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آمریکا و تایوان در بحبوحه تنش  با چین، بر روابط تجاری 
نزدیکتر متمرکز شده اند

ترجمه: سلیم حیدری

افتتاح اولین »استارباکس« روسی در مسکو

تولیــد برق آبــی در چیــن کاهــش یافتــه اســت و 
مقامــات مجبورنــد کمبــود نیــروی بــرق را مدیریــت 
کننــد. فشــار ایــن کمبود بــر بنگاههای اقتصــادی و 

خانواده ها وارد می شود.
قــرار  ایــن  از  اقلیمــی چیــن  وضعیــت فعلــی 
اســت: »رخداد ســیالبهای مرگبار در مناطق خشک 
شــمال غربی کشــور، وقــوع خشکســالی بی ســابقه 
در طــول رودخانــه معموال خروشــان »یانگ تِســه« 
و دمــای بــاالی ۴۰ درجــه ســانتیگراد در یک ســوم 

ایستگاههای هواشناسی کشور.«
حاصــل ایــن رخــداد بهــم ریختگی وضعیــت اقلیمی اســت که 
گریبانگیــر چیــن شده اســت. چهارشــنبه ۱۷اوت )۲۶مــرداد( درپــی 
وقوع ســیل شــدید و باال آمدن ســطح آب در»داتونگ«، منطقه ای 
کوهســتانی درچینگ هــای هــم مــرز با تبــت ۱۷ نفر کشــته و تعداد 
زیادی نیز مفقود شدند. درتناقضی آشکار در کنار این سیالب های 
مرگبار خشکســالی بی ســابقه ای نیز بخش های دیگری از کشــور از 
»شانشــی« در شــمال تا »گواندونگ« در جنوب را فراگرفته است. 
افزایش دمای بسیار باال در این مناطق از سال ۱۹۶۱)۱۳۴۰( تاکنون 
بی ســابقه بوده اســت. خشکســالی عمدتا در اســتانهای مسیر عبور 
رودخانــه بــزرگ » یانــگ تِســه« اســت. بنا بــه گفته مقامــات دمای 
هــوا در ایــن مناطــق از حد طبیعی فصلی حــدود ۶ درجه باالتر رفته 
اســت. مشــکل کم آبــی در این مناطق بســیار جدیســت. میــزان آب 
رودخانه های استان »سی شوان« با ۸۳ میلیون نفر جمعیت بین 
۲۰ تــا ۵۰ درصــد کاهــش یافته اســت. میــزان آب رودخانــه »یانــگ 
تِســه« در اســتان »ووهان« هرگز تا این اندازه کاهش نیافته بود. 
ســطح آب دریاچه»پویانگ« بزرگترین دریاچه آب شــیرین چین در 

منطقــه »جیانگشــی« بــه دلیــل کمبــود بارندگی تا 
۷۵درصد کاهش یافته است.

مســاحت فعلــی دریاچــه ۷۳۷ کیلومترمربــع 
است درحالیکه طی همین زمان درسال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( 
۲۲۰۳ کیلومتر مربع بوده اســت. ایــن دریاچه ۶اوت 
)۱۵مــرداد( وارد مرحلــه خشــک خــود شــد و ایــن ۶۹ 
روز زودتــر از موعــد همیشگیســت. رخــدادی کــه در 
۲۴ سال گذشته بی سابقه بوده است. براساس نظر 
کارشناســان خشکســالی، دراین منطقه مانند سایر 
مناطــق کــه از نیمــه مــاه ژوئــن )خــرداد( آغاز شده اســت تا ســپتامبر 
)شــهریور( ادامه خواهد یافت. درنتیجه میزان برق آبی تولید شــده 
در استان »سی شوان« که ۸۰درصد برق این استان و ۱۷درصد برق 
چیــن را تأمیــن می کند به کمترین حد خود رسیده اســت. این میزان 
در ماه جوالی )تیر( در مقایســه با زمان مشــابه ســال گذشــته خود 
۲۶درصــد کاهــش یافته اســت. در بســیاری از شــهرهای این اســتان 
مقامات ناچارند این کمبود را مدیریت کنند. از سوی دیگرموج گرمای 
بیش از حد اســتفاده از خنک کننده ها را نیزبیشــتر کرده و مصرف 
برق بسیار افزایش یافته و به باالترین حد خود رسیده است. در ۱۹ 
شهر از ۲۱ شهر این استان روز یکشنبه ۱۴ اوت )۲۳مرداد( از صنایع 
درخواســت شــد تولیــد خــود را مــدت یک هفته متوقف کننــد تا برق  
به منازل مســکونی برســد. کارخانجات خودروسازی تویوتا، فولکس 
واگن همچنین »فوکسکُن« مونتاژ کننده آی پدهای مورد نیاز »اَپِل« 
و بزرگترین تولید کننده جهانی باتریهای مورد نیاز خودروهای برقی و 
شرکت »آمپرکس« از جمله این صنایع هستند. کارخانه »تسال« در 

شانگهای نیز ازتأمین برق مورد نیاز خود شکایت دارد.
منبع: لوموند

بــه نظــر می رســد ایاالت متحــده و تایــوان مایل به 
کنار گذاشتن موانع تجاری دوجانبه و تقویت روابط 
تجــاری هســتند. این اتفــاق همزمان با بدتر شــدن 

روابط تایوان با چین در حال رخ  دادن است.
ایاالت متحده روز چهارشــنبه اعالم کرد که به 
منظور تالش برای تعمیق تعامل اقتصادی، مذاکرات 
رسمی با تایوان را در مورد یک ابتکار تجاری گسترده 
جدیــد آغــاز خواهد کرد. این آخرین نمایش حمایت 
واشــنگتن از تایپــه در بحبوحــه وخامــت روابــط بــا 

چیــن بــر ســر وضعیــت ایــن جزیــره دموکراتیــک خودگــردان اســت. 
ایاالت متحــده و تایــوان در ژوئــن )خــرداد( از طرحــی بــرای همــکاری 

تجاری و سرمایه گذاری نزدیکتر رونمایی کردند.
اعــالم آغــاز مذاکــرات پــس از آن صــورت می گیــرد کــه دولــت 
بایدن تایوان را از چارچوب اقتصادی هند و اقیانوســیه )IPEF( کنار 
گذاشت. مشارکت اقتصادی واشنگتن با ۱۳ کشور با تمرکز بر آسیا، 
 ،IPEF برای مقابله با نفوذ فزاینده چین طراحی شــده  اســت. مانند
مذاکــرات بــا تایــوان احتمــاال شــامل کاهــش تعرفــه هــا یا گســترش 

دسترسی به بازار نخواهد بود.
به گفته دفتر نماینده تجاری آمریکا، دور اول مذاکرات در اوایل 
پاییز برگزار خواهد شد. جان دنگ، مذاکره کننده ارشد تجاری تایوان 
گفت امیدوار است که در نهایت این مذاکرات به توافق تجارت آزاد 

با ایاالت متحده منجر شود.

روابط تجاری آمریکا و تایوان چقدر قوی است؟
ایــاالت متحــده در حــال حاضــر هیــچ روابــط دیپلماتیکــی بــا تایــوان 
ندارد اما روابط نزدیک غیر رسمی با تایپه دارد. واشنگتن همچنین 
مهمترین حامی امنیتی این جزیره اســت و تجهیزات نظامی حیاتی 
را برای دفاع در اختیار تایپه قرار می دهد. هر دو طرف روابط تجاری 
قابــل توجهــی دارنــد. بر اســاس گزارش ســرویس تحقیقــات کنگره 
ایــاالت متحــده، تایــوان نهمین شــریک تجــاری بزرگ ایــاالت متحده 
اســت کــه ارزش کل تجــارت کاالی ایــن دو کشــور در ســال ۲۰۲۱ به 
۱۱۴.۱ میلیــارد دالر رســیده اســت. داده هــای دولــت ایــاالت متحــده 
نشان می دهد که عمده ترین صادرات تایوان به ایاالت متحده شامل 
ماشین آالت الکتریکی، وسایل نقلیه، پالستیک و محصوالت آهن 
و فوالد است. این جزیره محل زندگی حدود ۲۳ میلیون نفر است و 
تولید ناخالص داخلی آن حدود ۷۰۰ میلیارد دالر )۶۹۴ میلیارد یورو( 
است. تایوان همچنین یک نیروگاه صادراتی جهانی در تولید تراشه 

است و موقعیتی کلیدی در زنجیره تامین فناوری دارد.
از  درصــد  از ۹۰  بیــش  بوســتون،  مشــاوره  گــروه  گفتــه  بــه 
نیمه هادی هــای پیشــرفته زیــر ۱۰ نانومتر که در طیف گســترده ای از 
محصــوالت، از تلفــن همــراه و لــپ تــاپ گرفته تا ماشــین و موشــک 
اســتفاده می شــوند، در این جزیره ســاخته می شــوند. شــرکت های 
تایوانــی نیــز نقش کلیدی در طراحی، بســته بندی و آزمایش تراشــه 
دارنــد. تایــوان تامیــن کننــده عمــده نیمه هادی هــا برای شــرکت های 
آمریکایــی اســت. بــه طــور کلی، در ســال ۲۰۲۱، مشــاغل تایوانی در 
همــه بخش هــا حدود ۲۰۰ میلیارد دالر سفارشــات صادراتی ایاالت 

متحده را دریافت کردند.

چه مسائلی مانع پیوندهای نزدیکتر این دو 
کشور می شود؟

بــا ایــن حــال، تعــدادی از عوامــل تحریک کننــده وجــود دارد که مانع 
پیوندهای تجاری و سرمایه گذاری نزدیک تر می شود.اختالف نظرهای 
ایــن دو کشــور شــامل موانع تایوان بــر محصوالت کشــاورزی ایاالت 

متحده مانند گوشــت خوک، برنج و کاالهای اصالح 
شــده ژنتیکی و همچنین تعرفه های باال بر اقالمی 
مانند موتورسیکلت است. واشنگتن همچنین برای 
دسترســی بیشــتر شــرکت های آمریکایــی بــه بــازار 
تایوان، حذف موانع غیرتعرفه ای و حمایت قوی تر از 
ً اکنون  حقوق مالکیت معنوی تالش می کند.احتماال
گفت وگوهای برنامه ریزی شده تالش خواهند کرد تا 
همسویی بیشتری را در مورد مسائل بین اقتصادها 
ایجــاد کننــد. روز چهارشــنبه، دفتــر نماینــده تجاری 
ایاالت متحده گفت که این گفتگوها شــامل کشــاورزی، نیروی کار، 
محیــط زیســت، فنــاوری دیجیتــال، وضعیت شــرکت هــای دولتی و 

»سیاست های غیربازاری« می شود.

چین، مهمترین شریک تجاری تایوان است
پکن آخرین اعالمیه را به شدت محکوم کرده و از واشنگتن خواسته 
است تا تعامالت خود با تایپه را متوقف کند و از داوری غلط دست 
بــردارد. چیــن مهم تریــن شــریک تجــاری تایوان اســت و بیــش از ۴۰ 
درصــد از صــادرات ایــن جزیره بــه چین و هنگ کنگ در ســال ۲۰۲۱ 

انجام شد. حدود ۲۲ درصد از واردات تایوان از چین است.
تایوان همچنین در بین سرمایه گذاران برتر در سرزمین اصلی 
 Hon Hai Precision Industry اســت و با شــرکت های تایوانی مانند
ً بــه نــام Foxconn شــناخته مــی شــود. ایــن شــرکت ها  کــه معمــوال
آیفون های اپل و همچنین ابزارهای بسیاری از برندهای برتر جهانی 
را مونتــاژ می کنــد و کارخانه هایــی را اداره می کننــد کــه صدهــا هزار 
کارگر را در آنجا به کار می گیرند. به گفته دولت تایپه، از سال ۱۹۹۱ 
تا پایان ماه مه ۲۰۲۱، شرکت های تایوانی حدود ۱۹۴ میلیارد دالر در 

مجموع ۴۴۵۷۷ پروژه چینی سرمایه گذاری کرده اند.
امــا در ســال های اخیــر، بــا افزایش تنش ها بین پکــن و تایپه، 
چین تالش کرده است تا با کاهش گردشگری به تایوان و به حاشیه 
رانــدن تایــوان در تجارت بین الملل، رنج اقتصادی بیشــتری را به آن 
تحمیــل کنــد. همچنین چین در تالفی ســفر اخیر نانســی پلوســی، 
رئیــس مجلــس نمایندگان ایاالت متحده به تایپــه، واردات مرکبات، 

ماهی و صدها محصول غذایی دیگر تایوانی را ممنوع کرد.
پکــن همچنین صادرات شــن و ماســه به تایــوان را که صنعت 
ســاختمان بــه آن وابســته اســت ممنــوع کــرد. اما دولــت چین هیچ 
محدودیتــی بــر جریــان ریزتراشــه ها یــا نیمه هادی هــا، اجزایــی کــه 

کارخانه ها در چین به آن ها نیاز دارند، اعمال نکرده است.

تنوع بخشیدن به دور از چین؟
دولــت پرزیدنــت تســای اینــگ ون تالش کرده اســت تا اقتصاد 
تایوان را از چین دور کند و اتکای این جزیره به سرزمین اصلی 
چین را کاهش دهد. انعقاد یک توافق تجاری با ایاالت متحده 

به تایپه کمک می کند تا به این هدف دست یابد.
توافــق آمریــکا و تایوان می تواند کشــورهای دیگر را نیز ترغیب 
کند تا مذاکرات تجاری مشابهی را با تایپه آغاز کنند. عالوه بر این، 

می تواند اقتصاد تایوان را با اقتصاد کشورهای IPEF همراه کند.
متیو گودمن، کارشناس تجارت در مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی واشنگتن، در ماه ژوئن به رویترز گفت که همپوشانی 

محتوایی قابل توجهی بین طرح تایوان و IPEF وجود دارد.
گودمــن گفــت: "مــن فکــر می کنــم منطقــی اســت کــه نتیجــه 
بگیریم، بله، دولت به این ابتکار با تایوان به عنوان یک مسیر موازی 

احتمالی برای مشارکت نهایی خود در IPEF نگاه می کند."
منبع: دویچه وله

پس از آنکه به دنبال آغاز جنگ روسیه و اوکراین 
فروشــگاههای »اســتارباکس« آمریکایــی روســیه 
را تــرک کردنــد دو کارآفریــن روس از همیــن نــوع 
فروشگاه در مسکو با نام»استار کافی« راه اندازی 
کردنــد. آنهــا بــه تدریــج ۱۳۰ شــعبه ایــن نشــان را 

راه اندازی  خواهند کرد.
کرده انــد  تــالش  روس  آفریــن  کار  دو  ایــن 
ویژگی های تولیدات فروشگاه های »استارباکس« را 
حفــظ کننــد و بــه همین منظــور بهترین های صنایع 

غذایی را گرد آورده اند. پس از حذف نشانهای معروف آمریکایی چون 
»مــک دونالــد و کــوکا کوال« از روســیه در پی اعمــال تحریم ها برضد 

ایــن کشــور بــه دلیل جنگ با اوکرایــن؛ اکنون نوبت 
حذف نشــان »استارباکس« رسیده است. نشانهای 
عموســام در بخشــهای مختلــف در پاســخ بــه بــه 
تحریم هــا از روســیه حذف می شــوند. اولین شــعبه 
در  ۱۹اوت)۲۸مــرداد(  جمعــه  روز  »اســتارکافی« 
مســکو افتتاح شد. شــعار آن این بود:»باکس رفت 
اما اســتار) ســتاره( ماند.« باکس در زبان محاوره ای 
آمریــکا بــه معنــای دالر اســت. ۸۰درصــد از ۲هــزار 
کارمنــد نشــان آمریکایــی پذیرفتنــد با نشــان جدید 

روسی همکاری کنند و دراین مجموعه باقی بمانند.
متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت مطالعه کنید
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سیســتم های تهویــه مطبــوع در مرکــز چیــن بــه 
همان قدرت که در تگزاس یا شبه جزیره ایبری کار 
می کننــد، فعالنــد. ۹۰۰ میلیون چینــی در روزهای اخیر 
دمــای بی ســابقه ای را تجربــه کرده انــد. بیــش از 8۰ شــهر 

هشدار گرما صادر کرده اند. 
در اســتان ژجیانگ، یک اســتان صنعتی مهم در 
شرق چین، برخی از کارخانه های انرژی بر مشمول 
جیره بنــدی بــرق شــده اند. دماســنج ها در ایــن 
منطقه در اواسط جوالی به حدود ۴۰ درجه 
ســانتیگراد رســیدند، دمایــی کــه بــا توجه 
بــه رطوبــت بــاال، چیــزی ورای ۵۰ درجــه 

سانتیگراد حس می شود.
گرمــای  چیــن،  رهبــران  بــرای 
شــدید باعــث نگرانــی از تکــرار بحران 
انرژی در ســال گذشــته شــده اســت. 
از آنجایــی کــه تامین کننــدگان بــرق 
بــرای تامین تقاضا تــالش می کردند، 
و  تعطیلــی  بــه  مجبــور  کارخانه هــا 
برخــی از خانوارهــا دچــار خاموشــی 
شــدند. مقامــات قــول داده انــد کــه 
ایــن بــار از کمبودها جلوگیری کنند. 
بازارهــای جهانــی  امــا آشــفتگی در 
انرژی و اهداف بلند انتشــار گازهای 
گلخانه ای خود دولت چین موانعی را 

برای رسیدن به این هدف همراه دارد.
وقایع امســال و ســال گذشــته تناقض بین تمایل به انرژی 
پــاک و ایمــن و فعالیــت اقتصادی با تمام توان را آشــکار کرد. در 
پاسخ، رهبران چین مداخالتی را با درجات مختلف سخت گیری 
امتحــان کرده انــد. ایــن تجربــه ممکــن اســت آموزنده باشــد زیرا 
دولت هــا در کشــورهای دیگــر مداخلــه در بازار را بــرای مقابله با 

افزایش قیمت کاالها در نظر می گیرند.
براســاس گــزارش اخیــر نشــریه اکونومیســت، اختــالالت 
عرضه در ســال گذشــته، همراه با سیاست های نادرست، منجر 
به بدترین قطع برق چین در یک دهه گذشته شد. مقامات این 
کشور تولید بسیاری از معادن زغال سنگ را در راستای اهداف 
آب و هوایــی خــود محــدود کرده بودند. در همیــن زمان بهبودی 
نســبی بــا گــذر از مرحلــه اولیــه همه گیــری کرونا باعــث افزایش 
تقاضا برای انرژی شــد. اما سیاســت گذاران ایالتی به جای اینکه 
اجازه دهند قیمت ها افزایش یابد، محدودیت های شدیدی را در 
قیمت برق و زغال ســنگ اعمال کردند. نیروگاه های برق شــروع 
به از دست دادن سود کردند و برخی از آنها از چرخه تولید خارج 
شــدند. بســیاری از ماینرها نیز کار خود را متوقف کردند و قطع 

برق منجر به ضررهای جدی در تولید صنعتی شد.
ایــن بــار اقتصــاد چیــن تحت تاثیــر سیاســت "کووید صفر" 
دولــت قــرار گرفته؛ با وجــود این، افزایش قیمت کاالها و گرمای 
سوزان نگرانی ها در مورد کفایت عرضه انرژی را بار دیگر به ميان 
آورده اســت. مقامات چین اما در آســتانه انتخابات کنگره حزب 
کمونیست به دنبال رفع این نگرانی ها در پاییز هستند. رویکرد 
آنها شامل تالش برای افزایش عرضه و ایجاد ذخایر و همچنین 

برخی اصالحات در بازار است.
زغــال ســنگ را در نظــر بگیرید کــه حدود ۶۰ درصــد انرژی 
چین را تولید می کند. قیمت های جهانی زغال سنگ حرارتی به 
ایــن دلیل که کشــورهای اروپایی وابســتگی خــود به گاز طبیعی 
روســیه را کاهــش داده انــد، به باالترین حد خود رســیده اســت. 
از ایــن رو چیــن ایــن بار محدودیت های تولیــد معدنی را کاهش 

داده تا عرضه داخلی را افزایش دهد. این کشور 
همچنیــن در حــال اســتفاده حداکثــری از زغــال 
ســنگ روســیه اســت که غرب تا جای ممکن از 

آن دوری می کند.
و  ملــی  و اصالحــات  توســعه  کمیســیون 
شــرکت های  ایالتــی،  برنامه ریزی هــای  آژانــس 
بــرق را تحت فشــار قــرار داده اند تــا قراردادهای 
بلندمــدت را بــا معدنچیــان بســته و حداقــل ۱۵ 
روز زغــال ســنگ ذخیــره کننــد. بــا ایــن حــال، با 

افزایش قیمت های بازار و اعمال محدودیت های دولتی بر قیمت 
برق برای مصرف کنندگان نهایی، در صورت ادامه افزایش قیمت 
زغال ســنگ، نیروگاه هایــی کــه به خرید در بازارهــای نقدی ادامه 

می دهند، تحت فشار قرار خواهند گرفت.
چیــن بــه شــدت به نفت و گاز خارجی وابســته اســت و به 
ترتیب حدود ۷۵ و ۴۰ درصد از مصرف نفت و زغال سنگ خود 
را وارد می کنــد، کاالهایــی که پس از حمله روســیه به اوکراین با 

افزایش قیمت مواجه شدند.
براساس تحقیقات Michal Meidan از موسسه مطالعات 
انرژی آکسفورد، واردکنندگان چینی نفت خام ایران را که تحت 
تحریم هــای آمریــکا قــرار دارد، ذخیــره کرده انــد. چیــن همچنین 
در حــال خریــد نفــت بیشــتری از روســیه اســت که در مــاه مه از 
عربســتان ســعودی بــه عنــوان بزرگترین تامین کننــده نفت خام 

پیشی گرفت.
در ایــن بيــن واردات گاز طبیعــی چیــن عمدتــاً در قالــب 
قراردادهای بلندمدت بســته شــده که همین امر در حال حاضر 

قیمت ها را پایین نگه داشته است.
در کشور چین نیز مانند ایران قیمت داخلی بنزین و گازوئیل، 
مانند زغال سنگ، محدود شده که بر این اساس قیمت های باالی 
جهانــی نفــت خام بــه معنای زیان پاالیشــگاه ها در فروش داخلی 
اســت. وقتی قیمت باالســت، ســهمیه ها مانع از افزایش صادرات 
آنها می شوند. این در حالی است که گفته می شود سیاستگذاران 
چینی به شرکت های نفتی دولتی دستور داده اند تا حتی کمتر از 

میزان معمول به خارج از کشور صادر کنند.
بنابرایــن، پاالیشــگاه ها انگیــزه دارنــد کــه در صــورت بــاال 
بــودن قیمت هــا، میــزان پاالیــش خــود را کاهــش داده و به جای 
آن، نفت خام را ذخیره کنند. ژو ژیژو از s&p Global، می گوید: 
"کنترل هــای صادراتــی یک اســتراتژی برای حفظ نفت در کشــور 
در صــورت کمبــود اســت و بــه همیــن دليل در حــال حاضر هیچ 
کمبودی وجود ندارد. اما این بدان معنا نیست که اقدامات دولت 
در سمت عرضه موفقیت چشمگیری داشته است. یکی از عوامل 
مهم در جلوگیری از کمبود، وضعیت تاسف بار اقتصاد و کاهش 
تقاضا برای انرژی بوده است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند 
که تقاضای نفت چین در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 
ثابت یا حتی کمتر است. پیش بینی کنندگان خوش بین معتقدند 
که اقتصاد در اواخر سال، حتی با وجود کاهش رشد در آمریکا 
و اروپــا کــه می توانــد قیمت جهانی انــرژی را کاهش دهد، بهبود 
خواهد یافت و واردات نفت چین را به سطوح باالیی می رساند.

با این حال، اگر کارخانه ها زودتر از حد انتظار به حیات خود 
بازگردند، سیاست انرژی چین با یک چالش جدی واقعی روبه رو 
خواهد شــد. معدنچیــان، پاالیشــگاه ها و نیروگاه ها می توانند با 
کاهــش عرضــه به محدودیت هــای قیمتی و ممنوعیــت صادرات 
پاسخ دهند. همچنین یک زمستان سرد می تواند خریداران گاز 
را مجبــور بــه ورود بــه بــازار نقــدی کنــد، جایــی که قیمــت ها به 
شدت افزایش یافته است و این مساله می تواند مقامات را دچار 

مشکالتی جدی کند.
بــا همــه ایــن اوصاف چین تصمیم گرفته اســت که در کنار 

و  کاهــش محدودیت هــای قیمتــی 
افزایــش  دســتوری،  نرخ گــذاری 
عرضــه انــرژی را در دســتور کار 
خــود قــرار دهد، سیاســتی که 

در کشور ما جایگاه محبوبی 
ندارد. دولتمردان ایران در 

بیشتر مواقع توپ را به 
مصرف کننــده  زمیــن 

می اندازنــد  نهایــی 
و بــر ایــن باورنــد که می تــوان با 
مدیریت مصرف جلوی کمبود 
در  ایــن  گرفــت.  را  انــرژی 
شــرایطی اســت که راندمان 
پاییــن تولیــد و ناتوانــی در 
جلوگیری از اتالف انرژی در 
شــبکه توزیع، چیزی تقریبا 
برابــر با کل مصرف را پیش 
از رسیدن به مصرف کننده، 
هــدر می دهــد و بــه دلیــل 
وجود منابع ارزان و ساختار 
دولتــی صنعت تولید انرژی، 
هیچ انگیزه ای برای جلوگیری 
از این هدررفت وجود ندارد.

تصور کنید که نیروگاه ها 
و پاالیشــگاه های کشور از حالت 

دولتــی خــارج می شــدند و دیگــر نفــت و گاز یارانــه ای کــه تقریبا 
رایــگان اســت را دریافــت نمی کردنــد. در چنیــن شــرایطی و بــا 
نرخ های نهایی دســتوری، هیچ پاالیشــگاهی نمی توانست حتی 

یک ریال هم سود بیافریند.
بــا وجود تمام امتیازاتی کــه دولت به تولیدکنندگان انرژی 
در کشور داده، همچنان کشور ما نیز به رغم تامین نفت و گاز 
خود از داخل با مشــکالتی شــبیه به کشــور چین مواجه اســت. 
مشــکالتی که در چین عمدتا به دلیل وابســتگی به کشــورهای 
دیگر برای تامین نفت و گاز ایجاد شده و تنها بخش کوچکی از 
آن به ســو مدیریت باز می گردد. در ایران اما مســاله اول وجود 
ندارد و ذخایر نفت و گاز کشور می توانند تا سال ها تامین کننده 
نیاز تولیدکنندگان انرژی باشند. با وجود این مدیریت نادرست 
چرخــه تولیــد انــرژی کار را به جایی رســانده که هر ســاله برق و 
گاز در شهرک های صنعتی جیره بندی می شود و در ماه های اخیر 
شــاهد آن بودیــم کــه راننــدگان کامیون با مشــکالتی جدی برای 

تامین سوخت مواجه بودند.
سرمنشــا بســیاری از ایــن مشــکالت بــه نــگاه کوته بینانــه 
بســیاری از سیاســت های موجود در کشــور اســت. عدم توسعه 
تکنولوژیک نیروگاه ها و راندمان بســیار پایین تولید برق، اتالف 
بــاالی انــرژی در شــبکه های توزیع بــرق و گاز، وجــود انحصار در 
صنعــت پاالیــش  و... موجب شده اســت که بــه رغم وجود منابع 
غنی نفت و گاز در کشــور با معزل کمبود انرژی مواجه شــویم. 
این در حالی است که با وجود منابع غنی در کشور، این فرصت 
وجود داشت که در زمان بحران های قیمتی، صادرات محصوالت 
میانی، درآمد مطلوبی را به کشور سرازیر کند. بماند که صادرات 

نیز با مانعی مانند تحریم روبه روست.
بر این اساس می توان دریافت که حل مساله کمبود انرژی 
در کشور ما بسیار سهل تر از یک مصرف کننده تمام عیار مانند 
چیــن اســت. بــه شــرطی که بتــوان بخــش مدیریت منابــع را به 
فراخــور نیاز کشــور بروزرســانی کــرد و راندمان تولیــد و توزیع را 

افزایش داد.

