
عرضه اولیه تپسی برای طبقه خواص
به گفته معاون پذیرش فرابورس، عرضه 
سهام تپسی برای سرمایه گذاران واجد شرایط 
و حرفه ای خواهد بود، که این امر طبق ضوابط 
استارتاپ ها انجام  می شود؛ اما این مساله به 
معنای ســرمایه گذاری فقط از ســوی اشــخاص 
حقوقــی نیســت بلکه تعریــف ســرمایه گذاران 
نیــز  حقیقــی  ســهامداران  شــامل  حرفــه ای 

می شود.
پــس از گذشــت یک ســال و بــا توجــه بــه 
ســپری شــدن فرآیندهای الزم، نماد تپســی به 
عنوان نخستین شرکت استارتاپی در بازار دوم 
فرابورس درج شــد تا نخستین گام عملی برای 
ورود شــرکت های اســتارتاپی بــه بــازار ســرمایه 

برداشته شود.
حجت اسماعیل زاده درباره عرضه شرکت 
استارتاپی تپسی در بازار سرمایه به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( گفت: دی سال ۹۹ بود که  
پذیرش مشــروط این شــرکت صادر شد، اکنون 
نیز با توجه به سپری شدن فرآیندهای الزم برای 

درج نماد از سوی شرکت استارتاپی تپسی نماد 
این شرکت در بازار فرابورس ایران درج شد.

معاون پذیرش فرابورس ایران درباره روش 
ارزشیابی شرکت های استارتاپی، بیان کرد: تمام 
شرکت های یادشده از دو طریق مورد ارزشیابی 
قــرار می گیرنــد بــه طوری کــه می تــوان در گام 
نخســت به ارزشــیابی از سوی نهادهای مالی و 
در گام بعد ارزشیابی از سوی کارشناس رسمی 
بــود. او افــزود: بــه نظــر می رســد کــه اســتقبال 
خوبــی در بــازار ســرمایه به منظور خرید ســهام 
این شرکت استارتاپی صورت گیرد؛ زیرا شرکت 
تپسی اولین شرکت استارتاپی است که در بازار 
سرمایه درج می شود و همین امر ممکن است 
جذابیت خاصی را برای سرمایه گذاران به دنبال 

داشته باشد.
معــاون پذیــرش فرابــورس ایــران در مورد 
میزان ریســک متفاوت شرکت های  استارتاپی، 
تشریح کرد: شرکت های استارتاپی در مقایسه با 
سایر شرکت های حاضر در بازار سرمایه پروفایل 

ریسک متفاوتی دارند، که این میزان تفاوت به 
ســبب ویژگی های خاص این شرکت هاســت به 
طوری که می توان به میزان زیاد بودن دارایی های 
ایــن شــرکت ها،  نامشــهود در ترکیــب دارایــی 
حساسیت به تغییرات تکنولوژیکی و سایر موارد 

نام برد.
ســایر  ورود  دربــاره  اســماعیل زاده 
استارتاپ ها به بازار سرمایه، تصریح کرد: سال 
گذشــته تعداد ۶ اســتارتاپ در خواســت خود را 
برای ورود به بازار ســرمایه به فرابورس ارســال 
کردنــد که اطالعات خود را اکنون به روزرســانی 
نکرده اند. اما با در نظر گرفتن شرکت استارتاپی 
تپسی اکنون دو شرکت استارتاپی دیگر شامل 
فیلیمــو و کافــه بــازار نیــز درخواســت فعــالِ در 

دست بررسی دارند.
او در مــورد آینــده شــرکت های اســتارتاپی 
در بازار ســرمایه، بیان کرد: از نظر کارشناســان 
به نظر می  رسد می توان به آینده این شرکت ها 
خوشــبین بود، زیرا بر اســاس آمار بدست آمده 

از تجربیــات جهانــی شــاهد  افزایــش روزافزون 
نقش این شــرکت ها در اقتصاد دنیا هســتیم و 
کشورهای دنیا تجربیات موفقی در این خصوص 

دارند.
 معــاون پذیــرش فرابورس ایــران در مورد 
اقدامــات و حمایت هــای صورت گرفتــه از ســوی 
بــورس و معاونــت علمــی و فنــاوری  ســازمان 
اخیــر  دوســال  در  گفــت:  ریاســت جمهوری، 
زحمات زیادی از سوی سازمان بورس و شرکت 
فرابــورس ایــران در تعامــل بــا معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است که 
اکنون دســتاورد آن نهایی شــدن ضوابط خاص 
شــرکت های اســتارتاپی و درج اولیــن شــرکت 
اســتارتاپی در فرابــورس ایران اســت. همچنین 
مقرر شد که اسامی شرکت های استارتاپی نیز 
هماننــد شــرکت های دانــش بنیان روی ســایت 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری درج 
شــود تــا مــا بتوانیــم آنهــا را بــر اســاس قوانیــن 

موجود بررسی کنیم.

اتحادیه هــای  بین المللــی  کنفدراســیون 
کارگــری در یــک نظرســنجی، وضــع دســتمزد 
ایــن  یافته هــای  کــرد.  بررســی  را  کارگــران 
نظرســنجی نشــان می دهــد، رشــد دســتمزد 
واقعی در مقایسه با بهره وری و رشد اقتصادی 

در دهه های اخیر راکد بوده است.
به گزارش ایلنا، »ایولین آستور« مشاور 
اقتصادی و اجتماعی کنفدراســیون بین المللی 
اتحادیه هــای کارگری اســت که در گزارشــی به 
بررســی وضع دســتمزد و نقش آن در اشتغال 
پرداخته است. نویسنده گزارش معتقد است: 
افزایــش دســتمزد نه تنها موجــب کاهش نرخ 
استغال نمی شود بلکه شکاف طبقاتی را کاهش 
می دهد و معیشت کارگران را بهبود می بخشد. 
 Equal Times ترجمه این گزارش مفصل که در

منتشر شده را در ادامه می خوانید:
»دیویــد کارد«، »جاشــوا آنگریســت« و 
»گیــدو ایمبنــس« ســه اقتصــاددان آمریکایــی 
هستند که جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۲۱ را 
به صورت مشترک از آن خود کردند. کارد، اثرات 
حداقل دستمزد بر بازار کار و بازده تحصیلی را 
بررسی کرد. این اقتصاددان معتقد است، بازار 
کار تحت تاثیر مولفه های متعددی مثل رونق و 
رکود، تحوالت فناوری، نظام آموزش و سطوح 
مهارتی قرار دارد. کارد اعتقاد دارد، تفکیک اثر 

حداقل دستمزد از عوامل دیگر دشوار است.
ایــن اقتصــاددان ایالــت »نیوجرســی« را 
اساس کار خود قرار می دهد؛ حداقل دستمزد 
ایــن ایالت در آوریــل ۱۹۹۲ افزایش یافت ولی 
دســتمزد در پنســیلوانیا« ثابــت مانــد. اگــر اثر 
تغییــر ســایر عوامــل را در دو ایالت مشــابه در 
نظر بگیریم، تغییرات وضعیت اشتغال پس از 
آوریل ۱۹۹۲ در پنسیلوانیا، برآوردی از بازار کار 
نیوجرســی در غیــاب افزایش حداقل دســتمزد 
ارائــه می دهــد. اگــر در ایــن تاریــخ مشــخص، 
اتفاق دیگری در یکی از دو ایالت نیفتاده باشد، 
تغییر حداقل دســتمزد در نیوجرســی می تواند 
شبه تصادفی تلقی شود و مقایسه تغییرات بازار 
کار در این ایالت با پنســیلوانیا منعکس کننده 
اثــرات افزایــش حداقــل دســتمزد خواهــد بود. 
تحلیل نهایی این مقاله نشان می دهد افزایش 
حداقــل دســتمزد اثــر معنــاداری روی بــازار کار 
غیرماهر در نیوجرسی نداشته است. این نتیجه 
چالشــی، مشوق مطالعات متعدد بعدی بود و 
پشتوانه ای برای دفاع از قانون حداقل دستمزد 

ارائــه می داد. جامعه مطالعاتی این تحقیقات، 
کارگران شاغل در فست فودها بودند.

انگریست و آیمبنز به دلیل نقش جدی که 
در توسعه روش های شناسایی علّی مشاهده ای 
داشــته اند، نیــم دیگــر جایــزه نوبــل امســال را 
بردند. پرارجاع ترین کارهای این دو نفر، مقاالت 
انگریســت، آیمبنز و روبین )۱۹۹۶( و آیمبنز و 
انگریســت )۱۹۹۴( اســت. این مقاالت ناظر به 
روش متغیــر ابــزاری در اقتصادســنجی اســت. 
متغیر ابزاری یک متغیر کمکی است که اجازه 
تفکیــک اثر علّی متغیر مورد مطالعه، از ســایر 
عوامــل اثرگــذار را می دهــد. بــرای توضیــح این 
روش به مثال بازده تحصیلی متوسل می شویم. 
برای سیاســتگذار تخمین اثر یک ســال بیشــتر 
درس خواندن روی دستمزد بزرگسالی، اهمیت 
کلیدی دارد؛ چراکه بازده سرمایه گذاری در نظام 
آموزشی را مشخص می کند. اما صرف مشاهده 
دستمزد باالتر، برای افراد با تحصیالت بیشتر، 
افــراد  بــازده مثبــت تحصیلــی نیســت.  مویــد 
مســتعدتر، بیشــتر درس می خوانند و در عین 
حــال بــه علت توانایی ذاتــی باالتر، در بازار کار 
دستمزد بیشتری دریافت می کنند. توانایی در 
این مثال عاملی اخالل گر اســت که شناســایی 
علّی اثر تحصیل روی دستمزد را دشوار می کند.
می دهــد،  نشــان  تحقیــق  ایــن  نتایــج 
رستوران های نیوجرسی پس از افزایش حداقل 
دســتمزد کارگــران، ۱۳ درصد افزایش اشــتغال 
داشــته اند. افزایــش دســتمزد کارگــران در بازه 
زمانی رکود اقتصادی اتفاق افتاده است. برخی 
از اتحادیه هــای تجــاری تــالش کردند تــا ادعای 
خــود یعنــی افزایــش حداقــل دســتمزد، ســبب 
افزایش هزینه های شغلی می شود، ثابت کنند. 
ادعایی که بارها توسط اتحادیه های کارگری به 

چالش کشیده شده است.
حداقل دســتمزد بزریل از ســال ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۲ به میزان ۶۰ درصد افزایش یافت و هیچ 
تاثیر قابل توجهی بر روند اشــتغال این کشــور 
نداشــت. افزایش حداقل دســتمزد در دهه ۹۰ 
میــالدی در کشــور اندونزی نه تنها تاثیر منفی 
بر اشتغال این کشور نداشت بلکه سبب ارتقاء 
نرخ اشتغال رسمی و کاهش مشاغل غیررسمی 
و محلی شــد. حداقل دستمزد کشور آلمان در 
سال ۲۰۱۵ به شکل چشمگیری افزایش یافت، 
بسیاری از اقتصاددانان در آن برهه پیش بینی 
کردنــد، اشــتغال بــه شــدت تحت الشــعاع آثار 

منفــی افزایش مزد قرار می گیــرد. اگرچه تاثیر 
آثــار منفــی افزایش دســتمزد بر روند اشــتغال 
ناچیز بود اما امنیت شــغلی افراد کم درآمد به 

طور قابل توجهی افزایش یافت.
اگرچه تجربه نشان می دهد که ادعاهای 
مبنی بر اینکه افزایش دســتمزد سبب کاهش 
نرخ اشتغال می شود همگی منسوخ شده اند؛ 
امــا ایــن ادعاهــا همــواره همزمــان بــا افزایــش 
دســتمزد مطــرح می شــود. بســیاری از فعــاالن 
کارگــری، ایــن ادعــا را مثل افســانه ای می دانند 
که توسط سازمان های صنعتی بزرگ، اتاق های 
بازرگانــی و صنــدوق بین المللــی پــول مطــرح 

می شود.
جایزه نوبل یک کیفرخواســت جدی علیه 
کســانی اســت کــه علیــه حداقل دســتمزدهای 
مناســب بــرای کارگــران جبهــه می گیرنــد و بــا 
دیدگاه های خود استدالل می کنند که افزایش 
دستمزد موجب کاهش نرخ اشتغال می شود. 
حدود ۳۰ سال طول کشید تا حقایق این نظریه 
یعنــی افزایــش دســتمزد و تاثیــر آن بــر زندگی 

کارگران مشخص شود.
اتحادیه هــای  بین المللــی  کنفدراســیون 
کارگــری در یــک نظرســنجی، وضــع دســتمزد 
کارگران را بررسی کرد. یافته های این نظرسنجی 
نشان می دهد، ۷۶ درصد از مردم جهان حداقل 
نمی داننــد.  کافــی  زندگــی  بــرای  را  دســتمزد 
همچنیــن ســازمان بین المللی کار در گزارشــی 
نوشت: بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه ها 
فقیر هستند. بر اساس این گزارش، حدود ۳۰۰ 
میلیون کارگر در کشــورهای نوظهور و در حال 
توســعه کمتر از ۱.۹۰ دالر در روز درآمد دارند. 
همچنیــن حــدود ۲۶۶ میلیــون کارگــر بــه دلیل  
حمایت نشدن قانونی یا وضع قوانین یکجانبه، 

کمتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند.
بــا  مقایســه  در  واقعــی  دســتمزد  رشــد 
بهــره وری و رشــد اقتصــادی در دهه هــای اخیــر 
راکد بوده اســت. راکد بودن مزد نه تنها ســبب 
افزایش نابرابری درآمد شده بلکه میزان شکاف 
طبقاتــی در جوامــع مختلــف را چندبرابــر کرده 
است. بسیاری از کارگران جهان با چالش هایی 
مثل ناامیدی اقتصادی روبرو می شوند. ناامیدی 
اقتصادی کارگران حاکی از آن است که بسیاری 
از جمعیــت جهــان نســبت به زندگــی آتی خود 
هیچ امیدی ندارند و از هرگونه حمایت اجتماعی 
شــغلی  شــرایط  همچنیــن  هســتند.  محــروم 

۲۲ درصــد از کارگــران جهــان با اســتانداردهای 
سازمان بین المللی کار منطبق نیست.

جهان برای بهبود وضعیت اقتصاد جهانی 
بــه تحقیقــات مبتنــی بــر شــواهد احتیــاج دارد 
و اقتصــاد بایــد مبتنــی بر تحلیل واقعی باشــد 
نــه اینکه با توصیه های سیاســی و دیدگاه های 
ایدوئولوژیک در جهت حل مشکالت اقتصادی 
و معیشتی کارگران گام برداشت. اعطای نوبل 
به این اقتصاددانان حاکی از آن اســت، درآمد 
کارگران به وســیله افزایش دســتمزد و حمایت 
اجتماعی به طور قطع افزایش خواهد یافت و 
نرخ اشتغال به هیچ وجه تحت تاثیر اثار منفی 
این موضوع قرار نمی گیرد. دولت ها باید به این 
افزایــش ســطح کیفی کارگــران به وســیله این 

مولفه ها توجه ویژه ای کنند.
چنین اقداماتی نه تنها برای تامین معیشت 
کارگران و خانواده هایشان حیاتی است بلکه به 
عنوان ســرمایه گذاری در بهبود وضعیت نیروی 
انسانی هم قلمداد می شود. تجربه نشان داده 
اســت، افزایش دستمزد نه تنها فقر و نابرابری 
اجتماعی را کاهش می دهد بلکه سبب افزایش 
مصــرف کاالهــای تولیدی و خدمــات محلی هم 
می شود که در افزایش نرخ اشتغال نقش دارند. 
افزایش دستمزد نیز باعث رشد صنایع مولد در 

بسیاری از کشورهای جهان شده است.
اتحادیه هــای  بین المللــی  کنفدراســیون 
کارگــری در یــک بررســی نشــان داد کــه چگونه 
سرمایه گذاری ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی 
در حمایت هــای اجتماعــی می توانــد منجــر بــه 
افزایــش قابل توجه اشــتغال، درآمد مالیاتی و 
افزایــش تقریبی دو برابری بــازده از نظر تولید 

ناخالص داخلی شود.
بــا  را  دســتمزد  حداقــل  بایــد  دولت هــا 
در نظــر گرفتــن هزینه هــای زندگــی کارگــران و 
توســعه حمایت هــای اجتماعــی تضمیــن کنند. 
دولت هــا بایــد بــا اســتفاده از قــدرت قانــون با 
متخلفان برخورد کنند و کارفرمایان متخلف را 
بــا تحریم های شــدید و بازدارنــده مواجه کنند. 
سیستم های حمایت اجتماعی نیز باید تقویت 
شود و گسترش یابد تا تمامی کارگران در بخش 
مشــاغل رســمی و غیررســمی را تحت پوشــش 
قرار دهد. چنین اقداماتی نه تنها سبب نابودی 
مشــاغل نمی شــود بلکــه بــه توســعه اجتماعی 
پایــدار کمــک می کنــد. همچنیــن امــکان بهبود 

اقتصادی، اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.

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

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری: 
رشد دستمزد واقعی در 2دهه  اخیر راکد بوده است
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نفت »آسان« روسیه 
تمام می شود

ترجمه: سلیم حیدری

ســوروکین،  پــاول 
معاون وزیر انرژی روسیه 
گفــت،  چهارشــنبه  روز 
تقریباً تمام نفت روســیه 
خامــی  نفــت  ذخایــر  از 
ذخایــر  ایــن  کــه  اســت 
بــه  معــروف  اصطالحــا 
ذخایــر بــه ســختی قابــل 

بازیابی )hard-to-recover( هستند. مگر اینکه این کشور 
سرعت اکتشاف را افزایش دهد و مشوق اکتشاف باشد.
به گزارش خبرگزاری تاس، ســوروکین گفت: تقریباً 
۱۰۰ درصــد تولیــد نفــت مــا در مــدت ده ســال به ســختی 

بازیابی خواهد شد.
بــه گفتــه معــاون وزیر نیــرو، ذخایری که به ســختی 
قابل بازیابی هستند، هزینه های استحصال بسیار زیادتری 

نسبت به ذخایر معمولی خواهند داشت.
این موضوع یک مشکل برای روسیه، یکی از بزرگترین 
تولیدکننــدگان نفــت جهان اســت. زیــرا کیفیــت ذخایر را 
کاهش می دهد و استخراج نفت را بسیار گرانتر از آنچه 

هم اکنون هست، خواهد کرد.
روســیه بــرای جایگزیــن کــردن ذخایــر دارای بازیابی 
سخت با اکتشافات جدید و بالقوه کم هزینه، باید انگیزه 

اکتشاف را فراهم کند.
در مــاه مــه امســال، الکســاندر کوزلــوف، وزیر منابع 
طبیعی روسیه گفت که ذخایر نفت با سرعت فعلی تولید 

ساالنه تا سال ۲۰8۰ باقی خواهند ماند. 
وزیر نفت روســیه با اشــاره به اینکه روســیه نیاز به 
توســعه اکتشــاف از جملــه در مناطــق صعب العبــور دارد، 
افزود: حتی ممکن است ذخایر واقعی نفت و گاز روسیه 

افزایش یابد.
شــرکت اطالعات و تحلیل گلوبال دیتا در اوایل ماه 
جاری اعالم کرد: اکتشافات نفت و گاز روسیه در نیمه اول 
سال ۲۰۲۱ پس از بحران سال گذشته که منجر به کاهش 
شدید هزینه های سرمایه ای برای اکتشاف شد، به کمترین 

میزان در پنج سال اخیر رسید.
بر اساس برآوردهای گلوبال دیتا، در نیمه اول سال 
جاری شرکت های روسی، شش میدان بسیار کوچک نفت 
و گاز یافتنــد کــه تنها ۳۶ میلیون بشــکه بــه ذخایر اضافه 
کردند که معادل کمتر از چهار روز تولید روزانه نفت روسیه 

است.
آنا بلووا، تحلیلگر نفت و گاز در گلوبال دیتا، گفت: 
در حالــی کــه درآمدهــای نفتــی روســیه در ســال جــاری از 
قیمت های باالتر نفت به دلیل کاهش تولید اوپک پالس 
و افزایش تقاضای جهانی منتفع شده است، اما در حوزه 
اکتشاف همچنان از بحران ناشی از کووید در سال ۲۰۲۰ 
رنــج می بــرد. ایــن بحران، شــرکت ها را مجبــور به کاهش 

سرمایه برای حفاری اکتشافی کرده است.
بلووا اضافه کرد: روســیه برای حفظ جایگاه خود به 
عنــوان یکــی از بزرگتریــن کشــورهای تولیدکننــده نفــت و 
گاز، باید از سرعت ثابت اکتشافات برای جایگزینی ذخایر 
تولید شده اطمینان حاصل کند. در غیر این صورت، اثرات 
کوویــد۱۹ و کاهــش ســرمایه گذاری در بخــش نفــت و گاز 
روسیه به خوبی پس از فروکش کردن همه گیری احساس 

خواهد شد.
منبع: راشاتودی

مشاهده روزافزون 
سویه جدید اومیکرون 

در اروپا
ترجمه: محمود نواب مطلق

 ۲8 شــنبه  روز 
نوامبــر)۷آذر( افــرادی بــا 
ســویه  مثبــت  آزمایــش 
اروپــا  در  کرونــا  جدیــد 
بیشتر مشاهده شدند. 

تشــدید  انگلســتان 
از  پیشــگیرانه  اقدامــات 
جمله مراقبت بیشــتر در 

ورودی های کشور از تمامی نقاط را اعالم کرد. 
در فرانســه تاکنون هیچ موردی از این ســویه جدید 
گزارش نشده است. اما می توان گفت پای این سویه به 

اروپا بازشده است. 
آژانس بهداشت اتحادیه اروپا اعالم کرده این سویه 
جدید از کرونا که اولین بار در آفریقای جنوبی مشاهده 
شده است به مراتب مسری و مهلک تر و در نتیجه برای 
اروپا بســیار خطرناک اســت. اما در حال حاضر نمی توان 

سرعت انتقال آن را مشخص کرد. 
موارد مشاهده شده در برخی کشورهای اروپایی رو 
به افزایش اســت و از اینرو اقدامات پیشــگیرانه تشــدید 

شده است. 
در انگلستان دو مورد مشاهده شده است. بوریس 
جانسون نخست وزیر این کشور به همین دلیل استفاده 
مجدد از ماسک در فروشگاه ها و تشدید محدودیت های 
سفر را اعالم کرده است. در این خصوص هرگونه ورود به 
انگلستان از هر نقطه شدیدا تحت مراقبت قرار می گیرد. 
انجام آزمایش کرونا و قرنطینه تا حصول نتیجه از جمله 
این اقدامات است. هدف کنترل فوری و جلوگیری هرچه 

سریعتر از انتشار سویه جدید اومیکرون است. 
در بســیاری از کشــورهای اروپایی موجی از نگرانی 
به راه افتاده است. در آلمان نیز دو مورد مثبت از سویه 
جدیــد از مســافران آفریقــای جنوبــی در فــرودگاه مونیخ 
کشف شده است. در ایتالیا نیز یک مورد مشاهده شده 
است. جمهوری چک نیز از بستری شدن یک نفر با عالئم 

مثبت این سویه در شمال این کشور خبر داد.
منبع: یاهونیوز

هوش مصنوعی و 
آینده علم پزشکی

سینا تفنگ چی

مدرس علوم ارتباطات دانشگاه پیام نور

مصنوعــی،  هــوش 
آینــده بالمنــازع جهانیــان 
محســوب شــده و از ایــن 
فنــاوری  ایــن  تأثیــرات  رو 
در صنعــت پزشــکی مــورد 

بررسی قرار می گیرد.
مصنوعــی  هــوش 
در صنعــت پزشــکی  یکــی 

از مهم تریــن بهره مندی های اســتفاده از فناوری محســوب 
می شــود، بــر ایــن اســاس در نظــر داریــم به دســتاوردهای 
این دوصنعت برای بهره مندی هرچه بیشــتر آینده بشــری 

بپردازیم.

انگلستان- بخش مراقبت های ویژه
تيم مهندسين سيستم هاي دانشگاه شفيلد انگلستان 
مطرح کرده بود که در حال ساخت يك سيستم كامپيوتري 
هوشمند هستند تا همانند مغز يك پزشك، بيماران بخش 
مراقبت هاي ويژه را درمان كنند. اين سيســتم حجم كاري 
گروه هاي فوريت هاي پزشكي را از طريق كنترل نشانه هاي 
حياتي بيمار انجام مي دهد و سپس آن را ارزيابي و مقدار 
مناســب داروهاي مختلف مورد نياز را به بيمار مي رســاند. 
اين كارها هم اكنون از ســوی متخصص مراقبت هاي ويژه 

انجام مي شود.
آنطــور کــه گاردیــن مطــرح می کنــد: »تيم مهندســان 
سيســتم هاي دانشــگاه شفيلد به سرپرســتي يك پرفسور 
ايراني به نام مهدي مهفوف، پيشگام اين سيستم هوشمند 
هســتند، كــه بر اســاس فرايندهاي تصميم گيري پزشــكان 
متخصص بخش هاي مراقبت هاي ويژه ساخته شده است. 
برپايه اين گزارش، اين دســتگاه تمامي كنش هاي متقابل 
ممكن بين داروها و بيماران مختلف را در نظر دارد و سپس 
تصميمات هوشمندانه در مورد بهترين روش درمان را اتخاذ 

مي كند.«

انگلستان- پیش بینی حمله قلبی
محققان دانشگاه ناتینگهام در انگلیس موفق به ابداع 
الگوریتمی شده اند که به پزشکان در پیش بینی حمالت قلبی 
کمک می کند. آنان معتقدند از این طریق می توان ساالنه 
هزاران و چه بسا میلیون ها نفر را از مرگ حتمی نجات داد.
بــرای طراحــی ایــن الگوریتم به عوامــل و فاکتورهایی 
مانند سن، سطح کلسترول و فشار خون توجه شده است 
تا بر همین اساس احتمال وقوع حمالت قلبی در هر فرد 

پیش بینی و مشخص شود.
اســتفان ونگ از اعضای این تیم تحقیقاتی می گوید: 
تعامــالت زیــادی در سیســتم بیولوژیــک بــدن انســان رخ 
می دهــد کــه برخــی از آنها پرمفهوم و برخــی دارای اهمیت 
کمتر است و این واقعیت بدن انسان است. با استفاده از 
پیشــرفت های علوم رایانه می توان برخی از این مســائل را 

بررسی و کشف کرد.
این پزشــکان با اســتفاده از دستورالعمل های انجمن 
قلب آمریکا در مورد خطرات تشــدیدکننده احتمال ســکته 
قلبی چهار الگوریتم دارای قابلیت خودآموزی طراحی کردند 
که جنگل های تصادفی، رگرسیون لجستیک، افزایش شیب 

و شبکه های عصبی نام دارند.
این الگوریتم ها با استفاده از داده های موجود در مورد 
سکته های قلبی افراد، درک خود از این موضوع را افزایش 
داده و قواعد خود را برای پیش بینی سکته های قلبی وضع 
کردند. آنها از این قواعد برای پیش بینی احتمال سکته قلبی 
هر فرد بر اساس سوابق موجود استفاده کردند و در نهایت 

عملکردی بهتر از توصیه های انجمن قلب آمریکا داشتند.

