
بانــک مرکــزی از شــبکه صرافی هــای کشــور خواســت در صورتــی 
کــه متقاضیــان درخواســت خریــد ارز بــرای مصارفــی غیــر از مصــارف 

تعریف شده در فهرست ۲۵گانه دارند، به بانک مرکزی اعالم کنند.
بــه گــزارش بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، در 
بخشــنامه ای کــه بــه شــبکه صرافی های کشــور اباغ کرده اســت، ضمن 
تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی 
۲۵ گانــه، از شــبکه صرافــی هــای کشــور خواســته اســت درصورتــی کــه 
متقاضیــان درخواســت خریــد ارز بــرای مصارفــی، به جز مصــارف تعریف 

شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعام کنند.
براســاس اباغیــه بانــک مرکــزی، تخصیــص ارز در ســرفصل های 
و  دانشــجویی  درمانــی،  زیارتــی،  مســافرتی،  ارز  شــامل  خدماتــی 
دانش آمــوزی، هزینه شــرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شــرکت های 
بیمــه ایرانــی، هزینه شــرکت در نمایشــگاه های خارجی، هزینــه حقوق و 
مزایــای کارکنــان خارجــی شــاغل در ایــران، راننــدگان ترانزیــت، برگــزاری 
همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی 
و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، 
حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقاالت علمی، 
شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام 
در آزمون هــای بین المللــی، حق الوکالــه دعــاوی خارجــی، هزینه اشــتراک 
شــبکه های اطاعاتی، شــرکت در دوره های آموزشــی و پژوهشی خارج از 
کشــور، شــرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشــور، خدمات 
کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی 
و گردشــگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پســتی و 
تبدیــل مانده ریالی ناشــی از خرید ارز اتبــاع خارجی و ارز مأموریتی، کما 

فی الســابق و بــدون تغییــر در شــرایط فروش ارز ادامــه دارد، ضمن اینکه 
میزان ارز مســافرتی و ارز موردنیاز برای شــرکت در دوره های آموزشــی و 

پژوهشی نیز از ۲000 یورو به ۲۲00 یورو افزایش یافته است.
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز 
به تخصیص ارز در سرفصل های اعامی هستند و درصورتی که سرفصل 
خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل های اعامی وجود ندارد، بانک 
مرکزی آمادگی دارد مراتب را حســب اعام کانون صرافان، بررســی و در 
ایــن خصــوص اقدام کند. طــی ماه های اخیر، بارهــا گزارش های مختلف 
از سوءاســتفاده دالالن از ارز تخصیــص یافتــه در ســرفصل نامشــخص 
خدماتــی در بــازار بــا روش هایــی همچــون اســتفاده از کارت هــای ملــی 
اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی های مجاز و فروش 
در بــازار غیررســمی منتشــر شــده اســت. در برخــی از ایــن مــوارد، حتــی 
دالالن با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف 
استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، 
بــا هدف ســوداگری و فــروش ارز در بازار غیررســمی به قیمت های باالتر 
کــرده بودنــد کــه همیــن امــر، از علــل ایجــاد التهــاب در بــازار ارز با هدف 

سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در ماه های اخیر، بارها به روند 
مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به صورت اســکناس 
و ارز تجاری اشاره کرده است. براساس این گزارش ها، رشد قابل توجه 
معامات ارز به صورت اســکناس، در بازار متشــکل ارزی و معامات ارز 
تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته، 
بــه وضــوح حاکــی از وضعیت مطلوب تأمین نیازهــای ارزی متقاضیان در 

کشور، باوجود برخی فضاسازی های روانی در این بازار است.

آغاز سامان دهی بازار ارز از سوی بانک مرکزی

ویروس »جهش یافته« به نفت جهانی حمله می کند

صرفه جویی تأمین 
اجتماعی فرانسه با 

تقویت پیشگیری
ترجمه: محمود نواب مطلق

براساس گزارش دیوان 
محاســبات کشور فرانسه که 
پنجشــنبه ۲۵ نوامبر) ۴ آذر( 
»وابســتگی های  موضــوع  بــا 
سالمندان« منتشرشد، براین 
نکته تاکید شــده است که در 
ســالمندان  بــه  مربــوط  امــور 
هرچقــدر موضوع پیشــگیری 

تقویت شود، استقالل آنها از سایرین طوالنی تر خواهد شد. 
بنابــر ایــن گزارش، در تمامی گزارشــاتی که مربوط به امور 
سالمندان منتشر می شود بر ضرورت فوری امر پیشگیری اجماع 
عمومی وجود دارد. امری که معموال در سیاست های دولتی در 

فرانسه در حاشیه قرار می گیرد. 
در ایــن گــزارش همچنیــن بر این نکته تأکید شــده اســت 
کــه در قبــال شــوک جمعیتــی کــه تا ســال ۲0۵0)۱۴۲۹( با ســه 
برابر شــدن افراد باالی ۸۵ ســال به وجود می آید؛ پیشگیری از 
ناتوان شدن سالمندان و از بین رفتن استقالشان با انجام یک 
ســری اقدامات از قبیل مشــاوره های پزشکی در سنین کلیدی، 
غربالگری هــای پیــش از موعد، رســیدگی به وضع مســکن آنان 
و... می توانــد نقــش بــه ســزایی در بهبــود کیفیــت  زندگــی یک 
چهــارم جمعیــت فعلی و یک ســوم جمعیت آینده فرانســه ایفا 

کند. 
اگرچــه میــزان امید به زندگی در بازنشســتگان فرانســوی 
در مقایســه بــا ســایر نقــاط اروپــا در حــد باالتــری قــرار دارد؛ امــا 
سال های عمر آنان که در سامت کامل هستند، حتی به نصف 

هم نمی رسد. 
بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، موضوع پیشگیری 
عــاوه بــر مزایــای فــردی و اجتماعی که بــرای افراد مرتبــط دارد؛ 
می تواند با افزایش هر یکسال امید به زندگی همراه با سامت 
کامل برای آنان؛ صرفه جویی اقتصادی یک و نیم میلیارد یورویی 

در سال برای بیمه های درمانی به ارمغان بیاورد. 
برای رســیدن به این هدف کلیه دســتگاه هایی که در این 
امــر در بخش هــای متنوع تشــکیات اداری در مناطــق و نواحی 
صندوق هــای  ماننــد  دارنــد  فعالیــت  گوناگــون  شــهرداری های 
بازنشســتگی، تأمیــن اجتماعــی، دفتــر امــاک، و ســایر مراکــز 
فــراوان و پــر تراکــم مرتبــط، باید تمامــی اقدامات مقتضــی را به 
نحوی متمرکز و هم افزا انجام دهند. دیوان محاسبات به عنوان 
مهمترین گام، ارتقای کیفیت وضع مسکن افراد سالخورده را با 
تسهیل سازوکارهای تهیه مسکن، پیشنهاد می کند. این دیوان 
بــر این باور اســت کــه دولت باید با یک برنامه ریــزی فوری مرگ 
و میرافراد سالخورده را از رقم فعلی ۱0هزار نفر درسال کاهش 

دهد.
منبع: فیگارو

مرکــز آمــار ایران شــاخص قیمت مصرف کننده کل کشــور بر 
اســاس دهک هــای هزینــه ای در آبــان ماه ۱۴۰۰ را منتشــر کرد که 
براســاس آن فاصله تورمی دهک ها نســبت به ماه قبل ۰.۴ واحد 

درصد افزایش داشته است.
بــه گــزارش مرکــز آمار ایران، بر اســاس اعداد مربــوط به تورم 
در میــان دهک هــای مختلــف هزینــه ای، فاصله تورمــی دهک ها در 
ایــن مــاه بــه ۳.۲ درصد رســید که نســبت به ماه قبــل )۲.۸ درصد( 
0.۴ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت. فاصلــه تورمــی در گــروه 

عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« نســبت به ماه قبل 
۱.۱ واحــد درصــد کاهــش و گــروه عمــده »کاالهــای غیــر خوراکــی و 
خدمــات« نســبت بــه مــاه قبــل ۲.۸ واحــد درصــد کاهش را نشــان 

می دهد. 
عمــده  گــروه  در  ماهــه  دوازده  تــورم  تغییــرات  محــدوده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات« بیــن ۶0.۵ درصــد بــرای 

دهک های دوم و سوم تا ۵۸.۷ درصد برای دهک دهم است. 
نــرخ تــورم کل کشــور در آبــان مــاه ۱۴00 برابــر ۴۴.۴ درصــد 

اســت کــه در دهک هــای مختلــف هزینــه ای در بــازه ۴۴.0 درصــد 
بــرای دهک هــای هشــتم و نهــم تــا ۴۷.۲ درصــد بــرای دهــک دوم 
نوســان دارد. محــدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهــه در گروه عمده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات« بیــن ۶0.۵ درصــد بــرای 
دهک های دوم و ســوم تا ۵۸.۷ درصد برای دهک دهم اســت. هم 
چنیــن اطــاع مذکــور در مورد گروه عمــده »کاالهای غیر خوراکی و 
خدمــات« بیــن ۴۱.۲ درصــد بــرای دهک دهم تــا ۳۳.۹ درصد برای 

دهک اول 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

مرکز آمار اعالم کرد: تشدید شکاف طبقاتی
با فشار تورم
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تمایل کشاورزان به فروش محصول به 
بازرگانان عراقی به جای مصرف کننده داخلی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران: سویه جدید کرونا واکسن است!
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هوالرزاق

چه شد آن عهد قدیم و چه شد آن یار ندیم
خون کند خاطر من خاطره عهد قدیم

خدابیامرز بابام
فاطمه یزدانــی: خدابیامرز بابام وقتی 
زنــده بــود اســمش که مــی آمد یا حتــی روی 
گوشــی ام می افتــاد لرزه به تنــم می انداخت! 

بس که با جذبه بود.
کودکی هایــم حتــی جــرات آب یا نمک 
خواســتن ســر غــذا رو نداشــتم و چــون از 

گوشت خوشم نمی آمد صبر می کردم که غذایش تمام شود 
و برود تا من هم بتوانم بشقاب پر از گوشت را به آشپزخانه 

یا سطل آشغال منتقل کنم.
خدابیامــرز بابام یک اتاق داشــت پراز کتاب، دیوارهای 
اتاق از کف تا سقف کتابخانه بود که دو ردیف در هر طبقه 
کتــاب بــود و یــک زمانــی ما خواســتیم بهش لطــف کنیم که 
کتاب ها گم نشود و روی عطف کتاب ها اسمش را نوشتیم 

با ماژیک.
از آنجایــی کــه خیلــی اهل مطالعــه و مذاکره بــود برای 
اینکــه مــا ایــن فن را یاد بگیریــم خیلی تاش کــرد و از زمانی 
کــه مــا خوانــدن و نوشــتن یادگرفتیــم بــا مــا دربــاره قــرآن و 
ترجمــه اش مباحثــه می کرد. اصرار داشــت که هــر کاری را با 
دلیل و منطقی انجام بدهیم که قابل دفاع باشــد. این شــد 
کــه در زمــان نوجوانــی و جوانی بیشــتر بحــث و مجادله را با 

خودش داشتیم.
خدابیامــرز بابــام یــک زئــوس کامــل بــود. آنقــدر با هم 
بحث می کردیم تا آخر سر من می گفتم دوست دارم و او هم 
بی خیــال می شــد و می گفت:»اگــه این جملــه رو ازت بگیرن 

چی می تونی بگی؟!؟«
در آخــر هــم حرف نهایی را خودش می زد: »همینی که 

من می گم.«
امــا ماحصــل همــان کل کل هــا و مباحثه هــا االن بــرای 
خــودم نکته ســنجی شــده ام کــه بچه هــای تحریریه هــر روز 
از شــباهتم بــه ایشــان، یــک »روحــت شــاد حاجــی« نثارش 

می کنند.
خدا بیامرز بابام، یک مرد تمام و کمال بود با روحیه ای 

شاعرانه و عاشق باران.
خوشخط بود و خوش صدا، تارو و سه تارهم می زد.

در لحظه زندگی می کرد وقتی هم به سیگار کشیدنش 
گیــر می دادیــم؛ می گفت: »هر طور خواســتم زندگی کرده ام 

حاال هم هر طور بخوام می میرم«
خدابیامــرز یــک دفتــر لطیفه داشــت که بیــش از هزار 
لطیفــه در آن بــه رمز نوشــته بود. امکان نداشــت که بتوانی 

حتی حدس بزنی لطیفه ها در چه مورد بوده است.
خدابیامرز آدم شناســی خبره بود به همین دلیل اصا 
نمی شد فریبش داد. یک مثال داشت که می گفت:»من سن 

االن شما بودم اما شما سن االن من نیستید.«
خدابیامــرز بابــام؛ خیلی خوش ســفر بــود، از لحظه ای 
کــه تصمیــم به حرکت می گرفتیم در حــال خوراکی خوردن و 
گشتن و آواز خوندن و بازی کردن بودیم برای همین بیشتر 

ترجیح می دادیم در راه باشیم.
در ضمن شب ها تو جاده بود اصا اهل صبح زود نبود. 
در آخر هیچ وقت از یادم نمی رود که خدا بیامرز بابام؛ 
عادت داشت همه خانواده و دوستان را برای سفر یا مهمانی 

جمع  کند.

مهم نیست به کجا برسی 
مهم اینه که چه جوری برسی

مهدی حبیب بیگی: خدا رحمتش کند مرحوم یزدانی 
برای من یک دوســت صمیمی و یک مشــاور ارزشــمند بود. 

در یاد دادن سخاوتمند بود و دغدغه ایرانی آباد داشت. 
در دوره زمانی که در کشور مسابقه رفاه شکل گرفته 
و هیچ ارزشی جلودار هیچ کس نیست آن مرحوم دغدغه 
سامت و عزت نفس داشت. همیشه به من میگفت مهم 

نیست به کجا برسی مهم اینه که چه جوری برسی. 
خدا رحمتش کند

غرور مدیریتی، هیچ گاه در اتاقش 
را حتی بر کارآموزان نبست

مژده پورزکی: به قول او، »هو الرزاق« که ابتدایی ترین 
بند روزنامه هر روزش بود. 

کارگاه هــای آموزشــی حیــن کار، جلســات متعــد روزانه 
با نویســندگان روزنامه اش و تاش -تا روز آخر- برای کشــف 
اســتعدادها و پرورش نیروهای جوان، امروز به بار نشســته 
اســت و نگاهــی بــه جایــگاه شــاگردانش و حضور ایشــان در 
ســطوح مختلــف نهادهــای اقتصادی و رســانه های اقتصادی 

مؤید موفقیت ایشان در تربیت کارشناسان 
اقتصــادی اســت. کاری کــه از کمتــر مدیــر 
مسئولی سراغ داریم و این همان اثر ما تأخر 

او است. 
غــرور  کــه  بــس  او همیــن  در وصــف 
مدیریتــی، هیــچ گاه در اتاقــش را حتــی بــر 
مدیــران  بزرگ تریــن  و  نبســت  کارآمــوزان 
اجرایــی کشــور را در زمــان مســئولیت و یــا 
حتی پس از آن، یعنی وقتی هیچ کس مدیر 
ســابق را یــاد نمــی آورد، در دفتر کوچک و بی آالیشــش پذیرا 
بــود. همیشــه پــر از ایده هــای نــاب، تحلیــل و حرف هایی که 

بوی آغاز می داد... 
او که تا آخرین روز، یاد عالی نسب را، دست کم سالی 
یک روز، زنده نگاه می داشت، حاال چه شایسته و بایسته که 
از او درس بگیریم و دســت کم ســالی یک روز، یاد این عالی 

نسب را زنده نگاه داریم.

در دوسال نبودش با همه 
سختی ها و فشارها جنگیدیم

زینــب غضنفــری: آذر رســید، یــاد و خاطــره حــاج آقای 
یزدانی برایم بیشتر از قبل تداعی می شود، فصل خزان توام 

با غم فراق پدر روزنامه عصر اقتصاد.
حــاج آقــا یزدانــی برای من مثل پدری مهربان، دلســوز، 
اســتادی ســخت گیر و در عین جدی بودن مردی کاما شوخ 
طبــع بــود. اوایل که اســتخدام شــده بودم چهــره و رفتار این 
مرد برایم تداعی کننده  شــخصیت آقای کاووســی مجموعه 
بدون شرح بود. بعضی از روزها رفتارش برایم کاما غیرقابل 
تحمل بود چون سر چیزهای بسیار کوچک در دفتر روزنامه 
غوغا به پا میشد. اگرچه حرف هایش گاهی بی رحمانه بود و 
دلمان می شکست اما تمام تاشش را می کرد تا به نحوی از 
دلمــان بیــرون بیاورد به عبارتی بهتر مثــل پدری بود که خیر 
فرزنــدش را می خواهــد و فرزند را مجاب به کاری می کند که 

اصا دلش نمی خواهد.
مــن از اســتادم خیلــی مطالــب را یــاد گرفتــم. در دفتــر 
روزنامه برای هر موضوعی جلسه برپا بود از جلسات شورای 
تیتــر گرفتــه تــا جلســات موضوعــات بازرگانــی و جلســه های 
روزهــای چهارشــنبه و... کــه عمومــا این جلســات ســاعت ها 
ادامــه پیــدا می کــرد. البتــه مــن عضــو ثابت بیشــتر جلســات 
بــودم شــاید بــه نظــر خســته کننده بــود امــا از حــق نگذریــم 
مطالــب آموزشــی، طنز، مثــل و حکایت، اتفاقــات با اهمیت 
روز، شخصیت شناسی شهید بهشتی و عالی نسب و بزرگان 
عرصــه اقتصــاد، بورس، بحث های فرهنگی هنری و ورزشــی  

و... را یاد می گرفتیم. 
از موقعــی کــه  حــاج آقا دفتــر روزنامه را بــا حال خراب 
تــرک کرد دلمان بــرای حرف هایش، نصایح پدرانه، تذکرهای 
هــم  پشــت  کــه  ســیگارهایی  دود  بــرای  گاهــی  و  مدیرانــه 
می کشــید، برای مطالب طنزی که به اســم مازان در روزنامه 
می نوشــت، بــرای تیترزنی هــای روزنامــه، بــرای دادزدن هایــی 
کــه حرصمــان را می خورد، بــرای تاش شــبانه روزی اش برای 
پرداخــت حق الزحمــه کارکنــان و بــرای بذله گویی هــای گاه و 

بیگاهش تنگ شد.  
اما ما فرزندان عصراقتصاد در دوســال نبودش با همه 
سختی ها و فشارها جنگیدیم که به همه ثابت کنیم فرزندان 
و شــاگردان اســتاد یزدانــی بوده ایــم و از میراثــی کــه برایمان 
باقی گذاشته مراقبت می کنیم. کاش او بود و موفقیت های 
شــاگردانش که ســاعت ها برایشــان کاس گذاشته و حرص 
جوش می خورد را می دید شاید مرهم دردی بود برای روزهای 

سخت مطبوعاتی که اهالی رسانه را زمین گیر کرده است. 
پدر روزنامه عصراقتصاد روحت در آرامش ابدی

صدای خش آلود مهربان
محمــد ارفــع: چــه کســی او را شــناخت نمی دانــم، 
تنهــا می دانــم کــه او بــرای مــن چــون پــدری دلســوز بود و 
شــاید آنچه گاهی دیگــران را آزار می داد بهترین خاطرات 
دلنشــینی برای من اســت که همیشــه به یاد می آورم زیرا 
مطمئنــم کــه در آن صــدای خش آلود خشــم آلوده درســی 
نهفتــه بــود برای جوان خامی چو مــن، همانند معلمی که 
آنقــدر شــاگردش را دوســت دارد کــه حتــی انتظــار نــدارد 
یــک خطــای کوچک از او ســر زند و آنچنــان برای این خطا 
خشــمگین می شــود که گویی تکه ای از وجودش را نیشتر 

زده اند.
و  دلســوز  مهربــان،  صــادق،  بــود  اینگونــه  او  آری 
آگاهی بخــش چــه برای شــاگردانش، چــه فرزندانش، چه 
حتی برای اقتصاد و معیشت مردم حیف که این داستان 

بلند ناتمام ماند.
ادامه در صفحه 8

دوسالی بدون یار سر شد و شرح احوال ما همان بیت از شهریار است که عنوان 
مطلب شــده و برای ما یادآور ســیف اله یزدانی  اســت که با دیوان شــهریار بســیار انس 
داشت، کسی که در جمع روزنامه نگاران به صفای باطن و صراحت بیان شهره بود و در 
هفتم آذر سال 98 از میان ما رفت. به همین بهانه هر سال در این ایام ما که فرزندانش 
هستیم یادش می کنیم و دوستان و همکاران بسیاری از سر لطف همراهی مان می کنند. 
به یاد او که اهل قلم بود، به یادگار هر کدام سطوری نوشته ایم که خواندنش خالی از لطف نیست، امید که بهانه ای باشد 

برای ذکر فاتحه و یادی از آنچه سیف اله یزدانی در عمل و قلمش دنبال می کرد. 
غبار خاطری از رهگذار ما نرسد چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را    

در سایت روزنامه بخوانید:

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف خانواده یزدانی و روزنامه عصر اقتصاد

خبر تأسف بار فقدان دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی  ما را داغدار کرد. مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

خانــواده محتـــرم مرتــضــوی

ترجمه: سلیم حیدری

نفــت خــام در روز جمعــه شــدیدترین  قیمــت 
کاهش روزانه خود را از ژوئیه )خرداد( به ثبت رساند. 
کــه  کرونــا  ویــروس  ســویه جدیــد  از  گزارش هــا 
مــورد  در  را  نگرانی هایــی  یافتــه،  جهــش  شــدت  بــه 
محدودیت هــای ســفر جدیــد ایجــاد کــرده اســت کــه 

می تواند تقاضای سوخت را فلج کند.
شــاخص بین المللــی برنت تــا ســاعت 0۹:۵۵ به 

وقــت گرینویــچ بیــش از ۵ درصــد ســقوط کــرد و بــه ۷۷.۷۶ دالر در هر 
 )WTI( بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
پــس از رســیدن بــه پایین ترین حــد در دو ماه اخیــر، ۶.۶ درصد کاهش 
یافت و به ۷۳.۱۹ دالر در هر بشــکه رســید. همزمان با بازارهای مالی، 
نفت به دلیل ترس از این که سویه جدید کرونا رشد اقتصادی را کاهش 
دهد ســقوط کرد. این ســویه برای اولین بار در جنوب آفریقا شناسایی 
شده است. تجار همچنین این سوال را مطرح می کنند که آیا سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش )اوپک پاس( در هفته آینده 
تصمیــم خواهنــد گرفت افزایــش تولید را کنار بگذارنــد. این اقدام پس 
از آزادسازی هماهنگ ذخایر استراتژیک توسط چندین کشور از جمله 
ایــاالت متحــده صــورت خواهد گرفت.   این گروه قصد داشــت در مورد 
اینکــه آیــا برنامــه خود را برای افزایــش ۴00000 بشــکه در روز در ژانویه 

)دی( و بعد از آن تعدیل کند یا خیر، بحث کند.
بــازار  ارشــد  تحلیلگــر  واچ،  مارکــت  از  نقــل  بــه 
در OANDA، جفــری هالــی گفــت: »بســته بــه اینکــه 
ایــن فــروش ناشــی از ویــروس چگونــه تکامــل می یابــد 
و ســازمان بهداشــت جهانــی چقــدر نگــران آن اســت، 
محاسبات پیرامون نشست اوپک پاس در هفته آینده 
ممکن است تغییر کند.« اوپک پاس مکرراً اعام کرده 
است که همزمان با اینکه این گروه قرار است تولید را 
افزایش دهد، تجدید دوباره کووید-۱۹، یکی از زمینه های احتیاط است 
و تقاضای نفت را کاهش می دهد. نوع جدید کووید که برای اولین بار 
در بوتســوانا مشــاهده شــد، اکنون در اسرائیل و هنگ کنگ شناسایی 
شده است و کارشناسان نگرانند که جهش های آن به سرعت گسترش 

یابد و از مصونیت کووید-۱۹ موجود عبور کند.
نــوع B.۱.۱.۵۲۹، کــه هنــوز مانند گونه های قبلی از الفبای یونانی 
نامــی بــه آن داده نشــده اســت، از زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار در اوایل 
نوامبر )آبان( در بوتســوانا شناســایی شد، به سرعت در سراسر جنوب 
آفریقا گسترش یافته است. این سویه که با داشتن جهش های متعدد 
نگران کننــده شــناخته شــده اســت، در حــال حاضــر ۹0 درصــد مــوارد 

کووید-۱۹ در استان گوتنگ آفریقای جنوبی را تشکیل می دهد.
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در سایت روزنامه بخوانید:
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افزایش قیمت کیوی در بازار
رئیــساتحادیــهبارفروشــانخاطرنشــانکــردکــه
باغــدارانبــرایاینکــهســریعترمحصــولخــودراروانــه
بــازارکننــدکیــویرازمانیکــههنــوزقنــدآننرســیده
برداشــتمیکننــدوهمیــنمســئلهباعثشــدکــهبازار

روسیهازدستبرود.
مصطفــی دارایی نــژاد در گفت گــو بــا ایلنــا، بــا بیــان 
اینکــه کیــوی در شــهرهای شــمالی تولید می شــود، گفت: 
کیــوی اســتان گیــان بــه ویــژه آســتارا و تالــش نســبت به 
دیگر شــهرها مرغوبیت بیشــتری دارد. باید بگویم که 90 

درصد از باغات تالش به تولید کیوی اختصاص دارد.
بــه گفتــه وی، در فصل بهار اســتان مازنــدران کیوی 

مرغوبی تولید می کند که قابلیت صادرات دارد.
ایــن فعــال اقتصادی با یــاداوری باال رفتن نرخ کیوی 
در بــازار داخلی، خاطر نشــان کــرد: باغداران قیمت کیوی 
را روی درخــت بیــن 10 تــا 12 هــزار تومــان اعــام کردنــد و 
همین مســئله باعث شــد تمایل برای خرید این محصول 
کــم شــود تــا جایی که مــاه آذر هنوز محصول ســر درخت 
چیده نشده است. اما تجربه بازار به ما ثابت کرده است 
که در روزهای آینده قیمت این محصول شکسته خواهد 

شد .
تــا  بدهــد  اجــازه  بایــد  باغــدار  افــزود:  دارایی نــژاد 
قنــد کیــوی برســد و کیــوی را زمانــی که هنوز ترش اســت 
برداشت نکند. ما همواره به باغداران توصیه می کنیم که 
زمــان برداشــت را تعویــق بیاندازند اما متاســفانه دالل ها 
بــرای اینکــه نرخ خرید شکســته شــود باغــداران را ترغیب 
می کننــد کــه زودتــر از زمــان مشــخص محصــول چیــده 

می شود.
وی بــا مــرور کشــورهای هدف صادراتــی، گفت: کیوی 
به هند، افغانستان، پاکستان و روسیه صادر می شود. قند 
کیــوی بایــد به 6.5 تا 7.5 درصد برســد تا محصول قابلیت 
صادراتی پیدا کند اما همانگونه که اشاره کردم کیوی زودتر 
از زمــان برداشــت شــد از ایــن رو این محصول بازارپســندی 
خــود را بــرای روســیه از دســت داد. مســدود کــردن مســیر 
ترانزیتــی ایــران بــه روســیه از ســوی جمهــوری آذربایجــان 

کاهش صادرات کیوی به روسیه را تشدید کرد.