 مدیریت ریسک در شرکت های فعال
در صنعت ارزهای دیجیتال

آرش فروزان

 عضو هیئت مدیره فینوپیا

از زمانــی کــه اولین ارز دیجیتــال جهان، یعنی 
بیــت کویــن، بــه عمــوم مــردم معرفــی شــد، 
نگرانی هــای زیــادی درمورد ریســک و مدیریت 
آن به وجود آمد. در ابتدا بسیاری باور داشتند 
پرریســک می بایســت  تنهــا معامله گــران  کــه 
نگــران ایــن خطرات باشــند و مســائل مربوطه 
ربطی به شرکت هایی مثل  بیمه ندارد. با این 

حال، گذشت زمان ثابت کرد که مدیریت ریسک در صنعت 
ارزهــای دیجیتــال مهم تــر از چیــزی اســت کــه آنهــا انتظارش 
را می کشــیده اند. هــدف اصلی بیت کویــن، ایجاد ابزاری برای 
مبادالت همتا به همتا بود که به طور قابل توجهی بانک داری 
و شــبکه های مالــی ســنتی را مختــل می کنــد. بــا وجــود ایــن، 
هم اکنــون هــزاران ارز دیجیتــال دیگــر ایجــاد شــده اند که هر 

کدام امنیت و نوسانات قیمتی متغیری دارند.
در حــال حاضــر، بیشــترین گروهی که حاضر می شــوند 
صرافی هــا،  کننــد،  ریســک  دیجیتــال  ارزهــای  بــازار  در 
اســتارتاپ ها  و  ســنتی  مالــی  مؤسســات  ســرمایه گذاران، 

هســتند. شــرکت های بیمــه هــم اکثــراً تمایــل 
دارنــد تــا پوشــش های خــود را بــه مؤسســات 
بــازار  ایــن  در  کــه  دهنــد  اختصــاص  ســنتی 
فعالیــت می کننــد. در هــر حــال، شــرکت های 
زیــادی وجــود دارند کــه از ارزهای دیجیتال در 
مدل هــای کســب وکار خــود اســتفاده کرده اند 
و در ایــن فرآینــد، ســطوح جدیــدی از ریســک 
طبــق  اســت  ممکــن  کــه  نموده انــد  ایجــاد  را 
تعریــف  بیمــه  بــازار  امــروزی  اســتانداردهای 

نشده باشند.
اولیــن ریســک بــازار ارزهــای دیجیتــال، نبــود قوانیــن 
مشــخص البته فارغ از قواعد هر شــبکه، در آن اســت. رشد 
این صنعت تا مدت ها به شرکت های غیرقانونی وابسته بود 
که چالش های مهمی را در زمینه سطح نظارت و کنترل های 
قانونی ایجاد کرد. به عنوان مثال، یکی از مهم ترین مشکالت 
قانون گــذاران بــا ارزهــای دیجیتــال  احتمــال حضــور آنهــا در 
فعالیت های مجرمانه و پول شــویی آنها اســت. در این زمینه، 
بســیار  ایرانــی  ســرمایه گذاران  ســردرگمی  علی الخصــوص 

مشهود است. 

عالوه بر این، بسیاری از صاحب نظران نیز نگران فقدان 
مقــررات در بــازار عرضه اولیه های ارزهای دیجیتال هســتند. 
در حقیقــت، توســعه دهندگان پروژه هــای مختلــف از عرضــه 
اولیه هــا بــرای جمــع آوری ســرمایه خــود اســتفاده می کننــد. 
پروژه هــای مذکــور در ۵ ســال اولیــه بــازار ارزهــای دیجیتــال 
توانســتند حدود ۶ میلیارد دالر جمع آوری کنند و بعد از این 
مدت، ارزش آنها به حدود ۲۵۰ میلیارد دالر رســید. هرچند 
کــه بســیاری از ســرمایه گذاران خــرد ممکن اســت فریب این 
اعداد و داستان های اینترنتی را بخورند، داده های کمیسیون 
بــورس و اوراق بهــادار ایــاالت متحــده آمریــکا و بســیاری از 
قانون گذاران کشــور دیگر نشــان می دهد که احتمال تقلب و 

کالهبرداری در عرضه اولیه ها بسیار زیاد است. 
کشــورهای مختلــف از روش هــای متفاوتــی بــرای حــل 
ایــن مشــکل اســتفاده کرده انــد. برخــی تصمیــم گرفته اند که 
هرگونه استفاده از ارزهای دیجیتال را مسدود کنند و برخی 
آنهــا را بــه مؤسســات مالــی خاصــی محــدود کرده انــد. برخی 
نیــز در حــال تدویــن مقرراتــی هســتند کــه بــرای برخــورد بــا 
ارزهــای دیجیتــال به عنــوان بخشــی از صنعت خدمــات مالی 
خــود طراحــی شــده اند. ایــن کشــورها دســتورالعمل هایی را 
اجــرا کرده انــد کــه شــفافیت و حمایــت از مصرف کننــدگان را 
افزایــش و امکان پول شــویی و ســایر فعالیت هــای غیرقانونی 
را کاهــش می دهنــد. رویکــرد مذکــور بــا عادی ســازی ارزهای 
دیجیتال می تواند شرکت های بیمه را هم ترغیب به فعالیت 

در صنعت ارزهای دیجیتال کند.
متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت مطالعه کنید
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مدیریت منابع یا مصارف، کدام راه نجات است؟



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . یکشنبه 30 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4971 . 

اتاق اصناف ایران اطالعیه 
داد: عرضه و فروش ژل های 

تزریقی؛ فقط از طریق 
داروخانه ها

اتــاقاصنــافایــراندراطالعیــهای،عرضــهوفــروش
ژلهــایتزریقــیدرواحدهــایصنفــی)ازابتــدایمهــر

۱۴۰۱(راممنوعاعالمکرد.
بنــا بــر اطالعیه اتاق اصنــاف ایران و بنا بر برنامه 
ســاماندهی توزیــع، عرضــه و فــروش ژل هــای تزریقــی 
زیــر پوســتی کــه از ســوی ســازمان غــذا و دارو اجــرا 
انــواع  فــروش  و  توزیــع، عرضــه  گونــه  می شــود، هــر 
فراورده هــای تزریقــی دارای کاربــرد در حــوزه زیبایــی 
مشــتمل بر انواع فیلترهای زیر پوســتی، فرآورده های 
مزوتراپــی و مــزوژل هــا از ابتــدای مهــر مــاه ۱۴۰۱ فقط 
از مســیر شــرکت های پخــش سراســری و داروخانه هــا 
قانونــی اســت و واحدهــای صنفــی اجــازه فعالیــت در 

ایــن بازار را ندارند.
تشــکل های  بازرســان  می شــود  اعــالم  همچنیــن 
صنفی در گشــت های مشــترک با سایر مراجع ذی صالح 

اقدام قانونی معمول خواهند داشت.

کاهش ۳ تا ۹ میلیون تومانی 
قیمت ها در بازار خودرو

میدهــد نشــان خــودرو روزگذشــته بــازار بررســی
محصوالتایرانخودرووســایپاشــاهدکاهش۳تا۹

میلیونتومانیقیمتهابودهاست.
نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس  ســعید مؤتمنــی 
خــودروی تهــران بــا اشــاره بــه ریــزش قیمت هــا در بازار 
خــودرو بــه تســنیم گفــت: هرچــه عرضه خودرو توســط 
ریــزش  قطعــاً  قیمت هــا  شــود،  بیشــتر  خودروســازان 

بیشتری خواهند داشت.
وی با بیان اینکه »اثر روانی مذاکرات باعث شــده 
است در هفته های اخیر بازار با شوک شدیدی در قیمت 
انواع خودروهای داخلی و وارداتی روبه رو شود« افزود: 
فعالً خریداری در بازار وجود ندارد. مشتری می داند که 
با صورت گرفتن توافقات بین المللی می توان به کاهش 
بیشتر قیمت ها امیدوار بود و به همین دلیل مشتریان 
از خرید عقب نشینی کرده و منتظرند تا ببینند در آینده 

چه اتفاقی در بازار رخ خواهد داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در هفتــه گذشــته گــروه 
بهمــن اقــدام به عرضه ۱75 دســتگاه خــودروی فیدلیتی 
 25۰ هفت نفــره،  فیدلیتــی  دســتگاه   ۱75 پنج نفــره، 
دســتگاه دیگنیتــی کــرد که این موضوع هم بر کاهشــی 

شدن قیمت خودرو در بازار اثرگذار بود.
بررســی بــازار خــودرو نشــان می دهــد کوییــکR و 
پژو2۰7 دنده ای کاهش 8 میلیون تومانی را نســبت به 
هفتــه گذشــته تجربه کرده انــد عالوه بر این در برخی از 
محصــوالت ایــران خودرو و ســایپا مانند ســاینا و ســمند 
نیز بازار شاهد کاهش 7 تا 9 میلیون تومانی قیمت ها 

بوده است.

کاهش قیمت مرغ، 
تخم مرغ و برنج 

بررســیوضــعقیمــتکاالهــایاساســیدرهفتــهاول
شــهریورمــاهحاکــیازثباتنســبیقیمــتاکثرکاالها
نســبتبــههفتــهگذشــتهاســت؛ضمــناینکــهقیمــت
برخــیکاالهــاازجملــهبرنج،مرغوتخــممرغکاهش

جزئیداشتهاست.
بــه گــزارش مهــر، بررســی وضــع قیمــت کاالهــای 
ثبــات  از  مــاه حاکــی  اول شــهریور  اساســی در هفتــه 
نســبتی قیمــت اکثــر کاالهــا نســبت بــه هفتــه گذشــته 
اســت ضمــن اینکــه قیمت برخــی کاالهــا از جمله برنج، 
مرغ و تخم مرغ کاهش جزئی داشته اما قیمت گوشت 

قرمز همچنان گران است.
گزارشات میدانی حاکی از این است که قیمت هر 
کیلوگرم مرغ نسبت به هفته گذشته حدود 9۰۰ تومان 
کاهش یافته و همچنین تخم مرغ حدود ۱۰ هزار تومان 
ارزان شــده اســت ضمــن اینکــه برنــج ایرانــی نیــز حدود 
۱۰ تــا ۱5 هــزار تومــان در هــر کیلوگــرم کاهــش قیمــت 

داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

شیائومی، قربانی 
قرنطینه های کرونایی شد

شــرکتشــیائومیبــرایســهماهــهدومســالمیــالدی
جــاریکــهمحدودیتهــایســختگیرانهکرونایــیدر
چیــنبــهفــروشتلفــنهوشــمندضربــهزد،کاهــش

چشمگیردرآمدراگزارشکرد.
به گزارش ایســنا، فروش شــیائومی در ســه ماهه 
دوم ســال میــالدی جــاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال گذشــته، 2۰ درصــد کاهــش یافــت و بــه 7۰.۱7 
میلیــارد یــوان )۱۰.۱۳ میلیــارد دالر( رســید کــه کاهــش 
شدیدتری نسبت به سه ماهه قبلی بود که این شرکت 
نخســتین کاهــش درآمد ســه ماهه خــود از زمان عرضه 

اولیه سهام را گزارش کرده بود.
درآمــد خالص شــیائومی، ۶7 درصــد کاهش یافت 
و بــه 2.۰8 میلیــارد یــوان رســید که ضعیف تــر از برآورد 

تحلیلگران بود.
وانگ شیانگ، رئیس شیائومی اظهار کرد: در بازار 
چین، تقاضا از شیوع دوباره بیماری کووید آسیب دید. 
افزایــش قیمت های ســوخت، هزینه هــای تولید و تورم، 
همگــی بــر فروش خارجی هم تاثیر گذاشــت. در نتیجه 
فشــار بــرای خالی کردن موجــود انبارها از طریق فروش 

و تبلیغ، سود خالص کاهش پیدا کرد.
هزینه مصرفی در چین هنوز نتوانســته اســت از 
تاثیــر قرنطینه هــای کرونایــی در شــانگهای و شــهرهای 
دیگــر چیــن در نیمه اول ســال میــالدی جاری، بهبودی 
کامل پیدا کند. آماری که هفته گذشــته منتشــر شــد، 
نشــان داد رشــد دومین اقتصاد بزرگ جهان در ژوئیه، 
بــه شــکل غیرمنتظــره آهســته شــد و اقتصــاد کشــور 
همچنیــن از قرنطینه هــای کوویــد در ســه ماهــه ژوئــن 
متاثر ماند و باعث شد بانک مرکزی چین کاهش نرخ 

بهــره را اعالم کند.
بــازار تلفــن هوشــمند چیــن از ایــن رکــود آســیب 
 ،Canalys شــدیدی دیده و طبق آمار شــرکت تحقیقاتی
میــزان فــروش در ایــن بخش، بر مبنای ســاالنه در ســه 

ماهه دوم ۱۰ درصد کاهش یافت.
فــروش تلفــن هوشــمند شــیائومی کــه منبع بیش 
از نیمی از درآمد این شــرکت اســت، 29 درصد کاهش 

پیدا کرد.
شیائومی در سال 2۰2۱ پس از این که سهم بازار 
هــواوی را تصــرف کــرد، شــاهد افزایش فروش بــود. اما 
این افزایش فروش موقتی بود و ارزش سهام شیائومی 
از ابتدای ســال 2۰22 تحت تاثیر کندی رشــد اقتصادی 
چین و ضعیف شــدن رشــد بازارهای خارجی، حدود ۴۰ 

درصد نزول کرده است.
در هنــد کــه قوی تریــن بــازار شــیائومی خــارج از 
چیــن اســت، این شــرکت هــدف تحقیقات دولتــی برای 
تخطــی از مقــررات مالیاتــی قــرار گرفته اســت. مقامات 
مالیاتــی هنــد در آوریل 725 میلیون دالر از دارایی های 
شــیائومی را توقیــف کــرده و مدعــی شــدند این شــرکت 
بــه طــور غیرقانونــی وجــوه مالی بــه خارج تحــت عنوان 
پرداخــت حــق امتیاز، ارســال کرده اســت. اما شــیائومی 

منکر ارتکاب خالف شد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، بــازار تلفــن هوشــمند 
ضعیــف در چیــن و سراســر جهــان، باعــث شــده اســت 
شیائومی به دنبال فرصت های جدید باشد. این شرکت 
اوایــل ماه میالدی جــاری اعالم کرد آزمایش خودروهای 
خودران را در بعضی از شهرهای چین آغاز کرده است.

شرکت بازرگانی دولتی: 
موجودی برنج کشور برای هر 

میزان تقاضای بازار کافی است
معــاونبازرگانیخارجیشــرکتبازرگانیدولتیایران
بــااعــالماینکهبخشــیازنیازهایبازاربرنجکشــوراز
طریــقوارداتانجــاممیشــود،گفــتکــهاینشــرکت
درکنــاربخــشخصوصــی،مطابقباتکالیــفابالغیو
سیاســتهایتنظیــمبــازار،انواعبرنــجخارجیراوارد
کشــورمیکندکــهاینبرنجهاتحتنظردســتگاههای
نظارتیازطریقشــبکههایتوزیعسراســریبهنحوی
کــهمســتقیماًدردســترسمــردمقــرارگیــرد،دربــازار

توزیعمیشود.

بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران؛ امیــر 
طالبــی بــا تأکیــد بــر اینکــه موجــودی برنــج کشــور بــرای 
هــر میــزان تقاضای بازار کافی اســت، افزود: بخشــی از 
افزایــش قیمــت ایــن محصــول در کشــور به دلیل رشــد 
 25 افزایــش  اینکــه  ضمــن  اســت،  تولیــد  هزینه هــای 
درصــدی قیمــت برنــج در مبــادی وارداتــی طــی ماه هــای 
اخیر بر رشــد قیمت این محصول در داخل کشــور تأثیر 

گذاشت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایران در راستای تنظیم بازار برنج، این کاال را از مبادی 
کشــورهای هند، پاکســتان و تایلند به کشــور، وارد و در 
بازار توزیع می کند، اظهار کرد: شــروع فصل برداشت و 
افزایــش عرضــه برنج داخلی به بازار، طبیعتاً در کاهش 
قیمــت ایــن محصــول مؤثــر خواهد بود، هــر چند قیمت 

برنج خارجی در کشور افزایش چندانی نداشته است.
معــاون بازرگانــی خارجی شــرکت بازرگانــی دولتی 
ایــران بــا اعــالم اینکــه در حــال حاضــر، شــرایط خاصــی 
در بازارهــای بین المللــی کاالهای اساســی حاکم اســت، 
خاطرنشــان کــرد: فــرا رســیدن فصــل برداشــت برنج در 
کشورهای تولیدکننده و افزایش عرضه آن در بازارهای 
جهانــی، بــر کاهــش قیمــت ایــن محصــول تأثیــر خواهد 
گذاشــت، ضمــن اینکــه تمایل برای افزایــش ذخایر برنج 
و ســایر کاالهای اساســی از سوی بسیاری از کشورهای 
جهــان را نیــز باید در ثبات نســبی یا نوســانات احتمالی 

قیمت ها در نظر بگیریم.

اخبـــــــــــــــــار

افزایشدمابرایمحصولگندممضراست.
بــاایــنحال،بــازدهمحصــوالت،چشــمانداز
کلینگــرازامنیــتغذایــیارائــهنمیدهــد.
تاثیراتتغییراتآبوهواییبرقیمتگندم،
معیشــتواصــولبــازارکشــاورزینیــزبرای
امنیــتغذایــیمهــماماتاحدزیــادینادیده

گرفتهشدهاست.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از یورکالرت، 
اکنون گروه تحقیقاتی بین المللی با استفاده 
از رویکردی جدید مدل ســازی اثر کلی اقلیم-
گندم-اقتصــاد، تاثیــر جامع تغییــرات اقلیمی 
و رویدادهــای شــدید آب وهوایــی را بر عرضه 
جهانــی گنــدم و زنجیــره تقاضــای جهــان طی 
دو درجــه ســانتی گراد دمــای باالتــر را انجــام 

داده است.
اثر کوددهی CO2 می تواند تنش دمایی 
نتیجــه  در  و  کنــد  خنثــی  محصــوالت  بــر  را 
درجــه  دو  زیــر  گرمایــش  در  گنــدم  بازدهــی 
ســانتی گراد کمی بیشتر می شود با این حال، 
افزایش بازده جهانی بر حسب ضرورت منجر 

بــه کاهش قیمت مصرف کننده نمی شــود. در 
واقــع، نتایــج مدل ســازی نشــان می دهــد کــه 
افزایــش قیمــت جهانــی گندم بیشــتر و مکرر 
می شود بنابراین، فشار اقتصادی بیشتری بر 

معیشت روزانه وارد می شود.
ژانــگ تیانی، محقــق اصلی این تحقیق، 
کارشناس هواشناسی کشاورزی در موسسه 
ژئوفیزیــک، آکادمی علوم چین می گوید: این 
نتیجــه متناقــض در ابتــدا ناشــی از تاثیــرات 
نامساعد از نظر جغرافیایی است. پیش بینی 
کشــورهای  در  گنــدم  بازدهــی  می شــود 
صادرکننــده گنــدم در عــرض جغرافیایــی باال 
افزایــش یابــد امــا در کشــورهای واردکننــده 
گنــدم در عــرض جغرافیایــی پاییــن کاهشــی 

شود.
کارین ون در ویل، دانشمند آب وهوا در 
موسســه هواشناسی ســلطنتی هلند توضیح 
داد: ایــن امــر منجــر بــه تقاضای بیشــتر برای 
تجــارت بین المللی و قیمت های مصرف کننده 
می شــود  واردکننــده  کشــورهای  در  باالتــر 

کــه الگوهــای تجــاری ســنتی بیــن کشــورهای 
عمیق تــر  را  گنــدم  واردکننــده  و  صادرکننــده 

می کند.
محققــان در تحقیــق قبلی اشــاره کردند 
فشــار  کاهــش  بــه  تجــارت  آزادســازی  کــه 
آب وهوایــی از طریق بهبــود تحرک بازار کمک 
می کند. گروه تحقیقاتی فعلی نشــان داد که 
چنیــن سیاســت هایی در واقــع می توانــد بــار 
محصــوالت  از  را  مصرف کننــدگان  اقتصــادی 
گنــدم کاهــش دهــد. بــا ایــن حــال، تاثیــر بــر 
بــود.  خواهــد  متفــاوت  کشــاورزان  درآمــد 
به عنــوان مثــال، سیاســت آزادســازی تجــاری 
تحت گرمایش دو درجه ســانتی گراد می تواند 
درآمد کشــاورزان را در کشورهای صادرکننده 
گنــدم تثبیــت یا حتی بهبود بخشــد اما درآمد 
کشــاورزان را در کشــورهای واردکننــده گنــدم 

کاهش می دهد.
وی تائویان، یکی از محققان و دانشمند 
تحقیقــات  بین المللــی  مرکــز  در  اقتصــادی 
آب وهوایــی سیســرو گفت: ایــن نتایج به طور 

بالقــوه باعــث ایجــاد شــکاف درآمــدی بیشــتر 
می شــود و نابرابــری اقتصــادی جدیــدی بیــن 
گنــدم  صادرکننــده  و  واردکننــده  کشــورهای 

ایجاد می کند.
ژانگ همچنین توضیح داد که وابستگی 
بیشــتر به واردات می تواند نسبت خودکفایی 
گندم را کاهش دهد و در نتیجه در بلندمدت 
باعــث ایجاد یــک »چرخه منفــی باطل« برای 
کشــورهای واردکننــده گنــدم و کمتــر توســعه 

یافته شود.
موسســه  محقــق  ســلتن،  فرانــک 
ایــن  افــزود:  هلنــد  ســلطنتی  هواشناســی 
تحقیــق نشــان می دهــد کــه اقدامــات موثــر 
بــرای  تجــارت  آزادســازی  سیاســت های  در 
حفاظت از صنایع غذایی غالت در کشورهای 
و  انعطاف پذیــری  از  حمایــت  واردکننــده، 
شــرایط  در  جهانــی  غذایــی  امنیــت  افزایــش 

تغییرات آب وهوایی ضروری است.
 One Earth یافته هــای ایــن تحقیــق در مجلــه

منتشر شده است.

دبیــرکلاتحادیــهبنکدارانمــوادغذاییباتاکید
بــراینکهکاهشقیمتمــوادغذاییبهحبوبات
رسیدهاست،گفتکهاکنونقیمتدومحصول
لپــهوعدسدرعمدهفروشــیهابیــن۲۰تا۲۵

درصد)۱۰هزارتومان(کاهشیافتهاست.
قاســمعلی حســنی در گفت وگــو بــا ایرنا، از 
کاهش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و  اظهار 
کرد: پیش از این قیمت هر کیلوگرم لپه ۴۰ هزار 

تومــان و عــدس ۴۶ هزار تومان بود که با کاهش 
قیمــت ۱۰ هــزار تومانــی در ایــن محصــوالت نــرخ 
هــر کیلوگــرم لپه بــه ۳۰ هزار تومــان و عدس به 
۳۶ هزار تومان رسیده است که 2۰ تا 25 درصد 

کاهش قیمت را نشان می دهد.
پــی  ایــن کاهــش قیمت هــا در  افــزود:  وی 
افــت قیمت های جهانــی حبوبــات، واردات انبوه، 
وفــور کاال در انبارهــا، نزدیک شــدن به برداشــت 

بــه  حبوبــات  مصــرف  کاهــش  و  تــازه  محصــول 
بــه  واردکننــدگان  کــه  اســت  دلیــل فصــل گرمــا 
منظــور رقابت پذیری بــا یکدیگر ناچار به کاهش 
قیمــت این محصوالت شــده اند. دبیرکل اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی گفت: به طور حتم کاهش 
قیمــت در دو محصــول لپه و عدس می تواند روی 
افــت نــرخ ســایر حبوبــات تاثیر داشــته باشــد که 

کمکی به اقشار آسیب پذیر خواهد بود.

حســنی بــا بیان اینکــه برداشــت حبوبات از 
جمله نخود، لوبیا چیتی و لوبیا قرمز تولید داخل 
از شــهریورماه شــروع می شــود، بیان کرد: اکنون 
قیمــت هــر کیلوگرم نخــود ترکیــه و آرژانتین ۳8 
هــزار تومــان، نخــود ایرانی ۴۰ هــزار تومان، لوبیا 
قرمز ۳8 هزار تومان، لوبیا چیتی ۴9 هزار تومان 
نسبت به دو تا سه هفته گذشته اندکی کاهش 

قیمت داشته است.

وی تصریح کرد: شــواهد نشــان می دهد که 
امســال تولیــد حبوبــات هماننــد برنج بــا افزایش 
تولیــد همــراه باشــد کــه می توانــد اثــر مثبتــی در 

کاهش قیمت ها داشته باشد.
غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  دبیــرکل 
اضافــه کــرد: ایــران واردکننــده عمــده عــدس از 
و  آرژانتیــن  ترکیــه،  از  نخــود  روســیه،  و  کانــادا 

اتیوپی، لوبیا از قرقیزستان و چین است.

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهبارفروشــان،مــوزدر
میــدانمیــوهوترهبــارکیلویــی۴۰هــزارتومــان
خریــدوفــروشمیشــودکــهبااحتســابســود
حداقــل خردهفروشــی واحدهــای در قانونــی

کیلویی۵۰هزارتومانعرضهخواهدشد.
مصطفــی دارایی نژاد در گفت وگو با ایلنا، از 
افزایش نرخ موز در میدان میوه وتره بار خبر داد 
و افــزود: واردات مــوز بــا ارز ۴2۰۰ تومانــی انجام 
می شــد کــه بعد از اصــالح نظام یارانــه ای واردات 

موز از ترجیحی به نیمایی تغییر کرد.
صــادرات  قبــال  در  دولــت  وی؛  گفتــه  بــه 

ســیب و واردات مــوز بــرای واردکنندگان 5 درصد 
معافیــت گمرکی برای تجــار در نظر می گرفت که 

این تعرفه را نیز در نظر نگرفته است.
این فعال صنفی با بیان اینکه واردکنندگان 
از دولــت درخواســت داشــتند کــه 2 ماه نخســت 
ســال واردات مــوز بــا ارز ۴2۰۰ تومانــی حســاب 
شــود، گفــت: فعــاالن این حــوزه بر این بــاور بود 
که اگر 2 ماه نخست سال نرخ ارز واردات تغییر 
نکنــد اجــازه نخواهند داد که قیمــت موز در بازار 

باال برود.
وی ادامــه داد: واردکننــدگان قیمــت مــوز را 

در چنــد مــاه اخیــر کیلویــی 27 هــزار تومــان نگه 
داشــتند ایــن در حالیســت کــه مــوز کیلویــی ۳۰ 
هــزار تومــان بــرای واردکننــدگان تمــام می شــود 
ایــن رو واردات وقتــی مشــاهده کــردن وزارت  از 
کشــاورزی به تعهدات خود پایبند نیســت و دیگر 
واردات بــا نرخ گذشــته توجیه  اقتصــادی ندارد از 

این رو نرخ  این محصول را باال بردند.
دســتور  بــه  اشــاره  بــا  صنفــی  فعــال  ایــن 
کــرد:  تصریــح  کشــاورزی،  وزارت  مقــام  قائــم 
ســردار کاظمینــی بــه نمایندگان مجلــس نامه زد 
و درخواســت کــرد کــه  2 مــاه نخســت ســال کــه 

بــار آمــده فروخته شــده اســت را بــا ارز ترجیحی 
محاســبه کنند و ماه های دیگر ســال طبق قانون 
از واردکننگان دریافت شود اما این درخواست از 
ســوی زیرمجموعه های این وزارتخانه نشــد و آنها 

فعاالن این حوزه را به بازی گرفتند.
بارفروشــان؛  اتحادیــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
واردکننــدگان تــا ۱۰ روز پیــش با دولــت همراهی 
کردند؛ و در نهایت ضرر افزایش نرخ موز متوجه 

مردم و مصرف کنندگان شده است.
دارایی نــژاد ادامــه داد: مــوز در میــدان میوه 
و تره بــار کیلویــی ۴۰ هــزار تومــان خرید و فروش 

می شــود و در واحدهــای خرده فروشــی حداقــل 
کیلویی 5۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه امکان کشت موز در ایران 
وجــود دارد، تصریــح کرد: می تــوان واریاته موز را 
از کشــورهای فیلیپیــن، اکــوادور و هند وارد و در 
سیســتان  و بلوچستان، چابهار و گلستان کشت 
کرد اگر این اقدام انجام شــود از خروج ســالیانه 
5۰۰ تــا ۶۰۰ میلیــون دالر ارز از کشــورجلوگیری 
خواهیــم کــرد. بنــا بــه اظهــارات رئیــس اتحادیــه 
بارفروشــان؛ سالیانه حدود 55۰ تا ۶۰۰ هزار تن 

موز وارد کشور می شود.

معاوناقتصادیوزارتاقتصادبابیاناینکه
روزانــه۷هــزارتــنآردتوزیــعمیشــودکــه
بــهدســتمــردمنمیرســدازاحتمــالاجرای
آزمایشــیطــرحکاالبــرگالکترونیکیدرمهر

خبرداد.
سید هادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری های 
اقتصــادی وزارت اقتصــاد بــا بیان اینکه براســاس 
آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی 
بیــن  گفــت:  کردیــم،  تجربــه  را  پایینــی  بســیار 
ســالهای 9۱ تا ۱۴۰۰ رشــد اقتصادی ما حدود یک 
درصد بوده اســت. در بحث درآمد ســرانه کشــور 
نیــز طــی دهــه گذشــته بــا کاهــش ۳2 درصــدی 
مواجــه بودیــم کــه نشــان دهنده افزایــش فشــار 

اقتصادی بر مردم است.
وی افزود: در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد 
ســیر نزولــی بودیــم. ایــن موضوع خود ســبب 
شــد تا نتوانیم رشــد اقتصادی مطلوبی داشته 
باشــیم. مــا نــه تنها در حوزه تشــکیل ســرمایه 
نتوانســتیم بــه درســتی عمــل کنیــم بلکــه در 
برخــی ســال ها ماننــد ســه ســال اخیــر میــزان 

استهالک بیشتر سرمایه گذاری بوده است.
متغیرهــای  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
افزایش هــای قابل توجهی داشــته اســت. این 
موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می شود. 
نقدینگی از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال 
92 بــه پنــج هزارهــزار میلیــارد تومان رســیده 
اســت.در شــرایطی که تولید نیز افزایش پیدا 
نکــرده اســت این افزایش، ســبب تورم شــده 
اســت. عواملــی نظیــر کســری بودجــه دولــت 
نیز ســبب افزایش پایه پولی شــده که ســبب 
تورم شده است. این وضع برای دولت جدید 
هشــداردهنده بوده اســت و ما به این نتیجه 
رســیدیم کــه اگــر تغییــر ریــل صــورت نگیــرد 

شاهد تورم های باالتر خواهیم بود.
معــاون اقتصــادی وزارت اقتصــاد گفــت: 
مســیر و شــیب تــورم نشــان می دهــد کــه اگر 
تغییــر ریل صورت نگیرد، تورم های باالتری را 
شــاهد خواهیم بود. در ســال ۱۳99 علی رغم 
اینکه تورم نزدیک 5۰ درصدی داشــتیم رشــد 
اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی 
از ریشــه های اصلی وضع موجود کســری تراز 
عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از 
۳۳ هــزار میلیارد تومان به ۱75 هزار میلیارد 
تومــان در ســال 99 رســید. بــه ایــن معنــا کــه 
درآمدهــای دولت کفاف هزینه ها را نمی دهد 
که این مساله در نهایت به افزایش پایه پولی 

منجر می شود.

