذاری ها، مســائل بانکی و مواردی 

از ایــن دســت اختافــی پیــش آمــد در قــوه قضائیه 
کارگروه هــای مشــترک ایجــاد شــود و یــک بــه یــک 
مسائل را حل کنیم و از همان ابتدا پرونده قضائی 
تشــکیل نشــود بلکــه تاش شــود پیش از تشــکیل 

پرونده مشکل در کار گروه حل شود. 
وی بیــان کــرد: از ظرفیــت حداکثــر صنــوف و 
بخــش خصوصــی در حل مشــکات اســتفاده شــود 
امــا اگــر موضــوع حــل نشــد و در نهایــت پرونــده 
تشــکیل شــد، در همــان ابتــدا بــا کمــک صنــوف و 
بخش خصوصی و مردم تاش برای صلح و سازش 
صورت بگیرد و باز اگر مســئله حل نشــد از نظرات 

متخصصان استفاده شود. 
رئیــس قــوه قضائیــه خاطرنشــان کــرد: مــا از 

کارگروهــی  قــوه قضائیــه  بــه  ورود  ابتــدای  همــان 
تشــکیل دادیــم کــه ببینیــم در بخش هــای مختلــف 
مــردم چــه مشــکاتی با مــا دارند و تــاش کنیم هر 

مشکلی که مربوط به ماست را رفع کنیم. 
وی در پایان با بیان اینکه ۹۵ درصد اباغ ها را 
توانستیم الکترونیکی کنیم و خیلی از استعام های 
ما کاغذی نیست، گفت: امسال بودجه ما دوسقفی 
شــده که ســقف دوم برای الکترونیک شــدن اســت 
ولــی متأســفانه ســقف دوم تحقق نیافــت در حالی 
کــه مــا روی ایــن موضــوع حســاب کــرده بودیــم، از 
نماینــدگان مجلــس می خواهیــم کــه در اصــاح این 
قانون به ما کمک کنند چراکه در بســیاری از موارد 

با هماهنگی می توانیم مشکات را حل کنیم.

مجــریطرحتأمینبرقرمزارزهادرشــرکت
تولیــد،انتقــالوتوزیــعنیــرویبرقاعــامکرددر
صورتــیکــهنیروگاههــادرزمســتانبــامحدودیت
ســوختودرنتیجــهکمبــودبــرقروبــهروشــوند،
فعالیــتاســتخراجکننــدگانمجــازرمــزارزنیــزبــا

محدودیتهمراهخواهدشد.
در  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  خــدادادی  محمــد 
بــا  نیروگاه هــا  زمســتان  در  اگــر  اینکــه  بــه  پاســخ 
بــرای  شــرایط  شــوند،  روبــرو  ســوخت  محدودیــت 
فعالیــت اســتخراج کننــدگان رمــزارز چگونه خواهد 
بود، افزود: چنانچه در زمســتان ســوخت مورد نیاز 
نیروگاه هــا بــا محدودیــت روبــرو و منجــر بــه کمبود 
برق شــود، فعالیت اســتخراج کنندگان مجاز رمزارز 
هــم ماننــد ســایر فعالیت هــای اقتصــادی محــدود 

خواهد شد.
مجــاز  کننــدگان  اســتخراج  داد:  ادامــه  وی 
رمزارزهــا هــم بــه عنوان یکــی از مشــترکان صنعت 
برق در این گونه مواقع با سایر مشترکان اقتصادی 
تفاوتــی نخواهنــد داشــت و بایــد فعالیــت خــود را 

محدود کنند.
مجــری طــرح تامیــن بــرق رمزارزها در شــرکت 
توانیر در پاســخ به این ســوال آیا تعداد فعاالن این 
کسب و کار افزایش یافته است یا نه، گفت: البته 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول مجوز دادن 
به این فعاالن است اما از نظر انشعاب برق تاکنون 

انشعاب جدیدی داده نشده است.
خــدادادی ادامه داد: وزارت نیرو تاکنون ۳۲۵ 

مگاوات مجوز فعالیت برای اســتخراج کنندگان رمز 
ارز صــادر کــرده که تنهــا ۲۰۹ مگاوات آن در مرحله 

بهره برداری قرار دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن تعــداد هــم تــا اول 
خردادمــاه کــه بــرق آنهــا بــا هماهنگــی قطع شــده، 
فعــال بــوده انــد و بنابرایــن از ســوی وزارت نیــرو 

انشعاب جدیدی داده نشده است.
مجــری طــرح تامیــن بــرق رمزارزها در شــرکت 
توانیــر درباره اثر فعالیت این دســتگاه ها بر شــبکه 
برق گفت: اســتخراج کنندگان مجاز هیچ مشــکلی 
برای شبکه ایجاد نکرده و عامل خاموشی نیستند.
خــدادادی ادامــه داد: ایــن اســتخراج کنندگان 
غیرمجاز هســتند که فعالیت آنها اثرســو بر شــبکه 

برق داشته و موجب خاموشی می شوند.
اســتخراج  از  آمــاری  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
تعــداد  گفــت:  داریــد،  رمــزارز  غیرمجــاز  کننــدگان 
اســتخراج کننــدگان زیــاد و شناســایی آنهــا مشــکل 
اســت امــا از حــدود ۲ هــزار مــگاوات مصــرف کــه در 
اردیبهشــت ماه برآورد شــده بود، تنها ۲۰۹ مگاوات 
مجاز بوده و بقیه به صورت غیرمجاز فعالیت دارند.
مجــری طــرح تامیــن بــرق رمزارزها در شــرکت 
توانیر ادامه داد: ضمن آنکه فعاالن مجاز استخراج 
رمــز ارز تحــت فرمــان مدیریــت شــبکه قرار داشــته 
و هــر زمــان شــبکه برق صــاح بداند بــه آنها فرمان 

خاموشی داده و آنها نیز رعایت می کنند.
خــدادادی افــزود: حــدود ۵۰ شــرکت در ایــران 
هســتند کــه بــه صــورت مجاز بــه فعالیــت در زمینه 

اســتخراج رمزارز مشــغول بوده و همکاری خوبی با 
صنعت برق دارند.

شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران اعام کرده 
اســت کــه تاکنون تعداد ۲۱۹ هزار و ۳۶۳ دســتگاه 
ماینــر غیرمجــاز به ظرفیت مصرف ۶۱۷ هزار و ۹۳۱ 
کیلــووات در کشــور کشــف شــده اســت. تاکنــون ۵ 
رمــزارز در  اســتخراج غیرمجــاز  و ۶۱۰ مرکــز  هــزار 

کشور کشف شده است.
براســاس گزارش هــای دریافتــی، در هفتــه ای 
که گذشت، ۱۹۴مرکز غیر مجاز استخراج رمزارز به 
تعداد ۲هزار و ۲۲۷ دستگاه و به ظرفیت ۴ هزار و 

۵۲۷ کیلووات در کشور کشف شد.
در ۲ هفته ای که گذشــت )۲۰ شهریور تا دوم 
مهــر( اســتان تهــران بــا ۲۰ درصد، بیشــترین میزان 
از مجمــوع ظرفیت هــای کشــف را داشــته و پــس از 
آن به ترتیب اســتان های آذربایجان شرقی، فارس، 

خوزستان، کرمان و البرز قرار گرفتند.
در  شــده  انجــام  تحلیل هــای  اســاس  بــر 
 کشفیات در تعرفه های مختلف بر حسب ظرفیت،

می توان افزایش درصد کشــفیات در تعرفه خانگی 
را مشــاهده کرد که این افزایش ظرفیت نســبت به 
هفته گذشته، به دلیل افزایش ارسال گزارش های 

مردمی و بازرسی محلی بوده است.
ســهم ۴۳ درصدی ظرفیت هــای بین ۱۰ تا ۱۰۰ 
کیلوواتی نسبت به تمامی کشفیات، نشان دهنده 
ایــن واقعیــت اســت کــه در هفتــه گذشــته تعــداد 
دســتگاه کشــف شــده بــه ازای هــر پرونــده افزایش 

یافته است.
ماینــر، دســتگاه تولیدکننــده رمــز ارز اســت. 
رمــز ارز نوعــی دارایــی دیجیتــال اســت کــه بــه طور 
بــرای  و  می شــود  نگهــداری  و  تولیــد  غیرمتمرکــز 
ریاضــی  محاســبات  بایــد  ارزهــا  رمــز  اســتخراج 
پیچیــده ای توســط رایانــه به صــورت مســتمر انجــام 

شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.
متوســط انــرژی مــورد نیاز بــرای اســتخراج هر 
بیت کویــن بــه عنــوان اولیــن رمــزارز ســاخته شــده، 
حدود ۳۰۰ مگاوات ســاعت برآورد می شــود که این 
انرژی به صورت متوســط معادل مصرف برق بیش 

از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.
المللــی  بیــن  مراجــع  تخمیــن  اســتناد  بــه 
متوســط  حاضــر  حــال  در   )۲۰۲۱  ،Cambridge(

مصــرف بــرق ســاالنه کل شــبکه جهانی بیــت کوین 
در حــدود برابــر ۹۶ میلیارد کیلووات ســاعت برآورد 
می شــود کــه ایــن مقــدار از مصــرف ســاالنه برق در 
کشــورهایی ماننــد بلژیــک، فناند و اتریش بیشــتر 

است.
روزهــای گذشــته نیــز شــرکت تولیــد، انتقال و 
توزیع نیروی برق ایران اعام کرد: مهم ترین راهکار 
از بیــن بــردن پدیده هــای شــومی ماننــد اســتخراج 
در کشــور،  قاچــاق ســوخت  یــا  ارز  رمــز  غیرمجــاز 
آزادســازی قیمت حامل های انرژی اســت تا به طور 
عملــی امــکان سوءاســتفاده از تفــاوت قیمــت ایــن 
حامل هــا در داخــل و خارج از کشــور از افراد گرفته 

شود.

اعمالمحدودیتبرماینرهادرصورتکمبودبرقدرزمستان

تعللکنندگاندرصدورمجوزبرایفعاالناقتصادیزیر
ذرهبیندستگاهقضا

پاسخمرکزپژوهشهایاتاقبهسوال»چراحال
اقتصادایران۱۰سالاستکهخوبنمیشود؟«
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 اعتبار کارت های نقدی
بانک  پاسارگاد تمدید شد

کاهــش  و  مشــتریان  حــال  رفــاه  راســتای  در 
مراجعــه حضــوری به شــعبه ها، کارت هــای نقدی بانک  
پاسارگاد که تاریخ انقضای آن ها از ابتدا تا انتهای مهر 

سال1400است، به مدت یک سال تمدید شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک  پاســارگاد، از ایــن 
پــس مشــتریان هنــگام 
درگاه هــای  از  اســتفاده 
پرداخت، باید در بخش 
انقضــای  تاریــخ  ســالِ 
کارت، به جای عدد 00، 
کننــد.  وارد  01را  عــدد 
همچنین مشتریانی که 
از سامانه های بانکداری 
یــا همراه بانــک  مجــازی 
استفاده می کنند باید اطالعات کارت های خود را بر این 
اســاس ویرایــش کننــد. هم میهنان عزیــز می توانند اکثر 
امور بانکی خود را با بهره مندی از انواع خدمات بانکداری 
مراجعــه  از  و  داده  انجــام  بانک پاســارگاد  الکترونیــک 
غیرضــروری بــه شــعبه ها خودداری کنند. مرکز مشــاوره 
و اطالع رســانی بانک پاســارگاد به شــماره  تماس82890 
آدرس بــه  بانــک  ایــن  ســایت  CRMدر  ســامانه ی   و 

بــه  پاســخگویی  آمــاده    https://www.bpi.ir/crm

سؤاالت مشتریان است.

نسخه جدید موبایلت 
سامان عرضه شد

بــه  خدمات رســانی  بهبــود  هــدف  بــا  موبایلــت 
کاربــران، قابلیت هــای جدیــدی را بــه ایــن اپلیکیشــن 

اضافه کرد.
گــزارش  بــه 
در  سامان رســانه، 
نســخه جدیــد موبایلــت 
می تواننــد  کاربــران 
مدیریــت  بخــش  در 
داشــبورد،  تــب  مالــی 
جدیــد  دســته بندی های 
مانند خوراک، پوشــاک، 
بهداشــت و ســالمت و ... را مشــاهده و میــزان مصــارف 

مالی مختلف خود را مدیریت کنند.
همچنیــن در ایــن نســخه، امــکان دریافــت اولیــه 
کارت سامانی برای سپرده های بدون کارت از منوی هر 

سپرده فراهم شده است.
در کنار این، گزارش کامل برگه های چک با طراحی 

جدید در بخش مدیریت چک گنجانده شده است.

پرداخت 8165 میلیارد ریال 
وام ازدواج بانک رفاه در 

شهریور
بانــک رفاه در شــهریور ســال جــاری 8165میلیارد 
ریــال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و تهیــه جهیزیــه 

پرداخت کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
رفاه، در راستای تحکیم 
بنیــان خانــواده و کمــک 
ایــن  آن،  تشــکیل  بــه 
بانک در شــهریور ســال 
9465فقــره  جــاری 
تسهیالت ازدواج و تهیه 

جهیزیه به مبلغ 8165میلیارد ریال پرداخت کرد.
اطالعــات  مبنــای  بــر  و  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
اســتخراج شــده از ســامانه ازدواج بانــک مرکــزی، تعداد 
23525متقاضی نیز تا پایان شــهریور در صف دریافت 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک 

رفاه قرار دارند.
شــهریور،  پایــان  تــا  ســال  ابتــدای  از  رفــاه  بانــک 
40281فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغی 
جــوان  زوج هــای  بــه  ریــال  34335میلیــارد  از  بیــش 

پرداخت کرده است.

پیامک واریز و برداشت 
کارت خرید بانک سینا 

فعال شد
در راســتای افزایش امنیت حساب های مشتریان 
و توســعه خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، 
ارســال پیامــک واریــز و برداشــت برای دارنــدگان کارت 

خرید بانک سینا فعال شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ســینا، بــه منظور 
ایجاد بســتر مناسب در 
روند انجام فعالیت های 
به روزرســانی  بانکــی، 
ابزارهــا و بهبود کیفیت 
الکترونیکــی،  خدمــات 
فعال ســازی  امــکان 
ارســال پیامــک واریــز و 
برداشــت از کارت خرید 
مشــتریان  بــرای  ســینا 
فراهم شــده اســت. ایــن قابلیت برای مشــتریانی فعال 
می شــود که با مراجعه به شــعب و تکمیل فرم مربوطه 
در سیســتم شــاهکار )ســامانه احــراز هویــت کاربــران( 
شماره تلفن همراه خود را برای ثبت، ارائه داده باشند.
ایــن خدمت بــه صورت پیش فرض برای مشــتریان 
دارای کارت خریــد کــه شــماره همــراه آن هــا ثبــت شــده 

باشد، فعال خواهد شد.

ارائه خدمات خودرویی از طریق 
نرم افزار فام موسسه ملل

در راستای کاهش تردد هموطنان در سطح شهر 
امــکان ارائــه خدمــات خودرویی از طریــق نرم افزار فام 

موسسه اعتباری ملل فراهم شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی موسســه اعتبــاری ملــل، ایــن 

منظــور  بــه  موسســه 
صاحبــان  دسترســی 
نیازهــای  بــه  خــودرو 
امــکان  خودرویــی 
قبیــل  از  اســتعالم هایی 
استعالم با اسکن بارکد، 
ذخیره پالک ها، مدیریت 
ثبت شــده  پالک هــای 
و  حــذف  )ویرایــش 

اســتعالم( از طریق نرم افزار فام را فراهم کرده است.