آرگون، عضو اتاق بازرگانی 
تهران: قیمت گذاری 

دستوری را متوقف کنید
تهــران بازرگانــی اتــاق نماینــدگان هیئــت عضــو
میگویــدبــرایحمایــتازتولیــدوعبــورازرکــودیکــه
اقتصــادایــراندرســالهایگذشــتهبــاآنمواجهبوده،

حضوردولتدراقتصادبایدمحدودشود.
عبــاس آرگــون در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: 
محدویت هــای بــا  گذشــته  ســال های  در  ایــران   اقتصــاد 

بیــن المللــی چــون تحریم هــای امریکا یا مشــکات مربوط 
بــه اف ای تــی اف مواجــه بــوده و ایــن موضوعــات قطعــا 
کشــور  اقتصــاد  بــرای  توجهــی  قابــل  منفــی  تاثیــرات 
گذاشــته اند اما ســوال اینجاســت که حتی در صورت لغو 
ایــن محدودیت هــا، آیــا مــا تــوان اســتفاده از ظرفیت های 

موجود در اقتصاد ایران را داریم؟
وی بــا بیان اینکه وابســتگی طوالنــی مدت به نفت، 
بــرای ســایر  از فراهــم کــردن زیرســاخت های الزم  مانــع 
فعالیت ها شده است، توضیح داد: در سال های گذشته، 
هــر جــا بــه بخش خصوصــی واقعی میــدان داده شــده ما 
شــاهد آن بوده ایــم که با وجــود محدودیت ها، دســتیابی 
بــه بســیاری از اهــداف ممکــن شــده اســت اما متاســفانه 
سیاســت ها به شــکلی بوده که به این بخش به درســتی 
در ایران تقویت نشــده و همین موضوع دســت اقتصاد را 

در حرکت به سمت جلو بسته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حوزه تامین 
ارز، مــا شــاهد آن بوده ایــم کــه صادرکننــدگان غیرنفتــی 
در چنــد ســال اخیــر، بخــش مهمــی از ارز مورد نیــاز برای 
واردات را بــه کشــور بازگردانده انــد امــا بــاز وقتــی بحــث 
دربــاره کســانی کــه تعهــدات ارزی خــود را ایفــا نکرده اند، 
مطرح می شــود، صادرکنندگان اولین گروهی هســتند که 
به آنها فشــار وارد می شــود، در حالی که بخش مهمی از 
ارز بازنگشته به کشور به شرکت های دولتی، خصولتی یا 

پتروشیمی ها مربوط می شود.
آرگون با بیان اینکه سیاست گذاران باید افق پیش روی 
ســرمایه گذاران را به شــکلی شــفاف مشــخص کنند، توضیح 
داد: دولــت در ســال های گذشــته بارها اعام کــرده که میزان 
سرمایه گذاری اقتصادی در ایران کاهش یافته و کشور با فرار 
ســرمایه مواجه اســت. باید توجه داشــت که ســرمایه اساسا 
آمــاده فــرار اســت و این ما هســتیم که تدوین سیاســت های 
درســت، شــرایط را برای باقی ماندن ســرمایه گذار در کشور و 

آغاز پروژه های جدید فراهم می کنیم.

اخبـــــــــــــــــار اخبـــــــــــــــــار

اندازه گیری اثرات هوش 
مصنوعی در بازار کار به کمک 

یک آزمایشگاه دولتی
ترجمه:محمودنوابمطلق

جمعه۱۹نوامبر)۲۸آبان(وزارتکارفرانسهاعالم
کــردبــهمنظــورانجــامتحقیقاتــیدرزمینــهاندازه گیری
کار؛  شــرایط و برمشــاغل مصنوعــی هــوش تأثیــر

آزمایشگاهیراراه اندازیکردهاست.
آیــا ایــن امــر خودکارســازی مشــاغل را نابود می کنــد؟ آیا 
جایگزیــن  الگوریتم هــا 
نیروی انســانی می شــوند؟ 
چگونــه می تــوان از هــوش 
حــذف  بــدون  مصنوعــی 

نیروی انسانی بهره برد؟ 
وزیــر  ُــرن،  ب الیزابــت 
کار فرانســه معتقــد اســت 
پــردازش  چگونگــی فرآینــد 
از  عظیمــی  خودکارحجــم 
داده هــا بــه وســیله ماشــین های فراگیــر کــه جایگزیــن عملکــرد 
نیروی انســانی شــده اســت؛ انبوهی از پرسش های گیج کننده 

را به  ذهن انســان متبادر می سازد. 
او هنــگام افتتــاح آزمایشــگاه »اندازه گیــری اثــرات هوش 
مصنوعی بر مشــاغل و بازار کار« در جمعه 19 نوامبر)2۸آبان(  
از عواقــب محاســبه نشــده و نامطلــوب ایــن خودکارســازی بــر 

نیروی کار ابراز نگرانی کرد. 
بــر اســاس آمــار ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی 
۳2 درصــد مشــاغل در معــرض خودکارســازی قــرار دارنــد. ایــن 
و  علــوم  ملــی پژوهش هــای  انســتیتو  بــا همــکاری  تحقیقــات 

فناوری های دیجیتالی انجام می شود. 
از  آینــده  در  تــا  آنســت  هــدف  کار  وزیــر  اعــام  بنابــر 
ایــن  انقــاب صنعتــی غافلگیــر نشــوند. مجــری  ایــن  عواقــب 
برنامــه تحقیقاتــی انســتیتو»ماتریس«، قطــب و مرکــز آموزش 

فناوری های نوین طی پنج سال آینده خواهد بود. 
تعداد زیادی از پژوهشگران مدعو به جلسه افتتاحیه در 
مورد تأثیرات شگرف استفاده از هوش مصنوعی در بازار کار و 

مشاغل به سخنرانی پرداختند. 
پییِــر َســحب، یکــی از بنیانگــذاران شــرکت داده پــردازی 
UNiFAiدرعین حال بر این نکته تأکید کرد که هوش مصنوعی 

خود در اشتغالزایی بسیار نقش آفرین است. 
در  مشــاغل  90درصــد  خودکارســازی،  او»بــا  تعبیــر  بــه 
معــرض ایــن پدیــده قــرار خواهنــد گرفت امــا با رشــد روزافزون 

داده ها، به موازات مشاغل جدید به وجود خواهد آمد.« 
از ســوی دیگرسالیما بِن هامو، اقتصاددان مرکز راهبردی 
فرانســه معتقد اســت: »باید صاحبان مشاغل به موضوع داده 
و داده پــردازی حســاس شــوند و بتواننــد تشــخیص دهنــد یــک 
داده چیســت. چگونه به وجود می آید و پردازش می شــود. اگر 
این آگاهی وجود نداشــته باشــد این روند هیچ سودی نخواهد 

داشت.« 
در چارچوب این برنامه دولت متعهد شده است تا سال 
2025)1۴0۴( حداقل ۳700 دانشجوی هوش مصنوعی تربیت 
کنــد. عــاوه بر تأثیــرات هوش مصنوعی بر نیازهــای نیروی کار 
برخی دیگر از سخنرانان در موضوع موارد استفاده از آن در به 

کارگیری نیروسخنرانی کردند.  
دومینیــک مــورس، یکی دیگر از اقتصاددانان این جلســه 
ضمــن مثبــت خوانــدن تجربــه قطــب کاریابــی » بُن بــوات« به 
اســتفاده درســت از داده هــا در بــه کارگیــری نیــروی کار جدیــد 
اشــاره کــرد و گفــت:»از ایــن طریــق می توان شــرکت هایی را که 
ظرف شش ماه پیش رویشان احتمال به کارگیری نیرو خواهند 
داشت؛ شناسایی کرد. این خود ابزار مهم و کارآمد برای مبارزه 

با بیکاری و حمایت از گروه های محروم از کار است.«
منبع:لوموند

درپیشیوعویروسجهشیافتهجدید
ممنوعیتهــای آفریقایــی، کشــور شــش در
جدیــدســفربــهاینکشــورهابــهزودیاعالم
واعمــالخواهــدشــدچــراکهاینویــروساز
سویسازمانبهداشتجهانیدرطبقهبندی

سویهنگرانکنندهقرارگرفتهاست.
به گزارش ایسنا، به تازگی سویه جدیدی 
از ویــروس کرونــا در شــش کشــور آفریقایــی، 
بوتســوانا، آفریقــای جنوبی، نامیبیــا، زیمبابوه، 
لســوتو و اسواتینی شــیوع پیدا کرده و سازمان 
آن  مــاه  آذر  پنجــم  جمعــه  جهانــی  بهداشــت 
طبقه بنــدی  نگران کننــده  ســویه  به عنــوان  را 
کــرد و ایــن ویــروس جدیــد کرونــا را امیکــرون 

)Omicron( نامید.

در همیــن راســتا بســیاری از کشــورهای 
جهــان مرزهــای زمینــی، هوایــی و دریایــی خود 
و  ممنوعیــت  و  بســتند  مقاصــد  ایــن  بــرای  را 
و  ورود  بــرای  ســختگیرانه ای  محدودیت هــای 
خــروج مســافران بــه صــورت مســتقیم و غیــر 

مستقیم وضع کردند.
در ایــران نیــز  محمــد مهدی گویــا، رئیس 
وزارت  واگیــر  بیماری هــای  مدیریــت  مرکــز 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی- تمهیدات 
ایــران بــرای جلوگیــری از ورود جهــش جدیــد 

ویروس کرونا به کشور را تشریح کرد.  
وی افــزود: بــه افرادی که قصد مســافرت 
بــه ایــن کشــورها را دارند توصیه می کنم ســفر 
خــود را بــه تاخیــر بیاندازنــد. مــا همــه اطــاع 
رسانی ها را در فرودگاه و تمام مرزهای زمینی، 
هوایــی و دریایــی در اختیــار می گذاریــم یعنــی 

بدون آگاهی از کشور خارج نخواهند شد.
گویــا بــا تاکید بر اینکه نهایت ســختگیری 
اعمال خواهد شــد، گفت: ما پرواز مســتقیم از 
ایــن کشــورها نداریم و اعــام کردیم برای ورود 
فــرد غیــر ایرانــی از این کشــورهای یاد شــده به 
ایــران ممانعــت ایجــاد خواهیم کــرد و ایرانیانی 
هم که می خواهند مســافرت داشــته باشــند تا 
دو نوبــت تســت PCR منفــی نداشــته باشــند 
بایــد در مبادی مــرزی در قرنطینه بمانند. حتی 
ممکن اســت فردی تا 1۴ روز در قرنطینه مرزی 

بماند.
ایــن اظهــارات در حالی اســت که تا کنون 
بــه  جدیــد  محدودیت هــای  و  پروتکل هــا  ایــن 
بخــش هوانــوردی به صــورت رســمی و مکتوب 
در  مســئول  مقــام  یــک  اســت.  نشــده  اعــام 
سازمان هواپیمایی کشوری با ذکر این نکته به 
ایســنا گفت: به محض اباغ بخشــنامه جدید، 
ممنوعیت هــا و محدودیت هــای کرونایی جدید 

را برای مسافران هوایی وضع خواهیم کرد.
و  محدودیت هــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ممنوعیت هــای جدیــد بــه زودی ابــاغ خواهــد 
بــه  از و  پــرواز مســتقیمی  افــزود: هیــچ  شــد، 
کشــورهای آفریقایــی مذکور کــه ویروس جدید 
کرونــا در آنجــا شــیوع پیــدا کــرده نداریــم و بــا 
توجه به بســته شــدن مــرز کشــورهای دیگر به 
این مقاصد به نظر نمی رســد شــاهد پروازهای 
غیر مســتقیم هم باشــیم اما همه پروتکل های 

بهداشتی در صورت اباغ، اجرا می شود.

هیچپروازمستقیمیازمحل
 انتشارگونهجدیدکرونا

بهکشورنداریم
بــر  نظــارت  دفتــر  مدیــرکل  همچنیــن، 
فرودگاه هــا، شــرکت ها و موسســات هوانوردی 
ســازمان هواپیمایــی در گفت وگویــی بــا ایرنــا با 
یــاداوری شــیوع ســویه جدیــد ویــروس کرونــا 
از جنــوب آفریقــا، گفــت: پــرواز مســتقیمی از 
قــاره آفریقــا بــه ایــران نداریم و در صــورت نیاز 
محدودیت های پروازی از کشورهایی که سویه 
جدیــد در آنهــا در حال گســترش اســت، اتخاذ 

می شود.
حســن خوشــخو« بــا بیــان اینکــه کشــف 

آفریقــای  در  کرونــا  خطرنــاک  و  جدیــد  گونــه 
جنوبــی، دربــاره محدودیت هــای احتمالی برای 
پذیــرش مســافر از جنــوب آفریقــا در فــرودگاه 
پــرواز مســتقیم کــه  امــام خمینــی)ره( افــزود: 
جنوبــی  آفریقــای  از  مســافر  ورود  بــه  منجــر 
ورود  دربــاره  امــا  نداریــم،  شــود  کشــور  بــه 
)کانکشــن-  غیرمســتقیم  پروازهــای  مســافران 
CONNECTION( در صورت لزوم همان تدابیر 

قبلی در نظر گرفته خواهد شد.
بــا  بــرای مثــال هم زمــان  کــرد:  بیــان   وی 
از ســمت  انتشــار ســویه جدیــد در ســال 9۸ 
آســیا، بســیاری از پروازهــای مســتقیم کنســل 
غیرمســتقیم  پروازهــای  پذیــرش  بــرای  و  شــد 
خاصــی  دســتورالعمل  نیــز   )CONNECTION(

اتخــاذ شــد و مســافران بایــد بــا برگــه آزمایــش 
منفی کرونا اجازه ورود به کشور را می گرفتند.

فرودگاه هــا،  بــر  نظــارت  دفتــر  مدیــرکل 
ســازمان  هوانــوردی  موسســات  و  شــرکت ها 
کرونــا  ملــی  ســتاد  در  ادامــه داد:  هواپیمایــی 
درباره ســویه های جدید تصمیم گیری می شود 
و مصوبــه نهایی دربــاره محدودیت های پروازی 
بــه شــرکت هــای هواپیمایــی داخلــی و خارجــی 

اباغ می شود.
وی گفــت: اکنــون نیــز تابع سیاســت های 
ســتاد ملی کرونا هســتیم و در صورتی که الزم 

باشد محدودیت های پروازی درباره کشورهایی 
که ســویه جدید در آنها درحال گســترش است 

اتخاذ می شود.
اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان   خوشــخو 
هیــچ پــرواز مســتقیمی از آفریقــا نداریــم امــا 
بــرای پروازهــای غیرمســتقیم و کانکشــن کــه 
بیشترین آنها از دبی و قطر است، در صورت 
ابــاغ قوانین جدید پذیرش مســافر نخواهیم 

داشت.
بــه گفتــه وی، اکنــون هیــچ کشــوری در 
فهرســت کشــورهای ویــژه کــه با معرفــی وزارت 
بهداشــت مســافران از این کشــورها حق ورود 

به کشور را نداشتند، وجود ندارد.
فرودگاه هــا،  بــر  نظــارت  دفتــر  مدیــرکل 
ســازمان  هوانــوردی  موسســات  و  شــرکت ها 
پیــش  مــاه  یــک  تــا  توضیــح داد:  هواپیمایــی 
قــرار  ویژه هــا  فهرســت  در  کشــور  چندیــن 
داشــتند و مســافری پذیرش نمی کردیم، اکنون 
صــورت  در  امــا  نداریــم  ویــژه ای  کشــور  هیــچ 
تصمیم گیــری جدیــد بــه شــرکت های داخلــی و 
خارجــی اعــام خواهیــم کرد که هیچ مســافری 

را وارد کشور نکنند.
وی گفت: کارت واکســن و برگه پی.ســی. 
آر منفی برای همه مســافران ورودی به کشــور 

الزامی است.

رئیــسمرکزملیخشکســالیومدیریت
بحــرانســازمانهواشناســیگفــتکــهمهرو
آبــانامســالبارندگیهــازیرنرمــال)میانگین
بارشبلندمدت(بودبهطوریکهدربیشــتر
اســتانهاکمبارشــیثبــتشــد،امــاازاواخــر
آذرمــاهوفصــلزمســتانشــرایطبارندگــیبه
وضعیــتعــادی)معــادلمتوســطبلنــدمدت(

بازمیگردد.
احــد وظیفــه در گفت وگــو بــا ایرنــا درباره 
پیش بینــی وضعیــت بارش هــا در آخریــن مــاه 
نــرم  زیــر  بارندگی هــا  تاکنــون  افــزود:  پاییــز، 
بــوده و فقــط در اســتان های  بــارش(  )کمبــود 
اصفهــان، تهــران، قزویــن، البــرز و اســتان های 
ســاحلی خــزر بارندگــی عــادی و کمــی باالتــر از 

میانگین بلند مدت بوده است.
اســتان  در  امســال  توضیــح داد:  وی 
اصفهــان در مقایســه بــا ســال هــای گذشــته، 

گیــان  در  و  بــوده  عــادی  بارش هــا  وضعیــت 
و مازنــدران بارش هــا بیشــتر بــوده اســت، امــا 
غــرب،  به ویــژه در جنــوب  اســتان ها  بقیــه  در 

کم بارشی داریم.
مثــل  اســتان هایی  در  وظیفــه  گفتــه  بــه 
لرســتان، چهارمحــال و بختیــاری، خوزســتان، 
ایــام،  کرمانشــاه،  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 
زیــر  بارش هــا  غربــی  آذربایجــان  و  کردســتان 
نــرم هســتند و در اســتان هایی مثــل بوشــهر و 
هرمــزگان اصــا بــارش نداشــتیم. البتــه جنوب 
کشور در این ماه ها بارش ندارد و به تدریج که 
بــه طرف زمســتان پیش می رویم ســامانه ها به 

عرض های جنوبی می روند.
رئیــس مرکز ملــی خشکســالی و مدیریت 
بحران ســازمان هواشناســی ادامه داد: در مهر 
و آبــان امســال بــرای گیــان و مازنــدران و تــا 
حــدی هــم برای قــم، اصفهان و اســتان مرکزی 

بارندگــی از حــد انتظــار فراتــر بــوده اســت، امــا 
ســایر نقــاط کشــور کــم بارشــی شــدید دارنــد و 
ایــن وضعیــت در اســتان های جنــوب غــرب که 
سرچشــمه رودهــای بزرگــی مثــل دز، کرخــه و 

کارون هستند، نگران کننده است.
کــه  عــددی  مدل هــای  داد:  توضیــح  وی 
نشــان دهنــده پیش بینی فصلی اســت نشــان 
آذر،  اواخــر  و  زمســتان  فصــل  بــرای  می دهــد 
نزدیــک  نرمــال  و  عــادی  بــه وضعیــت  شــرایط 
می شــود که البته در مقایســه با دوره خودش، 
وضعیت عادی است، نه اینکه کمبودهای سال 
قبــل یــا فعلــی جبران شــود بلکــه در دوره خود 
بارندگی هــا در حــد نرمال خواهد شــد. البته از 
نظــر پیش بینی های هواشناســی همین میزان 
بارش هم مناســب است، زیرا در سال گذشته 
شــرایط بســیار بــد بــود کــه امیدواریــم امســال 

شرایط به نرمال نزدیک شود.

معمــوال  ۴5 درصد از بارش های ســالیانه 
در زمســتان اتفــاق می افتــد و بــر ایــن اســاس 
پیــش بینــی ایــن اســت کــه وضعیت ســال آبی 

امسال،  به شدت خشکی سال قبل نباشد.
هشــدار  و  پایــش  ملــی  مرکــز  گــزارش   
ابتــدای  از  کــه  اســت  آن  بیانگــر  خشکســالی 
ســال آبی گذشــته )مهرماه 1۳99 ( تا تابســتان 
و  داده  رخ  بــارش  میلی متــر   129.9 امســال، 
بلندمــدت  دوره  در  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
22۴.۳ میلیمتــر بارندگــی اتفــاق افتــاده اســت 
کــه کاهشــی بــه میــزان ۴2.1 درصــد را نشــان 

می دهد.
ایــن میزان کاهش بــارش، اثر منفی خود 
را بــر روی موجــودی مخــازن ســدها گذاشــته و 
ســبب کاهش بیش از ۴9 درصدی آب موجود 
در مخازن سدها شده که همین امر تامین آب 

را با چالش های جدی همراه کرده است.

آنطورکهبرخیمشــاورانامالکاطراف
پیرامــون مســکن قیمــت میگوینــد تهــران
درصــد ۱۰ تــا مــاهگذشــته دو طــی پایتخــت
کاهــشیافتــهودرمقابــل،معامــالتحــدود
۱۰درصدافزایشپیداکردهاســت؛هماکنون
بــانقدینگــیحــدود۳۰۰میلیــونتومــانبجــز
پردیــسمیتواندراکثرشــهرهایاســتانهای

تهرانوالبرز،مسکنخریداریکرد.
بــه گــزارش ایســنا، واســطه های ملکــی در 
اطراف تهران از افت تا 10 درصدی قیمت مسکن 
طی دو ماه گذشته خبر می دهند. همین مساله 
به افزایش نســبی معامات منجر شــده اســت. 
آنطــور که مشــاوران امــاک می گوینــد همزمانی 
ســه عامل ثبت نام بــرای واحدهای نهضت ملی 
مسکن، افزایش سقف تسهیات خرید مسکن 
از طریــق اوراق و کاهــش نرخهــای پیشــنهادی 
باعــث افزایــش مراجعــه بــه دفاتر اماک و رشــد 
تــا 10 درصــدی معامــات منجــر شــده اســت. در 
واقع بازار در یک فرآیند مناسب به سمت رونق 

غیرتورمی پیش می رود.
بــاالی  شــهرهای  در  حاضــر  حــال  در 
200 هــزار نفــر اســتان تهــران از جملــه شــهر 
قدس، شــهریار، اسامشــهر، مــارد، صالحیه، 

بــه  گلســتان  و  ورامیــن  قرچــک،  پاکدشــت، 
وام  تومــان  میلیــون   ۴00 ســقف  تــا  زوجیــن 
اوراق پرداخت می شــود. این مبلغ بخش قابل 
توجهــی از قیمــت یــک آپارتمــان در شــهرهای 

مذکور را پوشش می دهد.
ســقف   1۴00 شــهریورماه   2۴ روز  از 
دریافت تسهیات خرید مسکن از محل اوراق 
گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله در شهر 
تهران ۴۸0 میلیون تومان، در مراکز اســتانها و 
شهرهای باالی 200 هزار نفر ۴00 میلیون و در 
شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر و کمتر ۳20 

میلیون تومان رسیده است.
از طــرف دیگــر ســنگین شــدن رکــود بــازار 
تــا  باعــث شــده  دو ســال گذشــته  در  مســکن 
بســیاری مالــکان در تهــران و شــهرهای اطــراف  
از قیمتهــای پیشــنهادی کوتاه بیایند. بررســی ها 
نشــان می دهد طی یک ســال گذشــته قیمتهای 
پیشــنهادی مســکن در شــهر تهــران 11 درصــد 
کاهــش یافتــه اســت. در اطــراف پایتخــت نیــز 
شاهد افت 10 تا 15 درصدی نرخهای پیشنهادی 
بوده ایــم. مشــاوران امــاک در شــهرهای جدیــد 
پردیس و هشتگرد اعام می کنند در حال حاضر 
قیمتها حدود 10 درصد در مقایسه با دو ماه قبل 

کاهش پیدا کرده است.
در حــال حاضر بــا نقدینگی حدود ۳00 تا 
500 میلیون تومان می توان در اغلب شهرهای 
اســتانهای تهــران و البــرز، آپارتمــان خریــداری 
ایــن مناطــق بیشــترین قیمتهــا  بیــن  کــرد. در 
مربــوط بــه شــهرهای جدیــد پردیس و اندیشــه 
اســت. در پردیــس بســته بــه فــاز مــورد نظــر، 
نرخ واحدهای مســکونی مهر از حدود متری ۸ 
میلیون تومان شــروع می شــود. در اندیشه نیز 
قیمتهــا متفــاوت اســت و اغلب واحدهــا دارای 
وام بانکــی حــدود 200 میلیــون تومــان اســت 
کــه معمــوال بــرای جلــب مشــتری در آگهی هــا 
تســهیات بانکــی و نــرخ رهــن آپارتمــان را در 
قیمت لحاظ نمی کنند که پس از تماس عنوان 
مــی شــود کــه وام و رهــن آپارتمــان بــه مبلــغ 
درج شــده در آگهــی اضافــه می شــود. قیمــت 
یــک آپارتمــان 60 متری در اندیشــه حدود 700 

میلیون تومان است.
بــا اینکــه تحــرک متقاضیــان مصرفــی تــا 
اطــراف  شــهرهای  مســکن  بــازار  در  حــدودی 
تهــران افزایــش پیــدا کــرده، بــازار تحــت تاثیــر 
شــهر تهــران از نظــر قیمــت در آرامــش به ســر 
کــه  اســت  آن  از  حاکــی  بررســی ها  می بــرد. 

عواملی مثل ثبات بازار ارز، فراخوان برای ثبت 
نــام واحدهای نهضت ملی مســکن و امیدواری 
بــه رشــد ســاخت و ســاز در ثبــات بازار مســکن 

شهرهای اطراف تهران موثر بوده است.
ثبــت نــام بــرای واحدهــای طــرح جهــش 
تولیــد و تامیــن مســکن )نهضــت ملی مســکن( 
تــا روز 15 آذرمــاه ادامــه دارد. تــا کنــون ۳50 
هــزار نفــر در اســتان تهران ثبت نــام کرده اند و 
روند پاالیش متقاضیان آغاز شده است. افراد 
ساکن در تهران می توانند صرفا برای شهرهای 
ایوانکــی و همچنیــن  پرنــد، هشــتگرد،  جدیــد 
پاکدشــت و ربــاط کریــم تقاضــا بدهنــد. بــرای 
ســال اول قــرار اســت حــدود 155 هــزار واحــد 
نهضــت ملی مســکن در اســتان تهران ســاخته 
شــود. آورده دهکهــای اول تــا ســوم حــدود 20 
میلیون تومان و سایر دهکها ۴0 میلیون تومان 
اســت. آنطــور که خلیل محبت خــواهـ  مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان تهران ـ به ایسنا اعام 
کــرده اســت قیمــت واحدها بر اســاس متراژ یا 
تعــداد طبقــات، متغیــر خواهــد بــود و ســقف 
پرنــد، هشــتگرد،  شــهر  پنــج  بــرای  تســهیات 
ایوانکــی، پاکدشــت و ربــاط کریــم ۳00 میلیون 

تومان است.