وی با بیان اینکه آمارها نشان داد که در 
تیــر تــورم کاهش قابل توجهی نســبت به ماه 
قبل داشــت، گفت: با سیاست عادالنه سازی 
یارانه هــا دولــت یکــی از عوامــل تــورم کــه ارز 
امیــدوار  بــود را کنتــرل کــرد.  ۴2۰۰ تومانــی 
هســتیم بــا تامیــن ارزی بانک مرکــزی بتوانیم 
تــورم را بــه صــورت مــداوم کنترل کنیــم. باید 
توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود 
دارد کــه کســی کــه بیشــتر از نــان اســتفاده 
می کنــد تمکن مالی کمتــری دارد. در این بین 
هــر کیســه آرد حدود ۳5 هــزار تومان بود در 
حالــی کــه در بــازار آزاد تــا 7۰۰ هــزار تومــان 
قیمــت داشــت. بــرای آنکــه جلوی بســتر خطا 
را بگیریــم، یــک بســتری ایجــاد شــد تــا بتواند 
قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از 
رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در 
حــال حاضــر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه 

نان به طور کامل وجود دارد.
معــاون وزیــر اقتصــاد گفت: با اســتقرار 
این زیرساخت می توان خروج آرد از شبکه را 
کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت 
نان گرفته می شود. طی سه ماه گذشته بیش 
از 95 درصــد مصــارف خریــد نان را گســترش 
دادیم. از حدود 7۴ هزار نانوایی بیش از 72 
هزار نانوایی به دســتگاه های هوشــمند مجهز 
شــدند. میــزان آرد مــورد نیــاز مــا بــرای پخــت 
حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ 
تــا ۱7 هزار تن اســت. در حالــی که حدود 2۴ 
هــزار تــن در روز آرد توزیــع می شــود. بــه این 
معنا که روزانه 7 هزار تن آرد توزیع می شود 
کــه به دســت مــردم نمی رســد. در مــاه حدود 
2.5 هــزار میلیــارد تومــان دولــت یارانــه نــان 
پرداخت می کند که به دست مردم نمی رسد.
حدود۹۹درصدکارتخوانهاساماندهی

شدهاند
در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی 
ســاماندهی  کارتخوان هــا  درصــد   99 حــدود 
شــده اند و حــدود 8 میلیــون حســاب تجــاری 
که درگذشــته به سازمان امور مالیاتی متصل 
ســایر  در  اســت.  شــده  شناســایی  نبودنــد، 
حوزه ها نیز رویکردهای هوشمندسازی دنبال 
می شــود. در حــوزه امــوال تملیکــی نیــز اتفاق 
خوبــی رخ داده اســت. در حــال حاضــر ارتباط 
وب سرویس بین ارگان های مختلف با اموال 
تملیکــی برقــرار شــده که خود ســبب افزایش 
ســرعت و شــفافیت شده اســت. در بحث کد 
شناسه نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
در حــوزه ســازمان بــورس نیــز ســامانه ســتاره 
مســتقر شــده کــه کمــک خواهــد کرد تــا مردم 
بتوانند خرید اقساطی داشته باشند. در زمان 
حاضــر ملــک بــا ارزش مردم بــرای دریافت وام 
اســتفاده می شــود اما به دنبال این هستیم تا 
امکان استفاده از سایر اموال نیز فراهم شود.
اســت.  شفاف ســازی  دیگــر  موضــوع 
حــوزه  در  اقتصــاد  وزارت  جدیــد  رویکــرد  در 
شفاف سازی، اطالعات مربوط به ۳۱۳ شرکت 
دولتــی شــامل 7 بانــک و ۳ بیمــه در کــدال 
منتشــر شــد. با توجه به نقش این شــرکت ها 
در اقتصــاد کشــور، انتشــار صورت هــای مالی 
می توانــد آنهــا را مســئولیت پذیر کنــد. بحــث 
عرضــه خــودرو در بورس کاال نیــز اقدامی بود 
کــه از ســوی وزارت اقتصــاد انجام شــد. البته 
وزارت اقتصــاد بــه دنبــال ایــن اســت کــه بازار 
امــوال و مســتقالت را نیــز راه انــدازی کنــد تــا 

فضای داللی را تغییر دهد.
وزارت  ســوی  از  کــه  دیگــری  موضــوع 
اقتصــاد دنبــال شــد پرداخــت وام بــرای ایجاد 
اشــتغال بود. در ســال 99 عدد بسیار پایینی 

در بودجــه در نظــر گرفته شــده بود. در ســال 
۱۴۰۰، ۱9 هــزار میلیــارد تومــان در بودجــه در 
نظــر گرفتــه شــد و دولــت بــا اهرم کــردن این 
منابــع و تلفیــق آن بــا منابــع بانکــی تــا ۴5 
هــزار میلیــارد تومــان منابع ایجاد کــرد. براین 
اســاس در کشــور بیــش از 7۱ هــزار طــرح در 
اســتان ها مــورد تاییــد قرار گرفته اســت که از 
ایــن تعــداد 2۴ هزار طرح تســهیالت دریافت 
کردنــد کــه ارزش ریالــی آن حــدود ۳۳ هــزار 
بــه  ایــن منابــع بایــد  میلیــارد تومــان اســت. 
صــورت حداکثــری بــه هــدف اصابــت کنــد در 
نتیجــه سیاســت های نظارتی مناســبی نیز در 

نظر گرفته شده است.
طــرح  مــورد  در  اقتصــاد  وزارت  معــاون 
مســئولیت هــای بانــک مرکزی و زمــان اجرای 
دربــاره  گفــت:  الکترونیکــی  کاالبــرگ  طــرح 
بانکــداری دولــت نظــر خــود را اعــالم خواهــد 
کــرد. دولــت نقدهایــی بــه ایــن طــرح داشــت 
و در جلســاتی کــه برگــزار شــد ایــن مــوارد بــه 
نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این 
مــوارد تــا چــه حد توســط مجلس مــورد توجه 
قــرار می گیــرد. رویکــرد فعلــی مثبــت اســت و 
تــالش می شــود گام موثــری برای ســاماندهی 

شبکه بانکی انجام شود.
در حــوزه کاالبــرگ نیــز با توجــه به اینکه 
ایــن موضــوع قانــون اســت دولــت می خواهد 
موضــوع  ایــن  کنــد.  فراهــم  را  زیرســاخت ها 
دنبــال  رفــاه  وزارت  مســتقیم  مســئولیت  بــا 
می شــود. زیر ســاخت های فنی آماده شده و 
امکان اجرای آزمایشــی آن برای برخی اقشــار 

فراهم شده است.
در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب 
برســد، از تاریخ یک مهر این امکان وجود دارد 

که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

قیمتموزازمرز۵۰هزارتومانگذشت

کاهشقیمتهابهحبوباترسید

تاثیرتغییراتآبوهواییبرافزایششدیدقیمتگندم

اجرایآزمایشیطرحکاالبرگالکترونیکی
ازمهر
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 افزایش هزینه  ساالنه
۴۰ و ۷۲ درصدی گوشت، 

 سبزیجات و حبوبات
برای تولیدکنندگان

تورم ساالنه سبزیجات و حبوبات برای تولیدکنندگان، 
نســبت به دوره مشــابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( 
۷۲.۸ درصد افزایش داشته  است. همچنین شاخص 
بــا  گــروه در حــوزه گوشــت گاو  بــرای همیــن  تــورم 
افزایش 40 درصدی نســبت به ســال گذشــته مواجه 

شده است.
براساس گزارش اخیر مرکز آمار قیمت تولیدکننده 
)تــورم براســاس محاســبه قیمــت تمــام شــده کاال بــرای 
تولیدکننــده( در حــوزه زراعــت، باغــداری و دامــداری در 
فصل بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( ۶۶.۲ درصد افزایش یافته است. 
برخــی از اقــام محاســبه شــده از ســوی مرکز آمار 
)مانند گوشت قرمز( از جمله کاالهای پرمصرف حساب 
می شــود. میانگین شــاخص چهار فصل منتهی به فصل 
جاری نیز نســبت به دوره مشــابه ســال قبل )نرخ تورم 

ساالنه( ۶۵.۸ درصد افزایش یافته است. 
البته شتاب تورمی نسبت به دوره مشابه ۱۳۹۹ تا 
۱۴۰۰ اندکی کاهش یافته است. به طوری که در فصل 
بهار ۱۴۰۱ تورم ساالنه زراعت، باغداری و دامداری برابر 
۶۵.۸ درصد اســت که نســبت به فصل مشــابه قبل آن 

)۶۶.۰(، ۰.۲ درصد کاهش داشته است. 
در ایــن میــان قلم پر مصرف ســبزیجات و حبوبات 
که برای خانوارها و بحث سامت ضروری است، نسبت 
به دوره بهار ســال قبل )نرخ تورم ســاالنه( ۷۲.۸ درصد 

افزایش داشته است. 
قلــم حیاتــی دیگــر که گوشــت قرمز اســت که پس 
از ارزیابــی قیمت تمام شــده عمده ترین تولیدکننده آن 
)گاوداری ها( نســبت به دوره بهار ســال قبل )نرخ تورم 

ساالنه( ۴۰ درصدی را داشته است.

دستگاه کنترل اقلیم هوشمند 
در ایران ساخته شد

بنابــر اعــام مدیرعامــل شــرکت توســعه مکانیزاســیون 
کشــاورزی و صنایــع کشــاورزی کوثــر، دســتگاه کنتــرل 
نمونــه  قیمــت  یک ســوم  بــا  گلخانــه  هوشــمند  اقلیــم 
خارجــی در ایــران ســاخته شــد و انتهای شــهریور روانه 

بازار می شود.
بــه گــزارش تســنیم، زینــب مهر بخــش مدیرعامــل 
صنایــع  و  کشــاورزی  مکانیزاســیون  توســعه  شــرکت 
کشــاورزی کوثر ســازمان اقتصادی کوثر اظهار کرد:  این 
مجموعه دولتی مســئولیت دارد که عاوه بر خدمت به 
زیرمجموعه هــای کشــاورزی ســازمان اقتصــادی کوثر به 
فعاالن بخش کشــاورزی کشــور بــرای افزایش بهره وری 

در تولید و مکانیزاسیون یاری رساند.
مدیرعامل شــرکت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
و صنایــع کشــاورزی ادامــه داد: در ســال ۹۷ و اعمــال 
تحریم های ظالمانه علیه ایران واردات و تولید تجهیزات 
مــورد نیــاز مکانیزاســیون تحــت تأثیــر قــرار گرفــت امــا 
اکنون با تحقیق و توســعه که در داخل کشــور و توســط 
مهندســان ایرانــی انجــام شــد ایــن دســتگاه ها در داخل 

کشور ساخته می شود.
وی تصریــح کــرد: دســتگاه کنتــرل هوشــمند اقلیــم کــه در 
گلخانه ها نصب می شود مواردی مانند میزان آب، رطوبت، 
کود و مواد مغذی خاک گلخانه ها را محاسبه می کند و این 

اطاعات را در اختیار بهره برداران قرار می دهد.
وی اظهــار کــرد: دســتگاه کنتــرل اقلیــم ساخته شــده در 
کشــور که از شــهریور ماه به بازار کشور عرضه می شود 
یک ســوم قیمــت مشــابه خارجی خــود اســت و می تواند 
اطاعــات دقیقــی بــرای جلوگیــری از مخاطــرات تولید و 

افزایش بهره وری در اختیار گلخانه داران قرار دهد.
حــوزه  در  فعالیــت  بــر  عــاوه  گفــت:  مهر بخــش 
مکانیزاسیون در بخش های یادشده، هرساله می توانیم 
یــک بخــش مکانیزاســیون را در ســازمان اقتصادی کوثر 
فعال کنیم؛ به همین منظور نقشه راهی در این ارتباط 
تهیــه شــده اســت. مســیر حرکــت شــرکت در ســال های 

آینده نیز مشخص شده است.
توســعه  نفــوذ  ســطح  بــودن  پاییــن  دربــاره  وی 
مکانیزاســیون در بخــش کشــاورزی کشــور اظهــار کــرد: 
و کمبــود ورود ســرمایه  پراکنــده  و  فعالیت هــای خــرد 
بــه بخــش کشــاورزی کشــور، وجــود دانــش فنــی بــاالی 
کمبــود  و  کشــاورزی  بخــش  مکانیزاســیون  تجهیــزات 
نیروهــای متخصــص، گران قیمــت بــودن برخــی از ایــن 
دســتگاه ها و اشــکاالتی کــه در اســتفاده از ایــن خطــوط 
اعتباری وجود داشــته اســت از جمله دالیل پایین بودن 

توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.

صادرات دام آزاد شد
وزیر جهادکشــاورزی از آزادسازی صادرات دام زنده از 

روزگذشته )شنبه( خبر داد.
دام  صــادرات  پیــش  چنــدی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
زنــده آزاد شــد و وزیــر جهاد کشــاورزی و رئیس شــورای 
صــادرات  شــیوه  کشــاورزی  محصــوالت  قیمت گــذاری 
دام زنــده پــرواری غیرمولــد و عرضــه آن بــه بــازار را بــه 
وزارتخانه های جهادکشــاورزی، امور اقتصادی و دارایی، 
ســازمان برنامــه  و بودجــه و وزارت صنعــت، معــدن و 

تجارت اباغ کرد.
پــس از آن نیــز افشــین صــدر دادرس، مدیر عامل 
اتحادیــه مرکــزی دام ســبک کشــور اعام کــرد منتظریم 
دســتورالعمل این صادرات نیز تعیین و اباغ شــود. در 
این دستورالعمل باید جزئیات عملیات اجرایی صادرات 
دام عنــوان شــود تــا دقیقــا مشــخص شــود مجریــان،  
مباشرین، خروج محموله ها، تعداد هر محموله و ...به 

چه صورت باشد.
اخیرا اما وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه به 
زودی مطالبــات دامــداران پرداخت می شــود اعام کرده 
کــه از روزگذشــته )شــنبه( صــادرات دام آغاز می شــود و 

خرید تضمینی دام نیز همچنان ادامه دارد.

اخبـــــــــــــــــار

اتــاق بازرگانی ایــران در جدیدترین گزارش خود 
اعــام کــرده که در صورت کنــار رفتن تحریم ها، 
اقتصاد ایران آماده جهش در حوزه های مختلف 
خواهد بود که می تواند به بهبود نســبی شــرایط 

منجر شود.
کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی صنایــع، 
ترســیم  راســتای  در  ایــران  و کشــاورزی  معــادن 
تصویــری از وضــع صنعــت ایران در ســال ۱۴۰۰ و 
ارائه برآوردهایی از وضع اقتصاد کشــور در ســال 
۱۴۰۱، گــزارش »داشــبورد خانــواده صنعــت« را 
تدویــن کــرده که می تواند به درک وضع موجود و 

برخی سناریوهای محتمل آینده کمک کند.
این گزارش در ســه بخش، صنعت، تجارت 
بررســی  را  ارز  نــرخ  و  تــورم  شــرایط  و  خارجــی 
بــا  مرتبــط  کلــی  آمــار  اول  بخــش  در  می کنــد. 
صنعــت کشــور مورد بحث و بررســی قــرار گرفته 
و مهم تریــن اطاعــات صنعــت کشــور از جملــه 
میزان اشــتغال زایی، سرمایه گذاری صورت گرفته 
در صنعــت کشــور و میزان مجوزهــا و پروانه های 
 ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۹ ســال  ماهــه   ۱۱ در  بهره بــرداری 

مقایسه شده است.
در ایــن بخش همچنین ســرمایه گذاری های 
صــورت گرفتــه در ســال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به تفکیک 
استانی پرداخته شده و به طور مشخص می توان 
از نمودارهــای ایــن بخــش بهینــه بودن یــا نبودن 
ســرمایه گذاری ها در اســتان و ســرمایه بربودن یا 
کاربــر بــودن صنعــت هــر اســتان را مــورد بحث و 
بررســی قرار داد. در پایان این بخش نمایی کلی 
از پراکندگــی جغرافیایــی اشــتغال زایی صنایــع در 
کشــور بــه تصویر کشــیده شــده اســت کــه نتایج 
نشــان دهنده تمرکز باالی این اشــتغال زایی ها در 

مرکز کشور است.

تجــارت  بــه  کلــی  نگاهــی  دوم،  بخــش  در 
کشــور در ۱۱ ماهــه ســال  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صــورت 
گرفتــه کــه در آن صــادرات زیرگروه هــای مختلف 
بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و 
عمده مقاصد صادراتی کشور در نمودار و جداول 
مختلــف نمایــش داده شــده اســت. نتایج حاصل 
نشــان دهنده بهبود نســبی ارزش صادرات کشور 
در ســال  ۱۳۹۹ نســبت بــه ســال ۱۴۰۰ حــدود 
۳۹ درصد اســت که بخشــی از این بهبود ناشــی 
افزایش قیمت ها و بخش دیگر ناشی از افزایش 

حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
در نهایــت در بخــش ســوم، وضعیــت ارزی 
کــه  اســت  شــده  گــزارش  و  رصــد  تــورم  نــرخ  و 
چشــم اندازی بــرای آغــاز قــرن جدید بــه صاحبان 

صنایع ارائه خواهد کرد.
گــزارش  در  شــده  انجــام  بررســی های 
کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانــی صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایــران نشــان می دهــد: وضــع رشــد 
بــه  به شــدت   ۱۴۰۱ ســال  در  کشــور  اقتصــادی 
وضعیــت تحریم هــا گــره خــورده و درصورتی کــه 
شــاهد گشــایش خارجــی باشــیم امــکان افزایش 
رشــد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود 
دارد. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه وضــع منفــی 
بخش ساخت وســاز در ســال ۱۴۰۰، وجود منابع 
در دســت دولــت و اجــرای نهضــت ملــی مســکن 
می تواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت 
خارجــی نیــز به طــور خاصــه بــا رفــع تحریم هــا و 
دسترسی به منابع ارزی، به نظر می رسد تجارت 

خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از 
تحریم ها و گسترش بازارهای صادراتی در کاالها 

و خدمات دارای مزیت را دارد.
همچنین برآوردها حاکی از این است که در 
بــازار ارز نیــز با عنایت به اثرگذاری منفی کاهش 
نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی رسد دولت 
به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش 
نــرخ ارز بــه کمتــر از رقمــی کــه بودجــه ۱۴۰۱ بــر 
اساس آن بسته شده )۲۳ هزار تومان برای دالر 
ETS( بســیار دور از انتظار اســت. در این شــرایط 
به نظر می رســد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ 
ارز اســمی باشــد و بنابرایــن انتظــار بر این اســت 
کــه نــرخ ارز اســمی دســتکم تــا پایان ســال ۱۴۰۱ 

تغییرات چشمگیری نداشته باشد.

آزادســازی  ماننــد  مــواردی   ۱۴۰۱ ســال  در 
فشــار  اساســی،  کاالهــای  قیمــت  احتمالــی 
صنایــع  نــرخ  افزایــش  یــا  و  جهانــی  قیمت هــای 
خدماتــی پــس از عبــور از دوره کرونــا و بهبــود 
قدرت خرید طبقه متوسط می تواند موجب کمی 
فاصلــه از الگــوی بلندمدت تورم در کشــور باشــد 
و باقــی مانــدن در محــدوده ۳۰ درصــد شــود کــه 
به نوعی همان تورم انباشــت شــده ســالیان قبل 
اســت؛ امــا مســیر و چرخــه اقتصــادی کشــور کــه 
همبســتگی باالیــی بــا نرخ نفت دارد نشــانگر آن 
اســت که در صورت رفع تحریم ها کشــور در افق 
میان مــدت و بلندمــدت به الگوی تــورم بلندمدت 
خــود در محــدوده ۲۰ درصد و حتــی کمتر نزدیک 

خواهد شد.

۸ هــزار میلیارد تومان تســهیات بانکی از محل 
طرح مردمی ســازی و اصــاح یارانه ها تاکنون به 
دامداری ها و واحدهای مرغداری کشور پرداخت 

شده است.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، مدیــر 
کل دفتــر طیــور معاونــت امــور تولیــدات دامــی 
ایــن مطلــب افــزود: امســال از محــل  بــا اعــام 
طــرح مردمی ســازی و اصــاح یارانه هــا، ۲۰ هــزار 
میلیــارد تومان تســهیات بانکی بــرای دامداران و 
واحدهــای مرغــداری اختصــاص داده شــده که از 
ایــن مبلــغ تاکنــون تولیدکننــدگان مبلــغ حدود ۸ 

هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.
بــا  تســهیات  ایــن  گفــت:  امینــی  امیــد 
بــه ظرفیــت و  بــا توجــه  کارمزدهــای مختلــف و 
شــرایط تولیــد ۱۰ درصــد، ۱۲ درصــد و ۱۶ درصــد 
در اختیــار دامــداران و واحدهــای مرغــداری قــرار 

گرفت.
وی درباره وضع زنجیره ارزش گوشــت مرغ 
نیــز اظهــار کــرد: امســال پیش بینــی می کنیــم بــا 
رفــع موانــع تولیــد، ســهم زنجیــره ارزش در تولید 

گوشت مرغ کشور به باالی ۲۰ درصد برسد.
امینــی خاطــر نشــان کــرد کــه ســهم زنجیره 
ســال  در  کشــور  مــرغ  گوشــت  تولیــد  از  ارزش 

گذشته ۱۸ درصد بوده است.
وی ادامــه داد: بــر اســاس تفاهمــی کــه بــا 
انجمــن شــرکت های هــای زنجیره ارزش گوشــت 
مــرغ صــورت گرفتــه، هدف گذاری شــده ظرف دو 

سال آینده سهم تولید از این ناحیه به ۳۰ تا ۴۰ 
درصد کل تولید گوشت مرغ کشور برسد.

40 درصد تولید در دامنه مرغ سایز
مدیــر کل دفتر طیور معاونت امور تولیدات 
دامــی در مــورد مرغ ســایز گفت: ســاالنه به طور 
میانگین نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید گوشت 

مرغ در دامنه سایز صورت می گیرد.
وی بــا اشــاره ایــن کــه تولیــد مــرغ ســایز از 
دامــی  تولیــدات  امــور  معاونــت  سیاســت های 
اســت، تصریــح کــرد: در راســتای اجرایــی شــدن 
تولید مرغ ســایز در کشــور یکی از برنامه های ما 

فرهنگ سازی در حوزه تولید و مصرف است.
امینــی در همیــن حــال اذعــان کــرد: تولیــد 
مــرغ ســایز دســتوری نیســت بلکــه تولیدکننده و 
مصرف کننــده بایــد روی یــک ســایز تفاهــم کنند، 
زیــرا تولیــد محصــول بایــد بــاب میــل و ســلیقه 

مصرف کننده باشد.
وی وزن مــرغ ســایز در کشــور را بیــن یــک 
کیلــو ۲۰۰ گــرم تــا یــک کیلــو ۸۰۰ گــرم در فــاز 
نخســت اجــرای ایــن طــرح عنــوان کــرد و گفــت: 
معموال بهترین سایز مرغ در کشورهایی همچون 
ایــران، یــک کیلــو و ۲۰۰ گــرم تــا یک کیلــو و ۵۰۰ 

گرم است.
مزیت هــای  از  یکــی  داد:  ادامــه  امینــی 
مردمی ســازی و اصــاح یارانه هــا ایــن اســت کــه 
و  می کنــد  کمــک  ســایز  مــرغ  طــرح  اجــرای  بــه 

تولیدکننده ترجیح می دهد با وزن مناسب تولید 
خود را انجام دهد.

ســایز  مــرغ  تولیــد  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
در  صرفه جویــی  و  بهــره وری  افزایــش  موجــب 
مصــرف دان می شــود، اظهــار کرد: اگــر با اجرای 
ایــن طــرح، ضریــب تبدیــل دان به گوشــت مرغ 
زنــده از ۱.۹ تــا ۲ در کشــور بــه عدد ۱.۸ کاهش 
یابــد، ظرف یک ســال منجر به حدود ۵۰۰ هزار 
تن صرفه جویی در مصرف دان می شــود که رقم 

نســبتا بزرگی است.

زیان 3 هزار میلیارد تومانی 
مرغداران

از ســوی دیگر دبیــر انجمن صنفی تولیدکنندگان 
جوجــه یک روزه می گوید در هفته های گذشــته با 
کاهــش تقاضــای جامعه برای خرید مرغ، فعاالن 
بــا ضــرر و زیــان گســترده مواجــه  ایــن صنعــت 

شده اند.
در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان تهران، فعاالن اقتصادی بخشی 
سیاســت  اجــرای  از  پــس  خــود  دیدگاه هــای  از 
دولــت بــرای اصــاح ارز ۴۲۰۰ تومانــی را مطــرح 
صنفــی  انجمــن  دبیــر  جلســه،  ایــن  در  کردنــد. 
تولیدکننــدگان جوجــه یک روزه، به تشــریح وضع 
ایــن صنعــت پرداخــت و با اشــاره به اجــرای طرح 
اصــاح توزیــع عادالنــه یارانه هــا و تغییــر نرخ ارز 

ترجیحــی بــه نیمایــی، از زیــان ســه هــزار میلیارد 
تومانــی واحدهــای پــرورش مــرغ گوشــتی پس از 
اجرای این طرح و تغییر نرخ ارز، خبر داد و اعام 
کــرد کــه تولیدکننــدگان این بخــش، دیگر تمایلی 

به جوجه ریزی ندارند.
محمدرضــا صدیق پــور با اشــاره بــه عضویت 
نزدیک به ۶۰۰ تولیدکننده در این انجمن و تولید 
ســاالنه حدود ۱.۵ میلیــارد قطعه جوجه یک روزه 
گوشتی در کشور، گفت: پس از به اجرا درآمدن 
طــرح دولــت برای اصــاح نظام توزیــع یارانه ها و 
حــذف ارز ترجیحــی، قیمــت نهــاده ذرت از ۱۹۰۰ 
تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم بــه ۱۱ هــزار و ۳۰۰ 
تومــان و کنجالــه ســویا از ۳۴۰۰ تومــان بــه ۱۶ 
هــزار و ۳۰۰ تومــان افزایــش یافت کــه در نتیجه 
آن، قیمــت مــرغ زنده به حدود ۴۲ هزار تومان و 
قیمــت جوجه یــک روزه در آنالیــز قیمت مرغ، ۱۲ 

هزار تومان محاسبه شد.
وی سپس به نرسیدن قیمت مرغ زنده در 
بــازار به نرخ مصوب، بــه دلیل آنچه که کاهش 
قــدرت خرید مصرف کننده دانســت، اشــاره کرد 
عرضــه  بــرای  دولــت  مصــوب  قیمــت  افــزود:  و 
گوشــت مــرغ در بــازار حــدود ۶۰ هــزار تومــان 
تعیین شد در حالی که به دنبال کاهش قدرت 
خریــد مــردم، در ایــن بخش بــا ۳۰ تا ۴۰ درصد 
کاهش تقاضا مواجه شدیم و این در حالی بود 
که به واســطه واردات بی رویه گوشــت مرغ طی 
نیمه دوم ســال گذشــته، مــازاد تولیــد داخل نیز 

مزید بر علت شــد تا قیمت عرضه مرغ زنده در 
بــازار طــی ماه هــای اخیــر، حتــی به نــرخ مصوب 

نیز نرسد.
بــه گفته صدیق پــور، به دنبال ایــن اتفاقات 
واحدهای پرورش مرغ گوشتی برای جلوگیری از 
معــدوم شــدن جوجه هــای یک روزه، طی ســه ماه 
گذشــته اقــدام بــه توزیــع رایــگان جوجــه تولیدی 
در روســتاها کردند و بخشــی از آن نیز به قیمت 
هــر قطعــه جوجه یــک روزه به نرخ ۲ هزار تومان 
بــه فــروش رســاندند کــه با ضــرر و زیــان ۱۰ هزار 
تومانــی بــه ازای هــر قطعه تولیــدی، ضرر ۳ هزار 
میلیارد تومانــی متوجه تولیدکنندگان این بخش 

شده است.
وی ســپس بــا ایــن توضیح کــه تولید جوجه 
یــک روزه از ماهانــه حــدود ۱۲۰ میلیــون قطعــه، 
تیرمــاه  طــی  قطعــه  میلیــون   ۹۰ از  کمتــر  بــه 
انجمــن صنفــی  امســال رســیده اســت، راهــکار 
تولیدکننــدگان جوجه یک روزه بــرای برون رفت از 
این وضعیت، تخصیص کاالبرگ یا کارت پروتئین 
برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان عنوان 
کــرد و در عیــن حــال، از درخواســت ایــن انجمــن 
برای اجازه تعدیل تولید جوجه یک روزه متناسب 

با کاهش مصرف گوشت مرغ، خبر داد.
صدیق پــور همچنیــن آزادســازی صــادرات جوجــه 
یــک روزه و تخم مــرغ نطفــه دار و نیــز جلوگیری از 
واردات گوشــت مــرغ را از جملــه درخواســت های 

تولیدکنندگان این بخش عنوان کرد.

