
رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا کمتر از 
انتظارات در سه ماهه دوم بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، بر اساس 
برآورد فوری سازمان آماری اتحادیه اروپا، تولید 
ناخالص داخلی )GDP( اتحادیه اروپا در سه ماهه 
دوم امسال نسبت به ســه ماهه قبل ۰.۶ درصد 
افزایش یافت اما این رقم کمتر از پیش بینی بازار 

برای رشد ۰.۷ درصدی است.

یورواســتات می گوید: تولیــد ناخالص داخلی 
اتحادیه اروپــا در دوره آوریل تا مــاه ژوئن چهار 

درصد افزایش یافته است.
اما در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس 
داده های موجود، هلند با ۲.۶ درصد در مقایسه با 
سه ماهه قبل، باالترین افزایش را داشته است. بر 
اساس این آمار پس از هلند، رومانی )۲.۱ درصد( 

و سوئد )۱.۴ درصد( قرار دارند.

آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا رشد صفر درصدی 
در سه ماهه دوم ثبت کرد و رکود داشت. لهستان 
)منفی ۲.۳ درصد(، لتونی )منفی ۱.۴ درصد( و 
لیتوانی )منفی ۰.۴ درصد( نیز شاهد انقباضات 

سه ماهه بودند.
بر اساس داده های یورواستات، اشتغال در اتحادیه 
اروپا در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه قبل ۰.۳ 

درصد افزایش یافته است.

مدیریت ســرمایه گذاری بانک مرکــزی نروژ، 
نورگس )NBIM( اعالم کرد که صندوق ثروت 
دولتی نروژ، بزرگترین صندوق ســرمایه گذاری 
در جهان، بزرگترین زیان خود را به میزان ۱.۶۸ 
تریلیون کرون نروژ )۱۷۴ میلیارد دالر( در نیمه 

اول سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، بر اساس 
گزارش بانک نورگس که بــه افزایش نرخ بهره، 

تورم باال همچنین حضور روسیه در اوکراین اشاره 
می کند، صندوق مستقر در اسلو از ژانویه تا ژوئن 

بازدهی منفی ۱۴.۴ درصدی ثبت کرده است.
نیکوالی تانگن - مدیر عامل بانک نورگس گفت: 
»بازار با افزایش نرخ بهره، تورم باال و جنگ در اروپا 

مشخص شده است«.
این صندوق ۱۷ درصد در ســرمایه گذاری های 
ســهام، ۱۳.۳ درصــد در ســرمایه گذاری های 

زیرســاخت های انرژی هــای تجدیدپذیر ثبت 
 نشده و ۹.۳ درصد در سرمایه گذاری های با درآمد 
ثابت از دســت داد. این بازده ۱.۱۴ واحد درصد 
باالتر از بازده شاخص بود. تانگن می گوید: سهام 
فناوری با بازدهی منفــی ۲۸ درصدی عملکرد 
ضعیفی داشــته اســت. ارزش بازار این صندوق 
در پایان نیمه اول ســال ۲۰۲۲ به میزان ۱۱.۶ 

تریلیون کرون )۱.۳ تریلیون دالر( بود.

آخرین اخبار حاکی از آن است که ثبت نام در سامانه 
سجام برای مشموالن ســهام عدالت رایگان شده و 
این افراد می توانند با استفاده از ۸۷ مرکز الکترونیک 
و حضوری نســبت به ثبت نام و احراز هویت رایگان 

سجام اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، از میان حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول 
سهام عدالت، هنوز حدود هشت میلیون نفر در سامانه 
سجام ثبت نام نکرده اند، البته چنانچه این افراد شماره 
موبایل و شماره شبای معتبر ثبت کرده باشند سود 

ســاالنه خود را دریافت می کنند اما امکان مشارکت 
در مجامع، دریافت سود رســوبی و ... را ندارند. بر این 
اساس تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هستند که به 
دلیل ثبت نکردن شماره شبای معتبر سودی دریافت 

نکرده اند.
در این راستا مشموالن ســهام عدالتی که تاکنون به 
ثبت نام و احراز هویت سجام اقدام نکردند، می توانند با 
بهره مندی از ۸۷ مرکز الکترونیک و حضوری به صورت 
WWW.SEJAM. رایگان در سامانه سجام به نشانی

IR ثبت نام و احراز هویت خود در آن را انجام دهند. این 
sahamedalat.ir/ افراد می توانند با مراجعه سایت

marakez با انتخاب یکی از ۱۵ مرکز منتخب، ثبت 
نام رایگان سجام خود را انجام دهند.