ویروس »جهش یافته« به 
نفت جهانی حمله می کند

ادامهازصفحه۱
گسترش این سویه در سراسر آفریقای جنوبی، تعدادی 
از کشورها از جمله بریتانیا، اسرائیل و همچنین کشورهای 
اتحادیه اروپا را بر آن داشــته اســت که پروازهای کشــورهای 
آسیب دیده را ممنوع اعام کنند. بریتانیا پروازهای آفریقای 
جنوبــی، نامیبیا، بوتســوانا، زیمبابوه، لســوتو و اســواتینی را 

ممنوع کرده است.
در همیــن حــال، دو مــورد در مرکز تجارت آســیا، هنگ 
کنــگ تاییــد شــده اســت. نتایــج توالی یابــی ژنــوم یــک بیمــار 
کوویــد-19 کــه از آفریقــای جنوبــی وارد ایــن شــهر شــد، روز 
پنجشنبه تأیید کرد که این عفونت از نوع جدیدی است که 

از جنوب آفریقا آمده است.
ســازمان بهداشــت جهانــی اعتــراف کــرده اســت کــه 
اطاعــات کمــی در مــورد این گونــه وجود دارد و کمتــر از 100 
توالــی ژنومــی کامــل بــرای بررســی آن در دســترس اســت. 
کارشناســان بــه »تعــداد زیــادی جهــش« اشــاره کرده اند که 
باعــث ایجــاد تــرس در مــورد تأثیر آن بر تشــخیص، درمان و 

واکسیناسیون شده است.
منبع:راشاتودی

دهنوی، عضو هیات رئیسه 
مجلس: اجبار به دریافت 

»اینماد« سنگ بزرگی 
جلوی پای کارآفرینان است

یــکعضــوهیــاترئیســهمجلسشــورایاســالمی
گفتکهاجباربهدریافت»اینماد«سنگبزرگیجلوی
پــایکارآفرینــانودرتضادباروحقانونتســهیلصدور

مجوزهایکسبوکاراست.
به گزارش ایســنا، محســن دهنوی عضو کمیســیون 
صنایع و معادن در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت:

»مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کســب  و کار ســعی در کاهــش ســختی های کارآفرینــان 
داشــته اســت. مــا اجبــار بــه دریافــت »اینمــاد« را ســنگ 
بزرگــی جلــوی پــای کارآفرینــان و در تضــاد بــا روح قانــون  
جدیــد می دانیــم لذا تا زمــان فراهم آمدن زیرســاخت های 

الزم و بررسی همه جوانب، اجازه آن را نخواهیم داد.
درصــد   70 اینترنتــی،  کار  و  کســب   هــزار   ۳50 از 
»اینمــاد« دریافــت نکرده انــد. ضمنــا تجربــه ورشکســتگی 
سکه ثامن نشان داد اجبار به استفاده از اینماد کارآمدی 

الزم را نخواهد داشت.
نبایــد بــا مانع تراشــی بــرای نخبــگان و کارآفرینــان، به 
اینمــاد )E-Namad( یــا نمــاد اعتمــاد الکترونیکی نشــانه ای 
اســت که منحصراً توســط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
صــادر شــده و بــه کســب و کارهــای مجــازی )کســب و کار 
اینترنتی و موبایل( مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و 
صاحیت آنها اعطا می شود؛ این نماد پس از بررسی درگاه  
)وب ســایت( و احــراز هویــت و صاحیت مالــک )حقیقی یا 

حقوقی( آن برای مدت دو سال صادر می شود.
یکــی از مــوارد مهــم در بحــث اعتمادســازی ای نمــاد 
قــرار  پایینــی وب ســایت  قســمت  در  معمــوالً  کــه  اســت 
می گیرد، ای نماد به دو شکل حقیقی و حقوقی قابل اخذ 
است و تعداد ستاره های آن بیانگر سطح اعتماد است«

قیمتآپارتمانطیدوماهگذشتهدراطرافتهرانافتکرد

رئیسمرکزملیخشکسالی:بارشهاازاواخرپاییز
افزایشمییابد

اجرایممنوعیتهایجدیددرسفرهایهوایی
برایمقابلهباسویهجدیدکرونا

درسایتروزنامهبخوانید:
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انا لله و انا الیه راجعون

از طرف روزنامه عصراقتصاد

 با ابراز همدردی و تأسف عمیق خود ، درگذشت مرحوم مغفور آقای مهندس بهروز فردوس کارآفرین نامدار ایران 
و بنیانگذار " گروه صنعتی ماموت" را به جامعه کارآفرین کشور و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نمائیم .

اتصال گمرک به سامانه 
جامع تجارت آغاز شد

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت آغاز شده است و 
۱۴ اقدام از ۷۰ اقدام مورد نظر مربوط به گمرک است.

بــه گــزارش ایلنــا، ســیدرضا فاطمی امین اظهــار کرد: 
مهمتریــن  و  بزرگتریــن  از  یکــی  تجــارت  جامــع  ســامانه 
پروژه های دولت الکترونیک است و تأکید رئیس جمهوری 
از ابتــدای دولــت ســیزدهم بــر نهایی ســازی و تکمیــل این 

سامانه بوده است.
انجام ۷۰ اقدام تا پایان سال برای نهایی سازی 

سامانه جامع تجارت

او بــا اعــام پیشــرفت ۸۰درصــدی ایــن پــروژه، گفــت: 
۷۰اقــدام بایــد تا پایان ســال برای نهایی ســازی و تکمیل این 
ســامانه انجــام شــود. وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان 
اینکــه یکــی از دســتگاه هایی کــه باید به این ســامانه متصل 
می شــد، گمــرک بــوده اســت، ادامــه داد: اتصــال گمــرک بــه 
سامانه جامع تجارت آغاز شده است و ۱۴ اقدام از ۷۰ اقدام 

مورد نظر مربوط به گمرک جمهوری اسامی ایران است.
۳۰ دستگاه تاکنون به سامانه جامع تجارت 

متصل شده اند

فاطمی امینــی بــا بیــان اینکــه ۳۰ دســتگاه االن بــه 
ســامانه جامــع متصــل شــده اند، تصریــح کــرد: راهــداری، 
گمرک، بانک مرکزی و وزارت بهداشــت اکنون به ســامانه 

متصل هستند.
 دریافت روزانه پنج میلیون درخواست

از فعاالن اقتصادی 

او بــا بیــان اینکــه پنــج میلیــون درخواســت روزانه از 
ســوی تاجــران، بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی درون ایــن 
ســامانه دریافت می شــود، اضافه کرد: 6۰۰هزار اســتعام 
از بیــرون وزارت صمــت و ۸۰۰هــزار اســتعام در داخــل 
وزارت صمت روزانه در بستر این سامانه انجام می شود.

وزیــر صمــت همچنیــن افزود: ســامانه جامع تجارت 
نمونــه بــارز و پیشــرفته حکمرانــی و تحــول گســترده در 
محیــط کســب و کار، شــفافیت، ارائــه خدمــات و اعمــال 
حاکمیت است. فاطمی امین تنظیم بازار، کنترل قاچاق و 
کنترل کاالی تقلبی را از کارکردهای این ســامانه دانســت 
و گفــت: ســامانه همتا از زیرمجموعه هــا و نمونه های این 
ســامانه در حــوزه موبایــل اســت. او ادامــه داد: تا پیش از 
راه انــدازی ایــن ســامانه )همتــا( ۹۰درصــد موبایــل کشــور 
قاچاق بوده اســت که با راه اندازی همتا تا ۱۴هزارمیلیارد 

تومان درآمد ساالنه گمرکی برای دولت ایجاد شد.
از  بــا اســتفاده  بیــان کــرد:  وزیــر صمــت همچنیــن 
ســامانه جامــع تجــارت کارت هــای بازرگانــی جعلــی حذف 
می شــود، دخالــت انســانی کاهــش خواهــد یافــت و ایــن 
ســامانه نویــد بخــش اقتصادی پویــا در اوایل ســال آینده 

خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

راه اندازی برند مشترک 
لوازم خانگی با پاکستان و 

قزاقستان
لــوازم  حــوزه  در  صمــت،  وزیــر  معــاون  گفتــه  بــه 
خانگی به دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان و 
پاکســتان هســتیم و می توانیم از این ظرفیت برای تهاتر 

استفاده کنیم.
پیمان پــاک  علیرضــا  ایلنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
در نشســت دیــروز خــود بــا اعضــای تشــکل های بخــش 
خصوصــی اظهــار کــرد: امــروز همــه مســائل و مشــکات 
مربــوط بــه صــادرات مشــخص اســت و بایــد وارد مراحــل 
عملیاتــی شــد. بخشــی از ایــن مشــکات قبــا بــه وجــود 
آمده که حل آن نیازمند وقت بیشــتری اســت. برای مثال 
می توان به موضوع تعدد بخشنامه ها اشاره کرد. در مورد 
اکســپو بنای عمل اشــتباه گذاشته شد به همان شکل در 
مورد تجارت و صادرات هم بناهای غلطی مانند بازگشت 
ارز وجود دارد. مشــکات باید حالت پروژه به خود گرفته 

و در یک برنامه عملیاتی اجرا شود.
او افزود: موضوع مهم دیگر برنامه صندوق مدیریت 
عــوارض صــادرات اســت. وزیر صمت تاکیــد دارند که باید 
به جای خام فروشــی به ســمت زنجیــره ارزش حرکت کرد 
اینکه از صنایع باالدستی گرفته شود و خرج بودجه دولت 
شــود اشــتباه اســت. آقای فاطمی امین پیگیر هستند که 
درآمدها باید صرف زنجیره سازی شود. بخش هایی هم با 
بانــک مرکــزی و گمرک ها در ارتباط اســت که در این مورد 
مانند انجمن خشــکبار را بــه صورت پایلوت اجرا می کنیم 
تــا بــه بانــک مرکزی ثابــت شــود محدودیت باعــث کمبود 

منابع ارزی می شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد:  در مورد نمایشگاه ها 
رویکــرد  اســت  تعــاون  اتــاق  بــا  همــکاری  گام  اولیــن 
نمایشــگاهی مــا پیــش از ایــن ایــن بــود کــه غرفه فروشــی 
انجــام می شــود ایــن رونــد بایــد اصــاح شــود. نمایشــگاه 
یــک ابــزار برای رویدادهــای تجاری اســت بنابراین رویداد 
تجاری مهمتر از نمایشگاه بوده و باید بتوانیم از این ابزار 

به خوبی استفاده کنیم.
او اضافــه کرد: ممنوعیت صادراتی کاما غلط اســت 
تجارت به معنای آزاد بوده و هر کشوری که در این حوزه 
درست کار کرده روی صادرات ممنوعیت نگذاشته است. 
بخشــی را در ســامانه جامــع تجــارت تعریــف کرده ایــم تــا 
اظهــار صادراتی انجام و حقوق مکتســبه محاســبه شــود. 
ضابطــه  از  خــارج  دســتورالعمل های  مخالــف  وزارتخانــه 
است اما اگر چنین شرایطی به وجود آید با این مقدمات 
ایــن  مشــمول  شــده  آمــاده  صــادرات  بــرای  کــه  کاالیــی 

دستورالعمل ها نشود.
پیمان پاک ادامه داد: دو تا ســه ماه اســت که درگیر 
پزشــکی هســتیم فرصــت خوبــی در  موضــوع تجهیــزات 
ایــن مــورد وجــود دارد کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیرد 
همــکاری  دارو  و  غــذا  ســازمان  طــرف  از  متاســفانه  امــا 
ضعیف اســت. بایــد محدودیت ها اصاح شــود اما وزارت 
خارجــه همــکاری خوبــی با مــا دارد ما در زمینــه تجهیزات 
پزشــکی مذاکــرات جــدی بــا عمــان داشــتیم تــا در تجهیــز 

بیمارستان های این کشور وارد شویم.
او افــزود: مذاکراتــی انجــام شــده تــا از هواپیماهــای 
ارتش برای تجارت اســتفاده شــود تاش می کنیم که این 

پتانسیل را فعال کنیم.
رئیس ســازمان توســعه تجارت با اشــاره به صادرات 
لــوازم خانگــی گفــت: در حــوزه لــوازم خانگــی بــه دنبــال 
همکاری و برند مشــترک با قزاقستان و پاکستان هستیم 
و می توانیم از این ظرفیت برای تهاتر استفاده کنیم. تراز 
تجــاری پاکســتان منفی اســت، صحبت کردیــم که ذخایر 

معدنی خود را در اختیار ما بگذارند.
کشــوری  گفــت:  ســوریه  بــا  تجــارت  مــورد  در  او   
ماننــد ســوریه پولــی نــدارد و وضــع ارزی آنهــا از مــا بدتــر 
اســت. طــرف ســوری اجــازه خــروج یــک دالر از کشــورش 
را نمی دهــد. مــا بایــد خــود ایجــاد ثــروت کنیم بــرای مثال 
می توان از زمین های ســوریه اســتفاده کرد و وارد کشــت 
فراسرزمینی و تولید پنبه شد با توجه به اینکه ما ساالنه 
می توانــد مــورد  ایــن  داریــم  پنبــه  واردات  تــن   ۱5۰هــزار 

کمک کننده باشد.
از  می توانیــم  پاکســتان  مــورد  در  کــرد:  اضافــه  او 
صادرات قطعاتی که به این کشــور داریم اســتفاده کنیم. 
اتحادیــه  ظرفیت هــای  از  بایــد  نیــز  قزاقســتان  مــورد  در 
اوراســیا اســتفاده کــرد. صادراتــی کــه مــا بــه قزاقســتان 
می توانیــم داشــته باشــیم می توانــد بــه باقــی کشــورهای 
ایــن اتحادیه نیز برود. ســوریه قطعا بــه اتحادیه عرب باز 
خواهــد گشــت مــا باید از ایــن فرصت اســتفاده کنیم و با 
راه انــدازی خطــوط تولیــد، بتوانیــم از ظرفیت هــای ایجــاد 
شده بعد از بازگشت سوریه به این اتحادیه بهره ببریم.

کــرد:  کمیســیون  ادامــه خاطرنشــان  پیمان پــاک در 
مشــترک ایــران و اتریــش در اختیــار وزارت صمــت اســت 
مــا آمادگــی داریــم تــا عملیــات اجرایــی آن را بــه بخــش 
خصوصــی بســپاریم. صنــدوق ضمانت صادرات پتانســیل 
خوبــی داشــت امــا ســرمایه ایــن صنــدوق کــم اســت برای 
مثــال اگــر یــک ضمانت نامه برای مپنا صادر کنیم ســرمایه 
صنــدوق خالــی می شــود. مذاکراتی کرده ایم تا برای ســال 
آینده ســرمایه این صندوق 5۰۰میلیون دالر افزایش پیدا 
کند. این صندوق می تواند مشکاتی مانند ال سی یا بیمه 

اتکایی را حل کند.
او همچنیــن بیــان کــرد: وزارت صمت بــا محدودیت 
ســقف و ســابقه مخالــف اســت چــرا کــه ایــن مســائل در 
را  حوزه هــا  بتــوان  بایــد  نیســت  درســت  امــروز  تجــارت 
تغییــر داد؛ بــرای مثــال نوکیــا ابتدا تولیدکننــده چوب بود 
و ســپس تغییــر حــوزه داد. اینکه بخواهیــم تولیدکننده را 
بــه حــوزه خاصــی محــدود کنیم اشــتباه بزرگی اســت. اگر 
کسی بتواند افزایش صادرات داشته باشد دیگر سقف و 

سابقه اهمیتی ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

خشــکبار  و  آجیــل  اتحادیــه  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد کشــاورزان تمایــل دارنــد که 
محصول خود را به بازرگانان عراقی بفروشند 

تا به مصرف کنندگان داخلی.
بــا  گفت وگــو  در  احمــدی  مصطفــی 
خبرگــزاری ایلنــا، بــا اشــاره بــه کاهــش تولیــد 
خشــکبار، گفــت: در ســال جــاری خشکســالی 
تاثیــر خــود را در میــزان تولید گذاشــته و تولید 
در مقایســه با ســال گذشــته روند کاهشــی به 

خود گرفته است.
او بــا اشــاره بــه افزایــش قیمت خشــکبار، 
تــورم  از  آجیل فروشــان  و  کشــاورز  گفــت: 
نماندنــد  بی نصیــب  کشــور  و  بــازار  بــر  حاکــم 
چراکــه هزینه هــای جانبــی مانند هزینــه کارگر، 
حمل و نقــل و .... افزایــش پیــدا کــرد در نتیجــه 
شــاهد بــاال رفتن قیمت نهایــی این محصوالت 

شدیم.
ایــن فعــال اقتصادی با بیــان اینکه قیمت 
تخمــه  از مبــدا افزایــش پیــدا کــرد، توضیح داد: 
قیمــت تخمــه جابانی نســبت به ســال گذشــته 
گران تر شده است چراکه کشاورزان سبزوار از 

مبدا قیمت این محصول را باال بردند.
بــه گفتــه او، صــادرات تخمــه جابانــی بــه 
عراق باعث افزایش قیمت این محصول شــده 
اســت. کشــاورزان تمایــل دارنــد کــه محصــول 
خــود را بــه بازرگانــان عراقــی بفروشــند تــا بــه 

مصرف کنندگان داخلی.
ایــن فعــال اقتصادی ادامــه داد: عراقی ها 
در گذشــته جنــس مــورد نیــاز خــود را از تهــران 
تهیــه می کردنــد امــا هم اکنــون ســازو کارهــای 
تجارت در ایران را فرا گرفته اند و خود مستقیم 
با باغداران و کشاورزان وارد معامله می شوند. 
در گذشــته کشــاورز جنس را به تهران ارســال 
و.....  بــار  و  و حمــل  کارگــر  و هزینــه  می کــرد 

پرداخــت می کــرد امــا بــا فــروش محصــول بــه 
بازرگانان عراقی تمام این مراحل حذف شــدند 
در نتیجه سود بیشتری عاید کشاورز می شود.

بنــا بــه اظهــارات رئیــس اتحادیــه آجیل و 
خشکبار، پسته و تخمه جابانی وارد نمی شود.

ســفارش  ثبــت  توقــف  بــه  اشــاره  بــا  او 
تخمــه کــدو، بیــان کــرد: یکــی از تبعــات منــع 
ثبــت ســفارش یــک محصــول، افزایــش قیمــت 
آن در بــازار داخلــی اســت. به نظر مــن باید در 
وضــع قوانیــن منــع صادراتــی بــه مصرف کننــده 
داخلی نیز توجه شــود. میزان تولید تخمه کدو 
نســبت به مشــابه سال گذشــته 5۰درصد افت 
کــرد و اگــر این محصول ثبت ســفارش می شــد 
بــاز هــم شــاهد افزایــش قیمــت آن بودیــم امــا 
می توانســتیم بــا واردات ایــن محصول افزایش 

قیمت این محصول را کنترل کنیم.
در  خشکســالی  اینکــه  بیــان  بــا  احمــدی 
میزان تولید و کیفیت محصول تاثیر می گذارد، 
تصریــح کــرد: گــردو، فنــدق، انجیــر و کشــمش 

امسال کیفیت الزم را نداشت.
او با اشــاره بــه تبدیل باغــات بادام زمینی 
بــه ویــا، بیان کرد: میــزان تولید ایــن محصول 
با میزان مصرف هماهنگ نیســت. بادام زمینی 
آستانه اشرفیه باالترین کیفیت را در دنیا دارد 
اما متاسفانه زمین های آن تبدیل به ویا شده 
اســت. همچنین این محصول در دشــت مغان 
تولیــد می شــود امــا کیفیــت آن ماننــد آســتانه 
نیســت از ایــن رو بــا کاهش تولیــد داخلی برای 
تامیــن نیاز بازار باید این محصول از چین وارد 

شود.
رئیــس اتحادیــه آجیــل و خشــکبار بابیان 
اینکــه ۸۰درصــد تولیــد تخمــه  در ایــران دیمــی 
اســت، بیــان کــرد: وقتــی نــزوالت آســمانی کم 
شود تاثیرش را در تولید می گذارد. خشکسالی 
امســال باعــث شــد برخی باغــداران تولید را در 
ســال جــاری غرقابــی کنند؛ اما ایــن امکان برای 
تمــام باغــداران میســر نبــود. کســانی که موفــق 
شــدند هزینــه تولیــد بــرای آنهــا چندیــن برابــر 

افزایش پیدا کرد.
او با اشــاره به لــزوم اصاح مدل صادرات 
و واردات آجیل و خشکبار در کشور، بیان کرد: 
مــن پیشــنهاد می کنــم زمــان صــادرات را تغییر 
بدهیــم. متاســفانه بعــد از برداشــت محصــول 
ســخن از صــادرات آن بــه میان می آیــد که این 
مســئله باعــث افزایــش قیمــت پایــه محصــول 

می شود.
بــه گفتــه احمــدی، در راســتای حمایت از 
مصرف کننــده داخلــی صــادرات باید در اواســط 
فصــل برداشــت صــورت بگیــرد. عــاوه بــر ایــن 
صــادرات بایــد در زمــان پیــک مصــرف داخلــی 

متوقف شود.
بــرای  داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
تنظیــم بــازار در مقاطعی که جنس در بازار کم 
اســت می توان به  صورت کنترل شــده اجناسی 
را وارد کــرد. ایــن تصور کــه ما خود تولید داریم 
از ایــن رو باید مانع واردات شــویم از اســاس با 

اصول بازار منافات دارد.

تاییــد  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
دغدغه هــای دامداران عشــایر درباره دام های 
مــازاد و حذفــی، عنــوان کرد دام مازاد عشــایر 
از ســوی اتحادیه عشایر و پشتیبانی امور دام 

خریداری می شود.
ســیدجواد  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بازدیــد  حاشــیه  در  دیــروز  صبــح  ســاداتی نژاد 
در  عشــایر  دامــداران  مشــکات  بررســی  و 
جمــع  در  ورامیــن  »ایجدانــک«  روســتای 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: دغدغه هــای دامــداران 
به جــا، دقیــق و درســت اســت و در ســفرهای 
اســتانی رئیس جمهــوری هــم بــه قســمت های 
بــوده  مطــرح  عشایرنشــین همیــن دغدغه هــا 

است.
ســاداتی نژاد بــا بیــان اینکــه در ســفرهای 
رئیس جمهوری درباره عشایر چند تصمیم گیری 
شده است گفت: یکی از مباحث این است که 

همه ســاله عشــایر یکســری دام مــازاد و حذفی 
داشــته اند کــه بایــد پشــتیبانی امــور دام آن را 
موضــوع  ایــن  دســتورالعمل  و  کنــد  خریــداری 
مشخص است و آمادگی خرید نیز وجود دارد.

و  ضوابــط  طبــق  کــرد:  عنــوان  او 
آیین نامه هــای دامپزشــکی دام هــای آبســتن و 
مولــد بــرای کشــتار مناســب نیســتند و بــا آنهــا 
برخــورد و مــورد بررســی قــرار می گیــرد اما برای 
حمایت دامداران و برای اینکه دالل ها با قیمت 
پاییــن آنهــا را خریــداری نکننــد بــرای دام هــای 
حذفــی و مولد یک دســتورالعمل گذاشــتیم که 
پشــتیبانی دام ایــن دام هــا را بــا قیمت مصوب 
خریــداری کنــد لــذا طرف حســاب عشــایر برای 
خریــد دام مــازاد هــم اتحادیــه عشــایری و هــم 

شرکت پشتیبانی امور دام است.
کــرد:  عنــوان  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
موضــوع دوم دغدغــه نهــاده اســت و مــا بــرای 

حــذف این دغدغه تصمیم گرفتیم که شــرکت 
پشتیبانی امور دام مستقیم با عشایر قرارداد 
ببنــدد و نهــاده بــه عشــایر بدهــد کــه بعــد از 
فصــل پــروار عشــایر یــا دام را بیرون بفروشــد 

و مبلــغ نهــاده را تســویه کنــد یــا دام پــروار را 
بــه خود پشــتیبانی امــور دام بدهد و بدهی را 
تسویه کند، لذا دغدغه دامداران با روش دوم 

حل خواهد شد.

جدیدتریــن  در  تهــران  بازرگانــی  اتــاق 
گــزارش خــود بــه بررســی وضــع تجــارت ایران 
و ترکیــه بــا ســوریه پرداختــه که نشــان دهنده 
فاصلــه قابــل توجــه آمــار صادراتــی دو کشــور 

است.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس اطاعــات 
منتشر شده در این گزارش، صادرات غیرنفتی 
ایــران بــه ســوریه در هفــت ماه ســال جــاری به 
ایــران  و در مجمــوع  ۱۰6میلیــون دالر رســیده 
بیش از ۷۹هزار تن کاال به ســوریه صادر کرده 

است.
در مقابــل نیز ســوریه حدود ۱۹5هزار تن 
کاال بــه ارزش ۱۷میلیــون دالر بــه ایــران صــادر 
کرده اســت. در مقایســه با سال قبل، صادرات 
ایــران بــه ســوریه رشــدی ۴۲درصــدی داشــته 
اســت. هر چند این آمار در مقایســه با عملکرد 
ســال ۱۳۹۸ و پیــش از کرونــا، تغییر چندانی را 

نشان نمی دهد.
در این مدت، تراز تجاری ایران و سوریه، 
۸۹میلیون دالر به نفع ایران بوده اســت و این 
عدد نیز در مقایسه با عملکرد دو سال قبل که 
تــراز مثبــت ۸۳میلیون دالری ثبت شــده بوده، 

تغییر چندانی نشان نمی دهد.
متوســط قیمت کاالهــای صادراتی ایران به 
ســوریه در ســال جــاری، ۱۳۳۳دالر در هــر تــن 
بوده که در مقایســه با ســال قبل، افزایش ۴۲۲ 
دالر را نشــان می دهــد. همچنین عمده کاالهای 
صادراتــی ایــران به ســوریه بــه کاالهای بــا ارزش 

افزوده باال و کاالهای سرمایه ای اختصاص دارد.
جزئیــات منتشرشــده نشــان می دهــد کــه 
اجــزا و قطعــات توربین هــای بخــار، دارو، خمیر 
اصلی تریــن  شیرخشــک  و  کنســرو  غذایــی، 
کاالهای صادراتی ایران به سوریه در هفت ماه 

سال جاری را تشکیل داده اند.
بررســی تجــارت مشــترک ترکیه و ســوریه 
نیــز در ۹ماهــه نخســت ســال جــاری میــادی 
نشــان می دهــد کــه میــزان صــادرات ترک هــا از 
مــرز یــک میلیــارد و ۱۰۰میلیــون دالر گذشــته و 
در مقابــل ســوریه بــه ایــن کشــور ۹۹میلیــون 
ارزش صــادرات  اســت.  دالر صــادرات داشــته 
ترکیه به ســوریه در ســال جاری میادی رشدی 

۴۳درصدی را به ثبت رسانده است.
در فهرســت اصلی ترین کاالهای صادراتی 
ترکیــه بــه ســوریه نیــز لــوازم خانگــی، چربــی و 
روغن هــای حیوانــی و نباتــی و قنــد و شــکر و 

شیرینی دیده می شود.
مقایســه عملکــرد صادراتی ایــران و ترکیه 
بــه ســوریه نشــان می دهــد کــه ایــران در هفت 
ماهــه ســال جــاری شمســی، بــه طــور میانگین 
۱5.۲میلیــون دالر کاال بــه ســوریه صادر کرده و 
این در حالی است که ترکیه در ۹ماهه نخست 
سال جاری میادی به طور میانگین ۱۳۱میلیون 
دالر در هــر مــاه بــه ســوریه صــادرات داشــته 
اســت. به ایــن ترتیب میزان صــادرات ترکیه به 
ســوریه بیش از هشــت برابر صادرات ایران به 

سوریه بوده است.