هشدار در مورد 
سوءاستفاده از نام و نشان 

 تجاری بانک کشاورزی
در فضای مجازی

کــه  اســت  شــده  مشــاهده  مــوارد  برخــی  اخیــرا 
فعالیت هــای  بــه  مجــازی  فضــای  در  کالهبــرداران 
غیرقانونــی و ســودجویانه بــا اســتفاده از نــام و نشــان 

بانک کشاورزی پرداخته اند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کشــاورزی، مدتی 

فضــای  در  اســت 
مجــازی، چنــد شــبکه  با 
و  نــام  از  سوءاســتفاده 
نشــان تجاری این بانک 
بــا ادعــای پرداخــت پول 
نقد در ازای عضوشدن، 
کاربــران را بــه عضویــت 
ایــن  در  عضوگیــری  و 
ترغیــب  شــبکه ها 

می کنند. خاطرنشــان می شود؛ شبکه های یادشده هیچ 
ارتباطی با بانک کشــاورزی نداشــته و اســتفاده از نام یا 
نشان این بانک از سوی گروه ها و کانال ها غیرقانونی و 
ممنوع اســت و این موضوع از طریق مجاری قانونی در 

حال پیگیری است.
توصیه می شود، کاربران پیام رسان ها و شبکه های 
سوءاســتفاده  هرگونــه  از  پیشــگیری  بــرای  اجتماعــی 
احتمالــی، از عضویــت در چنیــن گروه هایــی یا دعوت از 

دوستان برای عضویت جدا پرهیز کنند.

ارائه خدمات بیمه گری 
الکترونیک از سوی بیمه حافظ

بیمــه حافــظ در دو ســال گذشــته و بــا همه گیــری 
بــه  الکترونیــک  خدمــات  ارائــه  19از  کوویــد  بیمــاری 
مشــتریان خود غافل نمانده و با ایجاد زیرســاخت های 

بــا  همــگام  و  مناســب 
دیگــر بیمه گــران مطرح 
کشــور،  بیمــه  صنعــت 
بــه طراحــی و اســتفاده 
امکانــات  و  ابزارهــا  از 
بیمه گــری  بــه روز 
اقــدام  الکترونیــک، 

کرده است.
به گــزارش روابط عمومی 

بیمــه حافظ، مهران شــیرخدایی، مدیر فناوری و اطالعات 
شــرکت بــا بیــان اینکــه بیمــه حافــظ درتوســعه خدمــات 
الکترونیــک، مبــادرت بــه ایجــاد و فعال ســازی امکانــات 
جدیــد کــرده اســت گفــت: در کنار بســترهای ایجادشــده 
قبلــی از جملــه صدور، تمدید و الحاقیــه افزایش تعهدات 
در رشــته ثالــث و امکانــات مشــابه برای بیمه هــای بدنه و 
آتش سوزی، اخیرا ثبت درخواست آنالین صدور بیمه نامه 
تلفن همراه، درمان انفرادی و همچنین بیمه نامه باربری 

داخلی نیز به صورت غیر حضوری، مهیا شده است.

 بیمه میهن همچنان
در سطح یک توانگری مالی

بیمه میهن طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب 
1۳99، برای ســومین ســال متوالی همچنان در ســطح 

یک توانگری مالی قرار گرفته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه میهــن؛، بیمــه مرکــزی 

اجــرای  در  کــرد  اعــالم 
مــاده 6آیین نامــه نحــوه 
بــر  نظــارت  و  محاســبه 
توانگری مالی مؤسسات 
و   )69 )شــماره  بیمــه 
بررســی های  حســب 
بعمــل آمــده بــر اســاس 
آخرین صورت های مالی 
ســال 1399بیمه میهن، 

ایــن شــرکت موفــق بــه کســب »ســطح یــک« توانگــری 
مالــی مؤسســات بیمــه شــد. بر اســاسِ آئین نامه شــماره 
69شــورای عالــی بیمــه، توانگــری مالــی مؤسســات بیمــه 
دارای پنــج ســطح اســت کــه ســطح یــک باالتریــن ســطح 
توانگری مالی محســوب می شــود و مبنای محاســبات آن 
نیز اطالعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده 
مصــوب مجامــع عمومــی مؤسســات بیمــه اســت. بیمــه 
میهــن در ســال های اخیــر تالش کرده اســت بــا مدیریت 
دارایی هــا و ایفــای تعهــدات خود، نســبت توانگــری مالی 
خــود را در بهتریــن وضــع حفــظ کنــد و اکنــون ســه ســال 
متوالــی ایــن نســبت را حفظ کرده اســت و توانگری مالی 

میهن برای سال 1400همچنان در سطح یک قرار دارد.

عامــل شــرکت مدیریــت شــبکه  مدیــر 
بــرق ایران از آغــاز فعالیت قانونی دارندگان 

دستگاه رمزارز از ابتدای مهر خبر داد.
روابــط  از  نقــل  بــه  بــازار   گــزارش  بــه 
عمومــی شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایران، 
مصطفــی رجبی مشــهدی در ایــن باره گفت : 
فعالیــت قانونی دارندگان دســتگاه رمزارز که 
از وزارت صمت دارای مجوز و خرید انشعاب 
از شــرکت های توزیع برق منطقه ای هستند، 

از ابتدای مهر امسال آغاز شده است.
او افــزود: بــرق مــورد نیــاز ایــن فعــاالن 
 300 تاکنــون  اســت،  شــده  تامیــن  مجــاز 
مــگاوات انشــعاب خریــداری شــده کــه تا این 
لحظه حدود 240 مگاوات در مدار فعالیت و 

بهره برداری قرار گرفته اند.
او اظهــار کــرد: 219هــزار دســتگاه غیــر 
مجــاز رمــزارز شناســایی شــد که بــرای تامین 
مصــرف بــرق آن نیــاز بــه یــک نیــروگاه هــزار 

مگاواتی است.

گفــت: مســیر کشــف  رجبــی مشــهدی 
هموطنــان  از  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
می خواهیــم تــا در زمینــه کشــف بــه همکاری 
خــود بــا صنعت بــرق ادامــه دهند تــا با جمع 
از  غیرمجــاز،  دســتگاه های  بیشــتر  آوری 
فشاری که بر شبکه برق کشور وارد می شود 
کاســته و در پــی آن امــکان تامیــن بــرق برای 
مطلوب تــری شــکل  بــه  مشــترکان   ســایر 

فراهم شود.
رمــزارز  تولیدکننــده  دســتگاه  ماینــر، 
است. رمزارز نوعی دارایی دیجیتال است که 
به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شــود 
و بــرای اســتخراج رمــز ارزهــا باید محاســبات 
ریاضــی پیچیــده ای توســط رایانــه بــه صــورت 
مســتمر انجام شود که مســتلزم مصرف برق 

زیادی است.
متوســط انرژی مورد نیاز برای استخراج 
رمــزارز  اولیــن  عنــوان  بــه  بیت کویــن  هــر 
ســاعت  300مــگاوات  حــدود  ساخته شــده، 

بــرآورد می شــود کــه ایــن انــرژی بــه صــورت 
متوسط معادل مصرف برق بیش از 35 هزار 

واحد مسکونی در یک روز است.
بــه اســتناد تخمیــن مراجــع بین المللــی 
)Cambridge، 2021( اکنون متوســط مصرف 
بیت کویــن  بــرق ســاالنه کل شــبکه جهانــی 
حــدود 96میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرآورد 
می شــود که این مقدار از مصرف ساالنه برق 
در کشورهایی مانند بلژیک، فنالند و اتریش 

بیشتر است.
تولیــد،  شــرکت  نیــز  گذشــته  روزهــای 
انتقــال و توزیــع نیروی برق ایــران اعالم کرد: 
مهم تریــن راهــکار از بیــن بــردن پدیده هــای 
شــومی ماننــد اســتخراج غیرمجــاز رمــزارز یــا 
قاچــاق ســوخت در کشــور، آزادســازی قیمت 
حامل هــای انــرژی اســت تــا بــه طــور عملــی 
امــکان سوءاســتفاده از تفــاوت قیمــت ایــن 
حامل هــا در داخــل و خارج از کشــور از افراد 

گرفته شود.

بانــک  نویــن  فناوری هــای  معــاون  گفتــه  بــه 
کــه  کارتخــوان  هــزار   100 بــرای  مرکــزی، 
تراکنش ها باالیی داشتند پیامک ارسال شده 

است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند.
باشــگاه  اقتصــادی  گــروه  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران جــوان، مهــران محرمیــان در ایــن 
بــاره گفــت: بر اســاس قانون، همــه اطالعات 
درگاه هــای اینترنتی پرداخت و کارتخوان ها را 

از دی 98 بــرای ســازمان امور مالیاتی ارســال 
کرده ایم تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای 

کسب و کار های مختلف بررسی شود.
همــه  پارســال،  دی  از  افــزود:  او 
درگاه  هــر  و  جدیــد  کارتخــوان  دســتگاه های 
بــه  شــد،  راه انــدازی  کــه  پرداخــت  اینترنتــی 
ســامانه مودیــان وصــل و بــرای آن هــا پرونــده 

مالیاتی تشکیل شده است.

مرکــزی  بانــک  نویــن  فناوری هــای  معــاون 
اضافــه کــرد: اطالعــات دســتگاه های کارتخــوان 
دارد  وجــود  پرداخــت  شــبکه  در  نیــز  قدیمــی 
زمانبنــدی  اســاس  بــر  کرده ایــم  برنامه ریــزی  و 
مشخص و با همکاری سازمان امور مالیاتی برای 
تشکیل پرونده آن ها اقدام و اگر فرار مالیاتی در 

این حوزه وجود دارد، شناسایی شود.
او گفت: در همین راستا در گام نخست 

برای 100هزار کارتخوان که تراکنش ها باالیی 
داشــتند پیامــک ارســال شــده اســت تــا بــرای 

تشکیل پرونده اقدام کنند.
صاحبــان  اگــر  افــزود:  محرمیــان 
کارتخوان هــا بــه هر دلیلــی نمی خواهند برای 
آن ها پرونده تشــکیل شود انصراف می دهند 
پرونــده  تشــکیل  بــرای  اینصــورت  غیــر  در  و 

مالیاتی اقدام می کنند.

به گفته یک عضو هیات رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی، در حالیکــه می تــوان با یک 
نامه کســر از حقوق معتبر از ســوی متقاضی 
وام خرد، تسهیالت ارائه کرد چرا بانک ها بر 
ضمانــت دو ضامــن رســمی بــرای اعطــای یک 
وام زیر 50 میلیون تومانی اصرار می ورزند.

علــی کریمــی فیروزجائــی در گفت وگو با 
خبرگــزاری خانــه ملت با انتقاد از ســختگیری 
بانک هــا در اعطــای وام خــرد بــه متقاضیــان 
ایــن  کــرد:  تصریــح  تســهیالت،  دریافــت 
ســختگیری ها در اعطــای وام خــرد بــه مــردم 
عــادی در حالــی صــورت می گیرد کــه این نوع 

رفتــار بانک هــا بایــد در اعطــای وام هــای کالن 
وجود داشته باشد.

نماینــده مــردم بابــل در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت 
کــه بانک هــا، هیــچ نوع ضمانتــی را در اعطای 
وام هــای خــرد از متقاضیــان دریافــت نکننــد، 
و  قوانیــن  در  بازنگــری  از  بایــد  امــا  افــزود: 
مقررات از ســوی شــورای عالی بانک ها یا هر 
نهــاد دیگری، ارائه تســهیالت به متقاضیان با 

سهولت بیشتری صورت گیرد.
او تصریــح کرد: متأســفانه شــاهدیم که 
برخــی بانک هــا فقــط بــه متقاضیانــی کــه دو 

کارمنــد رســمی دیگــر، ضامــن او باشــند، وام 
اعطا می کنند در حالیکه این سختگیری ها به 

هیچ عنوان الزم نیست.
اینکــه  یــادآوری  بــا  کریمــی فیروزجایــی 
کســر از حقــوق خــود متقاضــی وام می توانــد 
برای اعطای وام خرد به متقاضی کفایت کند، 
ادامــه داد: نبایــد ایــن ســختگیری ها بــه حدی 
باشــد کــه متقاضــی از دریافــت وام منصــرف 

شود.
او تأکیــد کــرد: متأســفانه بانک ها اکنون 
در اعطــای وام هــای کالن ســختگیری جدیــت 
ندارنــد ولــی در اعطــای وام های خــرد مقررات 

پیچیده ای وضع کرده اند.

کاهش سختگیری بانک ها نیاز 
به قانون مصوب مجلس ندارد

شــورای  مجلــس  رئیســه  هیــات  عضــو 
اســالمی یادآور شــد: ایــن مهم نیاز بــه قانون 
نــدارد و از مــواردی اســت کــه جــز مقــررات 
داخلــی بانک هــا بــه شــمار می آیــد و بانک هــا 
اعطــای  در  رویــه  ایــن  اصــالح  بــا  می تواننــد 
تســهیالت خــرد به مردم کمک کننــد؛ اقدامی 
کــه در ایــن وضــع اقتصــادی یــک ضــرورت بــه 

شمار می آید.