انگلستان - هوش مصنوعی جایگزین 
پزشکان و پرستاران

علیرغم تمام پیشــرفت های اخیر در زمینه سالمت و 
پزشــکی، بیمــاران عالیم شــان را بــرای یک پزشــک توصیف 
می کننــد، او هــم یــک ســنجش فیزیکی انجــام می دهد. با 
پیدایــش هوش مصنوعی هوشــمندتر، بیمــاران می توانند 

عالیم شان را برای یک کامپیوتر توصیف کنند.
کامپیوتر هم بالفاصله لیســت عوامل احتمالی بروز 
عالیــم را آمــاده می کنــد، بــه ایــن ترتیــب پزشــک می توانــد 
تالش هایش را صرف تشــخیص بیماری کند. یک دســتیار 
پزشک کامپیوتری، به کمک تکنولوژی پیشرفته تشخیص 
گفتار و با مقایسه عالیم با یک پایگاه داده می تواند سرعت 
ویزیت های پزشک را افزایش  و احتمال تشخیص اشتباه را 

نیز کاهش دهد.
ایــن اتفاقــی اســت کــه بیمارســتان های لنــدن بــرای 

دستیابی به آن تالش می کنند.

 ایاالت متحده آمریکا – جلوگیری 
از انتقال عفونت بیمارستانی به بیماران
عفونت های بیمارستانی یکی از عوامل جدی تشدید 
بیماری های افرادی است که به این مراکز درمانی مراجعه 
می کنند و حاال هوش مصنوعی به حل این مشــکل کمک 

می کند.
محققان دانشــگاه استنفورد برای حل این مشکل از 
مجموعــه ای از دوربین ها و رایانه های دارای قابلیت بصری 
برای مشاهده و بررسی فعالیت کارکنان بخش های مختلف 
بیمارستان ها استفاده کرده اند تا انتقال عفونت بیمارستانی 

به بیماران به حداقل برسد.
سیســتم مــورد اســتفاده بدیــن منظــور، بــا بررســی 
بــه  رویه هــای درمانــی و بهداشــتی کارکنــان و مراجعــان 
بیمارستان ها، رفتارهای اشتباه و پرخطر را شناسایی می کند 
و تــالش می کنــد بــا اعــالم آنها جلــوی گســترش عفونت و 

آلودگی های بیمارستانی را بگیرد.
بــرای ابداع الگوریتم مورد نیــاز دوربین های متعددی 
در یک بیمارســتان نصب شــد و از 8۰ درصد تصاویر برای 
طراحی الگوریتم تازه و از ۲۰ درصد از آنها برای آموزش ها و 

تست های بعدی استفاده شد.
ادامه در صفحه 8

در سایت روزنامه بخوانید:
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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کاهش ۷ درصدی قیمت 
برنج خارجی در بازار

دبیــرانجمنواردکنندگانبرنجدرخصوصتاثیر
وارداتبرنــجخارجــیدربــازار،گفــتکــهبــراســاس
آمــارســازمانحمایــتمصرفکننــدهوتولیدکننــدگان،
بعــدازآزادســازیثبــتســفارشبرنجوورودبخشــی
ازمحمولههــایرســوبکــردهدرگمــرکباعثشــدکه

قیمتبرنجخارجیحدود۷درصدکاهشپیداکند.
مســیح کشــاورز در گفت وگو با میزان، درخصوص 
میــزان ثبــت ســفارش برنــج نســبت بــه ســال گذشــته، 
گفــت: بــا توجــه بــه آمــاری که جهــاد کشــاورزی گزارش 
داده اســت و بــه اســتناد آمــار ارائــه شــده از مدیــر کل 
توســعه بازرگانی جهاد کشــاورزی، حدوداً ۶۰۰ هزار تُن 

ثبت سفارش برنج تاکنون انجام شده است.
وی افــزود: نیــاز کشــور تــا پایــان ســال نیــاز باالیی 
اســت؛ بنابراین باید ثبت ســفارش های برنج به میزانی 

که نیاز است انجام شود.
در  ســفارش  ثبــت  معمــوالً  کــرد:  بیــان  کشــاورز 
ســنوات قبــل نشــان می دهــد کــه ۲۰درصد ایــن ثبت ها 
موفق می شوند؛ لذا اگر ثبت سفارش عدد بزرگی باشد 
ایــن مبتنــی بــر این نیســت کــه واردات به همــان میزان 

انجام می شود.
کشــاورز اظهــار کــرد: واردات برنــج از نیمــه آذر به 
بعــد انجــام می شــود و تمامــی برنج هــای دپــو شــده در 

گمرک نیز ترخیص شده است.
کشــاورز خاطــر نشــان کــرد: بایــد منتظــر باشــیم 
کــه محموله هــای وارداتــی بــا چــه قیمتــی به کشــور وارد 
ایــن  و قیمت هــای جهانــی در  ارز  نــرخ  زیــرا  می شــود، 
قیمت ها دخیل است بنابراین ممکن است با قیمت های 
قبــل نتوانیــم برنــج را بــه بــازار عرضــه کنیــم و تــاش 

می کنیم که حتی قیمت های جهانی را مدیریت کنیم.
ســازمان  آمــار  اســاس  بــر  گفــت:  ادامــه  در  او 
ثبــت  کــه  زمانــی  تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان 
ســفارش برنــج آزاد و بخشــی از کاال هــای رســوبی وارد 
بــازار شــد برنــج ایرانی نســبت به هفته قبــل یک درصد 

کاهش قیمت پیدا کرده است.
کشــاورز بیــان کــرد: امیدواریم بــا واردات برنج، نه 
تنهاشــاهد افزایش قیمت برنج ایرانی نباشــیم بلکه به 
مــرور زمــان شــاهد کاهــش قیمت برنــج ایرانــی در بازار 

باشیم.

نمایشگاه گردشگری ایران 
برگزار می شود

معــاونگردشــگریازبرگــزاریقطعــینمایشــگاه
گردشــگریایــراندربهمــن۱۴۰۰بارویکــردیتازهخبر
داد.ایــننمایشــگاهســالگذشــتهباوجــودهمهگیری
نمایشــگاههای برخــی افتــادن تعویــق بــه و کرونــا
بینالمللــیویــابرگــزاریمجــازیآنهــا،درتهــرانبــه

صورتحضوریبرپاشد.
گردشــگری،  معاونــت  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
علی اصغر شالبافیان در نشست شورای سیاست گذاری 
پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران 
کــه قــرار اســت از تاریــخ ۹تــا ۱۲بهمــن  امســال در محل 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان تهــران برگــزار شــود، 
موضوع بررســی برنامــه و اقدامات کمیته های تخصصی 
ایــن رویــداد را بــا حضــور رؤســای هــر بخــش و فعــاالن 
گردشــگری مربوطــه در دســتور کار قــرار داد و گفــت: 
نمایشگاه گردشگری تهران باید محل ماقات ذی نفعان 
گردشــگری باشــد، از این رو هر الزامی را که برای تحقق 
ایــن مهــم نیــاز بــود می پذیریــم. این الزام شــاید کاهش 
تعــداد بازدیدکننــدگان، کاهش تعداد غرفه ها و یا حتی 
پاییــن آمدن جذابیت های بصری این رویداد برای عموم 

باشد.
اصلــی  مخاطــب  این کــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  او 
ایــن رویــداد فعــاالن گردشــگری هســتند، لــذا پیشــنهاد 
تقســیم بندی روزهــای برگــزاری نمایشــگاه بــه دو بخش 
عمومی و تخصصی بررسی شد. بر این اساس با اعام 
زمان بازدید، شــامل دو روز نخســت برای حضور بخش 
خصوصــی بــه منظــور تعامــل و برگــزاری نشســت های 
B۲B و دو روز بعد به منظور مشارکت مردمی و حضور 

عموم، موافقت جمعی به عمل آمد.
جدیــد  رویکــرد  گردشــگری،  معــاون  گفتــه  بــه 
نمایشــگاه گردشــگری و صنایع وابســته تهران حرکت از 

سوی مخاطبان عام به سوی مخاطبان خاص است.
امســال  نمایشــگاه  این کــه  بیــان  بــا  شــالبافیان 
موضوع محــور خواهــد بــود، افــزود: در تاشــیم در همه 
غرفه هــا اعــم از داخلــی و خارجــی به محصــوالت متنوع 
خــوراک،  کشــاورزی،  گردشــگری  جملــه  از  گردشــگری 
سامت، دریایی و غیره بپردازیم و از حضور بخش های 
فرابخشــی مرتبــط از جملــه نهادهــای تاثیرگــذار در امــر 
ســفر، حمــل و نقل، بانک هــای عامل و بیمه ها بهره مند 
شــویم. شالبافیان همچنین مداقه بیشتر در برنامه هر 
یک از کمیته های تخصصی نمایشــگاه گردشــگری تهران 
را در دســتور کار رؤســای مربوطــه قــرار داد و از آن هــا 
خواســت تا با جزییات بیشــتر برنامه ریزی صورت گرفته 

را ارائه کنند.

رئیس اتحادیه چاپخانه  داران 
تهران: صنعت چاپ، مشمول 

دریافت وام تبصره ۱۸ شد
رئیساتحادیهچاپخانهدارانتهرانازمشمولیت
چاپوبستهبندیبرایدریافتوامتبصره۱۸خبرداد
وگفتکهوزارتصمتبهدلیلاهمیتصنعتچاپ
دراقتصــادکشــور،آنرامشــمولدریافــتوامتبصره

۱۸دانست.
احمــد ابوالحســنی، بــا اعام خبر فــوق گفت: پس 
از ماه هــا رایزنــی و مذاکــره بــا وزارت صمــت، چــاپ و 
بسته بندی به عنوان یک صنعت حیاتی و استراتژیک در 
اقتصاد کشور شناخته و در فهرست مشموالن دریافت 
تبصــره  وام  افــزود:  او  شــد.  داده  ۱۸قــرار  تبصــره  وام 
۱۸از جملــه تســهیات حمایتــی اســت کــه بــه واحدهای 
تولیدی– صنعتی اســتراتژیک پرداخت می شــود و مبلغ 

آن ۲تا ۵میلیارد تومان با سود ۱۰تا ۱۴درصد است.
ابوالحسنی با بیان اینکه رقم قطعی سود این وام 
طی روزهای آینده مشــخص و اعام خواهد شــد، اظهار 
کرد: متقاضیان باید به ســامانه بهین یاب مراجعه کرده 
و پــس از ثبت نــام و بارگذاری اطاعات، با انتخاب کلید 
واژه » تســهیات بازســازی و نوســازی« تقاضای خود را 

برای دریافت وام مربوطه اعام کنند.
عامــل  بانــک  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  او 
پرداخــت وام تبصــره ۱۸، دو بانــک صنعــت و معــدن و 
بایــد  متقاضیــان،  رو  ایــن  از  هســتند  تعــاون  توســعه 
در ایــن دو بانــک نیــز افتتــاح حســاب کننــد. بــه گفتــه 
رئیــس اتحادیــه چاپخانــه داران تهــران، پــس از ثبت نــام 
در ســامانه بهین یــاب، اطاعــات مربوطــه بــرای بررســی 
بــه کارگروه هــای ســازمان صمــت اســتان تهــران منتقــل 
بــه  متقاضــی  کارگــروه،  موافقــت  صــورت  در  و  شــده 
بانک عامل معرفی می شــود. ابوالحســنی با بیان اینکه 
فرآیند بررســی اطاعات و پرداخت وام حداکثر یک ماه 
طــول خواهــد کشــید، تصریــح کــرد: از آنجایــی که یکی 
از مشــکات اصلــی صنعــت چــاپ کشــور، فرســودگی 
ماشین آالت و تجهیزات آن است و از سوی دیگر هزینه 
نوسازی این تجهیزات به دلیل افزایش نرخ ارز و کمبود 
نقدینگــی، از عهــده چاپخانــه دار خــارج اســت؛ بنابراین 
مذاکــره بــا نهادهــای مالــی و اجرایــی بــرای پرداخت وام 
بــا شــرایط ویــژه بــه صنف چــاپ در دســتور کار اتحادیه 

چاپخانه داران قرار گرفت. 
او ادامــه داد: در ایــن راســتا، نخســت بــا دو بانــک 
وارد مذاکــره شــدیم کــه ایــن مذاکــرات بــه دلیــل نــرخ 
بــاالی بهــره بــه نتیجــه نرســید و پــس از آن رایزنی هــای 
گســترده ای را بــا وزارت صمــت آغــاز کردیــم کــه پــس از 
چنــد مــاه مذاکــره، موفــق شــدیم مســئوالن مربوطــه را 
مجاب کنیم که صنعت چاپ را به عنوان صنعتی حیاتی 

و استراتژیک، مشمول دریافت وام تبصره ۱۸کنند.

 پاکستان بازار خرما

را از ایران گرفت
صادرکننــدگانخرمــایایرانــیمیگوینــدتاجــران
پاکســتانیبــاحضــوردرایــرانوخریــدخرمــایداخلی
وبســتهبندیجدیــد،اینمحصــوالترابهبازارجهانی

صادرمیکنند.
بــه گزارش ایســنا، نمایندگان بخــش خصوصی در 
جدیدترین نشســت کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
تهــران به بررســی آخرین وضع تولیــد و تجارت کاالهای 

کشاورزی ایران در سال های گذشته پرداختند.

بــه گفتــه امیرحســین زرگــرزاده، از صادرکننــدگان 
خرما ایران، فعالیت تجار پاکســتانی برای خرید خرمای 
استعمران ایران طی سال های اخیر تشدید شده و تجار 
این کشور با رفت وآمد به خوزستان، خرمای استعمران 
صادرات مجــدد  و  خریــداری  را  ایــران  از  منطقــه  ایــن 
می کنند. به گفته او، تجار پاکستانی حتی به کرمان نیز 
رفت وآمد کرده و خرمای شــاهانی این منطقه را از کف 

بازار جمع می کنند.
زرگرزاده یادآور شــد که اکنون پاکستان، بازارهای 
بیش از ۳۰ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده 
و آنطور که در رفت وآمدهای مقامات دولتی این کشور 
بــه ایــران دیــده می شــود، به دنبــال تهاتر خرما بــا ایران 
هســتند. این صادرکننده خرما تاکید کرد که امســال به 
طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش 

از سال های گذشته در اختیار خواهد گرفت.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

طرحبازرسیونظارتکاالهایاساسی
ســطح در آذر( )هشــتم دوشــنبه روز از
در تولیدکننــده صنایــع و خردهفروشــیها
واحدهــایتولیــدیسراســرکشــوربــاحضور

وزیرجهادکشاورزیآغازشد.
به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی در 
حاشــیه طــرح نظــارت و پایش تولیــد و عرضه 
تهــران  اســتان  کشــاورزی  اساســی  کاالهــای 
کــه در حکیمیــه برگــزار شــد، گفــت: نظارت و 
بازرسی میدانی از گذشته هم بوده اما امروز 
کل زنجیــره تولیــد تــا عرضه در اختیــار وزارت 

جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
ســیدجواد ســاداتی نژاد اظهــار کــرد: این 
رویــه در دنیــا هــم وجود دارد، اجــرای این کار 
باعــث آرامــش بــازار مــی شــود، وزارت جهــاد 
کشــاورزی که متولی تولید است خود دغدغه 

توزیع و بازاررسانی را نیز دارد.
او تصریــح کــرد: از ایــن پــس مــا شــاهد 
ایــن نخواهیــم بود که بین دســتگاه ها در این 
مســئله بحثــی باشــد، بــا ایــن اتفــاق، جامعه 

کشاورزی توسعه می یابد.
وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: همان گونه 
که پیش از این بهره برداران بخش کشــاورزی 
از خانواده وزارت جهاد کشاورزی بودند امروز 
کســانی که در توزیع موادغذایی هستند، جز 

این خانواده محسوب می شوند.
ایــن مقــام مســئول افــزود: مــا وظیفــه 

خــود می دانیــم بتوانیــم امنیــت پایــدار مــواد 
غذایــی مــردم را در ســریع ترین زمان ممکن و 
بــا کیفیت تریــن محصوالت ســالم را با قیمت 
مناســب و واقعــی و بــا حــذف دالالن تامیــن 

کنیم.
او ادامــه داد: رئیس جمهــوری در ابتــدای 
دولــت دســتور ویــژه ای دادنــد و بــه مباحــث 
گذشته پایان دادند که بر اساس آن، بازرسی 
و نظــارت بــه وزارت جهــاد کشــاورزی واگــذار 
عرصــه  ایــن  در  واحــدی  فرماندهــی  و  شــود 
اتفــاق بیافتــد تــا بــه پایــداری و نظم بیشــتری 

بیانجامد.
از  ۶۲۸نفــر  کــرد:  اضافــه  ســاداتی نژاد 
ناظریــن  وزارت صمــت رســما بــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی منتقــل شــدند و تعزیــرات نیــز در 

کنار این گروه قرار گرفته است.
او تصریح کرد: نیروهای بازرســی شــکل 
گرفته در کل کشــور باالی ۶هزار نفر هســتند 
که ما این موضوع را تا سطح استاندارد پیش 
خواهیم برد. به کمک نیروهای مردمی که در 
محات هســتند، تخلفات گزارش می شــود تا 

میزان تخلفات به حداقل برسد.
وزیرجهاد کشــاورزی گفت: این بازرســی 
و نظــارت در ســطح خرده فروشــی ها و صنایع 
صــورت  تولیــدی  واحدهــای  در  تولیدکننــده 

می گیرد تا بازار به آرامش برسد.

توزیعهوشمندمرغو
تخممرغدر۵استان

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون توزیع 
هوشــمند مرغ و تخم مرغ را در تهران و البرز 
داریم که به اســتان های اصفهان، خراســان و 

یزد توسعه می دهیم.
ســاداتی نژاد از اســتارتاپ ها و نخبــگان 
و پلت فرم هایــی کــه در حــوزه بــازار فعالیــت 
دارند خواســت تا در توزیع هوشمند کاالهای 
اساســی ورود کنند تا با توســعه این موضوع، 
اقــام غذایــی را بــدون واســطه از مزرعــه تــا 

سفره مردم برسانیم.
او افزود: اکنون در تهران روزانه ۳۵۰تن 

کاال درب منزل توزیع می شود.

توزیعهوشمندکاالهای
 اساسیواحدهایصنفی

ازهفتهآینده
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: از هفتــه 
آینــده توزیــع هوشــمند کاالهــای اساســی در 
واحدهای صنفی بدون واسطه انجام می شود.
او افــزود: در تولیــد مــواد غذایــی کشــور 
در  امــا  نداریــم  مشــکلی  و  کمبــود  هیــچ 
صورتــی کــه به دلیــل خشکســالی ها کمبودی 

در حــوزه ای داشــته باشــیم واردات خواهیــم 
داشت تا مردم با کمبودی روبرو نشوند.

 کاهش۲هزارتومانی

 قیمتتخممرغتنظیمبازار

درمیادینمیوهوترهبار
قیمــت هــر شــانه تخم مــرغ تنظیــم بازار 
در میادیــن میــوه و تره بــار بــا کاهــش ۲هــزار 
تومانــی، بــه قیمــت هــر شــانه ۴۱هــزار تومان 

عرضه می شود.
روابط عمومــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ســازمان مدیریــت میادیــن شــهرداری تهــران 
اعــام کــرد: هــر شــانه تخم مــرغ تنظیــم بازار 
در میادیــن میــوه و تره بــار کــه پیــش از ایــن 
بــه قیمــت ۴۳هــزار تومــان عرضه می شــد، از 
امــروز بــا ۲هزار تومان کاهــش، به قیمت هر 
شانه ۴۱هزار تومان عرضه می شود. هر شانه 
شــامل ۳۰عــدد تخم مــرغ غیــر بســته بندی به 

وزن یک کیلو و 7۵۰گرم است.
شــهرداری  میادیــن  مدیریــت  ســازمان 
و  داشــتن ۲۶۳میــدان  اختیــار  در  بــا  تهــران 
بــازار میــوه و تره بــار در سراســر شــهر تهــران، 
در راســتای حمایــت از شــهروندان و کمــک به 
دســتگاه های دولتی، آمادگی دارد تا همچون 
گذشــته در توزیــع محصــوالت تنظیــم بازار به 
صورت مستقیم به شهروندان همکاری کند.

ســازمان مســافر حمــل دفتــر مدیــرکل
راهــداریوحمــلونقــلجــادهایبــاتاکیدبر
رعایــتشــیوهنامههادرمقابلــهبــاکرونــادر
ابتــدایآذر نــاوگان،گفــتکــهاز ســفرهای
انجــامســفردرنــاوگانعمومــیفقطبــاارائه
کارتواکســنوتســتمنفــیکرونابــااعتبار

۷۲ساعتانجاممیشود.
بــا  گفت وگــو  در  باقرجــوان  داریــوش 
خبرگزاری فارس، درباره آخرین تمهیدات برای 
ممانعت از ورود احتمالی ویروس  جهش یافته 
امیکــرون از طریــق مســافران جــاده ای مرزی و 
رعایــت شــیوه نامه ها و پروتکل های بهداشــتی 
اظهار کرد: همه پروتکل های مبارزه با ویروس 
کرونــا کــه از ســوی وزارت بهداشــت و درمان و 
آمــوزش پزشــکی و ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
مصوب می شــود، همان زمان اجرایی می شود.

او بــا تأکیــد بــر اینکــه در موضــوع مقابله 
بــا کرونــا هــر آنچــه کــه از روز اول اباغ شــده 
اســت، اعمــال می شــود.  اضافــه کــرد: در ایــن 
باره ســامانه امیــد را معرفی کردیم و رابط های 
 IP ارتباط هــای  برقــراری  بابــت  نیــز  اســتانی 
معرفی  شــده اند، به منظــور نظارت بر عملکرد 
شــرکت های حمــل و نقــل و فــروش بلیــت از 
مســافران،  و  اینترنتــی  ســامانه های  طریــق 
نظارت های الزم به صورت مدیریت هوشمند و 

از طریق سکوی مدیریت هوشمند بیماری های 
همه گیر )سامانه امید( انجام می شود.

ســازمان  مســافر  حمــل  دفتــر  مدیــرکل 
راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای با بیان اینکه 
از ابتــدای آذر انجــام ســفر در نــاوگان عمومــی 
فقط با ارائه کارت واکسن و تست منفی کرونا 
با اعتبار 7۲ ســاعت انجام می شــود گفت: در 
واقع از ابتدای آذر  کار کمی مشکل تر شد زیرا 
فاصله گــذاری اجتماعــی بــه صــورت هوشــمند 
انجام می شــود، یعنی افرادی که طبق ســامانه 
امید کارت واکسیناســیون را دریافت نکرده اند 
و یــا تســت PCR منفــی بــا اعتبــار 7۲ســاعت 

ندارنــد، اجازه تردد با ناوگان ندارند.
او درباره رعایت شیوه نامه ها در سفرهای 
ناوگان عمومی مسافری جاده ای گفت:  از اول 
آذر هیچ مســافر واکســن نزده ای امکان ســفر 
ندارد و مســافر باید تســت PCR منفی داشــته 
باشــد، بــا ایــن حــال محلول پاشــی در ابتــدا و 
انتهــای ســفر ، الــزام مســافرات به اســتفاده از 
ماسک و ارائه اقام بهداشتی به صورت دقیق 
اجــرا می شــود، ارائه بلیت به صــورت اینترنتی 
و پرداخت هــا به صــورت تراکنش های اعتباری 
اســت و مســافران به راحتی امکان تهیه بلیت 

دارند.

باقرجوان با تأکید بر اینکه  هر آنچه که از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعام شود، با 
قــدرت اجرا می کنیــم، اضافه کرد: پیش از این 
برای بررسی وضع مسافر از نظر ابتا به کرونا 
فقــط بــه پایــگاه داده وزارت بهداشــت متصــل 
بودیم و اســتعام می کردیم که آیا فرد مســافر 
کرونــا دارد یــا خیــر و اینکه آیــا ۱۴ روز از مدت 
زمان ابتای او گذشته است یا خیر، اما امروز 
در کنار آنکه  افرادی که واکســن نزده باشــند، 
اجازه ســفر ندارند و واکســن نزده ها باید حتما 
تســت منفی کرونا داشــته باشند، این رصد از 

طریق سامانه امید هم انجام می شود.

کشــوری هواپیمایــی ســازمان رئیــس
اعــامکــردباتوجهبهواکسیناســیونبخش
دســتورالعمل ابــاغ و جامعــه از اعظمــی
جدیدازســویســتادملیمقابلهباکرونااز
ابتــدایآذرافــرادیکــهواکســینهنشــدهاند،
نمیتواننــدازهواپیمــابــرایســفرهایخــود
اســتفادهکنندوهمهمســافرانازطریقکد

ملیشانرصدمیشوند.
بــه گزارش ایســنا، از ابتدای آذر امســال 
پروتکل های کرونایی برای ســفرهای داخلی و 
خارجی و بســیاری از اصناف و مشــاغل اعام 
شد و محدودیت ها و ممنوعیت های هوشمند 
کرونایی مختص واکســینه نشده ها اباغ شد 
تا هر کسی که واکسن نزده نتواند از بسیاری 

از خدمات و امکانات بهره مند شود.

محمــد محمــدی بخــش، رئیس ســازمان 
ایســنا  بــا  هواپیمایــی کشــوری در گفت وگــو 
دربــاره چگونگــی اعمــال پروتکل هــای جدیــد 
در ســفرهای هوایــی اظهــار کــرد: بــا توجــه به 
ایــن کــه بخــش اعظمــی از مــردم هــر دو دز 
واکســن خــود را دریافــت کرده اند، بر اســاس 
کد ملی شــان و ســامانه ای که از طریق وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار 
حــوزه حمــل و نقــل قــرار گرفتــه اســت، رصــد 
می شوند و همه بلیت هایی که فروخته شده 

و صادر خواهند شد بر این اساس است.
او خاطرنشــان کــرد: البته همه مجموعه 
صنعت هوانوردی از روز نخست کرونا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را در دســتور کار خود 
قــرار داده و بایــد از آن هــا قدردانــی کــرد چــرا 

کــه همــواره یکی از بهترین بخش های کشــور 
از نظــر رعایــت این پروتکل ها بوده  اســت. به 
عنــوان مثــال بــا توجه بــه اینکــه از میان همه 
اعضــای ایکائــو ایــران تنهــا کشــوری بــود کــه 
محدودیت پذیرش ۶۰درصدی مسافر را اباغ 
کــرد، همــه ایرالین هــا و دیگر فعــاالن صنعت 
هوایــی ایــن پروتــکل  را رعایــت کردنــد و دیگر 
اصــول بهداشــتی از جملــه ارائــه ماســک بــه 
مســافران، گندزدایــی و ضدعفونــی، اصــاح و 
تنظیم هواکش های کابین، نوع پذیرایی و ... 
را در دســتور کار قرار دادند و بر روند آن نیز 

همواره نظارت شد.
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس 
آژانس هــای  و  ایرالین هــا  همــه  افــزود: 
هواپیمایــی موظــف هســتند از طریق ســامانه 

مــورد نظــر مســافران را رصــد کننــد تــا بلیــت 
واکســنی  کــه  افــرادی  اختیــار  در  هواپیمــا 
دریافت نکرده اند، قرار نگیرد و بر این اساس 
واکســینه نشــده  از ســفر هوایــی مســافران 

جلوگیری خواهد شد.
همــه  کــرد:  تاکیــد  بخــش  محمــدی 
شــرکت های هواپیمایــی و فعاالن این صنعت 
رعایــت  و  ســامانه  ایــن  از  اســتفاده  بــرای 
پروتکل هــای بهداشــتی جدیــد توجیه شــده و 
آمــوزش دیده انــد و اگــر تخلفــی در این زمینه 
صــورت بگیــرد با آن برخورد خواهد شــد. چرا 
از ابتــدا اعــام کردیــم اصــل بــرای مــا اجــرای 
قانــون اســت تــا بتوانیــم از حقــوق ذی نفعــان 
ایــن صنعــت یعنی مــردم و فعــاالن این حوزه 

دفاع کنیم.