 صادرات 8برابری ترکیه

به سوریه در مقایسه با ایران 

دام مازاد عشایر خریداری می شود

تمایل کشاورزان به فروش محصول به 
بازرگانان عراقی به جای مصرف کننده داخلی
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 بلومبرگ: اوپک پالس
به متوقف کردن افزایش 

تولید نفت تمایل دارد
اوپکومتحدانشدرآستانهنشستهفتهجاری
وزیراناینگروه،بدنبالشیوعواریانتجدیدویروس
کرونــاکــهبدتریــنریــزشقیمــتنفــتدربیــشازیــک
سالگذشتهرارقمزد،بهمیزانفزایندهایتمایلپیدا

کردهاندبرنامهافزایشتولیدرامتوقفکنند.
بــه گــزارش ایســنا، بلومبــرگ بــه نقــل از نمایندگان 
اوپــک پــاس کــه مایــل نبودنــد نامشــان فــاش شــود، در 
گزارشــی نوشــت: ایــن گــروه کــه متشــکل از ۲۳ کشــور 
تولیدکننده اســت و عربســتان سعودی و روسیه در راس 
آنهــا قــرار دارنــد، تمایــل پیدا کرده اســت در دیــدار هفته 
جاری، توقف افزایش تولید برنامه ریزی شده برای ژانویه 
را بررســی کنــد. ایــن گــروه پیــش از ایــن هــم در واکنــش 
بــه تصمیم آمریکا و ســایر کشــورهای مصــرف کننده برای 
برداشــت از ذخایــر اضطــراری، چنین گزینه ای را ســبک و 

سنگین می کرد.
باب مک نالی، رییس شــرکت مشــاوره راپیدان انرژی 
و مقام ســابق کاخ ســفید در این باره گفت: ظهور واریانت 
جدید کووید ۱۹ که ممکن است باعث تجدید قرنطینه ها و 
محدودیتهای سفر شود، دقیقا آن نوع تغییر در وضع بازار 
اســت کــه ممکن اســت باعث شــود وزیــران اوپــک پاس از 

برنامه خود برای افزودن نفت بیشتر منصرف شوند.
بهــای معامــات نفــت در بــازار لنــدن و نیویــورک به 
دلیــل نگرانــی از ایــن که شناســایی شــدن واریانت جدید 
ویــروس کرونــا در آفریقــای جنوبــی ممکن اســت به روند 
احیای اقتصادی شــکننده آســیب بزند، بیش از ۱۰ درصد 

ریزش کردند.
اوپــک و متحدانــش قــرار اســت هفتــه جــاری دربــاره 
افــزودن ۴۰۰ هــزار بشــکه در روز در ژانویــه تصمیــم گیــری 
کننــد. ایــن گروه در راســتای تســهیل محدودیــت عرضه ای 
که از سال گذشته به اجرا گذاشته است، در حال افزایش 
تدریجــی تولیــد اســت و از اوت هر ماه ۴۰۰ هزار بشــکه در 
روز به تولیدش اضافه کرده است. این گروه پس از این که 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برداشت هماهنگ از ذخایر 
نفت اســتراتژیک به همراه کشــورهای مصرف کننده بزرگ 
را بــا هــدف مهار افزایش قیمت بنزیــن و تورم را اعام کرد، 

توقف افزایش تولید را بررسی کرده بود.
انــرژی  وزیــر  ســلمان،  بــن  عبدالعزیــز  شــاهزاده 
عربســتان ســعودی هشــدار داد که بازارهای نفت جهان 
ماه آینده در آســتانه بازگشــت به مازاد عرضه هســتند و 
تقاضا در معرض ریسک افزایش ابتا به کرونا قرار دارد.

تحقیقات داخلی اوپک نشــان می دهد اوایل ســال 
میادی آینده اشــباع عرضه قابل توجهی شــکل می گیرد 
و اگر آمریکا و متحدانش از ذخایر اســتراتژیک خود نفت 

آزاد کنند، این وضع شدت می گیرد.
تاکنــون اوپــک پاس با نادیده گرفتن درخواســتهای 
مکــرر آمریــکا و کشــورهای دیگر، از افزایش بیشــتر تولید 
خــودداری کــرده و این امر روابط میان ریاض و واشــنگتن 
را تیره تــر کــرده اســت. ظهــور واریانت جدید با ریســکهای 
واضحی که برای مصرف ســوخت دارد، می تواند دفاع از 
توقف افزایش تولید نفت را راحت تر کند. حتی موسسه 
مالــی "یــو بــی اس" پیــش بینی کــرده که این گــروه ممکن 

است کاهش تولید را بررسی کند.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، بــا ایــن حــال معلــوم 
نیســت چنیــن اقدامــی حمایــت کامــل همه اعضــای گروه 
را جلــب کنــد. اعضایــی ماننــد روســیه و امــارات متحــده 
را ســریع تر  اغلــب مشــتاق هســتند صادراتشــان  عربــی 

ازسربگیرند.

وزیر راه از شهرداران 
خواست یک ماهه پروانه 

ساخت بدهند
سراســری کانــون اعضــای هماندیشــی جلســه
و انبوهســازانمســکن کارفرمایــی انجمنهــایصنفــی
ساختمانایرانباوزیرراهوشهرسازیدراینوزارتخانه
برگــزارشــدکــهدرایــنجلســهوزیــرراهاعــامکــردکــه
بخــشخصوصــیمیتوانــدتکنولــوژیجدیــدســاخترا

واردکشورکند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه  و شهرســازی، 
رســتم قاســمی در جلســه با انجمن انبوه سازان مسکن با 
بیان اینکه اکنون موضوع نهضت ملی مســکن در کشــور 
مطــرح اســت، گفت:  اقدامــات زیادی در راســتای نهضت 
ملی مسکن انجام شده و اقدامات زیادی نیز برای انجام 
باقی مانده اســت؛ بنابراین این جلســه را برای استفاده از 
نظرات و تجربیات انبوه ســازان تشــکیل دادیم تا روندی 
را در پیــش بگیریــم کــه نتیجــه آن ســاخت مســکن بــرای 

مردم باشد.
وی بــا اظهــار اینکــه امــروز هزینــه مســکن در  ســبد 
خانوار بســیار زیاد اســت، تصریح کرد: در شــهرهای بزرگ 
بیــش از 6۰ درصــد و در شــهرهای کوچک به میزان کمتر، 

هزینه های مسکن در سبد خانوار برآورد شده است.
قاســمی بــا یــاداوری وجــود دو مولفــه بــرای ســاخت 
مســکن، توضیح داد:  یکی اینکه سیاست دولت سیزدهم 
ایــن اســت کــه در بخش مســکن اقدامــات ویــژه ای انجام 
دهد و دوم اینکه قانون جهش تولید مســکن که مجلس 
در اواســط مهــر مــاه بــه دولــت اباغ کــرد، کــه مزیت های 
خوبی دارد. وزیر راه و شهرسازی همچنین با اظهار اینکه 
تســهیات پیش بینی شــده برای ســهم مســکن در کشــور 
حــدود ۲۰ درصــد از ســهم تســهیات کل کشــور اســت، 
اضافه کرد:  این مسئله به بانک ها اباغ شده و یک قانون 

پایدار است.
قاســمی بــا یــادآوری اینکــه در جلســه شــورای عالــی 
پول و اعتبار نیز جلســات متعددی با بانک مرکزی برگزار 
شــده اســت، گفت:  ســهم پرداخت تســهیات مسکن در 
هر شهر تقریبا تعیین و به همه بانک ها اباغ و همچنین 

سهم هر بانکی نیز تعیین شده است.
وی یــادآور شــد:  حــدود یــک میلیــون از تعــداد ایــن 
واحد ها متناســب با جمعیت روســتاهای کشــور، مســکن 
روستایی کشور است و بقیه نیز در بخش شهری ساخته 

می شود.

مدیر عامل شرکت ملی 
نفت: تا ۱۰ سال آینده تولید 

نفت به ۵ میلیون بشکه 
می رسد

مدیرعاملشــرکتملینفــتمطرحکردکهایران
قــادراســتتــا۱۰۰ســالآینــدهازذخایــرنفــتوگاز

شناختهشدهبرداشتکند.
به گزارش ایلنا، محســن خجســته مهر در نشســت 
خبــری در جمــع خبرنگاران با بیان اینکه اقتدار هر کشــور 
بــر پایــه ۴ مولفه سیاســی، فرهنگی، اجتماعــی، نظامی و 
اقتصــادی اســت، اظهار کــرد: صنعت نفــت و ذخایر نفت 

و گاز تعیین کننده مولفه اقتدار اقتصادی کشور است.
وی افزود: شــرکت نفت جز ۱۰ شــرکت بزرگ اســت 
کــه بــه لحــاظ دارایــی فیزیکــی جــز بزرگ تریــن دارایی هــا 
اســت، عاوه بر ذخایر ســطح ارضی ۱۲۰۰ میلیارد بشــکه 
معــادل نفــت خــام در زیــر زمیــن ثــروت داریــم کــه کمتــر 

کشوری این ویژگی ممتاز را دارد.
مدیــر عامل شــرکت ملــی نفت با بیــان اینکه از نظر 
ذخایر نفت و گاز در جهان اول هستیم، گفت: به همین 
دلیل شرکت نفت و صنعت نفت مولفه اقتدار اقتصادی 

کشور است.
وی تصریــح کــرد؛ شــرکت ملــی نفــت ۴۰۰ مخــزن 
نفتــی و گازی دارد از ۱۲۰۰ میلیــارد بشــکه هیدروکربــور 
۳۴۰میلیارد بشکه با روش اولیه و بدون نیاز به تکنولوژی 

به مدار تولید می اید.
خجســته مهر با بیــان اینکه ۳۴ تریلیون متر مکعب 
گاز در زیــر زمیــن داریــم، خاطرنشــان کرد: قادریــم تا ۱۰۰ 
ســال آینده از ذخایر نفت و گاز شــناخته شــده برداشــت 
کنیــم. وی ادامــه دارد: ۲۴ پاالیشــگاه گازی، ۱۳۰ واحــد 
فراورده و بهره برداری، ۱۴۰ دکل خشکی و دریایی داریم، 
بــه لحــاظ تجهیــزات و ناوگان حمل و نقــل قابلیت باالیی 
داریــم. معــاون وزیــر نفت با اعام اینکه تا ۱۰ ســال آینده 
بــه تولیــد ۱.۵ میلیــارد متر مکعب در روز خواهیم رســید، 
از تولید ۵ میلیون بشــکه نفت طی همین مدت)۱۰ســال(  

خبر داد.
خجسته مهر تاکید کرد: برای برنامه تحقق افزایش 
تولید نفت طی ۱۰ سال آینده ۹۰ میلیارد دالر و در حوزه 

گاز به ۷۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم.

میرکاظمی: اصالح ساختار 
در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی 

می شود
الیحــه دربــاره بودجــه و برنامــه ســازمان رییــس
بودجــه۱۴۰۱یــادآورشــدکــهاصــاحســاختاربراســاس
همفکــرینخبــگانوهمراهــیمجلــسدربودجــه۱۴۰۱ 

عملیاتیمیشود.

ســید مســعود میرکاظمی در حساب کاربری خود در 
توییتــر نوشــت: دســتورات مقام معظم رهبــری در مواجه 
با ام المصائب اقصاد کشور، از سال اول دولت سیزدهم 
در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: اصاح ساختار 
براســاس همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه 

۱۴۰۱ عملیاتی می شود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

نیــروگاهاتمــیبوشــهردرطول۱۰ســال
فعالیتزمینهصرفهجویی5.2میلیارددالری
رابــهوجــودآوردودرمــدتکمتــراز7ســال
ایــننیــروگاه هزینــهســرمایهگذاریســاخت

جبرانشد.
بــه گــزارش فــارس، بــا نزدیــک شــدن بــه 
فصل زمســتان زمزمه های شدت گرفتن بحران 
انرژی در کشور به واسطه افزایش برودت هوا 
و بــه دنبــال آن افزایش مصــرف گاز طبیعی در 
بخــش خانگــی بــه گــوش می رســد. مســئله ای 
که همه ســاله با افزایش اســتفاده از ســوخت 
مایــع نظیــر نفت کــوره یا گازوئیــل در صنایع و 
نیروگاه هــا همراه با تشــدید آلودگی هوا نفس 
مــردم را تنــگ کــرده و بر روی زندگی انســان ها 

تاثیر جدی می گذارد.
در حال حاضر به واسطه وابستگی بیش 
از 8۰ درصــدی ســبد تولیــد بــرق کشــور بــه گاز 
طبیعــی، بحران ســوخت به طور مســتقیم و با 
شــدت بســیاری بــه بحــران تامیــن بــرق تبدیل 
می شود. به استناد اظهارات سخنگوی صنعت 
بــرق، بــا شــروع فصل ســرما میــزان گاز ورودی 
بــه واحدهــای نیروگاهــی کشــور بــا کاهش ۵۰ 
درصــدی مواجــه شــده و ایــن کمبــود ســوخت 
در بدتریــن وضــع می توانــد منتهــی بــه ۳ هــزار 
بــار  و  بــرق شــده  ناتــرازی در شــبکه  مــگاوات 
دیگــر زمینه تامین نشــدن بــرق صنایع و بخش 

خانگی را ایجاد کند.

زخمبحرانسوختفصلسرد
سالبهسالعمیقترمیشود

مســئله  طبیعــی  گاز  کمبــود  مســئله 
جدیــدی در ســال جاری نیســت و ایــن موضوع 
ســال گذشــته نیــز زمینه مشــکات گســترده را 
بــه وجــود آورد. نکتــه قابــل تامــل در این حوزه 
تــداوم وضــع  ایــن بحــران در صــورت  تشــدید 

موجود در سال  های آینده است.
بــر همین اســاس یکــی از راهکارهایی که 
بحــران در  ایــن  از  زمینــه جلوگیــری  می توانــد 
ســال  های آتــی را به وجود بیــاورد، از بین بردن 
وابستگی صنعت برق به گاز طبیعی و استفاده 
از ســایر منابع انرژی نظیر، انرژی اتمی، انرژی 

ذغال سنگ و منابع تجدیدپذیر است.
در اوضاعــی کــه وابســتگی صنعــت برق به 
منابع گاز طبیعی کاهش یابد، کمبود این انرژی 
تاثیر کمتری بر تولید برق گذاشته و قطعی برق 
به وجود نمی آید. همین مسئله می تواند منتهی 
به مصرف نشدن سوخت مایع بر ای تولید برق 
شده و به دنبال آن یکی از دالیل آلودگی هوا در 

فصل سرد منتفی شود.
از طرفــی کاهــش وابســتگی صنعــت برق 
بــه گاز می توانــد منابعــی را آزاد کرده و مســئله 
قطعــی گاز نیــز تــا حــد قابــل قبولی حل شــود، 
زیــرا بنابــر اطاعــات شــرکت ملــی گاز، بیش از 
۳۰ درصــد گاز کشــور بــرای تولیــد بــرق مصرف 

می شود.

نیروگاهاتمیسبدتولیدبرق
کشوررامتنوعمیکند

در ایــن راســتا توســعه نیروگاه هــای اتمی 
یکــی از بهتریــن راهکارهــای کاهــش وابســتگی 
تولیــد بــرق از گاز طبیعی اســت. این واحدهای 
بــرق را در  نیروگاهــی می توانــد زمینــه شــبکه 
دست گرفته و بدون استفاده از گاز برق تولید 

کند.
با توجه به مجموع نقاط مثبت بیان شده 
پیرامــون کاهش وابســتگی صنعــت برق به گاز 
طبیعــی بــا ســاخت واحدهــای نیروگاهــی، در 
کمــال تعجــب این مســئله در اولویــت متولیان 

صنعت انرژی کشور قرار نمی گیرد.
در حال حاضر کمتر از یک درصد از شبکه 
برق کشــور در قالب یک واحد تولیدی نیروگاه 
اتمی بوشــهر از منبع هسته ای تامین می شود. 
یکــی از دالیلــی کــه بــه صــورت مکــرر به عنــوان 
دلیــل ســاخته نشــدن واحدهای نیــروگاه اتمی 
شناخته می شود، مسئله هزینه سرمایه گذاری 

این واحدها است.
هزینــه  گرفتــن،  نظــر  در  بــا  البتــه 
هزینــه  و  عملیاتــی  هزینــه  ســرمایه گذاری، 
دنیــا  بــرق  ارزان تریــن  اتمــی  بــرق  ســوخت، 
اســت. در ایــن رابطــه، عســکر سرمســت، یکی 
از کارشناســان حــوزه انرژی، بیــان می کند:» بر 
اســاس گزارش هــای هزینه همتراز شــده تولید 

برق آژانس بین المللی انرژی، گران ترین قیمت 
تمام شده تولید برق هسته ای با احتساب نرخ 
تنزیل ۳ درصد از ارزان ترین قیمت تمام شــده 

نیروگاه های سیکل ترکیبی ارزان تر است.«
بــا وجــود ایــن تنها هزینــه ســرمایه گذاری 
واحدهــای نیــروگاه اتمــی بیشــتر از واحدهــای 
نیروگاهی گازی اســت و بســته به نیروگاه های 

مختلف این نسبت به ۴ برابر می رسد.

صرفهجویی8۰میلیونبشکه
نفتازسوینیروگاهاتمی

بوشهردر۱۰سال
بیــان مســئله هزینه باالی ســرمایه گذاری 
در واحدهــای نیروگاهــی اتمــی به هیــچ عنوان 
دلیــل محکمــه پســند و دقیــق بــرای تــرک فعل 
واحدهــای  ایــن  توســعه  در  گرفتــه  صــورت 
بــر  عــاوه  زیــرا  نمی شــود.  تلقــی  نیروگاهــی 
اینکــه در مجمــوع هزینه هــا بــرق اتمــی یکــی از 
ارزان تریــن برق هــای دنیــا اســت. ایــن نیــروگاه 
در  می توانــد  ســوخت  صرفه جویــی  محــل  از 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن هزینه ســرمایه گذاری 

خود را بازپرداخت کند.
براســاس اطاعات ارائه شده در آمارنامه 
ماهانه شــرکت مادر تخصصی تولید و توســعه 
انــرژی اتمــی ایــران، تولیــد بــرق توســط انــرژی 
هســته ای در این نیروگاه در ســال های فعالیت 
منتهــی بــه صرفه جویــی قابــل توجــه ســوخت 

شده است.
فعالیــت  ســال های  در  راســتا  ایــن  در 
آزمایشــی این نیروگاه در بین ســال های ۱۳۹۰ 
تــا ســال ۱۳۹۲، تولیــد بــرق هســته ای زمینــه 
میلیــون   ۳.۴ معــادل  انــرژی  نشــدن  مصــرف 
بشــکه نفــت شــده اســت. ایــن آمــار در ســال 
۱۳۹۲ بــا آغــاز فعالیــت رســمی این نیــروگاه به 
۷.۲ میلیون بشکه نفت رسیده و سال به سال 
رشد کرده است. در بازه زمانی فعالیت حداکثر 
نیــروگاه اتمــی بوشــهر در ســال ۱۳۹6 و ســال 
۱۳۹۷، بــه ترتیــب زمینــه مصرف نشــدن انرژی 
فسیلی معادل ۱۱.۷ و ۱۱.۴ میلیون بشکه نفت 

را به وجود آورد.
در مجموع سال های فعالیت نیروگاه اتمی 

بوشهر، تنها واحد تولید برق هسته ای در کشور 
معــادل  فســیلی  انــرژی  نشــدن  مصــرف  زمینــه 

۷۹.۲ میلیون بشکه نفت را مهیا کرده است.
بــر همین اســاس بــا توجه بــه قیمت های 
میانگیــن ســاالنه نفــت از ســال ۱۳۹۰ تــا ســال 
فســیلی  انــرژی  دالری  ارزش  میــزان   ،۱۴۰۰
استفاده نشده توسط نیروگاه اتمی بوشهر در 
۱۰ ســال فعالیــت ایــن نیــروگاه نزدیــک به ۵.۲ 

میلیارد دالر برآورد می شود.

هزینهسرمایهگذارینیروگاه
اتمیبوشهر7سالهازمحل
صرفهجوییانرژیفسیلی

تامینشد
رســمی  غیــر  گزارش هــای  بــه  توجــه  بــا 
موجــود، ســاخت نیــروگاه ۱۰۰۰ مگاواتــی اتمــی 
ماننــد نیــروگاه بوشــهر نزدیــک بــه ۴ میلیــارد 
دالر هزینه در بر داشــته اســت. بر این اســاس 
تنهــا از محــل انــرژی فســیلی اســتفاده نشــده 
معــادل نفــت خام، ایــن واحــد نیروگاهی کمتر 
از ۷ ســال از شــروع فعالیــت فعالیــت رســمی 
هزینــه ســرمایه گذاری خــود را جبــران کــرده و 
در حــال حاضــر بــا کســر ۴ میلیــارد دالر هزینه 
درآمــد  ایجــاد  زمینــه  تاکنــون  ســرمایه گذاری 
انــرژی  صــادرات  محــل  از  دالری  میلیــارد   ۱.۲
صرفه جویــی شــده را بــرای کشــور بــه ارمغــان 

آورده است.
ایــن نیروگاه در حالی هــم اکنون فعالیت 
می کند که هزینه تولید برق عملیاتی آن بسیار 
کمتــر از هــر واحــد نیروگاهــی دیگــر اســت و 
هزینه تامین سوخت اتمی نیز کسری از هزینه 
نیروگاه هــای  در  اســتفاده  مــورد  طبیعــی  گاز 

حرارتی است.
بــا توجــه بــه مــوارد بیــان شــده ســاخت 
واحدهای نیروگاهی اتمی می تواند پازل انرژی 
کشــور را تغییــر داده و بــه نقطه عطفی در این 
حــوزه تبدیــل شــود. بنابرایــن هیچ بهانــه ای در 
این مسیر مبنای کارشناسی ندارد و در صورت 
بی توجهی به این موضوع، هزینه های بســیاری 
در سال های آتی به کشور تحمیل خواهد شد.

شــورای مجلــس پژوهشهــای مرکــز
صنعــت، و شــرب مصــارف اســامی،بازتخصیص
و کشــاورزی بخــش مصــارف کاهــش و نکاشــت
افزایــشبهــرهوری،ممنوعیــتکشــتمحصــوالت
کشاورزیبانیازآبیباالدرحوضهزایندهرود،تأمین
خســارتتأمینخسارتکشاورزانراازراهکارهای

عبورحوضهآبریززایندهرودازبحرانذکرکرد.
مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای اســامی 
در پژوهشــی بحــران کــم آبــی بــا  تأکیــد بــر حوضه 

آبریز زاینده رود را بررسی کرد.
خشکســالی  بــر  تاکیــد  بــا  گــزارش  ایــن  در 
شــدید و کاهش حدود ۴۰ درصدی منابع آب ســد 
ابــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹و همچنیــن  زاینــده رود در ســال 
ســازمان  توســط  خشکســالی  تــداوم  پیش بینــی 

هواشناســی کشور،آمده اســت که وضع مساعدی 
از نظر تأمین منابع آب برای این سد در سال آبی 

۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ متصور نیست.
 بــر اســاس ایــن گــزارش بــا توجــه بــه آمــار 
ارائــه شــده از ســوی وزارت نیرو تــا ۷ آبانماه ۱۴۰۰ 
، هرچنــد ورودی ســد زاینــده رود نســبت بــه ســال 
گذشــته تــا همیــن روز، 8 درصــد بیشــتر بــوده امــا 
میــزان حجــم آب موجــود در مخــزن ســد کمتــر از 
۱۷۰ میلیون مترمکعب بوده که معادل کمتر از  ۱۵ 

درصد حجم مخزن است.
آمــده  گــزارش  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در   
اســت: طی دهه های گذشته، مداخات توسعه ای 
گسترده ای در این رودخانه شکل گرفته که شامل 
بارگــذاری مصــارف  و  پروژه هــای ســازهای  اجــرای 

جدیــد در بخش هــای کشــاورزی )بیــش از 6 برابر( 
شرب و صنعت است.

مرکــز پژوهشــهای مجلــس اضافــه کــرد: ایــن 
رودخانــه از گذشــته نیــز بــا دوره هــای خشکســالی 
روبه رو شــده بااین حال مداخات گســترده صورت 
گرفته ســبب شــده تا در دهه هــای اخیر کمبود آب 
به خشکی مستمر بستر رودخانه و تاالب گاوخونی 
آب  تأمیــن  بــر مشــکات  عــاوه   کــه  شــود  منجــر 
ذینفعان به  خصوص کشــاورزان، به ایجاد مســائل 
زیســتی  محیــط  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  گســترده 
منجــر شــده اســت. در ادامــه ایــن گــزارش تاکیــد 
شده است: در حال حاضر، عمده ترین چالش های 
حوضه آبریز زاینده رود شامل بروز خشکسالی های 
متعــدد، مشــکات در تأمیــن آب شــرب جمعیتــی 

در حــدود 6 میلیــون نفــر در اســتان های اصفهــان 
و یــزد، مســئله تأمیــن آب مــورد نیــاز صنایــع که به  
شــدت رونــد افزایشــی داشــته، عــدم امــکان توزیع 
آب کشــاورزی بــرای اراضــی زراعی اســتان اصفهان 
بــا توجــه بــه حجم ذخیره مخزن ســد زاینــده  رود و 
مصــارف فوق الذکــر و عــدم امــکان تأمیــن نیازهــای 
زیســت محیطــی تــاالب گاوخونــی و تهدیــد تبدیــل 

شدن آن به کانون ایجاد ریزگرد است.
عمده تریــن  از  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
راهکارهــای کوتــاه و میان مــدت موجــود می تــوان 
بــه بازتخصیص مصارف شــرب و صنعت، نکاشــت 
افزایــش  و  بخــش کشــاورزی  کاهــش مصــارف  و 
بهره وری با اعمال الگوی کشــت، ممنوعیت کشت 
محصــوالت کشــاورزی بــا نیــاز آبــی بــاال در حوضه 

زاینــده رود، تأمیــن خســارت کشــاورزان، صاحبــان 
حقابــه و مشــترکان و هماهنگــی کامــل بیــن همــه 

نهادهای ذیربط پرداخت.
ذکــر ایــن نکته ضروری اســت که مشــکات و 
بحران آب به  وجود آمده منحصر به حوضه زاینده  
رود نبــوده بلکــه بیشــتر مناطــق کشــور از جملــه 
ارومیــه،  دریاچــه  بختــگان،  تــاالب  بــزرگ،  کارون 
هیرمند، دشــت مشــهد و خراســان جنوبــی و غیره 
را هرکــدام بــه نوعی درگیر مشــکات فــراوان کرده 
اســت.این مســائل بیانگر آن است که بحران آب، 
بحرانــی فراگیــر بــوده و علت اصلی آن نیز توســعه 
ناپایــدار در ابعــاد مختلف اســت که بایــد برای آنها 
در کنــار راه  حل هــای کوتــاه مــدت بــه راه حل هــای 

بلندمدت و ریشه ای اندیشید.