بــه گفته یــک نماینــده مجلس، اساســا 
کار  و  شــود  حــوزه  ایــن  وارد  نبایــد  بــورس 
بــورس اســتخراج رمزارز چه بــه عنوان پروژه 
موضــوع  یــک  عنــوان  بــه  چــه  و  تحقیقاتــی 
بــا  رابطــه  در  تحقیقــات  نیســت.  آزمایشــی 
رمــزارز چــه ارتباطی با بورس تهــران دارد؟ و 
بر چه اساســی شــرکت بورس تهران باید به 

سمت ماینینگ برود؟
جعفر قادری در گفت وگو با ایلنا درباره 
کشــف دســتگاه اســتخراج رمزارز در زیرزمین 
شــرکت بورس تهران گفــت: این اقدام بورس 

تهران غیرقانونی و غیر قابل توجیه است.
او ادامــه داد:  بــر فرض اینکه مجوز برای 
این اقدام داشــتند، اساســا بــورس نباید وارد 
این حوزه شــود و کار بورس اســتخراج رمزارز 
چه به عنوان پروژه تحقیقاتی و چه به عنوان 
یــک موضــوع آزمایشــی نیســت. تحقیقات در 
رابطــه بــا رمزارز چــه ارتباطی با بــورس تهران 
دارد؟ و بر چه اساســی شــرکت بــورس تهران 

باید به سمت ماینینگ برود؟  
قــادری افــزود:  نمی دانیــم چطــور مجــوز 
دریافت کرده اند و دادن مجوز به بورس برای 
اســتخراج رمزارز تخلف اســت. حوزه فعالیت 
بــورس موضوع دیگری اســت چــرا باید درباره 

استخراج رمزارز تحقیقات انجام شود.
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد: اگــر 
گفته ها مبنی بر اینکه دستگاه های استخراج 
رمــزارز متعلــق به یک شــخص اســت، صحت 
بزرگ تــری  ایــن خــود تخلــف  باشــد،  داشــته 
محسوب می شود  چرا یک نفر باید این اجازه 
را بــه خود بدهــد از امکانات یک نهاد عمومی 
بــرای مایــن کــردن اســتفاده کنــد در حالی که 
حتــی فعــال فعالیت مجوزدارهــا هم متوقف و 

ممنوع شده  است.
او بــا بیــان اینکــه مجلس قطعــا به این 
اقــدام  ایــن  گفــت:  می کنــد،  ورود  مســاله 
بــورس تهــران بــه هیــچ وجــه قابــل توجیــه 
بــا  نمی توانــد  هــم  تهــران  بــورس  و  نیســت 

انتشــار توضیح و اطالعیه از خود دفاع کند. 
حتی اگر در یک دوره ای هم برای این اقدام 
خــود توانســته مجــوز بگیــرد نبایــد وارد ایــن 

می شد. فعالیت ها 
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه ادامه 
داد: به دنبال این هســتیم که روند استخراج 
رمــزارز یــک رونــد قانونــی باشــد و افــرادی که 
تــوان تاســیس نیــروگاه را دارنــد و متقاضــی 
ورود بــه ایــن حــوزه هســتند، فعــال شــوند و 
مــا هــم از این ظرفیت برای تامین برق کشــور 
اســتفاده می کنیــم. اما نه اینکــه در این وضع 
بــرق مواجــه هســتیم  بــا فشــار مصــرف  کــه 
دســتگاه های دولتــی بخواهند وارد اســتخراج 

ارز و ماینینگ شوند.
قــادری ادامه داد: ایــن روزها برای اینکه 
حتــی  کنیــم  تامیــن  را  کشــور  بــرق  بتوانیــم 
نیروگاه هــای کــه آلودگــی دارنــد را وارد مــدار 
کردیــم حــاال در ایــن وضــع ایــن اقــدام بورس 

تهران چه توجیهی دارد؟

پرونده ماینرهای بورس فورا 
به قوه قضاییه ارجاع شود

انــرژی  کمیســیون  عضــو  همچنیــن 
از  کــرد:  تاکیــد  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
وزیــر اقتصــاد می خواهــم فــورا پرونده وجود 
ماینرهــا در شــرکت بــورس تهــران را بــه قوه 

قضاییه ارســال کند.
 به گزارش بازار، مالک شریعتی نیاسر، 
شــورای  مجلــس  در  تهــران  مــردم  نماینــده 
اســالمی در صفحه شــخصی خــود در توئیتر، 
نوشت: »دیروز 4ساعت توانیر بودم، گزارش 
مبســوطی دربــاره جزئیات تعرفه هــای جدید، 
و  هوشمندســازی  بهینه ســازی،  روش هــای 
مقابله با رمزارزهای غیرمجاز مخفی شنیدم.
حــاال در بــورس )خانــه ســرمایه مــردم( 
ماینــر گذاشــتند و می گوینــد عمــدی نبــوده! 
از وزیــر اقتصــاد می خواهــم فــورا پرونــده این 

تخلف را به قوه قضائیه ارسال کند.«

مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی شــرکت 
بــورس کاالی ایــران بــا صــدور اطالعیــه ای از 
پذیرش کاالی سیمان شرکت گروه صنعتی و 
معدنی ســیمان تجارت مهریز در بازار اصلی 
ایــن بــورس خبــر داد تــا شــمار شــرکت های 
ســیمانی پذیرش شــده در بــورس کاال بــه ۷0 

شرکت برسد.
بــا توجــه بــه ابالغیــه وزارت صمت مبنی 
بــر ممنوعیــت خرید و عرضه ســیمان خارج از 
بورس کاال و تعیین فرصت زمانی برای حضور 
خریــداران و فروشــندگان ســیمان در بــورس 
کاال، رونــد پذیــرش شــرکت ها تســریع شــد و 
تنها چند شرکت باقی مانده اند که با پذیرش 
بــورس  در  کشــور  ســیمانی های  جمــع  آنهــا 
تکمیــل می شــود و از ایــن پــس شــاهد انجام 
کلیه معامالت این بخش در بستر بورس کاال 

خواهیم بود. به گزارش »کاالخبر«؛ براساس 
ایــن اطالعیــه، پذیــرش محصول شــرکت فوق 
پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد 
و دوازدهمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ 6 
مهــر جــاری در بازار اصلی بــورس کاالی ایران 

مورد تصویب قرار گرفت.
نشــان  اخیــر  پذیرش هــای  بــه  نگاهــی 
می دهــد که 30 شــهریور نیز محصول ســیمان 
شرکت سیمان سفید ارومیه، 22 شهریور ماه 
محصول ســیمان شــرکت های ســیمان شــرکت 
سیمان یاسوج، سفید بنوید، گیالن و شهرکرد 
و در 16 شــهریور محصول ســیمان شرکت های 
ایــالم و  الر، نائیــن، صنایــع ســیمان کیاســر، 
خمســه و همینطــور 8 شــهریور مــاه محصــول 
ســیمان دو شــرکت ســیمان باقــران و ســاروج 

اصفهان در بورس کاال پذیرش شده بودند.

پیــش از ایــن هــم شــرکت های ســیمان 
ســپهر قیــر و کارزیــن، فراز فیروزکــوه، صنایع 
ســیمان نهاوند، نیزار قم، کویر کاشان، پیوند 
گلستان، زاوه تربت، استهبان، کاوان بوکان، 
صنایــع ســیمان زابــل، بیــن المللــی ســاروج 
بوشهر، آباده، آرتا اردبیل، اردستان، بجنورد، 
دشتســتان،  خــزر،  خــاش،  جویــن،  تهــران، 
دورود، ســیمان ســفید شــرق، ســیمان سفید 
فــارس،  انــارک،  ریــز، شــاهرود، عمــران  نــی 
مــورد  بــورس کاال  نــو و الرســتان در  فــارس 

پذیرش قرار گرفته اند.
همچنیــن عــالوه بر شــرکت های مذکور، 
سیمان مازندران، ممتازان کرمان، منددشتی، 
ســیمان  صنایــع  غــرب،  ســامان  هرمــزگان، 
المــرد،  خــوی،  آبــادگان  آذر  غــرب،  ســامان 
فیروزکــوه، ارومیه، اصفهان، بهبهان، توســعه 

زنجــان،  داراب،  خوزســتان،  کرمــان،  ماهــان 
شــمال، صوفیــان،  شــرق،  ســپاهان،  ســاوه، 
قائن، کردســتان، غرب آســیا، آبیک، کرمان و 

هگمتان نیز در بورس کاال پذیرش شده اند.
اختصاصــی  تــاالر  مهــر   3 از  همچنیــن 
ســیمان در بســتر معامــالت TTS راه انــدازی 
صــورت  بــه  ســیمان  معامــالت  کلیــه  و  شــد 
جداگانــه در تــاالر اختصاصــی ســیمان و راس 

ساعت 11:30 عرضه می شود.
از ابتــدای عرضــه ســیمان در بورس کاال 
کــه به تاریخ 9 خــرداد بر می گردد در مجموع 
12میلیــون و 22۷ هــزار و 424 تــن ســیمان 
بــا تقاضــای  کــه  بــورس کاال عرضــه شــد  در 
13میلیــون و 54۷ هــزار و 500 تنــی همــراه 
شــد و 9میلیون و 841هزار و 390 تن آن در 

نهایت مورد معامله قرار گرفت.

شرکت سیمان تجارت مهریز در بورس کاال درج شد

قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه: ماینینگ بورس تهران 
حتی با مجوز تحقیقاتی، غیرقانونی و تخلف است

 نماینده مردم بابل مطرح کرد: سنگ اندازی بانک ها

در پرداخت وام خُرد با شرط معرفی دو ضامن
به گفته فیروزجایی، کاهش سختگیری بانک ها نیاز به قانون مصوب مجلس ندارد

صاحبان کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی پیامک 
دریافت می کنند

استخراج قانونی ارز مجازی از ابتدای مهر

در سایت روزنامه بخوانید:
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 .  شنبه . 10 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4762 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

 P/F EMESCO TRIPLEX MUD PUMP : موضوع مناقصه:    خرید  مربوط به

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 انتشار نوبت اول :1400/07/10 نوبت دوم : 1400/07/11

شناسه آگهی : 1192963

آگهی مناقصه 
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایی ) با ارزیابی ساده (

ت اول(
) نوب

   * مشخصات مناقصه :

   * روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

   * نحوه دریافت اسناد مناقصه :

   * تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

شماره فراخوانمبلغ برآورد شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

شرکت ملی حفاری ایران 
Tender No.: FP/11-00/068

Indent No.: 01-22-9647004

 71,070یورو
2000093985000461

20,566,000,000 ریال

 به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با روش ارزیابی 
موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

تاریخ شروع دریافت
توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

) از تاریخ 1400/07/12 تا تاریخ  1400/07/22.(

آخرین مهلت تحویل اسناد
30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ 1400/08/23..(

بازگشایی پاکات   .) تاریخ 1400/08/23.( ساعت  09:00 صبح

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن -113 آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات
اداره تداركات خارجی كاال- خانم جعفرزاده / معینی فر 06134148601

  3,554   یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس 	
 نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا 

) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.	
 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه 	

) IR 350100004001114006376636 سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- محل تحویل ضمانتنامه
دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 34148569 061– 34148580 061

   http://sapp.ir/nidc_pr    اداره تدارکات خارجی کاال        www.nidc.ir    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم(
         روز  شنبه  10/ 1400/07

شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد

روابط عمومی پتروشیمی مارونضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند . عمومی پتروشیمی مارون

 تضمین شركت 
در مناقصه نحوه دریافت اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پیشنهادات 
توسط فروشندگان

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

شماره 
تقاضا

شماره 
مناقصه

نوع 
مناقصه موضوع ف

دی
ر

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
Vtaghavi@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  در 
ازای ارائه معرفی نامه 

شركت

KAS-419 1400-T-215
مناقصه 
عمومی

ورق استیل 310 
جهت ساخت اسلیو 

کوره
1

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " ارائـه خدمـات مهندسـی، 
تأمیـن کاال، سـاخت و نصـب تجهیـزات بصـورت تـوأم )EPC( بـرای پـروژه غبارگیر خشـک 
شـماره3 جهـت حـذف غبـار کارخانـه تغلیـظ" خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی 
بـه پیمانـكار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم 
پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از بخـش مناقصـه و مزایـده دانلـود نماینـد . مهلـت 
تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/7/20 در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمناً بازدید از محل اجرای 
موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/7/17 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبـول هـر یـك از پیشـنهادات بـدون نیاز به ذکر دلیل و 

بـدون جبـران خسـارت مختار می باشـد.

كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

ت دوم(آگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره1400/12/ع
) نوب

۱۳ هزار جلد کتاب، هدیه 
 پتروشیمی جم 

به کتاب خانه های مدارس 
جنوب استان بوشهر

پتروشــیمی جــم در راســتای عمل به مســئولیت های 
اجتماعی خود، ۱۳ هزار جلد کتاب به مدارس شهرستان های 

کنگان، جم و عسلویه اهدا کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی جــم، این اقدام 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی و با هدف ارتقای فرهنگ 
مطالعه و کتابخوانی، تأمین و تقویت منابع و ایجاد تعلق در 
تأمین منابع کتابخانه های مدارس و اقدامات فرهنگی مبتنی 
بــر توســعه در مناطــق پیرامونی انجام شــد. مدیر آموزش و 
پرورش شهرستان جم در آیین ویژه ای که به منظور اهدای 
کتب در ســالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرســتان جم 
برگــزار شــد، گفت: پیشــرفت و توســعه  محصــول مطالعه و 
آموزش  است. عبدالحســین اعتماد افزود: امروز به واسطه 
توجه ویژه پتروشیمی جم به کتاب و کتابخوانی و اهدای ۱۳ 
هــزار جلد کتــاب به اداره آموزش و پرورش شهرســتان های 
جنوب اســتان بوشــهر در این مکان جمع شــده ایم تا ضمن 
تحویل کتب به ادارات یاد شده، از این حرکت بزرگ فرهنگی 

تقدیر کنیم.
 یک کار بزرگ فرهنگی از دل یک مجموعه صنعتی

 معــاون آمــوزش و پــرورش شهرســتان جــم نیــز بــا ابــراز 
خرســندی از توجه پتروشــیمی جم به حوزه مسئولیت های 
اجتماعــی گفــت: اهــدای کتــاب بهتریــن فعالیتی اســت که 
می تواند به رشد دانش آموزان کمک کند و ارزشمندتر اینکه 
ایــن کار بــزرگ فرهنگــی از دل یک مجموعــه صنعتی اتفاق 
افتــاده اســت. گفتنی اســت ایــن آیین با حضور تعــدادی از 

دانش آموزان و اهدای کتاب به آنان همراه بود. 

طرح پژوهانه همراه اول
مرکــز تحقیق وتوســعه همــراه اول بــا هــدف پیشــبرد 
مرزهــای دانــش و حمایــت از فناوری هــای نوین و بومی در 
حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اقــدام بــه حمایــت از 
طرح های پسادکتری مطابق با مساله های پژوهشی همراه 

اول در قالب اعطای گرنت کرده است.
پژوهــشـــگــــران محتــــرم می تواننــد بــــرای آگـــاهـــــی از 
محورهای اولویت دار و ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان  به 

bi.hamrahrd.ir مراجعه کنند.

کتابچه عملکرد سال ۹۹ 
ایمپاسکو منتشر شد

کتابچــه عملکرد و اهداف شــرکت تهیــه و تولید مواد 
معدنی ایران با نگاهی به اقدامات سال ۱۳۹۹ و برنامه های 

آینده این شرکت منتشر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مواد 
معدنی ایران، کتابچه عملکرد و اهداف ایمپاسکو در ۷ بخش 
و ۷۰ صفحه با نگاهی به اقدامات سال ۱۳۹۹ و برنامه های آتی 
این شرکت تهیه شده است.کتابچه عملکرد و اهداف شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ابتدا به جایگاه ایمپاسکو در 
بخش صنعت و معدن کشور، ماموریت، چشم انداز و ارزش ها، 
اســتراتژی های کالن و دســتاوردها در تحقق اســتراتژی ها در 
سال های ۹۸ تا ۹۹ می پردازد.در بخش های دیگر این کتابچه 
اکتشــاف، تولید و ایمنی، توســعه، آموزش و پژوهش، جذب 
سرمایه گذار )برون سپاری( و در پایان راهبردها و برنامه های 

سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می گیرد.

افزایش ۲۴ درصدی صادرات 
انواع پلیمر پتروشیمی تبریز

تولید انواع پلیمر شــرکت پتروشــیمی تبریز در ۶ ماه 
نخست امسال از مرز ۱۵۸ هزار تن گذشت و افزایش ۲۴ 
درصدی صادرات نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ را محقق 

کرد.
به گزارش نیپنا به نقل از شرکت پتروشیمی تبریز، این 
شــرکت در ۶ ماه نخســت امســال ۱۵۸ هزار تن انواع پلیمر 
تولید داشته و افزایش ۲۴ درصدی صادرات نسبت به دوره 
مشــابه ســال ۹۹ را محقق کرده که این تداوم جهش تولید 
و صادرات محصوالت در ســایه اســتقرار راهبردی صحیح به 
نتیجه رسیده است.براساس این گزارش، با افزایش ظرفیت 
تجهیزات و انجام طرح های توســعه ای شاهد افزایش میزان 
تولید و صادرات محصوالت پلیمری در ۶ ماه نخست امسال 
در شرکت پتروشیمی تبریز بوده ایم. پتروشیمی تبریز در ادامه 
مسیر توسعه، احداث واحدهای اتیل بنزن و پلی استایرن را 
در دســتور کار قــرار داده اســت. به دنبــال کمبود اســتایرن و 
وجــود ظرفیــت خالــی در تولیــد محصــوالت پلی اســتایرنیک 
توســعه واحدهــای موجــود اتیــل بنــزن و اســتایرن منومــر با 

احداث واحدهای جدید در این مجتمع دنبال خواهد شد.