زعفــران صادرکننــدگان اتحادیــه رئیــس
خراســانرضــویمیگویــدهــرکیلــوزعفــرانراتــا
۳۲میلیــونتومــانخریداریمیکنیــموچوناالن
قیمتهــاراعرضهوتقاضــاتعیینمیکنداحتمال

افزایشقیمتهاتاپایانسالوجوددارد.
بــه گزارش بازار، غامرضــا میری، در خصوص 
افزایــش قیمــت محصــول زعفــران طــی هفته هــای 
اخیر گفت: این روزها قیمت ها به طور چشمگیری 
در بــازار بــاال رفتــه اســت بــه طــوری کــه قیمــت هر 
خریــداری  کشــاورز  از  مــا  کــه  زعفرانــی  کیلوگــرم 

می کنیم بین ۳۰تا ۳۲میلیون تومان است.

افزایــش قیمت هــا  ایــن  افــزود: دلیــل  میــری 
عمدتا کاهش تولید است.

او ادامه داد: در واقع برای قطع شــدن دســت 
دالالن و نخریــدن زعفــران بــا نــرخ پاییــن توســط 
دالالن، از سوی هیچ سازمان دولتی اقدامی صورت 
نگرفته و اگر االن قیمت ها باال رفته تنها به واسطه 

عرضه و تقاضا است.
ورودزعفرانبهبازاریکدوم

سالگذشتهاست
میــری در خصوص میزان کاهش تولید گفت: 

آمــار دقیقــی فعــا بــرای ارائه وجــود ندارد بــا وجود 
این  ســال گذشــته در این ایام روزانه ۵تن زعفران 
بــه بــازار تزریق می شــد؛ به طوری که در آبان ســال 
قبل ۶۵تن زعفران صادر کردیم که معادل صادرات 
روزانه ۳تن زعفران اســت. اما امسال ورود زعفران 
بــه بــازار نصــف این مقدار اســت و بر اســاس آنچه 
علــم اقتصــاد می گویــد عرضــه و تقاضــا قیمت هــا را 

مشخص می کند.
او خاطر نشــان کرد: سال گذشته چون عرضه 
بیش از تقاضا بود قیمت ها بین ۱۰تا ۱۵درصد رشد 
کــرد امــا امســال رشــد باالیــی داشــته اســت و حتی 

احتمال افزایش قیمت تا پایان سال نیز وجود دارد.

دالیلافتقیمتزعفراندرسال
گذشته

این مقام مســئول در خصوص خرید تضمینی 
زعفــران نیــز گفــت: دولــت اعــام کــرده زعفــران را 
از کشــاورز بــه نــرخ ۲۰میلیــون و ۵۰۰هــزار تومــان 
خریــداری می کنــد و مســلما وقتــی ایــن محصــول 
بــه نــرخ ۳۲میلیــون تومــان خریــدار دارد این خرید 
تضمینــی کارایــی ندارد. او در خصــوص افت قیمت 
زعفــران در ســال گذشــته بــه دلیــل انجــام خریــد 

تضمینی گفت: وقتی کشورهای خارجی که خریدار 
زعفران ما هستند مطلع می شوند دولت به عنوان 
مثــال ۶۰تــن زعفــران از کشــاورزان خریــداری کرده 
و بــه اصطــاح موجــودی دارد بــه طــور ناخــودآگاه 
بــرای خریــد اشــتیاق چندانی نشــان نمی دهند و به 
اصطــاح تشــنه خریــد نیســتند. بــه طوری کــه حتی 
وقتی من صادرکننده قصد دارم قیمت خرید را باال 
ببرم به دلیل داشــتن اطاعات از موجودی زعفران 
در کشــورمان، بــا بــاال رفتن نرخ موافقــت نمی کنند 
و خریــداری نمی کننــد. میری افزود: به همین دلیل 
ما ســال گذشــته از طریق اتحادیه صادرکنندگان به 

دولــت پیشــنهادی دادیــم کــه اگــر عملیاتی می شــد 
بــرای زعفــران مــا در بازارهای جهانــی چنین اتفاقی 
رخ نمــی داد و بــا کاهــش قیمــت زعفــران روبــه رو 
نمی شــدیم. او تصریــح کــرد: پیشــنهاد مــا ایــن بــود 
که تعاون روســتایی زعفران را از کشــاورز خریداری 
کنــد و ایــن زعفــران را بــا یــک درصــد ســود از قبــل 
تعیین شــده به ما در اتحادیه صادرکنندگان بدهند 
تــا مــا نیــز روانــه بازارهــای صادراتــی کنیــم. اگر این 
اتفــاق می افتــاد خریــداران خارجــی بــه هیچ وجــه از 
میــزان موجودی زعفران کشــور مطلع نمی شــدند و 

قیمت ها افت نمی کرد.

رئیساتحادیهصادرکنندگانزعفرانخراسانمطرحکرد:احتمالادامهافزایشقیمتزعفرانتاپایانسال

رصدکروناییمسافرانهواییباکدملیواعمال
ممنوعیتهایهوشمند

مدیریتهوشمندسفرهایناوگانجادهایباسامانهامید
بدون کارت واکسن بلیت صادر نمی شود

آغازطرحبازرسیونظارتبرتوزیع
کاالهایاساسی
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۲۲۱۲ کامیون وارداتی دست 
دوم ترخیص شد

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
ترخیــص ۲۲۱۲دســتگاه کامیــون دســت دوم وارداتی و 

شماره گذاری ۹۳۸ دستگاه از آنها خبر داد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، داریــوش امانی درباره 
ترخیــص کامیون هــای وارداتــی از گمــرک اظهــار کــرد: با 
توجــه بــه پیگیری هایــی کــه داشــته ایم و کارگروه هــای 
مشــترکی که بین کارگروه هــای مختلف برگزار کرده ایم، 
روند ترخیص کامیون ها از گمرک افزایش یافته است.

او افــزود: تاکنون ۲۲۱۲دســتگاه از گمرک ترخیص 
شــده اســت که ۹۳۸دســتگاه آن شــماره گذاری شــده و 

مابقی در صف شماره گذاری هستند.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ادامــه داد: روند اجرایی دســتگاه هایی کــه باید مجوزها 
را بدهنــد، تســهیل شــده اســت. ســازمان اســتاندارد، 
موضوع دریافت گواهی اســقاط، گمرک، محیط زیســت 
و… کمــک کرده انــد تــا بتوانیم روند بســیار ســریع تری را 

برای ترخیص کامیون ها در پیش بگیریم.
او خاطرنشــان کــرد: تفاهم نامه ســه جانبه ای میان 
وزارت نفت، راه و صمت درباره نوسازی ناوگان جاده ای 
از محل تولیدات خودروســازان داخلی به امضا رســیده 
اســت تا ۱۶۵هزار ناوگان مســافری و باری از این محل 

نوسازی شود.
آمــار  دربــاره  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
کشــور  گمرک هــای  در  دپوشــده  وارداتــی  کامیون هــای 
گفت: بر اساس آمار گمرک ایران، ۶هزار ناوگان تاکنون 
وارد گمرک ها شده که ۲۲۱۲ ترخیص شده و مابقی در 

گمرک ها در حال طی کردن فرآیند ترخیص هستند.
بــا  مرتبــط  اجرایــی  دســتگاه های  کــرد:  تأکیــد  او 
ترخیــص کامیون هــای وارداتــی، تمــام اقداماتــی که باید 
انجــام می داده انــد را طــی کرده انــد و حــاال نوبــت بخش 
خصوصــی اســت تــا اقدامــات مربــوط بــه خــود را انجــام 
دهنــد. بــه گفتــه امانــی، گرفتــن مجوزهــای مربــوط بــه 
محیط زیست و آالینده نبودن این کامیون ها و همچنین 
اقدامات درباره دریافت کد رهگیری از بانک های عاملی 
برای ارائه ارز با منشأ خارجی از اقداماتی است که باید 
واردکنندگان انجام دهند تا کامیون ها هر چه ســریعتر 

ترخیص شوند.

یونجه های روسی وارد بندر 
آستارا شد

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری دامــداران ایــران از 
ورود یونجه های روسی به بندر آستارا خبر داد. 

مجتبــی عالی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره 
آخریــن وضع واردات یونجه به کشــور گفت: بخشــی از 
این محموله وارد بندر آستارا شده و اکنون پیگیر انجام 

کارهای قرنطینه ای آن هستیم تا ترخیص شود.
او با بیان اینکه در مجموع قرار است ۱۵۰هزار تن 
یونجــه وارد کشــور شــود، افزود: فعــاً محموله ای ۳۰ تا 
۴۰هزار تنی وارد بندر آستارا شده تا کیفیت آن بررسی 

و درباره ادامه واردات تصمیم گیری شود.
عالــی ادامه داد: بــا تکمیل اقدامات قرنطینه ای در 
روزهای آینده ۱۲هزار تن از این محموله ترخیص و وارد 
بــازار می شــود. او گفــت: ایــن یونجه ها از مقصد کشــور 

روسیه وارد ایران شده است.
ایــن فعــال بخــش خصوصی بــا بیان اینکه شــرایط 
بــازار نهاده هــای دامــی هنــوز عــادی نشــده و بــه تعادل 
نرســیده اســت، گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰درصد نهاده های 
مــورد نیــاز دامــداران از ســوی دولت و بــا قیمت مصوب 
تأمیــن می شــود و آنــان بایــد مابقی نیــاز را از بــازار آزاد 

تهیه کنند.
عالــی بــا اشــاره بــه اینکــه فروشــندگان بســته بــه 
اینکــه دامــداران چقــدر نیــاز داشــته باشــند و گرفتــار 
باشــند نهاده هــا را قیمت گذاری می کننــد و تحویل آنان 
می دهنــد، اضافــه کــرد: بــا تعــادل در نهاده هــای دامــی 

هنوز فاصله زیادی داریم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران درباره 
مباحــث مطــرح شــده مبنــی بــر حــذف ۴۲۰۰ تومانی از 
زمینــه  ایــن  در  گفــت:  نیــز  دامــی  نهاده هــای  واردات 
فاکتورهــای زیــادی دخیــل اســت و اقتصاددانــان بایــد 
نظــر بدهنــد کــه چــه اقداماتــی الزم اســت انجام شــود؛ 
امــا به طــور کلی اگر دولت می خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را حــذف کنــد بایــد قیمــت تمام شــده تولیــدات دامــی را 
منطقــی و کارشناســی شــده بررســی و اعــام کنــد کــه 
ایــن اتفــاق بــه نفــع تولیدکننــده اســت، در ایــن میــان 
مصرف کننــدگان دچــار زیــان می شــوند و قــدرت خریــد 
آنــان بــه شــدت افت می کند که این مســاله نیز نیازمند 
دخالــت اقتصاددانــان و سیاســتمداران اســت تا تصمیم 

درستی در این زمینه اتخاذ شود.
کمــک  بــا  بایــد  دولتمــردان  داد:  ادامــه  عالــی 
کارشناســان فنــی و اقتصــادی تدابیــری بیندیشــند کــه 
یارانه به طور درست در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد 

و قدرت خرید مردم افزایش یابد.

اخبـــــــــــــــــار

ابهامات پرونده واردات 
۱۱کانتینر ادوات موسیقی

آالت  ۱۱کانتینــری  محمولــه  ترخیــص  احتمــال 
بــه شــمار  ممنوع الــورود  کاالهــای  جــز  کــه  موســیقی 
مــی رود در حالــی مطــرح  شــد کــه گمــرک از ترخیــص 
نشــدن آن خبــر داد امــا ایــن ماجــرا ابهاماتــی دارد کــه 

وزارت صمت باید به آن ها پاسخ دهد.
بــه گــزارش ایســنا، واردات کاالهــای گــروه چهار از 
ســال ۱۳۹۷ ممنــوع شــده و امــکان ترخیــص ندارنــد و 
طــی ســال های اخیــر هــم محموله هایــی از این گــروه از 
جمله خودرو، لوازم خانگی و غیره در گمرک ها دپوشده 
اســت. بر اســاس گزارش های گمرک، حدود ۸۰میلیون 
دالر کاالی گــروه چهــار از زمــان ممنوعیــت دپــو شــده 
است. آالت موسیقی نیز یکی از کاالهای گروه چهار در 

بین اقام دپو شده است.
امــا اخیــرا گزارش هــای مبنــی بــر پیگیــری ترخیص 
برنــد  موســیقی   آالت  و  ابــزار  ۱۱کانتینــری  محمولــه 
»یاماها« در گمرک بوشــهر منتشــر شــد. در نهایت روز 
گذشــته ســخنگوی گمــرک اعام کرد که ایــن محموله از 
ســال ۱۳۹۸ وارد گمــرک شــده ولــی به دلیــل ممنوعیت 
واردات اقــام گــروه چهــار و مغایــرت کــد تعرفه و شــرح 
کاال در ثبت ســفارش، گمرک مانع از ترخیص آن شــده 

است.
همچنین بر اســاس اعام گمرک به دلیل مغایرت 
شــرح کاال و کــد تعرفــه در ثبــت ســفارش و از ســویی 
هم خوانــی شــرح کاال بــا محمولــه وارده، تنهــا بــا اصاح 
ثبــت ســفارش از ســوی وزارت صمــت، مصوبــه ای  بــرای 
ترخیص این نوع کاالها و یا با آرای قطعی مقام قضایی 
امــکان ترخیــص وجــود خواهــد داشــت و در غیــر ایــن 

صورت باید کاال مرجوع شود.

ابهاماتی که صمت باید پاسخ دهد
امــا در ایــن ماجــرا ابهاماتــی وجــود دارد کــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( باید به آن ها پاســخ 
دهــد. اول بــا توجه به زمان ورود این محموله به گمرک 
کــه ســال ۱۳۹۸ بــوده، وزارت صمــت بایــد تاریــخ ثبــت 
ســفارش را اعــام کنــد و اگــر بعــد از ســال ۱۳۹۷ ثبــت 
ســفارش شــده توضیح دهد که چگونه این محموله در 

زمان ممنوعیت توانسته ثبت سفارش شود.
از  قبــل  بــه  مربــوط  کاال  ثبــت ســفارش  اگــر  امــا 
زمــان ممنوعیــت واردات بــوده، بــاز هــم وزارت صمــت 
می توانــد دربــاره مغایــرت کدتعرفه و شــرح کاال در ثبت 
ســفارش توضیــح دهــد که چــرا چنین مغایرتــی در ثبت 
سفارش کاال وجود داشته و این مغایرت چه تاثیری در 

سرنوشت پرونده ترخیص این محموله دارد.
همچنیــن بــه نظــر می رســد گمــرک تصمیم گیــری 
در رابطــه بــا ایــن محمولــه را بــه صمــت واگــذار کــرده، 
بــه طوری کــه اگــر ایــن وزارتخانــه حاضر به اصــاح ثبت 
ســفارش و صــدور مصوبــه برای ترخیص ایــن محموله و 

سایر موارد مشابه باشد، امکان ترخیص وجود دارد.
گفتنــی اســت کــه ایــن موضوعــات از وزارت صمت 
در دســت پیگیری اســت اما تا زمان انتشــار این گزارش 

پاسخی دریافت نشده است.

گم شدن ۶۰میلیون دالر ارز 
دولتی برای واردات کره

طبــق  کــرد  عنــوان  ایــران  گمــرک  فنــی  معــاون 
بررســی های صــورت گرفته احتمال داده می شــود یکی 
از واردکننــدگان کــره حیوانــی در ســال های ۹6 تــا ۹۸، 
بــا دریافــت 60میلیــون دالر ارز دولتی ایــن کاال را وارد 

نکرده است.
بــه گزارش خبرگــزاری ایلنا، مهــرداد جمال ارونقی، 
درباره واردکنندگانی که از ارز رسمی استفاده کرده اند، 
گفت: ســتاد مرکزی گمرک ایران در بررسی هایی مجدد 

به نتایج جدیدی دست یافته است.
بــا  بررســی ها  ایــن  از  یکــی  در  داد:  ادامــه  او 
از  یکــی  کــه  شــد  مشــخص  نظارتــی  هماهنگی هــای 
مجتمع هــای صنایــع لبنــی و واردکننــدگان کــره حیوانــی 
اظهارنامه هایــی بــه گمرک ارائه کرده که در بیش از ۹۴ 
فرقه گمرک متوجه شــده ارزی که برای کاال اظهار کرده 

بیش بود ارزش داشته است.
این مقام مســئول با اشــاره به بررســی های صورت 
گرفتــه و جلســات کارشناســی بــا صاحــب کاال، تصریــح 
کــرد: صاحــب کاال دفاعیات خــود را به گمرک ارائه کرده 
اســت و این موضوعات بررســی شــده و همچنان شائبه 
بیش بود ارزش بیش از ۶۰میلیون دالر از سوی گمرک 

در اظهارنامه های مختلف احصا شده است.
به گفته ارونقی، این اظهارنامه ها به سال های ۹۶ 

تا ۹۸ اختصاص دارد .
او بــا بیــان اینکه طبق قانــون صاحب کاال می تواند 
اعتــراض کنــد، تصریــح کــرد: اگر صحت این مســئله در 
مراجــع رســیدگی کننده ماننــد کمیســیون رســیدگی بــه 
اختافــات گمرکــی و تجدیــد نظــر تاییــد شــود. اقدامات 
الزم برای بازپس گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی گمرک 

صورت گرفته خواهد شد.
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 رئیــس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و 
تاجیکستان اظهار کرد نمی توان بدون ارتباط 
با دنیا رشــد اقتصادی داشت. با برنامه هایی 
که تلویزیون تولید می کند و مذاکره و ارتباط 
بــا دنیــا را زیــر ســوال می برد کشــور به هیچ 

جایی نمی رسد.
محمدحســین روشــنک در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری ایلنا در مورد برگزاری اجاس اکو و 
تاثیر آن بر تجارت ایران و تاجیکســتان اظهار 
کــرد:  نتایــج همــه ســفرهایی کــه دولتمــردان 
بــه کشــورهای مختلــف داشــته اند کوتاه مدت 
بــوده اســت. ایــن ســفر آقــای رئیس جمهوری 
بــه نوعــی متفــاوت بــود چراکــه با کشــورهای 
مختلف مذاکره شد و نگاه منطقه ای داشتند. 
اینگونه موارد کمک های بسیاری می کند برای 
مثــال راه آهــن مشهد-ســرخس کــه در دولــت 
او  اعضــای  نشســت  پــی  در  و  آقای هاشــمی 
تاســیس شــد تاثیــر بســیار زیــادی بــر تجارت 

کشور دارد.
او افــزود: مشــکات خارجــی وجــود دارد 
امــا مشــکل اصلــی در داخل کشــور اســت که 
تصمیمــات پختــه و کاملــی گرفتــه نمی شــود. 
متاســفانه دســتکاری زیــادی در ســاختارهای 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی 
شــده کــه منجــر بــه مشــکات شــده اســت. 
قیمــت ارز یــا کاالهــای وارداتــی و صادراتــی 
هــم از ایــن جملــه اســت. االن هــم مجلس و 
هــم برخــی از دولتمردان به دنبال دســتکاری 
هســتند. ایــن اتفاقــات نقــش ســفرهای ایــن 
چنینــی را کاهــش می دهد. بــرای مثال پیمان 
شانگهای بسیار باارزش است اما ما باید خود 
را برای استفاده از این پیمان ها آماده کنیم.

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
تاجیکســتان در ادامــه تصریح کــرد: نمی توان 
بــدون ارتبــاط بــا دنیا رشــد اقتصادی داشــت. 
بــا برنامه هایــی کــه تلویزیون تولیــد می کند و 
مذاکــره و ارتبــاط بــا دنیــا را زیر ســوال می برد 

کشور به هیچ جایی نمی رسد.
او اضافه کرد: راه آهن مشــهد- ســرخس 
بــا  ایــران  تجــارت  در  بزرگــی  بســیار  نقــش 

جــدا  کشــورهای  میانــه،  آســیای  کشــورهای 
و  روســیه  افغانســتان  شــوروی،  از  شــده 
چیــن دارد. هــر مســیری کــه در ایــن راســتا 
بــود.  راه انــدازی شــود بســیار مفیــد خواهــد 
ایــران کمترین پیمان ها را در دنیا با کشــورها 
دارد. تفاهم نامه هــای مــا بســیار کــم اســت و 
تعرفه های زیــادی پرداخت می کنیم. بنابراین 
اجاس هایــی ماننــد اکــو بســیار مفیــد اســت 
مشــروط بــه اینکــه در داخــل کشــور آمادگــی 

بهره برداری از آنها داشته باشیم.
ســفر  بعــد  کــرد:  خاطرنشــان  روشــنک 
رئیس جمهــوری بــه شــانگهای زمینــه تجــارت 
بــا تاجیکســتان دچــار تحــول شــد و جایــگاه 
بازرگانــان ایرانــی در ایــن کشــور ارتقــا یافــت. 
امیدواریــم کــه در مورد اجــاس اکو نیز اتفاق 

مشابهی رخ دهد.

بــا  قبــا  کــه  مشــکاتی  شــد:  متذکــر  او 
تاجیکســتان در زمینــه تجــارت داشــتیم را االن 
تقریبــا نداریــم. بــرای مثال ما نمی توانســتیم از 
طریــق ترکمنســتان به تاجیکســتان کاال ارســال 
خوبــی  رابطــه  کشــور  دو  ایــن  چراکــه  کنیــم 
باهــم نداشــتند و اجــازه ترانزیــت کاال از خــاک 
نمی شــد.  داده  تاجیکســتان  بــه  ترکمنســتان 
ازبکســتان،  طریــق  از  مــا  صادراتــی  کاالهــای 
قرقیزستان و قزاقستان تخلیه و دوباره بارگیری 

می شد؛ خوشبختانه این مشکل حل شد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
برخــورد  بعــدی  مشــکل  گفــت:  تاجیکســتان 
ایرانــی  تجــار  و  کاالهــا  بــا  تاجیکســتان 
بــود کــه رفتــار بــه نوعــی بــود کــه شــبیه بــه 
ممنوعیت می شــد خوشــبختانه با ســفر آقای 
رونــد  ایــن  تاجیکســتان  بــه  رئیس جمهــوری 

اســتقبال می کننــد.  برعکــس شــده و کامــا 
بعــد از ســفری کــه یکــی از مخالفــان دولــت 
تاجیکســتان بــه ایــران داشــت مــا بازارهــا و 
جایــگاه خــود را از دســت دادیم. مــواد غذایی 
کــه مــا به این کشــور صــادر می کردیم بســیار 
کم شده و کشورهای دیگر جایگزین شده اند.
مــواد  میلگــرد،  کــرد:  خاطرنشــان  او 
شــوینده، مــواد معدنــی و تولیدات کشــاورزی 
می توانیــم صــادر کنیم. متاســفانه در صنعت 
مــا کاالی قابــل توجهــی بــرای صــادرات وجــود 
ندارد. در ســال های گذشــته ما ۵۰۰ قلم کاال 
به تاجیکستان صادر می کردیم اما االن به ۱۰ 
قلم کاال رســیده اســت. با این حال از شــروع 
امسال و با تحوالت رفتار ایران با تاجیکستان 
حجــم تجــارت افزایــش رســیده امــا هنــوز بــه 

میزان قبل نرسیده است.

از  هفتــه  دو  حــدود  گذشــت  از  بعــد 
اظهــار نظــر انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق 
مصرف کننــدگان مبنی بر اینکه فروش لوازم 
خانگــی تولیــد داخــل کــه بــا برچســب برنــد 
خارجــی در بــازار عرضــه می شــوند، مصــداق 
تقلــب اســت و حواشــی مختلف ایــن ماجرا، 
سازمان حمایت از معاون امور صنایع وزارت 
صمت خواسته در این زمینه اعالم نظر کند.
بــه گــزارش ایســنا، بعد از گذشــت ســه 
خانگــی،  لــوازم  واردات  ممنوعیــت  از  ســال 
گمانه زنی هایــی از بازگشــت برندهــای کــره ای 
مطرح شد که در نهایت با دستور مقام معظم 
رهبــری واردات لوازم خانگــی کره ای همچنان 
ممنــوع اعــام شــد، اما یک برند کــره ای هنوز 
در کشــور فعال اســت. به همین دلیل، اخیرا 
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بــا تاکیــد بــر اینکه لــوازم خانگــی تولید داخل 
کــه بــا برچســب برند خارجــی در بــازار عرضه 
و  واردات  ممنوعیــت  دلیــل  بــه  می شــوند، 

اصالــت  فاقــد  تحریم هــا،  اعمــال  همچنیــن 
خارجی و فاقد تکنولوژی روز شــرکت صاحب 
برنــد خارجــی هســتند، تاکید کرد کــه فروش 
ایــن کاالهــا، از جملــه انواع برندهــای کره ای، 
مصــداق تقلب اســت. البته این موضوع فقط 
اکنــون  کــره ای نیســت  بــه برندهــای  مربــوط 
برندهــای  برخــی  ویــژه  بــه  دیگــر،  برندهــای 
ایتالیایی، هم به این شکل فعالیت می کنند.
موضوعــی کــه هنــوز هیچ مرجــع قانونی 
از جملــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 
ســازمان حمایــت دربــاره آن اظهارنظــر نکرده 
حمایــت  ســازمان  از  ایســنا  پیگیری هــای  و 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان نیــز دربــاره 
هفتــه  در  شــرکت هایی  چنیــن  سرنوشــت 

گذشته بی پاسخ مانده است.
رســیده  دســت  بــه  کــه  اطاعاتــی  امــا 
نشــان می دهــد دو روز پیــش، عبــاس تابش،  
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
تولیدکننــدگان از معــاون امــور صنایــع وزارت 

صنعت، معدن و تجارت )صمت( خواسته که 
بــا توجه به دســتور مقام معظم رهبری مبنی 
بــر ممنوعیــت واردات لــوازم خانگی کره ای در 
ابهاماتــی  از تولیــد داخــل،  راســتای حمایــت 
کــه دربــاره تولیــد این گــروه از محصــوالت در 
داخــل کشــور با درج برند خارجــی وجود دارد 
و مســئولیت ایــن معاونــت در زمینــه تنظیــم 
بازار لوازم خانگی، در رابطه با موضوعات زیر 

اعام نظر کند.
اول اینکــه بــا توجــه بــه زیرســاخت های 
قابل توجه و توانمندی تولید انواع محصوالت 
لــوازم خانگــی در داخــل کشــور با همــکاری و 
حمایــت  راســتای  و  داخلــی  برندهــای  درج 
از تولیدکننــدگان داخلــی، آیــا اساســا تولیــد 
محصــوالت مذکــور با درج عنــوان لوگوی برند 
خارجــی روی محصوالت مجــاز و دارای توجیه 

قانونی است؟
دوم با توجه به اظهارات مســووالن یکی 
از شــرکت هایی که برند یک شــرکت کره ای را 

بــرای درج عنــوان و لوگــوی برند شــرکت روی 
محصــوالت تولیــدی در داخــل کشــور اجــاره 
کرده، آیا مجوز یادشده برای درج روی کاالی 
تولیــد داخــل کفایت می کند و بر این اســاس 
بــه  نیــز مجــاز  داخلــی  تولیدکننــدگان  ســایر 
 اقدام در این خصوص هســتند؟ میزان ســهم

داخلی سازی این برند چند درصد است؟
ســوال آخری که رئیس ســازمان حمایت 
از معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت مطــرح 
کــرده این اســت کــه با توجه به دســتور مقام 
معظــم رهبــری مبنــی بــر ممنوعیــت واردات 
تولیــد  آیــا  کــره ای،  برنــد  بــا  خانگــی  لــوازم 
محصــوالت یادشــده در داخــل کشــور بــا برند 
تولیدکننــدگان  ســایر  و  کــره ای  شــرکت های 

جهانی نیز مشمول این حکم است؟
بنابرایــن تعییــن تکلیف ایــن ماجرا حاال 
امــور صنایــع وزارت صمــت  برعهــده معــاون 
پیگیــری دســت  در  موضــوع  ایــن  و   اســت 

خواهد بود.