مدیرعاملراهآهنگفتکهمابهایمیدروو
بخشمعدنبهعنوانشرکایتجاریوراهبردی
بــرایجهــشاقتصــادیکشــورنــگاهمــیکنیمکه
دردوبخــشکلــیتقاضــایبــاروســرمایهگذاری
 درتوســعهخطــوط،لکوموتیــووواگنهــایبــاری

میتوانیمهمکاریموثریداشتهباشیم.
عامــل  هیــأت  رئیــس  فــارس  گــزارش  بــه 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
)ایمیــدرو(  بــا مدیرعامل شــرکت راه آهــن جمهوری 

اسامی ایران دیدار و گفت و گو کرد.
شــهدای  ســاختمان  در  کــه  دیــدار  ایــن  در 
راه آهــن برگــزار شــد دو طــرف در رابطــه با مســائل 

مشترک و توسعه همکاری گفت  وگو کردند.
سید میعاد صالحی در این دیدار گفت: آینده 

کشــور نیازمنــد تفاهم و همکاری بین شــرکت های 
توســعه ای و پیشــران اســت. اگــر موانعــی در حوزه 

مالی یا رگوالتوری وجود دارد باید رفع شود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: یکــی از 
عناصــر مهــم توســعه، حمــل و نقل اســت که طبق 
بند ۲۴ سیاســت های برنامه ششم توسعه اباغی 
مقــام معظــم رهبری، اولویت بــا حمل و نقل ریلی 
اســت امــا بــه ایــن موضــوع توجــه نشــده اســت. 
همچنیــن در مــاده ۲۵ ایــن سیاســت ها بــر حمــل 

ریلی بار و توسعه ترانزیت توجه شده است.
صالحــی ضمن تأکید بر بــاور خود در خصوص 
نقــش بی بدیــل راه آهــن در جهش اقتصادی کشــور 
ادامــه داد: حمــل و نقل ریلــی، عنصر اقتدار انقاب 
اســامی اســت. ایران در موقعیت خاص جغرافیایی 

قــرار دارد و بهترین مســیر ترانزیتــی از ایران خواهد 
بــود و مــی توانــد آورده زیــادی برای انقاب و کشــور 
داشــته باشــد، امروز مزیت کشــور دیگر تولید نفت 
خام نیســت بلکه در کنار نفت و گاز و پتروشــیمی، 
بخش معدن و حمل و نقل به خصوص حوزه ریلی، 

مزیت های بسیار و آورده باالیی برای کشور دارند.
مدیرعامــل راه آهن با مرور حمایت های جدی 
وزیر راه و شهرسازی از حمل و نقل ریلی و دستور 
اخیــر وی مبنــی بــر لــزوم راهبــری پروژه هــای ریلی 
توســط راه آهــن افــزود: بــرای دســت یافتــن به این 
مهــم بایــد از اختیاراتــی که در حوزه سیاســتگذاری 
داریــم اســتفاده کنیم تــا بتوانیم حمل و نقل ریلی 
را در کشــور متحول کنیم، در این راســتا از صنایع 
مختلــف و بخــش خصوصــی نیــز حمایــت می کنیم 

تــا در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری و فعالیــت کننــد. 
مــا بــه ایمیــدرو و بخــش معدن بــه عنوان شــرکای 
تجــاری و راهبــردی بــرای جهــش اقتصــادی کشــور 
نــگاه مــی کنیــم کــه در دو بخــش کلی تقاضــای بار 
و ســرمایه گذاری در توســعه خطــوط، لکوموتیــو و 
واگن های باری می توانیم با هم همکاری موثرتری 

داشته باشیم.
در ادامــه ایــن دیــدار، وجیــه هللا جعفــری  بــر 
نقــش راه آهــن در توســعه اقتصــادی کشــور تاکید 
کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در برخــی مــوارد، 
ظرفیــت پاییــن حمــل و نقــل و لجســتیک، گلــوگاه 
و محــدود کننــده تولیــد در برخــی صنایــع معدنــی 
اســت، هــر کمکی از دســت ایمیــدرو بربیاید انجام 
مــی دهد و آمــاده همکاری جهــت افزایش ظرفیت 

حمــل و نقــل ریلــی اســت و در حقیقــت کمــک بــه 
ارتقای حمل و نقل ریلی، تاش در راستای ارتقای 

صنایع معدنی کشور است.
جعفری تاکید کرد: نگاه ما جزیره ای نیســت و 
عاقمند به رشــد کشــور در همه حوزه های مرتبط و 
مورد نیاز هســتیم، ما آماده ســرمایه گذاری و تأمین 
بخشــی از نقدینگی الزم در بخش توســعه خطوط، 
اتصال مراکز بار به شبکه ریلی و لکوموتیو هستیم.

پیشــنهاد  بــه  توجــه  بــا  جلســه  پایــان  در 
مدیرعامــل راه آهن مقرر شــد به منظور بهره مندی 
بهینــه از منابــع، اطلــس توســعه مســیرهای ریلــی 
مرتبــط بــا صنایع معدنی ظرف مــدت یک هفته در 
کارگــروه مشــترک راه آهــن و ایمیدرو تهیه شــود تا 

اقدامات آتی مبتنی بر آن صورت گیرد.

مدیرعاملراهآهن:اطلسبارریلیمعدنیتهیهمیشود

پیشنهاداتمرکزپژوهشهایمجلسبرایعبورحوضهزایندهرودازبحران

سود۱.2میلیارددالریتنهانیروگاهفعال
هستهایکشور

هزینه سرمایه گذاری نیروگاه اتمی بوشهر 7 ساله برگشت
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

یک سپرده و ۳ وام 
قرض الحسنه 

اســت  کــرده  ارائــه  را  جدیــدی  طــرح  مهــر  بانــک 
کــه بــر اســاس آن می توانیــد با یک ســپرده ســه بــار وام 

قرض الحسنه دریافت  کنید.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک مهر، با توجه به نرخ 
تــورم و وضــع معیشــتی 
و اقتصــادی مــردم، ایــن 
بانــک طــرح »۳ در یک« 
را ارائه کرده که شــخص 
ســه  می ســازد  قــادر  را 
قرض الحســنه  وام  بــار 

دریافت کند.
طــرح  ایــن  در 
به واســطه  متقاضیــان 
تودیــع مبلغــی در چارچــوب ســپرده بانکــداری اجتماعــی 
شعب می توانند از ۳فقره تسهیالت بانک مطابق شرایط 
و ضوابط مربوطه بهره مند شــوند. تســهیالت اول معادل 
مبلــغ واریزی شــخص به صندوق اجتماعــی بانک خواهد 
بود. تسهیالت دوم که همزمان با تسهیالت اول پرداخت 
می شود، معادل ۵۰درصد مبلغ واریزی شخص و حداکثر 
۵۰۰میلیون ریال اســت که به صاحب ســپرده یا بســتگان 
درجــه یــک او تعلــق می گیــرد. بعد از تســویه این دو وام و 
با احتســاب امتیاز حاصل از بازگشــت اقســاط تســهیالت 
بانکداری اجتماعی، وام سوم نیز تا سقف مجاز بانک به 
صاحــب ســپرده یــا افراد معرفی شــده از طــرف او پرداخت 
می شــود. کارمــزد تســهیالت اول تنها یک درصد در ســال 
است. تسهیالت مرحله دوم نیز از محل منابع بانک و با 

کارمزد ۴درصد در سال پرداخت می شود.
تســهیالت  از  یــک  هــر  اقســاط  بازپرداخــت  مــدت 
مســتمر  به صــورت  ۶۰مــاه،  حداکثــر  دوم  و  اول  مرحلــه 
متوالــی ماهانــه اســت. در رابطــه بــا تســهیالت ســوم نیز 
الزم است بدانید که این تسهیالت بسته به میزان امتیاز 
میانگین کســب شــده مشتری و با کارمزد ۴درصد و مدت 

بازپرداخت حداکثر ۶۰ماه پرداخت می شود.

انعقاد قرارداد همکاری 
بانک تجارت و اتحادیه 

تعاونی مصرف فرهنگیان
اتحادیــه  و  تجــارت  بانــک  همــکاری  قــرارداد 
شــرکت های تعاونــی مصــرف فرهنگیــان ایــران )اتمــا( بــا 
هــدف افزایش قدرت خرید معلمان فرهیخته کشــور به 

امضا رسید.
به گــزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، بر اســاس 
بــه  کــه  قــرارداد  ایــن 
از  ســه جانبه  صــورت 
تجــارت،  بانــک  ســوی 
تعاونی هــای  اتحادیــه 
مصرف فرهنگیــان ایران 
)اتمــا( و شــرکت تجــارت 
الکترونیــک فرهنگیــان )زیرمجموعه و عامــل اجرایی اتما( 
تنظیم و به امضای پارساتبار رئیس اداره بانکداری خرد و 
جلیلیان مدیرعامل اتحادیه رســید، تســهیالت خرید کاال 
بــا نــرخ 18درصــد و بــا دوره زمانــی 2۴ماهه بــه فرهنگیان 

عضو این اتحادیه پرداخت می شود.

مرکز نوآوری بانک 
ایران زمین، دانش بنیان شد

بانــک  بــه  وابســته  ایران زمیــن،  نــوآوری  مرکــز 
و  حمایــت  جمــع آوری،  پایــگاه  عنــوان  بــه  ایران زمیــن، 
مشارکت از طرح ها و ایده های خالقانه کسب و کارهای 
نوپــا و نــوآور، موفــق بــه دریافــت ســطح 2دانش بنیانــی 
و  شــرکت ها  تشــخیص  و  ارزیابــی  کارگــروه  ســوی  از 
مؤسســات دانش بنیــان 
معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
مرکــز  ایران زمیــن، 
بــا  ایران زمیــن،  نــوآوری 
بــه امکانــات ســایر  اتــکا 
بــا  و  تابعــه  شــرکت های 
شناخت نیازهای ضروری جامعه، به عنوان شتاب دهنده، 
مرکــزی را در زمینه هــای: فین تــک، بالکچین، گردشــگری، 
ســالمت و انرژی، حمل و نقل و شــهر هوشمند، خدمات 
حمایتــی  و  هدایــت  توانمندســازی،  آموزشــی،  متنــوع 
خــود را در قالــب طرح هــای پیش شــتابدهی، شــتابدهی، 
ســرمایه گذاری و ارزشــگذاری کســب و کارهــا، بــا امــکان 
اســتفاده از فضای کار اشــتراکی و مشــاوره های تخصصی 

برای کسب و کارهای نوپا و نوآور فراهم کرده است.

شرکت بیمه ایران معین در 
رویداد کیش اینوکس 2021

بیمــه  بــازار  راهبــر  به عنــوان  ایران معیــن  بیمــه 
در  کشــور،  آزاد  مناطــق 
نمایشــگاه  ســیزدهمین 
فرصت هــای  معرفــی 
کشــور  ســرمایه گذاری 
نمایشــگاه  هشــتمین  و 
بین المللی بورس، بانک، 
بیمــه و خصوصی ســازی، 

حضور می یابد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی بیمــه ایران معیــن، ایــن نمایشــگاه پــس از 
وقفه دوساله به دلیل شیوع ویروس کرونا، 8تا 11آذر در 

جزیره کیش برگزار می شود. 

مدیرعامل: سوددهی 
پست بانک بیشتر از مجموع 

4 بانک بزرگ دولتی است
اداری  شــورای  در جلســه  پســت بانک  مدیرعامــل 
مدیریت شــعب پســت بانک استان بوشــهر با بیان اینکه 

ســوددهی  بــا  بانــک 
پشــت  حــال  در  موثــر 
بانک هــای  سرگذاشــتن 
اســت،  کشــور  بــزرگ 
اکنــون  کــه  گفــت 
از  باالتــر  پســت بانک 
مجموع سوددهی چهار 
بانــک بــزرگ دولتی قرار 
و  توفیــق  ایــن  کــه  دارد 

دســتاورد حاصل برنامه ریــزی و حرکت کارکنان بانک در 
مسیر پیشرفت است.

پســت بانک،  روابط عمومــی  کل  اداره  گــزارش  بــه 
بهــزاد شــیری، در ادامــه بــا بیان اینکــه امــروز منابع بانک 
از 7۰هــزار میلیــارد ریال در ســال 98بــه ۳۶۰هزار میلیارد 
ریــال افزایــش یافتــه و ســهام پســت بانک نیــز رشــد قابل 
توجهــی داشــته اســت، تصریــح کــرد: در دیــداری که چند 
روز گذشته با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتم، ضمن 
ارائه عملکرد پســت بانک در دو ســال گذشــته، از اهتمام 
و عملکــرد کارکنــان بانک نیز گزارشــی ارائه دادم که مورد 

استقبال وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
شــیری بــا تاکیــد بر اینکــه باجه هــای بانکی روســتایی 
نقش موثری در پیشبرد اهداف و شاخص های بانک دارند، 
ادامه داد: اغلب خدماتی که در شعب ارائه می شود اکنون 
در باجه های بانکی روستایی نیز در دسترس مشتریان قرار 
دارد و این تحول در ارائه خدمات، نشانه پیشرفت، همراه 

با برنامه ریزی در بانک است.

 انعقاد قرارداد بانک

توسعه تعاون با وزارت 
میراث فرهنگی

بانــک توســعه تعــاون بــا وزارت میــراث فرهنگــی، 
بــرای  عاملیــت  قــرارداد  دســتی،  صنایــع  و  گردشــگری 
پرداخت 7500میلیارد ریال تســهیالت به فعاالن بخش 

گردشگری منعقد کرد.
تعــاون،  توســعه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
سیدباقر فتاحی، رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 

در جلسه انعقاد قرارداد 
عاملیت با وزارت میراث 
و  گردشــگری  فرهنگــی، 
صنایع دســتی بــا حضور 
معــاون  اوحــدی  ســعید 
و  مدیریــت  توســعه 
منابــع وزارتخانــه اظهــار 
پرداخــت  برنامــه  کــرد: 
ریــال  7۵۰۰میلیــارد 

تســهیالت بــرای تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام بخش هــای 
گردشــگری و بوم گــردی بــا انعقاد این قــرارداد عاملیت در 

دستور کار قرار می گیرد.
او بــا بیــان ایــن مطلــب که ایــن تســهیالت یارانه دار 
اســت و در مناطــق کمتــر توســعه یافته بــا نــرخ 1۰درصد و 
در مناطــق برخــوردار با نرخ 1۴درصد قابل پرداخت اســت 
خاطرنشــان کــرد: بازپرداخت این تســهیالت نیز همراه با 
دو ســال تنفس اســت و پس از آن بازپرداخت به صورت 

پنج ساله قابل انجام است.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطرنشان 
کرد: تبصره 18قانون بودجه 1۴۰۰حائز ظرفیت هایی برای 
تامین مالی بانکی طرح های اقتصادی است که به محض 
نهایی شــدن تدوین دستورالعمل آن، بانک توسعه تعاون 
بــه عنــوان پیشــروترین بانک در نظام بانکــی، این قرارداد 
را در بخــش گردشــگری بــا وزارتخانــه تخصصــی بــه امضا 

رسانده است.
ارکان  فیمابیــن  زیــادی  هماهنگــی  گفــت:  فتاحــی 
اعتبــاری بانــک توســعه تعــاون بــا همــکاران وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی وجود دارد و اکنون 
بــاالی 7۰درصــد در  بــا پیشــرفت  ۵8۰پــروژه گردشــگری 
ســطح کشــور شناســایی شــده اســت کــه بــا اعطــای ایــن 
تســهیالت، پروژه هــا بــه مرحله بهره برداری خواهد رســید 

و اشتغال مناسبی نیز در این بخش ایجاد خواهد شد.

احداث ۳49 هکتار گلخانه 
با حمایت بانک کشاورزی 

در 8 ماهه سال 1400
بــا حمایت و مشــارکت 14هزار میلیــارد ریالی بانک 
کشاورزی، از ابتدای سال 1400تا پایان آبان در مجموع 

349هکتار گلخانه در کشور احداث شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در 8ماهه 
ابتــدای ســال جــاری 1۴هــزار و ۵۵7میلیــارد ریــال اعتبــار 

۳78۳فقــره  قالــب  در 
ایجــاد  بــرای  تســهیالت 
۳۴9هکتــار  توســعه  و 
کشــت  تاسیســات 
ســوی  از  گلخانــه ای 
شــعب بانــک کشــاورزی 

پرداخت شده است.
ایــن  اســاس  بــر 
گزارش، بانک کشــاورزی 

بــا هــدف مدیریــت منابــع آب و خــاک، افزایــش راندمــان 
نامســاعد،  اقلیم هــای  در  کشــاورزی  توســعه  آبیــاری، 
افزایــش کمــی و کیفی محصــوالت و نهایتــا تامین امنیت 
جــزو  را  گلخانــه ای  تســهیالت  پرداخــت  کشــور،  غذایــی 
زمینــه  ایــن  و در  قــرار داده  اعتبــاری خــود  اولویت هــای 
تعیین شــده ســال  برنامــه  بــه ۵9درصــد  آبــان  پایــان  تــا 

1۴۰۰دست یافته است.

پذیره نویســی  بیمــه،  روز  بــا  همزمــان 
ســهام شــرکت بیمــه زندگــی کاریزمــا به روش 
قیمت ثابت در نماد کاریز از روز شــنبه مورخ 

1400/09/13 انجام خواهد شد.
بــه گــزارش بــازار، هلدینــگ مالــی کاریزما 
در راســتای توســعه خدمات خود و نیازســنجی 
مشتریان اقدام به تاسیس شرکت بیمه کاریزما 
کــرده اســت تا از طریق انجــام عملیات بیمه ای 
نویــن و نوآورانــه و همچنیــن ســرمایه گذاری از 
محــل ســرمایه، ذخایــر و اندوخته هــای فنــی و 
قانونــی کــه در چارچــوب ضوابــط بیمــه مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران اســت بــرای تکمیل و 
بهبود هر چه بیشتر خدمات دهی خود در بازار 

سرمایه گام جدیدی را بردارد.
نظــر  در  کاریزمــا  زندگــی  بیمــه  شــرکت 
دارد ســهام در دســت انتشــار خــود را از طریــق 
شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران در روش 
قیمــت ثابــت وارد پذیره نویســی عمومــی کنــد. 
»کاریــز« بــا هــر ســهم بــه ارزش اســمی هــزار 

ریــال و ســرمایه اولیــه شــرکت به میــزان 2۴۰۰ 
میلیــارد ریــال  کــه معــادل 2۴۰۰ میلیون ســهم 
عــادی یــک هزار ریالی اســت، روز شــنبه مورخ 

1۴۰۰/۰9/1۳ پذیره نویسی خواهد شد.
میــزان ســرمایه اولیه شــرکت بیمــه زندگی 
کاریزمــا، 1۶8میلیارد تومان اســت که موسســان 
متعهــد بــه پرداخــت آن هســتند از ایــن میــزان 
کل  ۵۰درصــد  معــادل  کــه  تومــان  8۴میلیــارد 
موسســان  ســوی  از  اســت  شــرکت  ســرمایه 
شــرکت پرداخت شــده است. شــرکت متعهد به 
پذیره نویســی 72 میلیــارد تومان بــود که  معادل 
۳۰درصــد کل ســرمایه آن اســت. میــزان تادیــه 
تعــداد  اســت.  پذیره نویســی۵۰درصد  ایــن  در 
ســهام قابل پذیره نویســی نیز72۰میلیون ســهم 
بــود کــه پذیره نویســی آن از روز شــنبه 1۳آذر به 
مــدت 1۵روز انجــام خواهد شــد. پذیره نویســان 
می توانند مبلغ ۵۰۰ ریال که معادل ۵۰ درصد 
ارزش اسمی سهم است را پرداخت کرده و در 
پذیره نویسی بیمه زندگی کاریزما شرکت کنند. 

بــا توجــه بــه تادیــه ۵۰درصــدی، پذیره نویســان 
متعهد خواهند شد که مابقی ارزش اسمی هر 
سهم که مبلغ ۵۰۰ریال به ازای هر سهم است 

را حداکثر ظرف مدت 2 سال پرداخت کنند. 
مــورد  ســهام  تعــداد  حداکثــر  و  حداقــل 
پذیره نویسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در 
مدت پذیره نویسی از حداقل یک سهم تا حداکثر 
۵۰هزار ســهم اســت که در بازار ســوم فرابورس 
پذیره نویسی خواهد شد. متعهدان پذیره نویسی 
»کاریز« نیز شرکت های سرمایه گذاری توسعه و 
تجارت، گروه خدمات بازار ســرمایه ســهم آشنا، 
شــرکت تامیــن ســرمایه بانــک ملــت و  شــرکت 

تامین سرمایه کاردان هستند.
عباس اســالمی، نماینده هیات موسس و 
مدیرعامل انتخابی شرکت بیمه زندگی کاریزما 
درباره پذیره نویســی  »کاریز« گفت: »شــرکت 
بیمــه زندگــی کاریزمــا همزمــان بــا روز صنعــت 
بیمه پذیره نویســی خواهد رســید. بیمه کاریزما 
در خصــوص بیمه هــای زندگــی فعالیت خواهد 

کــرد. ایــن نــوع بیمــه از محصــوالت و خدمــات 
نوآورانــه ای برخــوردار خواهد بــود. بیمه زندگی 
کاریزمــا در نظــر دارد بــرای توســعه خدمــات به 
بیمه گذار از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرده 
و بیمــه زندگــی کاریزمــا را بــه زودی بــه خانواده 
صنعــت بیمه وارد کنــد. امیدواریم بیمه زندگی 
کاریزمــا در جهــت توســعه بیمه هــای زندگی در 
کنار ســایر شــرکت های صنعت گام های بلندی 
بــردارد و بــه افزایش ســهم بیمه های زندگی در 

بازار سرمایه کمک کند.«
مدیرعامــل شــرکت بیمــه زندگــی کاریزمــا 
دربــاره پیش بینــی شــروع بــه کار شــرکت بیمه 
زندگــی کاریزمــا اعالم کــرد: »با توجه بــه اینکه 
پیش بینی می شــود تشــریفات معرفــی اعضای 
هیــات مدیــره و اخذ تاییدیه تا اســفند امســال 
ســال1۴۰1  اوایــل  از  امیدواریــم  شــود،  انجــام 
فعالیــت عملیات بیمه ای شــرکت بیمــه کاریزما  
آغــاز و هلدینــگ کاریزمــا بتوانــد در ایــن زمینــه 
خدمات مورد نظر خود را به بازار ارائه دهد.«

بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر 
تهــران، بــا وجــودی کــه طــالی کهنــه و دســت 
دوم هیــچ گونــه اجرتــی ندارنــد امــا خیلــی از 
فروشندگان با فروش آن 10 درصد از خریدار 
ســود مــی گیرند کــه ایــن کارغیرقانونی اســت 
زیــرا ایــن نــوع طالهــا فقــط بایــد بــه نــرخ روز 

فروخته شود.
به گزارش بازار، خریداران طال معموال در 
زمــان کاهــش قیمــت ایــن کاال و یــا در مواقعی 
کــه طال بر مدار رشــد قرار مــی گیرد برای حفظ 
ارزش ســرمایه و یا کســب سود اقدام به خرید 
طــال مــی کننــد. آنهــا نــه بــرای زینت بلکــه برای 
خریــداری  را  طالیــی  معمــوال  ســرمایه گذاری، 
می کننــد کــه در خانــه نگــه دارنــد و در زمــان 
کــه  آنجایــی  از  حــال  بفروشــند.  را  آن  گرانــی 
خریــد طــالی نــو ســود، ارزش افــزوده مالیــات 
و... دارد، بنابرایــن خریــداران برای ســودآوری، 
طالیی را انتخاب می کنند که معموال شکسته، 
کهنه و یا دســت دوم اســت تا بابت آن هزینه 
کمتری بپردازند اما خیلی از فروشندگان طال با 
سوء اســتفاده از ناآگاهی مــردم، طالهای کهنه 
را با 1۰ درصد ســود به خریداران می فروشــند و 
بر سر آنها هم منت می گذارند درحالی که این 
کار غیــر قانونی اســت و فروشــنده طالی کهنه 
یــا دســت دوم فقــط بایــد بــه قیمــت روز طال را 
به خریدار بفروشــد و هیچ ســودی را بابت این 

معامله از مشتری دریافت نکند.

فروش طالی آب شده باید با درصدی سود 
انجام شود؛ اما طالی کهنه نه

طــال  فــروش  نحــوه  ازچگونگــی  بررســی 
مطابــق با ضوابط و مقــررات اتحادیه، حاکی از 
آن اســت که فروش طال معموال به چند شــکل 
صــورت می گیــرد، اول اینکــه چنانچــه خریــدار 
باشــد،  نــو(  )طــالی  طــال  خواهــان مصنوعــات 
فروشــنده عــالوه بــر لحــاظ قیمــت روز طــالی 
اتحادیــه، اجــرت و ارزش افــزوده مشــخص و 
معیــن را در فــروش محاســبه و آن را بــا فاکتور 

به خریدار می فروشد.
آب شــده  طــالی  فــروش  دیگــر  موضــوع 
اســت کــه فلــز طــال قبــال توســط طالفــروش به 
اشــکال نامنظــم و یــا معمــوال بصــورت قالبــی 
در اوزان مختلــف ذوب و خریــداران بــا هــدف 
ســرمایه گذاری آن را می خرنــد کــه البته فروش 
ایــن نــوع طــال باید بــا کد واحــد صنفــی، میزان 
وزن همچنین فاکتور خرید همراه باشد. با این 
وجود فروشــنده با درصدی باالتر از قیمت روز 
آن را به خریدار می فروشــد که این چند درصد 

قانونی است.
نوع سوم فروش طال، همان فروش طالی 
کهنه و دست دوم است که فروشنده نباید هیچ 
نوع اجرتی را از خریدار دریافت کند و فقط باید 

به قیمت روز و بدون سود آن را بفروشند.
در زمان نوسان قیمت طال بازار خرید طالی 

کهنه ارزان گرم می شود

رئیــس  ولــی،  آیــت محمــد  بــاره  ایــن  در 
بــا  گفتگــو  در  تهــران  جواهــر  و  طــال  اتحادیــه 
»بــازار« بــا بیــان اینکه زمانی که طال با نوســان 
قیمــت دربــازار مواجه می شــود، معمــوال تقاضا 
بــرای خریــد مصنوعــات طال کم و خریــداران به 
ســمت خرید طالی آب شــده یا خرید سکه روی 
می آورند گفت: مدتی اســت که طال و ســکه در 
بــازار بــا افــت وخیز قیمت همراه شــده اســت، 
ایــن نوســان قیمــت ناشــی از تغییر نــرخ ارز در 
بــازار داخلــی و بی ثباتــی قیمــت آن همچنیــن 
نوســانی کــه در نــرخ اونس جهانی وجــود دارد 
بــوده اســت کــه تاثیــر خــود را بــر روی بــازار بــه 

جای می گذارد.
او با بیان اینکه امیدواریم بازار ارز، ســکه 
و طــال بــه آرامــش برســد تــا خریــداران بــدون 
هیجــان و بــا خاطــری آســود اقــدام بــه خریــد 
مصنوعــات طــال اقــدام کننــد افــزود: خرید طال 
این روزها در مقایســه با ماه گذشــته کم شــده 
اســت، دلیــل آن این اســت که خریــداران طال، 
نمی  خواهنــد طــالی نــو کــه قیمــت باالیــی دارد 
را خریــداری کننــد در چنیــن مواقعــی بــا خریــد 
طالی آب شــده و کهنه درصدد کســب ســود از 
ســرمایه گذاری های خود هستند، چرا که خرید 
طــالی آب شــده اجــرت چندانی نــدارد از طرفی 
نیز طالی کهنه بدون اجرت اســت اما خیلی از 
طالفروشان با آنکه می دانند طالی کهنه اجرت 
نــدارد بــا فــروش طــالی کهنــه و دســت دوم از 

خریداران سود می گیرند که این کار غیرقانونی 
است.