مشوق های ایران خودرو برای اخبـــــــــــــــــار
استفاده مشتریان از خدمات 

مطمئن

به دلیل استقبال متقاضیان از امکانات و خدمات کارت 
طالیی و در راســتای تکریم مشــتریان، شــرکت امدادخودرو 
ایران برای مشــتریان و منتخبان در قرعه کشــی های فروش 
محصــوالت ایران خــودرو کــه در زمــان واریــز یــا تکمیل وجه 
خودرو به انتخاب »کارت طالیی« اقدام می کنند، تخفیفات 
ویژه  و تا سقف ۶۰ درصد برای برخی سطوح کارت طالیی در 

نظر گرفته است.
تخفیف حداکثری امدادخودرو ایران با خرید اشتراک 

کارت طالیی
به گزارش ایکوپرس، بر این اســاس، مشــتریانی که از 
طریق سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو اقدام به 
انتخاب و خرید اشــتراک کارت طالیی اقدام کنند، از حداکثر 
تخفیف برای خودروهای صفر کیلومتر برخوردار خواهند شد که 
با توجه به تنوع خدمات ارائه شده توسط شرکت امدادخودرو 
ایران به مشترکان کارت طالیی، هزینه ای که مشتریان بابت 
ایــن خدمــت پرداخت می کنند، بســیار مقرون بــه صرفه تر از 
سایر روش های خرید است.تمامی تخفیفات، شامل مشتریان 
و منتخبــان قرعه کشــی های صورت گرفته یــا دعوت نامه های 
تکمیل وجه شده از شهریورماه امسال به بعد بوده و شامل 
افرادی که پیش از این تاریخ در قرعه کشــی ها برگزیده شــده 
یا دعوت نامه دریافت کرده اند، نمی شود.مدیر خدمات طالیی 
در این باره گفت: ارایه خدمات مطلوب و رضایت مشــتریان 
از خدمات طالیی، سبب افزایش قابل توجه فروش اشتراک 
طالیی در مرداد امسال شد. رسول رمضانی با اشاره به مزایای 
»اشــتراک طالیــی« امدادخودرو ایران گفــت: در کنار آرامش 
روانی مشــتریان برای دریافت خدمات مطمئن شــبانه روزی، 
انجام رایگان ســرویس های دوره ای و خدماتی نظیر پوشــش 
زیان ناشی از بالیای طبیعی، جبران خسارت به بدنه خودرو 
و پوشــش زیان ناشــی ازحوادث و ســرقت خودرو و شکســت 
شیشه به تنهایی، امکان تعویض خودرو برای سرقت کلی یا 
خســارت های بیش از ۶۰ درصد، حمل رایگان و شــبانه روزی 
خــودرو بــه تعمیرگاه های منتخب، انتقال رایگان سرنشــینان 
خودروی آسیب دیده به نزدیک ترین شهر، تعمیرات سبک در 
محــل و تامیــن قطعات اســتاندارد و تضمین کیفیت خدمات 
ارایه شده در سراسر کشور، شامل دارندگان تمامی کارت های 
طالیی می شود.وی افزود: عالوه بر موارد مذکور، برای دارندگان 
کارت طالیی دوستاره و باالتر، امدادخودروایران انجام رایگان 
ســرویس های ادواری و همچنین اســتفاده از تســهیالت ویژه 
خرید خودرو در »طرح نوسوار« از مزایای دیگری است که می 
توان به آن اشاره کرد.  رمضانی تصریح کرد: سطوح اشتراک 
طالیی شــامل تک ســتاره، تک ســتاره پالس، دو ســتاره، سه 
ستاره و چهار ستاره خواهد بود. در محصوالت اشتراک طالیی، 
بــا افزوده شــدن هرســتاره، عــالوه بر دریافــت خدمات قبلی 
مشتریان، از خدمات ویژه هر ستاره افزوده شده نیز بهره مند 
می شــوند.گفتنی اســت، دارندگان محصــوالت گروه صنعتی 
ایران خودرو می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
»اشتراک طالیی«  از طریق اپلیکیشن ایساکو و یا با مراجعه 
بــه وب ســایت com.۰۹۶۴۴۰.www مراجعــه و یــا با شــماره 
۰۹۶۴۴۰ )زیر کلید۳( با مرکز پاسخگویی هوشمند ایران خودرو 

ارتباط برقرار کنند.

همزمان با نمایش دستاوردهای خودکفایی 
شــرکت قالب هــای بــزرگ صنعتــی ســایپا، پروژه 
ساخت قالب های ریل صندلی به عنوان یکی از 
قطعــات فــوق ایمنی خودرو در این شــرکت آغاز 

شد.
گــروه  مدیرعامــل  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
خودروسازی سایپا در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
خودکفایی شرکت قالب های بزرگ صنعتی اظهار 
کرد: ریل صندلی، یکی از قطعات فوق ایمنی در 
خودرو به حساب می آید و به دلیل حساسیت و 
ویژگی های ســاخت این قطعه، تاکنون به صورت 
صددرصدی از خارج کشور وارد می شده اما شرکت 
قالب های بزرگ صنعتی در راستای اجرای نهضت 
بومی سازی قطعات سایپا، مکانیزم ساخت داخل 

آن را فراهم آورده است.
سیدجواد سلیمانی ادامه داد: در حوزه بدنه 
و قطعات پالستیکی محصوالت گروه خودروسازی 
ســایپا، ســاخت قالب های مورد نیاز را به شــرکت 
قالب های بزرگ صنعتی محول کردیم که عملکرد 
خوبی داشــتند و باعث شــد تا ســاخت قالب های 
بدنــه محصــول جدیــد آریــا را نیــز به این شــرکت 

زیرمجموعه سایپا محول کنیم.
سلیمانی افزود: در آینده نیز پروژه هایی برای 
افزایــش عمق ســاخت داخــل و تولید محصوالت 
تــوان  بــر  بــا تکیــه  جدیــد خواهیــم داشــت کــه 
مجموعه هــای داخلــی از جمله شــرکت قالب های 
بــزرگ صنعتــی ســایپا هیــچ وابســتگی بــه خــارج 

نخواهیم داشت.
وی بــا اشــاره بــه ضعــف گروه خودروســازی 
ســایپا از نظر تنوع محصوالت، اظهــار کرد: در دو 
تا سه سال گذشته تمرکز خود را روی تنوع بخشی 
به سبد محصوالت سایپا گذاشتیم و این روند تا 
تحقق هدف عرضه ۸ محصول در سه سال ادامه 
خواهد داشت.مدیرعامل سایپا گفت: برای اجرای 
پروژه های توسعه ای و طراحی و تولید محصوالت 
جدید روی توان داخلی و توانمندی های مجموعه 
گروه خودروســازی ســایپا نظیر شرکت قالب های 

بزرگ صنعتی حساب ویژه ای باز کرده ایم.
سلیــــمــانـــــی با اشـــــاره به اینـــــکه افـــزایـــش 

از  یکــی  خــودرو  صنعــت  قطعــات  داخلی ســازی 
هدف های اصلی وزارت صمت و گروه خوردوسازی 
ســایپا به شــمار می آید، افزود: یکی از بخش های 
مهم این داخلی سازی، بومی سازی ریل صندلی برای 
محصوالت داخلی بود که امروز به نتیجه رســیده 

است.
مدیرعامل شــرکت قالب های بزرگ صنعتی 
نیز ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای این شرکت 
در زمینــه خودکفایی در ســاخت قطعات خودرو، 
اظهــار کرد: مکانیزم ســاخت ریــل صندلی خودرو 
برای تمامی محصوالت داخلی در شرکت قالب های 
بزرگ صنعتی ســایپا امکان پذیر شــده و با اجرای 

آن حدود ۳ میلیون یورو کاهش ارزبری را شاهد 
خواهیم بود.

مجید رمضانی با بیان اینکه ساخت قالب های 
این قطعه فوق ایمنی برای نخستین بار در کشور 
انجام می شــود، افزود: این قالب ها برای ســاخت 
ریل صندلی های دو محصول جدید شاهین و آریا 
بــه کار گرفته خواهند شــد اما به شــکلی طراحی 
شده اند که محصوالت ساخته شده از سوی آنها 
با اندکی تغییر، امکان استفاده در تمام محصوالت 

داخلی کشور را داشته باشد.
وی به پروژه ساخت قالب های پالستیک نیز 
در شــرکت قالب های بزرگ صنعتی ســایپا اشاره 
کرد و گفت: تا پایان امســال حدود ۷۰درصد کل 
پروژه قالب های پالستیک، داخلی سازی می شود 
کــه ۱۱۰۰ میلیــارد ریال کاهش ارزبری را به دنبال 

خواهد داشت.
رمضانی با تاکید بر اینکه در ساخت قطعات 
اســتاندارد، وابســتگی به خارج از کشور کم شده 
است، گفت: اکنون دانش فنی در زمینه ساخته 
قالب افزایش یافته  و در حال حاضر تمامی قطعات 

قالب در داخل کشور ساخته می شود.
مدیرعامل شــرکت قالب های بزرگ صنعتی 
گروه خودروســازی ســایپا تشــریح کــرد: در بحث 
برخــی قطعات لــوازم خانگی نیــز ورود کرده ایم و 
برخی از قالب های آنها را خواهیم ساخت، عالوه بر 
این در ساخت قالب های واگن مترو نیز مشارکت 

خواهیم داشت.

شــهید  پتروشــیمی  مجتمــع  سرپرســت 
تندگویان با بیان اینکه شهریورماه امسال، تولید 
محصوالت زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت از مرز ۱۰۱ 
هزار تن گذشــته اســت، تولید تجمعی ۶ ماه را 

۵۵۵ هزار تن اعالم  کرد.
به گزارش نیپنا به نقل از شرکت پتروشیمی 
شــهید تندگویــان، امیــن ملــک زاده بــا اشــاره بــه 
برنامه های توسعه ای تولید در پتروشیمی شهید 
تندگویان در سال ۱۴۰۰، گفت: امسال با همت و 
پشتکار مثال زدنی کارکنان و پشتیبانی و حمایت 
بی دریغ مدیریت به دنبال ثبت رکوردهای جدید 

هستیم.

وی با اعالم اینکه شهریورماه امسال تولید 
تجمعــی ماهانه این مجتمع بار دیگر ســه رقمی 
شــده و از مــرز یکصــد هزار تن گذشــت، تصریح 
کرد: در ۶ ماه نخســت امســال اقدام های بسیار 
مهمی برای دســتیابی به رکوردهای جدید تولید 
در شــرکت انجام شــده که از جمله آنها می توان 
روزآمــد کردن سیســتم کنتــرل کارخانــه PET۱ و 
روزآمد کردن سیستم حفاظت کاتدی شرکت را 
نام برد.مدیر بهره برداری شرکت پتروشیمی شهید 
تندگویــان بــا تأکید بر اینکه شــهریورماه نســبت 
تولیــد به ظرفیت نصب شــده بیــش از ۸۰ درصد 
بوده اســت، اظهار کرد: بر این اســاس، با تداوم 

برنامه های مختلف رفع موانع و گلوگاه های فنی و 
عملیاتی و متنوع سازی سبد تولید به دنبال بهبود 

رکوردهای تولید در سال آینده هستیم.
ســال  ابتــدای  از  کــرد:  اظهــار  ملــک زاده 
تاکنــون افــزون بــر تمرکز و توجه بــه بهبود کمّی 
و کیفــی محصــوالت مجتمــع به منظــور حمایــت 
از صنایــع پایین دســتی، بــا بومی ســازی قطعــات 
شرکت سعی شده افزون بر بی نیازی از قطعات 
خارجی و رفع انحصار در این زمینه، شرکت های 
تولیدکننده قطعات صنعتی را در مســیر حرکت 
به سوی خودکفایی کشور به نحو احسن حمایت 
کنیــم که دســتیابی به دانش و  فنــاوری طراحی، 

ســاخت و تعمیــرات تجهیــزات کمپرســور تأمین 
هوای اکسیداســیون واحد CTA۲ و بومی ســازی 
کیبورد صنعتی دســتگاه نســاجی از جمله موارد 
شــهید  است.پتروشــیمی  زمینــه  ایــن  در  مهــم 
تندگویان بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت مهم 
و راهبــردی پلی اتیلــن ترفتــاالت )PET( و اســید 
ترفتالیــک خالــص )PTA( در کشــور اســت. ایــن 
شرکت به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده محصول 
زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت در صنعت پتروشیمی 
کشور ظرفیت تولید ساالنه بیش از یک میلیون و 
۵۸۷ هزار تن محصول متنوع از جمله گریدهای 

مختلف PET دارد.

بــا تــالش شــرکت های دانش بنیــان در حوزه 
یــک  هوشــمند،  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت 
ســامانه ای طراحی شــده اســت که کلیه بانک های 
اطالعاتی، ترددها و ورود و خروج به داخل کشور 
را کنتــرل می کنــد و بــا کمک این ســامانه قرنطینه 
هوشمند تا دو هفته دیگر از قزوین آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تســنیم؛ 
"مصطفــی قانعــی" عضو کمیته ملی واکســن کرونا 
و دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 

و فنــاوری ریاســت جمهــوری درباره جزئیــات اجرای 
آزمایشی قرنطینه هوشمند گفت: با تالش دو ساله 
شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه زیرســاخت یــک 
فناوری اطالعات هوشــمند انجــام دادند و مدیریت 
خوبــی کــه در وزارت کشــور انجام شــده اســت یک 
سامانه ای طراحی شده است که به شکل هوشمند 
کلیه بانک های اطالعاتی، ترددها، ورود و خروج به 
داخــل کشــور را کنتــرل می کند و تمام ســامانه های 
اطالعاتی نیز به آن متصل می شود.وی ادامه داد: این 

سامانه اطالعاتی این نوید را برای کسانی که واکسن 
زده اند و ناقل ویروس نیستند، می دهد که می توانند 
کســب و کارهای خــود را بــاز کننــد و در حقیقت این 
سامانه هوشمند نویدی است برای اینکه هم اقتصاد 
باز و شکوفا شود و هم کرونا مهار شود و برای اینکار 
تمامی ارگان های دست اندرکار کشور در این موضوع 
مشــارکت خواهند کرد و قرار اســت که انشــالله به 
صــورت نمونــه آزمایشــی در اســتان قزویــن این کار 
آغاز شود و در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج وارد 

مرحله کشوری شده و در کل کشور اجرا شود.دبیر 
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با اشاره 
به ویژگی های این طرح گفت: با اجرای این طرح دیگر 
نیازی به ارائه دائم اطالعات از سوی فرد نیست بلکه 
براساس اطالعات سامانه، کسب و کارها و ترددها باز 
خواهد شد و اقتصاد نیز رونق پیدا خواهد کرد. زمان 
اجرای این طرح نیز یک یا دو هفته آینده این طرح 
آغاز خواهد شد و امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده 

نتایج آن به ستاد ملی کرونا ارائه شود.