 همچنین این افراد برای دریافت خدمات رایگان احراز 
هویت سجام می توانند در یکی از هشت مرکز رایگان 
احراز هویت الکترونیک ســجام یا یکی از  ۶۴ مرکز 
رایگان احراز هویت حضوری سجام نیز این خدمت را 

کامال رایگان انجام دهند.

دبیرکل جدید اوپک در اظهاراتی تاکید کرد که این گروه 
تولیدکننده نفت، نباید برای افزایش تورم مقصر شناخته 
شود. به گزارش ایسنا، هیثم الغیص به شبکه سی ان بی 
سی گفت: اوپک مقصر افزایش قیمت نفت نیست. عوامل 
دیگری فراتر از اوپک وجود دارند که عامل افزایش قیمتی 
هستند که در گاز و نفت مشاهده شده است. اگر بخواهم 
مختصر بگویم، عامل اصلی کمبود سرمایه گذاری است. 
این واقعیت سختی است که مردم و سیاستگذاران باید 
به آن واقف شوند. بمحض درک این موضوع، می توانیم 
به فکر راه کاری باشیم و این راه کار بسیار روشن است، 

سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و سرمایه گذاری.
الغیص کویتی، اوایل امسال برای یک دوره سه ساله به عنوان 
دبیرکل اوپک انتخاب شد تا جانشین محمد بارکیندوی 
نیجریه ای شود که ماه گذشته درست چند روز پیش از این 

که این سمت را واگذار کند، در سن ۶۳ سالگی درگذشت. 
اظهارات الغیص مدت کوتاهی پس از نشست اوپک پالس 
مطرح می شود. در نشست سوم اوت وزیران اوپک پالس، 
افزایش تولید نفت به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز برای 
سپتامبر تصویب شد. این گروه اعالم کرد محدود ماندن 
شدید ظرفیت مازاد تولید به معنای آن است که الزم است 
با احتیاط پیش برویم. این تصمیم، بی اعتنایی به تالشهای 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بود که در سفر ماه گذشته 
به عربستان سعودی، از اوپک خواسته بود برای کمک به 
اقتصاد آمریکا و جهان، نفت بیشتری تولید کند. نشست 
بعدی تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک پنجم ســپتامبر 
برگزار می شــود. الغیص درباره این که آیــا اوپک، مقصر 
افزایش قیمتهای انرژی که عامل باال رفتن تورم بوده است، 
پاسخ داد: نه قطعا نه. منظورم این است که همه چیز نسبی 

است و این شماره یک است. شماره دو این است که اوپک 
نقش خود را ایفا می کند. ما تولیدمان را بر اساس شرایط و 
مکانیزم افزایش تدریجی که بسیار شفاف است، باال برده 
ایم. ما هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم تا بازار را به تعادل 
برگردانیم اما عوامل اقتصادی وجود دارد که واقعا فراتر از 
کنترل اوپک هستند. قیمتهای نفت در هفته های اخیر تحت 
تاثیر تجدید نگرانی ها نسبت به رکود جهانی و مالیم شدن 
دورنمای تقاضا، در سراشیبی نزولی قرار گرفته است. قیمت 
نفت برنت که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ 
فوریه، به حدود ۱۲۸ دالر در هر بشکه صعود کرده بود، روز 
پنج شنبه ۹۳ دالر در هر بشکه معامله شد. دبیرکل جدید 
اوپک درباره همکاری این گروه با روسیه گفت: اوپک روابط 
قوی با مسکو دارد و همواره به دنبال جدا کردن سیاست از 

اهداف تثبیت کننده بازار است.