اتحادیه طال در صدد حذف معامالت طالی 
کهنه و دست دوم

تهــران  جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رئیــس 
واحدهــای  کــه  طالیــی  کــرد:  خاطرنشــان 
از فروشــنده مــی خرنــد و آن را  طالفروشــی 
بــرای طــالی آب شــده ذوب می کننــد، فــروش 
ایــن نــوع طال معموال باید با چند درصد ســود 
همــراه شــود چــرا کــه همان طال قبــل از ذوب 
دارای جرم و یا رسوباتی است که ذوب کننده 
طال آن ناخاصی را می گیرد و وزن آن درصدی 
کاهشــی می شــود در چنیــن زمانــی اســت کــه 
چنــد  ســود  بــا  بایــد  آب شــده  طــالی  فــروش 

درصدی انجام شود.
افــزود:  ادامــه  در  طــال  بــازار  فعــال  ایــن 
اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران درصدد اســت تا 
بــا هماهنگــی وزارت صمــت به طور کلــی داد و 
ســتد طــالی کهنــه را در معامــالت حــذف کنــد 
زیــرا اخــذ ســود 1۰ درصــدی از خریــداران طالی 
کهنه و دســت دوم که توســط برخی واحدهای 
طالفروشــی صــورت می گیــرد اشــتباه اســت و 
خیلــی از خریــداران متوجه آن نمی شــوند، این 
در حالــی اســت که فروشــنده طــالی کهنه باید 
آن را بــدون اجــرت و بــه قیمــت روز بــه خریدار 
بفروشد و اخذ سود 1۰ درصدی از خریدار غیر 

قانونی است.

به گفته یک کارشــناس اقتصادی و فعال 
بــرای  بخــش مســکن، فقــدان اعتبــارات الزم 
پرداخت تسهیالت، بهانه جدید بانک ها است.

ســهیل عرفانــی بــا بیــان اینکه تســهیالت 
مســکن برای مردم دشــوار بود اما دشوارتر نیز 
شــده اســت، به بــازار گفت: برعکــس اظهارات 
مســئوالن دربــاره مســکن و وام بــه جوانــان که 
رونق مســکن را برایشــان به دنبــال می آورد در 
حقیقت شاهد هستیم که در نخستین مرحله 
یعنی پرداخت تســهیالت به جوانان، با مشکل 

روبه رو شده  ایم.
او بــا بیــان اینکــه چــراغ اول مشــکالت و 
معضالت برای مسکن جوانان را بانک ها با نبود 
پرداخت تســهیالت روشــن کرده اند، تاکید کرد: 

بانک ها امروز به بهانه فقدان اعتبارات و داشتن 
منابــع از پرداخــت تســهیالت ســر بــاز می زنند و 

مسئوالن باید به این امر رسیدگی کنند.
ایــن کارشــناس بخــش مســکن بــا بیــان 
کــه  هســتند  معتقــد  احتمــاال  بانک هــا  اینکــه 
وام هــای مســکن دراز مــدت و کم بهره هســتند 
و برایشــان صرفــه اقتصادی نــدارد در حالی که 
مثــال می تواننــد 2۰۰ میلیــون تومــان وام را بــا 
ســود 22 درصد به یک کاســب بدهند چرا باید 
آن را ســال ها معطل کنند و در نهایت با ســود 
مرکــب هــم 12درصــد ســود بگیرند؟ لــذا از این 

کار سر باز می زنند.
عرفانــی بــا بیــان اینکــه  معــاون وزیــر راه 
ایــن بهانــه که اعتبــار تمامی شــعب بانک ها به 

اتمام رســیده اســت به هیچ عنوان مورد قبول 
نیســت امــا مشــکل اینجــا اســت که مــردم هم 
در ایــن میــان مقصــر نیســتند، ابــراز کــرد: باید 
دولت قبل از اینکه خبر اعطای تسهیالت را به 
جوانان بدهد، مشــکالت خــودش را با بانک ها 
حــل کنــد و ســپس جوانان را به ســوی بانک ها 

روانه سازد.
مــا  بانکــداری  امــروز سیســتم  افــزود:  او 
در واقــع بنــگاه داری اســت و صرفــاً یــک بانــک 
بــه ســود خــودش فکــر می کند نه چیــز دیگری؛ 
نمونــه آن وام هایی اســت که بــه صنایع داده و 

بیشترشان را ورشکست کرده است.
اینکــه  بیــان  بــا  مســکن  کارشــناس  ایــن 
دومیــن معضــل وام مســکن ایــن اســت کــه بــا 

میزانــی کــه در نظر گرفته شــده نمی تــوان خانه 
خریــد، اضافــه کرد: یک جوان فقــط در صورتی 
و  متــری در ســمنان  یــک خانــه 7۵  می توانــد 
شاهرود بخرد که وام مسکن خود را در مقابل 
یک آینه قرار دهد و یا آن را در بانکی خصوصی 
بگــذارد و برابــرش را وام دوم بــردارد تــا شــاید 
بتوانــد مســکنی را در یــک جــای معقــول نــه در 
وســط بیابان هایی که تا مرکز شــهر 1۵کیلومتر 

فاصله دارند، تهیه کند.
رســانه ها شــنبه اعــالم کرده اند کــه  فقط 
1۴2هزار نفر از  یک میلیون و ۶8۵ هزار نفری 
کــه ثبــت نــام کرده انــد وام خــود را گرفته انــد و 
بخشــی از مشــکالت دریافــت نشــدن وام بــه 

همین بانک ها باز می گردد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران مطرح کرد: 
سود غیر قانونی طالفروشان از فروش طالی 

دست دوم

»بانک ها به بهانه فقدان اعتبار تسهیالت نمی دهند«
به گفته یک کارشناس اقتصادی، چراغ اول مشکالت و معضالت برای مسکن جوانان را بانک ها با نپرداختن 

تسهیالت روشن کردند

پذیره نویسی بیمه زندگی کاریزما؛ 13 آذر

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:
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 روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/06 نوبت دوم : 1400/09/07

شناسه آگهی : 1228944

 فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره1400/30
ت دوم(

) نوب

شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد
)سهامی خاص(

شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد1-دستگاه مناقصه گزار:

یاسوج- بلوارمطهری، خیابان راهداران ، پایین تراز اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره 2 شرکت گاز واحد امور پیمانها2-نشانی دستگاه مناقصه گزار:

احداث)تامین تجهیزات،مصالح و اجرای(40000متر شبکه پلی اتیلن با فشار60پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گاز رسانی به حفره های خالی 3-موضوع مناقصه:
PCدر سطح شهرستانهای کهگیلویه،چرام،بهمئی و لنده به روش

119.195.877.215یکصد و نوزده میلیارد و یکصد و نود و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار و دویست و پانزده ریال 4-مبلغ برآورد اولیه:

360 روز تقویمی5- مدت پیمان:

5.959.800.000 پنج میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون و هشتصد هزار ریال که می بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 6-نوع ومبلغ تضمین:
1394/9/27 هیات محترم وزیران وضمائم مربوطه تهیه شود ودرصورت نقدی به حساب شماره 410111974411855 بانک مرکزی واریز گردد.

ساعت 16 مورخ1400/09/11از طریق سامانه ستاد7-آخرین مهلت دریافت اسنادارزیابی:

ساعت 16 مورخ1400/9/27ازطریق سامانه ستاد8-آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی:

به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی)60( راکسب نموده باشند ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( ارسال می گردد.9-نحوه وزمان توزیع اسناد مناقصه :

پس از ارزیابی کیفی اعام می گردد.01-بازگشایی پاکات مناقصه:

مناقصه دربسترسامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( انجام می گردد.11-مکان دریافت وتحویل اسناد:

21-شماره )تلفکس( تماس: دفتر امور پیمانها 7726333470

*دارابودن گواهینامه صاحیت پیمانکاری حداقل  رتبه پنج دررشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز دارای توانایی مالی، ظرفیت آزاد کاری ، تخصص وسابقه کاری مرتبط*

*دراین مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی وفرآیند قیمت متناسب درمناقصات صنعت نفت اجرا می شود*
تذکر مهم : قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

ضمناً آگهی این مناقصه درپایگاه اینترنتی شركت گاز استان كهگیلویه وبویر احمد nigc-kb.ir و پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات   iets.mporg.irقابل مشاهده می باشد

* روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

* نحوه دریافت  اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

انتشار نوبت اول : 09/06/ 1400 نوبت دوم : 1400/09/07 * کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران  

شناسه آگهی: 1227519

آگـهی مناقصـه
برگزاری عمومی دو مرحله ایی به روش معمولی همراه  با ارزیابی کیفی ) تجدید ( شركت ملی نفت ایران

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.

    http://sapp.ir/nidc_pr    www.nidc.ir

TYRES : موضوع مناقصه:      خرید مربوط به شرح ذیل *
 * مشخصات مناقصه :

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/11-00/039-2شرکت ملی حفاری ایران

Indent No.: 01-22-9947001
173,4482000093985000749

   بر اساس کسب حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیارهای موجود در استعام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، روش ارزیابی 
انجام می گردد. 

                      8,673    یورو    مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامات دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر 	
 ) www.sanarate.ir ( بانک مرکزی جمهوری اسامی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا

زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصاحات بعدی آن.	
 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت 	

) IR 350100004001114006376636 ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران) شماره شبا

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

محل تحویل ضمانتنامه
اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات- شماره تماس 341485690 061– 34148580 061

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت
) از تاریخ 1400/09/08 تا تاریخ   1400/09/18(

 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعام های ارزیابی کیفی .) تاریخ1400/10/02(آخرین مهلت تحویل اسناد

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 خارجي كاال- خانم جعفرزاده/ معینی فر – شماره تماس : 06134148601 

ت دوم(
) نوب

اداره تدارکات خارجی کاال

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

آگهی مناقصه عمومی             نوبت اول

                    روز یکشنبه: 7/ 1400/09

* 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 .

 تضمين شركت 

در مناقصه
نحوه دريافت اسناد

آخرين  مهلت 
ارسال پیشنهادات  
توسط فروشندگان

آخرين مهلت دريافت 
اسناد

شماره تقاضا شماره مناقصه
نوع 

مناقصه
موضوع ف

ردی

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعام 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
Akhalifeh@mpc.ir

14 روز پس 
از درج آگهي 

نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  در 
ازاي ارائه معرفي نامه 

شركت

KAS-140117 1400-T-270
مناقصه 
عمومی

 P/F "NAVID SAHAND"SUBMERSIBLE

ELECTROPUMP / MECHANICAL SEAL
1

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعام 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
Snasari@mpc.ir

14 روز پس 
از درج آگهي 

نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  در 
ازاي ارائه معرفي نامه 

شركت

KAS-990508 1400-T-271
مناقصه 
عمومی

 P/F"HIOKI"  POWER QUALITY

ANALYZER MODEL 3196
2

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعام آمادگی 
شرکت در مناقصه به 

آدرس ایمیل
Mmohebifar@mpc.ir 

14 روز پس 
از درج آگهي 

نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  در 
ازاي ارائه معرفي نامه 

شركت

KAS-981410 1400-T-272
تجدید 
مناقصه

 -HOPPER for 50W-5002 AB / PARTS FOR

"K-TRON" LOSS-IN-WEIGHT FEEDER
3

ارائه ضمانت نامه 
بانكي شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعام 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
Akhalifeh@mpc.ir

14 روز پس 
از درج آگهي 

نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي 

نامه شركت

KAS-981401 1400-T-273
تجدید 
مناقصه

طراحي،خريد متريال و ساخت و نصب 
سيستم جارو برقي مركزي درسایت 

ماهشهر
4

حضور همراه اول در نمایشگاه 
کیش اینوکس2021

همراه اول با حضور در نمایشگاه اینوکس 2021 آخرین 
دســتاوردهای خــود را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار 

می دهد. 
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات ســیار 
ایران، سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 
خصوصی سازی موسوم به »کیش اینوکس2021« با حضور 
همــراه اول و 200 ســازمان و مؤسســه دولتــی و خصوصــی از 
روز دوشــنبه 8 آذر 1400 بــه مــدت چهــار روز در جزیــره کیش 
برگزار می شــود.  در این رویداد بزرگ که در مرکز همایش ها 
و نمایشــگاه های کیــش برگزار می شــود، بخش هــای فروش 
ســازمانی، امــور ســهام و شــرکت »حرکــت اول« و تعــدادی از 
اســتارتاپ هایــی کــه همــراه اول در آنها ســرمایه گــذاری کرده 
حضــور داشــته و ضمــن معرفــی فعالیــت هــای خــود، آخرین 
دســتاوردها و ســرویس هــای خــود را در معــرض نمایــش می 

گذارند. 
برگــزاری 20 نشســت تخصصــی و همایــش جانبــی بــا 
حضــور بیــش از 100 نفــر ســخنران از کارشناســان برجســته 
اقتصادی کشور با موضوعات و محورهای مرتبط با مسائل روز 

اقتصادی کشور از جمله برنامه های این رویداد است.
حمایت از جریان تولید داخل از طریق رفع موانع متعدد 
قانونی و اجرایی، گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاه ها، 
کمک به تحقق هر چه بیشتر اصل 44 و افزایش سهم بخش 
خصوصی در اقتصادملی، آسیب شناسی و بازنگری اقدامات 
پیشــین در بازار پول و ســرمایه، طراحی الگوهای نوین تأمین 
مالی، توســعه ســرمایه گذاری های مولد، معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری و خصوصی سازی در سرزمین اصلی و مناطق 
آزاد و ویــژه، بررســی فرصــت هــا و تهدیدهــای بــازار رمزارزها و 
نحوه مواجهه حاکمیت با این مقوله رو به رشــد از محورها و 
مباحث محتوایی رویداد »کیش اینوکس2021« عنوان شده 

است.
 

دستگاه آمایش خاک 
ساخته شد

بــه  موفــق  بنیــان  دانــش  یــک شــرکت  در  محققــان 
بومی سازی دستگاه برش سه محوری، یکی از پرکاربردترین 

دستگاهها برای آمایش خاک شدند.
بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری، فریــد شــعبانی 
مدیرعامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان تولیــد کننده دســتگاه 
ســه  محــوری برش به عنــوان یکــی از پرکاربردترین تجهیزات 
حــوزه مهندســی ژئوتکنیــک و مطالعات آزمایشــگاهی گفت: 
این تجهیز فناور، با شبیه سازی شرایط تنش نمونه در عمق 
زمین، تعیین مقاومت برشی، سختی برش و دیگر پارامترهای 

مکانیکی و دینامیکی خاک را میسر می کند.
خــاک  گوناگــون  وضعیت هــای  شــناخت  افــزود:  وی 
کــه هرکــدام می تواننــد در اســتفاده بهتر از این بســتر نقش 
ایفــا کننــد، کار اصلــی دســتگاه ســه محوری اســت. بــه کمک 
ایــن تجهیز، تنــش تحکیمی، نحوه بارگــذاری تنش یا کرنش 
کنترل، بارگذاری مونوتونیک یا سیکلیک در حین اعمال برش 
به نمونه  خاکی انجام می شــود. شــعبانی خاطر نشان کرد: با 
توجه به زمینه های متنوع، دستگاه های متفاوتی برای آزمایش 
خــاک طراحــی شــده و در هــر مدل امــکان ارزیابــی معیارهای 
مشــخصی در بــازه وســیع  تر وجــود دارد. سیســتم بارگذاری، 
فرکانس بارگذاری، هندســه نمونه، مســیرهای تنش، کنترل 
درجــه اشــباع و ظرفیت بارگذاری دســتگاه، جــزو مؤلفه هایی 
هستند که در دستگاه های مختلف می  تواند متفاوت باشد.

تامیــن ســرمایه خلیــج فــارس کــه نمــاد آن 
گفتــه  بــه  میشــود،  بازگشــایی  دیگــر  دومــاه  تــا 
مدیرانــش برترین تامین ســرمایه در حوزه تامین 

مالی و مدیریت  دارایی خواهد شد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی تأمیــن ســرمایه 
فــارس، نماینــده هیــات موســس شــرکت  خلیــج 
تامین ســرمایه خلیج فارس اظهار داشــت: برنامه 
عملیاتــی مــا تبدیــل ایــن تامیــن ســرمایه بــا ارائــه 
تأمیــن  برتریــن  بــه  مالــی  تأمیــن  ابزارهــای  نویــن 
ســرمایه در حــوزه تأمیــن مالــی و مدیریــت دارایــی 

و ارائه خدمات به شرکت های پروژه محوراست. 
مجمع عمومی مؤسســین این شــرکت امروز 
شــنبه ششــم آذرماه 1400 در ســالن  همایش های 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با حضور 

ارکان مجمع برگزار شد. 
بــا  نــژاد  عشــقی  جــواد  جلســه،  ابتــدای  در 
در  خــود  گــزارش  مؤســس،  هیــات  پیــام  قرائــت 

خصوص روند تأسیس شرکت را آغاز کرد.  
وی در ابتــدای ایــن گــزارش موضــوع فعالیت 
ایــن شــرکت را چهــار حوزه پذیره نویســی، خدمات 
مشــاوره مالــی، مدیریــت دارایــی و مرکــز  نــوآوری 
و  انــداز  مأموریــت، چشــم  و ســپس  کــرد  اعــام 
ارزش های شــرکت تأمین ســرمایه خلیــج فارس را 

تشریح کرد. 
نماینــده هیات مؤســس شــرکت پتروشــیمی 
خلیــج فــارس به تشــریح اهــداف و اســتراتژی های 
شــرکت پرداخــت و گفــت: تــاش می کنیــم تــا بــه 
 عنــوان تأمیــن ســرمایه پیشــرو بــا ارائــه ابزارهــای 
نویــن تأمین مالی، توســعه و توانمندســازی منابع 
انســانی متخصــص و افزایــش کمی و  کیفی ســبد 
محصــول و ســهم بــازار بــه برتریــن تأمین ســرمایه 
در حــوزه تأمیــن مالــی و مدیریــت دارایــی تبدیــل 
شــده و ارائه خدمات به  شــرکت های پروژه محور، 
بــرای ســهامداران،  افــزوده  ثــروت و ارزش  خلــق 
ارائــه خدمــات نویــن مالــی همکاری هــای داخلی و 

بین المللی  را توسعه دهیم. 
ارائــه  تاریــخ  را  11 بهمــن ســال گذشــته  وی 
درخواســت تأســیس شــرکت به ســازمان بورس و 
اوراق بهادار بیان کرد و گفت: در کمتر از  پنج ماه 
و در تاریــخ 12 خرداد ســال جاری موافقت اصولی 
شــورای عالــی بــورس را بــه دســت اوریــم و پس از 
آن توانســتیم در 17  مهرمــاه مجــوز عرضــه را اخــذ 
کنیــم. در کمتــر از دو هقتــه و در تاریــخ اول آبــان 
مجــوز پذیره نویســی از فرابــورس اخذ و هفته بعد 

در 8  آبان عملیات پذیره نویسی با نماد »تفارس« 
انجــام شــد تــا بتوانیــم امــروز و در ایــن لحظــه در 
مجمــع عمومی مؤسســین در خدمت  ســهامداران 

باشیم. 
نماینــده هیات مؤســس شــرکت پتروشــیمی 
خلیــج فــارس در ادامه با اعام ســاختار حقوقی و 
اطاعات پذیره نویســی این شــرکت اظهار  داشت: 
گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس 45 درصد 
)ســهامی عــام(، شــرکت ســرمایه گــذاری مدبــران 
اقتصــاد 14.97درصــد، شــرکت  پتروشــیمی هرمــز 
ســینای  ابــن  پتروشــیمی  شــرکت  فــارس،  خلیــج 
اندیمشــک و صنایع پلیمر گچســران 0.01درصد از 
ســهام ایــن شــرکت را  در اختیــار دارند و 40 درصد 
ســرمایه نیــز از طریــق پذیــره نویســی عــام، تأمین 

شده است. 
وی بــا اعــام هزینه هــای پیــش از تأســیس 
این شــرکت بــه ارائه مدارک احراز پذیره نویســی و 
تأدیه مبالغ کلیه ســهام پرداخت و گفت:  حســاب 

در شــرف تأســیس در بانک تجارت در نظر گرفته 
شــد و براســاس نامه مورخ 1400/08/11 پنج هزار 
میلیــارد از بانــک  تجــارت تأییدیــه تأدیــه ایــن مبلغ 
از بانــک تجــارت گرفتــه شــده و بــه مجمــع ارائــه 

می شود. 
مــوارد دســتور جلســه  دیگــر  نــژاد،  عشــقی 
شــرکت  اساســنامه  ارائــه  را  مؤسســین  مجمــع 
دانســت و پیــش نویــس آن را کــه ممهــور بــه مهر 
 ســازمان بورس و اوراق بهادار ایران رســیده است 
در اختیــار هیــات رییســه مجمــع و تصاویــر را در 

اختیار سهامداران حاضر در  جلسه قرار داد. 
وی در پایان گزارش خود انتخاب حســابرس 
مستقل، بازرس اصلی و علی البدل، روزنامه کثیر 
االنتشار و اعضای حقوقی هیات  مدیره را از موارد 

دیگر تصویب در این جمع دانست. 
پــس از ایــن جلســه وارد دســتور شــد. احراز 
پذیــره نویســی و تأدیه مبالغ، اساســنامه شــرکت، 
شــد.  تصویــب  تأســیس  از  پیــش  هزینه هــای 

 همچنیــن روزنامه ایران و دنیای اقتصاد به عنوان 
موسســه  شــد.  تأییــد  و  تعییــن  رســمی  روزنامــه 
آزمــوده کاران بــه عنــوان بــازرس قانونــی  و اصلــی 
و موسســه بهراد مشــاء به عنوان بــازرس اصلی و 

علی البدل انتخاب شدند.  
در پایــان ترکیــب اصلی ســهامداری به عنوان 

کاندیدای هیات مدیره این شرکت تعیین شدند. 
در پایــان ایــن جلســه عشــقی نــژاد بــا پاســخ 
بــه ســوالی از ســوی ســهامداران اعــام کــرد: نمــاد 
تفــارس پــس از طــی مراحــل قانونــی ثبت شــرکت 
 و مراحــل پــس از مجمــع بــاز خواهد شــد کــه امید 
اســت در کمتــر از 2 مــاه آینــده و بــا اخــذ مجــوز از 
ســازمان بورس و اوراق بهادار این  اتفاق خوشایند 
بیفتد. پس از آن نماد در بازار فرابورس بازگشایی 
و معامــات ثانویــه آغــاز می شــود.  وی همچنیــن 
در خصــوص چشــم انــداز ســودآوری ایــن نمــاد در 
یکســال آینــده گفت: افــرادی که در پذیره نویســی 
شرکت تأمین سرمایه  خلیج فارس شرکت کرده اند 

نگاهــی بــه بــازار خوشــنام، پویــا و فعــال از حــوزه 
صنعــت داشــته و در ایــن پذیــره نویســی شــرکت 
کرده انــد. مــا  همزمــان بــا انجــام فعالیت تأســیس، 
زیرساخت ها و فعالیت هایی که در توان داشته ایم 
انجــام داده ایــم و پــس از مجمع زمان زیــادی برای 
 زیرســاخت ها نداشــته و وارد فــاز اجــرا می شــویم. 
طــرح اولیــه پنج ســاله خــود در زمینه ســودآوری را 
تهیه کرده ایم و از همین رو  امیدواریم بتوانیم نگاه 

مثبت سهامداران به این زمینه را جلب کنیم. 
نماینده هیات موســس تامین ســرمایه خلیج 
چنــد  در خصــوص  ایــن جلســه  پایــان  در  فــارس 
پارامتــر اساســی و مؤثــر ایــن شــرکت گفــت: یــاری 
 حضرت حق، حمایت های خاص سهامداران و نگاه 
مثبت و همراه ارکان بازار ســرمایه در تمام این ده 
مــاه همــراه مــا بــود و باید از  شــورای عالــی بورس، 
بدنه مدیریت ســازمان و تک تک کارشناســان این 
سازمان که لحظه به لحظه همراه ما بودند، تشکر 

ویژه  می کنم. 