تولید محصوالت پلی اتیلن ترفتاالت در پتروشیمی تندگویان از مرز ۱۰۱ هزار تن گذشت

آغاز قرنطینه هوشمند از دو هفته آینده با تالش شرکت های دانش بنیان

ساخت مکانیزم یک قطعه فوق ایمنی خودرو در شرکت 
قالب های بزرگ صنعتی سایپا

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه انجمن دوستداران طبیعت سبز 

سیمرغ ثبت شده به شماره 610  و شناسه ملی 14006655639 
بدینوسیله از کلیه شرکاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده موسسـه انجمن دوسـتداران طبیعت سـبز سـیمرغ که در سـاعت 18 عصر مورخ 1400/07/28 
بـه نشـانی شهرسـتان سـیمرغ ، شـهر کیـاکال ، خیابـان امـام )ره( ، میـدان شـهید سـلیمانی ، دفتـر موسسـه 
کـد پسـتی 4773133959 حضـور بهـم رسـانند. دسـتور جلسـه: 1- اسـتماع گـزارش هیـات مدیـره و بـازرس 
2- انتخاب مدیران 3- انتخاب بازرس 4- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 

6- تصویب و پیش بینی بودجه در سـال 1400 7- تعیین خط و مشـی آینده موسسـه 
هیات مدیره

 آگهی دعوت شرکت انبوه سازان جامع تهران )سهامی خاص( شماره ثبت 170331 – 

شناسه ملی 10102128107 
بدینوسـیله از کلیه سـهامداران شـرکت انبوه سـازان جامع تهران )سـهامی خاص( به شـماره ثبت 170331 
و شناسـه ملـی 10102128107 دعـوت میشـود تـا در جلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1400/07/26 
سـاعت 8 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/07/26 سـاعت 10 و جلسـه هیات مدیره 
مورخ 1400/07/26 ساعت 12 در محل مرکز اصلی شرکت شهر تهران، دانشگاه تهران ، خیابان بزرگمهر ، 
خیابان شهید برادران مظفر ، پالک 70 بلوک 3 طبقه همکف واحد 5 برگزار میگردد حاضر شوند.دستور 
جلسـه : اصالح ماده اساسـنامه – انتخاب بازرس و انتخاب اعضای هیات مدیره – تعیین سـمت اعضای 
هیات مدیره و حق امضا                                                                                                  هیات مدیره

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه فناوری اطالعات بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 458596 و شناسه ملی 14004310786 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1399/09/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت طی دوره 
مالـی منتهـی بـه 1399/06/31 بـه تصویـب رسـید مؤسسـه حسابرسـی هـادی 
حساب تهران به شماره ثبت 15010 و شناسه ملی 10100556857 به عنوان 
بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی 
بـازرس  بـه عنـوان  بـه شـماره ثبـت 19554 و شناسـه ملـی 10103013428 
علی البـدل بـه مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد. روزنامـه کثیراالنتشـار 

عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهی هـای رسـمی شـرکت انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1200339(

تاسیس شرکت سهامی خاص سبدگردان دارا 
درتاریـخ 1400/07/06 بـه شـماره ثبـت 584133 بـه شناسـه ملـی 14010323950 ثبـت 
و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی 
میگـردد. موضـوع فعالیـت :شـرکت می توانـد بـه هـر یـک از فعالیت هـای زیر مبـادرت ورزد 
مشـروط بـه این کـه مجـوز فعالیـت مربـوط بـه هـر یـک را دریافـت کـرده باشـد: الـف( بـا 
دریافـت مجـوز فعالیـت سـبدگردانی، مبـادرت بـه فعالیت هـای زیـر بـا رعایـت مقـررات 
مربوطـه: الـف- 1- تصمیـم بـه خریـد، فـروش یـا نگـه داری اوراق بهـادار بـه نـام سـرمایه گذار 
معیـن توسـط سـبدگردان در قالـب قـراردادی مشـخص، بـه منظـور کسـب انتفـاع بـرای 
سـایر  الـف-3-  سـرمایه گذاری  صندوق هـای  در  سـمت  پذیـرش   -2 الـف-  سـرمایه گذار 
فعالیت هایـی کـه طبـق مقـررات مصـوب سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، دارنـده مجـوز 
فعالیت سـبدگردانی، مجاز اسـت به آن فعالیت ها مبادرت نماید. ب ( با دریافت مجوز 
فعالیـت مشـاور سـرمایه گذاری مبـادرت بـه فعالیت هـای زیـر بـا رعایـت مقـررات مربوطـه: 
ب – 1- توصیـه بـه خریـد، فـروش یـا نگـه داری اوراق بهـادار ب – 2- اظهارنظـر راجـع بـه 
رونـد قیمـت یـا عرضـه و تقاضـای اوراق بهـادار در آینـده ب – 3- اظهارنظـر راجـع بـه 
ارزش )قیمت گـذاری( اوراق بهـادار ب – 4- مشـاوره در زمینـه  مدیریـت ریسـک ب – 
5- مشـاوره در زمینـه  ادغـام، تملـک، تغییـر و تجدیـد سـاختار سـازمانی و مالـی شـرکت ها 
ب – 6- مشـاوره در زمینـه  طراحـی و تشـکیل نهادهـای مالـی ب – 7- سـایرفعالیت هایی 
کـه طبـق مقـررات مصـوب سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، دارنـده مجـوز فعالیـت مشـاوره 
سرمایه گذاری، مجاز است به آن فعالیت ها مبادرت نماید. ج( با دریافت مجوز فعالیت 
پـردازش اطالعـات مالـی، مبـادرت بـه فعالیت هـای زیـر بـا رعایـت مقـررات مربوطـه: ج-1- 
جمـع آوری، پـردازش و ارائـه  اطالعـات زیـر بـه دیگـری یـا انتشـار آن ها از هر طریق از جمله 
رسانه های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی: ج-1-1- اطالعات 
مربـوط بـه ورقـه  بهـادار )اعـم از مشـخصات و خصوصیـات ورقـه بهادار، مشـخصات ناشـر 
یـا صـدور ورقـه  بهـادار مسـئولیتی  انتشـار  ورقـه  بهـادار، مشـخصات اشـخاصی کـه در 
پذیرفته انـد بـا ذکـر مسـؤولیت آن هـا و مشـخصات مالـکان ورقـه  بهـادار بـا ذکـر مالکیـت 
آن هـا( ج-1-2- اطالعـات مربـوط بـه معاملـه ورقـه  بهـادار )اعـم از قیمـت ورقـه بهـادار در 
معاملـه، مشـخصات طرفیـن معاملـه، تاریـخ و زمـان معاملـه، و تعداد ورقـه  بهادار معامله 
شـده( ج-1-3- اطالعـات مربـوط بـه سـفارش خریـد یـا فـروش ورقـه  بهـادار )از جملـه نـوع 
سـفارش اعم از سـفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه بهادار در سـفارش و تاریخ 
و زمـان ارائـه  سـفارش( ج-1-4- اطالعـات مربـوط بـه ناشـر ورقـه بهـادار )اعـم از اطالعـات 
مالـی و غیـر مالـی ناشـر( ج-2- جمـع   آوری و پـردازش سـایر اطالعـات مالـی، اقتصـادی و 
تجـاری بـرای ارائـه بـه سـرمایه گذاران، محققیـن و سـایر اشـخاص یا انتشـار آن هـا از طرق 
مختلـف. ج-3- طراحـی، محاسـبه، انتشـار و فـروش انـواع شـاخص های مالـی و اقتصادی 
ایران و سایر کشورها ج-4- سایرفعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و 
اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالی، مجاز است به آن فعالیت ها 
مبـادرت نمایـد. د( بـا دریافـت مجـوز فعالیـت مشـاور عرضـه، مبـادرت بـه فعالیت های زیر 
با رعایت مقررات مربوطه د- 1 – بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه 
مشـاوره در خصـوص شـیوه تأمیـن مالـی مناسـب د-2- ارائـه مشـاوره درخصـوص قوانیـن 
و مقـررات عرضـه اوراق بهـادار و تکالیـف قانونـی ناشـر د-3- تهیـه گـزارش توجیهـی یـا 
ارائـه راهنمایی هـای الزم جهـت تهیـه گـزارش توجیهـی د-4- بررسـی اطالعـات، مـدارک و 
مسـتندات تهیـه گـزارش توجیهـی و در صـورت لـزوم اخـذ نظـر کارشناسـان یـا اشـخاص 
حقوقـی ذی صـالح در خصـوص گزارش هـای یادشـده د-5- تأییـد نهایـی گـزارش توجیهـی 
بـه اسـتناد رسـیدگی انجـام شـده و اظهارنظـر کارشناسـان یـا اشـخاص حقوقـی ذی صـالح 
د-6- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر، 

د-7- نمایندگـی قانونـی ناشـر نـزد مراجـع ذی صـالح بـه منظـور پیگیـری مراحـل قانونـی 
انتشـار اوراق بهـادار د-8- انجـام مطالعـات ارزیابـی اوراق بهـادار در دسـت انتشـار و ارائـه 
مشـاوره بـه ناشـر در خصـوص میـزان انتشـار اوراق بهـادار، شـرایط انتشـار، نحـوه فـروش 
یـا پذیره نویسـی اوراق، زمـان بنـدی انتشـار و عرضـه اوراق بهـادار و راهنمایـی ناشـر در 
انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار، د-9- طراحی اوراق بهادار د-10- بازاریابی 
و فـروش اوراق بهـادار د-11- تعییـن قیمـت فـروش یـا پذیره نویسـی اوراق بهـادار هــ ( بـا 
دریافـت مجـوز مشـاوره پذیـرش اوراق بهـادار یـا کاال مبـادرت بـه: هــ-1 - مشـاوره و انجـام 
کلیـه امـور اجرایـی بـرای پذیـرش اوراق بهـادار در هریـک از بورس هـا و بازارهـای خـارج از 
بـورس بـه نمایندگـی از ناشـر در صـورت اخـذ مجـوز مشـاوره پذیـرش در خصـوص اوراق 
بهـادار هــ-2- مشـاوره و انجـام کلیـه امـور اجرایـی بـرای پذیـرش کاال در هریـک از بورس هـا 
بـه نمایندگـی از عرضه کننـده کاال در صـورت اخـذ مجـوز مشـاوره پذیرش در خصوص کاال 
و( شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات 
و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری 
کرده یا شـخصیت حقوقی مسـتقلی تأسـیس کند یا در تأسـیس شـخصیت های حقوقی 
دیگـر مشـارکت نمایـد یـا اسـناد اعتبـاری بانکـی افتتـاح کنـد و بـه واردات یـا صـادرات کاال 
بپـردازد و امـور گمرکـی مربوطـه را انجـام دهـد. ایـن اقدامـات فقـط در صورتـی مجاز اسـت 
کـه در راسـتای اجـرای فعالیت هـای شـرکت ضـرورت داشـته باشـند و انجـام آن هـا در 
مقـررات منـع نشـده باشـند. ز( شـرکت می توانـد بـا رعایـت سـقف تعیین شـده توسـط 
سـازمان، در اوراق بهـادار سـرمایه گذاری نمایـد. مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت 
نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، 
محلـه داوودیـه ، خیابـان دکتـر علـی شـریعتی ، بـن بسـت دکتـر افضل ، پـالک 20 ، طبقه 
دوم ، واحد 4 کدپستی 1913673855 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100,000,000,000 ریال نقدی منقسم به 100000000 سهم 1000 ریالی تعداد 100000000 
سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 100000000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی 
شـماره 682/00/230 مـورخ 1400/06/21 نـزد بانـک پاسـارگاد شـعبه شـهید بهشـتی بـا 
کـد 230 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای علیرضـا قدرتی به شـماره ملی 
0065360151 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای مجیـد امـروی بـه 
شـماره ملـی 0084179600 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای 
مهـدی دلبـری بـه شـماره ملـی 0793529743 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه 
مدت 2 سـال و به سـمت مدیرعامل به مدت 2 سـال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و 
یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا معتبر و سایر نامه های عادی و اداری 
با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت 
معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای محمدبهنـام 
دائـی مژدهـی بـه شـماره ملـی 2591065438 نماینـده حقوقـی آرمـان آرویـن پـارس بـه 
شناسـه ملـی 10103538953 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای مهـدی 
شـلیله بـه شـماره ملـی 3873255987 نماینـده حقوقـی حسابرسـی هـدف نویـن نگـر 
بـه شناسـه ملـی 10320537520 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامه 
کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین گردید. بموجب مجوز 
شـماره 86834/122 مـورخ 1400/04/28 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تاسـیس گردیـد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1200360(

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم
ثبت شده به شماره 10896  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیمات مجمع صندوق سـرمایه گذاری مشـترک مانا الگوریتم مورخ 1400/06/27 به شـرح ذیل 
می باشد:

مـورخ  شـماره 12020191  ابالغیـه  مفـاد  اسـاس  بـر  صنـدوق  اساسـنامه   )35( مـاده  تبصـره 3   -1
1400/04/22 سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییر یافت.2- در اجرای ماده )47( اساسنامه صندوق، 
حسـابرس صندوق از مؤسسـه حسابرسـی و خدمات مدیریت آزموده کاران به مؤسسـه حسابرسـی 
 رازدار تغییر یافت.همچنین جهت اطالع از مشروح تصمیمات مجمع به تارنمای صندوق به آدرس

 http://www.mana.fund  مراجعه فرمائید.