صادرات صنایع کشــور به ۲55 هزار تن رســیده 
اســت کــه میزان صادرات صنایع کشــور نســبت 
به سال گذشته متوسط 10 درصد رشد را تجربه 

کرده است.
رکوردهــای پیاپــی صنایــع کشــور در بخــش 
تولیــد، خبــر از شــرایط خوب تامیــن انرژی در تیر 

سال جاری می دهد.
بر اساس به روزترین آمار رسیده از سازمان 
توســعه تجــارت، صادرات صنایع کشــور به ۲۵۵ 
هــزار تــن رســیده اســت، ایــن در حالی اســت که 
میــزان صــادرات صنایــع در مــدت مشــابه ســال 
گذشــته ۲۳۳ هــزار تــن بــود. بــر این مبنــا میزان 
صادرات صنایع کشــور ۱۰ درصد نســبت به ســال 

گذشته متوسط ۱۰ رشد را تجربه کرده است.
ایــن مســئله در شــرایطی رخ می دهــد کــه 
میزان برق فروخته شــده به صنایع بزرگ کشــور 
در تیرماه ۱۴۰۰ نســبت به ســال گذشته رشد ۱۳ 
درصــدی را بــه ثبت رســاند. با توجه بــه آمار ذکر 
شــده، تامیــن برق صنایع در ســال جاری نســبت 
به ســال گذشــته شــرایط بهتری را تجربه کرده و 

همین مســئله در مثبت شــدن وزن صــادرات اثر 
مستقیم داشته است.

9۲ درصد صنایع کشور یک ثانیه 
محدودیت برق نداشتند

 بر اســاس آمار به دســت آمده از واحدهای 
صنعتــی ثبــت شــده در وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت، ۶۳۰ هزار صنعت فعال در کشــور وجود 

دارد.
بــر ایــن اســاس از کل تعــداد صنایــع بــزرگ 
و کوچــک ثبــت شــده از یــک واحــد ســاخت قطع 
اتوموبیــل یــا یــک واحد تراشــکاری کوچک در یک 
مغــازه گرفتــه تــا یــک واحــد بــزرگ تولیــد فــوالد 
در کشــور، ۵۸۰ هــزار واحــد اساســا بــدون هیــچ 
محدودیتی در دوران فصل گرم نســبت به تولید 
خــود ادامــه می دهند. به معنــای دیگر ۹۲ درصد 
از واحدهــای صنعتــی کشــور در دوران فصل گرم 

بدون هیچ برنامه مدیریت مصرفی نداشته اند.
در همیــن رابطــه، آیت اله غفاری، یک فعال 

صنعتی در حوزه وســایل سرمایشــی در گفت وگو 
بــا فــارس گفــت:» تابســتان امســال تا امــروز که 
۲۷ مــرداد اســت،  قطعی برق نداشــته ایم و حتی 
از میزان دیماند مصرفی خود هم بیشــتر مصرف 
کردیم و مشمول افزایش تعرفه شدیم، اما کار و 

تولید متوقف نشد.«
ایــن فعال صنعتی تاکید کرد:» امســال هم 
طبق روال همه سال های قبل، تصور قطعی برق 
مکــرر داشــتیم، حتــی بــه اغلــب مشــتریان اعام 
کردیم، حدود ۲ ماه نیمه تعطیل هستیم و کمتر 
سفارش گرفتیم، اما  ۱۵ روز که از خرداد گذشت 
و ســپس به  ابتدای تیر که رســیدیم، متوجه عدم 
قطعــی بــرق شــدیم و ایــن بــرای فعــاالن صنعتی 

خوشایند بود. «

کاهش ۸3 درصدی مدیریت 
مصرف برق صنایع

عــاوه بــر واحدهــای خــرد صنعتــی کشــور، 
از ۸ درصــد صنایــع دیگــر کــه برنامــه مدیریــت 

مصــرف برق دارند، ۴۹ هــزار ۵۵۸ واحد صنعتی 
در شــهرک های صنعتــی کشــور قــرار دارنــد. ایــن 
واحدهــای صنعتــی ســال گذشــته در بــازه زمانــی 
اوج بــار بــه صــورت روزانه از ســاعت ۱۱ ظهر تا ۹ 
شــب بــه مــدت ۱۰ ســاعت بــا محدودیــت مصرف 
بــرق مواجــه بودند و عما تولید آن ها در ۳ ماهه 
اوج بار ســال گذشــته با محدودیــت جدی مواجه 
شــده بــود. بــر ایــن مبنــا در ســال جــاری میــزان 
محدودیــت ارائــه شــده به این صنایــع ۸۳ درصد 

نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.
مصطفی رجبی مشــهدی، سخنگوی صنعت 
بــرق بــا اشــاره بــه برنامــه مدیریــت مصــرف بــرق 
گفــت:»  شــهرک های صنعتــی  در  واقــع  صنایــع 
واقــع در  بــرق صنایــع  میــزان مدیریــت مصــرف 
شــهرک صنعتی در ســال جاری به ۱۲ ســاعت در 
هفتــه کاهــش یافتــه کــه مطابــق برنامــه از قبــل 

تعیین شده اعمال می شود.«
ولی پــور  مصطفــی  ســید  رابطــه،  ایــن  در 
بــه عنــوان یــک تولیدکننــده در شــهرک صنعتــی 
شــمس آباد ضمــن اشــاره بــه نتایج برنامــه وزارت 

نیــرو بــرای مدیریــت مصــرف بــرق صنایــع کشــور 
گفــت:» اگــر بــا همیــن رونــد و بــدون خاموشــی 
کنــم  ادعــا  می توانــم  کنیــم،  غیرمترقبــه حرکــت 
حداقــل در واحــد صنعتــی بنده کــه اتفاقا به برق 
از  ناشــی  منفــی  آثــار  دارد،  وابســتگی شــدیدی 
محدودیت تامین انرژی به صفر رسیده است.«

برق صنایع و بخش خانگی 
چگونه تامین شد

بــا توجــه بــه آمــار ارائه شــده شــرایط تامین 
بــرق صنایــع کشــور در ســال جــاری بهتر از ســال 
گذشــته شــده و دلیــل این مســاله بــه افزایش ۶ 
هــزار مگاواتــی ظرفیــت تولیــد بــرق و همچنیــن 
صرفه جویی ۳۰ درصدی ادارات دولتی در مصرف 

برق باز می گردد.
بــر ایــن مبنــا، دولــت در ســال ۱۴۰۱ به خود 
سخت گرفت تا مردم و صنایع کشور از خاموشی 
رنــج نبــرده و چــرخ تولیــد نیــز با ســرعت در مدار 

قرار گیرد.

برگزارکننــدگان نمایشــگاه خودروی ژنــو که قرار 
بــود در مــاه فوریــه برگــزار شــود، اعــام کردنــد 
کــه ایــن نمایشــگاه بــرای چهارمین ســال متوالی 
لغــو شــده اســت. آنهــا گفتنــد که به جــای آن بر 
نمایشــگاه بین المللــی خــودرو ژنــو قطر کــه قرار 
اســت اواخر ســال ۲0۲3 در دوحه برگزار شود، 

تمرکز خواهند کرد.
بــه گــزارش ایســنا، کمیتــه دائــم نمایشــگاه 
بین المللــی خودرو ژنو )GIMS(در بیانیه ای اعام 
کــرد توجــه به عــدم قطعیت در اقتصــاد جهانی و 
ژئوپلیتیــک و همچنیــن خطرات مربوط به شــیوع 
همه گیری، برگزارکنندگان تصمیم گرفته اند تا به 

طــور انحصــاری بــر برنامه ریــزی رویــداد دوحه در 
سال ۲۰۲۳ تمرکز کنند.

بــه گفتــه برگزارکنندگان، نمایشــگاه خودرو 
نوامبــر در دوحــه قطــر کــه ابتدا به عنــوان مکمل 
رویــداد ژنــو برنامه ریــزی شــده بــود، اکنــون تنهــا 
نمایشــگاه GIMS در ســال ۲۰۲۳ خواهــد بــود. 

ســازمان دهنــدگان گفتنــد کــه قرار اســت هر دو 
سال یکبار برگزار شود.

بر اســاس گزارش رویترز، نمایشگاه خودرو 
در ژنــو بــه طور معمول یک رویداد ســاالنه اســت 
امــا در طــول ســه ســال گذشــته به دلیــل بیماری 

همه گیر لغو شده است.

رشد 10 درصدی صادرات صنعت کشور

پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیات به دامداران و مرغداران

نمایشگاه خودرو ژنو 
برای چهارمین سال 

متوالی لغو شد

 اقتصاد ایران
در انتظار احیای برجام
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برنامه ای برای واردات آب 
نداریم

وزیــرنیــروتاکیــدکــردکههیــچبرنامهایبــرایواردات
آبنداریــمودرحــوزهدیپلماســیآبدرمــورداجرای
طرحهایمشــترکآبی،توســعهصادراتخدماتفنی
ومهندســیوحــقآبههــابــاکشــورهایدیگــردرحــال

مذاکرههستیم.
علی اکبر محرابیان در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکــه مذاکــرات تاکنون پیشــرفت خوبی داشــته اســت، 
اظهار کرد: برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و حق 

آبه ها به نقاط خوبی دست یافته ایم.
انــرژی جــزو  افــزود: تقویــت دیپلماســی آب و  او 
اولویت های سیاست خارجی دولت سیزدهم است  و از 
ابتدای روی کار آمدن دولت مردمی با تاکیدهای رییس 

جمهوری این موضوع با جدیت دنبال می شود.
او دربــاره برنامه وزارت نیرو برای اجرای پروژه های 
بــرق  آب،  حوزه هــای  در  پروژه هــا  گفــت:  تمــام  نیمــه 
و آبفــا اولویت بنــدی شــده اســت؛ بــه طــوری کــه ٢٣٠ 
پــروژه اولویــت دار در حــوزه آب و آبفا و حدود ٥٠ پروژه 
اولویــت دار نیــز تنها در بخش نیروگاهی در دســتور کار 
داریــم و معــادل همیــن عــدد نیــز در خطــوط انتقــال و 

پست و شبکه مورد توجه است.

تایید الیحه مربوط به تامین 
مالی تحویل مواد اولیه قیر 

به دستگاه های اجرایی
سخنگویشوراینگهبانازتغییرسازوکارتامینمالی
تحویلمواداولیهقیربهدستگاههایاجراییخبرداد.
بــه گــزارش ایســنا، هادی طحــان نظیــف در توییتر 
ز»تبصــره  بنــد«  اصــاح  دوفوریتــی  »الیحــه  نوشــت: 
)۱( قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور« در خصــوص 
تغییــر ســازوکار تامیــن مالــی تحویــل مواد اولیــه قیر به 
دســتگاه های اجرایــی موضــوع ایــن قانــون، در جلســه 
شــورای نگهبان بررســی و مغایر شــرع و قانون اساســی 

شناخته نشد.

 افزایش تولید نفت ایران
از خلیج فارس

حلقــه ۱۰ حفــاری اتمــام از DCI شــرکت مدیرعامــل
چــاهمیــدانســیریخبــردادواعــامکــردکهبــاتولید
قرارگرفتندهمینچاهپروژهســیریدرسکوینصر۶
ایــنپــروژهتکمیــلشــدوتولیــدنفــتازخلیــجفارس

افزایشیافت.
بــه گزارش پتروایران، حمیدرضــا ثقفی اظهار کرد: 
حفاری ۱۰ حلقه چاه میدان سیری در سکوهای نصر۵، 
نصر۶، ایام۱ و ایام۳ با کوشــش و تاش شــبانه روزی 
تیــم پــروژه ســیری، عملیــات حفــاری و همیاری شــرکت 
نفــت فــات قــاره ایران بــا در تولید قــرار گرفتن دهمین 

چاه آن در سکوی نصر۶ )چاه SIC-F۳( تکمیل شد.
او افزود: اجرای پروژه میادین اســفند و ســیوند با 
توجه به پیچیدگی های زمین شناسی و مشکات عدیده 
حفــاری و عملیاتــی و همچنیــن بــا وجــود پلتفرم هــای 
قدیمــی بســیار ســخت و پیچیــده بــود، بــه طــوری کــه 
طــی  میادیــن  ایــن  ظرفیت هــای  از  کامــل  بهره بــرداری 
سالیان گذشته به دالیل مورد اشاره میسر نشده بود.

مدیرعامــل شــرکت DCI گفــت: شــرکت دیریلینــگ 
پــروژه  پیمانــکار  بــه عنــوان   )DCI( لیمیتــد  اینترنشــنال 
ســیری بنابر با تعهدات ذکر شــده در قرارداد فیمابین با 
شرکت نفت فات قاره ایران به عنوان کارفرما، با برنامه 
ریزی و تحلیل ریسک ها و با به کارگیری ۲ دستگاه دکل 
حفاری ملکی DCI ،۱-DCI-۲ و یک دســتگاه دکل حفاری 
اســتیجاری WT-۲ و بــا اتــکا بــه دانش و تــوان مدیریتی، 
کادر مهندســی و عملیــات حفــاری و همچنیــن اســتفاده 
حداکثــری از تــوان شــرکت های داخلــی به منظــور تامین 

کاال و خدمات فنی، اقدام به اجرای پروژه سیری کرد.
ثقفــی ادامه داد: هم اکنون با تکمیل دهمین چاه 
از میــدان ســیوند بــا درصد فیزیکی بیــش از ۹۰ درصد، 
تعهــد ۱۰۰ درصــدی تولیــد و تزریق را )بــا در نظر گرفتن 
اضافه کاری های انجام شــده( تنها با در اختیار داشــتن 

حدود ۴۰ درصد منابع مالی محقق شده است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــرفرهنــگوارشــاداســامیبــاارائــه
توضیحاتــیدربــارهجزئیــاتپرداخــتوامخرید
کاالازطریــقکارتاعتبــاریویــژهخبرنــگاران،
ازرایزنــیبــرایواگــذاری۱۴هــزارمســکنویــژه

خبرنگارانخبرداد.
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  گــزارش  بــه 
اطاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
بــه فعالیــت  اشــاره  بــا  اســماعیلی  محمدمهــدی 
حدود ۱۷ هزار فعال رســانه ای در کشــور و تاش 

دولت برای بهره مندی آنان از زیرساخت های الزم 
فعالیــت حرفــه ای گفــت: تاکنــون بســته اینترنت 
هدیــه روز خبرنــگار بــرای ۱۲ هزار نفــر تخصیص 
یافتــه و ســایر خبرنگارانــی کــه تاکنــون مشــمول 
دریافــت این بســته اینترنت نشــده اند بــا تکمیل 

مدارک می توانند از این فرصت بهره مند شوند.
در حاشــیه ســفر به استان گلستان، افزود: 
همچنین عضویت اختیاری در سامانه رسانه های 
کشــور بــه منظــور تســهیل امــور حمایتــی چــون 

اعطای اینترنت، هنرکارت، وام، تســهیات، بیمه 
تامیــن اجتماعــی و بیمــه تکمیلــی انجــام خواهــد 

شد.
او بــه حمایــت وزارت صمــت از خبرنــگاران 
اشــاره کــرد و گفــت: پرداخــت وام خریــد کاال از 
طریق کارت اعتباری یکی از این حمایت ها است 
که در آن تســهیات با نرخ ســود ۱۸ درصد و پنج 
درصــد تخفیــف قیمــت کاال بــه همــه خبرنــگاران 

تعلق خواهد گرفت.

حجــمآبورودیبهســدهایکشــورازابتدای
ســالآبــیجــاری)مهــر۱۴۰۰(تــا۲۰مــردادبــا
رشــد۵درصــدیدرمقایســهبــامــدتمشــابه

پارسالروبهروشدهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، ســال آبــی جــاری )مهــر 
۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱( گرچه از نظر میزان 
بارش ها یکی از خشکســال ترین ســال های آبی 
بــه شــمار مــی رود؛ اما بــروز پدیده مونســان در 
طی هفته های اخیر سبب افزایش اندک میزان 
ورودی آب بــه ســدهای کشــور و بهبــود بیــان 

روان آب شد.
جدیدترین گزارش شــرکت مدیریت منابع 
آب ایران هم بیانگر آن اســت که میزان ورودی 
آب بــه ســدهای کشــور در ســال آبــی جــاری بــا 

رشد ۵ درصدی همراه شده است.
به این ترتیب که در حالی از ابتدای ســال 

آبــی جــاری )ابتــدای مهر۱۴۰۰( تــا روز ۲۰ مرداد 
میزان ورودی آب به سدهای کشور ۲۹ میلیارد 
و ۷۰ میلیــون متــر مکعــب شــده اســت کــه این 
رقم در ســال آبی پارســال )ابتــدای مهر۱۳۹۹ تا 
آخــر شــهریور۱۴۰۰( ۲۸ میلیــارد و ۲۰ میلیــون 
متــر مکعــب بــوده که رشــد ۵ درصدی را نشــان 

می دهد.
کاهش۱۹درصدیخروجیآبازسدهای

کشورباهدفتنظیمآبموردنیاز
میزان حجم خروجی آب از سدهای کشور 
در ســال آبــی پارســال )ابتــدای مهــر ۱۳۹۹ تــا 
آخــر شــهریور ۱۴۰۰( ۳۳ میلیــارد و ۱۹ میلیــون 
از دالیلــی  امــر یکــی  ایــن  بــود کــه  مترمکعــب 
بروز خاموشــی های گســترده برقی در تابســتان 
پارســال بــود امــا امســال بــا اقدام هــای به موقع 
دولــت ســیزدهم میــزان خروجــی آب از ســدها 

کاهش داده شد.

براین اســاس از ابتــدای ســال آبــی جــاری 
تنهــا   ۱۴۰۱ مــرداد   ۲۰ تــا   )۱۴۰۰ مهــر  )ابتــدای 

از  آب  مترمکعــب  میلیــون   ۸۷ و  میلیــارد   ۲۶
ســدهای خروجــی داده شــد تــا عاوه بــر تأمین 

آب موردنیاز بخش های مختلف آب برای تأمین 
برق هم در سدها موجود باشد.

کاهش۲درصدیحجمآبموجوددرسدها
درمقایسهباپارسال

در ایــن  حال حجم آب موجود در ســدهای 
کشــور در ســال آبی جاری نســبت به پارسال با 

کاهش ۲ درصدی روبه رو شده است.
از  حجــم آب موجــود در ســدهای کشــور 
ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ مرداد در حالی به 
رقم ۲۱ میلیارد و ۹۸ میلیون متر مکعب رسیده 
کــه ایــن رقم در ســال آبی پارســال )ابتدای مهر 
۱۳۹۹ تــا آخر شــهریور ۱۴۰۰( ۲۲ میلیارد و ۳۲ 
میلیــون مترمکعــب بوده که کاهــش ۲ درصدی 

را نشان می دهد.
درصــد پرشــدگی ســدهای کشــور در ســال 
آبــی جــاری هم تــا ۲۰ مرداد ۴۵ درصــد گزارش 

شده است.

معــاونســازمانراهــداریبــابیــاناینکــهتعریــف
پلیــسراهازنقــاطحادثهخیــزبراســاسمصوبــه
کمیسیونایمنیراههانیست،خاطرنشانکردکه
۱۵۰۰نقطهحادثهخیزدرراههایبرونشــهریدر
ســال۹۵شناســاییولیســتشــدکــه۵۰۰نقطه
حادثهخیــزرااصــاحکردیــموبــهتاییــدپلیسراه
هــمرســید.حــدود۲۵۰نقطــهحادثهخیــزازآن

لیستهمدرحالاصاحاست.
رضــا اکبــری در گفت وگــو بــا ایلنــا ادامــه داد: 
طبــق گزارشــی کــه بــه دســتگاه های متعــدد ارائــه 
نقطــه   ۵۰۰ متوســط  طــور  بــه  ســاالنه  می دهیــم 
حادثه خیز را اصاح می کنیم و با پلیس هم صورت 

جلسه می شود به این معنا که پلیس راه نمی تواند 
مدعی شــود که در ســال های گذشــته هیچ اقدامی 
برای اصاح رفع نقاط حادثه خیز انجام نشده است. 
او دربــاره اظهــارات اخیــر رییس پلیــس راهور 
مبنــی بــر اینکــه از ســال ۸۳ تــا ۹۸ تعــداد نقــاط 
حادثه خیــز ۵ هــزار و ۲۰۰ نقطه بوده و کم نشــده، 
گفــت: اطــاق کلمــه حادثــه خیــز بــه یــک نقطــه یــا 
ایجــاد این کلمــه در ادبیات فنی وزارت راه به دلیل 
بهینه کردن بودجه هایی است که برای ایمنی کردن 
جاده ها مصرف می شود. برای اینکه در شبکه راه ها 
بودجــه بــه صورت بهینــه مصرف شــود، قاعدتا باید 
نقاطــی تعییــن شــود کــه تصادفــات متعــدد در آن 

نقاط رخ می دهد.
معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
نقــاط حادثه خیــز سیاســت  ادامــه داد: شناســایی 
درستی است که از گذشته به اجرا می رسد و تمام 
دنیــا ایــن سیاســت را دنبــال می کنــد و حتــی تمــام 
نقــاط حادثه خیــز شناســایی شــده را برطــرف کنیــم 
بــاز هــم در شــبکه راه های کشــور به دالیــل متعدد 
تصادفــات اتفــاق می افتــد. دو علــت اصلــی کــه در 
تصادفــات نقــش دارنــد، ســرعت و تداخــل وســایل 
نقلیه اســت. بنابراین هر عاملی که در جاده باعث 
تداخــل وســایل نقلیــه می شــود ماننــد تقاطع هــا یا 
تغییــر ســرعت در نقاطــی ماننــد قوس هــا و پیچ هــا 
مســتعد ایجــاد تصادفات هســتند و از این نقاط به 
وفور شاید چیزی حدود ۱۰۰ هزار نقطه وجود دارد. 
بــا ســاخت راه هــای جدیــد ایــن نقــاط حادثه خیز در 
حــال ایجــاد هســتند. بــه همیــن دالیل اگر لیســتی 
کــه از نقــاط حادثه خیز تهیه شــده و به تایید پلیس 
راه هم رســیده، برطرف شوند باز هم  شاهد وقوع 

تصادفات خواهیم بود.
اکبــری بــا بیان اینکــه تصور اینکــه روزی نقاط 
حادثه خیز به پایان می رسند و تمام می شود بسیار 
سخت است، گفت: اینکه پلیس راه اعام کرده ۵ 
هــزار و ۲۰۰ نقطــه حادثه خیز از ســال های گذشــته 
وجــود داشــته و امــروز هــم همیــن تعــداد نقطــه 
حادثه خیــز وجــود دارد، را رد نمی کنیــم امــا تاییــد 

هــم نمی کنیم چراکــه نقطه حادثه خیــز یک تعریف 
اســتانداردی دارد و طبــق مصوبــه کمیســیون ایمنی 
راه هــا لیســتی از نقــاط حادثه خیــز تهیــه می شــود و 
همان لیســت برای پروژه های رفــع نقاط حادثه خیز 

مبنا می گیرد.
او افزود: طبق گزارشی که دستگاه های متعدد 
ارایــه می دهیــم ســاالنه به طور متوســط ۵۰۰ نقطه 
حادثه خیز را اصاح می کنیم و با پلیس هم صورت 
جلسه می شود به این معنا که پلیس راه نمی تواند 
مدعی شــود که در ســال های گذشــته هیچ اقدامی 
برای اصاح رفع نقاط حادثه خیز انجام نشده است.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: از آنجایــی کــه 
بیــش از ۳ ســال از مــدت زمــان تهیــه آن لیســت 
کمیســیون  دســتورالعمل  طبــق  اســت،  گذشــته 
ایمنــی راه هــا یــک بار دیگــر باید نقــاط حادثه خیز را 
شناســایی کنیم و باید آمار تصادفات در ســه ســال 
گذشــته لحــاظ شــود تــا لیســت نقــاط حادثه خیز را 
بتوان بازنگری کرد. این اقدامات در ۴ ماه گذشــته 
انجــام شــده و هفتــه گذشــته در این بــاره با پلیس 
راه جلســه ای برگــزار شــد حــدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ نقطه 
به عنوان نقاط حادثه خیز جدید شناسایی می شود.
معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
با بیان اینکه همچنین نقاط قبلی که در ســه ســال 
گذشــته تصادفات در آن به حد نصاب نرســیده، از 
دســتور کار ســازمان راهداری خارج می شود، اظهار 

و  راه  وزارت  و  راهــداری  برنامــه ســازمان  داشــت: 
شهرســازی این اســت که ساالنه ۵۰۰ تا ۶۰۰ نقطه 
حادثه خیــز را اصــاح و برطــرف کند. دســتور رییس 
جمهــوری هــم این بود که برای این نقاط حادثه خیز 
جدیــد بــا حــدود ۶۰۰ نقطــه حادثه خیــز کــه اصــاح 
آنها نیمه تمام باقی مانده تامین مالی ویژه صورت 
بگیــرد کــه تا پایان ســال ۱۴۰۲ تمام این هزار نقطه 

حادثه خیز را اصاح کنیم.
اکبری افزود: البته در سال ۱۴۰۲ باید یک بار 
دیگــر تصادفات شــبکه جــاده ای را مورد تحلیل قرار 
دهیــم و این سلســله همچنان ادامه دارد و تصورم 
از دیــدگاه پلیــس راه بــا توجه بــه مصاحبه هایی که 
انجــام می دهنــد این اســت کــه نقاطی که مســتعد 
ایجــاد تصادفات هســتند یا اینکــه تصادفات موردی 
در آن نقاط رخ داده را هم به عنوان نقاط پرتصادف 
اعام می کنند که تعداد این نقاط در کشــور شــاید 
حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نقطه باشد. کمیسیون ایمنی 
راه هــا بایــد ایــن موضوع را مورد بررســی قــرار دهد 
کــه آیــا ایــن نقــاط را هــم می تــوان بــه عنــوان نقاط 
حادثه خیز حســاب کرد یا اینکه شناســایی براساس 

دستورالعمل مصوب باید مورد ماک قرار بگیرد.
او درباره تعریف استاندارد از نقاط  حادثه خیز 
گفت: اگر تصادفات در محدوده ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری 
شبکه راهی تکرار شود به این شکل که حداقل دو 
تصادف فوتی و حداقل ۳ تصادف جرحی یا حداقل 

دو تصادف جرحی و یک تصادف فوتی در طول سه 
ســال رخ دهــد، این نقطــه کاندیــدای معرفی نقطه 
حادثه خیــز خواهــد بــود. ایــن نقاط در شــبکه راهی 
تجمیــع شــده و بین این نقاط، نقاطــی که باالترین 
قــرار  اولویــت  در  و  انتخــاب  داشــته  را  تصادفــات 
می دهنــد. ایــن تعداد تصادفات در ســه ســال مورد 
بررســی قرار می گیرد و براساس تکرار تصادفات در 
یک نقطه شــاخصی تعیین می شــود که آن شاخص 
بــه صورت عددی محاســبه و بــر روی نمودار رفته و 
نقاطــی کــه از میانگیــن باالتــر هســتند، در اولویت 
قــرار می گیرنــد. در نهایت نقاطی کــه احتمال تکرار 
تصادفــات در آن باالســت، جــزو  نقــاط حادثه خیــز 
خواهنــد بــود که در محاســبه جدید بــه حدود ۵۵۰ 

نقطه رسیده است.
معــاون ســازمان راهــداری گفــت: شــاید مــد 
نظــر پلیــس ایــن اســت کــه تمــام نقــاط داوطلب را 
بایــد جــزو نقاط حادثه خیز حســاب کنیــم که چنین 
تعریفی اساســا درســت نیست و در دنیا هم چنین 
تعریفــی از نقــاط حادثه خیــز وجــود نــدارد. ادعــای 
پلیــس در ســنوات گذشــته ایــن بــوده که تمــام این 
نقــاط داوطلب هســتند، به نوعی نقطــه حادثه خیز 
محاســبه  ایــن  چنــد  هــر  کــه  می شــوند  محســوب 
می توانــد درســت باشــد امــا بودجه بــی نهایت برای 
اصاح این نقاط نداریم؛ بنابراین باید اولویت بندی 

کنیم.