فدرال رزرو به افزایــش نرخ بهره ادامــه خواهد داد تا 
زمانی که تورم کاهش یابد. به گزارش ایسنا و به نقل از 
ترکیش، بر اساس صورتجلسه روز چهارشنبه از آخرین 
جلسه فدرال رزرو مشخص شد که مقامات فدرال رزرو 
ایاالت متحده معتقدند افزایش نرخ بهره تا زمانی که تورم 

به میزان قابل توجهی کاهش یابد، مناسب است.
دقایقی از نشست ۲۶ تا ۲۷ جوالی نیز نشان داد، با توجه 

به اینکه تورم بسیار باالتر از هدف کمیته باقی مانده است، 
شرکت کنندگان در جلســه قضاوت کردند که حرکت 
به سمت سیاســتی محدودکننده برای برآورده کردن 
دستور قانونی کمیته برای ارتقای حداکثر اشتغال و ثبات 
قیمت ضروری است. فدرال رزرو برای دومین ماه متوالی 
نرخ بهره پایه خود را ۷۵ واحد افزایش داد که سریع ترین 
سرعت عملکردی در این حوزه طی چهار دهه اخیر است. 

بانک مرکزی اعالم کرد که کاهش سرعت نرخ سیاست 
احتماال در مقطعی مناسب خواهد بود.

بانک خاطرنشان کرد: »بعضی از شرکت کنندگان بر این 
باور هستند، زمانی که نرخ سیاستی به سطح مورد نظر 
رسید احتماال حفظ آن سطح برای مدتی مناسب است 
تا اطمینان حاصل شود که تورم در مسیر بازگشت به دو 

درصد قرار دارد.«

راه اندازی کریدور ریلی اوش-بندرعباس، فاصله ایران و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به چین را برای تبادالت 
اقتصادی و تجاری کوتاه تر کرده و قیمت و زمان حمل 
کاال بین این کشورها را با چین به عنوان یکی از مهمترین 

اقتصادهای جهانی کاهش می دهد.
به گزارش ایسنا، توردکان صیدیکف - سفیر تام االختیار 
قرقیزســتان در تهران به همراه کنسول و هیات مدیره 

همراه روز گذشته با حضور در هلدینگ توسعه کسب کار 
سبا )سرمایه گذاری بیمه ایران( طی نشستی با محسن 
احمدی - رییس هیات مدیــره و مدیر عامل هلدینگ 
سبا دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار طرفین درباره 
راهکارهای توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری های 
مشترک در ایران و قرقیزســتان به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. مدیر عامل هلدینگ سبا با اشاره به ظرفیت-

 های موجود در حوزه ســاخت و ســاز و خدمات فنی 
مهندسی در شرکت های تابعه سبا، پروژه برج های دوقلوی 
گلستان بعنوان بزرگترین مجتمع اداری در حال ساخت 
کشور را از نمونه  های موفق تالش این هلدینگ در حوزه 
ساخت و ساز دانســته و آمادگی خود را برای مشارکت 
در توسعه صنعت ســاختمان و پروژه  های عمرانی در 

قرقیزستان ابراز کرد.

ضرر ۱۷۴ میلیارد دالری بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جهانرشد اقتصادی اتحادیه اروپا انتظارات را برآورده نکرد

یک اتفاق جدید برای سهام عدالتی ها

افزایش نرخ بهره آمریکا ادامه دارد؟اوپک را برای افزایش تورم شماتت نکنید

کریدور ریلی، ایران و کشورهای عربی را به چین نزدیک می کند
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۹ بانک به دلیل خلق 
نقدینگی جریمه شدند

افزایش ۳۸ درصدی 
حقوق بازنشستگان 

تایید شد

حذف عوارض 
گمرکی برای صادرات 
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فرصت 
توسعه تولید

موانع تولید در دو گروه کلی 
دسته بندی می شوند. موانع 
برجامی و موانع داخلی. البته 
موانع داخلی مستقل از موانع 
برجامی نیستند. اگر موانع برجامی تولید برداشته 
شود می تواند کمک بسیار مهمی برای رفع موانع 
داخلی تولید باشــد. یعنی با تحقق برجام موانع 
داخلی تولید راحت تر برداشته می شود. برخی از 
فسادها به دلیل موانع برجامی اتفاق افتاده است. 