مفقودی
اینجانـب علـی مهـرزاد فرزنـد عبـاس  بـه شـماره شناسـنامه 458 صـادره از  
زاهـدان در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی کشـاورزی _ گیاهپزشـکی  
صـادر از دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان بـا شـماره   13/15299 در تاریـخ 9 
مـرداد 1400 مفقـود گردیـده  و فاقـد اعتبـار اسـت. از یابنـده تفاضـا میشـود 
اصـل مـدرک را بـه نشـانی  دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان واقـع در کرمـان ،  

بزرگـراه امـام خمینـی ، میـدان پژوهـش ارسـال نمایـد .
نوبت اول : 1400/05/10 نوبت دوم : 1400/06/10 نوبت سوم : 1400/07/10

مفقودی
برگ سـبز سـواری سـایپا تیپ SAINA مدل 1397 به شـماره 
  M15/ 8557000 پالک 423 ق 62 ایران 34 به شماره موتور
سـیده  نـام  بـه   NAS831100J5767690 شاسـی  شـماره  و 

امیـره موسـوی مفقـود و درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

آگهی مفقودی
برگ سـبز و سـندکمپانی خودرو سـواری لوگان )تندر90( به شـماره 
 K4MA690 – W173415 پالک 389 ط 47 ایران 18 و شماره موتور
و شـماره شاسـی NAPLSRALDH1324522 بنـام مصطفـی زنگنـه 

مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

آگهی مزایده مال منقول )اتومبیل( اسناد ذمه ای پرونده کالسه 9902532
بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق لـه خانم عاطفه مالمیر علیه علی اسـعدی، 
در  کـه   18 ایـران   99 ط   321 شـماره  بـه  فائـو  سـواری  دسـتگاه  یـک  ششـدانگ 
پارکینـگ مهـر واقـع در پـل بابـک متوقـف اسـت و طبـق نظـر کارشناسـان رسـمی 
 ،1397 مـدل   ،30B تیـپ   FAW فائـو  سیسـتم   1400/06/15 مـورخ  دادگسـتری 
بنزیـن، ظرفیـت جمعـا 5نفـر، شـماره موتـور  نـوع سـوخت  رنـگ سـربی متالیـک، 
CA4GB16292719 ، شـماره شاسـی NAGS8CE25JA471389 مـی باشـد و بـه 
دلیـل شـش مـاه توقـف باتـری آن از کار افتـاده اسـت، اتـاق آن ظاهـرا سـالم و بـی 
عیـب بنظـر میرسـد و صندلـی هـا و چرخهـا و تزیینـات داخلـی آن بـی عیـب اسـت و 
ارزش ریالـی خـودرو بـا توجـه بـه مـوارد فـوق 4/100/000/000 ریـال )چهـار میلیـارد 
و صـد میلیـون ریـال( مـی باشـد کـه بـه علـت عـدم انجـام تعهـد از سـاعت 9 الـی 12 
روز یکشـنبه مـورخ 1400/07/25 در اداره اجـرای اسـناد رسـمی همـدان واقـع در 
سـعیدیه باال نبش بلوار غنی زادیان اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان همدان 
طبقـه اول از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد و مزایـده از مبلـغ 4/100/000/000 
ریـال )چهـار میلیـارد و صـد میلیـون ریـال( شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی 
نقـدا فروختـه میشـود. شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ 
پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او 
در جلسـه مزایـده اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش 
را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و 
در صورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز 
نکنـد مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـود و بـه حسـاب خزانه واریز خواهد شـد. کلیه 
هزینـه هـای قانونـی بـه عهـده برنـده مزایده میباشـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا 

وصـول خواهـد شـد. م.الـف: 934 
تاریخ انتشار: 1400/07/10 

سرپرست اجرای اسناد رسمی همدان – یدی متوسل 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابـر رای شـماره 140060316001001960 مـورخ1400/06/08 هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرمانشـاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای زرین طال مال منت علی فرزند جمشـید 
به شماره شناسنامه 65 کد ملی 3960356188 صادره از نهاوند در سه دانگ اعیان یک باب ساختمان 
بـه مسـاحت 50 مترمربـع در محـدوده اراضـی پـالک 1 و 5 اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه 
آدرس: جعفرآبـاد خیابـان ابـوذر- کوچـه عزیـزی کـه اداره اوقـاف بـه عنـوان مالـک عرصـه موافقت خـود را با 
صـدور سـند اعیانـی اعـالم نمـوده محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
 1357/م الف/12 - تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/26

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک

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

بــه دنبال آغاز عملیات شناســایی دارندگان پمپ های 
غیرمجــاز آب از تیــر ســال جــاری بیــش از 73 هــزار و 600 
و  کنتورخوان هــا  وســیله  بــه  اصفهــان  اســتان  در  پایــش 
مروجین مصرف بهینه آب انجام گرفت که منجر به کشف  
بیش از 5 هزار و 300 پمپ غیرمجاز در سطح استان شد.
از ایــن تعــداد، 3400 پمــپ غیرمجــاز در ســطح شــهر 
اصفهــان کشــف شــد کــه بیشــترین پمــپ غیرمجــاز کشــف 
شــده مربوط به محدوده تحت پوشــش آبفای منطقه چهار 
اصفهــان بــا 974 مــورد و کمتریــن تعــداد مربــوط بــه آبفــای 
منطقــه یــک اصفهان با 48 مورد بود. پس از شــهر اصفهان 
بیشــترین تعداد پمپ های غیرمجاز کشــف شــده مربوط به 

مناطــق تحــت پوشــش آبفای منطقه بــراآن و کراج با 1329 
پمپ غیرمجاز بود.  مروجین مصرف بهینه آب آبفای استان 
اصفهان پس از کشف پمپ هایی که بالفاصله بعد از کنتور 
آب نصــب شــده اند، در مرحلــه اول بــه مشــترک متخلــف، 
اخطار می دهند و در صورت اصالح و رفع نشــدن تخلف در 
مدت زمان تعیین شده، انشعاب مشترک به صورت موقت 

تا رفع تخلف قطع می شود.
گفتنــی اســت، از ایــن تعــداد پمــپ غیرمجــاز کشــف 
شــده تاکنون 2631 پمپ اصالح شــده و بقیه نیز در دســت 
اصالح اســت. همچنین آب شــرب 80 مشــترک نیز به دلیل 
سهل انگاری در اصالح پمپ به طور موقت قطع شده است. 

معارفــه  و  تکریــم  آییــن  در  شــیراز  جدیــد  شــهردار 
شــهرداران قدیــم و جدیــد شــیراز بــا یــادآوری اینکــه شــهر 
شــیراز طبــق گفتــه مقام معظــم رهبری ســومین حرم اهل 
بیت )ع( و حرم مطهر شــاهچراغ )ع( محور هویت بخشــی 
بــه ایــن کالنشــهر اســت، تاکیــد کــرد که شــهرداری اســتان 
تــالش می کنــد تــا حــق مطلــب را در مــورد مردم شــیراز ادا 
کنــد و در پایــان دوره آثــار مانــدگاری در حوزه های مختلف 

به جا بگذارد.
سید احسان اصنافی با تاکید بر اینکه عمر مسئولیت 
کوتــاه اســت و تنهــا چیــزی که باقــی می ماند آثــار و خدمات 
ارائــه شــده بــه مردم اســت، افزود: بــرای رفــع مهجوریت از 
محدوده ســومین حرم اهل بیت )ع(، فراهم ســازی زندگی 
بزرگان و شــهروندان در بافت تاریخی اطراف حرم و احیای 
مســیرهای دسترســی بهتــر بــه ایــن مــکان مقــدس تــالش 
می کنیم. او با تشکر از اعضای ادوار شوراهای اسالمی شهر 
و شــهرداران ســابق شــیراز که زمینه ارتقای این کالنشــهر را 
فراهم کردند، گفت: شورای ششم و مجموعه شهرداری در 
این دوره ادامه حرکت سازندگی و ارتقای شیراز را با سرعت 

و کیفیت بهتری دنبال می کنند.

شــهردار جدید شــیراز ضمن تشــریح رویکــرد مجموعه 
مدیریــت شــهری در خصــوص حــوزه حمــل و نقــل گفــت: 
توســعه حمل و نقل عمومی، بازســازی ناوگان اتوبوسرانی، 
اتمــام عملیــات خــط دو مترو در پایان دوره و بهره برداری از 
فاز نخســت آن در یک ســال آینده، تامین واگن های مترو و 
ادامــه عملیــات احداث خط ســه مترو از جملــه رویکردها به 

این حوزه است.
اصنافــی ادامــه داد: برخــی از رویکردهــای ایــن دوره 
عبــارت  شهرســازی  حــوزه  در  شــهری  مدیریــت  مجموعــه 
اســت از احیــای بافت فرســوده با همــکاری مجموعه میراث 
فرهنگــی، احیای طرح توســعه ده هکتــاری حرم مطهر )ع(، 
تصویــب طــرح حریم و زمینه ســازی برای رفــع محرومیت در 

این محدوده.
شهردار جدید شیراز درباره رویکردها در حوزه خدمات 
شــهری گفــت: ارتقای ســطح خدمــات و پیگیری بحث شــهر 
هوشــمند از اولویت هــای ایــن حوزه اســت. همچنین تالش 
می کنیــم بــا توجه به داده کاوی و ارائه خدمات هوشــمند به 
مردم زمینه افزایش رضایتمندی آن ها را با افزایش کیفیت 

و سرعت خدمت رسانی فراهم کنیم.

بــر کســی پوشــیده نیســت کــه ســال ۱۴00 یکــی از 
خشــک ترین ســال های اخیر بوده اســت و این خشکســالی 
به شدت محیط زیست و تنوع زیستی کشور را تحت تاثیر 

خود قرار داده است. 
در چنیــن وضــع ســختی خیلــی دور از ذهــن نیســت که حیات 
وحــش بــرای رفــع نیازهــای اساســی حیــات خــود بــه محــدوده 
زیســتی انســان ها نزدیک شوند که خوشبختانه مردم طبیعت 
دوســت شهرســتان در این اوضاع برخوردی مهربانانه با حیات 
وحــش داشــته اند؛ ولــی در ایــن بیــن و با تشــدید خشکســالی 
در فصل تابســتان شــکارچیان غیرقانونی با ســوء اســتفاده از 

شــرایط زیســت محیطی موجــود حاکــم بــر شهرســتان کاشــان 
به ویژه در شــهریور به ســمت حیات وحش تشــنه نشــانه رفته 
در چنین وضعی محیط بانان سبزپوش شهرستان این حافظان 
ســتودنی  تالشــی  و  مضاعــف  همتــی  بــا  طبیعــت  بی ادعــای 
شهریور امسال را برای شکارچیان غیرقانونی ناامن کردند. به 
صورتی که در طول یک ماهه پایانی تابســتان 1۵نفر شــکارچی 
جداگانــه  ماموریت هــای  در  گــروه  چهــار  قالــب  در  غیرمجــار 
دســتگیر و تحویــل مقامــات قضایــی شهرســتان شــدند کــه از 
ایشــان در مجموع 3 الشــه حیوان شــکار شــده و چهار قبضه 

اسلحه شامل یک قبضه اسلحه قاچاق کشف و ضبط شد. 

اخبـــــــــــــــــار

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
سیســتان و بلوچســتان تاکیــد کــرد کــه برای 
تکمیــل پنــج طرح در دســت اجــرای فاضالب 
در شهرهای چابهار، زاهدان، زابل، کنارک و 
زهک ۱900 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

اســتان،  آبفــا  از  ایســنا  گــزارش  بــه 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  قاســمی  علیرضــا 
خشکســالی های فراگیــر طــی ســال های اخیر 
موضــوع اجــرا و تکمیــل طرح هــای فاضــالب 
به منظور اســتفاده مجدد از پســاب آن ها به 
عنــوان یــک آب جایگزیــن بایــد بیش تــر مورد 
توجــه قــرار گیــرد؛ امــا متأســفانه تخصیــص 
اعتبارات در این بخش بسیار ضعیف است.

او افزود: در این اســتان پهناور و خشک 
بــا چالش هــا و مضیقه های بســیاری در حوزه 
تأمین آب روبه رو هستیم. استانی که با 11.4 
درصد مســاحت کل کشــور  و تراکم جمعیتی 
16 نفــر در هــر کیلومتــر مربــع عالوه بــر اینکه 
در ردیف اســتان های پهناور کشــور قرار دارد، 

کم تراکم ترین استان نیز محسوب می شود.
این مســئول بــا اعالم کاهش چشــمگیر 

نــزوالت جــوی طــی ســال زراعــی 99 و تأثیر و 
عواقب ناشــی از نبود بارندگی طی یک ســال 
گذشــته بیان کرد: خشکســالی های پی در پی 
طی سال گذشته و در پی آن افت سفره های 
آب زیرزمینــی باعــث کاهــش کمــی و کیفــی 
چاه های ســطح استان شــده به صورتی که در 
ســال گذشــته حــدود ۵0 حلقــه چــاه نیــاز بــه 
حفــاری مجــدد یــا حفــر چاه جدید پیــدا کرد و 
200 حلقه چاه نیازمند الیروبی و کف شــکنی 
بوده اســت. قاســمی خاطرنشــان کرد: اوضاع 
به گونه ای است که اگر یک سال بارندگی در 
سیستان و بلوچستان رخ ندهد به دلیل باال 
بودن ســنگ بســتر در16 شهر استان و تعداد 

زیــادی از روســتاها بــه مشــکل خواهیم خورد 
بنابراین باید اقدامات فوق صورت پذیرد.

او ادامــه داد: عالوه بــر کاهــش کمــی و 
کیفــی منابــع آب بــه دلیــل کاهــش بارندگی، 
استفاده غیرمجاز از سفره های آب زیر زمینی 
برنامــه  و  کنتــرل  عــدم  و  توســط کشــاورزان 
مناســب در جمع آوری چاه های غیرمجاز یکی 
دیگــر از چالش هایــی اســت کــه بــا آن مواجه 

هستیم.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: بیــالن منفــی 
دشــت های سیستان و بلوچســتان و افزایش 
روزافــزون درخواســت ها برای آبرســانی ســیار 

روســتایی  آب  منابــع  شــدن  خشــک  بدلیــل 
بــا هزینه هــای سرســام آوری کــه بــه شــرکت 
تحمیــل می شــود بخــش دیگــری از مشــکالت 

این استان است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه 17 میلیــارد متــر 
مکعــب نــزوالت جــوی از 6 خروجــی اســتان 
بــا توجــه بــه شــیبی که ایــن خطــه دارد خارج 
و  آب  حفــظ  بــرای  کــرد:  بیــان  می شــود، 
جلوگیــری از افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی 
بایــد طرح هــای آبخیــزداری بــا ایجاد ســدهای 
کوچک روی منابع آبی و در مسیر رودخانه ها 

اجرا شود.
در پایــان قاســمی اظهــار کــرد: شــرکت 
آبفــا  اقــدام مورد نیاز بــرای مطالعه طرح های 
نیکشــهر،  ایرانشــهر،  شــهرهای  فاضــالب 
راســک، فنوج و ســراوان را نیز در دســتور کار 
خــود قــرار داده کــه بــا عملیاتــی شــدن آن هــا 
عــالوه بــر صرفه جویــی در مصــرف آب، امکان 
ســاخت صنایــع متعــدد با آب بری بــاال به ویژه 
و  سیســتان  شــمالی  و  مرکــزی  مناطــق  در 

بلوچستان فراهم می شود.