وزیرکشــورتاکیدکردکهتاشهمهایناســت
کــهظرفیتهایموجودبــرایبازارچههایمرزی
رافعالکنند؛چراکهتاکیددولتبرفعالبودن

آنهاست.
بــه گــزارش مهــر، احمد وحیدی وزیر کشــور 
دیــروز در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه که 
در آســتانه هفته دولت برگزار شــد، در پاســخ به 
ســوالی در رابطــه بــا بازارچه هــای مرزی با اشــاره 
بــه اینکــه این موضــوع به دلیل تعامــل اقتصادی 
بــا کشــورهای همســایه، ظرفیــت مهــم آن بــرای 
معیشــت مردم مناطق مــرزی و کمک به برقراری 
امنیــت در ایــن مناطــق اهمیــت دارد، گفــت: این 
دولت تاش کرد همه بازارچه های مرزی را باز و 
فعال کند و تقریباً همه بازارچه های مرزی امروز 
فعال هستند. تنها فعالیت بازارچه مرزی کوهک 

به دلیل مسائل افغانستان دچار نوسان است.
او تصریــح کرد: در برخی موارد بازارچه های 
مــرزی متناســب با خواســت کشــور مقابــل دچار 
محدودیت هایــی هســتند و ممکــن اســت موقتــاً 
غیرفعال شده باشند. البته به دنبال آن هستیم 
داشــته  تعامــل  و  گفتگــو  مقابــل  بــا کشــورهای 
باشــیم، چــرا کــه ایــن موضوعــات با گفتگــو قابل 

حل شدن هستند.
وزیــر کشــور عنــوان کرد: در تاش هســتیم 
همه ظرفیت های موجود برای بازارچه های مرزی 
را فعــال کنیــم چراکه تاکیــد دولت بر فعال بودن 

آنها است.
وحیــدی در پاســخ بــه ســوالی در رابطــه بــا 
شرایط کولبری عنوان کرد: برای موضوع کولبری 
آئین نامه خوب و مفصلی با کمک وزارت خانه های 
ذی ربط تدوین شده است اما برای این آئین نامه 
بــه یکــی دو مــورد مجــوز نیازمنــد هســتیم کــه بر 
اســاس قوانین موجود، برخی محدودیت ها برای 
أخذ آنها وجود داشــت اما مقرر شــد این مجوزها 

صادر شوند.
شناســایی  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  او 
آنهــا،  بــرای  کارت  صــدور  و  کشــور  کولبــران 
ادامــه داد: بــر اســاس ایــن آئین نامــه کســانی 
نــام کولبــر شــناخته می شــوند، تحــت  بــه  کــه 
عنــوان تجــارت خــرد، فعالیــت می کننــد تــا در 
ســقف مشــخصی واردات و صــادرات کاالهــا را 
از مرزهــا انجــام دهنــد. ایــن ســطح از مبادلــه 
کاال توســط وزارت صمت مشــخص می شــود تا 

آثار ســوئی نداشته باشد.
وزیر کشــور تاکید کرد: در پی ایجاد تشویق 
و تخفیف گمرکی برای آنها هســتیم تا مشــکات 
گمرکی برای آنها ایجاد نشــود. دولت ساماندهی 

ایــن موضــوع اعــم از آنچــه در ســواحل جنوبــی و 
آنچه مرزهای شمالی اتفاق می افتد را در دستور 

کار دارد.

الیحهجامعانتخابات،هر3
انتخاباترادربرمیگیرد

وحیــدی در پاســخ بــه ســوالی در رابطــه بــا 
الیحــه جامــع انتخابــات گفــت: دولــت قبــل برای 
و مجلــس  داشــته  انتخابــات الیحــه ای  موضــوع 
نیــز طرحــی بــرای آن ارائــه کــرده اســت. بنــا بــر 
بررســی ها، الیحــه دولــت نیــاز بــه نقــاط تکمیلی 
دارد و مبنــای ما در این رســیدگی، سیاســت های 
کلــی انتخابــات اســت کــه ایــن الیحه بایــد بر آن 
منطبق باشــد. این مســائل چندین سال است بر 
زمیــن مانده انــد بنابراین یکی از مســائل جدی ما 

تهیه این الیحه است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن الیحــه جامــع هر 
ســه نــوع انتخابــات را در برمی گیــرد، بیــان کــرد: 
تاش ما بر این است که هر سه انتخابات یعنی 
ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان در این الیحه 

تعریف شود.
وزیــر کشــور اضافه کرد: البته ممکن اســت 
از آنجــا کــه انتخابــات مجلس خبرگان بر اســاس 
قانــون اساســی بــر عهــده خــود مجلــس خبــرگان 
اســت در ایــن الیحــه کمرنــگ باشــد امــا بــه طــور 
کلــی در ایــن الیحه هر ســه انتخابات را پوشــش 
می دهیم لذا با پیچیدگی خاصی مواجه هســتیم 
تا بتوانیم سیاســت های کلی اباغی مقام معظم 

رهبری در حوزه انتخابات را اعمال کنیم.
وحیدی گفت: امید است بتوانیم به سرعت 
الیحــه جامــع انتخابــات را آماده کنیــم؛ البته این 

الیحه نهایتاً به کمیسیون های دولت خواهد رفت 
تــا پــس از تصویــب در هیئــت دولــت بــه مجلس 
ارســال شود. این موضوع یکی از اقدامات مداوم 

ما در معاونت سیاسی وزارت کشور است.

تاشمابرایناست
کهحساسیتزیادیدرمرزها

ایجادنشود
او در پاسخ به سوالی مبنی بر درگیری های 
اخیــر مــرزی یادآور شــد: چنــد مورد تیرانــدازی از 
ســوی مرزبانــان طالبان داشــته ایم، ایــن موضوع 
از آن روی اســت کــه مرزبانــان طالبــان در جریان 
مســائل مرزی نیســتند و توجیه نشــده اند. البته 
در تمامی موارد با مرکزیت طالبان تماس گرفتیم 
و موضوعــات حــل و فصــل شــده و بــه جای جدی 

نکشیده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه مسائل مذکور 
حقوقی هســتند و مسیر مشخصی دارند، گفت: 
روش رسیدگی به ابهامات مرزی مشخص است، 
اگر الزم باشــد مقامات سیاســی در سطوح باالتر 
گفتگــو می کننــد و این نکات بــه مقامات طالبانی 

مکرراً یادآوری شده است.
وحیدی ادامه داد: تاش ما بر این است که 
حساســیت زیادی در مرزها ایجاد نشــود و بارها 
ایــن موضــوع بــه مرزبانــان یادآوری شــده اســت. 
امیدواریم که این موارد پس از این تکرار نشوند 
امــا نیروهــای مــرزی مــا بــرای مدیریــت و کنتــرل 

شرایط در مرزها حضور دارند.
بــا  رابطــه  در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
موضع گیری گروه های سیاسی درباره رخدادهای 
در  می خواهنــد  کــه  گروه هایــی  گفــت:  اخیــر 

عرصــه سیاســی کشــور فعالیــت کننــد، بایــد در 
چارچوب هایــی کــه اساســنامه آنهــا بــر آن تاکیــد 
شــده، عمــل کننــد. در ایــن اساســنامه ها حفــظ 
التــزام به ارزش های نظــام و ارزش های جمهوری 

اسامی مسئله مهمی است.
وزیر کشــور تاکید کرد: گروه اندکی هستند 
کــه ایــن ارزش هــا را رعایــت نمی کننــد؛ طبیعــی 
در  می خواهنــد  کــه  سیاســی  گروه هــای  اســت 
چارچــوب نظــام حرکــت کننــد در چنیــن مــواردی 
بایــد مواضــع خود را روشــن کنند تا معلوم شــود 
بنــای آنها بر این اســت که در چارچوب جمهوری 

اسامی باقی بمانند.
وحیــدی بیــان کــرد: البتــه اکثــر گروه هــای 
سیاســی بر این منوال عمل می کنند، اما گروهی 
کــه ناآگاهانه یا خــط گرفته از بیگانگان اظهاراتی 
را بیــان می کننــد کــه بــازی در میــدان دشــمنان 
اســت باید مراقبت کنند که حتی با ســکوت خود 

با اسرائیل و آمریکا همراهی نکنند.
دربــاره  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  او 
مشــخص کــردن خطوط مــرزی، گفت: ســتاد کل 
نیروهای مســلح موظف شده است طرح انسداد 
کامــل مــرزی را تهیــه کنــد. بعضی ابهامــات که از 
طرف ســایرین ممکن اســت در لبه مرزی کشــور 

وجود داشته باشد، پیگیری می شود.
وزیر کشــور عنوان کرد: ممکن اســت گاهی 
خط مرزی با دیوار فاصله داشته باشد و همه جا 
الزم نیســت فنــس مــرزی روی نقطــه مرز باشــد. 
بعضی تصور می کنند که دیوار کشــیده شــده به 
عنوان مرز محسوب می شود، این اشتباهات غیر 
قابل قبول اســت. اما با این وجود اگر الزم باشــد 
 در برنامــه انســداد مــرزی بــار دیگــر ایــن موضوع

مد نظر قرار خواهد گرفت.

رایزنیبرایواگذاری۱۴هزارواحد
مسکونیبهخبرنگاران

باتاییدپلیسراه،یکسومنقاطحادثهخیزایمنشدهاست

رشد۵درصدیمیزانورودیآببهسدهایکشور

وزیرکشور:تأکیددولتبرفعالبودنبازارچههایمرزیاست
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 رشد مشهود عملکرد
بیمه تجارت نو 

آقابــراری معــاون فنــی بیمــه تجــارت نــو عــدم تبلیغات 
مناســب بــرای درک صحیــح نیاز مردم از پوشــش بیمه 
آتــش ســوزی را مشــکل اصلی عــدم اســتقبال مردم از 

این بیمه نامه دانست.
به گزارش الفباخبر، بیمه آتش سوزی خسارت های 
وارد بــه اموال و دارایی هــای منقول و غیرمنقول متعلق 

بــه بیمه گــذار، از قبیــل 
اثاثیــه،  و  ســاختمان 
تجهیــزات،  تأسیســات، 
ماشــین آالت، موجــودی 
کــه در  انبارهــا و غیــره 
همچــون  خطراتــی  اثــر 
آتش ســوزی یــا خطرات 
مــورد  دیگــر  تبعــی 
خســارت واقع می شــود 

را جبــران می کنــد. این همه ماجرا نیســت؛ چراکه عالوه 
بــر خطــرات اصلــی )حریق، صاعقــه و انفجــار(، خطرات 
دیگــری را نیــز پوشــش می دهــد بــا ایــن  وجــود شــاهد 
اســتقبال شــهروندان از این بیمه نامه نیســتیم. هرچند 
کــه برخــی از شــرکت های بیمــه در ایــن حــوزه بیــش از 
ســایرین تــالش کرده انــد ولــی بنا بــه دالیــل اقتصادی و 
فرهنگــی موفقیــت چندانــی کســب نکــرده اند. شــرکتی 
ماننــد بیمــه تجــارت نــو در ایــن حــوزه عملکرد مناســبی 

داشته است.
در همین رابطه آقابراری، معاون فنی بیمه تجارت 
نو گفت: بیمه آتش ســوزی دارای پوشــش های متنوعی 
اســت کــه شــامل خســارت های ناشــی از وقــوع زلزلــه و 
آتش فشــان، ســیل و طغیــان آب دریاهــا و رودخانه ها، 
توفــان و تندبــاد، رانش زمین، ســقوط بهمــن، ترکیدگی 
لولــه آب، ضایعــات ناشــی از آب بــاران و ذوب بــرف، 
ســقوط هواپیما و هلی کوپتر، شکســت شیشــه، سرقت 
امــوال و اثاثیــه بــا شکســت حــرز، مســئولیت مدنــی در 
عــالوه  اســت.  پاک ســازی  و هزینــه  قبــال همســایگان 
بــه  نیــز  ایــن پوشــش ها، خطــرات اضافــی دیگــری  بــر 
درخواســت بیمه گذار می تواند تحت پوشــش این بیمه 

نامه قرار  گیرد.

افزایش 37 درصدی سود 
عملیاتی بانک ملی

گــزارش ارائه شــده در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 
منتهــی بــه ۲۹ اســفند ۱۴۰۰ بانــک ملــی ایــران نشــان 
می دهــد ســود عملیاتــی بانــک ملــی در ایــن ســال ۳۷ 

درصد افزایش یافته است.
بــه گزارش اقتصاد آنالین، بر اســاس این گزارش، 

بانــک  عملیاتــی  ســود 
ملــی ایــران از ۱۵۰ هزار 
میلیــارد ریــال در ســال 
۹۹ به ۲۰۵ هزار و ۸۰۰ 
میلیــارد ریــال در ســال 
یافتــه  افزایــش   ۱۴۰۰
اســت. اصــالح ســاختار 
مالــی پــس از تغییــرات 
در  تغییــر  مدیریتــی، 

ترکیب منابع، رشــد قابل توجه درآمدهای کارمزدی و... 
از جملــه مهم تریــن دالیــل افزایش ســود عملیاتی بانک 

ملی ایران در دوره مالی یکساله ۱۴۰۰ بوده است.
بر اســاس صورت های مالی ســال ۱۴۰۰ بانک ملی 
ایران، درآمدهای کارمزدی این بانک با رشد قابل توجه 
۵۵ درصدی از ۲۹ هزار میلیارد ریال به حدود ۴۶ هزار 

میلیارد ریال افزایش یافته است.
و  اعطایــی  تســهیالت  درآمــد  حــال،  همیــن  در 
از هزینه هــای پرداختــی  ســپرده گذاری در ســال ۱۴۰۰ 
بابت ســود ســپرده ها پیشی گرفته اســت که تداوم این 

مسیر منجر به سودآوری در سال جاری خواهد شد.

پرداخت ۲۴ ساعته 
تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج بانک دی 
شــعب بانــک دی در »هفته دولت«، تســهیالت قرض 

الحسنه ازدواج را طی ۲۴ ساعت پرداخت می کنند.
به گزارش تجارت گردان، آن دسته از متقاضیان دریافت 

بانــک  کــه  ازدواج  وام 
بانــک  عنــوان  بــه  را  دی 
عامــل انتخــاب کرده انــد 
تــا  را  خــود  مــدارک  و 
۲۹ مــرداد مــاه  تکمیــل 
باشــند می تواننــد  کــرده 
از ۲۹  دولــت  هفتــه  در 
مــرداد ماه تا ۱۱ شــهریور 
را  تســهیالت  ایــن  مــاه، 

طــی ۲۴ ســاعت دریافــت کنند.در»هفته دولت«، رییس 
و معاونــان شــعب بانــک دی در میــز خدمــت بــه صــورت 

مستقیم پاسخگوی مشتریان خواهند بود.

علیرضــا قیطاســی، مدیرعامــل بانــک دی نیــز در هفتــه 
دولــت بــا حضــور در شــعب منتخــب بانــک بــه صــورت 
داد. خواهــد  پاســخ  مشــتریان  ســواالت  بــه  مســتقیم 
در  دی  بانــک  مدیــران  دولــت،  هفتــه  طــی  همچنیــن 
میزگرد پاسخگویی مرکز ارتباط با مشتریان طبق جدول 
زمانبندی -اعالم شــده در ســایت بانک از طریق شــماره 

تلفن ۲۸۹۳۰ به سواالت مشتریان پاسخ می دهند.

کوتاه از بانک و بیمه

 کمک بانک شهر
 به جامعه پزشکان 

مدیرعامل بانک شهر با قدردانی از فداکاری، ایثارگری 
دوران  در  پزشــکی  جامعــه  خودگذشــتگی های  از  و 
کرونــا، گفت: جانفشــانی های پزشــکان ایران اســالمی 
در خدمــت رســانی بــه 
بیماران کرونایی؛ فصل 
جدیدی از فداکاری این 
بــه  را  قشــرخدمتگزار 

هموطنان نشان داد.
روابــط  گــزارش  بــه 
شــهر،  بانــک  عمومــی 
ســیدمحمدمهدی  دکتــر 
جشــنواره  در  احمــدی 
آموزشــی ســازمان نظــام پزشــکی کشــور کــه بــا حضــور 
اساتید، نخبگان و مسئوالن ارشد حوزه درمان کشور در 
محــل همایش هــای بیــن المللی رازی برگزار شــد، گفت: 
کمک به جامعه پزشکان را در راستای توجه به مسئولیت 

اجتماعی به صورت جدی در دستور کار داریم.
دکتــر احمــدی در ادامــه بــا بیــان اینکــه نمــی توان 
منکــر آثــار مخــرب ویــروس منحــوس کرونــا بــر عملکرد 
دولت هــا درخدمــت رســانی به شــهروندان و محدودیت 
منابع در بخش های مختلف و حوزه بهداشــت و درمان 
شد، گفت: در همین راستا بانک شهر به عنوان بانکی 
پیشــرو در ارائــه خدمــات نویــن و خدمــت رســانی بــه 
تمامی اقشار جامعه؛ با ارائه تسهیالت مناسب درصدد 
حمایــت از جامعــه پزشــکان برآمده اســت. وی با اشــاره 
بــه وجــود چالش تنگنای تامین مالــی پروژه های اقتصاد 
سالمت، گفت: بانک شهر با توجه به اینکه بانکی برای 
تمامی شــهروندان اســت؛ طرح هایی را در دســت اقدام 
دارد تا بتواند با استفاده از آنها پزشکان، دندانپزشکان 
و ســرمایه گذاران حوزه ســالمت کشــور را در مواجهه با 

این چالش و گذر از آن حمایت و کمک کند.

رشد ۴6۲درصدی پرداخت 
 تسهیالت دانش بنیان

در سال 1۴00
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران حجم تسهیالت 
اعطایــی ایــن بانــک بــه شــرکت های دانش بنیــان را در 
ســال گذشــته ۱5 هزار و ۹۰5 میلیارد ریال اعالم کرد 
کــه ۴6۲ درصــد نســبت بــه ســال قبــل از آن افزایــش 

داشته است.
بــه گــزارش روابــط 
توســعه  بانــک  عمومــی 
دکتــر  ایــران  صــادرات 
در  حســینی  ســیدعلی 
عــادی  عمومــی  مجمــع 
بــا  بانــک  ایــن  ســالیانه 
 ۳۰ ســابقه  بــه  توجــه 
بانــک  فعالیــت  ســاله 
توســعه صــادرات ایــران، افزود: ســرمایه فعلــی بانک ۵ 
هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان اســت که اگر ســرمایه بانک 
را با نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی بانک تسعیر کنیم، حدود 
۱.۸ میلیــارد دالر مــی شــود و بــه همین دلیل خواســتار 

افزایش سرمایه بانک هستیم.
وی تعــداد کارکنــان ایــن بانــک را یکهــزار و ۶۹ نفر 
اعــالم کــرد و گفــت: بانک توســعه صادرات ایــران دارای 
۳۸ شــعبه در سراســر کشــور اســت که ۵ شــعبه آن در 

تهران و در هر مرکز استان هم یک شعبه دارد.
حســینی جمــع درآمدهــای ایــن بانــک را در ســال 
گذشــته ۵۱ هــزار و ۳۰۲ میلیــارد ریــال اعــالم و تصریح 
کرد که این میزان نســبت به ســال قبل از آن ۹۰ درصد 
رشــد داشــته اســت. بــه گفتــه مدیرعامل بانک توســعه 
صــادرات ایــران، مانــده تســهیالت اعطایی ایــن بانک در 
پایــان ســال ۱۴۰۰ برابــر بــا ۶۱۰ هــزار میلیــارد ریــال بود 
که نســبت به ســال قبل از آن ۱۹ درصد افزایش داشته 
اســت. جمــع دارایی هــای بانــک هــم ۹۸۵ هــزار میلیارد 

ریال بوده که هشت درصد رشد داشته است.

 گام موفق بانک تجارت
در عملیات بانکی

درآمدهــای عملیاتــی بــرای بانکها و مؤسســات اعتباری 
از بیشــترین اعتبــار و اتــکاء برخــوردار اســت زیــرا ایــن 
درآمدهــا مختــص فعالیــت آنهــا در چهارچــوب وظایف 
بانکــداری بــوده که کاهش و افزایش آن می تواند متر 
و معیــار خوبی بــرای ارزیابی عملکرد مدیران بانکی در 

جهت افزایش نقدینگی و جذب سپرده باشد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانــک تجــارت، 
رشد چشــمگیر بانکهای 
 ۸۰ دهــه  از  خصوصــی 
در  بانکهــا  ایــن  رقابــت 
اعتمــاد  کســب  جهــت 
افزایــش  و  مــردم 
اوج  بــه  را  ســپرده گذار 
خود رساند. این مسئله 
باعث شــد تا برخی از بانکها و مؤسســات اعتباری برای 
کسب جایگاه بیشتر در بین مردم اقداماتی را در دستور 
کار قرار دهند که آسیب های آن به زودی مشخص شد 
و هنوز تبعات آن در برخی بانکها به خوبی عیان است. 
یکــی از ایــن اقدامــات پرداخت ســودهای نامتعارف بود 
که عمالً شــبکه بانکی کشــور را روبروی انتقادات زیادی 
قــرار داد هرچنــد کــه هنــوز راه زیــادی تــا مرتفــع کــردن 
کامل این معضل باقیســت اما اقدامات انجام شــده در 
این باره خصوصاً از اواسط دهه ۹۰ قابل تحسین بود.

ایــن اصالحــات ســبب شــد تــا بســیاری از بانکهای 
کشــور به فکر اصالح روشــهای درآمدزایی درچهارچوب 
تحــول  ســیر  لــذا  باشــند  داشــته  بانکــی  فعالیتهــای 
درآمدزایــی بــا تکیــه بــر افزایــش کیفیــت خدمــات آغــاز 
و بــا ایــن تغییــر صورتهــای مالــی بانکهــا در بخش ســود 

سپرده ها با تعدیل همراه شد.

کوتاه از بانک و بیمه

اعــالم  بــه  واکنــش  در  قربــان زاده  حســین 
و  اســتقالل  تیم هــای  قــرارداد  مجمــوع 
پرســپولیس بــه جای رقــم قراردادهــا، گفت: 
الزامــی بــرای افشــای رقــم قراردادهــا وجــود 

ندارد و اعالم مجموع آن کفایت می کند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( و بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا، رئیــس 
گفتگــوی  یــک  در  خصوصی ســازی  ســازمان 
تلویزیونــی در پاســخ بــه ایــن ســوال که شــما 
پیــش از ایــن اعالم کرده بودیــد ارقام قرارداد 
بازیکنــان و مربیــان پرســپولیس بایــد اعــالم 
شــود اما االن مجموع رقم قرارداد دو باشــگاه 
اعالم شــده اســت، گفــت: هیچ وقــت الزامی 
برای افشای متن قراردادها عنوان نشده بود، 
بلکه با توجه به توافق سازمان بورس، وزارت 
ورزش، باشــگاه ها و سازمان خصوصی سازی، 
الــزام شــده بود کــه مجموع ارقــام بازیکنان و 

کادر فنی به صورت جداگانه اعالم شود.
قربــان زاده افــزود: الــزام مذکــور آغاز راه 
بقیــه  تــا  اســت  باشــگاه داری حرفــه ای  بــرای 
شــفافیت  پروســه  ایــن  بــه  هــم  باشــگاه ها 
بپیوندنــد ، آن زمــان الــزام بــرای همــه معنــا 
دارد، امــا االن افشــای همیــن مجمــوع ارقــام 

کفایت می کند.
بیــان  بــا  خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
اینکــه اعــالم مجمــوع رقــم قــرارداد بازیکنــان و 
مربیــان آغــازی بــر شــفافیت در فوتبال اســت، 
ارقــام  ایــن  خاطرنشــان کــرد: هــر دو باشــگاه 
اعــالم را کرده انــد، در ســایت کــدال کــه نــگاه 
کردم اطالعات پرسپولیس بارگذاری شده بود، 
اســتقالل هم فردا اطالعاتــش را نهایی می کند 

تا پروسه بازگشایی نماد هم آغاز شود.
بــه  پاســخ  بــه  واکنــش  در  قربــان زاده 
ایــن ســوال کــه اگــر عــدد اعالمــی باشــگاه ها 
واقعــی  غیــر  قراردادهــا  رقــم  مجمــوع  بــرای 

باشــد، تاکیــد کــرد: در ایــن صــورت حتمــا بــا 
ایــن باشــگاه ها برخــورد می شــود. هــر کســی 
کــه در ســایت کــدال اطالعــات مالــی را افشــا 
می کنــد و بعــد مشــخص شــود که رقــم اعالم 
شــده نادرســت بوده اســت، ضمانــت اجرایی 
نمــاد  و  دارد  مدیــره  هیئــت  بــرای  ســنگینی 
باشــگاه بســته می شود و شــرکت هایی که در 

بورس فعالیت می کنند تعلیق می شوند.
بورســی  باشــگاه  دو  ایــن  افــزود:  وی 
شــده اند و ایــن مســئله هم مزایــا هم از بابت 
تخلفــات عواقــب ســنگینی دارد، ضمن اینکه 
مــا بــه رقم کلی که دو باشــگاه اعالم کرده اند 
اکتفا نمی کنیم، یک نسخه از تمام قراردادها 
بــا تمــام جزئیــات به صــورت محرمانــه هم به 
ســازمان خصوصی ســازی و هــم بــورس داده 

می شود تا راستی آزمایی انجام شود.
رئیس ســازمان خصوصی سازی با اشاره 
بــه برخــورد بــا تخلفــات، تاکیــد کرد: ســازمان 

بورس راسا هیئت رسیدگی به تخلفات دارد، 
ضمانت هــای دو باشــگاه بــه جریــان می افتــد 
و مرجــع رســیدگی هــم در ســازمان هســت و 
مــا هــم البتــه از بــاب اینکه بخشــی از ســهام 
هنــوز در اختیــار دولــت هســت، بــرای صــدور 
را  الزم  برخوردهــای  بعدی شــان  مجوزهــای 

خواهیم داشت.
قربــان زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا ســقفی برای هزینه دو باشــگاه اســتقالل 
و پرسپولیس تعریف شده است، خاطرنشان 
کــرد: ســقفی بــرای هزینــه کــرد تیم هــا وجود 
نــدارد، امــا ۳۵۰ میلیارد تومان پرســپولیس و 
۳۵۹ میلیــارد اســتقالل کــه از منابــع حاصــل 
از افزایــش ســرمایه بــه دســت آمــد، ســقفی 
بــرای برداشــت و هزینــه کــرد آن وجود دارد و 
از ایــن رقــم می توانند تنها در ســرمایه گذاری، 
معوقــه  بدهی هــای  پرداخــت  و  بازارگردانــی 
اســتفاده کنند و فقط از مزایا و ســود ماهانه 

آن ارقــام، باشــگاه می توانــد بــرای هزینه های 
جاری استفاده کند.

وی افــزود: ایــن ســود چیــزی حــدود ۴ 
میلیارد تومان در ماه اســت که منافع حاصل 
از افزایــش ســرمایه اســت امــا پــول آنچــه که 
مــردم و اشــخاص حقوقــی بــه عنــوان ســهام 
خریده اند باید صرف سرمایه گذاری بلندمدت 
شــود کــه در کمیتــه مصارفــی کــه مدیرعامــل 
آن  دربــاره  دارد،  حضــور  ورزش  معــاون  و 

تصمیم گیری می شود.
بــا  خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
بیــان اینکــه باشــگاه درآمدهایی کــه از طریق 
بــه   ... و  محیطــی  تبلیغــات  اسپانســرینگ، 
دست می آورد را می تواند برای خرید بازیکن، 
مربــی هزینــه کند و این ایــرادی ندارد، گفت: 
در صورت مالی شــش ماهه و ســاالنه باشگاه 
ایــن مــوارد امــا بــا جزئیــات بایــد درج شــود و 
نشــان بدهد که ســود و زیان باشــگاه به چه 

ترتیب بوده است.
حســابرس  آنجــا  افــزود:  قربــان زاده 
و  تشــکیل  مجمــع  بعــد  و  می کنــد  بررســی 
مشخص می شود که در این شش ماه یا یک 
ســال، چه اتفاقی برای این باشــگاه یا شرکت 
افتاده است و نتیجه آن اصالح موارد پیشین 
خواهــد بــود و اگــر کســی تخلــف کرده باشــد 
توســط حســابرس و مجمــع بــه آن رســیدگی 

می شود.
ارقــام  اینکــه  دربــاره  پایــان  در  وی 
اعــالم شــده توســط دو باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس قبــل از جــذب بازیکنانــی ماننــد 
قــادی و لوکادیــا بــوده اســت و هزینــه جــذب 
ایــن دو بازیکــن اضافــه نشــده اســت، گفــت: 
در ایــن بــاره پرســپولیس اصالحیه زده اســت 
و در ســایت کــدال افشــا کــرد و اســتقالل هم 
اصالحیه  آن را امروز در سایت افشا می کند.

در حالــی کــه بدهــی دولــت بــه بانــک 
مرکــزی در دولــت گذشــته ۸ برابــر شــد، در 
دولت سیزدهم در سه ماه متوالی بدهی به 

بانک مرکزی نزولی شده است.
دولــت  تدابیــر  بــا  ایبِنــا،  گــزارش  بــه 
ســیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی، 
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه های 
فروردیــن، اردیبهشــت و خــرداد ۱۴۰۱ در ســه 
مــاه متوالــی نزولــی شــد.  در فروردیــن ۱۴۰۱ 
بدهــی دولــت بــه بانک مرکزی نســبت به ماه 
مشــابه ســال قبــل ۳ درصــد کمتــر شــد. در 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ نیــز بدهــی دولــت بــه بانک 
مرکــزی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبل ۱۱ 
درصــد کمتــر شــد و در خــرداد نیــز ۹ درصــد 

کاهش یافت.
دولــت  کــه  می دهــد  نشــان  آمــار  ایــن 
مرکــزی  بانــک  از  تنهــا  نــه  ســیزدهم 

اســتقراض نکــرده بلکــه توانســته بخشــی از 
اســتقراض های دولــت قبــل را نیــز بــه بانک 

مرکــزی بازپرداخت کند.

این در حالی اســت که در هشــت ســال 
دولــت قبــل بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی 

بیش از ۸ برابر شده بود.

رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
بیان کرد: اگر کاالهای پایه ای خارج از بورس 
بــه فــروش رود، جــرم اســت امــا از آنجــا کــه 
تاکنون این موضوع قانون نبوده، نتوانستند 

با متخلفان برخورد کنند.
ملــت؛  خانــه  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مصطفــی طاهــری دربــاره طــرح تنظیــم بــازار 
کاالهــای مشــمول الــزام بــه عرضــه در بورس 
کاال، گفت: ما برای تنظیم بازار و قیمت گذاری 
قیمت گــذاری  نخســت  داریــم؛  مســیر  دو 
دســتوری و دوم قیمــت رقابتــی کــه براســاس 
عرضه و تقاضا اســت؛ طی چند ســال گذشته 
بــورس کاال  کــه در  پایــه ای  قیمــت کاالهــای 
عرضــه می شــود، رقابتــی اســت. البتــه بایــد 
بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه قیمــت این 
کاالهــا بــه طــور مثــال بهــای میلگرد فــوالد بر 
قیمت مســکن تاثیرگذار اســت یــا قیمت ورق 
در بهای خودرو و لوازم خانگی اثرگذار است؛ 

زیــرا کاالهــای پایــه ای ماننــد فــوالد در ابتدای 
زنجیــره عرضــه می شــود و مــواد اولیــه تولیــد 

سایر کاالها هستند.
نماینــده مردم زنجان و طارم در مجلس 
شورای اسالمی افزود: از آنجاکه عدم الزام به 
عرضــه کاالهــای پایه ای در بــورس جرم انگاری 
نشــده، در ســال ۹۸ تنهــا ۳۷ درصــد انــواع 
ورق هــای فــوالدی در بورس کاال عرضه شــد و 
باقــی مانــده خارج از بورس کاال با قیمت های 
بسیار باال عرضه شد، در حالی  که ۱۰۰ درصد 

ورق تولید شده مورد نیاز بود.
ایــن نماینــده مردم در مجلــس یازدهم 
درصــد   ۲۰ تنهــا  دوره ای  در  کــرد:  اضافــه 
در  می شــد  عرضــه  کاال  بــورس  در  شــمش 
حالــی کــه ۱۰۰ درصد محصــول تولیدی مورد 

نیاز کشور بود.
وی دربــاره انتشــار برخی اخبــار مبنی بر 
مخالفــت دولت بــا طرح مذکور، گفت: دولت 

در ســتاد تنظیــم بــازار، بارها مطــرح کرده که 
اگر کاالهای پایه ای خارج از بورس به فروش 
رود، جــرم اســت؛ امــا از آنجــا کــه تاکنون این 
موضوع قانون نبوده، نتوانســتند با متخلفان 

برخورد کنند.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم 
تصریــح کــرد: برخــی می گوینــد روش کنونــی 
عرضــه بــرای پتروشــیمی ها جــواب می دهــد، 
حال باید پرسید که اگر تولیدکنندگان از فردا 
تصمیــم بگیرنــد کــه عرضــه نکننــد از آنجا که 
هیچ جرم انگاری در این حوزه صورت نگرفته، 
نــه نیروهــای امنیتی و نــه دادگاه نمی تواند با 
مجرمــان برخــورد کننــد، ایــن موضــوع دربــاره 

کاالهای پایه نیز صادق است.
طاهری با بیان اینکه در برهه ای، قیمت 
میلگــرد و ورق فــوالدی فقط با بورس بازی ۳۰ 
درصــد باالتــر از نــرخ جهانــی بــود حــال آنکــه 
همــه زنجیــره ی آن داخلــی بــود یعنــی در آن 

زمــان اگر این محصوالت را وارد می کردیم، از 
قیمت هــای داخلــی ارزانتر می شــد، علت این 
گرانــی بی ضابطــه را در عرضــه قطره چکانــی و 
عرضــه ۱۰ درصــدی ایــن محصــوالت در بورس 

دانست.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم 
کمیســیون  مصوبــه  براســاس  کــرد:  تصریــح 
صنایع و معادن درباره عرضه کاالهای پایه ای 
در بورس، اگر کاالهای پایه ای خارج از بورس 
بــه فروش رســد، جــرم انگاری می شــود و این 

امر موجب ساماندهی بازار خواهد شد.
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس دربــاره جایــگاه شــورای عالــی بورس 
در طــرح مذکــور توضیــح داد: در ایــن طــرح 
پیش بینــی شــده، دخالتــی در جایگاه شــورای 
عالــی بــورس نمی شــود در واقع ایــن کارگروه 
را  بــورس عرضــه شــود  بایــد در  کــه  کاالیــی 

مشخص می کند.

بازار ســهام همســو با افزایش خبرپراکنی ها 
حــول مذاکــرات احیای توافــق برجام امروز با 
ریــزش ســنگین قیمت ها در بازار ارز شــاهد 

غلبه عرضه بر تقاضای سهام بود.
بــه گــزارش مهر، بازار ســهام دیروز و در 
نخســتین روز کاری خــود در هفتــه جــاری بــا 
تحــرک معامله گران هراســانی مواجه بود که 
برای ذخیره اندک بازدهی به دست آورده در 
بــازار ســهام و یــا نجــات ارزش دارایی ها برای 

نقد کردن سهام به تکاپو افتاده بود.
ســهامی کــه نــه تنهــا شــاخص ســازهای 
را  ریالــی  ســهم های  بلکــه  محــور  صــادرات 
نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده و در نهایــت غلبــه 
عرضــه بــر تقاضای ســهام از ســوی حقیقی ها 

را تشدید کرد.
در بــازار ارز امــا وضعیــت بــه گونه ای اســت که 
با تشــدید خبرپراکنی هــا در حوزه توافق احیای 
برجــام، رفتــار روانــی معاملــه گــران حاکــی از 
افزایش فروشنده های دالرهای خانگی و تداوم 
ریزش قیمت ها است. هم اکنون هر اسکناس 
دالر آمریــکا بــه قیمت توافقــی ۲۷ هزار و ۵۱۰ 

تومان در صرافی ها معامله می شود.
پایــان  در  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
 ۱۴۰۱ مــاه  مــرداد   ۲۹ شــنبه  روز  معامــالت 
بــورس  نقــدی  بــازده  و  قیمــت  شــاخص کل 
بــا کاهــش ۱۲ هــزار و ۵۹۳ واحــدی  تهــران 
در محــدوده یــک میلیــون و ۴۳۸ هــزار واحــد 
درجــازد. شــاخص کل هــم وزن امــا با کاهش 

۱.۶۶۸ واحــدی عــدد ۳۹۷ هزار و ۴۱۰ واحد را 
به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با ۱۰ هزار 
و ۴۰۷ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۸۴ 
هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم 
بــا ۲۱ هــزار و ۸۰۵ واحــد کاهــش، بــه عدد ۲ 

میلیون و ۸۰۳ هزار واحد رضایت داد.
در بورس تهران روز گذشته ۶ میلیارد و 
۴۳۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله 
در ۳۴۵ هزار و ۲۸۷ نوبت داد و ستد شد که 
ارزشــی بالــغ بر ۵ هــزار و ۴۸۰ میلیارد تومان 
را در برداشــت. در فرابورس نیز شــاخص کل 
ایــن بــازار با ۲۸ واحد کاهش به رقم ۱۹ هزار 
و ۱۶ واحــد دســت یافــت. در ایــن بــازار، طــی 

روز جــاری ۲ میلیــارد و ۹۰۹ میلیــون ســهم و 
اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۱۶ 
هــزار و ۸۹ میلیــارد تومان معامله شــد که ۱۲ 
هزار و ۱۲ میلیارد تومان از این رقم ناشــی از 

معامالت عملیات بازار باز بانک مرکزی بود.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشــد 
امــروز شــاخص کل بــورس تهــران بــه ترتیــب 
نمادهــای "شــفن" بــا ۱۴۷ واحــد، "حکشــتی” 
بــا ۱۱۹ واحــد و “برکــت” بــا ۹۵ واحــد افزایش 
معامالتــی  نمادهــای  امــا  مقابــل  در  بودنــد 
"فارس" با ۲۸۵۱ واحد، "کچاد" با ۱۶۶۹ واحد 
و "فملــی” بــا ۸۴۷ واحــد کاهــش، باالتریــن 
تأثیــر منفــی را بــر روی شــاخص کل بــورس 

تهران را به خود اختصاص دادند.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس سازمان خصوصی سازی: افشای مجموع 
رقم قرارداد سرخابی ها کفایت می کند

بدهی دولت به بانک مرکزی برای ۳ ماه متوالی منفی شد

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: فروش کاالهای پایه ای 
خارج از بورس کاال جرم است

پس لرزه های چهارراه استانبول در سعادت آباد احساس شد
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جناب آقای دکتر حسن گلی؛

عبدالعلی زاده مدیریت روزنامه عصر اقتصاد
 در آذربایجان شرقی

شایسته  انتصاب  تبریک  و  تحیات  نیکوترین  اهدای  ضمن 
جنابعالی به عنوان معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی، امید است با استعانت از 
خداوند متعال و با همت، درایت و پشتکاری که بحمداله از 
کلیه همکاران  و مساعدت  با همدلی، تالش  برخوردارید  آن 

ارجمند، در به ثمر رسیدن اهدافتان، موفق باشید.
موفقیت جنابعالی و سایر همکاران محترمتان را در  اداره  کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي 
شركت گاز استان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر:

موضوع: اجرای کامل تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی جزء در شرکت 
گاز استان اصفهان

به شماره فراخوان ) 20010911380000060( مورخ 1401/05/22 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  

الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53125228  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ  

06/03/ 1401  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00روز یکشنبه  تاریخ 1401/06/13 می باشد.

• زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  00: 09  دو شنبه تاریخ 1401/06/14 می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,000,000,000  ریال می باشد.

- به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی 
می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان 
چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک، امور قراردادها و تلفن )داخلی 3769( 031-38132
021 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

وم(
ت د

) نوب

شركت گاز استان اصفهان انتشار نوبت اول : 1401/05/29  نوبت دوم : 1401/05/30

شركت ملی گاز ایران
شركت گاز استان اصفهان

شناسه : 13۶4334 

 روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی

اداره کل  صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان مرکـزی درنظـردارد نسـبت بـه برگـزاری مزایـده عمومـی معـدن تراورتـن ب4 شهرسـتان محـات و  دپوهـای 
مـواد معدنـی موجـود در معـدن مذکـور درسـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت)سـتاد(به آدرس www.setadiran.ir اقـدام نمایـد. متقاضیـان مـی تواننـد 
ازساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/05/30 لغایت ساعت 14:00 روز شنبه  مورخ 1401/06/12 نسبت به دریافت اسناد مزایده از سامانه 
اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز دوشنبه مورخ  1401/06/14 راس ساعت 10 صبح در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( 
از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند . متقاضیان جهت 
کسـب اطاعات بیشـتر درخصوص این سـامانه می توانند با شـماره تماس41۹34 -021 پشـتیبانی سـامانه سـتاد تماس حاصل نموده و"صرفاً جهت 
اطـاع ومشـاهده اطاعـات مزایـده" از روز یـک شـنبه مـورخ 1401/05/30 بـه آدرس الکترونیکـی mkz.mimt.gov.ir اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان مرکـزی مراجعـه نماینـد. متقاضیـان مـی بایسـت تمامـی مـدارک مـورد نیـاز را  بـا  امضـا دیجیتـال و از طریـق سـامانه سـتاد حداکثـر تـا سـاعت 14 
روز یـک شـنبه مـورخ 1401/06/13  بارگـذاری و ارسـال و نسـخه فیزیکـی پـاکات الـف، ب و ج را تـا سـاعت 14 روز یـک شـنبه مـورخ 1401/06/13 تحویـل 
دفتـر حراسـت اداره کل صمـت اسـتان مرکـزی واقـع در اراک انتهـای خیابـان قیـام اداره کل صمـت مرکـزی نماینـد.  ضمنـاً نقشـه محـدوده هـای معدنـی 
و اطاعـات کارشناسـی تکمیلـی دپوهـای مـواد معدنـی بـرای افـرادی کـه در سـامانه سـتاد ثبـت نـام و تصویـر ضمانـت نامـه بانکـی را بـه اداره کل صمـت 

ارائـه نماینـد، تحویـل می گردد. 
تذکر : کلیه فرایندهای برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد بوده و کلیه متقاضیان بایستی اسناد و مدارک پیوستی را به 
دقـت مطالعـه و بطـور کامـل اقـدام نماینـد ، پـس از اتمـام مهلـت ارائـه پیشـنهادات هیچگونـه مدرک فیزیکی دیگری از شـرکت کنندگان اخذ و پذیرفته 

نخواهد شد. 

شناسه : 1367567 آگهی مزایده عمومی

معدن تراورتن ب4 شهرستان محالت و  دپوهای مواد معدنی موجود
در معدن مذکور توسط اداره کل صمت استان مرکزی

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

چادرملو 17 موکب پذیرایی 
در ایّام محرم  برپا کرد  

همزمان با  ایّام ســوگواری حضرت اباعبدهللا الحســین 
)ع(، شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو بــا همــکاری   
هیئــات مذهبــی، اقــدام بــه برپایی 17 موکــب پذیرایی 
از ســوگواران و عزاداران حســینی در شــهرهای اردکان 

و بهاباد کرد .
ایجاد موکب های پذیرایی از ســنّت های ایّام محرم 
و صفــر بــوده و چادرملــو بــا شــعار »چادرملــو، همــراه 
فرهنگی مردم« در این برنامه ها مشارکت کرده است.

گفتنــی اســت، ایــن برنامــه همزمان با فرا رســیدن 
اربعین حسینی نیز اجرا می گردد

برنامه احداث راه دسترسی و 
برق رسانی به معادن لرستان 

با سرمایه گذاری ایمیدرو 
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو اعــام کــرد کــه توســعه 
اولویــت  در  لرســتان  اســتان  معــادن  زیرســاخت های 
قــرار دارد و برنامــه احــداث راه  ایمیــدرو  برنامه هــای 
بــا  الیگــودرز  معــادن  بــه  رســانی  بــرق  و  دسترســی 
سرمایه گذاری 1۲۸۰ میلیارد ریال ایمیدرو، از اقدامات 

توسعه ای در این نقطه از کشور است.

وجیــه هللا  ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش   بــه 
جعفری دیروز در بازدید و پایش اقدامات انجام شده در 
توســعه زیرســاخت های معادن لرستان، افزود: ایمیدرو 
مطابــق بــا ماموریت هــای توســعه ای و ســرمایه گذاری 
در نقاط مختلف کشــور، به دنبال این اســت که بســتر 

توسعه و اشتغال را فراهم کند.
او بــا بیــان اینکــه یکــی از سیاســت های راهبــردی 
ایمیدرو،توســعه زیرســاخت ها اســت، گفت: برای رونق 
بیمــه  صنــدوق  اســتان ها،  معدنــی  صنایــع  و  معــادن 
تحــت  معدنی)مجموعــه  فعالیت هــای  ســرمایه گذاری 
پوشش ایمیدرو( آمادگی دارد تا با ارائه تسهیالت، این 

مهم را تسریع کند.
بــه  اشــاره  بــا  تجــارت  و  معــدن  وزیــر صنعــت،  معــاون 
طرح هــای بــزرگ ملــی در حــوزه زیرســاخت، اظهــار کــرد: 
طبق تفاهم نامه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 
و نیــرو، تامین ۱۰ هــزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 
برای برق رسانی به صنایع و معادن کشور در حال انجام 
است که نخستین آن در سمنان راه اندازی شد. جعفری 
عنــوان کــرد: ایمیــدرو در حــوزه اکتشــاف محدوده هــای 

لرستان، پتانسیل یابی را انجام داده است.
او بــا بیــان اینکــه طبــق تاکید وزیــر صنعت، معدن 
زیرســاخت های  توســعه  بــرای  بسترســازی  تجــارت؛  و 
حــوزه صنعــت و معــدن به ویژه در مناطــق کم برخوردار 
از اولویــت باالیــی برخــوردار اســت، گفت: این ســازمان 
آمادگی دارد تا در اجرای برنامه های اکتشافی و زیزبنای 

معادن لرستان، اقدام به تامین مالی کند.

کالس های آموزشی شرکت 
تجلی برای شناسایی نقاط 

قوت و ضعف کارکنان
منظــور  بــه  فلــزات  و  معــادن  توســعه  تجلــی  شــرکت 
شناســایی نقــاط ضعــف و قــدرت و همچنیــن ارتقــا و 
هــم افزائــی پرســنل خود اقدام به برگــزاری کاس های 

آموزشی کرده است.
ایــن همایــش بــا توجه به حضور اســاتید تــراز اول 
کشــور در دوره هــای مذکــور بمنظور آشــنایی پرســنل با 
روشــهای نویــن در علــوم مدیریتــی و اجتماعــی بیانگــر 
اهمیت دادن شــرکت تجلی توســعه معادن و فلزات به 

امور آموزش در حین خدمت میباشد.
چهارمیــن همایــش آموزشــی کارکنــان و مدیــران 
شــرکت تجلــی توســعه معــادن و فلــزات و شــرکت های 
تابعــه بــا موضــوع مشــتری مــداری پنــج شــنبه هفتــه 

گذشته به وسیله دکتر بلوریان تهرانی برگزار شد.

اخبـــــــــــــــــار

محمدعلی غامرضایی
توجــه  قابــل  پوشــش  بــا  اول  همــراه  شــرکت 
همچنیــن  و  چهــارم  و  ســوم  نســل  تکنولــوژی 
گســتره قابــل توجــه ســیمکارت های دائمــی  ایــن 
شــرکت در بیــن مــردم، بــه گزینــه مطمئــن برای 

سرمایه گذاری سهامداران تبدیل شده است.
بــا انقــالب در عرصــه  اطالعــات و ارتباطات، 
و  تغییــر  بیشــترین  کنونــی  عصــر  در  اینترنــت 
تحوالت را در سبک زندگی مردم ایجاد کرده؛ به 
طوری که نبود آن اختالالت فراوانی را در زندگی 

روزمره ایجاد می کند.
با توجه به اهمیت این موضوع، اپراتورهای 
ارتباطی بیش از هر زمانی در تالش برای توسعه 
و بســط ظرفیت هــای اینترنــت هســتند تــا ضمــن 
پاســخگویی بــه نیــاز مشــترکان، بــر دامنــه ســود 

کسب وکار خود بیفزایند.
شــرکت ارتباطــات ســیار ایران )همــراه اول( 
جــزو پیشــگامان صنعــت ارتباطــات و مخابــرات 
محســوب می شــود و آمارهــا نشــان می دهــد کــه 
تــا پایــان خــرداد مــاه ۱۴۰۱ بیــش از 3۱ میلیــون 
ســیمکارت دائمی واگــذار شــده که از ایــن میزان، 
27 میلیون ســیمکارت فعال بوده و ســهم همراه 
اول 2۱ میلیــون ســیمکارت اســت. بــه عبارتــی، 
همــراه اول بالــغ بــر 78 درصد از بازار ســیمکارت 

دائمی را در اختیار خود گرفته است.
نکتــه جالــب توجــه دیگر این اســت که تنها 

3.8 درصد از ســیمکارت های دائمی واگذار شــده 
از ســوی همراه اول، غیر فعال اســت و به نوعی 
این شرکت پرچمدار میزان فعال سازی خطوط در 

بین اپراتورها است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، ایرانســل 
دائمی غیرفعــال  ســیمکارت  میلیــون   3 حــدود 
ســیمکارت های  کل  از  درصــد   3۰.۵ کــه  دارد 

دائمی واگذار شده، است.
در میان 3 اپراتور مطرح کشور، همراه اول 
بــا عملکــرد قابل قبول ۹۶.2 درصدی در واگذاری 
خطوط دائمی خود، بهترین آمار را از خود برجای 
گذاشته و پس از این شرکت، ایرانسل با عملکرد 
۶۹.۵ درصــد و رایتــل بــا ۶۶.۹ درصد در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
نســبت فعال سازی ســیمکارت های اعتباری 
در همــراه اول، ایرانســل و رایتل به ترتیب ۶۴.۴ 

درصد، ۶۴.7 درصد و ۶۱.7 درصد، بوده است.
با وجــود اینکه هزینه خرید ســیمکارت های 
دائمی بیشتر از خطوط اعتباری است؛ اما اعداد و 
ارقام حاکی از محبوبیت بیشــتر خطوط دائمی به 
ویژه همراه اول به دالیلی همچون ارزان تر بودن 
تعرفــه ارتباطــی ســیمکارت های دائمــی، شــهرت 
دائمی هــا، ماهیــت پس پرداخــت و پیش پرداخت 
بــودن اســت. اپراتورهــا بــا ارائــه مزایایــی ماننــد 
اینترنت رایگان، بســته های تشویقی، مکالمات و 

پیامک های رایگان، ارسال رایگان سیمکارت بازار 
سیمکارت های دائمی  را داغ نگه داشته اند.

بــا توجــه بــه نــرخ ســرمایه گذاری اپراتورهــا 
و گــزارش  ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی، تعداد کل مشــترکان اینترنــت پهن باند 
ســیار در کشــور بــه بیــش از ۹7 میلیون رســیده 
است که بیشترین ضریب نفوذ به ترتیب متعلق 
به استان  های البرز، تهران، خراسان شمالی، قم 

و قزوین است.
بــر اســاس این گزارش، همــراه اول تا پایان 
خــرداد ســال ۱۴۰۱، بــا زیــر بــار بردن بیــش از ۱8 
توانســته 8۱ درصــد جمعیــت   G۴ هــزار ســایت
کشــور را تحت پوشــش خدمات خود قرار دهد و 
همچنیــن با بهره برداری بیش از 2۰ هزار ســایت 
G3، بالــغ بــر 8۵ درصــد جمعیــت کشــور را نیــز 
بــا ایــن نســل از فنــاوری تحــت پوشــش خدمــات 

ارتباطی درآورده است. 
بیشترین پوشش جمعیتی اپراتور اول تلفن 
همراه کشــور در حوزه G۴ مربوط به اســتان های 
تهــران بــا ضریــب نفــوذ ۹۹ درصــد، البــرز بــا ۹8 
درصــد و قــم بــا ۹7 درصــد اســت. همچنیــن در 
تکنولوژی G3، بیشترین ضریب نفوذ همراه اول 
در استان های تهران و البرز با ۹۹ درصد و قم با 

۹8 درصد است. 
آمــار  ایــن  تحلیــل  و  بررســی  بــا  بنابرایــن، 
اول  همــراه  کــه  گرفــت  نتیجــه  چنیــن  می تــوان 

بیشــترین امکانات خود جهت توسعه اینترنت را 
در اســتان هایی قــرار داده کــه ضریب نفوذ آن ها 
جــزو ۵ اســتان اول بــوده اســت. طبــق آمارهــا، 
استان های تهران، البرز، خراسان شمالی، قزوین 
و قــم بیشــترین ضریــب نفــوذ پهــن باند ســیار را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه از بیــن آن هــا، 
اســتان های تهــران، البــرز و قم از طــرف اپراتورها 

مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. 
تنهــا موجــب  نــه  نــوع ســرمایه  گذاری  ایــن 
اشــتراک  پــر  اســتان های  بهتــر در  خدمات دهــی 
 شــده بلکــه ســود ایــن اپراتورها را بیــش از پیش 

رشد داده است .
الزم بــه ذکــر اســت که با توجه بــه آمارهای 
بیــن  در  اول  همــراه  عملکــرد  شــده،  منتشــر 
نیــز  دارنــد  بیشــتری  مشــترک  کــه  اســتان هایی 
نیــزان  و  کــرده  عمــل  بهتــر  ایرانســل  اپراتــور  از 

اختیــار  در  را  باالتــری  بســیار  پوشــش دهی 
مشترکان قرار داده است.

بنابرایــن می تــوان گفــت کــه همــراه اول در 
تکنولــوژی نســل چهــارم، بــا پوشــش 8۱ درصدی 
جمعیت نســبت به پوشــش ۶۱ درصدی ایرانسل 
عملکرد بهتری را رقم زده اســت. این اختالف در 
پوشــش جمعیتــی تکنولــوژی نســل ســوم نیــز به 
چشم می خورد؛ همراه اول در این تکنولوژی 8۵ 
درصد و ایرانســل 83 درصد جمعیت را پوشــش 

داده است.
بــه این ترتیــب، می توان چنیــن نتیجه گیری 
کرد که خرید ســهام همراه اول در بازار ســرمایه 
نــگاه  کــه  ســهامدارانی  و  دارد  پایینــی  ریســک 
بلندمــدت بــه بــازار دارند، همواره »همــراه اول« 
را جزو گزینه های خود قرار می دهند و به عنوان 

یک سرمایه گذاری مطمئن به آن نگاه می کنند.

مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی، فنــاوری و بودجــه 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
اعــام کــرد کــه بــرای طرح تحــول زمین شناســی 
کشــور وزارت صمــت از حــدود یــک ســال پیــش 
اســتان خراســان جنوبی بــه عنوان اولین اســتان 

پیشقدم شد.
بــه گزارش روابط  عمومی ســازمان زمین شناســی 
و اکتشــافات معدنی کشــور، رضــا جدیــدی افزود: 
به علت وجود پتانســیل بســیار خوب معدنی در 
ایــن اســتان آغاز ایــن طرح به صــورت پایلوت در 
خراســان جنوبی آغــاز شــد کــه دســتاوردهای این 

پروژه به زودی اعالم خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ مولفه های 
دولتی بخش معدن کشور شامل معاونت اکتشاف 
مــواد معدنــی وزارت صمــت، ســازمان  فــرآوری  و 
توســعه و نوســازی صنایع معدنی کشور و سازمان 
ســال  کشــور  اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی 
گذشــته توافق نامــه همــکاری 3 جانبــه ای را امضــا 
کردند تا روند تولید اطالعات پایه زمین شناســی و 

اکتشافات کشور را تسریع بخشند.

برنامه ریــزی،  دفتــر  کل  مدیــر  گفتــه  بــه 
و  زمین شناســی  ســازمان   بودجــه  و  فنــاوری 
کشــف  طــرح  ایــن  کشــور،  اکتشــافات معدنی 
ذخایــر جدیــد معدنی و همچنین تحول در بخش 
نقشــه های  تهیــه  کشــور،  زیرســاخت  و  عمــران 
زمین شناســی و تکمیــل چرخــه اکتشــاف توســط 
مولفه هــای دولتــی بخــش معــدن و معرفی نتایج 

آن بــه بخــش خصوصــی بــرای ایجــاد تحــرک در 
بخش معدن را در نظر  دارد.

جدیدی خاطرنشــان کرد: از ابتدای ســال گذشته 
نماینــدگان ایــن طــرح در قالــب کمیتــه راهبــردی 
توافقنامــه معرفــی شــدند کــه می تــوان گفــت  از 
لحــاظ تاریخــی بی ســابقه ترین مــدل مشــارکتی و 

توافق همکاری در بخش معدن کشور بود.

او بــا بیان این که با شــروع دولت ســیزدهم 
بخــش  در  تحــول  مــدل  برنامه ریــزی  ســراغ  بــه 
زمین شناســی در قالــب یــک تفاهم نامــه رفتیــم؛ 
گفــت: اعضــای ســه جانبــه توافق نامه بر اســاس 
اولویت هــای تخصصی و معدنی کشــور این طرح 
را بــه اجــرا در آوردنــد کــه اهــداف متعــددی را در 

دستورکار داشت.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه 
ســازمان  زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
کاهش زمان تبدیل کانســار به معدن و رســیدن 
بــه بخش هــای فــرآوری و اســتخراج را بــه عنــوان  
یکــی از اهــداف ایــن طــرح عنــوان  کــرد و افــزود: 
تولید اطالعات پایه در این سازمان طی سال های 
گذشــته یک چرخه تقریبی 2۴ تا 3۶ ماه بود که 
در این طرح و با برنامه ریزی های صورت گرفته و 
با فشرده ســازی و افزایش دقت این زمان به یک 

سوم کاهش پیدا کرد.
جدیــدی افــزود: بــرای اولیــن بــار در طــرح 
جنوبــی  خراســان  در  زمین شناســی  تحــول 
مقیــاس یک پنجاه هــزارم هــزار انجــام شــد که به 

عنــوان مقیاس حاکمیتی ســازمان زمین شناســی 
بخــش  عنــوان  بــه  کشــور  اکتشــافات معدنی  و 

حاکمیتی تولید اطالعات پایه انتخاب شد.
او بــا بیــان این کــه ایــن پــروژه در مســاحتی 
بالغ بر ۱۵ هزار کیلومتر مربع اجرا شــد؛ تصریح 
کرد: از مطالعات ژئوفیزیک هوایی گذشــته برای 
اکتشــاف ذخایر پنهان اســتفاده شــد و ۶۰ نقشه 
در ســه الیــه نقشــه زمین شناســی، ژئوشــیمی و 

زمین شناسی اقتصادی تهیه شد.
و  فنــاوری  برنامه ریــزی،  دفتــر  کل  مدیــر 
بودجه سازمان  زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور بــا بیــان این کــه نقشــه های زمین شناســی 
در بخش زیرســاخت؛ جانمایی شــهری، عمران و 
شــریان های حیاتی نیز کاربــرد دارند، افزود: الیه 
زمین شناســی اقتصــادی ۴ الیه فلــزی، غیرفلزی، 
را  نیمه قیمتــی  کانی هــای  و  اســتراتژیک  عناصــر 
معرفی می کند که از مهر ســال گذشــته این طرح 
بــا آغــاز دولــت ســیزدهم بــا دســتور مقــام عالــی 
وزارت آغــاز بــه کار کرد که نتایــج آن به زودی به 

عنوان یک پروژه ملی اعالم خواهد شد.