نماد تفارس تا دو ماه دیگر بازگشایی می شود

چالش های پیش روی صنعت فوالد ایران 
برای رسیدن به جایگاه هفتم جهان

اخبـــــــــــار

بــرای رســیدن بــه افــق 1404 در صنعــت 
بــرای  یــورو  میلیــارد   5 از  کمتــر  بــه  فــوالد 
سرمایه گذاری نیاز است، در حالی که در حوزه 
زیرســاخت های آن شاید به بیش از 10 میلیارد 

دالر نیاز به سرمایه گذار است.
بــه گــزارش معــدن نیــوز محمــد آقاجانلــو 
،مدیرعامــل شــرکت ملــی فــوالد ایران دیــروز در 
فرصت هــا  ایــران،  فــوالد  چشــم انداز  نشســت 
و چالش هــا، ضمــن طــرح موضــوع فــوق گفــت: 
در حــوزه ریــل و راه آهــن نیــاز داریــم کــه 3 هزار 
کیلومتــر بــه صنعــت ریلــی کشــور اضافــه شــود 
تــا مشــکات صنعــت فــوالد حــل شــود، در طی 
سال های گذشته به طور متوسط ساالنه کمتر از 

250 کیلومتر توسعه ریلی داشته ایم.
آقاجانلــو بیان داشــت: در حــوزه برق و گاز 
نیز اخیرا مشــکاتی وجود دارد و صنایع معدنی 
وارد شــده اند تــا بتواننــد ظرفیــت بزرگــی بــرای 
کشور ایجاد کنند، البته در این بخش نیز نگرانی 

برای مساله گاز وجود دارد.
وی گفــت: ظــرف 10 تا 15 ســال گذشــته با 
وجــود رشــد تولید در کشــور، برخــی از بخش ها 

از جملــه معــادن با این رشــد همــگام نبوده اند و 
متاســفانه معادن فعلی شــاید کمتر از 15 ســال 
بعــد از افــق 1404 قابلیت اســتفاده دارد و از آن 
طــرف هم کشــور پتانســیل باالیــی در این حوزه 
دارد، امــا در بخــش اکتشــاف مشــکات جــدی 
وجود دارد که می توان به مســاله مجوزها اشاره 
کرد و سازمان ها و ارگان های مختلف بخش های 
مختلف کشور را بلوکه کرده اند و چندین درصد 
مختلــف  ســازمان های  در  کشــور  مســاحت  از 
بلــوک شــده اســت، در صورتی که ســازمان های 
تخصصی 2 درصد در اختیار دارند، سازمان های 
غیرتخصصــی بعضــا 10 درصــد از معــادن کشــور 
بلــوک شــده ایــن ســازمان ها هســتند کــه حتــی 

اجازه اکتشاف هم نمی دهند. 
مدیرعامل شــرکت ملی فوالد ایران افزود: 
بــا رشــدی کــه در صنعــت فــوالد طــی 10 ســال 
گذشــته اتفــاق افتاده، ایران بــه رتبه دهم تولید 
فوالد در دنیا رسیده است و در جمع بزرگان این 
صنعــت قــرار داریم. هــدف ایران در ســال 1404 
تولید 55 میلیون تن فوالد و قرار گرفتن در رتبه 

هفتم تولید جهانی است.
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مدیریت کسـب و کار، خدمات اینترنت،تأمین مواد اولیه قطعات ماشـین آالت و تجهیزات مرتبط، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، انعقاد 
قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، شـرکت در مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی، اخـذ وام و تسـهیات بانکـی بـه صـورت ارزی و ریالـی، اخـذ و اعطـای نمایندگـی 
و ایجـاد شـعب در داخـل و خـارج از کشـور، برگـزاری و شـرکت در نمایشـگاهها و همایـش هـا و سـمینارها و کنفرانـس هـا در داخـل و خـارج از کشـور. درصـورت لـزوم پـس از 
اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان تهران 
، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه آسـمان ، خیابـان میثـاق ، بـن بسـت دوم غربـی ، پـاک 3 ، طبقـه دوم کدپسـتی 1981655315 سـرمایه شـخصیت 
حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 10000 سـهم 1000 ریالـی تعـداد 7200 سـهم آن بـا نـام عـادی تعـداد 2800 سـهم آن ممتـاز الـف- در مجامـع 
عمومـی بـا موضـوع جلسـه انتقـال سـهام، انتخـاب بازرسـین، تصویـب ترازنامـه و صورتهـای مالـی و عملکـرد سـالیانه شـرکت، تنفیـذ معامـات ذیـل مـاده 129 قانـون تجـارت، 
تصویـب گـزارش مدیـران در خصـوص امـور مربـوط بـه سـال مالـی شـرکت و تقسـیم سـود و اندوختـه بیـن سـهامداران حـق رای سـهم ممتـاز برابـر بـا 3 رای مـی باشـد. ب - در 
مجامـع عمومـی بـا موضـوع جلسـه انتخـاب اعضـای هیـات مدیـره، در صورتـی کـه اعضـای هیـات مدیـره 3 نفـره باشـد حـق رای هـر سـهم ممتـاز 1 برابـر و در صورتـی کـه اعضـای 
هیـات مدیـره 5 نفـره باشـد حـق رای هـر سـهم ممتـاز 2 برابـر میباشـد. ج - در مجامـع عمومـی فـوق العـاده بـا موضـوع جلسـه افزایـش سـرمایه، حـق رأی هـر سـهم ممتـاز برابـر 
بـا 2 رأی میباشـد. د- در مجامـع عمومـی فـوق العـاده بـا موضـوع جلسـه انحـال شـرکت و نحـوه تصفیـه آن، تغییـرات در مفـاد اساسـنامه شـامل موضـوع فعالیـت شـرکت، 
نحـوه انتقـال سـهام، تعـداد اعضـای هیـأت مدیـره، تبدیـل نـوع سـهام و یـا ویژگیهـای سـهام ممتـاز و انتشـار اوراق قرضـه، حـق رای هر سـهم ممتاز برابر با 4 رای میباشـد. مبلغ 
10000000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 219.1158.00ص مورخ 1400/08/22 نزد بانک پاسـارگاد شـعبه مطهری با کد 219 پرداخت گردیده اسـت اعضا 
هیئت مدیره آقای علی شکری به شماره ملی 0061623318 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر بادامچی 
بـه شـماره ملـی 0072316381 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای سـید فـوأد شـمس دولـت آبـادی بـه شـماره ملـی 3256404766 نماینـده حقوقـی ، 
راهبـران امیـن سـرمایه پاسـارگاد بـه شناسـه ملـی 14004916970 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : حـق امضـا کلیـه اوراق و اسـناد بهادار 
و تعهـدآور شـرکت از جملـه چـک، سـفته، بـرات و قـرارداد هـا بـا امضـای مدیـر عامـل و رئیـس هیـات مدیـره متفقـا همـراه با مهر شـرکت یا رئیس هیات مدیـره و یکی از اعضای 
هیـات مدیـره متفقـا همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی، مراسـات، تفاهـم نامـه هـا و مناقصـات بـا امضـای مدیـر عامـل منفـردا همـراه بـا مهر شـرکت معتبر اسـت. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان خانم فهیمه ارجمند به شـماره ملی 0452741416 به سـمت بازرس علی البدل به مدت 1 سـال آقای سـهیل لشـگری به شـماره ملی 
4322895654 نماینـده حقوقـی ، حسابرسـی صالـح اندیشـان حسـابداران رسـمی بـه شناسـه ملـی 10100523660 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر 

االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱23۰835(

آگهی موضوع ماده 3 قانون ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صـادره هیـات حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خرم آبـاد به شـرح ذیـل:

مورخـه   140060325001006872 شـماره  رای  و   1400114425001000682 کاسـه  پرونـده 
1400/8/15 بـه تقاضـای محمـد بهرامـی شـینه فرزنـد علی اکبـر نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب 
سـاختمان )تجاری( به مسـاحت 67/33 مترمربع مجزی شـده از پاک شـماره 2091  اصلی واقع 
در بخـش 1 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه علیمـردان والیـزاده معجـزی بـه 
واسـطه محمدحسـین والیـزاده معجـزی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 
3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
جهت اطاع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/9/7 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/22

صیدآقا نجفوند دریکوندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

موضوع ماده 3 قانون ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صـادره هیـات  حـل اختـاف قانـون مذکـور  مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خرم آبـاد بشـرح ذیل:

مورخـه   140060325001006583 شـماره  رای   1400114425001000895 کاسـه  -پرونـده 
1400/08/06 بـه تقاضـای اکـرم طـاری فرزنـد علیرضـا نسـبت بـه ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان 
مسـکونی  بـه مسـاحت 395 مترمربـع مجـزی پـاک شـماره 25 فرعـی از 5 اصلـی واقـع در بخـش 
و  رومیانـی  بهـرام  و  رشـیدفر  عبدالـه  اولیـه  مالـک  مالکیـت  از  خروجـی  خرم آبـاد  شهرسـتان   4
همایـون پورسـرتیپ  رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن 
اطـاع  بـه فاصلـه 15 روز جهـت  نوبـت  فاقـد سـند رسـمی دو  اراضـی و سـاختمان های  تکلیـف 
مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد  از تاریـخ 
نشـر اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/22

صید آقا نجفوند دریکوندی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

موضوع ماده 3 قانون ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صـادره هیـات  حـل اختـاف قانـون مذکـور  مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خـرم آبـاد بشـرح ذیل :

مورخـه  شـماره140060325001007107  رای  کاسـه1400114425001000472  -پرونـده 
یک بـاب  ششـدانگ  بـه  نسـبت  غامعلـی  فرزنـد  مهرپـور  لطفعلـی  تقاضـای  بـه   1400/8/18
سـاختمان مسـکونی  به مسـاحت 12/167 مترمربع مجزی پاک شـماره 16 اصلی واقع در بخش 
اولیـه صیدمـراد دالونـد رسـیدگی و  از مالکیـت  مالـک  )زاغـه( خروجـی  10 شهرسـتان خرم آبـاد 
تاییـد و انشـاء گردیـد مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در 
روزنامـه کثیـر االنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد  از تاریـخ نشـر اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را  بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/22

صید آقا نجفوند دریکوندی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

موضوع ماده 3 قانون ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صـادره هیـات  حـل اختـاف قانـون مذکـور  مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خرم آبـاد بشـرح ذیـل :

مورخـه  شـماره140060325001007022  رای  کاسـه1398114425001001002  -پرونـده 
1400/08/16 به تقاضای  مجتبی فاح نژاد فرزند محمد نسـبت به ششـدانگ  یکباب سـاختمان 
تجاری  به مسـاحت 40/79 مترمربع مجزی پاک شـماره 16 اصلی واقع در بخش 10شهرسـتان 
خرم آباد)زاغـه( خروجـی از مالکیـت  مالـک اولیـه گردعلـی دالونـد رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد 
مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین و سـایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشـار و 
محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند  از تاریخ نشـر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/22

صید آقا نجفوند دریکوندی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صـادره هیـات حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خرم آبـاد به شـرح ذیـل:

مورخـه   140060325001005656 شـماره  رای  و   1398114425001000903 کاسـه  پرونـده 
1400/7/4 بـه تقاضـای پرویـن عزیزپـوری فرزنـد خیرالـه نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان 
مسـکونی به مسـاحت 153/41 مترمربـع مجـزی پـاک شـماره 1  فرعـی از 5 اصلـی واقـع در بخـش 
4 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه دوسـتعلی حیـدری رسـیدگی و تاییـد و 
انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه 
کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/9/7  -  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/22

صیدآقا نجفوند دریکوندی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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 اجرایی شدن پروژه فیبر نوری خورهه
به محالت

مدیر مخابرات منطقه مرکزی اعالم کرد که طرح فیبر نوری مســیر خورهه 
به محالت با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان درحال اجراست.

علیرضــا لطفــی از اجــرای پــروژه فیبرنوری مســیر خورهه به محــات از محل 
طرح خدمات اجباری روستایی خبر داد و گفت: با اتمام این طرح، بستر مناسب 
برای تامین پهنای باند سایت ها و مراکزی که در مسیر این طرح قرار دارند؛ شامل 

لریجان، نخجیروان، آب گرم و میمه فراهم می شود.
مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی در جلســه ای کــه با حضــور ســلیمی نماینده 
مــردم شهرســتان های دلیجــان و محات در مجلس شــورای اســامی برگزار شــد، 
بــا ارائــه گــزارش آخرین وضع ارتباطی شهرســتان محــات، اظهار کــرد: از مجموع 
30800 پورت اینترنت منصوبه در شــهر محات 26500 پورت در حال کار اســت 
که ظرفیت کافی برای تامین در خواســت های جدید نیز فراهم اســت و همچنین 
در بخش تلفن ثابت با ضریب نفوذ 49% در شهر محات وضع مطلوب است .

لطفــی بیــان کــرد: در بخــش ارتباطــات روســتایی از مجمــوع 35 روســتای 
شهرســتان محــات  33 روســتا دارای تلفــن خانگــی، 21 روســتا دارای اینترنــت 
مخابــرات، 17 نقطــه دارای پوشــش شــبکه همراه اول اســت و ضریــب نفوذ تلفن 

ثابت در این بخش 82%  است.
او بــا توجــه بــه طرح هــای در دســت اجرا در شهرســتان محات افــزود: طرح 
شبکه فیبر نوری مسیر خورهه  به دودهک به طول 13 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر  
10 میلیارد تومان راه اندازی شــده اســت و همچنین طرح شــبکه فیبر نوری مســیر 
خورهــه  بــه محــات به طول 40 کیلومتــر با اعتباری بالغ بــر25 میلیلرد تومان در 
حــال اجراســت که 24 کیلومتر آن اجرا شــده اســت و13 کیلومتــر باقیمانده نیز با 

سختی مسیر اجرا، در حال انجام است .
مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی در ادامــه دربــاره تعامــل و همــکاری مطلوب 
مخابــرات و شــهرداری در شهرســتان محــات اظهــار کــرد: ارائــه خدمــات مطلوب 
تلفــن همــراه بــه مشــترکان مســتلزم توســعه و نگهــداری آنتن هــا  و ایســتگاه های 
بی تــی اس اســت کــه تعامــل شــهرداری بــا مخابرات در ایــن موضوع بســیار مهم و 
تاثیرگذار است و امیدواریم با گسترش همکاری بیشتر دو سازمان، زمینه افزایش 

ارائه خدمات مطلوب تر به مردم فراهم شود. 

  BRT موج تراشی و شیاربرداری مسیر
حدفاصل میدان راه آهن تا میدان بسیج
مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز اعــالم کــرد کــه به دلیــل وضع نامناســب 
آســفالت در مســیر بی آرتــی و لــزوم بهســازی و استحکام بخشــی ایــن مســیر، 
عملیات بهســازی و ســاماندهی شامل شــیاربرداری، موج تراشــی و مقاوم سازی 

مسیر بی آر تی آغاز شده و طی روزهای آتی ادامه خواهد یافت.

بابک شریفی افزود: طی سال های گذشته، شاهد جمع شدن آسفالت در اثر 
ترمز ناگهانی اتوبوس ها بودیم که دیدگاه بسیار زشتی در مسیر بی آرتی به وجود 

آورده، که با آسفالت تراشی و ترمیم مجدد مسیر، این مشکل حل خواهد شد.
تداوم بتن ریزی در ضلع شرقی پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش

او گفت: در ادامه عملیات اجرایی پروژه روگذر ارتش -آزادی، بتن ریزی کوله 
شرقی و غربی در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان عمران تبریز افزود: با توجه به اتمام عملیات آرماتوربندی 
و قالب بندی پایه P4، آرماتوربندی ریشه ستون ها در حال انجام است.

 همچنیــن به منظــور تســریع در عملیــات ضلع شــرقی پــروژه، مرحله تخریب 
کثیف شمع های P6 در حال اتمام است و در ضلع غربی نیز با باز کردن قالب های 
پایه P2، همزمان اجرای عملیات آرماتوربندی سر ستون های پایه p3 هم در حال 

انجام است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایی فرمــان امام از 
اجــرای طــرح »یــک روســتا یــک محصــول« در روســتاهای 

کشور خبر داد.
از  بازدیــد  و  مازنــدران  بــه  ســفر  در  ترکمانــه  محمــد 
طرح هــای اشــتغال بنیــاد برکــت در روســتاهای ایــن اســتان 
بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: تمرکز یک روســتا بــر تولید یک 
محصــول در قالــب طرح »یک روســتا یک محصول« در دنیا 
تجربــه شــده و موفــق بــوده اســت و مــا هــم در بنیــاد برکت 

درصدد اجرای آن در روستاهای محروم کشور هستیم.
او بــا توجــه بــه نام گــذاری خرمــاکا به عنوان روســتای 
گلخانه ای کشور اظهار کرد: طرح »یک روستا یک محصول« 
در این روســتا اجرا شــده و تا به امروز 125 گلخانه با تمرکز 
بــر تولیــد گل و گیــاه و مرکبــات در خرمــاکا راه اندازی شــده 

است که تا پایان سال به 300 گلخانه خواهد رسید.
مدیرعامــل بنیــاد برکت تاکید کــرد: راه اندازی این 300 
گلخانه، اشــتغال بیش از یک هزار و 700 نفر را در روســتای 

خرماکا به دنبال دارد.
بــه گفتــه ترکمانه، تعــداد گلخانه های احداث شــده به 
وســیله ایــن بنیــاد در روســتاهای مازندران تا پایان ســال به 

1000 گلخانه می رسد.
او یادآور شد: طرح »یک روستا یک محصول« نه فقط 
در استان مازندران که در سراسر کشور در دست اجراست. 
برای مثال، این طرح در یکی از روستاهای اصفهان در قالب 
شــغل پخت و پرداخت چینی و در روســتاهای گمیشــان در 
اســتان گلســتان در رسته شغلی پرورش ماهی در قفس در 

حال عملیاتی شدن است.
مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: اتفاق خوبی که در 
خرماکا به عنوان روستای گلخانه ای کشور رخ داده است، 
می تواند در ســایر روســتاهای کشــور نیز اجرا شــود. احداث 
گلخانــه بــه یــک فرهنــگ عمومــی در خرماکا تبدیل شــده و 
فعالیــت و تکاپــو در روســتاییان را بــه دنبــال داشــته اســت. 
گلخانه داران این روستا با تشکیل تعاونی، عاوه بر مدیریت 
اجــرای  بــا  صــادرات محصوالت شــان  و  فــروش  بازاریابــی، 

داوطلبانه طرح های عمرانی باعث رونق خرماکا شده اند.

مهاجرت معکوس در روستای گلخانه ای
تنهــا مهاجــرت  نــه   کــرد: در خرمــاکا  تاکیــد  ترکمانــه 
معکوس اتفاق افتاده اســت که حتی افرادی از شــهر در این 

روستا مشغول به کار شده اند.
او از آمادگــی بنیــاد برکــت بــرای کمــک بــه بازگشــت 
مــردم بــه روســتاها خبر داد و خاطرنشــان کــرد: مهاجرت از 
روســتاها به دلیل نداشــتن شغل پایدار و حاشیه نشینی در 
شــهرها، بار اجتماعی بزرگی را بر دوش کشــور دارد و پر از 

آسیب های گوناگون است.
یــک  ارزش گل هــای  افــزود:  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
گلخانه 100 متری در گوشه حیاط یکی از خانه های روستایی 
خرمــاکا کــه بــا حداقــل تســهیات و آمــوزش و شــتاب دهی 

تســهیل گران بنیــاد برکــت راه انــدازی شــده اســت، بــه 300 
میلیون تومان می رسد.

۱5۷ هزار طرح در ۱۷۰ رسته
ایــن  اشــتغال زایی  فعالیت هــای  یــادآوری  بــا  ترکمانــه 
بنیــاد گفــت: تــا بــه امــروز 157 هــزار طــرح اشــتغال در 170 
رســته شــغلی در سراســر کشــور اجرا شــده که باعث ایجاد 
فرصت هــای کســب وکار بــرای بیــش از 470 هــزار نفر شــده 
اســت. همچنیــن پیش بینــی می کنیم که تعــداد این طرح ها 
در ســال آینــده بــا حمایــت دولــت و تامیــن منابــع، بــه 250 

هزار طرح برسد. 
او ادامه داد: بنیاد برکت امسال 60 هزار طرح اشتغال 
اجتماع محــور را با ســرمایه گذاری 3 هــزار میلیارد تومانی در 
مناطق محروم و روســتایی اجرا کرده که تا پایان امســال به 

100 هزار طرح خواهد رسید.
مدیرعامــل بنیــاد برکت تاکیــد کرد: مدل اشــتغال زایی 
بنیــاد برکــت یــک مــدل موفــق در کشــور اســت کــه می تواند 
به ســایر ســازمان ها و نهادهای ذیربط هم تســری پیدا کند. 
بنیــاد امــروزه در 12 هــزار روســتای کشــور حضــور دارد که تا 

پایــان ســال آینــده بــه 20 هــزار روســتا خواهــد رســید و 60 
درصد جمعیت روســتایی کشــور تحت پوشــش فعالیت های 

بنیاد قرار خواهند گرفت.

تمرکز بر نیازهای کشور در سال ۱۴۰۱
ترکمانــه دربــاره برنامه هــای ایــن بنیاد برای ســال 1401 
نیــز اظهار کرد: بنیاد در ســال آینــده بر اولویت ها و نیازهای 
کشــور و ظرفیــت مناطــق متمرکــز خواهــد بــود. در همیــن 
راســتا، از تســهیل گران بنیــاد خواســته ایم تــا یــک آمایــش 
هــر  و ظرفیت هــای  احصــای فرصت هــا  بــرای  را  منطقــه ای 

منطقه انجام دهند.
او خاطرنشــان کرد: 800 تســهیل گر بنیاد برکت با 37 
هــزار مســئول اســتانی، شهرســتانی و روســتایی در ارتبــاط 
مستقیم و مداوم هستند و با رایزنی با این مقامات، نیازها 

و ظرفیت های هر منطقه را شناسایی و رصد می کنند.
 22 فعالیــت  یــادآوری  بــا  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
تسهیل گر در استان مازندران اظهار کرد: تا به امروز 5 هزار 
طــرح اشــتغال زایی اجتماع محــور بــا ظرفیت ایجــاد 15 هزار 
شــغل در مناطــق محــروم و روســتایی مازنــدران راه انــدازی 

شــده اســت کــه بــا توافقــات صــورت گرفتــه بــا اســتانداری، 
امــکان افزایــش طرح ها بــه دو برابر میزان کنونــی نیز وجود 

دارد. 

مراجعه متقاضیان به اپلیکیشن برکت
به گفته ترکمانه، متقاضیان شغل می توانند با ثبت نام 
در اپلیکیشن این بنیاد به آدرس app.barkat.ir یا مراجعه 
بــه مجریــان و تســهیل گران در سراســر کشــور از تســهیات 

اشتغال زایی برخوردار شوند.
در  بنیــاد  اصلــی  تمرکــز  از  بخشــی  کــرد:  تصریــح  او   
حوزه اشــتغال زایی در ســال آینده بر مشــاغل دانش بنیان و 
فناوری محــور خواهد بــود و رویدادهایی از قبیل »برکتینو« 

هم در همین راستا طراحی شده است.
مدیرعامــل بنیاد برکت با تاکید بر لحاظ ســرفصل های 
اقتصــاد مقاومتــی در طرح هــای اشــتغال برکــت گفــت: در 
سیاســت اقتصاد مقاومتی بر تاب آوری مشــاغل و مقاومت 
در برابر شوک ها تاکید شده است که این مهم در طرح های 
اشتغال زایی برکت و به خصوص شغل های خرد و خانگی در 

نظر گرفته شده است.

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
فــارس اســتان در پنجاهمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اعالم کرد کــه فارس در 
پایش فضای کســب و کار از میان 3۱ اســتان با 5 پله بهبود 
در مقایسه با فصل بهار ۱۴۰۰، از رتبه ۱۱ به  رتبه 6 کشور 

ارتقا یافته است.
جمــال رازقــی تصریــح کــرد: نتایــج پایــش ملــی محیــط 
کســب وکار ایران در تابســتان 1400 معادل عدد 5.91 )نمره 
بدتریــن ارزیابــی 10 اســت( را به عنوان شــاخص کل نشــان 
می دهــد کــه اندکــی نامســاعدتر از وضــع ایــن شــاخص در 

ارزیابی فصل گذشته )بهار 1400با میانگین 5.90( است.
او افــزود: همچنیــن ایــن ارزیابــی بیانگــر آن اســت کــه 
از نظــر فعــاالن اقتصــادی، مشــارکت کننده در ایــن پایــش 
وضــع برخــی مؤلفه هــای مؤثر بر محیط کســب وکار ایران در 

تابستان 1400 بسیار جزئی نامساعدتر شده است. 
فعــاالن  کــرد:  اظهــار  فــارس  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
اقتصــادی کشــور بــه طــور متوســط، میــزان تاثیــر کرونــا بــر 

کسب وکار را 6.44 ارزیابی کردند.
رازقــی ادامــه داد: اســتان فــارس در تابســتان 1400، 
توانســته امتیــاز 5.71 از 10 را کســب کنــد کــه در مقایســه 
بــا فصــل بهار 1400 به میزان 2 درصد وضع اســتان مســاعد 

شده است.
اقتصــادی  فعــاالن   ،1400 تابســتان  در  افــزود:  او 
اســتان فــارس در ایــن پایش، به ترتیب ســه مؤلفــه غيرقابل 
پيش بينــي بــودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصوالت، 
دشــواری تأمیــن مالــی از بانک هــا، بــی ثباتــی سیاســتها، 
قوانیــن و مقــررات و رویــه  هــای اجرایــی ناظر بر کســب وکار 
را نامناســب ترین مؤلفه هــای محیــط کســب وکار کشــور در 

مقایسه با سایر مؤلفه ها ارزیابی کردند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی فــارس بیــان کــرد: مولفه هــای 
مســاعد شناســایی شــده از ســوی فعاالن اقتصادی اســتان 
فــارس نیــز بــه ترتیب شــامل محدودیــت دسترســی به آب، 
محدودیــت دسترســی به حامل های انــرژی، محدودیت های 
دسترســی به شــبکه تلفن همراه و اینترنت، نحوه استقبال 
مشــتریان از نــوآوری و ابتــکار در ارائــه خدمــات و محصــول 

عنوان کرد.
گرفتــه  صــورت  نظرســنجی های  اســاس  بــر  رازقــی 
از واحدهــای مــورد پایــش قــرار گرفتــه اعــام کــرد: میــزان 
تاثیرگذاری کرونا بر رشــته فعالیت های اســتان در تابســتان 
1400 معادل امتیاز 6.48 بوده اســت. بیشــترین تاثیر کرونا 
بر بخش خدمات با امتیاز 6.80 ، کشاورزی 6.33 و صنعت 

6.09 بوده است.

او گفت: ایجاد امیدواری در میان شاخص ها و عوامل 
معیارهای اقتصادی پس از فعالیت دولت سیزدهم مشهود 

است و امیدواریم این نویدهای امیدواری ناامید نشود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی فارس اضافه کرد: ما در شــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان تاش می کنیم 
مشــکات اقتصــادی فــارس و موانــع آن را برطــرف کنیــم و 
شــاهد رونــق تولیــد، اشــتغال، اقتصــاد و صــادرات و بهبــود 

فضای کسب وکار استان باشیم.
در ادامه این جلســه اســتاندار فارس از شــرکت آبفای 
شــیراز و شــرکت شــهرک های صنعتــی فــارس خواســت طی 
بــازه زمانــی یــک ماهــه بــرای تامیــن آب شــهرک صنعتی این 
کانشــهر اقــدام کند. محمدهادی ایمانیــه ادامه داد: هزینه 
آبی که قرار اســت به شــهرک صنعتی برســد براساس تعرفه 

صنعتی خواهد بود.

 اجرای طرح »یک روستا یک محصول« برکت

در سراسر کشور
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 فتیله را پایین بکشید
تا تحریم ها رفع شود

راضیه حسینی

فریــدون عباســی: »همزمــان بــا مذاکــرات ویــن، در 
مصــرف حامــل هــای انــرژی صرفــه جویــی کنیــم تــا قدرت 
نرم خود را نشان دهیم. 
بــا  هــم  ســیما  و  صــدا 
روزانــه  رســانی  اطــاع 
اقتــدار مردم ایــران را به 

نمایش بگذارد.«
کم کــم داریــم وارد 
مرحلــه ای می شــویم کــه 
بــرای صحبت های برخی 
نماینــدگان  و  مســئوالن 
مجلــس نیــاز بــه یــک مترجــم، بــا فهم بســیار باال داشــته 

باشیم. 
جنــاب آقــای عباســی، نماینــده محتــرم مجلــس، در 
توییتــی از مــا خواســتند بــرای مذاکــرات وین انــرژی کمتر 

مصرف کنیم تا قدرت نرم خودمان را نشان دهیم.
ایشــان در توییتی دیگر نوشــتند: »در مذاکرات رفع 
تحریم، قدرت نرم کشور که سرمایه اجتماعی است باید 

پشتوانه قدرت سخت باشد.« 
چیزی که ما دستگیرمان شد این است: 

مــردم، شــعله بخاری تــان را کــم و یــا حتــی خامــوش 
کنید. در سرما، زیر شش تا پتو پلنگی بروید و همان زیر، 

قدرت خودتان را نشان دهید.
بــا بســتن شــیر آب هنــگام مســواک زدن مشــت   

محکمی بردهان یاوه گویان بزنید. 
از خودروهای شخصی استفاده نکنید تا خیلی نرم، 

زیرپا له شان کنید. 
قدرت ســخت تیم مذاکره کننده، وقتی با نرمی شما 
تلفیــق شــود، نیرویــی عجیــب و غریــب تولیــد می کند که 
دیگــر هیــچ تیم و کشــوری قدرت مقابله بــا آن را نخواهد 

داشت. 
در واقــع مشــکل اصلــی دولت قبل و گــره افتادن در 
کار برجــام، اصــاً و بــه هیــچ وجه کارشــکنی های ترامپ و 
بدعهــدی آنهــا نبــود. مشــکل، توجه نکردن بــه قدرت نرم 
ما بود. در آن زمان ما اصاً حالی مان نبود که الزم اســت 
فتیلــه مصــرف حامل هــای انــرژی را پاییــن بکشــیم تا تیم 

مذاکره کننده بهترین توافق را انجام دهد.
یعنــی یــک درصد هم عقل مان نمی رســید که بتواند 
رابطــه ای بیــن صرفه جویــی در مصــرف بــرق، گاز و آب بــا 

مذاکرات رفع تحریم وجود داشته باشد. 
حــاال کــه خوب فکر می کنیم شــاید خیلــی چیزها به 

خیلی چیزها ربط داشته باشد. 
مثــاً صرفه جویــی در مصــرف لبنیــات با قــرارداد اف 

ای تی اف.
 نخوردن مرغ و گوشت، با فروش هر بشکه نفت.