رئیــس انجمن ملی خرمــای ایران ضمن 
اعــالم جزئیــات خــروج ۵۷0 اصلــه نخــل از 
کشــور عنــوان کــرد کــه بــه نظــر بنــده ایــن 
وارد  کــه  بــوده  رســمی  مبــادی  از  صــادرات 
گمرک قطر شده و بحث قاچاق مطرح نبوده 

است.
گفت وگــو  در  رشــیدفرخی  محســن 
حــدود  اینکــه  بیــان  بــا  مهــر  خبرگــزاری  بــا 
۵۷۰ اصلــه یــا نفــر نخــل در حــال خــروج از 
کشــور بــوده اســت، گفــت: ایــن نخل هــا بــه 
مقصــد کشــور قطر صادر شــده امــا به دلیل 
خدشــه دار بودن پروانه های گمرکی برگشت 

داده شده است.
اودربــاره اینکــه آیــا ایــن پروانه ها جعلی 

کــه  آنچــه  براســاس  افــزود:  اســت؟،  بــوده 
خــط  دچــار  مذکــور  پروانه هــای  مــا شــنیدیم 

خوردگی بوده است.
رشــیدفرخی ارزش نخل هــای مذکــور را 
بیــش از ۲۰۰هــزار دالر اعــام کــرد و گفــت: 
مــا برگشــت خــوردن ایــن نخل هــا را بــه فــال 
نیک می گیریم چرا که اوالً مشــخص شــد این 
اتفاق واقعاً افتاده و شــایعه نیست همچنین 
بعــد از ایــن افراد کمتر جــرأت می کنند چنین 

اقداماتی را انجام دهند.
او مباحــث مطــرح شــده مبنــی بــر اینکه 
اتفــاق مذکــور قاچــاق بــوده اســت را رد کرد و 
افزود: به نظر بنده وقتی که این نخل ها وارد 
گمــرک قطر شــده، بــه معنای آن اســت که از 

مبــادی رســمی رفتــه و قاچاقــی در کار نبــوده 
است.

رشــیدفرخی صــادرات نخــل از کشــور را 
اتفاقــی بســیار خطرنــاک خوانــد و گفــت: بــه 
همیــن دلیــل مــا روی این مســاله حساســیت 
زیادی داریم، البته عده ای می گویند نخل های 
مذکــور مثمــر نبــوده امــا حتــی اگــر مثمــر هم 
نبوده باشــند، این اتفاق برای کشــور و محیط 

زیست آن بسیار خطرناک است.
او همچنیــن درباره اینکــه عده ای عنوان 
ایــن  بــرای  جایگزینــی  بــوده  قــرار  کرده انــد 
نخل هــا اتفــاق بیفتــد، اضافه کرد: چه کســی 
ایــن جایگزینی را تضمین می کند؟ آیا نظارتی 

وجود دارد؟

رئیس انجمن ملی خرمای ایران صادرات 
نخل هــا بــه دلیل کم آبی و خشکســالی را نیز 
نادرست عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد به 
ایــن دلیل صادرات انجام دهیم نصف کشــور 
باید صادر شــود. خشکســالی و بی آبی را باید 
مدیریــت کــرد و راهــکار درســت بــرای حل آن 

ارائه داد.
او تاکیــد کــرد کــه روز ۱۰ آذر جــاری در 
بوشهر میز عالی خرما با حضور معاونت امور 
باغبانــی وزارت جهاد کشــاورزی برگــزار و این 

مساله بررسی می شود.
رشــیدفرخی گفــت: مــا در ایــن جلســه 
حساســیت ها و موضوع هــای خــود را مطرح و 

مساله را به طور جد پیگیری می کنیم.

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  گفتــه  بــه 
)صمــت( اگــر بتوانیــم صنایــع مونتــاژ را در ســوریه 
مســتقر کنیــم، می توانیــم از ظرفیــت تجــارت آزاد 
بین کشــورهای عربی اســتفاده و به مصر، اردن و 

سایر کشورها صادرات داشته باشیم.
بــه گــزارش ایســنا، ســیدرضا فاطمی امیــن در 
جریــان ســفر بــه ســوریه گفــت: ایــران بــا ســوریه 
پیوندهــای عمیــق فرهنگی و اجتماعــی دارد، اما در 
بعــد اقتصــادی ایــن روابــط ضعیــف اســت و تقویت 

نشده است. 
او بــا اشــاره بــه فعالیــت خطــوط تولیــد ایرانی 
و  خانگــی  لــوازم  بخــش  در  جملــه  از  ســوریه  در 
برنامه ریــزی بــرای فعال کردن خــط تولید خودرو در 
این کشــور، اظهار کرد: ســوریه یک کشــور در حال 
بازســازی اســت و امکان ســرمایه گذاری گسترده در 
ایــن کشــور وجــود دارد. از طــرف دیگــر ســوریه در 

آستانه ورود مجدد به اتحادیه عرب است.
به گفته او اگر بتوانیم صنایع مونتاژ را در این 

کشــور مســتقر کنیــم، می توانیــم از ظرفیت تجارت 
آزاد بین کشورهای عربی استفاده و به مصر، اردن 

و سایر کشورها صادرات داشته باشیم.
این مقام مســئول همچنین در حاشــیه دیدار 
بــا وزیر اقتصاد ســوریه در جمــع خبرنگاران، گفت: 
تمرکــز مــن در ایــن ســفر روی روابــط اقتصــادی در 
بخش های مختلف با کشــور ســوریه اســت و حتی 
می توان طرح های چندجانبه ای داشته باشیم. برای 
مثال می توان محصوالت متعددی در ســوریه تولید 

و به دیگر کشورهای عربی و منطقه صادر کرد.
او درباره ارتقای همکارهای تجاری و اقتصادی 
نیــز، تصریــح کــرد: اولیــن نکتــه ای کــه مــا بــر آن 
متمرکــز خواهیم شــد متعادل کــردن تراز تجاری دو 
کشــور اســت؛ قطعا ســوریه بــا مشــکاتی جدی در 
زمینــه اقتصادی مواجه اســت و شــاید صادرات یک 
طرفــه تصــوری عملــی نباشــد بنابراین نکتــه کلیدی 
اینجاســت که روابط اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم 

که دو طرف از آن نفع ببرند.

ســامرالخلیل، وزیر اقتصاد ســوریه نیز گفت: 
قانون ســرمایه گذاری جدید این کشــور فرصت های 
خوبــی را فراهــم کرده اســت. شــرکت های ایرانی از 
تجربه و توانمندی های قابل توجهی برخوردارند. ما 
عاقمندیــم کــه آن هــا را به اســتفاده از فرصت های 
پیــش رو در ســایه معافیت هــای گمرکــی و مالیاتــی 
بهره مند کنیم. شــکی نیســت که مقامات اقتصادی 
تهران و دمشــق به دنبال تکامل تجاری و اقتصادی 

برآمدند که منافع دو کشور را تامین می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز، در صدر 
هیاتی اقتصادی وارد ســوریه شــد. او در این ســفر 
سه روزه قرار است ضمن دیدار با حسین عرنوس، 
نخســت وزیر ســوریه، با شماری از وزیران سوری از 
جملــه اقتصــاد و بازرگانــی خارجــی، نفــت، دارایــی، 
صنایــع، تجــارت داخلــی و حمایــت از مصرف کننــده 
دیــدار و دربــاره راهکارهــای گســترش همکاری های 
اقتصادی و تجاری تهران و دمشق با آن ها گفت وگو 

کند.

از استقرار صنایع مونتاژ در سوریه تا صادرات به سایر کشورهای عربی

جزئیات صادرات ۵۷0 اصله نخل از کشور

بالتکلیفی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای درج برند خارجی

رئیس اتاق ایران و تاجیکستان: با برنامه های 
تلویزیون که ارتباط با دنیا را زیر سوال 

می برد کشور به جایی نمی رسد
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 وزیر کشور: نگاه دولت
بر فعال سازی بازارچه های 

مرزی است
وزیــرکشــورگفــتکــهبازارچههــایمــرزیبــرای
توســعهاقتصــاداســتانهایمرزیحائزاهمیتاســت

لذانگاهدولتبرفعالسازیهرچهبیشترآنهاست.
بــه  ورود  بــدو  در  دوشــنبه  روز  وحیــدی  احمــد 
خراســان جنوبــی در جمع خبرنــگاران افزود: بازگشــایی 
برخــی مــوارد که قبــا تعطیل بوده از طریق دیپلماســی 

فعال با کشورهای همسایه باید انجام شود.
وی اظهــار کــرد: یکــی از شــعارها ایــن بــوده که در 
برنامه ها تمرکززدایی را از طریق دادن اختیارات بیشــتر 
بــرای حکمرانــی بهتــر در ســطح ملــی و ســطح اســتانی 
داشــته باشــیم و طبعا دولت سیزدهم این موضوع مهم 

را در برنامه داشته و دنبال می کند.
هــم   ۱۴۰۱ برنامــه  در  گفــت:  کشــور  وزیــر 
پیش بینی هایی شده که استانداران با اختیارات بیشتر 
و بــا منابــع مالــی بهتــر و داشــتن یــک صنــدوق توســعه 
اســتان ها  مســائل  بتواننــد  بهتــر  اســتانی  پیشــرفت  و 
را ســر و ســامان دهنــد و مبتنــی بــر اقتضائــات اســتانی 

تصمیم گیری ها سریعتر و قوی تر انجام شود.
وی افزود: در این چارچوب بیش از اینکه پروژه ها 
در ســطح ملی تعریف شــود، پروژه ها در سطح استانی 

باید تعریف و دنبال شود.
توســعه  صندوق هــای  راه انــدازی  گفــت:  وحیــدی 
و پیشــرفت اســتانی در برنامــه ۱۴۰۱ ســازمان برنامــه و 
بودجه پیش بینی شده و در حال طی کردن مراحل خود 
اســت لــذا بعــد از تصویب در مجلس شــورای اســامی، 

قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: در ســطح دولت یک ســند آمایش 
ملی تایید و تصویب شده که به هر حال االن مبنا قرار 
دارد ولــی ممکــن اســت در جاهایــی که نیاز بــه بازنگری 
داشــته باشد، بازنگری شود. وحیدی دوشنبه به منظور 
شــرکت در آییــن تکریــم و معارفــه اســتاندار خراســان 
جنوبی از طریق فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند 

وارد مرکز این استان شد.

 احتمال توقف افزایش
 تولید؛ اوپک پالس نفت

را صعودی کرد
قیمــتنفــتدرمعامــاتروزدوشــنبهدرپــی
تقاضــابــرایخریــدارزانوگمانــهزنــیدربــارهاحتمال
توقفافزایشتولیدبرنامهریزیشدهاوپکپاسدر
واکنــشبــهشــیوعاومیکرونبهبودیافــتامابهدلیل
اطاعــاتاندکــیکــهدربــارهواریانــتجدیــدویــروس
کرونــاوجــوددارد،فضایبازارهمچنــانمحتاطمانده

است.
بــه گــزارش ایســنا، بهای معامات نفت برنت ســه 
دالر و ۱۱ ســنت معــادل ۴.۳ درصــد افزایــش یافت و به 
۷۵ دالر و ۸۳ ســنت در هــر بشــکه رســید. نفــت برنت 

روز جمعه ۹ دالر و ۵۰ سنت سقوط قیمت داشت.
بهــای معامــات نفــت وســت تگــزاس اینترمدیــت 
آمریکا ســه دالر و ۴۷ ســنت معادل ۵.۱ درصد افزایش 
یافــت و بــه ۷۱ دالر و ۶۲ ســنت در هــر بشــکه رســید. 
شــاخص نفــت آمریــکا روز جمعــه ۱۰ دالر و ۲۴ ســنت 

سقوط کرده بود.
خبــر  انتشــار  کــه  جمعــه  روز  نفــت  قیمت هــای 
شناســایی واریانــت جدیــد ویــروس کرونــا، وحشــت بــه 
جــان بازارهــای مالی انداخت، بیش از ۱۰ درصد ســقوط 
کــرده بودنــد کــه بزرگتریــن ریــزش قیمــت یــک روزه از 

آوریل سال ۲۰۲۰ بود.
نگرانی هایــی وجــود دارد کــه واریانت جدید ممکن 
اســت رونــد احیــای اقتصــاد جهانــی را منحــرف کنــد و 
احتمــاال بــه تقاضــا بــرای نفت به آســیب بزند. وحشــت 
از شــیوع واریانــت جدیــد به نگرانیها نســبت به اشــباع 

عرضه در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ افزود.
تاتســوفومی اوکوشــی، اقتصــاددان ارشــد شــرکت 
نومورا سکیوریتیز درباره روند بازار اظهار کرد: ما شاهد 
اصاح قیمت بوده ایم زیرا ریزش قیمتهای نفت در روز 
جمعــه بیــش از حــد بــود. اگــر بــازار افــت بیشــتری پیدا 
کنــد، اوپــک پــاس ممکــن اســت افزایــش برنامــه ریزی 
شده تولید را به منظور حمایت از قیمتها متوقف کند.

واریانــت اومیکــرون در سراســر جهــان شــیوع پیدا 
کرده و روز یکشنبه مواردی در هلند، دانمارک و استرالیا 
شناســایی شــد و کشورهای بیشتری محدودیتهای سفر 

را اعام کردند.
ســازمان جهانــی بهداشــت اعام کــرد هنوز معلوم 
نیســت اومیکــرون که نخســتین بــار در آفریقای جنوبی 
شناســایی شــده، مســری تر یا خطرناک تــر از واریانتهای 
دیگر ویروس کرونا اســت یا خیر. دکتر آنتونی فاوچی، 
کارشــناس ارشــد بیماریهای عفونی آمریکا روز یکشنبه 
بــه جــو بایــدن، رئیــس جمهــور ایــن کشــور اعــام کــرد 
حــدود دو هفتــه زمان می برد تا اطاعــات قطعی درباره 

اومیکرون به دست آید.
بــه گفتــه منابــع آگاه، اوپک پــاس دیدارهای فنی 
خــود را بــه اواخــر هفتــه جــاری موکــول کــرد تــا فرصــت 
بیشــتری بــرای ارزیابــی تاثیــر احتمالــی شــیوع واریانت 

جدید بر تقاضا و قیمتها داشته باشد.
دیــدار کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پاس 
از سه شنبه به پنج شنبه موکول شد و همان روز دیدار 
وزیــران گــروه اوپــک پــاس بــرای تصمیــم گیــری درباره 

سیاست تولید برگزار می شود.
بعضــی از تحلیلگــران پیــش بینــی کرده اند که این 
گروه ممکن است افزایش تولید برنامه ریزی شده را در 
واکنــش بــه اقدام مصرف کنندگان در آزادســازی ذخایر 
نفت و شیوع واریانت جدید ویروس کرونا متوقف کند.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، هیرویوکی کیکــوکاوا، 
مدیــرکل تحقیقات شــرکت نیســان ســیکیوریتیز گفت: 
همــه نگاههــا بــه ایــن کــه آیــا اومیکــرون روی اقتصــاد 
جهانــی و تقاضــا بــرای نفت تاثیر می گــذارد، تصمیمات 
اوپک پاس و مذاکرات هسته ای ایران در هفته جاری 

معطوف شده است.

خاندوزی: هوشمندسازی 
اقتصاد، رویکرد قطعی 

دولت است
اینکــه بیــان بــا دارایــی و اقتصــادی امــور وزیــر
هوشمندســازیاقتصــادرویکــردقطعــیدولــتاســت،
تاکیــدکــردکــهدرحــالحاضــراز۱۵دســتگاهایکــس
ریکانتینریبه۱۷دســتگاهرســیدهایمودریکی-دو
ســالآینــدهنیــزبیــشازاینمقــداربــهظرفیتفعلی
اضافهمیشــودکهدرســهماهآیندههرسهماهیکبار
یــکافتتــاحجدیددرحوزهایکــسریهایکانتینریبا

محوریتتولیدداخلخواهیمداشت.
به گزارش ایســنا، احسان خاندوزی روز )دوشنبه( 
بــه همــراه معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور و 
جانشــین وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح از 
مرکز شبیه سازی سامانه جامع امور گمرکی، کشفیات 
گمــرک و مانیتورینــگ ســامانه های ایکــس ری گمــرکات 

بازدید کرد. 
کنفرانســی  ویدئــو  دســتور  بــا  بازدیــد،  ایــن  در 
ایکــس  از دو  ســامانه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
ری کانتینــری ســاخت شــرکت دانــش بنیــان داخلــی در 
گمــرکات شــهید رجایــی اســتان هرمــزگان و اینچه برون 

استان گلستان رونمایی شد.
وزیــر اقتصــاد در ایــن بازدید با بیان اینکه بخشــی 
از این پیشــرفت در حوزه ایکس ری های کانتینری تولید 
داخــل بــه خدمــات شــهید فخــری زاده در گمــرک اینچــه 
بــرون برمی گــردد، اظهــار کــرد: هوشــمند شــدن نظارت 
گمرکی از طریق دستگاه های ایکس ری کانتینری تولید 
داخــل یکــی از نقــاط قابــل توجــه در فراینــد نظــارت و 
کنترل گمرکی و ترانزیتی است که اکنون از ۱۵ دستگاه 
ایکس ری کانتینری به ۱۷ دستگاه رسیده ایم و در یکی 
دو ســال آینــده بیــش از ایــن مقــدار بــه ظرفیــت فعلــی 

اضافه می شود. 
وی افــزود: در ســه مــاه آینــده هــر ســه مــاه یکبــار 
یــک افتتــاح جدید در حــوزه ایکس ری هــای کانتینری با 
محوریت تولید داخل خواهیم داشــت. هوشمندســازی 
رویکــرد قطعــی دولتــی ســیزدهم اســت و بــا ســرعت و 
جدیــت بــه ایــن ســمت حرکــت خواهــد کــرد کــه در این 
زمینــه از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان و هــوش 
مصنوعــی بــرای نظــارت بــر ایکــس ری هــای کانتینــری 

استفاده می کنیم.
خانــدوزی ادامــه داد: متصــل کــردن ســامانه های 
حــوزه  بــه  مرتبــط  ســامانه های  بــه  کشــور  اقتصــادی 
تجارت و گمرک از اولویت هاســت تا با جدیت بیشــتری 
ســامانه های ذیــل وزارتخانه ها به یکدیگر متصل شــوند 
کــه از یکپارچگــی اطاعــات بــرای حکمرانــی اقتصــادی 

دقیق تر و هوشمندتر استفاده کنیم.

دعوت وزیر ارتباطات از 
بسیجیان برای حل مشکل 

ارتباطات روستاها 
وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطاعــاتبــاتأکیــدبــر
اینکهحلبســیاریازمشــکاتکشــورروحیهبسیجی
میخواهــد،تأکیــدکــردکــهدانشــمندانومتخصصــان
بســیجیوزارتارتباطاتوفنــاوریاطاعاتبرایحل
مشــکاتارتباطیکشــورمخصوصابرقــراریارتباطات
درروســتاهایبــاالی۲۰خانــوارباقیماندهدرکشــور

واردمیدانشوند.
بــه گــزارش ایســنا، عیســی زارع پــور، به مناســبت 
هفتــه بســیج بــا جمعــی از فرماندهــان و اعضــای مرکــز 
بســیج وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، شــرکت ها 
و ســازمان های تابعــه دیدار کــرد. او ضمن تبریک هفته 
و  مجاهدت هــا  خاطــره  و  یــاد  گرامی داشــت  و  بســیج 
ایثارگری هــای بســیجیان در دوران دفــاع مقــدس و در 
طــول ســال های فعالیــت از زمــان تشــکیل آن به فرمــان 
بنیان گــذار انقــاب تا به امروز گفت: بســیجیان تاکنون 
از  بســیاری  گره گشــای  می تواننــد  کــه  کرده انــد  ثابــت 
مشــکات کشــور باشــند کــه نمونه هــای آن را در دوران 
دفاع مقدس، دوران سازندگی و این اواخر در مبارزه با 

ویروس کرونا شاهد بودیم.
وی در ادامــه بــا یــادآوری ضــرورت تمرکــز بــر حــل 
مشــکات اقتصــادی گفــت: در وضــع کنونــی نیز بســیج 
و بســیجیان می تواننــد گره گشــای مشــکات اقتصــادی 
از  بســیاری  حــل  کلیــد  مجمــوع  در  و  باشــند  کشــور 

مشکات کشور داشتن روحیه بسیجی است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

در دیپلماتیــک مقدماتــی مذاکــرات
لغــو بــرای گفتوگوهــا برگــزاری آســتانه
تحریمهاعلیهایراندروینپایتختاتریش

آغازشد.
بــه گــزارش ایرنــا، انریکــه مــورا معــاون 
کــه  اروپــا  اقــدام خارجــی  دبیــرکل ســرویس 
ریاســت نشســت کمیســیون مشــترک برجام 
را برعهــده دارد در توییتــی نوشــت: بــرای دور 
هفتــم مذاکــرات درباره بازگردانــدن برجام به 

مسیر اصلی به وین بازگشتم.  
وی بــا بیــان اینکه کار مقدماتی فشــرده 
در حــال انجام اســت افزود: دیروز با روســای 
هیات هــای چین و روســیه و علــی باقری کنی 
مذاکــره کننــده ارشــد ایــران ماقــات کــردم.  
امــروز صبــح همچنین بــا همــکاران اروپایی و 
آمریکایی پیش از کمیســیون مشترک در بعد 

از ظهر دیدار خواهم کرد.
دور جدید نشســت کمیســیون مشــترک 
برجــام پــس از پنج ماه وقفه امروز)دوشــنبه( 
در هتل کوبورگ با حضور دیپلمات های ارشد 
ایــران و نماینــده اتحادیــه اروپــا  گــروه ۴+۱، 

برگزار شد.
علــی باقــری کنــی، مذاکــره کننده ارشــد 
ایــران لغــو تمامی تحریم هــای مرتبط با برجام 
از جمله تحریم های اعمال شــده در چارچوب 
بــرای  الزم  شــرط  را  حداکثــری  فشــار  کارزار 

موفقیت مذاکرات اعام کرده است. 
وی در گفت وگویــی بــا تاکیــد بــر مواضع 
ایــران بــرای ادامه مذاکرات وین، هشــدار داد 
کــه گفت وگوهــا در صورتی که تمام تحریم ها 

لغو نشود؛ با شکست روبرو خواهد شد. 
بــه گفتــه ایــن دیپلمــات کشــورمان، هر 
گونــه پیشــرفت در مســیر مذاکــرات بایــد بــا 
لغــو همــه تحریم هــای آمریــکا همــراه باشــد 
و تضمینــی مبنــی بــر اینکــه دولــت آینــده در 
واشــنگتن یــک بار دیگــر مانند دونالــد ترامپ 
رئیس جمهوری ســابق آمریــکا از توافق خارج 

نشود، وجود ندارد.
همچنین روز گذشــته ســخنگوی وزارت 
هیــات  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  خارجــه  امــور 
مذاکره کننده ایران با عزم و اراده جدی وارد 
ویــن شــده و به گفت و گوهــای نتیجه بخش 
فکــر می کنــد، گفت: اگر آمریــکا با این اصل 
بــه میــدان بیاید که بخواهد بن بســت را حل 
کند، گفت و گوها در مســیر درســت خواهد 

بود.
ســعید خطیب زاده در پاســخ به ســوالی 
خارجــه  وزیــر  مشــترک  یادداشــت  دربــاره 

انگلیــس و وزیــر خارجــه رژیــم صهیونیســتی 
در روزنامــه دیلــی تلگــراف گفت: این که وزیر 
امور خارجه انگلیس در شــب گفت و گوهای 
ویــن بــا طرفی کــه از روز اول تمامی تاشــش 
را کرده که برجام امضا نشود و برجام از بین 
بــرود و امــروز هــم بــه عنــوان مخالــف اصلــی 
گفــت و گوهــا در ویــن و احیای برجام اســت، 
ایــن  وقتــی  می نویســد،  مشــترک  یادداشــت 
آرایش را می بینید متوجه می شوید که دست 
کــم برخــی کشــورهای اروپایــی بــا اراده الزم 

برای رفع تحریم ها به وین نمی آیند.
نشــان  ایــن  بــر  عــاوه  یادآورشــد:  وی 
می دهــد نــه تنهــا برخــی ایــن کشــورها جــدی 
زمینه هایــی  ایجــاد  بدنبــال  بلکــه  نیســتند 
هســتند بــرای ایــن کــه ایــن گفــت و گوهــا و 
مذاکــرات تکثیــر پیــدا کنــد و اجــرای برجام به 
طــور موثــر اتفــاق نیفتــد. ایــن کامــا روشــن 
هســت، تو اول بگو با کیان دوســتی من آنگه 

بگویم که تو کیستی. 
بــه  پاســخ  در  همچنیــن  خطیــب زاده 
ســوالی دربــاره چگونگــی راســتی آزمایی رفــع 
تحریم هــا اظهــار کــرد: مــا تاکید کردیــم که به 
دنبال راســتی آزمایی اقدامــات ایاالت متحده 
ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستیم و 
این یکی از خطوط اصلی ما در گفت وگوها و 

مذاکرات خواهد بود.

ایرانباارادهجدیوحسن
نیتواردمذاکراتشدهاست

وی بــا بیــان اینکه هیات مذاکره کننده با 
عــزم و اراده جــدی وارد ویــن شــده و به گفت 
و گوهــای نتیجــه بخــش فکــر می کند،گفــت: 
اگــر تیــم طــرف مقابــل بــرای اطمینــان از رفع 
تحریم های فراســرزمینی وارد مذاکرات شود، 
آن وقت مذاکره در مسیر درستی قرار دارد.

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی افزود: به 
گمانه زنی هــا دامــن نزنیــد اگــر آمریــکا بــا این 
اصــل بــه میــدان بیاید کــه بخواهد بن بســت 
را حــل کنــد، گفــت و گوها در مســیر درســت 

خواهد بود.
خطیــب زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه آیــا هنــوز بن بســت های وین باقــی مانده 
اســت، گفــت: مســئول وضع فعلــی که در آن 
قــرار داریــم چــه از حیــث خروج و چــه تحریم 
و هــم از حیــث بــن بســتی کــه در دور قبلــی 
اســت.آمریکا  متحــده  ایــاالت  افتــاد،  اتفــاق 
هــم مذاکــرات را تطویــل کــرد و هــم بخشــی 

از بن بســت ها را طــوری تعریــف کــرده که اگر 
بــرای حــل و فصــل ایــن بــن بســت ها بــه وین 
نیایــد اوضــاع ســختی خواهیــم داشــت. آنچه 
می توانــم بگویــم ایــن اســت کــه اراده جدی با 
عزم واقعی و حســن نیت امیدواریم در زمان 
ممکــن بــرای رفــع تحریم هــای ایــاالت متحده 
اقــدام کنیــم و اگــر این اتفاق بیفتــد نتایج آن 

به سرعت قابل اعام شدن است.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات 
اخیر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایــران مبنــی بــر مذاکــره مســتقیم دو طــرف و 
نیــز جدیــت تهــران در مذاکــرات گفــت: مــا بــا 
اراده جدی و حســن نیت وارد وین شــده ایم و 
اگــر ایاالت متحده بــرای رفع واقعی تحریم ها 
بیایــد قطعــا می توانــد بلیت بازگشــت به اتاق 
برجام را دریافت کند وگرنه همچنان خارج از 
میز برجام خواهد ماند. فراموش نکنند آنانی 
که این حرف ها را امروز می زنند  خود  بخشی 
از ایــن کارزار شکســت حداکثری هســتند که 

ترامپ ایجاد کرده بود.