معــاون صــادرات و امــور بین الملل ایــران خودرو  
از نمایش توانمندی های ۲1 شرکت از زیرمجموعه 
ایــران خــودرو در ســطوح مرتبــط بــا خودروهــای 
خدمــات  و  ســنگین  نیمــه  و  ســنگین  ســواری، 
مهندســی بــا ارائه ۹۹ قطعــه و در ۲۳۲ متر مربع 

در نمایشگاه »اتوموبیلیتی« مسکو خبر داد.
بــه گزارش ایکوپــرس، امیرعباس فرنودی با 
اشــاره به تحریم صنعت خودرو روســیه گفت: با 
توجه به این که بازار این کشــور کشــش تقاضای 
بسیاری برای قطعات خودرو دارد، زنجیره ارزش 
ایران خودرو را در هر بخش که ظرفیت صادراتی 
وجــود دارد در ایــن نمایشــگاه، ارایــه می دهیــم و 
معیــار کلیــدی در انتخــاب حاضران در نمایشــگاه 

نیز توانمندی در حوزه قطعه سازی بوده است. 
روســیه  نمایشــگاه  در  از حضــور  هــدف  او 
بــا  درازمــدت  همکاری هــای  شــکل گیری  را 
خودروســازان یا قطعه ســازان این کشور دانست 

ایــن  در  حضــور  بــرای  شــرکت هایی  گفــت:  و 
نمایشــگاه گزینــش شــدند که صاحــب تکنولوژی 
دانــش  و  تکنولــوژی  دارای  یــا  و  قطعــه  تولیــد 
خدمــات فنــی مهندســی هســتند تــا بتواننــد بــه 

صورت مستقیم در بازار روسیه فعالیت کنند.
معــاون صــادرات و امــور بیــن الملــل ایــران 
خــودرو افــزود: تــام، ایپکــو، گــروه یاپکــو، ایــران 
خــودرو دیــزل، چرخشــگر، ومکــو و ایــدم در ایــن 
نمایشــگاه حضــور داشــته و نمونــه قطعــات خود 
را در حــوزه ســواری و تجــاری بــه نمایش خواهند 
کــه  شــرکت هایی  توانایــی  هم چنیــن  گذاشــت. 
ماشــین  و  گــری  ریختــه  قطعــات  کننــده  تولیــد 
کاری هســتند نیــز در ایــن نمایشــگاه بــه نمایش 
در خواهند آمد که شــامل توســعه عمران نائین، 
ریختــه گــری چــدن، محورســازان، اشــتاد و نیــرو 

محرکه است.
فرنــودی با اشــاره بــه این کــه در زمینه تریم 

و تزیینــات داخلــی خــودرو نیــز، شــرکت مهــرکام 
پــارس در نمایشــگاه مســکو حاضــر خواهــد بــود، 
دهنــده  ارایــه  عنــوان  بــه  آپکــو  شــرکت  گفــت: 
خدمــات و قطعات آپشــن و تیونینــگ خودرو، در 
این نمایشــگاه حضور خواهد داشــت تا به عنوان 
جــزء انتهایــی زنجیــره ارزش بتوانــد به مشــتریان 

روس خدمات ارایه دهد.
به گفته او، دســتاوردهای شرکت های گروه 
و  پــاک  مبــدل خــودروی  یاپکــو، شــامل شــرکت 
الکتریک خودروی شرق، اگزوز خودروی خراسان 

و... نیز در این نمایشگاه ارایه خواهند شد.
معــاون صــادرات و امــور بیــن الملــل ایــران 
شــرکت ها  ایــن  تمامــی  کــرد:  تاکیــد  خــودرو 
بخش هایــی از زنجیــره ارزش ایــران خــودرو بــه 
شــمار می روند کــه از ظرفیت صادراتــی برخوردار 
بوده و نمونه قطعات خود را در این نمایشگاه به 

نمایش خواهند گذاشت.

فرنــودی بــا بیــان این کــه بــرای نمایــش کامل 
زنجیــره ارزش ایران خودرو، یک دســتگاه خودروی 
تارا اتوماتیک برای عرضه در نمایشــگاه در معرض 
دیــد عمــوم قــرار خواهد گرفت، گفت: بــا توجه به 
نتایج کلینیک خودرو تارا که سال گذشته در کشور 
روسیه برگزار شد، براساس نیاز و ذائقه مشتریان 
روسی، چند تغییر در محصول اعمال شده تا نیاز 

این بازار را تامین کند. 
او تصریــح کــرد: هــدف گذاری ایــران خودرو 
برای ورود مجدد به بازار روســیه، کامال راهبردی 

و تجاری است. 
معــاون صــادرات و امــور بیــن الملــل ایــران 
خــودرو افــزود: نــگاه ما به روســیه بــه عنوان یک 
بازار اســتراتژیک صادراتی بوده، در سال گذشته 
نیــز بــا توجــه بــه شــرایط رقابتــی بــازار روســیه و 
برنامه ریزی های اســتراتژیک، ســه محصول ایران 
خــودرو در ایــن بــازار مــورد مطالعــه جایگاه یابــی 

قیمتی قرار گرفت.
فرنــودی افــزود: ایــن کشــور پنجمیــن بــازار 
بــزرگ مصــرف خــودرو در دنیــا بــوده و یکــی از 
بازارهای بســیار جذاب، دارای پیچیدگی و رقابت 
شــدید در منطقــه اســت، بــه همیــن دلیــل از دو 
ســال گذشــته بــرای حضــور مجــدد ایــران خــودرو 
در ایــن بــازار، مطالعــه، برنامه ریــزی و مذاکراتــی 
صــورت گرفتــه و در حــال دســتیابی بــه توافقــات 
خوبــی نیز هســتیم که به محــض حصول نتیجه، 

در این خصوص اطالع رسانی خواهد شد.
خوبــی  خاطــرات  دلیــل  بــه  او،  گفتــه  بــه 
دارنــد،  ســمند  خــودروی  از  روســیه  مــردم  کــه 
ایران خودرو برند معتبری در این کشور محسوب 

می شود. 
گفتنی است، نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو 
از 3۱ مردادماه تا 3 شهریورماه در کشور روسیه 

برگزار خواهد شد.

نمایش توانمندی های ایران خودرو و ۲1 سازنده داخلی در روسیه

ایجاد تحرک در بخش معدن؛ هدف اصلی طرح تحول زمین شناسی و 
اکتشاف  در کشور

»همراه اول« با نسل چهارم می تازد



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . یکشنبه 30 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4971 . 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ابنیه سامان جاویدان به شناسه ملی 
14009877303 و شماره ثبت 574569 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1401/04/15 تصمیمـات ذیـل 
اتخاذ شـد محل شـرکت به آدرس اسـتان تهران، شهرسـتان تهران، بخش مرکزی، شـهر 
تهران، شهرک ولی عصر جنوبی، خیابان مهر، خیابان شهیدعلی نامدار، پالک 0، مجتمع 
تجـاری ولیعصـر، طبقـه 1-، واحـد 327 بـه کـد پسـتی: 1375670001 تغییـر یافـت و مـاده 

مربوطـه دراساسـنامه اصـالح گردیـد .                                              )1367073(
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم فاطمـه خسـروی احـدی از ورثـه حسـین خسـروی بـا اسـتناد دو بـرگ 
استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیـت تـک بـرگ بـه شـماره  996664ب/91 
تحت پالک 21 فرعی از 1930 اصلی واقع در بخش یک متعلق به حسین خسروی می باشد 
که به علت جابجایی مفقود گردیده اسـت با بررسـی دفتر معلوم شـد سـند مالکیت وی به 
میزان یک دانگ و نه صدم دانگ مشاع از شش دانگ به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
طبـق انحصـار و وراثـت 73/350 مـورخ 1373/5/29 شـعبه هفتـم دادگاه حقوقـی خرم آبـاد 
ذیل ثبت 28397 صفحه 340 جلد 368 بنام حسین خسروی ثبت و صادر و تسلیم شده 
اسـت و دفتـر امـالک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره یک مـاده 120 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک 
مـورد آگهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد بایسـتی 
ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه ای بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهی اسـت در صورت عـدم اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله  رسـمی نسـبت 

به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شـد.
صید آقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی مفقودی
سـند کمپانی خودرو سـواری اچ سـی کراس مدل 1397 به شـماره 
  FA173B0031356  انتظامـی 692 و39 ایـران 11 بـه شـماره موتـور
و شماره شاسی NAAE4CFZXJX060283 به مالکیت امیر بهرام 

عرب احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
شناسلنامه )بلرگ سلبز( خلودرو سلواری تیبلا بله شلماره پلاک 
شلماره  و   8247390 موتلور  شلماره   28 ایلران   48 ق   296
شاسلی NAS811100F5874271 بنام جواد جدی پاک مفقود 

شلده و از درجله اعتبلار سلاقط اسلت.

آگهی مفقودی
 1390 مـدل   1600OHV تیـپ  پیـکان  وانـت  خـودرو  کارت 
موتـور  شـماره  و   18 ایـران   41 ط   559 پـاک  شـماره  بـه 
 NAAA46AA6BG159262 11489075381 و شـماره شاسـی
بنـام رضـا ملکـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۳۴۰۰۰۶۱۵ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک همدان - ناحیه ۲ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا شکری 
فرزنـد شـاداله بشـماره شناسـنامه ۳۱۵۴ صـادره از بهـار در ششـدانگ یکبـاب مغـازه 
بمسـاحت ۲8/77 مترمربـع پـالک ۱۳۰۹۵ فرعـی از یـک اصلـی واقـع در حومـه بخـش 
دو حـوزه ثبـت ملـک همـدان - ناحیـه دو خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوالقاسـم 
حصـار خانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/05/۳0  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/06/۱4

هئيت مديرهم الف 847  حمید سلگی - رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبت شده به شمارة 1672 و شناسه ملی 10861533126

به اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بيمه اتکايی امين )سهامی عام( ، مورخ 1401/05/12 و مجوز شمارۀ 048 – 888593 /014 
مورخ 1401/04/29 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 1401/402/31053 مورخ 1401/03/08 بيمه مرکزی ج.ا.ا ، مقرر گرديد سرمایه شرکت از طريق صدور 

سهام جديد از مبلغ 5,000,000,000,000 ريال به مبلغ 8,000,000,000,000 ريال، منقسم به 8,000,000,000 سهم 1,000 ريالی به شرح زير افزايش يابد:
1- سرمایه فعلی شرکت :                 5,000,000,000,000  ريال
2- مبلغ افزایش سرمایه :                3,000,000,000,000  ريال
3- مبلغ سرمایه پس از افزایش :     8,000,000,000,000  ريال

4- ارزش اسمی هر سهم :               1,000 ريال 
5- تعداد سهام عرضه شده :            2,280,000,000 سهم 

6- نوع سهم :                               عادی با نام
7- محل افزایش سرمایه : افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد: 

   2,280,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
   720,000,000,000 ریال از محل سایر اندوخته ها،

8-  موضوع افزایش سرمایه : 
 اصالح ساختار مالی

9- به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1401/05/12 تعداد 45 حق تقدم خريد سهم جديد و تعداد 14 سهام جایزه تعلق می گیرد. بديهی 
است تعداد دقيق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهينامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم خواهد شد.

10- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهی به علت تغيير آدرس و يا به هر دليل، گواهینامه حق تقدم خود را دريافت ننمايند، می توانند جهت 
دريافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهی مراجعه نمايند.

11- مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهی می باشد.
12- سهامداران محترمی که تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد بر اساس موارد بيان شدۀ زير اقدام نمايند:

  سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید،  فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند، می بایست ظرف مهلت 
مقرر بهای سهام یا ما به التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقيقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب 
شماره 232909660 اين شرکت نزد بانک رفاه کارگران شعبه پردیس واريز و رسيد بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت 
استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران - بلوار نلسون ماندال )بلوار آفریقا ( - خيابان قباديان شرقی - شماره يک با کد پستی 1917635711 ارسال 
نموده و يا مدارک را به آدرس تهران - بلوار نلسون ماندال )بلوار آفریقا ( - خيابان قباديان شرقی - شماره يک کد پستی 1917635711 تحويل و رسيد دريافت نمايند.
  سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید،  دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل 
گواهی حق تقدم، مبنی بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران - بلوار نلسون ماندال )بلوار آفریقا ( - خيابان 
قباديان شرقی - شماره يک کد پستی 1917635711  ارسال نموده و يا مدارک را به آدرس تهران - بلوار نلسون ماندال )بلوار آفریقا( - خيابان قباديان شرقی - شماره 

يک کد پستی 1917635711  تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تذکر: عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

13- در صورت عدم تمايل به مشارکت در افزايش سرمايه، سهامداران می توانند در مهلت تعيين شده برای پذيره نويسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طريق 
بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمايند. با توجه به قابليت معامله مکرر حق تقدم خريد سهام شرکت، خريداران نهايی می بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسی 
نسبت به واريز بهای سهام جديد و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمايند. بديهی است در صورت عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهای اسمی، 

سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين پاره سهم های ايجاد شده، توسط شرکت از طريق بورس اوراق بهادار 

تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزينه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:

  مسئوليت صحت و قابليت اتکای اطالعات آگهی پذيره نويسی بر عهده ناشر است.
  ناشر، شرکت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصير، 

تخلف و يا به دليل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اوليه که ناشی از فعل يا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.
  ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتی 

بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوری و يا توصيه و سفارشی درمورد شرکت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
  با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسيد.

  ساير افرادی که تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص فعاليت شرکت، می توانند به 
سايت اينترنتی شرکت به آدرس www.aminre.ir مراجعه و يا با شمارۀ تلفن 02188883405 تماس حاصل نمايند.

 گزارش توجيهی هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونی در اين خصوص و همچنين بیانیه ثبت سهام جديد در سايت اينترنتی شرکت به 
آدرس www.aminre.ir و سيستم جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می باشد .

آگهی پذيره نويسی افزايش سرمايه شرکت بيمه اتکايی امين )سهامی عام(

 ۱۲۷ واحد صنعتی راکد
در شهرک های صنعتی فارس 

به چرخه تولید بازگشت
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی فــارس اعــام 
کــرد کــه در یک ســال گذشــته ۱۲۷ واحد راکد مســتقر 
در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان بــا اعطای 
تسهیات و رفع موانع دوباره به چرخه تولید بازگشت.
بــا  وگــو  گفــت  در  دیــروز  سیدمصطفی هاشــمی 
اراده دولــت ســیزدهم و  بــه  اشــاره  بــا  ایرنــا  خبرنــگار 
اســتاندار فــارس در گره گشــایی از موانــع تولیــد اظهــار 
کرد: با بازگشت این تعداد واحد صنعتی و تولیدی راکد 
بــه چرخه تولیــد برای ۷۵۰ نفر که البته بخش عمده ای 
از کارگران قدیمی این واحدها بودند شغل ایجاد شد.

او تصریح کرد: هدف گذاری امسال و سهمی را که 
وزارت صمت و سازمان شهرک های صنعتی کشور برای 
اســتان فــارس پیش بینی کرده اند نیــز احیای ۱۵۰ واحد 

صنعتی راکد است.
فــارس  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
یــادآور شــد: بــا توجــه بــه تاکیــد دولــت و حمایت هــای 
مقامــات و مســئوالن اجرایــی اســتان بــه ویژه اســتاندار 
فــارس در ایــن راســتا تالش خواهیم کرد کــه این تعداد 
را به بیش از ۲۰۰ واحد برسانیم؛ البته چنانچه شرایط 
فراهم شــود و با همکاری ســایر بخش ها تمرکز ما روی 
۴۰۰ واحد است که بتوان با رفع موانع آنها را دوباره به 

چرخه فعالیت بازگردانیم.

آزادسازی ۱۹ هکتار زمین 
هاشــمی همچنیــن یکی از سیاســت های راهبردی 
تعییــن  نیــز  را  صمــت  وزارت  و  ســیزدهم  دولــت 
تکلیــف زمین هــای راکــد و واگــذار شــده بــه صاحبــان و 
کــرد و  ســرمایه گذاران در بخش هــای مختلــف عنــوان 
گفــت: در همیــن راســتا تالش هــا و اقدامــات خوبی هم 

انجام شده است.
او تصریح کرد: بر اســاس بررســی ها مشــخص شــد 
که برخی ســرمایه گذاران با اینکه زمین و زیرســاخت های 
الزم در اختیار آنها قرار گرفته اما با گذشت سالها اقدامی 
در راســتای بهره وری مناســب از این ســرمایه برای رونق 
تولید انجام نداده اند که با همکاری ستاد تسهیل و رفع 
موانع استان و سایر دستگاه های نظارتی بخش عمده ای 

از این واحدها و زمین ها تعیین تکلیف شده اند.
فــارس  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
گفت: حتی مشــخص شــد که پای دالل بازی و واســطه 
گرانی هم برای سوء استفاده از این واگذاری ها باز شده 
و برخی هــا تنهــا بــا هــدف بهــره منــدی از ارزش افــزوده 
زمیــن مدعــی ســرمایه گذاری بــرای واحدهــای تولیدی و 
صنعتی می شــدند، اما در حقیقت  ســرمایه گذار واقعی 

نبودند.

خبـــــــــــــــــر

انعقاد ۲۱۱ فقره قرارداد در 
شهرک ها و نواحی صنعتی 

سیستان و بلوچستان
و  مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی سیســتان 
بلوچســتان از انعقاد ۲۱۱ فقره قرارداد در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان در سال ۱400 با 

سرمایه گذاران و کار آفرینان خبر داد.
علیرضا راشکی در گفت وگو با ایسنا افزود: این در 
حالی اســت که 8۱ هکتار زمین صنعتی در شــهرک ها و 

نولحی صنعتی استان به آنها واگذار شده است.
او خاطــر نشــان کــرد: در ســال جــاری انعقاد 36۵  
بــا میــزان واگــذاری ۱6۰ هکتــار زمیــن  فقــره قــرار داد 
صنعتــی با ســرمایه گــذاران و کار آفرینــان هدف گذاری 

شده است.
رئیــس هیات مدیــره شــرکت شــهرک های صنعتــی 
سیســتان و بلوچســتان تاکید کرد: در راســتای حفاظت 
از منافــع بیــت المــال ۱۰۷ فقره قــرار داد واگذاری زمین 
کــه بــا افــراد پیــش از ایــن منعقــد شــده بــود و پــس از 
گذشت چندین سال افراد نتوانسته بودند طرح خود را 
راه اندازی کنند، در ســال ۱۴۰۰ فســخ و ۱۰ هکتار زمین 

صنعتی آزاد سازی شد.
راشــکی یادآور شــد: قرار اســت ۱۰۰ فقره قرار داد 
دیگــر کــه طی چند ســال اخیر هنــوز راه اندازی نکرده و 
بــه اخطارهــای ایــن شــرکت نیــز در خصــوص راه اندازی 
توجهــی نکــرده انــد، در ســال جــاری فســخ و ۱۵ هکتــار 

زمین صنعتی دیگر آزاد سازی شود.
او اضافــه کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 
۱۴۰۰ تعــداد ۴6 واحــد تولیــدی در شــهرک ها و نواحــی 

صنعتی سیستان و بلوچستان راه اندازی شده اند.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی سیستان و 
بلوچســتان بیــان کــرد: بهره بــرداری از 8۵ واحد تولیدی 

دیگر در سال ۱۴۰۱ پیش بینی می شود.
کــه  ای  تولیــدی  واحدهــای  در خصــوص  راشــکی 
راکــد بودنــد، گفت:  در ســال گذشــته ۲۵ واحــد از آنها 

راه اندازی مجدد شد.

صعود ۳ پله ای استان 
کرمان در حوزه کسب وکار

طبــق اعــام رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان کرمــان براســاس آخریــن رده بنــدی در حــوزه 
کســب وکار در جایــگاه بیســت و هفتــم کشــوری قــرار 

گرفته است.
جعفــر رودری دیــروز در جلســه شــورای راهبــردی 
توســعه اســتان کرمــان گفــت: ایــن شــورا نهــاد موثــر و 

تاثیرگذاری است.
در  را  راهبــردی  برنامه هــای شــورای  او مهم تریــن 
اصــالح فرایندهــا و رویه هــای بین و درون دســتگاه های 
اجرایــی، ارتقــا میز خدمت، ارتقا جایگاه وب ســایت های 

سازمان ها، دولت الکترونیک و ... دانست.
اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
کرمان بیان کرد: در سال گذشته 3۲ درصد هدف گذاری 
در راســتای  عملکــرد اجــرای برنامه هــای اصــالح نظــام 
اداری استان در بخش میز خدمت حضوری محقق شد 
همچنین 8۹ درصد در حوزه میز خدمت نیمه حضوری، 
۹۲ درصــد در بخــش میــز خدمــت کامــال الکترونیــک و 
در اصــالح فرایندهــا و اصــالح رویه هــای ســطح اســتان 
استانداردســازی  اهــداف  درصــد   6۷.6 و  درصــد   ۵۵

وب سایت های دستگاه های استان تحقق یافته است.
بــه گفتــه رودری، دســتگاه ها بــرای ارائــه خدمــت 
3۰۵ قلــم اطالعاتــی از یکدیگــر اســتعالم مــی گیرنــد و 
در ســال گذشــته بیــش از ۴۵۰ هــزار اســتعالم بیــن 3۱ 
دســتگاه اجرایــی اســتان انجــام شــده اســت. در ســال 
گذشــته کــه ۲۴ درصــد از کل اســتعالمات از اداره کل 
مالیاتــی بــوده؛ لــذا ایــن اداره کل بــه عنــوان بیشــترین 
استعالم شونده است و ثبت اسناد و پزشک قانونی در 
رتبه های بعدی قرار دارند و سیســتم قضایی بیشــترین 

استعالمات را از دستگاه ها داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

فرمانــدار شهرســتان نمیــن از اعــام آمادگی 
بــرای  خصوصــی  بخــش  گــذار  ســرمایه   ۱0
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  ســرمایه گذاری 

نمین خبر داد.
بــه گــزارش دیــروز ایرنــا، طیــب امینــی 
مســابقات  برگزیــدگان  از  تجلیــل  آییــن  در 
زیرســاخت های  کــرد:  اظهــار  نمیــن  والیبــال 
الزم اعــم از بــرق، آب، گاز و راه در منطقــه 
ویــژه اقتصــادی نمیــن فراهــم شــده و مقــرر 
شــده ســایر دســتگاه های مربوطــه در تامیــن 

زیرساخت های دیگر تعلل نکنند.
از  حمایــت  آمــاده  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در منطقــه 
افــزود:  هســتیم،  نمیــن  اقتصــادی  ویــژه 
ســاختمان اداری منطقــه ویژه اقتصادی نمین 
بــا پیشــرفت ۹۰ درصــدی تا یک مــاه آینده به 

بهره برداری می رسد.
فرمانــدار نمین همچنین از بهســازی راه 
دسترســی منطقــه ویــژه اقتصــادی نمین خبر 
داد و افزود: آسفالت الیه اول ورودی منطقه 
ویــژه اقتصــادی اجرا شــده و آســفالت روکش 
دوم هــم امســال با ۲۵۰ میلیــارد ریال اعتبار 

اجرا می شود.
امینــی دربــاره افتتاح کارخانه کریســتال 
)آرتــا ســبز نمین( افزود: بــرای راه اندازی این 
کارخانــه ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال هزینه 

شــده و پیش بینی شــده این واحد صنعتی در 
هفته دولت امســال با اشــتغا ل زایی ۲۵۰ نفر 

به بهره برداری برسد.
او همچنیــن تامیــن زمیــن ارزان قیمــت 
بــا هــدف رونق تولید و اشــتغال و معافیت از 
پرداخت عوارض گمرکی را از مشوق های الزم 
بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن منطقــه عنــوان 

کرد.
و  واردات  تســهیل  نمیــن  فرمانــدار 

داخلــی،  صنایــع  از  حمایــت  کاال،  صــادرات 
ســرمایه گذاری  نویــن،  فناوری هــای  جــذب 
پشــتیبانی  منطقــه ای،  توســعه  و  تولیــد  در 
تجــاری  ارتبــاط  اقتصــادی،  فعالیت هــای  از 
اقتصــاد  بــه  بخشــی  تحــرک  بین المللــی، 
منطقــه ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشــتغال 
مولــد، جذب ســرمایه گذاری، معافیت گمرکی 
تــا ســقف ارزش افــزوده، ورود ماشــین آالت 
خط تولید، ابزار اداری بدون عوارض گمرکی و 

اشــتغا ل زایی را از اهداف و مزایای راه اندازی 
منطقه ویژه اقتصادی در استان ذکر کرد.

فرمانــدار نمین همچنیــن درباره حمایت 
گــروه  کــرد:  اظهــار  روســتایی  ورزش هــای  از 
صنعتی یحیی تولید کننده کفش ایمنی ۲۰۰ 
میلیون ریال هم برای ورزش های روستایی و 
تیم والیبال روســتای گرده اهدا کرده که این 
مبلغ هم از ســوی تیم های برنده به بهســازی 

مدرسه گرده اختصاص داده شد.
صنعتــی  گــروه  مدیــر  صدیقــی  یوســف 
یحیی هم در این مراسم حمایت از ورزش های 
روســتایی را ضــروری دانســت و گفــت: گــروه 
صنعتــی یحیــی کارهــای عــام المنفعــه ای را 
در اســتان از قبیــل توزیــع ماســک و حمایــت 
از ورزش هــای روســتایی انجــام داده اســت و 
 بنــا داریــم در روســتاهای دیگــر هــم کارهــای

عام المنفعه را توسعه دهیم.
او کمک به توسعه کار آفرینی را از دیگر 
برنامه های پیش روی مجموعه تحت امر خود 
ذکــر کــرد و گفــت: انتظــار داریــم بــا توجــه به 
ظرفیــت بــاالی منطقــه در کارآفرینــی تحــول 

خوبی در صنعت استان ایجاد شود.
ویــژه  منطقــه  طــرح  اســت،  گفتنــی 
اقتصــادی نمیــن در نزدیکــی فــرودگاه اردبیل 
در ســال 8۵ در هیــات دولــت و در ســال 8۹ 
در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب خوزســتان 
از اصــاح ۷۱ نقطــه بحرانــی شــبکه فاضــاب 
شهر اهواز تا پایان شهریور خبر داد و اعام 
کــرد که تا پایان شــهریور نوارهای حفاری در 
مناطق مختلف شــهر اهواز ترمیم و آسفالت 

خواهند شد.
بــا  گفت وگــو  در  کرمی نــژاد  محمدرضــا 
ایســنا با اشــاره به تالش برای حل مشــکالت 
فاضالب شهرســتان اهواز اظهار کرد: با توجه 
به شرایطی که در سال های گذشته در بحث 

پس زدگــی فاضــالب در شهرســتان اهــواز در 
فصول پاییز و زمستان وجود داشته است در 
تالش هستیم تا نقاط بحرانی فاضالب اهواز 

را تا پیش از بارش ها اصالح کنیم.
او افزود: در این زمینه ۷۱ نقطه بحرانی 
فاضالب در شهرســتان اهواز شناســایی شده 
اســت و تالش خواهیم کرد تا پایان شــهریور 
بــا کمــک پیمانــکاران همــه ایــن نقــاط بحرانی 

فاضالب را اصالح کنیم.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 

خوزســتان بــا بیان اینکــه از چند روز گذشــته 
عملیات اصالح و مرمت نقاط بحرانی فاضالب 
اهــواز آغــاز شــده اســت، گفــت: ایــن نقــاط 
بحرانــی در مناطــق کیانپــارس خیابان های ۱۰ 
و ۱3، کمپلو، شهرک دانشگاه، سپیدار، مرکز 
شــهر، کوی علــوی، زیتــون و مناطقی از کوت 

عبدهللا و مالشیه هستند.
کرمی نــژاد عنــوان کــرد: کار اصــالح ایــن 
نقــاط بحرانــی فاضــالب در شــبکه فاضــالب 
اهــواز در حــال حاضــر در حــال انجــام اســت 

و در روزهــای آینــده نیــز بــا تحویــل لولــه بــه 
ســرعت  بــا  اجرایــی  عملیــات  پیمانــکاران، 

بیشتری ادامه پیدا می کند.
طرح هــای  اجــرای  گفــت:  پایــان  در  او 
اصالح شــبکه فاضالب شهر اهواز باعث بروز 
برخی مشــکالت برای تردد مردم شــده اســت 
و در ایــن زمینــه از همــه شــهروندان اهــوازی 
که تاکنون صبر خوبی از خود نشــان داده اند 
تشــکر می کنیــم و امیدواریــم ایــن مشــکالت 

هرچه سریع تر مرتفع شوند.

 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمانشاه 
بــه  گازرســانی  کــه عملیــات  کــرد  اعــام 
۶۶ روســتای بخــش گهــواره از توابــع این 
شهرســتان بــا ۶4 میلیــارد تومــان اعتبــار 

اولیه در دست اجراست.
به گزارش دیروز ایرنا، ناصر حسینی 
در جلســه شــورای اداری بخــش گهــواره 
از توابــع شهرســتان اســالم آبــاد غــرب در 
خصوص آخرین وضعیت پروژه گازرسانی 
 ۹۲ مجمــوع  از  افــزود:  بخــش  ایــن  بــه 
روســتای قابل گازرسانی دربخش گهواره، 
6۵ روســتا بــاالی ۲۰ خانوار اســت که ۲6 
روســتای آن گازدار اســت. او اظهــار کــرد: 
از مجموع 66 روســتای این شهرســتان که 
عملیات گاز رسانی آن در دست اجراست 
که ۲۱ روســتای آن تا پایان ســال جاری از 

نعمت گاز برخوردار می شود.

اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل   
کرمانشــاه در ادامه گفت: درخواست های 
روســتاییان در حوزه گازرسانی را دریافت 
کــرده ایم و دســتورات الزم جهت تســریع 
در انجــام عملیــات گازرســانی نیــز صــادر 

شده است.
مجتبــی بخشــی پــور، نماینــده مردم 
اســالم آبــاد غــرب و داالهــو در مجلــس 
از  قدردانــی  بــا  نیــز  اســالمی  شــورای 
گاز  شــرکت  مجموعــه  ارزنــده  خدمــات 
اســتان کرمانشــاه در راســتای گازرسانی و 
محرومیت زدایی از روستاها تاکید کرد تا 
نسبت به گازرسانی روستاهای باقیمانده 

نیز تسریع شود.
شهرســتان داالهو در ۱۰۰ کیلومتری 
غرب کرمانشــاه واقع شــده و بیش از ۴۵ 

هزار نفر جمعیت دارد.

گازرسانی به روستاهای داالهو با ۶۴ میلیارد 
تومان در دست اجراست

اصاح ۷۱ نقطه بحرانی شبکه فاضاب اهواز تا پایان شهریور

 آمادگی ۱0 سرمایه گذار برای سرمایه گذاری
در منطقه ویژه اقتصادی نمین



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:57

06:28

13:08

20:06

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی . یکشنبه 30 مــــرداد 1401 . 21 آگوست 2022 . 23 محرم 1444 .
. سال هجدهم . شماره 4971 .

قصر ندیده ایم اما قبر را 
خوب می شناسیم
راضیه حسینی

خرید ۷ متر مسکن با وام ۴۸۰ میلیون تومانی
قرار بود با افزایش سقف وام مسکن، قدرت خرید 
مــردم در بــازار مســکن 
افزایــش یابــد اما اکنون 
میلیــون   ۴۸۰ وام  بــا 
می تــوان  تنهــا  تومانــی 
۷.۸ مترمربع مســکن را 

خریداری کرد.
خیال مــان  عــوض  در 
بــا  کــه  اســت  راحــت 
پــول حــال خریده ایــم. 
می توانیــم شــب ها بــا آرامــش ســر روی بالــش بگذاریم 
و بخوابیــم. مــا می دانیــم هفــت متــر خانــه داریــم که از 
شــیرمادر حال تر اســت. نگران لو رفتن اختاس نود و 
چنــد هــزار میلیارد تومانی نیســتیم. دوســتان مان  را به 
دردســر نمی اندازیم تا ما را نجات بدهند. اطرافیان مان 
دچــار اســترس نمی شــوند کــه »حــاال تکلیــف مــا چــی 

می شه و نکنه پای ما هم گیر باشه.« 
 سقف آرزوهای  ما هفت متر است و نگران خراب 
شدنش روی سرخودمان نیستیم. خیال مان جمع است 
آرزویی نداریم که مثل درخت لوبیای سحرآمیز از ابرها 
بیرون بزند و به غول بزرگ با مرغ تخم طا برسد. اصاً 
تــا بــه حال تخــم مرغ طا از نزدیــک ندیده ایم که نگران 

ازدست دادنش باشیم.
درک  را  قصــر  در  زندگــی  طعــم  معمولی هــا  مــا 
نکرده ایم، ولی در عوض خوب می دانیم قد قبر و تنگی 
آن چقدر است. آدمیزاد هم تا مزه یک چیز زیر زبانش 
نرود شیطان نمی تواند گولش بزند. اصاً شیطان دنبال 
مــا هفت متری ها نیســت. وعــده  دادنش بــرای ما خالی 
می شــود. نــه می توانــد بــا خانــه و ماشــین وسوســه مان 

کند، نه مقام و قدرت.
ما وام مسکنی ها، دل مان برای بعضی از پولدارها 
خیلــی می ســوزد. فکــر کنید ســال ها زحمت کشــیده اند 
و بــه ایــن و آن رشــوه داده انــد. کلــی حســاب و کتــاب 
کرده انــد. بــا کلــی عددهــای بــزرگ محاســبات ریاضــی 

انجام داده اند و سرآخر لو رفتند.
 بیچاره هــا وقــت نکردنــد نتیجه ایــن همه تاش و 
اختــاس را بچشــند. از دوران بازنشســتگی خــود لــذت 

ببرند و با شلوارک در کانادا دور بزنند.
ما خیال مان راحت است که هیچ وقت الزم نیست 
در کانادا شلوارک بپوشیم. چون نه جایی برای اختاس 
کــردن داریــم. نــه پولــی بــرای رفتــن بــه خــارج و از همه 

مهم تر، نه شلوارک مناسبی برای پوشیدن در کانادا.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اســتعداد های 
ایــران در حــوزه تولیــد دارو از ارائــه تســهیالت 
بــرای ایجــاد کارخانه هــای تولیــد دارو در مناطــق 

محروم خبر داد.
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در نشست 
خبــری خــود بــا خبرنــگاران دربــاره برنامــه وزارت 
بهداشــت بــرای ایجاد کارخانه  هــای تولید دارو در 
مناطــق محــروم گفت:  ۶۵ درصد داروهای تولید 
داخل ما در بخش خصوصی تولید می شــوند، ما 
االن اســتعداد زیــادی در داروهای هایتک داریم. 
در حقیقــت مــا ظرفیــت زیــادی را در حــوزه تولید 
دارو داریــم و امیدواریــم مــردم هــم ســرمایه های 

خود را به جای ملک و ارز به این حوزه بیاورند.
از  یکــی  کرمانشــاه  در  داد:  ادامــه  او 
کارخانه هــای دارویــی ۵ ســال تعطیــل بــود و مــا 
همانجا اعام کردیم که حاضریم برای بازگشایی 
کارخانه  و ایجاد کارخانه های جدید هر تسهیاتی 
را ارائه دهیم. آیین نامه ای را هم در هیات دولت 
تصویــب کردیــم که بــه زودی در اختیار رســانه ها 

قرار خواهد گرفت.
وزارت  برنامــه  بــا  رابطــه  در  عین اللهــی 
بهداشــت بــرای کاهــش هزینه از جیــب مردم در 
حــوزه ســامت، بــا بیــان اینکــه پرداخــت از جیب 
مردم در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است، 
گفــت: نزدیــک بــه هــزار بیمارســتان، ۱۵۰ هــزار 
تخــت و ۶۰۰ هــزار پرســنل داریــم، اما متاســفانه 
حــدود ۲۵ درصــد بهــره وری داریــم. بهــره وری بــا 
تمــام وقت شــدن پرســنل صورت می گیــرد. هیچ 
دارویــی از لیســت بیمــه خــارج نشــده و برنامــه 

داریم که داروهای جدید وارد لیست شوند.
او افــزود: اگــر کســی بــا نســخه الکترونیــک 

وارد داروخانــه شــود بــا افزایــش قیمــت مواجــه 
نخواهــد شــد. بنابرایــن بــا افزایــش بهــره وری و 
فعال شــدن مراکز دولتی پرداختی از جیب مردم 

کاهش پیدا می کند.
واکســن  تولیــد  بــر  تاکیــد  بــا  عین اللهــی 
انــواع  مــا  دانشــمندان  کــرد:  اظهــار  کشــور  در 
پلتفرم های تولید واکسن را فعال کردند و امروزه 
۶ مرکــز تولید واکســن داریم کــه تکنولوژی تولید 
واکســن مــدرن را آوردند.  ایــن کار با به کارگیری 
انواع بایو ری اکتورها ممکن شــد تا به ما تضمین 
دهــد در آینــده هــر ویروســی پدیدار شــود امکان 
تولیــد واکســن وجــود دارد؛ چــون سیســتم تولید 
هوشــمند شــده اســت. در مجمــوع نزدیــک ۱۵۳ 
میلیــون دز واکســن تامیــن کردیــم و ۵۰ میلیــون 
دز ذخیــره داریــم و فعا به واکسن ســازها گفتیم 
نمی توانیم با آنها قراداد ببندیم زیرا فکر می کنیم 
فعــا میزان ذخیره ما کافی اســت. برای صادرات 
نیز هر کشوری از ما درخواست کند این آمادگی 
وجود دارد مانند صادراتی که به ونزوئا داشتیم .   
او بــر شــکل گیری کمیته علمــی کرونا تاکید 
کــرد و ادامــه داد: در کمیتــه علمــی در مبــارزه بــا 
کرونا بهترین پزشــکان کشــور را گردآوری کردیم 
و ۶۰ پزشــک درجــه یــک آوردیــم و آنجــا گفتیم از 
پراکنده گویی دست برداریم و اجماع این کمیته 
علمی بر ســر مباحث مختلف برای ما مهم بود و 

این از افتخارات ما بود.
او بــه طراحــی کیــت تشــخیصی اومیکــرون 
وزارت  اقدامــات  ســایر  دربــاره  و  کــرد  اشــاره 
برابــری  دو  افزایــش  کــرد:  اظهــار  بهداشــت، 
تخت های آی سی یو اطفال یکی از اقدامات مهم 
مــا در دوران کرونــا بود. از طرفی واکسیناســیون 

بیش از ۲.۵ میلیون نفر از اتباع یک کار انسانی 
در جمهوری اسامی ایران بود؛ زیرا جان آنها هم 

برایمان عزیز بود.
او همچنیــن بــه پروژه هــای حــوزه بهداشــت 
اشــاره کرد و افزود: در حوزه بهداشــت ۸۵ پروژه 
بهداشــتی بــا زیربنــای ۳۵ هــزار و ۸۰۰ متر مربع 
راه انــدازی کردیــم. مهمتریــن چیزی که بهداشــت 
را کنترل می کند وجود خانه های بهداشــت اســت 
و مهمتریــن عزیــزان در ایــن امــر بهــورزان بودند. 
گســترش خانه هــای بهداشــت در دســتورکار مــا 
است تا امسال به ۲۰۰۰ خانه بهداشت برسیم.

او بــا تاکیــد بــر افتخارآفرینی هــای ایــران در 
حــوزه تولیــد واکســن، بیان کــرد: امــروزه توانایی 
دز  میلیــون   ۳ و  داریــم  زیــادی  واکســن  تولیــد 
دز  ۳میلیــون  از  بیــش  و  ب  هپاتیــت  واکســن 

واکسن ب ث ژ تولید کردیم.
او بــا اشــاره بــه مقولــه ســالمندی جمعیــت 
نیــز گفــت: تشــکیل قــرارگاه جوانــی جمعیــت بــا 
مســولیت وزیــر شــکل گرفــت و مــا از پیشــگامان 
قانــون جوانی جمعیت هســتیم. اگر تا چندســال 
مملکــت  بــرای  نرســیم  جمعیــت  داد  بــه  دیگــر 

مشکل زا خواهد بود.
عین اللهی ادامه اداد: در حوزه پرســتاری در 
تیر ۱۳۸۶ قانون تعرفه گذاری خدمات را تصویب 
کــرده بودیــم که اجرایی نشــده بــود ولی با تاش 
این دولت همه کار برای اجرای طرح آماده است 
و احتماال پایان شــهریور اولین پرداخت ها بر این 

اساس انجام می شود.
او دربــاره خدمات وزارت بهداشــت در حوزه 
درمان ناباروری، بیان کرد: عاوه بر احداث مراکز 
جدیــد در بحث پوشــش بیمــه اتفاقات خوبی رخ 

داد. ۹۰ درصد خدمات بخش دولتی و ۷۰ درصد 
بخش خصوصی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

وزیــر بهداشــت با تاکید بــر اهمیت موضوع 
گردشــگری سامت، گفت: کشور ما بدون تردید 
قوی ترین حوزه ســامت منطقه را دارد و امروزه 
می بینیــد تعدادی از کشــورهای همجوار به ایران 
می آیند. ۲۰۰ بیمارستان کشور مجوز گردشگری 

سامت دارند
او بیــان کــرد:  قــرارداد خرید ۱۰۰۰ دســتگاه 
آمبوالنــس هــم بســته شــده و تــا پایــان امســال 
ســعی در ورود آن داریــم و بــه این ترتیب ترابری 

بیماران باید ارتقا یابد.
او افــزود: کار خــوب دیگــری کــه انجام شــد 
دربــاره بیمــاران صعــب االعــاج و نــادر بــود کــه 
وضعیــت خیلی ســختی داشــتند. ایــن بیماری ها 
هزینــه هــای کمرشــکن دارند که امســال مجلس 
۵۰۰۰ میلیــارد تومــان بــرای ایــن امــر بــه صندوق 
بیمــاران خــاص و صعــب العــاج اختصــاص داد. 
هفتــه قبــل هیئــت دولــت نیــز ایــن صنــدوق را 
تصویب کرد. حتی بنا داریم داروهای این عزیزان 

را به درب منزل آنها بفرستیم.
وزیــر بهداشــت درباره طــرح دارویاری، بیان 
انقابــی، طــرح  کــرد: در حــوزه غــذا و دارو کار 
دارویــار بــود. ابتــدای ســال ۱۴۰۱ به مــا می گفتند 
آزادســازی ارز ترجیحــی را اجــرا کنیــد و ۴ مــاه 
و  شــود  فراهــم  زیرســاخت ها  تــا  کشــید  طــول 
۹۴۰۰ قلــم دارو را در ۱۶۰۰ کــد ژنریک به صورت 
الکترونیک آوردند. در ادامه نیز بدهی بیمه ها به 
داروخانه هــا پرداخت شــد. برای اینکه احتکار رخ 
ندهد بودن اطاع قبلی در ســاعت ۱۲ شــب ۲۳ 
تیر این کار اعام شــد و همه را به مراکز درمانی 

کشور دادیم. سیستم تی تک و HIS بیمارستانی 
بــا ایــن طرح تقویت شــد. این طرح بســیار موفق 
اســت. امروزه باالی ۹۰ درصد نســخه الکترونیک 
پیشرفت کرده است و با اجرای طرح دارویار نیز 
قیمت برخی داروها کمتر هم شــد. هدف ما این 
است که شرکت های تولیدی علی رغم تامین نیاز 
داخلی کشــور به داروها، به تولید برای صادرات 

نیز اقدام کنند.
او در این باره ادامه داد: به دلیل مشکات 
صنایــع داخلــی، کمبودهــای دارویی داشــت خود 
را نشــان مــی داد؛ بــه طوری که در ابتدای شــروع 
طــرح دارویــار نزدیــک ۱۰۰ قلــم کمبــود دارویــی 
داشتیم و طی این مدت اجرا، امروز این کمبودها 
بــه ۸۰ قلم رســیده اســت و امیدواریــم به همین 
رونــد کمبودهــا تامین شــود و رضایتمنــدی مردم 
را در ایــن طــرح داشــتیم. همچنیــن داروخانه هــا 
نگــران بودنــد که ممکن اســت به موقــع پول آنها 
پرداخــت نشــود. در ایــن زمینــه و در شــروع ایــن 
طرح، سازمان برنامه و بودجه چهار هزار میلیارد 
تومــان تخصیــص داد و توزیــع شــد و قــول داده 
شد این این کار ادامه یابد. در این راستا منبعی 
کــه ایجــاد کردیــم منابع جدیدی نبوده اســت این 
پــول قبــا در ارز ترجیحــی داده می شــد و االن به 

مصرف کننده داده می شود.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه یارانه ســامت 
کــه  داروهایــی  همــه  شــامل  دارویــار  طــرح  در 
افزایــش قیمــت داشــتند، می شــود، افــزود: حتی 
اگــر دارویی پوشــش بیمه ای هم نداشــته باشــد، 
یارانه ســامت شــامل آن می شــود و این اعتباری 
است که وجود دارد و نگرانی برای داروخانه ها و 

مراکز درمانی وجود ندارد.

رئیــس جمهوری با اشــاره در پیش بودن 
و  حســینی  اربعیــن  بــزرگ  راهپیمایــی  آییــن 
بازگشــایی مراکز آموزشــی، بر ضرورت تزریق 
دُز یــادآور واکســن کرونــا و اســتمرار رعایــت 

دستورالعمل های بهداشتی تاکید کرد.
صبــح  جلســه  در  رئیســی  ســیدابراهیم 
شــنبه ســتاد ملــی مقابله با کرونا، بــا قدردانی 
بهداشــت  کادر  مجاهدت هــای  و  زحمــات  از 
و درمــان در صیانــت از جــان مــردم در برابــر 
ویــروس کرونــا، گفــت: ایثار، از خودگذشــتگی 
و مجاهدت هــای همــه اعضــای کادر بهداشــت 
و درمــان در طــول مواجهه بــا همه گیری کرونا، 
برگ درخشانی تاریخ این مرز و بوم است و در 
حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد بود.
رئیــس جمهــوری در ادامــه بــا اشــاره بــه 
حرکــت آغاز شــده به ســوی خودکفایی کشــور 
در حــوزه دارو، ضمــن قدردانــی از داروســازان 
داخلی، خاطرنشــان کــرد: دولت از تاش  برای 
تولید همه داروهای مورد نیاز کشــور از ســوی 

داروسازان داخلی حمایت می کند.
رئیســی بــا اشــاره بــه گزارشــی مبنــی بــر 
تولیــد بیــش از ۹۰ درصد از داروهای مورد نیاز 
از ســوی شــرکت های داخلــی، این دســتاورد را 
افتخارآمیز دانست و افزود: استمرار این روند 
بدون تردید یک گام راهبردی در حوزه سامت 
عمومی در کشور است و دولت با همه توان از 

آن حمایت می کند.
رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه 
و  آموزشــی  مراکــز  قریب الوقــوع  بازگشــایی 
حســینی  اربعیــن  بــودن  پیــش  در  همچنیــن 
گفت: همانطوری که با تاش های کادر درمان 
و البتــه همراهــی جــدی مــردم توانســتیم بــر 
خیزهای مختلف بیماری غلبه کنیم، هم اکنون 
رعایــت  در  مــردم  همراهــی  همچنــان  نیــز 
پیش نیــاز  و  دارد  ضــرورت  دســتورالعمل ها 
کرونــا  مدیریــت  در  سیاســتگذاری ها  توفیــق 

است.
یــادآور  دز  تزریــق  لــزوم  همچنیــن  وی 

واکسن را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: 
یــادآور  دز  تزریــق  نشــان می دهــد  بررســی ها 
واکســن کرونــا در صیانــت از جــان افــراد مؤثــر 
بــوده و کســانی که دز یــادآور تزریق نکرده اند، 

بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.
 رئیسی انجام تست و شناسایی مبتایان 
به کرونا در مرزها و مبادی ورودی کشور را نیز 
ضــروری برشــمرد و از همــه مردم خواســت که 
بــرای ایمــن مانــدن از کرونا و ســویه های جدید 
آن، نســبت بــه رعایــت کامل اصول بهداشــتی 

اهتمام ویژه داشته باشند.
»اجــرای طــرح پزشــک خانــواده« از دیگر 
در  رئیــس جمهــوری  تأکیــد  مــورد  موضوعــات 
جلســه ســتاد کرونــا بــود. دکتر رئیســی وزارت 
بهداشــت و درمــان را مکلــف کــرد در اجــرای 
برنامه هــای تحولــی دولــت در حــوزه ســامت، 
طرح پزشــک خانواده و نظام ارجاع را خصوصاً 
درگیــر  همچنــان  کشــور  کــه  شــرایطی  در 
بیشــتر  ســرعت  بــا  اســت،  کرونــا  همه گیــری 

عملیاتی کند.
رئیــس جمهوری در پایان ســخنان خود با 
اشــاره به برگزاری مســابقات ورزشــی با حضور 
تماشــاگران در ورزشــگاه ها بر ضــرورت رعایت 
مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا برای حضور 
ورزشــی  اماکــن  در  تماشــاگران  درصــدی   ۳۰

مسقف تاکید کرد.

معــاون بیمــه و خدمــات ســالمت ســازمان 
بیمــه ســالمت ایران، با اعالم اینکه ســقف ارائه 
خدمــات درمان ناباروری برداشــته شــده اســت، 
در عیــن حــال گفت که خدمات مربوط به درمان 
ســقط های مکــرر نیز بــه خدمات بیمــه ای اضافه 

شده است.
بنابــر اعــام روابــط عمومــی ســازمان بیمــه 
ســامت، مهــدی رضایــی گفــت: خدمــات مربــوط 
بــه نابــاروری درمجموع جزء خدمــات گران قیمت 
محســوب می شــود، خوشــبختانه از سال گذشته 
ایــن خدمــات بــرای نخســتین بــار تحــت پوشــش 
بیمــه پایــه قــرار گرفته اســت؛ چون در ســال اول 
خدمــت بــود مشــکاتی در نحــوه ارائــه خدمت از 

سوی سازمان های بیمه گر مشاهده شد.
وی افــزود: بــه تدریــج اشــکاالت مشــخص 
شــده و ما در ســیر تکاملی شاهد ارتقای خدمات 
هستیم، سال گذشته بسته هایی از سوی شورای 
عالــی بیمه تدوین و اباغ شــد کــه ارائه دهندگان 
زیــرا  بودنــد،  بســته ها  ایــن  معتــرض  خدمــت 
محدودیت هایــی را اعمــال می کــرد بــه نوعــی کــه 
ارائه دهندگان خدمت متضرر می شدند، بنابراین 
بــرای عقد قــرارداد ارائه دهنــدگان خدمت تمکین 

نمی کردند.
معــاون بیمــه و خدمــات ســامت ســازمان 
بیمــه ســامت ایــران، با اشــاره به اینکــه در ارائه 
خدمــات تجدیــد نظرهایی صورت گرفت،  تصریح 
کــرد: درحال حاضر خدمات ارائه می شــود و بیمه 
بــدون ســقف خدمات را خریــداری می کند، ضمن 
اینکــه تعرفه هــای تحت پوشــش در ســازمان های 

بیمه گــر پایــه بــر مبنــای تعرفه های دولتــی انجام 
می شــد کــه ایــن مســاله هــم مــورد نقــد بــود؛ در 
حال حاضر تعرفه های عمومی هم که تقریبا ۱.۵ 
برابــر تعرفه های دولتی محســوب می شــود تحت 
پوشــش قرارگرفته اســت که امیدواریم با تقویت 
منابــع، بــه تعرفه هــای بخــش خصوصــی مصــوب 

دولت نیز در آینده تعمیم یابد.
رضایــی بــا بیــان اینکــه بهتــر اســت مــردم از 
خدمــات در بخــش دولتــی اســتفاده کننــد اظهــار 
بخــش دولتــی ۹۰ درصــد خدمــات در  کــرد: در 
بخش ســرپایی و بستری تحت پوشش قراردارد، 
۱۰ درصــد فرانشــیز از ســوی بیمــه شــده پرداخت 
می شــود، اگــر بیمه شــده ای بــه بخــش خصوصــی 
مراجعــه کند، تعرفه عمومی کــه تقریبا ۱.۵ برابر 
تعرفــه دولتی اســت مبنای پرداخــت بیمه ها قرار 

خواهد گرفت.
وی بــا تاکیــد براینکــه درحــال حاضــر ســقف 
ارائــه خدمات بــرای درمان ناباروری نیز برداشــته 
شــده اســت گفــت: اگــر افــرادی نابــاروری ثانویــه 
داشــته باشــند نیز خدمات برای آنها درنظرگرفته 
شــده اســت، همچنیــن ســقط های مکــرر نیــز بــه 

خدمات بیمه ای اضافه شده است.
معــاون بیمــه و خدمــات ســامت ســازمان 
بیمــه ســامت ایــران افــزود: یکــی از راهکارهــای 
درســت در هزینــه کــرد نظــام ســامت و بهبــود 
اثربخشــی آن اســتفاده منابــع از طریــق بیمه هــا 
است، لذا عملکرد این دو سال گذشته نیز نشان 
می دهــد کــه بــا توجــه به ایــن رویکــرد دقیق تر به 

اهداف نزدیک می شویم.

بــه گفتــه محمدهــادی زاهدی وفا، حجــم عظیمــی از دارایی های وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا مــدل تعاونی های اســتانی به بازنشســتگان 

تامین اجتماعی واگذار می شود.
بــه گــزارش ایلنــا، سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان 
اینکــه نیازمنــد نــگاه تحولی در بخش تعاون هســتیم، گفت: حجم عظیمی از 
دارایی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدل تعاونی های اســتانی به 

بازنشستگان واگذار می شود.
محمدهــادی زاهدی وفــا، سرپرســت وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
در نشســت صمیمــی بــا مدیــران تعــاون سراســر کشــور بــا اشــاره بــه تأکیــد 
رئیس جمهوری بر مردمی ســازی اقتصاد، اظهار کرد: تعاون از نگاه فرهنگی و 

اجتماعی نقش بی بدیلی در مردمی کردن اقتصاد دارد. 
وی افزود: ترویج فرهنگ تعاون زمینه ســاز توســعه کمی و کیفی بخش 

تعاون کشور است. 
زاهدی وفا تصریح کرد: نگاه تعاون محور می تواند در پیشرفت بنگاه های 

اقتصادی و سهامی عام نقش آفرینی کند. 
بــر توســعه  بــا تأکیــد  سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
شــرکت های تعاونی مســکن در کشور گفت: این شرکت ها با مشارکت وزارت 
مسکن و شهرسازی برای طبقات متوسط و ضعیف مسکن می سازند.  وی بر 
رفع مشــکات معیشــتی کارمندان در دولت ســیزدهم تأکید کرد و در بخش 
دیگــری از ســخنان خــود بدنــه اجرایــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی را 

بزرگترین سرمایه این وزارتخانه دانست. 
مهــدی مســکنی، معــاون امور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه نیروی انســانی بــازوی توانمنــد اجرایی بخش 
دولتــی تعــاون کشــور اســت، گفــت: در ایــن گردهمایی تخصصــی ۲۰۰ نفر از 
مدیــران تعــاون اســتان ها در ۶ کارگــروه جداگانه آموزش دریافــت کردند. وی 
افــزود: رویکــرد اصلــی معاونت امور تعاون در دولت ســیزدهم مردمی ســازی، 
هوشمندســازی، کارآمدی و شــفافیت اســت. معاون امور تعاون نیز با اشــاره 
تأکیــدات رئیس جمهــور در مردمی ســازی اقتصــاد، گفــت: گســترش اعتقــاد و 

تقویت باور به تعاون در سطح مسئوالن ملی و استانی دنبال می شود. 
در این نشست تعدادی از مدیران تعاون استان ها دغدغه ها، مشکات 

و موانع بخش تعاون کشور را تشریح کردند.

3 رقمی شدن شمار 
شهرهای قرمز کرونایی

بنــا بــر اعالم مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت، از نظــر میــزان درگیــری بــا کرونــا در 
حال حاضر ۱۰۶ شــهر در وضعیت قرمز، ۱۵۶ شــهر در 
وضعیت نارنجی، ۱۷۳ شهر در وضعیت زرد و ۱۳ شهر 

در وضعیت آبی قرار دارند.
به گزارش ایســنا، بر اســاس آخرین به روزرســانی 
وضعیت شــیوع کرونا در مناطق مختلف کشــور، تعداد 
تعــداد  و   ۱۰۶ بــه  از ۷۸  قرمــز  بــا وضعیــت  شــهرهای 
شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسیده 

است.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۷۴ به 
۱۷۳ کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۲ به 

۱۳ شهر افزایش یافته است.
بر این اساس در حال حاضر ۱۰۶ شهر در وضعیت 
قرمــز، ۱۵۶ شــهر در وضعیــت نارنجــی، ۱۷۳ شــهر در 

وضعیت زرد و ۱۳ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

راهکار اتحادیه اروپا برای 
افزایش تعداد دریافت کنندگان 

واکسن آبله میمونی
کشــورهای  کــرد:  اعــالم  اروپــا  دارویــی  آژانــس 
اتحادیه اروپا ممکن اســت از دُزهای کمتری به منظور 

افزایش عرضه واکسن آبله میمونی استفاده کنند.
بــه گزارش ایســنا، آژانس دارویــی اروپا روز جمعه 
اعــام کــرد: کشــورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن اســت 
به طور موقت از دُزهای کمتری از واکسن آبله میمونی 
در هــر با تزریق اســتفاده کنند تــا امکان افزایش عرضه 
آن و واکســینه شــدن تعــداد بیشــتری از افــراد فراهــم 

شود.
اظهارنظــر تنظیم کنندگان مقررات دارویی اتحادیه 
اروپــا پــس از آن منتشــر شــد که ســازمان غــذا و داروی 
ایــاالت متحــده اوایــل مــاه جــاری اعام کرد کــه در حال 
بررســی رویکرد »صرفه جویی در دُز واکســن« اســت که 
 Jynneos بــر اســاس آن دُزهای واکســن آبلــه میمونــی
به یک پنجم تقسیم شود و یک پنجم آن تزریق شود.

کــه مقامــات  کــرد  توصیــه  اروپــا  دارویــی  آژانــس 
کشورها می توانند از دُز کمتر واکسن برای محافظت از 
افراد در معرض خطر در برابر شیوع فعلی بیماری آبله 
میمونــی اســتفاده کننــد چــرا که عرضه واکســن محدود 
اســت. بــه گــزارش پایــگاه آکســیوس، داده هــا نشــان 
می دهــد در بــدن افــرادی کــه یک پنجم دُز اســتاندارد را 
دریافت میکنند سطح آنتی بادی مشابه با افرادی که دُز 

طبیعی دریافت می کنند، تولید می شود.

درمان سقط  مکرر به خدمات بیمه ای اضافه شد  تاکید رئیس جمهوری بر تزریق دز یادآور واکسن کرونا
با توجه به نزدیکی موعد بازگشایی مدارس و پیاده روی اربعین

وزیر بهداشت خبر داد: ارائه تسهیالت برای تاسیس کارخانه های تولید دارو

 واگذاری دارایی های وزارت کار
به بازنشستگان در قالب تعاونی ها