جابجایی و نقل و...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان 
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ریزش احتمالی قیمت سکه تا 12 میلیون 

صف فروش دالر 
بلندتر شد

سنگ اندازی بانک ها 
در پرداخت وام اجاره

تعرفه واردات متناسب با میزان تولید داخل تعیین می شود

 تعرفه  واردات  خودرو  تغییر می کند
صفحه2

صفحه۴

تولید  در انتظار  رفع  موانع
تولید   با   احیای   برجام  به  چه  سمت  و  سویی   می رود؟

برخی از تحلیلگران بازار سکه معتقدند در صورتی 
که نرخ دالر به واســطه اخبار برجــام و بازارهای 
همســایه بر مدار نزول قرار بگیرد احتمال کاهش 
قیمت ســکه هم تا نیمه کانال ۱۳ میلیون تومان 
وجود دارد. به باور این دســته از فعــاالن  بازار در 
شرایط فعلی تنها شــرط افزایش قیمت سکه این 
اســت که نرخ دالر و قیمت اونس طال رشد کند . 
هفته گذشته فضا در بازار دالر نیز به شکلی شده 
بود که قاطبه فعاالن از صف فروش حرف می زدند 
عکسی در بین معامله گرها دست به دست می شد 
از یک صف مقابل صرافی. منتشرکنندگان مدعی 
بودند این صف، صف فــروش دالر در مقابل یک 

صرافی در مشهد است...

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران از اعطای 
۲۵۵۷ فقره وام ودیعه مسکن به خانواده های مستأجر 
در استان تهران در سال جدید خبر داد. خلیل محبت 
خواه با اعالم اینکه در دوره جدید )دور ســوم( وام 
ودیعه در اســتان تهران بیش از ۹۷ هزار نفر ثبت 
نام کرده اند، گفت: از این تعداد قریب به ۵۳ هزار نفر 
حائز شرایط اولیه بوده اند که ۲۷ هزار نفر در مرحله 
دریافت وام هستند. وی افزود: درخواست حدود ۱۱ 
هزار نفر توسط بانک های عامل خصوصی و دولتی 
به دالیل مختلف رد شــده و تاکنون ۲۵۵۷ نفر در 
سال جاری موفق به دریافت وام ودیعه ۱۰۰ میلیون 
تومانی شــده اند. مدیرکل راه و شهرسازی استان 

تهران گفت: در مجموع...

آگهی  فراخوان شناسایی و جذب پیمانکار
به منظور بهره برداری ومدیریت بیمارستان فاطمه زهرا)س( 

شرکت فراگیر سالمت همراه ایرانیان گل گهر سیرجان
شرکت فراگیر سالمت همراه ایرانیان گل گهر سیرجان در راستای مسئولیت اجتماعی و ارائه خدمات با کیفیت به 
عموم  مردم عزیز منطقه بویژه کارکنان شرکت گل گهر سیرجان در نظر دارد راه اندازی، بهره برداری و مدیریت 
بیمارستان ۱28 تخته خوابه حضرت فاطمه زهرا )س( )صرفا بخشهای درمانی وپاراکلینیک( را با روش )O&M(  از 
طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه و با شرایط ذیل به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید: 

مشخصات پروژه:
برآورد ســرمایه گذاری پیش بینی درصد ضریب اشغال سال اولتعرفهدرصد پیشرفتتعداد تختنام مرکز

سال اول)میلیارد ریال(

50۴00-60خصوصی۱28۱00حضرت فاطمه زهرا)س(

شرایط سرمایه گذار:
۱- ثبت  شرکت در داخل کشور جمهوری اسالمی ایران

2- توانمندیهای مالی و مدیریتی الزم برای بهره برداری و مدیریت حداقل معادل ارقام جدول فوق 
3- ارسال رزومه شرکت درفعالیتهای مشابه در حوزه بهداشت و درمان

سرمایه گذاران واجدین شرایط می توانند حداکثر به مدت 20 روزکاری از تاریخ انتشار آگهی، اسناد ارزیابی توان اجرای کار را در پاکت الک 
و مهر شده به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، ساختمان نگین، پالک 2۷3 طبقه چهارم تحویل و رسید دریافت دارند 

و یا به شماره پستی: ۱۴۱۴6۱855۱ ارسال گردد.
تاریخ بازگشایی اسناد مذکور 20 شهریور ۱۴0۱ در محل دفتر تهران می باشد.