آمریکاییهادر۶دورمذاکره
بهدنبالحفظمیراثترامپ

بودند
وی ادامه داد: آمریکایی ها متاسفانه در 
۶ دور مذاکــره وقت مــا و انرژی ۱+۴را گرفتند 
تــا میــراث شکســت خــورده ترامــپ را حفــظ 
کننــد. توصیــه من این اســت بــرای این هدف 
بــه ویــن بیاینــد کــه تحریم هایــی کــه از ســال 
 ۲۰۱۵ علیــه ایــران اعمــال کردنــد، برطــرف و
بن بست ها حل شود. برچسب های ساختگی 

علیه ایران که باید مر تفع شود.
خطیب زاده با بیان اینکه االن در ابتدای 
گفت و گوها در دولت جدیدی هستیم که با 
حســن نیــت و عــزم و اراده واقعــی و با هدف 
یــک ســری گفــت و گوهای نتیجــه بخش وارد 
شــده اســت، گفــت: طرف هــای ما ایــن پنجره 
فرصــت را مغتنــم بشــمارند چــون ایــن پنجره 

فرصت تا ابد باز نخواهد ماند.
 ایــن دیپلمــات کشــورمان در پاســخ بــه 
ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا می شــود هم 
بــه برجــام رســید و هــم صنعــت هســته ای را 
حفــظ کــرد، گفــت: دوگانه ها را قبــول نداریم 
صنعــت  صیانــت  و  حفــظ  بــر  کــه  همانقــدر 
هســته ای معتقدیــم، همانقــدر در جهت رفع 
بــه  تحریم هــای ظالمانــه حرکــت می کنیــم و 
خنثی ســازی اهــرم فشــار می پردازیــم و هیچ 

یــک از راهبردهــا را جایگزیــن راهبــرد دیگــر 
نکردیم.

هیچگفتوگویدوجانبه
باهیاتآمریکاییانجام

نمیشود
ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ 
به این ســوال که آیا با آمریکا در وین مذاکره 
مســتقیم خواهیــم داشــت، گفــت: خیر.هیچ 
گفــت و گــوی دوجانبــه بــا هیــات آمریکایــی 

انجام نمی شود.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان درباره 
حواشی ایجاد شده درباره ترکیب تیم مذاکره 
کننــده ایــران گفــت: جمله معروفی اســت که 
می گویــد بــه متــن توجــه کنیــد نه به حواشــی 
البتــه ایــن حاشــیه ای کــه همــه دوســت دارند 
بــر متــن غلبــه کنــد، از عــزم جــدی جمهــوری 
اســامی ایــران بــرای تشــکیل یــک تیــم ملــی، 
اســتفاده از ظرفیــت ملــی و اراده جــدی بــرای 
رفــع تحریم هایــی کــه ضد ایران اعمال شــده، 

حکایت دارد.
وی افــزود: ترکیــب هیــات مذاکره کننده 
ایران در وین نشان می دهد ما در چه ابعادی 
بــرای رفع تحریم هــا تمرکز خواهیم کرد. اینها 
بــا همــان رویکــرد دولــت ســیزدهم کــه رفــع 
تحریم هاست با جدیت در وین حاضر شدند.
و  اراده  دربــاره  همچنیــن  خطیــب زاده 
جدیــت کشــورهای اروپایــی در نشســت ویــن 
گفــت: مــن دربــاره کســی قضــاوت نمــی کنــم 
امــا امیدواریــم طرفهــای مقابل بــا همین عزم 
و جدیــت هیــات ایرانــی در مذاکــرات حاضــر 

شوند.
عالی رتبــه  دیپلمــات  ایــن  گفتــه  بــه 
اســت  مهــم  ایــران  بــرای  آنچــه  کشــورمان، 
اطمینــان از رفــع تحریم هاســت و امیدواریــم 
آنهــا هــم بــه همیــن اولویــت و دغدغــه ایــران 

احترام بگذارند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریــح 
کرد: عزم جدی، اراده و ظرفیت در تیم ایرانی 
جمــع اســت و اگــر در طــرف مقابــل هــم ایــن 
ویژگی ها وجود داشــته باشد گفت و گوها به 

سمت خوبی پیش می رود.
گفــت  زمان بنــدی  دربــاره  زاده  خطیــب 
و گوهــای ویــن هــم  اظهــار کــرد: بعــد از آغاز 
مذاکــرات بایــد درباره زمانبندی صحبت شــود 
االن نمی توان زمان بندی کرد اما امروز درباره 
بسیاری از موضوعات گفت و گو خواهد شد.

اقتصــاددیجیتــالمجلــس رئیــسکمیتــه
شــورایاســامیدرنامــهایبــهوزیــراقتصــاد
ورئیــسبانــکمرکــزی،الــزام»اینمــاد«بــرای
کسبوکارهایاینترنتیراباعثایجادمشکات
فراوانیبرایآنهادانســتوخواســتاربررســی

اینموضوعشد.
بــه گزارش ایســنا، متن نامــه مجتبی توانگر 
عضــو کمیســیون اقتصــادی و نماینــده تهــران در 

مجلس شورای اسامی به شرح زیر است:
»جناب آقای دکتر خاندوزی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس کل محترم بانک مرکزی
با عرض سام و تحیت

الحاقــی   ۱۴ مــاده  اجرایــی  آیین نامــه  پیــرو 
قانــون مبــارزه با پولشــویی مصوب هیــات دولت 
بــه  ملــزم  پرداخت یــار  شــرکت های  دوازدهــم، 
دریافــت نمــاد الکترونیکی)اینمــاد( از مشــتریان 
خــود هســتند. مصوبــه مذکــور بــه معنــی »الــزام 

اینترنتــی«  بــرای تمامــی کســب وکارهای  اینمــاد 
اســت. دلیــل اصلــی ایــن تصمیم بــه جلوگیری از 
عنــوان  پرداخت یــاری  پولشــویی در شــرکت های 
شــده اســت. ایــن کــه چــه حجمــی از پول شــویی 
توسط این شرکت ها صورت می گیرد و چه میزان 
از مســیر کارت به کارت انجام می شــود، نیازمند 
بررســی مفصــل اســت کــه در اینجــا نمی گنجــد. 
امــا الــزام اینمــاد بــرای کســب وکارهای اینترنتــی 
بــرای  فراوانــی  مشــکات  کــه  اســت  موضوعــی 
کســب وکارهای اینترنتی و کسب وکارهای خانگی 

و خرد ایجاد می کند:
۱-  بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیات وزیران 
اخــذ اینمــاد را بــرای هــر کســب و کاری اینترنتــی 
الزامــی اعــام کــرده اســت. بــه ایــن معنــی کــه 
هــر نــوع کســب و کار اعــم از خــرد و کان بــرای 
شــروع فعالیــت الزاما باید اینمــاد دریافت نموده 
و در غیــر اینصــورت نمــی تواند خدمــات پرداخت 
اینترنتــی داشــته و فعالیــت خــود را آغــاز نمایــد. 
شــایان ذکــر اســت هم اکنــون بیش از هشــتصد 

هزار کســب و کار در فضای مجازی احراز هویت 
شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده 
مــی نماینــد کــه فقــط ۶۰ هزار عــدد از آنها اینماد 
اخــذ نمــوده و بخــش عمــده ای نیــز بــه قــادر بــه 

دریافت اینماد نیستند.
اعتمــاد  نمــاد  شــدن  اجبــاری  اساســا    -۲
الکترونیــک بــه مفهــوم تغییــر ماهیــت آن از یــک 
نمــاد اعتبــار بخــش اختیــاری بــه رگوالتــور فضای 
مجازی و ســامانه جامــع مجوزهای فضای مجازی 
در تمــام حوزه هــا اســت. چنیــن تغییــری بــا ایــن 
مصوبــه  نیازمنــد  اختیــارات  گســتردگی  و  ابعــاد 
مجلــس شــورای اســامی اســت. همچنیــن ورود 
اینمــاد بــه مســاله تخصصــی تاییــد یا عــدم تایید 
صاحیت تمامی کســب و کارها در تمام حوزهها 
و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد 
و یــا امــکان تعلیق کســب و کارهای موجود بدون 
حکــم قضایــی که به مثابه پلمب شــدن کســب و 
کار مــی باشــد. در نهایت منجــر به توقف نوآوری 
و اختــال گســترده در اقتصــاد دیجیتــال کشــور 

خواهــد شــد کــه ایــن امــر نــه تنهــا خــاف صریح 
بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب 
افتادگــی اقتصــادی و فناورانه در آینده ایران رقم 

خواهد زد.
۳- با اجباری شــدن نماد اعتماد الکترونیک 
هــر کســب و کار اینترنتــی بــرای دریافت خدمات 
پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شــرکتی را ثبت 
یــا مجــوز الزم را کســب نمــوده و ســپس اینمــاد 
دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. 
ایــن امــر حداقل دو مرحله بســیار زمانبــر را برای 
شــروع فعالیــت هــر کســب و کار کوچــک اضافــه 
نمــوده و آزمــودن یــک ایــده را توســط گروههــای 
جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر 

از وضعیت کنونی می سازد.
پیشــرفته،  کشــورهای  از  یــک  هیــچ  ۴-در 
توســط  پیشــینی  صــورت  بــه  تــازه  ایده هــای 
ســازمان های متصــدی قانونگــذاری نمــی شــوند، 
چــون اساســا ایــن امــر غیــر ممکــن اســت. لــذا 
اجبــاری بــودن اینمــاد بــرای آغــاز فعالیــت یــک 

کســب و کار آنایــن و متعاقبــا نیــاز بــه کســب 
مجــوز از نهادهــای ذیربط به دلیل نبود قانون در 
موضوعــات جدیــد عما غیر ممکن بوده یا ســالها 
بــه طــول خواهــد انجامید. ایــن امــر موجب عدم 
امــکان خلــق ایده های تــازه و در نهایت نارضایتی 

نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.
باتوجــه بــه نــکات فــوق و رســالت بنــده بــه 
عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسامی، 
تاکید دارم بررســی این موضوع را که کســب وکار 
بسیاری از جوانان و نخبگان و خانوارهای ایرانی 
بــه آن گــره خــورده اســت، در دســتور کار خــود 
قــرار دهیــد. البتــه ایــن بررســی بایــد در فضــای 
کارشناسی و عاری از منافع اشخاص و شرکت ها 
بــرای  مخاطــرات  ایــن  چراکــه  پذیــرد.  صــورت 
کســب وکارهای خرد و نوآور، درآمدهای هنگفتی 

برای عده ای دارد.
امید اســت نتیجه بررســی های شــما هرچه 
ســریعتر در اختیــار مجلــس شــورای اســامی و 

مردم قرار بگیرد.«

رئیسکمیتهاقتصاددیجیتالمجلسخطاببهخاندوزی:ایجادمشکاتبسیار
برایکسبوکارهایاینترنتیباالزام»اینماد«

چشمانتظاروین
خطیب زاده: هیات مذاکره کننده ایران با عزم و اراده جدی وارد وین شده است
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

رشد ۸۳ درصدی پرداخت 
وام ازدواج در بانک صادرات

وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت 
شده از سوی بانک صادرات در هشت ماه اول امسال 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل، ۸۳درصد افزایش 

یافت.
به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات، پرداخت 
قرض الحســنه  وام 
تهیــه  و  ازدواج 
بانــک  ایــن  جهیزیــه در 
عنــوان  بــه  همچنــان 
یکــی از مســئولیت های 
اجتماعــی بــرای حمایت 
از تشــکیل خانــواده بــا جدیــت مــورد توجــه قــرار دارد؛ 
بــه طــوری کــه در ۸ماهــه اول ســال جــاری ۹۸هــزار و 
۶۸۹فقــره وام ازدواج بــه ارزش ۸۴هــزار و ۸۲۳میلیارد 
ریــال از ســوی ایــن بانک به متقاضیان پرداخت شــده و 
از نظر ارزشی از رشد ۸۳درصدی برخوردار بوده است.
بنــا بــه ایــن گــزارش بانک صــادرات در ایــن مدت، 
۹۸هــزار و ۶۸۹فقــره وام قرض الحســنه ازدواج و تهیــه 
جهیزیــه بــه عــروس و دامادهــا پرداخت کرد که نســبت 
بــه هشــت مــاه ابتدای ســال گذشــته، ۱۱درصــد افزایش 
تهیــه  و  ازدواج  قرض الحســنه  وام  پرداخــت  داشــت. 
جهیزیــه در بانــک صــادرات در ســال های اخیر با جدیت 
دنبــال می شــود؛ بــه نحوی که این بانک از ابتدای ســال 
وام  ریــال  میلیــارد  ۲۴۳هــزار  از  بیــش  ۱۳۹۵تاکنــون 
قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخته و تشکیل 

خانواده را برای ۷۳۴هزار نفر تسهیل کرده است.

پرداخت 100 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت از سوی 

بانک توسعه صادرات
توســعه  بانــک  بازاریابــی  و  شــعب  امــور  مدیــر 
صادرات اعالم کرد که ۳۸شــعبه این بانک در سراســر 
بــه  نزدیــک  امســال  کشــور در هفــت ماهــه نخســت 
100هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های مختلف 

اقتصادی پرداخت کرده اند.
به گزارش اگزیم نیوز، حبیب احمدی، در نشســت 
حضــور  بــا  مجــازی 
حســینی  ســیدعلی 
اعضــای  مدیرعامــل، 
هیات مدیره، کارکنان و 
روسای شعب این بانک 
عملکــرد  تشــریح  بــه 
هفت ماهه این شــعب 
بانــک توســعه صــادرات 
در  گفــت:  و  پرداخــت 
بخــش اعطــای تســهیالت ریالــی در شــعب، ۹۹درصــد 
از اهــداف تعیین شــده بانــک محقــق شــده کــه بالــغ بــر 
۶۴هــزار میلیــارد ریــال بــوده و نســبت بــه دوره هفــت 
ماهــه ســال گذشــته نیــز رشــدی ۲۷درصــدی را تجربــه 

کرده است.
نیــز  را  ارزی پرداخــت شــده  او میــزان تســهیالت 
میــزان  ایــن  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  دالر  ۲۱۹میلیــون 
تســهیالت ارزی پرداخــت شــده از ســوی شــعب بانــک 
ســال  ماهــه  هفــت  بــا  مقایســه  در  صــادرات  توســعه 
۱۳۹۹رشــدی ۶درصــدی داشــته و از نظــر دسترســی بــه 

اهداف نیز رقم ۱۴۹درصد را به ثبت رسانده است.
احمــدی مانــده تســهیالت ریالــی در هفــت ماهــه 
نخســت امســال را هــم ۶۱0هــزار میلیــارد ریــال اعــالم 
کــرد و گفــت: از ایــن میــزان ۹۷هــزار میلیــارد ریــال در 
بخــش ریالــی و ۳/۲میلیــارد دالر در بخــش ارزی بــوده 
اســت؛ ایــن رقــم در هم ســنجی بــا هفت ماهه نخســت 
ســال ۱۳۹۹رشــدی ۳۶درصــدی در بخش ریالی و رشــد 

۳درصدی در بخش ارزی داشته است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات 
خاطرنشــان کــرد: ۳۵درصــد از تســهیالت اعطا شــده از 
ســوی شــعب در هفــت ماهــه نخســت امســال ارزی و 
۶۵درصــد ریالــی بوده که ۷۸درصد این تســهیالت برای 
تامیــن ســرمایه در گــردش و ۲۲درصد به بخش طرح ها 
تخصیــص داده شــده اســت. او ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
تخصصــی بــودن بانــک توســعه صــادرات، ۸۴درصــد از 

مانده تسهیالت ارزی و ۱۶درصد ریالی است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات 
افزود: با وجودی که بانک های توســعه ای بدنبال جذب 
منابع نیســتند اما در هفت ماهه نخست امسال مانده 
ســپرده های شــعب بیــش از ۸0هزار میلیــارد ریال بوده 
کــه از ایــن میزان ســپرده های ریالی، ۳0هــزار میلیارد و 

سپرده های ارزی ۳۱۴میلیون دالر بوده است.

سهم سپرده های ارزان قیمت 
بانک کشاورزی به 57 

درصد رسید
نســبت 57درصدی ســپرده های ارزان قیمت بانک 
کشــاورزی، تــوان حمایتی این بانــک در بخش اعتباری 

را تقویت کرده است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط  عمومــی 
کشــاورزی، ســپرده های 
بانــک  ارزان قیمــت 
کشاورزی در پایان آبان 
۱۴00معــادل ۵۷درصــد 
از کل ســپرده های ایــن 
شــده  شــامل  را  بانــک 
اســت. این گزارش می افزاید: بانک کشاورزی به منظور 
افزایــش تــوان حمایتی خــود از واحدهای تولیدی بخش 
کشــاورزی و رونــق اقتصــادی، بــر افزایــش جــذب منابع 

ارزان قیمت تاکید دارد.

پرداخت ۳۸00 میلیارد ریال 
 وام ازدواج در بانک

توسعه تعاون
پرداخــت  از  تعــاون  توســعه  بانــک  مدیرعامــل 
۳۸00میلیــارد ریــال وام قرض الحســنه ازدواج جوانــان 

طی هشت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 
حجت الــه مهدیــان اظهــار کــرد: پرداخــت قرض الحســنه 

از  جوانــان  ازدواج 
مهمتریــن تکالیف بانک 
اســت  تعــاون  توســعه 
کــه بانــک آن را فراتــر از 
تکلیف، بلکــه به عنوان 
و  اجتماعــی  مســئولیت 
رویکردی تســهیلی برای 
ازدواج  آسان ســازی 

جوانان دنبال می کند.
زوجیــن،  ثبت نــام  فرآینــد  در  تســریع  افــزود:  او 
راهنمایــی، آســان گیری در تکمیــل مــدارک مــورد نیــاز 
همواره در دستور کار بوده است و شعب بانک حداکثر 
اهتمــام مســاعدت را در ارائــه ایــن خدمــت اعتبــاری بــه 

ذی نفعان در نظر دارند.
مهدیــان خاطــر نشــان کــرد: ۴۴۶۷فقره تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج جوانــان بــه میــزان ۳۸00میلیــارد 
ریــال طــی هشــت ماهــه ابتدایــی ســال جــاری پرداخت 

شده است و ۱۴۶۹نفر نیز در صف انتظار قرار دارند.
بانــک  گفــت:  تعــاون  توســعه  بانــک  مدیرعامــل 
مرکــزی مدیریــت دقیــق و هدفمندی بــر نحوه پرداخت 
ملــزم  نیــز  بانکــی  شــبکه  و  دارد  تکلیفــی  تســهیالت 
هســتند.  عملکــرد  ارائــه  و  شــفاف  پاســخگویی  بــه 
در خصــوص وام ازدواج نیــز بانــک توســعه تعــاون بــا 
چینش فرآیندی منســجم و ســازماندهی ارکان مرتبط، 
در  شــده  ارائــه  درخواســت های  ماهیانــه  صــورت  بــه 
ســامانه را بــا راهنمایــی متقاضیان، به مرحله پرداخت 
می رســاند و در مقــام پاســخ نیــز به طور منظــم تعداد 
و ارزش وام پرداختــی و تعــداد نفــرات در صف انتظار 

را اعالم می کند.
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــرای هــر یــک از 
زوج هــا در ســال جــاری مبلــغ ۷00میلیون ریــال با دوره 
بازپرداخت ده ساله است. این تسهیالت برای زوج های 
زیــر ۲۵ســال و زوجه هــای زیــر ۲۳ســال یکصــد میلیارد 

ریال است.

 مشارکت پست بانک

در تامین مالی جمعی 
کسب و کارهای دانش بنیان

پست بانک به عنوان بانک دولتی متولی بانکداری 
خــرد و بخــش IT و ICT و شــرکت گــروه پیشــگامان 
کارآفرینــی کارن )شــرکت مــورد تاییــد فرابــورس ایران 
بــرای برگــزاری طرح هــای تامین مالی جمعــی(، قرارداد 
تعهــد ســرمایه گذاری در اوراق مشــارکت تامیــن مالــی 

جمعی امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی 
براســاس  پســت بانک، 
منعقــده،  قــرارداد 
بــه  پســت بانک  تعهــد 
سرمایه گذاری به میزان 
از  میانگین۱0درصــد 
مبلغ ســرمایه مورد نیاز 
هــر پویش تامیــن مالی 

جمعــی در طرح هــای موضــوع قــرارداد جمعــا تــا ســقف 
۳۴میلیارد ریال است.

بنابــر ایــن گــزارش، تعهــد ســرمایه گذاری گواهــی 
شــراکت متقاضیــان طرح های تامین مالــی جمعی مورد 
تاییــد کارگــروه ارزیابــی شــرکت فرابورس ایــران بر روی 

سکوی کارن کراد است.
در ایــن قــرارداد منظــور از متقاضیــان طرح هــای 
تامین مالی جمعی دقیقا برگزیدگان برنامه تلویزیونی 
»کارویا« است که این برنامه برای ترویح کارآفرینی، 
معرفی کســب و کارهای دانش بنیان و جذب ســرمایه 
بــرای رشــد و توســعه شــرکت های دانش بنیــان تهیــه 
شــده اســت کــه از ســوی شــرکت صنــدوق نــوآوری و 
شکوفایی تولید و از طریق صدا و سیمای ایران پخش 
و منتشر می شود که در انتهای هر برنامه شرکت های 
منتخــب بــرای تامیــن مالــی از عمــوم مــردم بــر روی 
ســکوی دارای مجــوز از ســازمان بــورس و اوراق بهادار 

خواهند رفت.

پرداخت خسارت بیماری 
 ام اس از سوی بیمه کارآفرین 

در کمتر از دو هفته 
شــعبه اصفهــان بیمــه کارآفریــن در کمتــر از دو 
هفته و برای اولین بار در صنعت بیمه در ایران، اولین 

خسارت بیماری  ام اس 
را پرداخت کرد.

اصالنــی،  عباســعلی 
بیمــه  شــعبه  مدیــر 
اصفهــان  کارآفریــن 
فــوق  مطلــب  بیــان  بــا 
گفــت: در صنعــت بیمه 
کشور پرداخت خسارت 
بیمــاری  ام اس  بــرای 

صــورت نمی گیــرد و بعضــا بــرای هزینــه داروی آن اقدام 
بــه پرداخــت می کننــد. بنابرایــن بیمــه کارآفریــن اولیــن 
شــرکت بیمــه اســت کــه بابــت بیمــاری  ام اس به عنــوان 
کــرده  پرداخــت  خســارت  مطــرح،  ۲۹بیمــاری  از  یکــی 
اســت. ســرمایه ای کــه بــرای ایــن بیمــاری پرداخــت شــد 

۲۲0میلیون تومان بوده است.

»هلدینــگ  مدیرعامــل  مقــام  قائــم 
فــوروارد،  p/E هــای  انتشــار  آتیه خواهــان« 
و  دولتــی  اوراق  فــروش  یافتــن  کاهــش 
پرداخــت DPS حقوقی هــا از جانــب ناشــران 
را ســه عامــل بــرای رشــد بــورس در ماه هــای 

پایانی سال توصیف کرد.
رضــا نــازی در ایــن بــاره به پایــگاه خبری 
بازارسرمایه )سنا( گفت: با توجه به نرخ دالر 
نیمایــی و دالر بــازار آزاد، هنــوز گزارش هــای 
بــازار کامــالً بــا قیمت هــای فعلــی ارز تطبیــق 
دچــار  بــورس  روزهــا  ایــن  اســت؛  نشــده 
بیش واکنشــی در برابر اخبار منفی اســت که 

به زودی مرتفع خواهد شد.
این یک کارشــناس بازار ســرمایه افزود: 
در نظر داشته باشید که از یکی دو ماه آینده 
برآورد ســود ســال مالی آتی شــرکت ها انجام 
می شود، بنابراین تا دو ماه آینده P/E بازار با 
ســود ســال آینده شرکت ها سنجیده می شود 
و عمــال p/E هــای فــوروارد بــه P/E نرمــال و 
فعلــی بــازار تبدیل می شــود کــه در آن مقطع 

هم تعدیل P/E خواهیم داشت.
او بیــان کــرد: از طرفی در ماه های پیش رو 
آنهــا  بــه  ناشــران  جانــب  از  حقوقی هــا   DPS

پرداخــت می شــود؛ موضوعــی کــه می توانــد بــه 

تقویــت طــرف تقاضــا در بــازار منجــر شــود، زیرا 
شــرکت ها بعــد از دریافت ســود مجامــع، اغلب 
آن را بــه بــازار ســرمایه وارد می کننــد. از طرفــی 
دیگــر، بــا روانــه شــدن گزارش هــای ۹ ماهــه بــه 
بازار، TTM P/E بازار باز هم بهبود پیدا می کند.

پاندمی و اقتصاد جهانی
ادامــه  در  بازارســرمایه  کارشــناس  ایــن 
بــا یــادآوری فضــای اقتصادی متأثــر از پاندمی 
کرونــا،  پاندمــی  از  بعــد  کــرد:  بیــان  کرونــا، 
نقدینگــی اقتصادهای دنیــا از ۱۹هزار میلیارد 
دالر به محدوده ۳۱هزار میلیارد دالر افزایش 
پیــدا کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، در فضای 
کنونــی و بــا توجــه بــه همه گیــری ســویه های 
سیاســت های  اســتمرار  و  کرونــا  جدیــد 
انبســاطی، از نظر جهانی شــاهد نشــانه هایی 
کامودیتی هــا  و  جهانــی  قیمت هــای  افــت  از 
نخواهیــم بــود. نازی افزود: کمــا اینکه با افت 
نزدیــک ۱0درصــدی نفت در روزهای گذشــته، 
واکنــش  رنگــی  فلــزات  جهانــی  قیمت هــای 

چندانی نشان نداد.
تصریــح  بازارســرمایه  کارشــناس  ایــن 
کــرد: در مــورد انــرژی هم با وجــود اتفاق ها و 
بحران هایــی کــه در سیاســت های انبســاطی 

دارد، شــاهد  اقتصادهــای جهانــی وجــود  در 
افزایش بهای انرژی هستیم.

او اضافه کرد: در ایران نیز به جز مســایل 
جهانــی بــا بحران های داخلی دســت به گریبان 
هســتیم. مشــکالتی در خصــوص تامیــن بــرق و 
گاز صنایع در این رابطه، مزید بر علت هستند.
»هلدینــگ  عامــل  مدیــر  مقــام  قائــم 
آتیه خواهــان« یــادآور شــد: امــا بایــد دیــد تــا 
روی  بــر  ایــن مشــکالت  آثــار  آتــی،  ماه هــای 
صنایع چیســت و به طور دقیق تر چقدر تاثیر 
گذارنــد، زیــرا بــه طــور بالقوه برخــی از صنایع 
مانند ســیمان، در زمان قطعی گاز از سوخت 
جایگزیــن )مــازوت(، اســتفاده می کننــد و از 
ایــن رو تاثیــر منفــی خاصــی بــر ایــن صنعت و 

صنایع مشابه نمی توان متصور بود.

نیاز به شفاف سازی از سوی 
ناشران درباره قطع گاز

از  افــزود:  بازارســرمایه  ایــن کارشــناس 
آنجا که مصارف صنعتی بیشتر فدای مصارف 

خانگی می شــود، ضروری است سیاست گذار 
در بلندمــدت بــر تقویت توان اســتخراج گاز و 
یــا تخصیــص بخشــی از قطعــی گاز به شــبکه 

مصرف خانگی اقدام کند.
او تاکیــد کــرد: البتــه بحــران انــرژی هــر 
میــزان اثــری کــه بــر میــزان تولیــد شــرکت ها 
داشــته باشد، شرکت ها اغلب تقاضای داخل 
و صنایــع را تامیــن می کننــد و در ایــن میــان 
هــر خللــی در طــرف عرضــه، منتج بــه تقویت 
و رشد قیمت تعادلی می شود. براین اساس، 
به نظر می رســد این اتفاق اثر زیادی بر ســود 

شرکت ها نداشته باشد.
هلدینــگ  عامــل  مدیــر  مقــام  قائــم 
در  کــرد:  پیشــنهاد  پایــان  در  آتیه خواهــان 
خصــوص قطعــی گاز و یــا تخصیــص نیافتــن 
آن بــه برخــی صنایــع، بهتــر بــود تــا براســاس 
ناشــران،  اطالعــات  افشــای  دســتورالعمل 
ناشــران حداقــل در صنایــع ســیمانی و فلزات 
اساسی به شفاف سازی در این زمینه و اثرات 

آن بر تولید مبادرت می کردند.