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان غربــی از ســاماندهی بازار ســیب 
صنعتی در استان در پی آغاز خرید تضمینی 

این محصول خبر داد.
میلیــون   1.2 غربــی ســاالنه  آذربایجــان 
تــن ســیب درختی تولید و روانــه بازار می کند 
کــه بــه دلیــل عوامــل و حــوادث طبیعــی 30 
درصــد ایــن محصــول ریزش کرده و به ســیب 
زیــر درختــی یــا همــان ســیب صنعتــی تبدیل 
می شــود، خریــد ســیب زیــر درختــی درجــه 3 

بــا قیمــت بســیار پاییــن از ســوی کارخانه هــا 
مهم تریــن مشــکل کشــاورزان اســتان در ایــن 
بــوده اســت کــه دولــت بــا خریــد تضمینی در 
ســال جــاری در راســتای رفــع ایــن مشــکل به 

حمایت از کشاورزان اقدام کرده است.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  کرامتــی  اکبــر 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: قبــل از خریــد تضمینی 
ســیب بــه قیمت 9 تا 12 هــزار ریال خریداری 
می شــد، اکنــون بــا خریــد تضمینــی 14 هــزار 
و 600 ریــال در ازای هــر کیلوگــرم پرداخــت 

می شود.
او بیــان کــرد:  امســال بــه دلیــل گرمــای 
زودرس و پیــش رس شــدن محصــول ســیب 
درختی ریزش آن بیشــتر شــده و بادهای گرم 

نیز این موضوع را تشدید کرده است.
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان غربی گفت: امســال عرضه بیشــتر 
شــده اســت و کارخانه ها و دالالن نیز فضا را 
برای همراهی نکردن در خرید مناسب دیدند 
کــه دولــت در ایــن زمینــه بــرای ضــرر نکــردن 

کشاورزان وارد خرید تضمینی شد.
او اضافــه کــرد: هزینــه صنایــع تبدیلی در 
ازای یــک کیلوگــرم کنســتانتره تولیــدی حســاب 
شــده اســت و بیانگر این اســت که قیمت ارائه 
شــده بــرای خریــد ســیب صنعتــی کارشناســی 
شــده اســت. کرامتــی بــا بیــان اینکــه بــا مراکــز 
مراجــع  ســوی  از  ســیب  غیرمجــاز  جمــع آوری 
مربوطه برخوردهای قانونی می شود، افزود: به 
دلیــل زیــاد بــودن تعداد ایــن مراکــز، فعالیت و 
عملکرد دستگاه ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

رودســر،  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
از خلــع یــد و آزادســازی زمین هــای جنگلــی 
میلیــاردی خبــر داد و اعــالم کــرد کــه چهــار 
هکتــار از اراضــی تصــرف شــده در چابکســر 
کــه ارزش ریالــی آن ها بیــش از ۲00 میلیارد 

تومان برآورد شده است، رفع تصرف شد.
محمدرضا کشاورز در گفت وگو با ایسنا 

اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت اداره منابع 
رودســر،  شهرســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
چهــار هکتــار از زمین هــای ملــی و جنگلــی در 
جنگل سرای بخش چابکسر این شهرستان را 

از چهار متصرف پس گرفتند.
او همچنیــن از کشــف بیــش از ۵0 تــن 
چوب قاچاق در رودسر خبر داد و خاطرنشان 

کــرد: مامــوران این اداره ۵۵ تن چوب جنگلی 
قاچــاق از گونــه بلــوط را از دو خــودروی بــاری 
تریلــی در پاســگاه ایســت بازرســی محموالت 

جنگلی چابکسر، کشف و ضبط کردند.
کشاورز، با بیان اینکه محموله مذکور از 
یکی از استان های غربی به مقصد شرق کشور 
بارگیری شده بود، تصریح کرد: سه متهم این 

پرونده دســتگیر و بــه اداره تعزیرات حکومتی 
شهرســتان رودسر معرفی شدند. این مسئول 
ارزش چوب هــای کشــف شــده را 110 میلیــون 
تومــان بــرآورد کرد و گفت: جابه جایی هرگونه 
چوب آالت از گونه های مختلف جنگلی باید با 
پروانه بهره برداری و حمل منتقل شود؛ وگرنه 

قاچاق محسوب می شود.

آزادسازی اراضی جنگلی ۲00 میلیارد تومانی در رودسر

 کشف 5300 پمپ غیرمجاز آب در شهر اصفهان
از ابتدای تیر تاکنون 

شهردار جدید شیراز: هدف ما رسیدن به ترازی در شان سومین 
حرم اهل بیت )ع( است

 یگان حفاظت محیط زیست کاشان در خط مقدم حراست
از حیات وحش 

بازار سیب صنعتی آذربایجان غربی با خرید تضمینی ساماندهی شد

مدیرعامل آبفای سیستان  و بلوچستان: پروژه 
فاضالب استان به ۱900 میلیارد اعتبار نیاز دارد
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فشن شو به سبک طالبان
راضیه حسینی

یکــی از اعضــای گــروه طالبــان در گفت وگویــی بــا 
تلویزیــون طلــوع در مــورد شــرایط طالبان برای پوشــش 
زن هــا گفــت کــه کفــش پاشــنه بلند را خارجی هــا بــرای 
تحریــک جوانان ســاخته اند و صدای آن توجه جوانان را 
جلــب می کنــد. او گفت 
رنــگ لبــاس زن ها نباید 
جذاب باشــد و خوش بو 

از خانه بیرون نروند.
اگــر  کنیــد  تصــور 
طالبان مسئول برگزاری 
بــزرگ  فشن شــوهای 
اتفاقــی  چــه  بــود  دنیــا 

می افتاد:
یــک ســری مــرد در دو طــرف ســالن نشســته اند. 
تماشــای  و  میهمــان  عنــوان  بــه  اجــازه حضــور  )زن هــا 
لباس هــا را ندارنــد.( یــک زن بــا کفــش پاشــنه تخت، در 
حالی که بوی پیاز سرخ کرده و بادمجان کبابی می دهد، 
وارد می شود. البته از زن و مرد بودنش خیلی نمی توان 
مطمئن شد چون زیر یک پارچه کنفی ضخیم قرار دارد 
و فقط چشم ها و نوک دماغش از آن بیرون زده است.
بــا پارچه هــای کنفــی   برنــد هرمــس، مدل هایــی 
بــه رنگ هــای مشــکی، طوســی تیــره، قهوه ای ســوخته و 
سورمه ای را وارد می کند. برند کریستین دیور، مدلی با 
پارچــه ای کنفــی به رنگ صورتی چرک وارد می کند که با 
اعتراض حضار روبه رو می شــود، مدل مورد نظر ســریع 

و تا قبل از آن که حکم شالق بگیرد، خارج می شود. 
یکــی از زنــان، اشــتباه بزرگی را مرتکب شــد. او که 
گویــا قبــل از ورود، دستشــویی واجب شــده بــود، وقتــی 
بــه ســرویس بهداشــتی رفت، بعــد از اتمام کار، دســت 
خــود را بــا صابونــی بســیار خو ش بــو شســت. به محض 
ورود او، مردان همگی دچار تشویش و اضطراب شدند. 
طالبــان بــا شــامه بســیار قوی کــه در دنیا زبان زد اســت 
فرد خاطی را سریع برای تنبیه خارج کردند. برای اینکه 
سیســتم مردان هم به حالت عادی بازگردد و خطر رفع 
شــود، پشــت بندش چند تا خانم با بوی جوراب و دهان 

سیرخورده وارد کردند. 
حــاال نوبــت مــردان اســت. مردهــا کمــی آزادتــر و 
بــا ســر و صورتــی آشــکار وارد می شــوند. هرکــدام یــک 
اسلحه در دست دارند و به محض ورود، دو سه تا تیر 
درمی کنند که باعث ذوق و شادی مفرط حضار می شود. 
البتــه مردهــا هــم از خطــر دور نیســتند. یکــی از 
از ورود،  قبــل  و  انجــام داده  اشــتباه مهلکــی  مدل هــا 
قســمتی از ریــش خــود را شــانه کــرده و قســمتی را هم 
تراشیده است. این خطا از چشمان تیزبین طالبان دور 

نمی ماند و سریع وی را از صحنه خارج می کنند.
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در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
از لغــو محدودیت هــا بــرای افــرادی کــه دو دوز 

واکسن تزریق می کنند، خبرداد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
 بهــرام عین اللهــی در حاشــیه دیــدار بــا تعــدادی 
از خانواده هــای شــهدای شهرســتان بهمئــی کــه 
در فرمانــداری ایــن شهرســتان برگزار شــد، اظهار 
کرد: امیدواریم که ایران در واکسیناســیون علیه 
کرونــا بتوانــد در دنیا در جایــگاه باالیی قرار گیرد 
و خوشــبختانه از نظــر تزریــق واکســن کرونــا، از 
برخــی کشــورها پیــش افتاده ایــم و انتظــار داریم 
کــه بــا واکسیناســیون کامــل و رعایــت پروتکل ها 
حتی پس از تزریق دو دوز واکسن، شاهد کنترل 

بیماری کرونا باشیم.
وی افــزود: واکسیناســیون بــه تنهایی عامل 
کنترل بیماری نیست بلکه به کاهش میزان ابتال 
و مــرگ و میــر بیمــاران کوویــد۱۹ کمــک می کند و 
بعد از واکسیناســیون نیز پروتکل های بهداشــتی 

باید کماکان رعایت شود.
ســرعت  اینکــه  بیــان  بــا  عین اللهــی 
واکسیناســیون در کشــور مناســب اســت و از آن 
علــوم  دانشــگاه های  از  گفــت:  داریــم،  رضایــت 
پزشــکی خواســته ایم بــرای واکسیناســیون برخی 
افــراد ناتــوان یا دارای مشــکل، اقدام کنند و برای 
این منظور شماره تماس یا راه های ارتباطی برای 
ثبــت اطالعــات ایــن افــراد وجود داشــته باشــد تا 
واکسیناسیون خانه به خانه در کشور اجرا شود.
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه ســفر رئیــس 
جمهــوری و جمعــی از اعضــای دولــت در دومیــن 
ســفر اســتانی خــود بــه یک اســتان محــروم دیگر 
مــردم  بهمئــی،  ماننــد  شهرســتانی  در  گفــت: 
هــدف  و  دارنــد  فراوانــی  مشــکالت  و  مســائل 
دولت، رفع محرومیت است. در نشست شورای 
اداری شهرســتان بهمئــی، مشــکالت عمــده ایــن 
شهرســتان از ســوی مســئوالن و نماینــده مــردم 
در مجلــس مطــرح شــد کــه عمــده مشــکل ایــن 
شهرســتان مربــوط بــه حــوزه آب شــرب، راه هــای 
دسترسی و اشتغال بود. این مشکالت در جلسه 
شــورای اداری اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا 
حضــور رئیــس جمهوری نیز مطــرح و در مورد آن 

تصمیم گیری می شود.
وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: بیمارستان 
شهرســتان بهمئــی دارای پیشــرفت فیزیکــی ۸۵ 
درصد است و تجهیزات مورد نیاز آن نیز خریداری 
و تامیــن شــده اســت و امیدواریــم کــه تــا دومــاه 
آینــده بــا تالش دانشــگاه علوم پزشــکی یاســوج، 

تکمیل و افتتاح شود و وجود این بیمارستان ۳۲ 
تختخوابــی بــرای بهمئــی، مزیت هــای خوبی دارد 
که می تواند بخشــی از مشــکالت درمانی مردم را 

برطرف کند.
عین اللهی تاکید کرد: در شهرســتان بهبهان 
کــه در مجــاورت بهمئی قرار دارد، رکورد پوشــش 
واکسیناســیون ثبت شــده و درصد بســیار باالیی 
از مردم این شهرســتان یعنی حدود ۸۰ درصد از 
مــردم این منطقه، واکســن کرونــا تزریق کرده اند 
و از مــردم فهیــم و شــهیدپرور تشــکر می کنیــم 
کــه چنیــن اســتقبال خوبی از واکســن داشــته اند 
و امیدواریــم کــه ســایر نقــاط کشــور نیز واکســن 
کرونا را در اســرع وقت تزریق کنند چون در این 
شــرایط کــه بیماری، مقــداری فروکش کرده زمان 

طالیی واکسیناسیون است.

دولت سیزدهم کار خود را از 
حضور در مناطق محروم و کمتر 

برخوردار کشور آغاز کرد

بنابــر اعــالم وبــدا، عین اللهــی که بــه عنوان 
نماینــده دولــت در ســفر اســتانی بــه کهگیلویــه 
و بویراحمــد بــه شهرســتان بهمئــی ســفر کــرده، 
اداری شهرســتان  شــورای  جلســه  در  همچنیــن 
دارای  بهمئــی  شهرســتان  کــرد:  اظهــار  بهمئــی، 
تاریــخ و ســابقه ای دیرینــه و غنــی بــه ویــژه در 
مبــارزه بــا اســتکبار و رژیم طاغوت از ســال ۱۳۱۶ 
اســت و مــردم ایــن منطقه در صحنه هــای مبارزه 
و دوران دفــاع مقــدس، حضــور فعالی داشــته اند 
اما متاسفیم که شاهد محرومیت در این منطقه 
هســتیم. عمده ترین مشــکالت شهرستان بهمئی 
مربوط به آب شرب، راه های دسترسی و اشتغال 

است.
کار  آغــاز  در  ســیزدهم  دولــت  افــزود:  وی 
گرفتاری هــای  و  کرونــا  عمــده  مشــکل  بــا  خــود 
ناشــی از ایــن بیمــاری بــرای مــردم، روبــرو بــود 
بنابرایــن اولویــت اول و مهــم دولــت در شــروع 
کار، حــل مشــکل کرونــا و تکمیل واکسیناســیون 
بــود. امــروز خوشــحالیم کــه بــا تامیــن گســترده 
واکســن کــه حاصــل تالش هــای گســترده رئیــس 

جمهوری و ارکان دولت بود، روند واکسیناسیون 
در کشــور شــتاب گرفتــه و تــا امــروز بیــش از ۵۴ 
میلیــون دوز واکســن تزریــق شــده درحالیکــه از 
ابتدای واکسیناسیون تا تیر، فقط ۵ میلیون دوز 

واکسن در ایران تزریق شده بود.
رونــد  کــرد:  تاکیــد  بهداشــت  وزیــر 
واکسیناســیون با کمک و مشــارکت های مردمی، 
تقویت شد و اعتقاد داریم که هر حرکتی مردمی 
باشــد، قطعا به موفقیت می رســد و شــاهدیم که 
شــور و هیجــان فراوانــی در بین مردم و نیروهای 
داوطلــب بــرای کمــک بــه تســریع واکسیناســیون 
شــکل گرفته اســت. هفته گذشته در کشور ۸.۲ 
میلیون دوز واکســن کرونا در کشــور تزریق شــد 
که این به اندازه جمعیت یکی دو کشــور منطقه 

است.
جمهــوری  نظــام  شــد:  یــادآور  عین اللهــی 
اســالمی ایــران هــر وقــت اراده کنــد هر مشــکلی 
از جملــه کرونــا و واکسیناســیون را حــل می کند. 
ناکارآمــد  در  ســعی  ایــران  دشــمنان  متاســفانه 
نشــان دادن جمهوری اســالمی ایران و القای این 

تفکــر بــه مردم را داشــتند که نظــام، قدرت باالی 
خــود را نشــان داد. ایــران امــروز بزرگترین قدرت 
منطقه در حوزه نظامی است که این عامل باعث 

ایجاد امنیت برای کشور شده است.
وی گفــت: تکمیــل و راه انــدازی بیمارســتان 
شهرســتان بهمئی در دســتور کار اســت و تاکنون 
پــروژه عمرانــی حــدود ۸۵ درصــد  ایــن  ســاخت 
پیشرفت فیزیکی داشته و بخش قابل توجهی از 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز آن نیز تامین شده و 
امیدواریم که به زودی عملیات ساخت، تکمیل و 

راه اندازی این مرکز درمانی انجام شود.
 وزیر بهداشت یادآور شد: طرح های اشتغال 
زایــی در شهرســتان بهمئــی و اســتان کهگیلویه و 
بویراحمــد بایــد به صورت عملیاتی انجام شــود و 
در ایــن طرح هــا در حوزه هــای مختلــف از جملــه 
معــدن، بخش هــای دولتی و خصوصی مشــارکت 
کننــد چــون در حــال حاضــر، مهمتریــن مســاله 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد، اشــتغال اســت که 
بایــد بــرای رونــق اشــتغال، طرح هــای عملیاتــی، 

تعریف و اجرا شود.

اطالعــات  فنــاوری  و  آمــار  مرکــز مدیریــت 
وزارت بهداشــت از آغــاز صــدور کارت واکســن 
دیجیتال به زبان فارســی و انگلیســی برای همه 

ایرانیان خبر داد.
اطالعــات  فنــاوری  و  آمــار  مدیریــت   مرکــز 
وزارت بهداشــت اعــالم کــرد کــه تمامــی افــرادی 
کــه یک یا دو نوبت واکســن زده انــد می توانند در 
ســامانه salamat.gov.ir کارت واکسن دیجیتال 

فارسی خود را به رایگان دریافت کنند.