فراخوان حتی با حضور یک سرمایه گذار نیز قابلیت اجرایی دارد.
شرکت فراگیر سالمت همراه ایرانیان گل گهر سیرجان



اقتصاد2
ایران

به همت مرکز ارتباطات وزارت صمت برگزار شد:
رویداد روایــت برنامه تحول 

صنعت خودرو
هم زمان با هفته گرامیداشت خبرنگار رویداد 
روایت برنامه تحول صنعت خودرو با حضور، 
مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اســاتید و خبرنگاران حــوزه صمت در محل 
 دائمی نمایشــگاه های بین المللــی تهران 

برگزار شد.
در این رویداد یک روزه کــه مرکز ارتباطات 
وزارت صمت برگزار کرد کارگاه های تخصصی 
با موضوع صنعت خودرو و با حضور اســاتید و 
کارشناسان برگزار شد و خبرنگاران در جریان 
آخرین برنامه های تحولی در صنعت خودرو 

قرار گرفتند.
منوچهر منطقی معــاون صنایع حمل و نقل 
وزارت صمت بــا ارائه مباحــث تخصصی و 
آموزشی در مورد معنای دانش بنیانی شدن 
صنعت خــودرو و همچنین رویکــرد وزارت 
صمت در خصوص خودروی آینده، به ترسیم 

افق پیش رو در حوزه این صنعت پرداخت.
همچنین آقای توکلی الهیجی مدیر کل صنایع 
خودرویی وزارت صمت با ارائه مبحثی تحت 
عنوان بازاندیشی در مفهوم نواوری در بازارهای 
در حال توسعه از خبرنگاران تواست تا با ایجاد 
فضای رسانه ای مثبت فضا را به سمت بالندگی 

صنعت کشور پیش ببرند.
وی از تالش برای قرار گرفتــن ایران جز ۱۰ 
کشور برتر جهان از حًی تولید خودرو گفت و 
افزود: در حال حاضر ایران در رده هجدهم دنیا 

از این حیث قرار دارد.
در ادامه این رویداد حسین زاده قشمی مدیر 
کل مرکــز ارتباطات وزارت صمت با اشــاره 
به ســاختار و نحوه برگزاری نمایشگاه برنامه 
تحولی صنعت خودرو، بخش بندی نمایشگاه و 
برخی رویدادهایی که قرار است حین  برگزاری 

نمایشگاه برگزار شود تشریح کرد.
زاده قشمی افزود: نمایشــگاه برنامه تحولی 
خودرو از سوم تا هفتم شهریور در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد 

شد.
در این مراسم ابوالفضل خلخالی عضو هیئت 
علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم 
و صنعت درباره ساختار قیمت خودرو و نقش 
هم افزایی در صنعت خودرو گفتگو کرد و در 

پایان به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
همچنیــن نوســازی نــاوگان و جایگزینی 
خودروهای فرســوده موضوع دیگری بود که 
حسن کریمی سنجری؛ کارشناس بازار خودرو 

درباره آن صحبت کرد.
در حاشیه این مراســم نیز از پوستر نخستین 
دوره نمایشگاه خدمات کســب و کار ایران با 
حضور علیرضا شــاه میرزایی معاون تجارت 
و خدمــات وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
رونمایی شد. این نمایشــگاه از یکم تا چهارم 
شــهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران دایر است.

۹ بانک به دلیل خلق نقدینگی 
جریمه شدند

مدیر ارزیابی ســالمت بانکــی بانک مرکزی 
گفت: طبق بررســی های انجام شده ۶ بانک 
در ماه گذشــته و تاکنون ۹ بانک و مؤسســه 
اعتباری، جریمه شــدند و سپرده قانونی آنها 

افزایش یافت.
به گزارش ایِبنا، میرعمادی گفت: سیاســت 
کنترل دارایی شــبکه بانکی از ســال ۹۹ به 
تصویب رسیده است. هدف اصلی این سیاست 
کنترل خلق نقدینگی بانک ها از طریق رشد 
ترازنامه است. همچنین میزان تورم در کشور 

هم تا به االن از این طریق کنترل می شود.
به گفته مدیــر ارزیابی ســالمت بانکی بانک 
مرکزی گفت: بانک مرکزی در بخشــنامه ای 
کنترل مقــداری دارایی های شــبکه بانکی 
متناســب با امتیاز احصاء شــده بــر مبنای 
شاخص های سالمت بانکی و بر اساس نقدینگی 
هدف گذاری شــده را تعیین و ابــالغ کرد. او 
می گوید: اجرای این طــرح در زمینه اقتصاد 
باعث جلوگیری در خلق نقدینگی و مهار تورم 
است. طبق بررسی های انجام شده تاکنون ۶ 
بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و مؤسسه 
اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده اند. 
بانک مرکزی در بخشنامه ای کنترل مقداری 
دارایی های شــبکه بانکی متناســب با امتیاز 
احصاء شده بر مبنای شــاخص های سالمت 
بانکی و بر اساس نقدینگی هدف گذاری شده 

را تعیین و ابالغ کرد.