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
دامنــه نوســان و حجــم مبنــا در زمانــی کــه 
تامین مالی های سنگین در حال وقوع است 
مزیــد بر علت شــدند تــا بازار رونــد نزولی را 

ادامه دهد.
کم جــان  نوســانات  احمــدی،  شــاهین 
بــازار ســرمایه را مرتبــط بــا مســایل سیاســی 
و اقتصــادی کشــور دانســت و بــه عصرمالــی 
گفــت: معامــالت بازار ســرمایه مرتبــط به یک 
موضــوع خاص نیســت و ماننــد زنجیر متصل 
به هم در موضوعات سیاسی و اقتصادی گره 

خورده است.
افزایــش  ادامــه داد: روزانــه شــاهد  او 
ابهامــات در بخش هــای مختلــف هســتیم به 
طوری کــه پرســش های زیــادی بــرای هر فرد، 
اســت،  ایجــاد شــده  و...  شــرکت، ســازمان 
هنــوز نمی دانیم توافقات هســته ای به کدام 
ســو مــی رود، نــرخ تعادلی دالر کدام اســت، 
کسری بودجه تا چه اندازه ای است و دولت 
بــرای جبــران آن چــه برنامــه ای دارد، عوامل 
اثرگــذار بــر صنــدوق ذخیــره ارزی چیســت؟ 
یعنــی از بُعــد سیاســی و اقتصــادی ابهامــات 
مجددا ســایه سنگینی بر بازار ها ایجاد شده 

است.

 گفتار درمانی دولت تاثیری

بر بهبود بازار ها ندارد
افــزود:  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
گفتــار  نــام  بــه  حربــه ای  دولــت  متاســفانه 
درمانــی بــه کار گرفتــه اســت کــه پاســخگوی 
نیاز نیســت، به طور مثال هر روز درباره یک 
بازار اظهار نظر های جدید می شــود و آن بازار 
را بــه رکــود می برد، تا زمانی کــه تصمیم گیری 
قاطعی از روند یک بازار صورت نگرفته است 
نبایــد اعــالم کــرد و متولیان آن بــازار را درگیر 
شایعه های جدید و سوءاستفاده دالالن کرد.

شوک جدید افزایش نرخ 
حامل های انرژی

احمــدی بیــان کــرد: دولت بایــد چند روز 
آینــده بودجــه ۱۴0۱ را به مجلس تقدیم کند، 
در صورتــی که زمزمه افزایش افسارگســیخته 
نــرخ حامل های انرژی به گوش می رســد، این 
موضــوع می توانــد شــوک جدیــدی در بــورس 
ایجاد کند و فعالیت های شــرکت های فوالدی 
و پتروشــیمی را تحت الشــعاع قــرار دهــد، از 
آن  انتظــار  در  پاالیشــی  شــرکت های  طرفــی 
هســتند کــه آیــا دولــت همچنــان تخفیفاتــی 

بــرای آن هــا در نظــر  کــه ســال های گذشــته 
می گرفــت بــرای ســال آینــده نیز در نظــر دارد 
یــا خیــر؟ همچنین موضوع نرخ بهــره مالکانه 
معــادن، یکــی دیگــر از چالش هایی اســت که 
می توانــد گروه معدنــی را درگیر بازی جدیدی 
کنــد چراکــه کــه بــه نظــر می رســد افزایش ۱0 

برابر این نرخ برای معدن داران اتفاق افتد.
دولت و پیمانکاران عرضه های 

سنگین اوراق را دارند
او دربــاره فــروش اوراق دولتــی در بــازار 
ســرمایه گفــت: دولــت بــرای تامیــن کســری 
بودجه مجبور شــد تا تامین مالی ســنگینی از 
بــورس انجــام دهد عالوه بــر آن بدهی برخی 
پیمانــکاران بــا اوراق جبران کــرد که آن ها هم 
در حــال فــروش اوراق هســتند، یعنــی رونــد 
فروش های ســنگین اوراق از دو مجرا در حال 
اتفاق اســت و مزید بر علت شــد تا بازار توان 
رشد نداشته باشد، متاسفانه، بورس کشش 
تامیــن مالــی ســنگین دولت از طریــق فروش 
ایــن روال ادامــه یابــد  اگــر  نــدارد و  اوراق را 

کم جان تر از امروز معامالت دنبال می شود.
دو پارامتر اصالح فراسایشی 

و کشنده

این کارشــناس بازار ســرمایه اظهار کرد: 
حــدود یکســال زمــان بــرد تــا قیمت ســهام به 
قلــه یعنــی رقمــی که در مرداد ســال گذشــته 
بــود برســد، امــا در مــدت کوتاهــی بــه دلیــل 
حجــم مبنــا و دامنــه نوســانی کــه وجــود دارد 
بــه پایین تــر از ارزش ذاتــی خــود رســیدند، به 
بیــان دیگــر، باید گفت ایــن دو پارامتر اصالح 
را فراسایشــی و کشــنده می کنــد، اگــر اصالح 
قیمت یکباره انجام شــود نه روزانه، سهامدار 
می تواند تصمیم بهتری از تغییر سبد پرتفوی 
خــود داشــته باشــد تــا اینکــه یکســال منتظــر 

بماند و نتواند سرمایه خود را نقد کند.
او دربــاره دامنــه نوســان و حجــم مبنا را 
یک چالش بزرگ برای معامالت بورس عنوان 
کــرد و گفت: پیش بینی پذیر بودن روند تولید 
و فــروش شــرکت ها همچنیــن قیمــت مــواد 
اولیه و قیمت نهایی کاال باید مشــخص شــود 
از طرفی حجم مبنا و دامنه نوســان متناســب 
با وضع شرکت ها به روزرسانی شود، موضوع 
حــذف دامنــه نوســان در دولت هــای مختلــف 
اجرایــی  امــا  می گیــرد،  قــرار  بررســی  مــورد 
نمی شــود، اگــر تغییــرات بــازه دامنــه نوســان 
را بــرای چنــد شــرکت آغــاز کنیم به مــرور این 
موضــوع در بــازار جــا می افتــد و شــامل همــه 

شرکت ها می شود.

بــه گفتــه یــک کارشــناس بیمــه، ســهم 
صنعت بیمه کشــور از تولید ناخالص داخلی 
و  کشــور  اقتصــاد  »ناکارآمــدی  دلیــل  بــه 

تحریم ها« کمتر از ۳ درصد است.
مدیرعامــل ســابق شــرکت بیمــه البرز با 
بیــان اینکــه توســعه و پیشــرفت صنعت بیمه 
بــه مباحــث رونــق اقتصاد کالن کشــور و بنیه 
مالــی مــردم بســتگی دارد بــه »بــازار« گفــت: 
ایــن کاهــش ضریب نفوذ بیمــه در اقتصاد به 
دلیل کوچک شدن حجم اقتصاد کشور ناشی 
از وجــود تحریم ها و رکود اقتصادی اســت که 
باعــث شــد صنعت بیمــه با توجه بــه ظرفیت 
باالیــی کــه دارد در جایــگاه واقعــی خــود قــرار 

نگیرد.
سید رسول تاجدار با بیان اینکه پوشش 
بیمــه ای در کشــور طــی چنــد ســال اخیــر در 

بیمه هــای عمــر و ســرمایه گذاری در پــی رکــود 
اقتصــادی و ضعــف بنیــه مالــی خانوارهــا کــم 
افــزود: وقتــی اقتصــاد اوضــاع  شــده اســت، 
مســاعدی نــدارد و تــورم افزایشــی اســت بــه 
ایــن ترتیــب ســفره خانوارها کوچک می شــود 
درچنیــن زمانی مردم در این مواقع بیشــتربه 
فکرتامیــن نیازهــای اولیــه و ضــروری زندگــی 
هستند تا اینکه به فکر تامین خدمات بیمه ای 
کــه جــزو نیازهای ثانویــه و البته ضروری برای 

زندگی بهتر است باشند.
وی خاطرنشــان کرد: وقتی چرخ اقتصاد 
کاهشــی  تــورم  و  بچرخــد  بــه خوبــی  کشــور 
همچنیــن رونــق اقتصــادی و رفــاه نســبی در 
جامعــه ایجــاد شــود مــردم عــالوه بــر تامیــن 
نیازهای ضروری با آینده نگری خود و خانواده 
را تحت پوشــش بیمه های عمر و زندگی و... 

قرار می دهند تا از مزایای آن بهره مند شوند.
ایــن در حالــی اســت که اکنــون خیلی ها 
بــه دلیــل ناتوانی مالی و پوشــش سرســام آور 
پرداخــت  تــوان  زندگــی  ضــروری  هزینه هــای 
به موقــع حــق بیمــه خــود را ندارنــد،  طــوری 
کــه اغلب شــرکت های بیمه با کاهش شــدید 
پرداخــت حق بیمه بــه دلیل ضعف بنیه مالی 

بیمه گذاران مواجه اند.

 کاهش سرمایه گذاری

در صنعت بیمه به دلیل تورم 
انتظاری ضعف مالی

این کارشــناس صنعــت بیمه اظهار کرد: 
اقتصــادی  وضــع  و  گرانی هــا  کــه  آنجایــی  از 
نامساعد به دلیل وجود تورم پایدار در اقتصاد 

کشــور باعث کاهش ارزش ســرمایه گذاری در 
حــوزه بیمه شــده و قدرت خریــد آن را کاهش 
داده اســت، بنابرایــن توجــه به رونــق اقتصاد 
کشــور و ایجاد رفاه نسبی می تواند زمینه ساز 

رونق صنعت بیمه در کشور شود.
تاجــدار در ادامــه اضافــه کــرد: بیشــتر 
کشــورهای دنیا برای خدمات رسانی متنوع و 
رضایــت بخش بــه بیمه گذاران مدت هاســت 
بصــورت  بیمــه  خدمــات  ارائــه  مســیر  در 
دیجیتال در حرکت هســتند و در این راســتا 
موفقیت هایــی قابــل توجهــی را نیــز کســب 
کرده انــد امــا در ایران، خیلی به این موضوع 
توجــه نشــده اســت آنطــور که ســهم صنعت 
بیمــه کشــور در بخش دیجیتال در مقایســه 
بــا کشــورهای جهــان شــاید حــدود یک دهــم 

نرم جهانی باشد.

به گفته مدیر نظارت بر ناشــران بورس 
و اوراق بهــادار، بیــش از ۹۸درصــد ناشــران 
فهرست زمین و ساختمان خود را در سامانه 

کدال منتشر کردند.
به گزارش بازار، محسن انصاری در این 
بــاره گفــت: یکــی از مــواردی که در ســال های 
اخیر مورد توجه ســهامداران و سرمایه گذاران 
شــرکت ها  ثابــت  دارایی هــای  موضــوع  بــود، 
کــه  اســت  ســاختمان  و  زمیــن  به خصــوص 

از  ســرمایه  افزایــش  منظــور  بــه  شــرکت ها 
محــل مــازاد تجدید ارزیابی از آن ها اســتفاده 

می کنند.
مدیــر نظــارت بر ناشــران بــورس و اوراق 
بهــادار ادامــه داد: در راســتای شفاف ســازی 
بازارســرمایه و جلوگیری از شــایعات، افشــای 
شــرکت ها  ســاختمان های  و  زمیــن  فهرســت 
را  ســرمایه گذاران  و  ســهامداران  می توانــد 
دربــاره ایــن موضــوع بیــش از پیــش آگاه تــر 

کنــد تــا در تصمیم گیری های خود دارایی هایی 
ماننــد زمیــن و ســاختمان را کــه بعضــا ارزش 
آن هــا با ارزش منعکــس در صورت های مالی 

تفاوت زیادی دارد، مد نظر قرار دهند.
افشــای  برایــن،  عــالوه  کــرد:  بیــان  او 
نــوع مالکیــت می توانــد ســهامداران  تعییــن 
بالقــوه و بالفعــل را آگاه کنــد کــه آیــا ایــن 
و ســاختمان منعکس شــده می توانــد  زمیــن 
مجــوز الزم ســازمان بــورس را بــرای افزایش 

ســرمایه از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابی اخذ 
کند یا خیر.

مدیــر نظــارت بر ناشــران بــورس و اوراق 
بهــادار گفــت: اســتقبال خوبــی از ابالغیــه از 
ســوی ناشران صورت گرفت و از تعداد حدود 
۸00 ناشــر، ۷۸۵ ناشــر فهرســتی از زمیــن و 
ســاختمان های خــود را در راســتای شــفافیت 
هر چه بیشــتر بر روی ســامانه کدال منتشــر 

کردند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

۹۸ درصد ناشران بورس فهرست زمین و ساختمان را افشا کردند

تاجدار، کارشناس بیمه مطرح کرد: سهم کمتر از ۳ درصدی 
صنعت بیمه در اقتصاد کشور

احمدی، کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: دالیل 
ریزش بورس

۳ دلیل برای بهتر شدن وضع بورس در سه 
ماهه پایانی سال

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، این روزها بورس 
دچار بیش واکنشی در برابر اخبار منفی است که 

»به زودی« مرتفع خواهد شد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . سه شنبه . 9 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4802 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

اسـتانداری هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی تامین 30 دسـتگاه 
خودرو سواری جهت انجام امور اداری به  شماره2000004163000002 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( برگزار نماید کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا بازگشـایی پیشـنهادها در 

بستر سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  انجام می گردد.
اعـالن عمومـی و دریافـت اسـناد از سـامانه سـتاد: از روز سـه شـنبه 

تاریخ1400/9/9 تـا 1400/9/10
مهلت ارسال پیشنهادها: تا روز دوشنبه مورخ 1400/9/22

زمان بازگشایی پیشنهادها 1400/9/23

شناسه آگهی: 1231259

استانداری هرمزگان

آگهـی مناقصـه 

تدارکات  از طریق سامانه  را  تقاضا  اقالم  تامین  مناقصه  دارد  نظر  در  گاز  انتقال  منطقه هفت عملیات 
الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )دریافت استعالم ارزیابی کیفی ارائه 
اسناد ارزیابی کیفی، دریافت مابقی اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکت ها( به صورت 

الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت)ستاد( انجام خواهد گرفت.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: ستاد منطقه هفت عملیات انتقال گاز - واقع در همدان بلوار سی متری 

سعیدیه ساختمان شهید  تند گویان 
2- موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه بیل بکهو

3- محل تحویل کاال /DDP  )تحویل در سایت فروشنده  ( 
تاریخ  روز سه شنبه  از  مناقصه:  اسناد  و  ارزیابی کیفی  کاربرگهای استعالم  زمانی دریافت  - مهلت   4

1400/09/16 تا ساعت 19 تاریخ  09/27/ 1400، صرفاً از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
5- مهلت زمانی ارایه و بارگذاری کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:  ساعت 19 تاریخ 

1400/10/11 صرفاً از طریق سامانه ستاد توسط مناقصه گران بارگذاری شوند. 
6- شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(: 2000091509000014

7- نحوه دریافت اسناد کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی:
 www.setadiran.ir:از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس

8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 
94/09/22 هیات وزیران و اصالحیه بعدی آن خواهد بود .

8-1-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار   850/000/000  ریال  و متناسب با انواع تضمین های اعالم 
شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50569هـ مورخ 94/09/22 .

9- اطالعات تماس مناقصه گزار : مناقصه گران در صورت داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه 
برای دریافت اطالعات بیشتر می باید درخواست خود را به صورت مکتوب به شماره  4376 3437 081  نمابر 

نمایند و  یا   با تلفن38412670تماس حاصل نمایند .
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به صورت فشرده در بستر سامانه تدارکات 
الکترونیکی بارگذاری گردیده که مناقصه گر مجاز به دریافت آن خواهند بود .لذا مسئولیت اطالع از روند 

بارگذاری مناقصه و کنترل های الزم بر عهده مناقصه گران می باشد .
10-گشایش پیشنهادها : تاریخ 10/12/ 1400 به نشانی همدان –بلوار سی متری سعیدیه  –ساختمان شهید 

تندگویان – منطقه 7 عملیات انتقال گاز  بازگشایی خواهند شد.
تذکر: درصورت تغییر تاریخ بازگشایی فعلی )براساس عوامل غیر قابل پیش بینی (زمان بازگشایی جدید از 

طریق اصالحیه کتبی و سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران خواهد رسید.
11-سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

11-1 -  توانايي تهيه وتسليم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به ميزان 10 درصد كل مبلغ پيشنهادي )در 
صورت برنده شدن(، متناسب با انواع تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی بشماره 

123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
11-2- مبلغ برآورد کارفرما :  000 000 000 17   ریال می باشد .

11-3- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
11-4- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

12- پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 
قانون برگزاری مناقصات تائید صالحیت شده باشند .

روابط عمومی منطقه 7 عملیات انتقال گاز تاریخ چاپ نوبت اول: 09/ 1400/09   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/16                          

شناسه آگهی: 1230395

))آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي((
تقاضاي شماره : 5521800025  

  خرید یک دستگاه بیل بکهو
ت اول(

) نوب

شركت انتقال گاز ايران
منطقه 7 عمليات انتقال گاز

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی )DUAL UPS 5 KVA( به شماره )FLS-9730156( را از طریق 
برگزاری فراخوان  نماید. کلیه مراحل  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  سامانه 
ارسال  تا  کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  کیفی  ارزیابی 
دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

-تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: 1400/09/02 
فراخوان  ثبت  از  روز پس   10  : کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  دریافت  -مهلت 

ارزیابی کیفی در سامانه ستاد
-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 20روز پس از انجام مهلت دریافت 

اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به تقاطع 
مدرس-خیابان تورج-خیابان خاکزاد-شماره 12    تلفن:  23942610-23942633

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 021-41934 

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88963737 
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/02   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/09                          

شناسه آگهی: 1219792
ت دوم(فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

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

آگهی مناقصه عمومی             نوبت دوم

                    روز سه شنبه: 09/ 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 اعالم 
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 اعالم 
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 اعالم 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 اعالم 
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

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی)پاالیشگاه نهم)فاز 12(( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/08   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/09                          

شناسه آگهی: 1230526
ت دوم(آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 

) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000532شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:

 شماره مناقصه  R9/400/20                                              شماره تقاضا   0049001شماره مناقصه و تقاضا :

)ساخت داخل(  SMART POSITIONER VOLUME BOOSTER RELAY AIR FIموضوع و شرح مختصر اقالم درخواستی:

48.000.000.000  ریالمبلغ برآوردی مناقصه :

2.400.000.000   ریالمبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:

نوع تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:
تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 

94/09/22 هیات وزیران می باشد.

تاریخ های مهم در فرآیند برگزاری مناقصه از طریق 
سامانه ستادایران:

1400/09/07زمان اولین انتشار آگهی/ارسال به صفحه اعالن عمومی:

1400/09/17مهلت بارگیری و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستادایران:

1400/10/01مهلت بارگذاری و ارسال پاسخ استعالم و مدارک ارزیابی کیفی در سامانه ستادایران:
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی و مالی در سامانه ستادایران:

آدرس مناقصه گذار:
استان بوشهر- كنگان- كیلومتر 15 جاده عسلویه- مجتمع گاز پارس جنوبی- پاالیشگاه نهم)فاز12( - كد پستی: 7539171057 

تلفن : 07731463913 - 07731463728-  فكس: 07731463327 -07731463351
بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از 

سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. 

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 07731463728 – 07731463913  تماس حاصل فرمایند.

همــواره یکــی از نقــاط تمرکز دولت هــا در بخش صنعت، در 
جــاده مخصــوص ســیر می کند و دو شــرکت ایران خودرو و ســایپا 
محــل مناقشــه بوده انــد این در حالی اســت که دولت هــا آمدند و 
رفتند اما  تغییری در وضعیت این دو شرکت ایجاد نشد و بار زیان 

به حدی رسید که حتی خاورسازان نیز توان حمل آن را ندارند.
نســبت های مالی شــرکت ایران خودرو در بدترین حالت خود 
هســتند و تمامی  نســبت ها منفی است. ضمن این که هیچ خبری 
از حاشیه سود نیست، بازدهی دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام 
و سایر نسبت ها تماما منفی هستند و شرایط نامطلوب را مخابره 

می کنند.
از نظر عملیاتی در سال 1400 موفق عمل نکرده و آمار تولید و 
فروش شرکت افت کرده چرا که در 7 ماهه سال 1400 بیش از 7000 
دستگاه خودرو افت تولید و 2000 دستگاه خودرو افت فروش نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته داشته اســت. بنابراین، باز هم باید 
شاهد افزایش زیاندهی این خودروساز باشیم مگر آن که افزایش 
نرخ های فروش به کمک این شرکت بیاید و بلکه بتواند اندکی از 

فشار زیاندهی بکاهد. 
بــر اســاس آخریــن صورت مالی منتشــر شــده، شــرکت ایران 
خودرو زیان انباشــته فوق ســنگین 349 هزار میلیارد ريالی دارد و 
 قرمزی زیان به برخی شرکت های زیرمجموعه آن نیز سرایت کرده 

است.برای این که به خوبی متوجه خرابی اوضاع ایران خودرو شویم 
الزم است نیم نگاهی به صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه 
آن بیاندازیم. از بین شرکت هایی که تاکنون صورت های مالی منتهی 
به شــهریور ماه ســال 1400 منتشر کرده اند، حسابرسانِ 5 شرکت 
اظهارنظــر مشــروط داشــته اند و در خصــوص یــک شــرکت بــه عدم 

اظهارنظر رسیدند.
از سوی دیگر، 3 شرکت مشمول ماده 141 هستند و عمال طبق 
قانــون ورشکســته محســوب می شــوند. در این میان، بایــد به زیان 
انباشته سنگین شرکت های لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی، ایساکو 

کیش و تجارت ستاره ایران اشاره کرد.

در بیــن شــرکت های زیرمجموعه ایران خــودرو، بیش از همه 
شرکت سرمایه گذاری سمند خودنمایی می کند اما؛ این خودنمایی 

ظاهری و با هفت قلم آرایش است.
شــرکت ســرمایه گذاری ســمند 85 درصــد از وجــوه خــود را به 
خرید ســهام از بازار ســرمایه اختصاص داده و حجم بســیار اندکی 

خرج ســرمایه گذاری های غیربورســی کرده اســت. در واقع، شــرکت 
سرمایه گذاری سمند به دنبال سهم بازی است تا سرمایه گذاری. این 
شرکت با سرمایه اسمی 1500 میلیارد ريالی، چنان درگیر بورس بازی 
شــده کــه حتــی از عرضــه اولیه هــای کوچــک نظیــر »فســبزاوار«، 
»فجهان« و »کیمیاتک« نیز نمی گذرد. همان طور که در تصویر ذیل 

مشاهده می کنید »فجهان« را در روز عرضه اولیه خریداری و چند 
روز بعد با سود بسیار اندک 300 هزار تومانی به فروش رساند!

عملکــرد این زیرمجموعه ایران خودرو ســریال بــازی مرکب را 
در ذهــن تداعــی می کند چرا که حتی از شــرکت های گروه خود نیز 
نوسان گیری می کند و به خودی ها نیز رحم نمی کند. به عنوان مثال، 
در نیمه اول سال جاری حدود 55 میلیون سهم »خاور« را خریداری 
کرده و با فروش 15 میلیون سهم به سود 125 میلیارد ريالی رسید. 
چنین وضعیتی در ســهام »خوســاز« نیز قابل ردیابی اســت و از 11 
میلیون سهم خریداری شده، 4 میلیون را با سود 34 میلیارد ريال 
به فروش رساند.عالوه بر این، در روزهایی که سهامداران بانک ملت 
)وبملت( شاهد آب شدن سرمایه خود هستند، شرکت سرمایه گذاری 
سمند دست از فروش این سهم بر نمی دارد و به دنبال کسب سود 
حتی به قیمت از دست رفتن سرمایه مردم، است.در نهایت، وضعیت 
خراب ایران خودرو چه در بازار خودرو و چه در بازار سهام، شرایط را 
برای مردم سخت کرده است. در حالی که بورس تهران در یک سال 
گذشته بازدهی مثبت داشته اما؛ »خودرو« به سهامداران خود ضرر 
و زیان وارد کرده و کســانی که از یک ســال پیش تا به امروز با این 

سهم مانده اند، شاهد آب شدن 35 درصد سرمایه خود بوده اند.
نماد »خودرو« اکنون به دلیل ابهام در نرخ های فروش متوقف 
شــده امــا؛ شــواهد حاکــی از آن اســت بازگشــایی چندان مناســبی 
نخواهد داشــت. همان گونه که در تصویر زیر مشــخص است روند 
حرکتی »خودرو« و »وبصادر« کامال مشابه و منطبق بر هم است 
و هم گام با یکدیگر حرکت کرده اند. بنابراین، با توجه به افت قیمت 
»وبصــادر« در چنــد روز اخیر، انتظار می رود »خــودرو« نیز روندی 

نزولی در پیش بگیرد.

بازی مرکب آبی پوشان جــاده مخصوص 

نسبت های مالی

سال 61399ماهه سال 1400نسبت

23.27-11.13-حاشیه سود خالص

17.54-6.74-حاشیه سود عملیاتی

16.74-3.35-حاشیه سود ناویژه

ROA 23.73-5.9-بازده دارایی ها

51.75-16.45-بازده سرمایه

ROE 6,803.59-107.27بازدهی سرمایه

82.49-26.81-بازده دارایی ثابت

18.18286.67-سنجش سودمندی وام

0.560.47نسبت جاری

0.030.03نسبت نقدینگی

 
 

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی تامین کنندگان برق گیر نوع  با فاصله هوایی  3  فاز  جریان تخلیه نامی KA  10    با مشخصات ذیل از طریق 

فراخوان عمومی اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا 7روزکاری  بعد از 
تاریخ چاپ آگهی ،نسبت به اعالم آمادگی خود و ارسال مدارک مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق، هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ML-NFF36 HDA- مدل  RAYCHEM  نحوه نصب  پیچی  مارک  Hz  50 فرکانس  KV  45 ولتاژ اسمی  KA  10 1. برق گیر نوع  با فاصله هوایی  3  فاز  جریان تخلیه نامی
)اطالعات تکمیلی از سایت جهان فوالد دانلود شود(

مدارک الزم : 
ارسال نامه اعالم آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق اجراییـ  توان مالیـ  توان تجهیزاتیـ  توان فنی -قراردادهای و پیشنهاد فنی تکمیل شده در خصوص موضوع آگهی، را به 

نشانی sjsco.dehnavi@gmail.com  قبل از تاریخ اعالمی ارسال فرمایند.
تکمیل  و ارسال فرم خود اظهاری تامین کنندگان  به همراه مستندات تخصصی و مثبته مربوطه )دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش سایت(

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان* ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد *

» آگهی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان  «

شركت سهامی برق منطقه ای 
هرمزگان

 



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . سه شنبه . 9 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4802 .  