 کــم کــردن مصــرف میوه و ســبزیجات با آزاد شــدن 
پول های بلوکه شده ایران.

البتــه هنــوز ارتباطــی بیــن تــاش مســئوالن و رفــع 
مشــکات پیــدا نشــده و بعیــد می دانیــم این دو تــا به هم 

کوچک ترین ربطی داشته باشند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

الزام هفته ای ۲مرتبه تست
PCR برای کارکنان مدرسه 

که واکسن نزده اند
در امــر بازگشــایی مدارس به عنــوان یکی از اماکن 
تجمعــی، فراهــم کردن شــرایط الزم برای حفظ ســامت 
فرهنگیــان، دانش آمــوزان و ســایر کارکنــان )کــه بالــغ بر 
۱۵ میلیــون نفــر جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهند( و 
بــه منظــور کاهش مواجهه، قطع زنجیــره تماس بیماری 

کووید ۱۹، از اهمیت باالیی برخوردار است.
در ایــن راســتا ضــرورت دارد عــاوه بــر رعایت اصول 
فاصله گــذاری  طریــق  از  ویــژه ای  مقــررات  بهداشــتی، 
اجتماعــی، بــرای کاهــش مواجهــات، متناســب بــا ســطح 
اضطــرار و درجــه اهمیــت فعالیــت آموزشــی و مهارتــی در 

نظر گرفته شود.
توجــه بــه پیشــگیری از تجمع، رعایــت فاصله گذاری 
در ترددهــا، و تهویــه مناســب از مــوارد قابــل توجــه در 
بازگشایی مدارس است و کماکان اولویت شامل شستن 
دســت ها، فاصلــه فیزیکی مناســب و اســتفاده از ماســک 

برای همه افراد )شفا( در مدرسه مورد تأکید است.
در  بهداشــت  وزارت  و  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
»دســتورالعمل پیشــگیری و کنترل کووید ۱۹ در مدارس، 
ویــژه مدیــران« کــه اخیــرا تهیــه و منتشــر شــده اســت بــر 
ضرورت رعایت نکات ذیل از سوی مدیران مدارس تاکید 

کرده است.
 منع مدارس برای »اعمال محدودیت«
و »شرط واکسن« برای دانش آموزان

از ســوی دیگــر ســخنگوی وزارت آمــوزش و پــرورش 
در امــر بازگشــایی مــدارس بــا بیــان اینکــه اشــکالی نــدارد 
و  ســامت  وضــع  از  اطاعاتــی  بخواهــد  مدرســه ای  کــه 
واکسیناســیون دانش آمــوزان دریافــت کنــد و یــا تصویری 
از کارت واکسن آنها را داشته باشد گفت: اما مدرسه به 
هیچ وجه نمی تواند شرط و شروط بگذارد و یا محدودیتی 

در این زمینه اعام کند.
علیرضا کمرئی در گفت وگو با ایســنا، در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه آیا اخیرا با توجه به اقدام برخی 
مــدارس بــرای تشــکیل پرونــده ســامت دانش آمــوزان و 
ماک قرار دادن واکسیناسیون برای تشکیل کاس های 
حضــوری، ارائــه کارت واکسیناســیون دانش آمــوزان بــه 
مــدارس، الــزام آور شــده اســت؟ گفــت: بــه طــور کلی به 
نظر می رســد اینکه مدرسه بخواهد درباره دانش آموزان 
تحــت پوشــش خــودش، اطاعاتــی را جمــع آوری کنــد، 

اشکالی ندارد.

اکرم رضائی نژاد
بــه  موســوم  کرونــا  جدیــد  نــوع  شــیوع 
»اومیکــرون« نگرانی هــای جهانــی در پی داشــته 
تا جایی که ســازمان بهداشــت جهانی روز جمعه، 
پنجم آذر، برای بررسی این سویه جدید نشست 
اضطراری برگزار کرد این در حالیســت که معاون 
پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران معتقــد 
اســت جهش های کرونا رفته رفته ضعیف و حتی 

تبدیل به واکسن می شود.
همزمــان بــا اقدام ســازمان بهداشــت جهانی 
کرونــا،  ویــروس  جدیــد  ســویه  دادن  قــرار  بــرای 
قابلیــت  »بــا  ویروس هــای  ردیــف  در  اومیکــرون، 
ســرایت باال« و »نگران کننده«، تاش های جهانی 

برای مهار این سویه جدید تشدید شده است.
کارشناســان ســازمان جهانــی بهداشــت پس 
از برگــزاری نشســتی غیرعلنــی در روز جمعــه برای 
بررســی اطاعــات دریافتــی دربــاره ســویه جدیــد 
کشف شده ویروس کرونا در آفریقای جنوبی، این 
 )Omicron( »ویــروس جهش یافته را »اومیکــرون

نام گذاری کردند.
طبــق اعــام ایــن ســازمان، ایــن نــوع ویروس 
کرونــا دارای تعــداد زیــادی جهــش اســت که برخی 
از آنها نگران کننده هســتند. شــواهد اولیه، حاکی 
از خطــر باالی عفونت اســت و تغییــرات زیان باری 
ایــن  بــا  در اپیدمیولــوژی کرونــا روی داده اســت. 
کــه تســت های  اعــام کردنــد  وجــود کارشناســان 
پی ســی آر همچنان قادر هســتند این ســویه جدید 

را شناسایی کنند.

سرعت انتشار سویه آفریقایی 
کرونا بسیار باالست

علیرضــا میراحمدی زاده، رئیــس کمیته علمی 
کرونــا  مدیریــت  دانشــگاهی  ســتاد  اپیدمیولــوژی 
اســتان فــارس درایــن بــاره اظهــار کــرد: شناســایی 
در   ۱.۱.۵۲۹.B نــام  بــه  کوویــد۱۹  جدیــد  ســویه 
آفریقای جنوبی با ســرعت انتشــار بســیار باالتر از 
ســویه های قبلی باید با حساســیت و دقت دنبال 

شود.

تمهیدات ایران برای جلوگیری از 
ورود جهش جدید کرونا به کشور

رئیــس  گویــا،  محمدمهــدی  دکتــر  همچنیــن 

مرکــز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
تمهیدات ایران در این باره گفت: این سویه جدید 
کرونا اگر منتشــر شــود با نگرانی که در این رابطه 
وجود دارد ممکن است برخورد با آن سخت باشد. 
چند هفته طول می کشد تا شخصیت سویه جدید 
کرونا با جهش هایی که داشــته مشــخص شــود تا 

بتوان با قطعیت نظر داد.
وی افــزود: فعــا شــواهد نشــان داده اســت 
که باید عوارض شــدیدتری در پی داشــته باشــد به 

همین دلیل ما هم تمهیدات ویژه به کار گرفتیم.
گویــا بــا تاکیــد بــر اینکــه نهایــت ســختگیری 
اعمــال خواهــد شــد، اظهار کرد: ما پرواز مســتقیم 
از ایــن کشــورها نداریــم و اعــام کردیم بــرای ورود 
فــرد غیــر ایرانــی از ایــن کشــورهای یــاد شــده بــه 
ایرانیانــی  ایجــاد خواهیــم کــرد و  ایــران ممانعــت 
هــم کــه می خواهنــد مســافرت داشــته باشــند تــا 
دو نوبــت تســت PCR منفــی نداشــته باشــند باید 

در مبــادی مــرزی در قرنطینــه بماننــد. حتی ممکن 
اســت فــردی تــا ۱۴ روز در قرنطینــه مــرزی بمانــد. 
این اطاع رســانی ها به مردم و ســفارتخانه های ما 
در این کشــورها انجام می شــود. تمــام توصیه های 

بهداشتی برای این سویه جدید هم موثر است.

سویه جدید کرونا واکسن گریز 
است

مســعود مردانــی، عضو ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا نیز با بیان اینکه »اومیکرون« واکســن گریز 
اســت، گفــت: اقدامــات پیشــگیری بــرای مقابله با 
این سویه جدید کرونا باید در کشور سخت گیرانه 
شــود و رعایت شــیوه نامه های بهداشتی ضروری و 

الزامی است.
وی ســویه جدیــد کرونــا در آفریقــای جنوبــی 
چنــد هفتــه ای اســت که شــیوع یافته و در هشــت 

استان این کشور به سرعت همه گیر شده است.
وی اظهار کرد: جهش های کروموزومی سویه 
جدید کرونا دو برابر دلتا ویروس اســت و ســرعت 
انتشــار آن بســیار باالســت و اکنــون ایــن ســویه 
جدیــد در مکزیــک و هنــگ کنگ نیز شــیوع یافته و 

همه گیری آن خطرناک است.
مردانــی بــا بیــان اینکــه جامعــه جهانــی تحت 
تاثیــر اومیکــرون قــرار گرفته، ادامه داد: بر اســاس 
ســویه  ایــن  بهداشــت،  جهانــی  ســازمان  گــزارش 
ظاهــر  تاکنــون  کــه  دیگــر  ســویه های  بــه  نســبت 
شــده اند، بســیار متفاوت است و میزان جهش در 
آن بســیار باال اســت که به این معناســت واکســن 

کووید، ممکن است اثرگذار نباشد.
عضــو ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تصریــح 
کــرد: بــا توجه به اینکــه ایران اکنون در وضع خوب 
مدیریــت و کنتــرل کرونــا اســت، شــیوع اومیکرون 
می تواند همه معادالت ما را بهم زد و کادر درمان 

ماننــد گذشــته تــاب و تــوان رویارویــی و مقابلــه بــا 
ایــن بیمــاری  را ندارنــد، بــه همیــن دلیــل از مــردم 
مــی خواهیــم حتما واکســن کرونــا را تزریق کنند و 

شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.

جهش های کرونا رفته رفته 
ضعیف و حتی تبدیل به واکسن 

می شود
ایــن ابــراز نگرانی هــا در حالیســت کــه دکتــر 
حســین کیوانــی، معاون پژوهشــی دانشــگاه علوم 
پزشکی ایران، درباره خطر شیوع سویه های جدید 
کرونــا از دیگر کشــور ها گفت: این هــا ویروس های 
جدیــدی نیســتند بــه طور کلــی هر موجــود زنده ای 
کــه تکثیــر می کند بســته به ســرعت تکثیرش دچار 
جهــش می شــود مــا هــم دچــار جهــش می شــویم 
ایــن تنــوع در رنــگ و شــکل و نــژاد، همــه محصول 
جهش هایــی اســت کــه بــه طــرق مختلــف اتفــاق 
می افتــد، امــا، چــون از یــک ویروس ده هــا ویروس 
بیشــتر  ویروس هــا  در  جهــش  می آیــد  وجــود  بــه 
اســت و بعضــی از جهش هــا یــک خصوصیت هــای 
جدید دارند، به طور مثال ســرعت در انتشــار را به 
ویــروس می دهــد بعضی از جهش ها ممکن اســت 
باعــث کاهــش توانایی ویروس در انتشــار شــود یا 
اینکه اصا خودشــان یک واکســن شــوند، بنابراین 
مــا نبایــد خیلــی از اینکــه انواع جدید ویــروس دارد 
به وجود می آید واهمه ای داشــته باشیم در نهایت 
کــه  اســت  ایــن  راســتای  در  ایــن جهش هــا  همــه 

ویروس تخفیف حدت پیدا کند.
تغییریافته تریــن  از  یکــی  کــه  »اومیکــرون«، 
مــوارد جهــش ویــروس کرونــا محســوب می شــود، 
بــرای اولیــن بــار در آفریقــای جنوبــی کشــف شــد 
و  اســرائیل  بوتســوانا،  بلژیــک،  در  زمــان  آن  از  و 

هنگ کنگ شناسایی شده است.
عاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا 
و روسیه، آمریکا و کانادا هم اعام کرده اند که ورود 
مســافران از کشــور آفریقای جنوبی و هفت کشــور 

دیگر جنوب آفریقا را تعلیق می کنند.
ایــن اقدامــات در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
ایمنی شناسان هشدار داده اند که احتماال اقدامات 
برخی کشــورها جهت اعمال محدودیت های ســفر 
انتشــار جهانــی »اومیکــرون«  از  بــرای جلوگیــری 

خیلی دیر باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران: سویه جدید 
کرونا واکسن است!

ادامه از صفحه ۱

با سوختن سیگارش داشت 
سوخت خودش را یادآوری 

می کرد
سکینه مهرایی: یادش بخیر هیچ چیز پنهانی 
نداشــت تا جایی که برایش مقدور بود جلسه های 
ماهانــه را برگــزار می کــرد و بــه درد دل نیــروی کار 
می خواســت  صندلــی  یکــی  مــی داد.  گــوش  خــود 
یــک نواختــی و  از  یکــی  تلفــن،  آزاد  دیگــری خــط 
ســختی کار گله می کرد تا ساعتی برای شیطنت ها 
لحاظ شود، یکی از دیر کرد دستمزدها گله می کرد 
و... مشکات تک تک مطرح می شد و برای رفعش 
تاش می کرد. از ما می خواست که روزنامه را برای 
خود بدانیم و برای حفظ و پیشرفتش تاش کنیم 
طــوری کــه اکنــون فکر می کنیــم یادگاری اوســت و 
بایــد از جــان محافظش باشــیم این حس وقتی در 
نیروی کار ایجاد می شود که اموالت را برای خودت 

نخواهی وخیرخواه دیگران باشی .
بیــش از حــد بــرای حفــظ ســرمایه اجتماعــی 
)نیــروی کار مجــرب و شــاد و امیــد و نشــاط جامعــه(  
تــاش می کــرد تــا جایــی کــه  اکــراه داشــت اخبــار 
شــود  داده  انتشــار  ناامیدکننــده  و  ناراحت کننــده 
جماتی از ایشــان همــواره به ذهنم خطور می کند» 
مردم به قدر کافی درگیر مشکات معیشتی هستند 
باید اخبار مســرت بخش انتشــار دهیم« یا »اگر از 
علمی که دارید اســتفاده نشــود هیچ فرقی با نادان 
نداریــد« بــرای همین وقتی گرانــی حامل های انرژی 
و حــوادث بعــد از آن اتفــاق افتــاد انــدوه نبــودش 
بیشــتر آزارمان داد چون حتی در مدت کوتاهی هم 
کــه روی تخــت بیماری بود باز حواســش به موضوع 
حامل هــای انــرژی بــود و به خبرنــگار مربوطه )که در 
نشست خبرنگاران با رئیس دولت دعوت شده بود( 
گوشزد کرده بود که این مساله جدی است و سوال 

از همین موضوع باشد.
او همیشــه پــدری بــود کــه هــم می شــد به او 
تکیــه داد هــم از خشــم وغضبــش تــرس و دلهــره 

داشت .
متوجــه  کســی  رفتنــش،  از  بعــد  تــا  گرچــه   
اندوختــه  دانــش  در محضــرش  کــه چقــدر  نشــد 
اســت، در  جلســه های تیتر و آموزشــی که امثال و 
حکمش همراه با دود غلیظ ســیگار بود؛ ساعت ها 

انــدازه ســال ها از  بــه  از مثل هایــش خندیدیــم و 
محضــرش یــاد گرفتیــم و گاهــی از دود ســیگارش 
نفســمان گرفــت امــا مــا بچه هایــی بودیــم که محو 

کامش می شدیم .
کســی نیســت که ندانــد روزنامه نــگار بودن و 
دغدغــه اقتصــاد داشــتن و همــدرد مردم بــودن، از 
عمــر آدمــی می کاهــد و مرحــوم ســیف هللا یزدانــی 
هــم از ایــن قمــاش بــود. حاال کــه تو نخ ســیگارش 
فــرو مــی روم، می فهمــم کــه بــا ســوختن و کاســتن 
ســیگارش داشــت ســوختنش را  یــادآوری می کرد. 

کسی چه می داند. 
خدایش بیامرزد و یادش مدام گرامی باد

آموزشگر حرفه ای روزنامه نگاری 
و رفاقت

از آن  مرحــوم یزدانــی  فرزیــن ســوادکوهی: 
تیــپ مطبوعاتی هایــی بود که واقعــا بوی روزنامه و 

رسانه می داد.
نمیشد در تحریریه باشی و از او تاثیر نپذیری.

پنهــان  او  نظــر  از  روزنامــه  از  بخشــی  هیــچ 
نمی مانــد. امــا از آن جالبتــر ایــن بــود کــه هیچ یک 
از کارکنان هم نبودند که مشــکلی شخصی داشته 
باشــند و خمودگیشــان از نظر جناب استاد نادیده 
گرفتــه شــود و یــا از آن غفلــت شــود. تــا جاییکــه 
می توانســت تاش میکرد در رفع مشــکل بکوشــد. 

دست به خیر بود و همیشه همراه.
بــودن  پرحــرارت  و  شــوریدگی  ســتیهندگی، 
بســیار  هیبتــی  او  از  کار  حیــن  یزدانــی  جنــاب 
کاریزماتیک ســاخته بود. بســیاری تصور می کردند 
برای حاج آقا یزدانی فقط کار مهم است، اما مرام 
و معرفــت لوطــی منشــانه او بخصــوص درســاعات 

خارج از کار بر کسی پوشیده نبود.
یــک  روزنامــه  دفتــر  بیــرون  یزدانــی  جنــاب 
ســفره دار و یک گشــاده دســت به تمام معنا بود. 

ضعیف نوازی هم یکی از ویژگی های او بود.
نمیتوانســتی بــاور کنــی ســیف الهــی کــه در 
داخــل تحریریــه بــرای یــک جملــه کوچــک در انبوه 
مطالب مو را از ماست می کشید و گاه خروشان بر 
ســر همــکاران اعمال دقت الزم را هشــدار می داد، 
حاال در کوچه و خیابان اینطور دوستانه و رفیقانه 
پــا بــه پایت می آید و همه خواســته هایت را اجابت 

می کند. او یک رفیق همه چی تمام بود.

حاجــی در تحریریــه حرفه ای گــری روزنامه نــگاری را 
به ما یاد می داد و در بیرون از تحریریه، انســانیت 

و رفاقت را.
خدایش بیامرزد

بزرگان فرموده اند:
از تمام خلق یک تن صوفی اند

مابقی در سایه او می زی اند

از اینکه یاد می گرفتیم خیلی 
خوشحال می شد

دفتــر  در  کــه  روزی  اولیــن  ملکــی:  اشــرف 
روزنامــه حاضــر شــدم بــا احتــرام مــرا بــه ســایرین 
معرفی کرد انســانی شــریف که کامش همیشه با 

طنز توام بود. 
ابتــدای کامــش بــا حمــد وســپاس از خــدا و 
صلــوات بــر محمــد و آلــش بــود، از زیــر پــا افتــادن 

روزنامه عصبانی می شد.
اســتادی با حوصله و ماهر بود و از اینکه یاد 
می گرفتیــم خیلــی خوشــحال می شــد مــن در کنــار 
ایشــان خیلی کارها را یاد گرفتم وهمیشــه قدردان 

زحمت های ایشان هستم.

اگر به کسی تشر می زد تا از 
دلش در نمی آورد، روزش روز 

نمی شد
 میترا محمد پور: خیلی جدی وارد دفتر روزنامه 
می شــد مثل یک افســر نظامی روزهای اول همیشه 
می ترسیدم ولی دیدم پشت این چهره جدی و کمی 

اخمو، قلبی سرشار از مهربونی و بی ریا است.
 با اینکه تازه کار بودم و خیلی کار بلد نبودم 
ولی دوست نداشتم از دستم عصبانی شود هم به 
خاطــر اینکــه مواخــذه ام نکند هم بــه خاطر این که 

نشان بدهم شاگرد خوب وحرف شنویی هستم.
روزهای پنجشنبه کاس خبرنگاری داشتیم، 
دوســت داشت از ما خبرنگار حرفه ای بسازد واقعا 

استاد مجربی بودند.
 من صفر صفر بودم چون زنی خانه دار بودم 

و هیچ وقت خارج از خانه کار نکرده بودم. 
داشــتیم  مذاکــره  هــم  بــا  کــه  اولــی  جلســه 
گفــت تــو زن توانایــی هســتی من میدونــم بهترین 

موقعیت هــا را به دســت می آوری. بــه من بال و پر 
مــی داد. از همــان ابتــدا دو حــوزه فــوالد و نفت که 
مهمتریــن و ســخت ترین حــوزه بود مســئولیتش را 
بــه مــن ســپرد. گاهــی کــم مــی آوردم و پنهانــی در 
ســرویس گریــه می کــردم وقتــی مــن را با چشــمان 
ســرخ شــده می دیــد صدایم مــی زد و کلــی دلداریم 
مــی داد می گفــت تــو بهترینــی، تــو توانایــی همیــن 

دلگرمی ها مرا امیدوار می کرد.
فقــط  می کــرد  صحبــت  برایمــان  ســاعت ها 
گــوش میدادیــم یــک جــوری ضبطــش می کردیم تا 
ملکــه ذهنمــان شــود. خیلــی با جــان و دل و بدون 
خســتگی بــه مــا یاد می دادنــد. حتی اگــر صدها بار 
سوال می کردیم آن قدر تکرار می کردند تا خیالش 
راحــت شــود که ما فهمیده ایم ولــی آخرش بازم به 
ما می گفتند منگول این واژه اصا برایمان ناراحت 

کننده نبود چون اصا تحقیرکننده نبود.
خاصــه یــک دنیا عشــق، یــک دنیــا تجربه در 
وجودشــان بــود کــه در ایــن ســال ها بــه مــا انتقال 
می داد. اگر از کســی انتقاد می کرد یا تشــری می زد 
تــا از دلــش در نمی آورد روزش روز نمی شــد. وقتی 
برای مصاحبه یا نمایشگاه همراه ایشان می رفتیم، 
برایمــان افتخــار بــود چــون سرشــناس بــود و همه 

برایشان احترام خاصی قائل بودند.
ولــی اســتاد پــرواز کــرد و آســمانی شــد واقعا 

جایشان خالیست. 

اعتماد غیرقابل باور در هفته اول 
کاری

مســعود وطنخواه: اولیــن روز کاری من پس 
از طــی مصاحبــه و مقدمــات پذیــرش در روزنامــه 
عصــر اقتصــاد روز چهارشــنبه ۱3بهمــن ۱3۹۵ بود 

که این روز صرف آشنایی با محیط روزنامه بود. 
روز ۵شــنبه تعطیــل بودیــم و هفتــه اول )۱6 
تــا ۲0بهمــن( هم بیشــتر صرف خوانــدن روزنامه و 
آمــوزش شــد. در همــان هفته اول نشســت خبری 
بــا حضــور خبرنــگاران و شــاپور محمــدی، ریاســت 
وقت ســازمان بورس در محل ســازمان برگزار شــد 
کــه ســیف هللا یزدانــی مرحوم، مدیر مســئول وقت 
)وطنخــواه(  اینجانــب  بــه  اقتصــاد  روزنامــه عصــر 
ماموریــت داد کــه در ایــن نشســت بــرای پوشــش 
خبــری شــرکت کنــم. این اعتمــاد آن هــم در اولین 

روزکاری برای من غیرمنتظره بود.

یک همکار خوب را از دست 
دادیم ولی یک همکار بهتر 

بدست آوردیم
 محبوبــه آوریــده: مــن تــازه اســتخدام شــده 
بودم، خاطره چندانی از ایشــان ندارم، تنها چیزی 
کــه بــه یــادم دارم ایــن هســت، روز اول کاری برای 
معرفــی مــن بــه مابقی پرســنل گفتند: یــک همکار 
خــوب را از دســت دادیــم ولــی یــک همــکار بهتــر 

بدست آوردیم.

عصراقتصاد دیگر در نبودش هیچ 
زمانی عصراقتصاد نشد

محمــد امیــن صــراف: یــادش بخیــر. زمانــی 
حــاج آقــای یزدانــی کــه خدایــش رحمــت کنــد بــه 
مناســبت برگزاری جلســات پر باری که در روزهای 
موظــف  و  داشــت  روزنامــه  دفتــر  در  چهارشــنبه 
کــرده بــود کــه تمامــی کارمنــدان روزنامــه از صغیــر 
و کبیــر بایــد در آن جلســه حضــور داشــته باشــند، 
روزهای چهارشــنبه طایی را ناموس عصر اقتصاد 
می دانســت، امــا من چــون هیچ زمانی با جلســات 
و صندلی هــای  کنــم  برقــرار  ارتبــاط  نمی توانســتم 
دفتــر روزنامه برایم میخ داشــت، به بهانه برگزاری 
مجامع، جلسات را می پیچاندم، زمانی که به دفتر 
برمی گشــتم در مســیر چهره برافروختــه حاج آقای 
یزدانــی را تداعی می کردم و الحق که تصویرســازی 

ذهنم درست از آب در می آمد.  
حــاج ســیف هللا یزدانــی بــا ســینه ای ســتبر، 
صورتــی برآشــفته و ابروهایی درهــم نعره زنان فریاد 
نگفتــم چهارشــنبه  مگــر  می کشــید صــرااااااااااااف، 
ناموس من است، چرا فرار میکنی و به بهانه مجمع 
میزنــی بــه چــاک؟ و جواب من یک چیــز بود با خانم 
جالی مدیربازرگانی هماهنگ شده و ادامه می دادم 
حــاج آقــای عزیز مجمع می روم تا کار بگیرم و حاجی 
فریــاد میــزد نمی خــواد کار بگیــری، جلســه مهم تــر 
اســت، ولی کو گوش شــنوا، هفته هــای طایی حاج 
ســیف هللا یزدانــی بــرای مــن فقــط پیچانــدن و برای 

استادم عصبانیت و سرزنش بود.
امــا عصراقتصــاد دیگر در نبودش هیچ زمانی 

عصراقتصاد نشد.

چه شد آن عهد قدیم و چه شد آن یار ندیم
خون کند خاطر من خاطره عهد قدیم