خبر

معامله گران می گویند دالر 
هرات و تهــران وارد دامنه 
نوســان جدید شدند. دالر 
هرات بین 2۹ هزار و 3۰۰ 
تومان تا 2۹ هــزار و 7۰۰ 
تومان بود و در تهران دالر نقدی بین دامنه 2۹ هزار 

5۰۰ تا 3۰ هزار تومان در نوسان بود.
ناصــر کنعانــی ســخنگوی وزارت خارجــه در 
روزچهارشنبه هفته گذشــته یک تنه سه بازار را 
نزولی کرد. قیمت دالر در هرات، تهران و سلیمانیه 
کاهشی شــد. بعد از این خبر هرات کف 2۹ هزار و 
7۰۰ را از دســت داد و تا حمایت 2۹ هزار و 3۰۰ 
ریزش داشــت. در تهران هم کف 3۰ هزار از دست 

رفت و نرخ نقدی تهران به 2۹ هزار و 5۰۰ رسید.
ناصر کنعانی در نشســت هفتگی خود، از آمادگی 
ایران برای تبادل زندانی با آمریکا صحبت کرد، اما 
تعداد زیادی از معامله گران می گویند در بازار ارز 

این موضع به منزله  توافق تصور شد.
معامله گران بــه برجام قبلی اشــاره می کردند که 
قبل از اجرایی شــدن با تبادل زندانی همراه بود و 
جیسون رضاییان از ایران آزاد شد. در کنار این خبر 
اخبار دیگری هم مبنی بر اینکه توافق در دسترس 
است شنیده می شــد، همین اخبار هم موجب شد 

فروشنده در بازار زیاد شود.
فضا در بازار به شکلی شــده بود که قاطبه فعاالن 
از صــف فروش حرف مــی زدند عکســی در بین 
معامله گرها دســت به دست می شــد از یک صف 
مقابل صرافی. منتشــرکنندگان مدعی بودند این 

صف، صف فــروش دالر در مقابل یــک صرافی در 
مشهد است.

سیگنال ســکوت در مقابل آزادی به 
معامله گران ارزی

به گــزارش اکوایران، بــازار درحالــی خبر آزادی 
را جــدی گرفته بود که برخــی تحلیلگران اعتقاد 
داشتند ســکوت طرف مقابل معنادار است. از نظر 
این گروه گرچه تبادل زندانی طالیه دار توافق است 
اما وقتی طرف مقابل که تبــادل زندانی را یکی از 
پیش  شــرط های توافق قرار داده و ســکوت کرده 
 است  یعنی هنوز در صحنه مذاکرات توافقی نهایی 

نشده است.

بازار از خبر آزادی ترسید
مجموع این خبرها بازار را ترساند، به طوری که بعضی ها 
به شوخی می گفتند، دالر از خبر آزادی ترسید. بنظر 
می رسد روز که به نیمه رسید بازار کمی از هیجانش 
کاسته شد، قیمت دالر کمی اصالح زد و به کف های 
قبلی خودش نزدیک گشت. معامله گران می گویند 
دالر هرات و تهران وارد  دامنه نوســان جدید شدند. 
دالر هرات بین 2۹ هزار و 3۰۰ تومان تا 2۹ هزار و 7۰۰ 
تومان بود و در تهران دالر نقدی بین دامنه 2۹ هزار 

5۰۰ تا 3۰ هزار تومان در نوسان بود.

حباب سکه چقدر شد؟
قیمت سکه هم همراه با کاهش بود و در بازار چهارشنبه ۱3 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. حباب سکه نیز با کاهش 
3۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و و دویست هزار رسید.