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رضا شـاه مرادی با اعالم گم شـدن سـند مالکیت ملک مورد آگهی با تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 18743 مورخ 1400/4/8 دفترخانه 788 تهران طی 

درخواسـت وارده شـماره 7535 مورخ 1400/5/9 تقاضای صدور سـند المثنی سـند مالکیت را نموده اسـت که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شـرح زیر آگهی می گردد.
1- نام و نام خانوادگی مالک: آقای رضا شاه مرادی

2- شماره پالک: 65126 فرعی 116 اصلی واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: سرقت از مامور پست

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در سـمت غربـی طبقـه دوم بلـوک 18 بـه پـالک ثبتـی 65126 فرعـی از 116 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 64128 
فرعی از اصلی مذکور، قطعه 133 واقع در بخش 11 ناحیه 01 حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 110/35 مترمربع بانضمام پارکینگ قطعه 120 بنام رضا شاه مرادی 
فرزند قاسم شماره شناسنامه 2270 تاریخ تولد 1337/10/02 صادره از تهران دارای شماره ملی 0050279769 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره 
مستند مالکیت 39533 تاریخ 1400/01/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 660 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 928634 سری ب سال 99 با شماره دفتر 
الکترونیکـی 140020301145001639 ثبـت گردیـده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان  سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـالم تـا هر کس نسـبت به ملک 
مورد آگهی معامله کرده که در قسـمت چهارم این آگهی ذکر نشـده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا ده روز پس از انتشـار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود اداره ثبت المثنی 

سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام جهت اطالع

محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران م الف 14229 / شناسه آگهی 1231339 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای اصغـر جهانگیریـان اصالتـاً و وکالتـاً بموجـب وکالتنامـه شـماره 42178 مـورخ 1400/4/29 دفترخانـه 1461 تهـران از طـرف آقـای اکبـر جهانگیریـان، بـا اعـالم گـم شـدن سـند مالکیـت 
ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 7161 مـورخ 1400/9/2 و رمـز تصدیـق شـماره 818307 دفترخانـه 881 تهـران طـی درخواسـت وارده 18535 مـورخ 

1400/8/4 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:
1- نام و نام خانوادگی: آقای اصغر جهانگیریان و آقای اکبر جهانگیریان نسبت به 5 سهم مشاع از 7 سهم مشاع از شش دانگ

2- شماره پالک: 5670 واقع در بخش 9 تهران
3- علت گم شدن: اسباب کشی

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت یـک سـهم مشـاع از هفـت سـهم ششـدانگ یکبابخانـه بـه پـالک 5670 اصلـی واقـع در بخـش نـه تهـران بانضمـام حـق المجـری و چهـار میـزاب 
بباغچـه امـام زاده یحیـی و حـق سـر تیـر بدیـوار خانـه سـید محمدعلـی شـماره 5666 ذیـل ثبـت 11030 صفحـه 13 دفتـر امـالک 95 بـه شـماره چاپـی 2/116303 بنـام بانـو فاطمـه مناجاتـی و 
بـه مقـدار دو سـهم مشـاع از هفـت سـهم ششـدانگ ذیـل ثبـت 1219 صفحـه 253 دفتـر امـالک 10 بـه شـماره چاپـی 2/107999 بنـام حسـین مناجاتـی و بـه مقـدار دو سـهم مشـاع از هفـت 
سـهم ششـدانگ ذیـل ثبـت 11027 صفحـه 1 دفتـر امـالک 95 بـه شـماره چاپـی 2/108000 بنـام عبـاس مناجاتـی صـادر و تسـلیم شـده اسـت و سـپس مـع الواسـطه مـورد ثبـت و اسـناد دیگـر 
ششـدانگ بـه موجـب سـند قطعـی شـماره 37311 مـورخ 1377/11/10 دفترخانـه 169 تهـران بـه آقـای اصغـر جهانگیریـان نسـبت بـه چهـار دانـگ مشـاع و آقـای اکبـر جهانگیریـان نسـبت بـه دو 

دانـگ مشـاع از شـش دانـگ انتقـال یافتـه اسـت.
بگواهی دفتر بازداشتی ملک مذکور بازداشت ندارد.

لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن 
آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنی سـند مالکیت را طبـق مقررات صادر 

و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. نشـانی ثبـت محـل: خیابـان شـیخ هـادی نرسـیده بـه خیابـان جمهـوری نبـش کوچـه رجـب بیگـی پـالک 366 اداره ثبـت اسـناد و امـالک مولـوی
م الف 14230 / شناسه آگهی 1231345                                                                                                                الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه آقـای فرهـاد بهرامـی فرزند کریم بعنوان نماینده بانک پارسـیان بموجب نامه 
پـالک 99154  بـه  آپارتمـان  شـماره 203841 مـورخ 1400/08/30 مالـک ششـدانگ 
فرعـی از 2395 اصلـی قطعـه دوم تفکیکـی مفـروز از 61464 فرعـی از اصلـی مذکـور 
بمسـاحت 66/16 مترمربـع طبقـه اول سـمت جنـوب کـه 3/68 متـر مربـع آن بالکـن 
اول  طبقـه  در  واقـع  غیرمسـقف  بالکـن  مترمربـع  مقـدار 0/73  از  اسـتفاده  حـق  و 
سـمت جنوبـی بانضمـام انبـاری قطعـات 2 و 6 بمسـاحت 4/55 و 7/23 مترمربـع 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ ذیـل ثبـت 439866 صفحـه 275 دفتـر 2362 بنـام 
نصـرت سـامرندی ثبـت و سـند بـه چاپـی 654494 صـادر شـد و مقـدار سـه دانـگ 
از ششـدانگ دیگـر ذیـل ثبـت 439866 صفحـه 275 دفتـر 2362 بـه نـام فرنـوش 
بهرامی ثبت و سـند به چاپی 654495 صادر و تسـلیم گردید سـپس بموجب سـند 
12904 مـورخ 1382/12/05 دفترخانـه 493 تهـران بـه بانـک پارسـیان منتقـل شـده 
اسـت. اکنون اعالم نموده اسـت که سـند مالکیت پالک مورد تقاضا بعلت جابجایی 
 –  1400/07/08 مـورخ   5936 شـماره  موجـب  بـه  مراتـب  و  اسـت  گردیـده  مفقـود 
دفترخانـه 493 تهـران بـه شـهادت شـهود رسـیده اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 
120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه پـالک فـوق میباشـد و یـا سـند مالکیـت نـزد وی میباشـد 
از تاریـخ انتشـار آگهـی بمـدت 10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه تسـلیم و رسـید اخـذ نمایـد در صـورت عـدم 
ارائـه اعتـراض یـا اصـل سـند مالکیـت یـا سـند خریـداری اقـدام جهـت صـدور سـند 

المثنـی وفـق مقـررات انجـام خواهـد شـد.
م الف 14231 / شناسه آگهی 1231353

بهروز جشان – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران

آگهی تسلیم سند مالکیت پالک 1 فرعی از 3803 اصلی واقع 
در بخش 6 ثبتی تهران

سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مساحت یکصدوشصت و یک مترونودوهشت 
دسـیمترمربع شـماره 1 فرعـی از 3803 مفـروز و باقیمانـده واقـع در بخـش 6 محمدیـه 
ذیـل ثبـت 97264 صفحـه 101 دفتـر 364 امـالک بـه نـام آقـای حسـن جعفـری ده نایبـی 
صـادر و تسـلیم شـده اسـت و نامبـرده طبـق گواهـی حصـر وراثـت شـماره 1663 مورخـه 
1397/10/30 شـعبه 791 مجتمـع شـماره 15 شـورای حـل اختـالف تهـران دادگاه تهـران 
و گواهـی واریـز مالیـات بـر ارث شـماره 30233 مورخـه 1397/11/13 اداره دارائـی فـوت 
و وراث حیـن الفوتـش عبارتنـد از 1- سـمیه 2- اعظـم 3- حسـین 4- مهـدی فرزنـدان بـا 
شـهرت ده نایبی و خانم عصمت زواره همسـر که سـهام هر کدام کمافرض هللا اسـت. 
آقـای حسـین جعفـری ده نایبـی احـدی از وراث تقاضـای سـند نسـبت بـه سـهم االرث 
خویـش از پـالک فـوق الذکـر را نمـوده و اعـالم داشـته اصـل سـند مالکیـت دریـد خانـم 
عصمـت زواره مـی باشـد کـه بـه نامبـرده طـی شـماره 140085601042019310 مورخـه 
1400/8/11 اخطـار گردیـد اصـل سـند مالکیـت را تحویـل اداره ثبـت نمایـد کـه در موعـد 
مقرر ارائه ننموده است لذا مراتب در اجرای تبصره 3 آئین نامه اصالحی قانونی ثبت 
جهت اطالع نامبردگان در یک نوبت آگهی و متذکر میگردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اصل سند مالکیت موصوف را جهت رسیدگی و اخبار به این منطقه ارائه 
نمایـد در غیـر اینصـورت ایـن اداره برابـر مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت بـه نام 

متقاضـی اقـدام خواهـد نمود.
م الف 14232 / شناسه آگهی 1231360

الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت المثنی
آقای هادی حیدرزرندی فرد با تسـلیم استشـهادیه گواهی شـده شـماره 5414 مورخ 1400/08/05 و شـماره 5470 مورخ 1400/08/29 دفتر اسـناد رسـمی شـماره 1372 
تهـران طـی درخواسـت وارده 1400/08/05 و 1400/08/29 بـا اعـالم اینکـه سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک دسـتگاه آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 37 فرعـی از 3292 اصلـی، 
مفـروز و مجـزا شـده از 7 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 1 در طبقـه -1 و واقـع در بخـش 03 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک ولیعصـر تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 72/17 
مترمربـع موضـوع سـند مالکیـت المثنـی بشـماره چاپـی 704792 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 1139620301049013785 بـه نـام امیـر رشـیدی به نسـبت چهار دانگ مشـاع 
و سـند مالکیـت المثنـی بشـماره چاپـی 704793 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301049013786 بـه نـام فرنگیـس الویـان بـه نسـبت دو دانـگ مشـاع ثبـت و صـادر 
گردیـده اسـت سـپس تمامـی شـش دانـگ مشـاع برابـر سـند انتقـال قطعـی شـماره 16603 تاریـخ 1400/07/07 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 39 شـهر اندیشـه اسـتان 
تهـران بـه هـادی حیدرزرنـدی فـرد فرزنـد حمیـد شـماره شناسـنامه 0014356481 تاریـخ تولـد 1370/11/10 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0014356481 منتقل گردیده 
اسـت بعلـت مفقـود شـدن سـند مالکیـت بعلـت جابجایـی، تقاضـای صـدور المثنـی دوم سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت که در اجـرای ماده 120 آئیـن نامه قانون 
ثبـت )اصالحـی 08/11/80( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد 
خـود باشـند ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نگـردد طبـق مقـررات المثنـی سـند 

مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد.
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع.

م الف 14233 / شناسه آگهی 1231385                                                                         مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هادی حیدرزرندی فرد با تسـلیم استشـهادیه گواهی شـده شـماره 5416 مورخ 1400/08/05 و شـماره 5468 مورخ 1400/08/29 دفتر اسـناد رسـمی شـماره 1372 
تهران طی درخواسـت وارده 1400/08/05 و 1400/08/29 با اعالم اینکه سـند مالکیت شـش دانگ یک دسـتگاه آپارتمان به پالک ثبتی 40 فرعی از 3292 اصلی، مفروز 
و مجـزا شـده از 7 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 4 در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 03 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک ولیعصـر تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 145/8 مترمربـع 
کـه 15/42 مترمربـع آن بالکـن اسـت در جنـوب مـورد تفکیـک موضـوع سـند مالکیـت المثنـی بشـماره چاپـی 704646 با شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301049013777 
بـه نـام امیـر رشـیدی بـه نسـبت چهـار دانـگ مشـاع و سـند مالکیـت المثنـی بشـماره چاپـی 704647 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301049013778 به نـام فرنگیس 
الویـان بـه نسـبت دو دانـگ مشـاع ثبـت و صـادر گردیـده اسـت سـپس تمامـی شـش دانـگ مشـاع برابـر سـند انتقـال قطعـی شـماره 16601 تاریـخ 1400/07/07 دفترخانـه 
اسـناد رسـمی شـماره 39 شـهر اندیشـه اسـتان تهـران بـه هـادی حیدرزرنـدی فـرد فرزنـد حمیـد شـماره شناسـنامه 0014356481 تاریـخ تولـد 1370/11/10 صـادره از تهـران 
دارای شـماره ملی 0014356481 منتقل گردیده اسـت بعلت مفقود شـدن سـند مالکیت بعلت جابجایی، تقاضای صدور المثنی دوم سـند مالکیت پالک مذکور را نموده 
اسـت که در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 08/11/80( مراتب در یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـند ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه 
ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 

ارائـه نگـردد طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صادر و تسـلیم خواهد شـد.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع.

م الف 14234 / شناسه آگهی 1231389                                                                  مجید زاهدی منش – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ولی عصر )عج( تهران

آگهـی تغییـرات شـرکت تولیـدی و بازرگانـی راه سـبز آران سـهامی خـاص بـه شـماره 
مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   14009542817 ملـی  شناسـه  و   567653 ثبـت 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1400/07/26 تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : شـعبه شـرکت 
در اسـتان تهران، شـهر تهران، باغ صبا، خیابان مهرداد، خیابان وراوینی، پالک 25 
طبقه همکف کدپسـتی 1575817513 تاسـیس شـد و آقای میثم زنگانه به کد ملی 

2260044824 بـه سـمت مدیـر شـعبه تعییـن گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1232976(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود سـازه گسـتران آریـا سـام آرمـان درتاریـخ 1400/09/07 بـه شـماره ثبـت 587373 بـه شناسـه ملـی 14010547600 ثبـت و امضـا ذیـل 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :خریـد و فـروش بصـورت عمـده و خـرده کلیـه لوازم خانگـی، صوتی و 
تصویـری، مبلمـان و سـرویس خـواب، موبایـل و تبلـت و رایانـه رومیـزی بصـورت عمـده و خـرده و کلیـه مـواد غذایـی و بهداشـتی و سـلولزی تصـدی بـه نمایشـگاه عمومـی و 
انبارهای عمومی فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شـبکه ای تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دسـتگاه های جانبی، تولید و پشـتیبانی نرم افزارهای سـفارش مشـتری، 
ارائـه و پشـتیبانی بسـته های نرم افـزاری و سـی دی اطالعاتـی تولیـد داخـل، خدمـات شـبکه های اطالع رسـانی موضوعـات مربـوط بـه تجـارت الکترونیـک درصـورت لـزوم پـس 
از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، 
محلـه کرمـان شـمالی ، خیابـان شـهید امیـر هدایتـی ، بـن بسـت شـهید اسـماعیل حیدرحسـینی ، پـالک 2 ، طبقـه منفـی 1 کدپسـتی 1675663314 سـرمایه شـخصیت 
حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای حمیـد خدایـی خلجـی بـه شـماره ملـی 0012097748 دارنـده 5000000 
ریـال سـهم الشـرکه آقـای مهـدی مختاربندیـان زاده بـه شـماره ملـی 1741391709 دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای حمیـد خدایـی خلجـی بـه 
شـماره ملـی 0012097748 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای مهـدی مختاربندیـان زاده بـه شـماره 
ملـی 1741391709 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، 
قراردادهـا، عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیـر عامـل و رئیسـه هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر 
عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه 

فعالیـت نمـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1232978(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص واال توسـعه تجـارت شـیوا درتاریـخ 1400/08/30 بـه شـماره ثبـت 586971 بـه شناسـه ملـی 14010528976 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :- انجـام کلیـه فعالیتهـای بازرگانـی، تجـاری، اقتصـادی و سـرمایه گذاری مجـاز اعـم 
از خریـد و فـروش، صـادرات و واردات. - مشـارکت بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در طرحهـای سـرمایه گذاری، تولیـدی، صنعتـی، خدماتـی، بازرگانـی، پیمانـکاری و انجـام 
بخشـی از فعالیتهـای شـرکتهای صنعتـی بـزرگ. ـ خریـد سـهام شـرکتها. ـ بازاریابـی غیرهرمـی و غیرشـبکه ای و تهیـه طرحهـای توجیهـی سـرمایه گذاری. ـ مشـارکت و جلـب 
سـرمایه اشـخاص حقیقی و حقوقی خارجی یا داخلی جهت سـرمایه گذاری و مشـاوره مدیریت. ـ ارائه خدمات مشـاوره ای و مشـارکت در طرحهای سـرمایه گذاری و تولیدی 
و غیرتولیـدی و مبـادرت بـه انـواع عملیاتـی کـه بـرای فعالیتهـای مذکـور مفیـد و نافـع باشـد. ـ ارائـه خدمـات مشـاوره ای و صنعتـی و تولیـدی. ـ سـرمایه گذاری و مشـارکت 
مدیریـت، نظـارت فنـی، احـداث مراکـز اقتصـادی و ارائـه مطالعـات اقتصـادی و خدمـات پژوهشـی، مبـادرت بـه خریـد هـر گونـه امـوال و مبـادرت بـه هـر گونـه مشـارکت اعـم 
از حقیقـی و حقوقـی. ـ ارائـه کلیـه خدمـات مشـاوره. - انعقـاد قراردادهـای همـکاری و مشـارکت بـا شـرکت های داخلـی و خارجـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت. - عقـد 
قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت. - اسـتفاده از تسـهیالت ارزی و ریالـی بانکـی و اخـذ وام از بانکهـا و سـایر موسسـات مالـی و 
اعتبـاری داخلـی و خارجـی. – گشـایش اعتبـارات و ال سـی بـرای شـرکت نـزد بانکهـا و سـایر موسسـات مالـی و اعتبـاری. – ترخیـص کاال از گمـرکات داخلـی. ـ اخـذ و اعطـای 
نمایندگـی هـای داخلـی و خارجـی در کلیـه زمینه هـای موضـوع فعالیـت. ـ شـرکت در نمایشـگاههای داخلـی و خارجـی. ـ شـرکت در مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی، 
داخلـی یـا خارجـی. - انجـام کلیـه مـوارد فـوق در صـورت نیـاز پـس از اخـذ مجوزهـای الزم. - انجـام کلیـه عملیـات مجـازی که بطور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم برای تحقق هدف 
شـرکت الزم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شـرکت ضرورت داشـته باشـد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه مهـران ، بلـوار ابـاذر ، خیابـان شـهید علیرضـا شـریفی )مهتاب 
ششـم( ، پالک -19 ، مجتمع مسـکونی مهتاب ، بلوک A ، طبقه هشـتم ، واحد 101 کدپسـتی 1471731731 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 10,000,000 
ریـال نقـدی منقسـم بـه 10000 سـهم 1000 ریالـی تعـداد 10000 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 10000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 1700.257 مـورخ 
1400/07/26 نـزد بانـک بانـک توسـعه تعـاون شـعبه فاطمـی بـا کـد 1700 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای بهمـن سـتاریان بـه شـماره ملـی 0045578869 
بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال خانـم فریبـا کشـتکار بـه شـماره ملـی 0062664999 بـه سـمت 
مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای فرشـید بختیارونـد بـه شـماره ملـی 4219618007 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : حـق امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از جملـه 
چـک، سـفته، بـرات و قراردادهـا بـا امضـاء مدیـر عامـل و یکـی از اعضـای هیـات مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی، مراسـالت، تفاهـم نامـه هـا و مناقصـه هـا 
بـا امضـای مدیـر عامـل منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبق اساسـنامه بازرسـان خانم پری ناز مهرنگی به شـماره ملـی 0440011019 
به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سـال آقای فرشـاد بختیاروند به شـماره ملی 4219777393 به سـمت بازرس علی البدل به مدت 1 سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر 

اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1232981(

آگهی ابالغ
جنـاب آقـای امیـن خزائـی فرزنـد ملـک حسـین همسـر شـما خانـم سـحر 
حافظـی فرزنـد یوسـف  مطابـق دادنامـه شـماره 140001390001880308 
مـورخ 1399/4/22 صـادره ازشـعبه 3 دادگاه تجدیـد نظـر دادگسـتری کل 
اسـتان البـرز  بـه دلیـل تـرک زندگـی مشـترک تقاضـای ثبـت طـالق نمـوده 
اسـت  لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت یـک هفتـه  پـس از انتشـار آگهـی  در ایـن 
دفترخانه به آدرس هشتگرد روبه روی بازار صدف ابتدای خیابان بابایی – 
حاضـر شـوید در غیـر اینصـورت طـالق طبـق مقـررات بـه ثبت خواهد رسـید 

واعتـراض بعـدی مسـموع نخواهـد شـد . م الـف 671 /11183
تاریخ چاپ نوبت اول 1400/9/2 
تاریخ چاپ نوبت دوم 1400/9/9 

دفتر طالق شماره 4 ساوجبالغ  -  عبداله ابی زاده

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

آگهی رأی هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع عمـوم آگهـی مـی گـردد. در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در 
روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 
قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد صدور سـند 

مالکیـت مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت صادره سـنندج 
1_ ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بنـام آقـای جلیـل گویلـی فرزنـد محمـد حسـن صـادره سـنندج تحـت 
پـالک 749 فرعـی از 43 اصلـی بخـش 10 بـه مسـاحت 2380 متـر مربـع جـزء نسـق زارعانه شـماره 
22554 مـورخ 53/2/23 بنـام آقـای محـی الدیـن اسـماعیلی بـه آدرس سـنندج روسـتای گیالنـه

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/9/24
معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج_لطف هللا فالحی م/الف:2139

معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
آبفــای اســتان اصفهــان اعــالم کــرد کــه پــس از ممیــزی خارجی از ســوی شــرکت 
 مــودی اینترنشــنال، موفــق بــه دریافــت گواهینامــه سیســتم مدیریــت کیفیــت

ISO 9001:2015 شد.

 ISO مجتبــی قبادیــان گفــت: پــس از اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت
9001:2015 در ســتاد مرکــزی، مناطــق 2 و 6 شــهر اصفهــان و مناطــق خودگــردان 
برخــوار، خمینــی شــهر، نجــف آبــاد، لنجــان، تصفیه خانــه آب بابــا شــیخعلی و 
تصفیه خانه فاضالب شمال، این گواهینامه با اعتبار سه سال برای آبفای استان 

اصفهان صادر شد. 
ایــن  افــزود:   9001:2015  ISO کیفیــت  مدیریــت  در خصــوص سیســتم  او 
سیستم شناخته شده ترین استاندارد مدیریتی در جهان است که در سال 2015 
ویرایش جدید )پنجمین نسخه( آن از سوی سازمان بین المللی استانداردها ارائه 

شده است. 
معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
اســاس  بــر  را    9001:2015  ISO کیفیــت  مدیریــت   سیســتم  اســتقرار  مبنــای 
اســتانداردهای بین المللــی اعــالم کــرد و گفــت: با اجــرای این فراینــد توانایی ارائه 
خدمات مستمر به مشترکان به منظور افزایش رضایت مردم فراهم می شود؛ چرا 
که هدف از اجرای این اســتاندارد بین المللی، یکســانی در ســاختار سیســتم های 

مختلف مدیریت کیفیت است.
قبادیان با بیان اینکه به کارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم 
استراتژیک برای شرکت است که زمینه را برای فعالیت های توسعه پایدار فراهم 
می کنــد، تصریــح کــرد: برآورده ســازی مســتمر الزامــات و پرداختــن بــه نیازهــا و 
انتظارات آینده، در استقرار این سیستم مدیریت کیفیت، باعث افزایش پویایی، 

اصالح، بهبود، نوآوری و خالقیت در انجام کارها می شود. 
او مزایــای اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت  ISO 9001:2015 را افزایــش 
بهره وری و مزیت رقابتی، مشخص کردن مسئولیت ها در سراسر سازمان، بهینه 

کردن فرآیندها، كنترل مناســب مســتندات، بهبود ارتباط با کارکنان و مشــتریان، 
فراهم کردن سیستم ارزیابی به منظور بهبود مستمر، کاهش هزینه ها و افزایش 

سطح رضایت مشتریان عنوان کرد. 

 معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر کرمانشاه بر لزوم برنامه ریزی 
و سیاست گذاری درست، در راستای مصرف بهینه انرژی در زمستان سال 

جاری و تابستان 1۴01 تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه، 
غالمعلــی رخشــانی مهر، بــا تشــریح وضــع مصــرف انــرژی و عبــور از پیک بار 
مصرف برق در تابستان امسال گفت: تابستان سال جاری، تابستانی سخت 
و بحرانی بود که ضروری اســت عالوه بر بررســی کلیه اقدامات انجام گرفته، 
در حفــظ و ارتقــای نقــاط قــوت تــالش و در رفــع و اصالح نقــاط قابل بهبود و 

چالش های مواجه شده، با حداکثر توان کوشش کنیم .
او یــادآور شــد: تابســتان امســال و تجربــه آن بــه ما نشــان دادکــه باید 
بــه ســمتی حرکــت کنیم تا میزان بار را مدیریت کنیــم و راهکار آن می تواند، 

رویت پذیری میزان بار و مدیریت موثر و اثربخش آن باشد.
ایــن مقــام مســئول، بــا بیــان اینکــه بــرای بهینــه کــردن مصرف بــرق، با 
ابزارهای نوین، میزان مصرف برق مشترکان را مدیریت خواهیم کرد، افزود: 
اکنــون اقداماتــی در حــوزه اســتفاده از تکنولــوژی به منظــور رویت پذیــری و 
کنترل پذیــری بــار مصرفــی مشــترکان در بخش هــای مختلــف در حــال انجام 

است که باعث می شود بار مصرفی مشترکان را رصد و مدیریت کرد.
کلیــه  در  بهینــه  مصــرف  ایجــاد  مــا  هــدف  کــرد:  تاکیــد  رخشــانی مهر 
بخش هاست تا در ساعات مورد نیاز، برق مشترکان به سهولت تأمین شود 
و در ایــن خصــوص بایــد کنتورهای هوشــمند با هدف ایجــاد فرهنگ مصرف 
بهینه انرژی با اولویت مشترکان پرمصرف نصب و نظارت ها و اقدامات الزم 

در این خصوص صورت بگیرد.

 دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015 توسط آبفای اصفهان

 عبور از پیک زمستان کرمانشاه

با هوشمندسازی مصرف برق 
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به عقب ترین حالت ممکن 
برمی گردیم

راضیه حسینی

مصباحی مقــدم، عضــو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام: »بایــد مردم را به صبوری دعوت کرد و برایشــان 
توضیح داد که وقتی در 
سالهایی قرار می گیریم 
بــارش  کمبــود  بــا  کــه 
مســئله  ایــن  مواجهیــم 
تقصیــر دولــت نیســت. 
و  همــکاری  بــه  بلکــه 
همراهــی دولــت و ملت 
هــم  تــا  اســت  نیازمنــد 
آب  مصــرف  یک ســو  از 
مدیریت شــود و هم از خداوند برای بارش باران تقاضا 

صورت پذیرد.«
چنــد وقــت پیش آقای صدیقی هــم فرمودند چون 
مــردم خــدا را در نظــر نگرفتنــد مشــکالت معیشــتی بــه 

وجود آمده.
بــه  رســیدن  بــرای  مجلــس  نماینــدگان  از  یکــی 
برجــام از مــردم خواســت در مصــرف حامل هــای انــرژی 

صرفه جویی کنند!
و جنــاب آقــای رامبــد جوان در یک ویدئو پیشــنهاد 
کــرد، بــرای این که به مشــکل اقتصــادی برنخوریم کمتر 

بخوریم!
این طور که فهمیدیم، برای این که مشکالت مملکت 
حــل شــود مــا باید مــردم صبــورِ خداشــناسِ صرفه جو و 
نخور باشیم. شاید در ابتدا به نظرتان سخت برسد. اما 
اصالً نگران نباشــید ما یــک الگوی جالب برای تان داریم 
و آن هم چیزی نیســت جز »الگوی پیروی از گذشــتگان 

خیلی خیلی دور«
یــاد بگیریــم  را  ایــن مــدل زندگــی  اگــر بخواهیــم 
بهتــر اســت از گذشــتگان خودمــان پیروی کنیــم. هرچه 
گذشــته تر بهتــر. وقتــی بــه دوران انســان های اولیــه یــا 
نئاندرتال هــا برویــم کامــالً می توانیــم این فــرم زندگی را 
درک کنیم. در آن زمان انســان ها برای به دســت آوردن 
آب و غــذا، خیلــی صبــوری می کردنــد. این طــور نبود که 
کلی مسئول شب تا صبح و صبح تا شب برای آسایش 
و رفــاه آنهــا تــالش کننــد، و لقمــه آمــاده بگذارنــد تــوی 

دهان شان. 
برای به دست آوردن هرچیزی هم کلی شکرگزاری 
می کردنــد و از خداونــد به خاطــر غــذا و آبــی که به شــان 
مــی داد ممنــون بودنــد. آنها گاهی پیــش می آمد که یک 
روز چیــزی بــرای خوردن پیــدا نکنند. برای همین اســت 
کــه در نقاشــی ها و آثــار به جــا مانــده از دوران قدیمی، 
انســان چاق زیاد دیده نمی شــد؛ چون آنها همیشــه به 
اندازه و حتی گاهی کمتر از اندازه می خوردند و همیشه 

فیت نس بودند. 
پیشــینیان ما برای هیچ مســأله و مشکلی تجمع و 
اعتراض راه نمی انداختند و همیشه با صبوری مشکالت 
را حــل می کردنــد. آنهــا می دانســتند باالخــره یــک روزی 
بــاران خواهــد باریــد. شــکار فراهم می شــود و برگ های 

پهن و تازه برای پوشاندن پیدا خواهد شد.
البته آنها یک تفاوت بزرگ دیگر هم با ما داشتند 
و آن هــم نداشــتن هیــچ مســئولی بــود. در واقــع وقتــی 
همــه مشــکالت، خــود به خود و با صبوری، خداشناســی 
و صرفه جویــی حــل می شــد نیــازی بــه رئیس و مســئول 
و  نداشــتند  مشــکالت  کــردن  برطــرف  بــرای  پاســخگو 

سال ها با همین شیوه به زندگی ادامه دادند. 
چطــور اســت مــا هــم بــه ایــن فکــر کنیم، حــاال که 
قرار است همه مشکالت را خودمان برطرف کنیم اصالً 

مسئول می خواهیم چه کار؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

احمد توکلی نماینده ادوار مجلس شــورای 
بــه  رئیــس جمهــوری  بــه  نامــه ای  در  اســامی، 
اقدامــات فراقانونــی افزایــش نــرخ ارز دارو بــر 

خاف مصوبات مجلس و دولت اعتراض کرد.
خبرگــزاری مهــر در گزارشــی نوشــت: قیمــت 
برخی از اقالم دارویی به صورت معناداری افزایش 
یافتــه و در ایــن بیــن، اظهــارات دو پهلــوی مدیــران 

سازمان غذا و دارو، بر ابهامات افزوده است.
در زمانــی کــه مردم در ســخت ترین اوضاع 
ابتدایــی  معیشــت  در  و  دارنــد  قــرار  اقتصــادی 
خود با مشــکالت جدی مواجه هســتند و دولت 
و مجلس شورای اسالمی تمام تالش خود را به 
کار گرفته اند که تورم و شــوک جدید به جامعه 
ارز  وارد نشــود، متأســفانه شــاهد آزاد ســازی 
بســیاری از داروهــا برخــالف مصوبــات دولــت و 
مجلــس در خصــوص عــدم آزاد ســازی نــرخ ارز 

هستیم.
مصوبــات  بــدون  و  یکبــاره  آزادســازی  ایــن 
دولتــی یعنــی اینکــه عوامل اجرایی آن، سیســتم 
مشــخصی بــرای انتقــال دقیــق یارانــه به مــردم و 
جلوگیــری از پرداخــت اضافــه از جیــب مــردم در 
نظــر نگرفته اند و بــا اقدامات یکباره خود و ایجاد 
یــک بحــران جدیــد مــردم را در دســت انداز تأمین 

داروی مورد نیاز بیماران قرار داده اند.
ایــن موضــوع بــه حــدی حــاد شــده کــه در 
گزارش هــای تلویزیونــی از مــردم در داروخانه هــا 
شــاهدیم کــه مردم می گویند بــا اینکه ارز داروها 
آزاد نشــده و ارز یارانه ای می گیرند و این داروها 
تولیــد داخل هســتند کارخانجات هــر روز دارو را 

گران می کنند.
ایــن موضــوع اخیــراً در مواد موثــره دارو هم 

مطــرح شــد و متأســفانه ایــن آزادســازی یکبــاره 
قیمــت برخــی مــواد را بــه شــدت افزایــش داده 
و برخــی ایــن موضــوع را بــه گــردن صنعــت گران 

انداختند.
قــرار دادن مــردم و کارخانجــات داروســازی 
روبروی هم در شرایطی که این صنعت مظلومانه 
در کنــار مــردم در ایــن ســال ها بــرای تأمیــن دارو 
ایستاده و نقش بسیار مؤثری در سالمت جامعه 

گذاشــته باعث بدبینی مردم به کارخانجات و باز 
کردن راه برای واردات دارو است.

تــداوم ایــن وضعیــت باعــث خواهــد شــد تا 
بــرای  ارزی  مجبــور شــویم هزینه هــای هنگفــت 
واردات داروهــای فوریتــی بدهیــم و شــرکت های 
دارویی در کشــور و همچنین مردم، با مشــکالت 

عدیده ای مواجه شوند.
در همین حال، سید حیدر محمدی مدیرکل 

امــور دارویــی ســازمان غــذا و دارو، یــک مــاه قبل 
)۸ آبان ۱۴۰۰( درباره علت افزایش قیمت برخی 

از اقالم دارویی، عنوان داشــته اســت که داروها 
در کشــور به دو صورت قیمت گذاری می شــوند، 
یکــی بــر اســاس هزینه هــای تمام شــده کــه اکثر 
داروهای معمول در کشور این گونه قیمت گذاری 
می شــوند و روش دیگــر قیمت گــذاری بــر اســاس 
قیمت های جهانی اســت که داروهای تولید شده 

بــرای اولیــن بار به منظور حمایت از تولید به این 
صورت قیمت گذاری می شود.

وی تاکید کرد: قیمت داروها با ارز ترجیحی 
نســبت به همه کشورها پایین تر است. اما دلیل 
گــران شــدن برخــی داروهــا تغییــر ارز اختصــاص 

یافته به آنها از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی است.
این در حالی اســت که اخیراً پس از انتشــار 
لیســت مــواد اولیــه دارویی که ارز آنها آزاد شــده 
اســت، رئیس ســازمان غذا و دارو و مدیرکل امور 
دارویی ســازمان غذا و دارو، اعالم کردند که نرخ 

ارز دارو تغییری نکرده است.
یــک  امــا، شــنیده شــده در روزهــای اخیــر 
لیســت بلنــد بــاال از اقــالم مــواد اولیــه دارویی از 
دریافــت ارز دولتــی محــروم شــده اند کــه بالغ بر 

۱۰۰ قلم مواد اولیه دارویی است.
در همیــن حــال، روزیکشــنبه احمــد توکلــی 
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی، در نامه ای 
فراقانونــی  اقدامــات  بــه  جمهــوری،  رئیــس  بــه 
افزایــش نــرخ ارز دارو بر خالف مصوبات مجلس 

و دولت اعتراض کرد.
در متــن این نامه آمده اســت: ســازمان غذا 
و دارو در اقدامــی خــالف قانــون و سیاســت های 
دولت ســیزدهم در کنترل و نظارت بر قیمت ها، 
اقــدام بــه آزاد کــردن ارز ده ها قلــم دارو کرده که 
منجــر بــه گرانی برخی از اقالم دارویی تا بیش از 

۶۰۰ درصد شده است.
جمهــوری  رئیــس  از  نامــه  ایــن  در  توکلــی 
درخواســت کــرده اســت ایــن موضــوع بررســی و 
دلیل این تصمیم در این اوضاع خاص مشــخص 
شــود و در صــورت نیــاز بــا متخلفــان برخورد الزم 

صورت پذیرد.

احمد توکلی به رئیس جمهوری اعتراض کرد: گرانی 
600درصدی برخی اقام دارویی با آزاد کردن ارز

ادامه از صفحه 1

اســتفاده از این روش نشــان داد تنها در مورد 
3۰ نفــر از ۱7۰ بیمــاری کــه در عــرض چنــد ســاعت 
وارد بیمارســتان مورد بررسی شده اند، پروتکل های 
بهداشــتی به درستی رعایت شــده است. دقت این 
الگوریتــم هــوش مصنوعــی 75 درصــد اعالم شــده 

است.

کانادا – مقابله با خودکشی
دولــت کانــادا بــا همــکاری یک شــرکت هوش 
مصنوعی از فناوری مذکور برای شناسایی افرادی که 
در شبکه های اجتماعی در وضع روحی نامناسبی به 
ســر می برند، استفاده می کند. معموال این افراد در 
مطالب ارسالی خود نشانه هایی از یاس و ناامیدی 

نشان می دهند.
فنــاوری هــوش مصنوعــی پیش بینــی میــزان 
احتمــال خودکشــی در این افــراد را ممکن می کند و 
 Advanced لذا می توان به کمک آنها رفت. شــرکت
Symbolics با اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی 

خود پســت های ۱۶۰ هزار حســاب کاربری در فیس 
بــوک را بررســی خواهــد کــرد تا روندهــای مربوط به 

خودکشی را از آنها استخراج کند.

چین - بازگشت هوشیاری 
بیماران اختال مغزی

محققــان چینــی یــک نمونه هــوش مصنوعی 
ساختند که ممکن است با تصویربرداری پزشکی به 
بازگشــت هوشــیاری بیماران مبتال به آسیب شدید 

مغزی کمک کند.
آسیب شدید مغزی می تواند منجر به اختالل 
در هوشیاری شود. برخی بیمارانی که دچار آسیب 
شــدید مغزی می شوند ممکن است بهبود یابند اما 

برخی دیگر به این اختالل مبتال می شوند.
اکثــر پزشــکان شــانس بهبــودی را طبــق ســه 
شاخص سن بیمار، علت و طول مدت اختالل بیمار 

ارزیابی می کنند.
برخــی پزشــکان دیگــر نیــز بــا آزمایش هایــی 
از جملــه دســت زدن یــا تعقیــب اشــیا بــا چشــم ها 
واکنش های بیماران را مشاهده می کنند تا هر گونه 

شواهدی از هوشیاری را پیدا کنند.
محققــان آکادمــی علــوم چیــن طــی 5 ســال 
تحقیــق مدلــی از هــوش مصنوعــی را ســاختند تــا 
براســاس تصاویری از عملکرد شــبکه های مغزی در 

این خصوص ارزیابی هایی را انجام دهند.
 هنگامی که مغز فعال می شود چندین ناحیه 
در مغــز درگیر شــده و در یک شــبکه بــا یکدیگر کار 

می کنند.
 MRI اســکن  طریــق  از  پزشــکی  تیــم  ایــن 
ویژگی هــای ویــژه ای را در شــبکه های عملکردی مغز 
بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت مغــزی پیــدا کردند که 
می تواند نشانه های زیستی برای ردیابی سطحی از 

هوشیاری و احتمال بهبودی بیمار باشد.

کره – صرفه جویی در تولید دارو
ابــداع یــک نرم افــزار هــوش مصنوعــی بــه نام 
چماتیــکا بــه یافتــن روش هــای جدیــدی بــرای تولید 
داروهای موجود بدون نیاز به استفاده از فرمول های 
محرمانه دیگر شــرکت های داروســاز و پرداخت حق 

کپی رایت سرسام آور کمک می کند.
ایــن نرم افــزار از روشــی مشــابه بــا مهندســی 
معکــوس بــرای تجزیــه و تحلیــل محتــوای هــر دارو 
و کشــف نحــوه کارکــرد آن بــر روی بــدن اســتفاده 
می کنــد. ایــن نــرم افزار بــا جمع آوری حجــم انبوهی 
از اطالعات در مورد واکنش های شیمیایی می تواند 
فرمول هــای تغییــر یافتــه ولــی موثری را بــرای تولید 
داروهای جدید ارائه دهد که از کارکردهای داروهای 
موجــود برخــوردار بوده و عوارض جانبی کمتری هم 

داشته باشند.
نرم افــزار یادشــده همچنیــن از قوانیــن مربوط 
مــورد  مــاده شــیمیایی  نــوع  بــه ترکیــب 7۰ هــزار 
اســتفاده در صنعت داروســازی مطلع اســت و آنها 
را بــه شــیوه ای مناســب بــه کار می گیــرد. کارآیــی 
الگوریتم های مورد استفاده این نرم افزارهای هوش 
مصنوعی در بررسی های مختلف ثابت شده است.

ایاالت متحده آمریکا - پای مصنوعی
اســتفاده از یک پای مصنوعی برای نخســتین 
بار می تواند نگران کننده باشــد، این بدان معناست 
کــه بیمــاران تمایــل دارنــد تــا بــا اســتفاده از پاهــای 
مصنوعــی خود بــه راحتی قدم بزنند یا حتی بدوند؛ 
در حــال حاضــر محققــان معتقدنــد که اســتفاده از 
هوش مصنوعی برای این اندام ها می تواند به بیمار 

کمک کند تا سریع تر و راحت تر قدم بزنند.
و  »نورت وســترن«  دانشــگاه های  محققــان 
»کارولینــای شــمالی« دربــاره سیســتمی صحبــت 
کرده انــد کــه می توانــد در زمــان تنظیــم یــک انــدام 
مصنوعــی ماننــد زانــوی رباتیــک، نوعــی »یادگیــری 
تقویتــی« را اعمــال کنــد. یادگیــری تقویتــی یکــی از 
روش های یادگیری در سیستم های هوشمند است 

که براساس رابطه علت و معلولی عمل می کند.
آنچــه اتفــاق می افتــد ایــن اســت کــه هــوش 
مصنوعی جنبه های مختلفی از جمله میزان سفت 
یــا نــرم بودن مفصل و میزان حرکت عمودی در پای 
مصنوعــی را در نظــر می گیــرد و بــا تنظیــم پــا طبــق 
اطالعات، کمک می کند تا بیمار احساس راحت تری 

داشته باشد.

چین - پزشک متخصص 
بیماری های کودکان

یک برنامه هوش مصنوعی در چین ارائه شد 
که با استفاده از نتایج آزمایشات و مدارک سالمت 
بیمــار می توانــد بیماری های کــودکان را همانند یک 

پزشک متخصص اطفال تشخیص دهد.
ایــن سیســتم مراقبت هــای اولیــه را هماننــد 
پزشکان برای بیماری های آنفلوانزا، آسم، ذات الریه 

و مننژیت انجام می دهد.

کانادا - چگونگی پیشرفت 
بیماری آرتروز در کودکان

درک  بــرای  مصنوعــی  هــوش  از  محققــان 
چگونگی پیشــرفت بیماری آرتروز در کودکان کمک 

گرفته اند.
بررســی  تورنتــو  دانشــگاه  دانشــمندان 
مجموعه ای از اطالعات بالینی مربوط به ۶۴۰ کودک 
مبتــال بــه آرتریــت را که شــامل ســال های  ۲۰۰5 تا 
۲۰۱۰ می شــود آغــاز کردنــد و بــا بررســی آنها موفق 

بــه ابــداع این روش درمانی و الگوی هوشــمند خود 
شدند.

پیش بینی این که کودکان مبتال به این بیماری 
در چه شرایطی قرار دارند، بهبود یافته اند و یا  نیاز 
بــه درمــان دارنــد در ایــن روش جدیــد کــه مبتنی بر 
خودآموزی رایانه ها و هوش مصنوعی است، صورت 

می پذیرد.
آرتــروز بیمــاری بســیار شــایعی اســت کــه در 
تمــام مناطــق جغرافیایــی دیــده می شــود؛ بــه ایــن 
آمــاس  و  اســتخوان ها  و  مفاصــل  ورم  بیمــاری، 

مفصلی استخوانی هم گفته می شود.

اسپانیا - وضع بهداشتی دهان و 
دندان فرد

مسواک جنیوس ایکس نام تازه ترین مسواک 
تولید شــده از ســوی شــرکت اورال بی اســت که با 
بررســی وضع دندان های هر فرد به ســرعت الگوی 
مناســبی بــرای پاکســازی دقیــق و مرتــب آنهــا پیــدا 
می کند. یک اپلیکیشــن تلفن همــراه برای مدیریت 
ایــن برنامــه و ذخیره ســازی اطالعــات مربــوط به آن 

طراحی شده است.
مســواک یادشــده مجهز به یک آینه هوشمند 
بزرگ اســت که با حرکات دســت کاربر قابل کنترل 
بوده و اطالعاتی را در مورد وضع بهداشتی دهان و 

دندان فرد به او نشان می دهد.
برنامــه عرضــه شــده همــراه بــا ایــن مســواک 
توصیه هایی برای بهتر مسواک زدن و کنار گذاشتن 
عادت هــای بــد در زمینــه رعایــت بهداشــت دهان و 
دنــدان بــه کاربــران ارائــه می دهــد. حســگرهای این 
مســواک عملکرد افراد در زمان اســتفاده از آن را به 
دقت زیرنظر می گیرند و البته برای بهبود عملکرد و 
توصیه های خود متکی به داده هایی هســتند که از 
قبل از طریق بررسی نحوه مسواک زدن هزاران نفر 

جمع آوری شده است.
مســواک مذکــور بــرای افزایــش داده های خود 
می توانــد از دوربیــن گوشــی هــم بــرای جمــع آوری 
اطالعات اســتفاده کند. اپلیکیشــن این مسواک در 
نهایت به نحوه مسواک زدن هر فرد امتیاز می دهد.

ایاالت متحده آمریکا - رشد 
شناختی مغز نوزادان

بــرای  موفــق شــدند  آمریکایــی  پژوهشــگران 
بررســی رشــد شــناختی مغــز نــوزادان از یــک روش 

مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
از  شــمالی  کارولینــای  دانشــگاه  محققــان 
اسکن های ام آرآی و هوش مصنوعی برای پیش بینی 
رشــد شــناختی مغز در دو سالگی استفاده کردند و 
نتایجی مبنی بر حداقل 95 درصد دقت ارائه کردند.
ایــن بررســی  از پژوهشــگران  جــان گیلمــور، 
می گویــد: ایــن روش بــه کودکانــی کــه پــس از تولد 
ســرعت پایینی در رشــد شــناختی مغز دارند کمک 
آنهــا تشــخیص داده شــود و  بیمــاری  تــا  می کنــد 

روش های درمانی به سرعت انجام پذیرد.
 بــرای مثــال، در نــوزادان نارس کــه در معرض 
خطر هستند می توان از تصویربرداری استفاده کرد 
و بیماری آنها را زودتر از هر زمان دیگری تشخیص 

داد.
به گفته گیلمور،  شبکه موجود در ماده سفید 

مغز، می تواند نشانگر زیستی مفیدی برای بررسی 
باشد.

در ایــن روش کــه مبتنــی بــر هــوش مصنوعی 
است، برای بررسی اتصاالت موجود در ماده سفید 
از  پیامدهــای رشــد شــناختی،  پیش بینــی  و  مغــز 

فناوری یادگیری ماشینی استفاده می شود.

چین – تشخیص علت گریه 
کودکان

مهندســی  و  الکترونیــک  موسســه  محققــان 
بــرق )IEEE( بــا همــکاری انجمــن اتوماســیون چیــن 
در تازه ترین تحقیقات خود یک سیســتم مبتنی بر 
هوش مصنوعی ســاخته اند که می تواند علت گریه 

کودک را تشریح کند.
این سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز 
به تعدادی ســیگنال اســت که می تواند گریه عادی 
نــوزاد بــا گریه هــای غیــر عادی کــه به دلیــل بیماری 

است را تشخیص دهد.
در حالــی کــه گریــه هــر کــودک منحصــر بفرد 
اســت این سیســتم جدید می تواند دالیل مشــابه را 
عادی اعالم کند و اگر گریه به دلیل خستگی، درد و 

بیماری بود را اعالم کند.
محققــان نتایــج تحقیقــات خــود را در مجلــه  
منتشــر   journal of Automatica Sinica )JAS(

کــرده و اعــالم کردنــد در توســعه ایــن سیســتم از 
روشی استفاده شده که بر الگوریتم تشخیص زبان 

گریه نوزادان فعال است.

مؤسسه فناوری ماساچوست - 
 پیش بینی احتمال ابتای زنان

به سرطان سینه
ماساچوســت  فنــاوری  مؤسســه  محققــان 
سیســتم هوش مصنوعی جدیــدی را ابداع کرده اند 
که قادر به پیش بینی احتمال ابتالی زنان به سرطان 

سینه از پنج سال قبل است.
این سیســتم با استفاده از الگوهای خودآموز 
و از ســوی یــک تیــم از محققــان آزمایشــگاه هــوش 
مصنوعــی بیمارســتان ماساچوســت و آزمایشــگاه 
هوش مصنوعی )CSAIL( ابداع و تولید شده است.
در این مدل دانشمندان ماموگرام ۶۰ هزار زن 
مبتال به ســرطان ســینه کــه در بیمارســتان عمومی 
ماساچوســت بســتری شــده  بودند را تحت بررســی 
قــرار دارنــد؛ ایــن داده هــا برای طراحــی مدلی به کار 
گرفته شــد که نشــانه های ســرطان را در بافت های 

سینه زنان شناسایی می کند.
نکته مهم این مدل مبتنی بر هوش مصنوعی 
ضریــب دقیــق تشــخیص آن در سفیدپوســتان و 

سیاه پوستان است.
برخــورداری  در  نابرابــری  عــدم  دلیــل  بــه 
زنــان  ابتــالی  مــوارد  بهداشــتی شــمار  امکانــات  از 
سیاه پوست به بیماری سرطان سینه و به دنبال آن 
مرگ در اثر  این بیماری به میزان قابل توجهی بیش 

از سفیدپوستان است.

گوگل – کمک به افراد مبتا به 
اختاالت گفتاری

گوگل با توسعه هوش مصنوعی خود، امکان 

استفاده  افراد مبتال به اختالالت گفتاری از دستیار 
صوتی خود را فراهم می کند.

دســتیارهای صوتی بــرای بســیاری از کاربران، 
ابــزار بســیار مفیــدی محســوب می شــوند؛ امــا برای 
میلیون هــا انســان دچــار اختــالالت گفتــاری مرتبط  
بــا بیماری هــای عصبــی، دســتیار صوتی کــه قادر به 

استفاده از آن نیستند،منجر به ناامیدی می شود.
این ایده از آنجا نشأت گرفت که اگر دوستان 
و خانــواده  افــراد مبتالبــه ALS )اســکلروز جانبــی 
آمیوتروفیک( می توانند آن ها را بفهمند، پس گوگل 
می توانــد بــه کامپیوتر هایــش نیــز چنیــن آموزشــی 
بدهــد؛ تنهــا کافی اســت بــه هوش مصنوعــی خود 
مثال هــای کافی از الگوهای اختــالالت گفتاری ارائه 

کند.
از  بــه  اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک منجــر 
دســت رفتــن تدریجــی عملکــرد عضــالت )بــه ویــژه 
عضالت مخطط( می شــود و بــا تضعیف ماهیچه ها 
بــه تدریــج فــرد بــه فلــج عمومــی مبتــال می شــود؛ 
به طوری که توانایی هرگونه حرکتی از شخص سلب 
ً مبتالیان بــه این بیماری مدت  خواهد شــد؛ معموال
زمــان زیادی زنده نمی مانند؛ اگر چه این مدت برای 
استیون هاوکینگ بین ۲ تا 3 سال پیش بینی شده 
بــود، امــا او علی رغم همه مشــکالت و ناراحتی  ها تا 

سال ها به زندگی خود ادامه داد.

آی بی ام - شناسایی سریع 
آلزایمر با آزمایش خون

آلزایمــر  ســریع  شناســایی  روش هــای  اکثــر 
بی نتیجه باقی مانده است، اما محققان آی بی ام با 
طراحی آزمایش خون مبتنی بر هوش مصنوعی این 

کار را ممکن کرده اند.
سیســتم هوش مصنوعی جدید آی بی ام با بررســی 
مشخصه های زیســتی نمونه های خون گرفته شده 
از بیمــاران و بــه خصــوص یــک نــوع پپتیــد بــه نــام 
amyloid-beta می تواند ابتالی اشــخاص به بیماری 

آلزایمر را در همان مراحل اولیه مشخص کند.
ایــن روش را می تــوان حتــی بــرای پیش بینــی 
احتمال ابتالی یک فرد به آلزایمر نیز اســتفاده کرد 
و کارآیــی آن بیشــتر از روش اســکن مغــزی اســت. 
روش یادشده پزشکان را برای مداوای بهتر و دقیق 

مبتالیان به آلزایمر یاری می کند.
تجمــع amyloid-beta در مایــع نخاعــی مغــز 
موجــب تغییراتــی در آن می شــود کــه در نهایــت و 
بعد از چندین دهه موجب ابتال به آلزایمر می شود. 
افرادی که این تجمع در مغزشان رخ داد ۲.5 برابر 

افراد دیگر با خطر ابتال به آلزایمر مواجه هستند.

 ام آی تی – تشخیص سن، 
جنس و قومیت

ایــن الگوریتــم مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی با 
استفاده از یک کلیپ صوتی کوتاه نه تنها سن افراد 

بلکه جنسیت و قومیت آنها را نیز حدس می زند.
بــرای توســعه ایــن الگوریتــم محققــان صدها 
کلیپ در یوتیوب را که مربوط به بیش از ۱۰۰ هزار 

نفر می شود را آزمایش کردند.
هــوش مصنوعــی قــادر بــه بررســی فیلم هــای 
ارائــه شــده در یوتیــوب و بررســی همبســتگی بیــن 

صداها و چهره افراد است.

هوش مصنوعی و آینده علم پزشکی

وزیر کار اعالم کرد: 
ویژگی های طرح های جدید 

اشتغال روستایی
نشســت هم اندیشــی »تســریع در اجــرای قانون 
حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق 
روســتایی و عشــایری«، بــا حضــور عبدالملکــی، وزیــر 
تعــاون،کار و رفاه اجتماعی و اعضای کارگروه اشــتغال 

روستایی برگزار شد.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
هللا  حجــت  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
عبدالملکــی در ایــن نشســت گفــت: در الگوهــای جدید 
نظــام  و  اســت  متفــاوت  رویکردهــا  اشــتغال،  ایجــاد 
نظــارت و کنتــرل طرح هــا در حــوزه مشــاغل روســتایی، 

نیزکارآمدتر خواهد بود. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: بیــش 
از ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای مرحله ششــم با 
همــکاری دســتگاه های اجرایــی عملیاتی خواهد شــد که 
به این ترتیب اجرای طرح های اشتغال روستایی سرعت 
خواهــد گرفــت.  وی تاکیــد کرد: همچنیــن انتظار داریم 
بهــره وری کار و کارآمــدی در حوزه اشــتغال روســتایی از 

این طریق نیز افزایش یابد. 
محمودکریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال نیز در این نشســت گفت: با اذن 
مقام معظم رهبری در ســال 9۶ به منظور کاهش نرخ 
بیــکاری مناطــق هدف و کمتر برخوردار، مبلغ یک و نیم 
میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و معــادل 
ریالی آن در اختیاراین کارگروه ملی با اعضای مشخص 
قرار داده شــد.  وی تصریح کرد: در وزارت تعاون کار و 
رفــاه اجتماعــی، به دنبال عارضه یابی در مســیر کارگروه 

ملی اشتغال روستایی و فرآیندهای آن هستیم. 
کریمــی بیرانوند توضیح داد: این کارگروه نیز مثل 
شــورای عالــی اشــتغال، نیازمند همــکاری و تعامل همه 

دستگاه ها است. 