زمینــه مســافرت،  در  برخــی محدودیت هــا 
و  ورزشــی  و  آموزشــی  اماکــن  در  حضــور 
محدودیت هــای مشــاغل و اصنــاف به زودی برای 
دارندگان کارت واکسن دیجیتال فارسی برداشته 

خواهد شد.
از  خــارج  مســافرت  کــه  افــرادی  همچنیــن 
همیــن  طریــق  از  می تواننــد  نیــز  دارنــد  کشــور 
ســامانه کارت واکســن دیجیتال انگلیسی خود را 

به رایگان دریافت کنند.

لطفــا در صورت مشــاهده هر گونه اشــکال 
در تاریــخ یــا نــوع واکســن یــا ثبــت نشــدن یک یا 
دو نوبــت واکســن، فــرم »گــزارش خطــا در کارت 

واکسن دیجیتال« را تکمیل کنند.
ابالغ شیوه نامه ثبت داده های 
واکسیناسیون و صدور کارت 

واکسن دیجیتال
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  گــزارش  بــه 

وزارت  بهداشــت  معاونــت  پزشــکی،  آمــوزش 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی طی نامه ای 
به معاونان بهداشت دانشکده ها و دانشگاه های 
علــوم پزشــکی سراســر کشــور شــیوه نامه ثبــت 
داده هــای واکسیناســیون و صدور کارت واکســن 

دیجیتال را ابالغ کرد.
ایــن شــیوه نامه بــه  منظــور شفاف ســازی و 
تعیین فرآیندهای اجرایی مرتبط با ثبت و اصالح 
واکسیناســیون  رکوردهــای  بــا  مرتبــط  ایــرادات 

عمومــی کوویــد ۱۹ و بــا همــکاری مرکــز مدیریــت 
آمــار و فن آوری اطالعات وزارت بهداشــت تدوین 
شــده اســت. معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت 
بــر اجــرای مفــاد ایــن دســتورالعمل بــرای کلیــه 
ســامانه های مراقبتــی ســطح یــک، دانشــگاه ها/
دانشکده های علوم پزشکی و ادارات و گروه های 
مرتبــط ســتادی وزارت متبــوع تاکیــد کــرده و ایــن 
شــیوه نامــه را الزم االجرا و بــه منزله رویه قانونی 

عنوان کرده است.

بــا وجود تاکیــد و اعالم ســتاد اربعین برای 
گرفتن تســت پی ســی آر از زائران اربعین هنگام 
بازگشــت به کشــور، امــا برخی زائــران می گویند 

بدون تست وارد کشور شده اند.
بازگشت زائران اربعین از اوایل این هفته آغاز شده 
اســت، بنــا بر آخریــن اظهــارات احمــد محمدی فر، 
دبیر ستاد مرکزی اربعین تا پیش از روز پنجشنبه 
هشــتم مهــر، ۲۸ هــزار زائــر از مــرز شــلمچه وارد 
کشــور شــده اند و تا کنون گزارشــی از بروز بیماری 

کووید در بین زائران وجود نداشته است.
اربعیــن  زائــران  بازگشــت  حاضــر  درحــال 
عالوه بر مرزهای هوایی از مرزهای زمینی شلمچه 
و مهران درحال انجام اســت و پرس وجوی ایســنا 
از زائرانــی کــه در این مــدت از این دو مرز زمینی 
ایــن اســت کــه  از  وارد کشــور شــده اند، حاکــی 
برخــی از زائــران در گــذر از گیت هــای مــرزی و 
ورود به خاک ایران، برای تشــخیص کرونا تســت 

نشده اند.
تعــدادی از زائــران کــه از مــرز شــلمچه وارد 
خــاک ایران شــده اند، با اشــاره بــه خلوتی و تردد 
آسان، بدون معطلی و مشکل از این مرز، درباره 
گرفتــن تســت پی ســی آر از زائــران، بــا توجــه بــه 
تجربه و مشاهدات خود به ایسنا گفتند: افرادی 
در مــرز مســتقر بودند که از زائــران درباره عالئم 
کرونــا ســوال می کردنــد، امــا زمانی که مــا از مرز 
عبــور کردیــم تســتی از مــا و دیگــر زائــران گرفتــه 
نشــد و همیــن کــه پاســخ دادیــم عالئمــی نداریم 

دیگر کاری نداشتند.
بــا وجــود ایــن ، دبیــر ســتاد مرکــزی اربعین 

بــه تازگــی گفتــه کــه بــا هماهنگــی صورت گرفتــه 
در مرزهــای مهــران، شــلمچه و چزابــه، خدمــات 
درمانــی و تغذیــه مســتقر اســت و زائــران پس از 
ورود بــه کشــور آزمایــش کرونــا خواهنــد داد، به 
طوری که تست رپید )سریع( از زوار اربعین اخذ 
خواهــد شــد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت که تا 
این لحظه از ســوی وزارت بهداشــت و هالل احمر 
گزارشــی از بــروز بیمــاری کرونــا در بیــن زائــران 

اربعین نداشته ایم.
جمعیــت  نجــات  و  امــداد  ســازمان  رئیــس 
هالل احمــر هــم کــه چهارشــنبه، هفتــم مهــر از 
پایــش ســالمت بیــش از ۳۷۰۰ نفــر از مســافران 
بــه کرونــا طــی  ابتــال  بــه کشــور از نظــر  ورودی 
۲۴ ســاعت قبــل از آن، خبــر داده بــود، دربــاره 
اربعیــن  زائــران  بازگشــت  بــرای  الزم  تمهیــدات 
گفتــه اســت: جمیت هالل احمــر در این خصوص 
آمادگــی الزم را دارد و تهمیــدات ویــژه درباره این 
امــر اتخــاذ شــده اســت. جمعیت هــالل احمر که 
پایش مسافران ورودی بیشتر در مرزهای هوایی 
را انجام می دهد تاکنون گزارشی از وضع ارزیابی 

مسافران اربعین ارائه نکرده است.
معــاون مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت و مدیر 
در  نیــز  هالل احمــر  جمعیــت  پزشــکی  عملیــات 
پنجــم  در  اربعیــن  بــا  کــه همزمــان  اظهارنظــری 
بازگشــت  کــه  درحالــی  شــد،  رســانه ای  مهرمــاه 
گروهــی از زائــران بــه کشــور چنــد روز قبــل از 
بــه  باتوجــه  اســت:  گفتــه  بــود،  شــده  آغــاز  آن 
هماهنگی های انجام شده و مصوبه ستاد مرکزی 
اربعیــن، بررســی و غربالگــری هنــگام بازگشــت 

زائران بر عهده کمیته بهداشت و درمان و وزارت 
بهداشــت اســت کــه باتوجــه بــه پروتکل هایی که 
وجود دارد، اقدام می کنند، اما فعال دستورالعمل 
خــاص و ویــژه ای از ســوی وزارت بهداشــت بــرای 

ورود ابالغ نشده است.
مدیــرکل ترانزیــت و حمل ونقــل بین المللــی 
هــم  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  ســازمان 
بــه کشــور  زائــران  بازگشــت  رونــد  کــه  درحالــی 
شــدت گرفتــه، ضمــن اعــالم خبــر بازگشــایی مرز 
شــلمچه و احتمــاال مــرز چزابه، تازه گفته اســت: 
بر اساس پروتکل های ابالغ شده همه زائرانی که 
از مرزهای زمینی به کشور برمی گردند غربالگری 
شــده و اگــر عالئمــی داشــته باشــند آن هــا را از 
بقیــه جــدا می کنیــم و بــرای بســتری شــدن آن ها 
در بیمارســتان یــا قرنطینــه آن هــا تصمیم گیــری 
می شــود، امــا درصددیــم تــا از آن هــا تســت رپید 
یــا تســت PCR گرفتــه شــود و بایــد دیــد حجــم و 
فراوانــی زائران در بازگشــت از مرزهــای زمینی تا 

چه اندازه است.
اعــزام  اربعیــن و  پیــاده روی  آغــاز  از  پیــش 
گسترده زائران ایرانی، رستم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: به 
منظور افزایش سرعت در انتقال زائران، به جای 
تســت پی ســی آر، از زائران تست چشمی به عمل 
خواهد آمد. این اظهارات با واکنش صریح برخی 
نماینــدگان مجلس مواجه شــد و رئیس ســازمان 
حــج و زیــارت هــم کــه مســئولیت کمیتــه اعــزام 
اربعیــن را بــه عهــده دارد تاکیــد کرد کــه از زائران 
در برگشت، تست رایگان کووید گرفته می شود.

۱۶ شهر در وضعیت قرمز
تعــداد شهرســتان های قرمــز کرونایی از ۲۹ به ۱۶ 

شهرستان کاهش یافت.
با عبور همه اســتان های کشــور از قله خیز پنجم کرونا، 

تعداد شهرستان های قرمز از ۲۹ به ۱۶ کاهش یافت.
بــر همیــن اســاس، رنــگ بنــدی کرونایی کشــور از 

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ دچار تغییر می شود.
قرمــز  وضعیــت  در  کمــاکان  کــه  شهرســتان هایی 
هســتند، عبارتند از ارومیه، اشــنویه، بوکان، سردشت، 
ســنندج،  ســقز،  بانــه،  غربــی(،  )آذربایجــان  مهابــاد 
کامیــاران، مریــوان )کردســتان(، پــاوه، جوانرود، ســرپل 

ذهاب، کرمانشاه، گیالنغرب، هرسین )کرمانشاه(
مــردم در شــهرهای آبــی، زرد و نارنجــی حتــی پس 
از دریافــت واکســن می بایســت کمــاکان مراقبت هــای 
بهداشــتی را رعایت کنند. عادی انگاری می تواند به موج 

جدید بیماری منجر شود.
رنگ بندی شهرهای کرونایی

۱۶ شهرســتان قرمز، ۱۹۸ شهرســتان نارنجی، ۱۷۶ 
شهرستان زرد، ۵۸ شهرستان آبی

عرضه انسولین قلمی فقط 
به بیماران ثبت شده در 

سامانه مدیریت بیماران نادر
به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو، از امروز انســولین قلمی در داروخانه های 
منتخــب فقــط به بیماران مبتال بــه دیابتی که اطالعات 
آنان در سامانه مدیریت بیماران نادر ثبت شده باشد، 

عرضه می شود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران پویــا؛ ســید حیــدر 
محمدی درباره توزیع انسولین قلمی گفت: با توجه به 
انجام اســتحقاق ســنجی بیماران نیازمند انســولین های 
قلمــی و اتصــال ســامانه های ردیابــی، رهگیــری و کنترل 
اصالــت )TTAC( بــه ســامانه مدیریــت بیماری های نادر 
)RDA(، از امروز تحویل انواع انسولین های قلمی صرفا 
به بیماران ثبت شــده در ســامانه مدیریت بیماران  نادر 
دارای سهمیه صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: پیرو 
اطالع رســانی های قبلــی وزارت بهداشــت مبنــی بر لزوم 
ثبت نــام بیمــاران مبتــال بــه دیابــت در ســامانه مدیریت 
بیماران نادر، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده برخی 
سودجویان و نشت دارو به خارج از شبکه رسمی توزیع 
دارو، از امــروز انســولین قلمــی براســاس اطالعات ثبت 
شده بیمار در این سامانه عرضه می شود. مدیرکل دارو 
و مــواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو ابراز امیدواری 
کرد که با راه اندازی این ســامانه میزان قاچاق معکوس 
انســولین قلمــی کــه جــزو ارزبرتریــن داروهــای مصرفی 

کشور به حساب می آید، به حداقل برسد.

آخریــن وضــع اشــتغال در ایــران بیانگر 
روند رو به رشد بیکاران است؛ به طوری که 
در تابســتان امســال نســبت بــه همین فصل 
در ســال گذشــته و همچنین بهار سال جاری 

تعداد بیکاران افزایش داشته است.
بــه گــزارش ایســنا، اخیــرا مرکــز آمار گزارشــی 
از وضع اشــتغال و بیکاری در تابســتان ســال 
جاری منتشر کرد که جزئیات آن و مقایسه با 

فصول گذشته قابل تأمل است.
تابســتان  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
امسال حدود ۶۲ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۲۲ 
نفــر در گــروه ســنی ۱۵ ســال و بیشــتر قــرار 
داشته اند که نشان می دهد تعداشان نسبت 
به تابستان سال گذشته حدود ۷۰۹ هزار نفر 

بیشتر شده است.
امــا از مجمــوع افراد ۱۵ ســاله و بیشــتر، 
۲۵ میلیــون و ۹۰۰ هــزار نفــر جمعیــت فعــال 
و  عبارتــی مجموعــه شــاغالن  بــه  و  هســتند 
بیــکاران را تشــکیل داده انــد کــه تعــداد آن هــا 
نســبت بــه تابســتان پارســال که بیــش از ۲۶ 
میلیون نفر بوده، ۰.۷ درصد کم شده است،  
در بیــن جمعیــت فعــال نیــز بیــش از ۲۳.۴ 
میلیــون نفــر شــاغل بوده انــد که تعــداد آن ها 
هم در مقایســه با تابســتان ســال گذشته که 
حــدود ۲۳.۵ میلیــون نفــر بــود، ۰.۶ درصــد 
کاهش داشته و به عبارتی بیش از ۱۳۰ هزار 

نفر از تعداد شاغالن کم شده است.
وضع بیکاری در تابستان سال جاری نیز 
از این حکایت دارد که دو میلیون و ۴۹۶ هزار 

و ۸۶ بیــکار در کشــور بوده انــد کــه این تعداد 
هم ۰.۱ درصد در مقایسه با تابستان پارسال 
کــه تعــداد بیــکاران دو میلیــون و ۴۷۷ هزار و 
۳۵۰ نفــر بــود افزایــش دارد و نــرخ بیکاری از  

۹.۵ درصد به ۹.۶ درصد رسیده است.
ایــن در حالــی اســت کــه در بهــار ســال 
فعــال ۲۵ میلیــون و ۹۶۷  جــاری، جمعیــت 
هزار نفر گزارش شــده بــود که بیکاران حدود 
دو میلیــون و ۲۹۱ هــزار و ۶۰۴ نفــر و نــرخ 
بیــکاری ۸.۸ درصــد  بودنــد، همچنیــن تعداد 
شــاغالن ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر بوده اند 
کــه نشــان مــی داد به این مجموعــه ۷۱۳ هزار 

نفر افزوده شده است.  
امســال  تابســتان  در  اســاس  ایــن  بــر 
نســبت بــه تابســتان پارســال افزایــش تعــداد 
بیــکاران و کاهــش شــاغالن ثبت شــده اســت 
که این روند نسبت به بهار امسال هم وجود 
دارد؛ به طوری که نرخ بیکاری نسبت به بهار 
۰.۸ درصد و در مقایســه با تابســتان پارســال 

۰.۱ درصد افزایش دارد.
در مجمــوع آنچه که اتفاق افتاده بیانگر 
کاهــش جمعیــت فعــال در دو ســال گذشــته 
اســت؛  بــه طوری که در بهــار ۱۳۹۸ جمعیت 
فعــال ۲۷.۴ میلیــون نفــر بــوده که هنــوز این 
تعــداد برنگشــته اســت، در ایــن بیــن شــیوع 
ویروس کرونا و تحت تأثیر قرار دادن مشاغل 
از جملــه دالیــل اصلــی ایــن موضــوع مطــرح 
می شــود کــه موجــب خروج افــراد از بــازار کار 

شده است.

گذری بر اوضاع اشتغال در ۳ فصلاظهارات ضد و نقیض در انجام تست پی سی آر از زائران اربعین

آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی

لغو محدودیت ها برای افرادی که دو دوز واکسن تزریق 
می کنند