ریزش قیمت دالر و سکه نزدیک شد
نکته بازار چهارشنبه این بود که معامله گران درباره دالر 
2۸ هزار تومانی زیاد صحبت می کردند. از نگاه آن ها اگر 
دالر ســطح 27 هزار و ۸۰۰ را هم از دست بدهد، یک 
ریزش شارپی تا سطح 25 هزار تومان خواهد داشت. 
معامله گران ســکه هم درمورد ریزش بعــد از توافق 
می گفتند سکه می تواند تا کف ۱2 میلیون تومان عقب 
بنشیند. کف بازار روزچهارشنبه با ترس شروع شد با 
ترس هم تمام می شود. از ترس بازار یک روایت دیگر 
نیز به گوش می رسید، اقلیتی در بازار اعتقاد داشتند 
آن چیزی که معامله گران را ترساند دستگیری های 
روز سه شنبه بود. اگرچه معامله گران با دالرهایش ظهر 
دیروز آزاد شدند، اما در فاصله دستگیری تا آزادی آن ها، 
شوک بزرگی وارد شد. برخی از آن ها می گفتند یک 
اتاق معامالتی ۱۰۰ هزار نفری ظرف یک شب ریزش 

کرد و ۹۶ هزار عضو گروه را ترک کردند.

پیام ریزش همزمــان قیمت ها در بازار 
تهران، هرات و سلیمانیه

آن ها حتی اشاره می کنند که قبل از اینکه کنعانی 
موضع بگیرد در پشت خط بازار ریزشی بود، نشانه 
دیگــر آن ها ریزش هر ســه بازار تهــران، هرات و 
سلیمانیه بود که در هفته های اخیر کم سابقه بوده 
اســت و تنها زمانی اتفاق افتاده است که یک خبر 
مستند به بازار ارائه شده است. به همین دلیل این 
اقلیت می گویند دالر از دستگیری و زندانی دیروز 

ترسید، نه از آزادی.

ریزش احتمالی قیمت سکه تا 12 میلیون 

صف فروش دالر بلندتر شد

معاون وزیر:
امضاهای طالیی در وزارت نفت 

از ابتدای امسال متوقف شد
جلیل ساالری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی ایران با 
اشاره به ایجاد درگاه ملی مجوز ها گفت: با اقدام های 
بسیار جدی و انقالبی در پاالیش و پخش، امضا های 
طالیی در وزارت نفت از ابتدای امســال متوقف 

شده است.
به گزارش شــانا، جلیل ســاالری در نشســت 
هم اندیشی سردبیران و دبیران اقتصادی رسانه های 
کشور به مناسبت روز خبرنگار و در آستانه هفته 
دولت با اشــاره به اقدام های انجام شده در دولت 
سیزدهم در حوزه پاالیش و پخش گفت: در آغاز 
به کار دولت سیزدهم، عملکرد شرکت بر مبنای 
آسیب شناسی، بررسی دقیق و به فراخور آن هم 
در بخش اجرا و هم در بحث قانون بودجه و تامین 
منابع مالی اصالحات و اقدام های پرشماری انجام 
شد. وی با اشاره به فرآیند سوخت رسانی و ضرورت 
نوسازی نفتکش ها افزود: 57 درصد از مسیر حمل 
و نقل با شــعاع 5۰۰ کیلومتر سوخت رســانی با 
نفتکش ها انجام می شد، بنابراین الزم بود که این 
روند ساماندهی شود و نوســازی و افزایش تعداد 

ناوگان در صدر برنامه ها قرار گیرد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی گفت: در بخش شــرکت های 
پاالیشی، پاالیشگاه ها مکلف شدند تا 3۰ درصد 
از سود عملیاتی خود را به طرح های کیفی سازی 

تخصیص دهند.
ســاالری در بخش دیگری از گفته هــای خود با 
اشاره به اضافه شدن شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفت به فهرست سازمان های توسعه ای 
افزود: باتوجه به زیرساخت ها و زمینه های متوازن 
توسعه در شــرکت ملی پاالیش و پخش، هیئت 
دولت طی تصویب نامه ای در تاریخ یکم مرداد ماه 
۱4۰۱، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی را به فهرست سازمان های توسعه ای کشور 
اضافه کرد بنابراین از این پس، مجمع شرکت های 
زیر مجموعه که تاکنون متشــکل از وزیران امور 
اقتصادی و دارایی، دادگستری و نفت بود، به هیئت 
مدیره شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی تغییر یافت که گام بلندی به منظور توسعه 

شرکت قلمداد می شود.
وی تصریح کرد: در بحث صادرات خدمات فنی و 
مهندسی نیز اقدام های مهمی از جمله تعمیرات 
اساسی بعضی از پاالیشگاه های کشور های دوست 

نظیر ونزوئال، سوریه و ... انجام شده است.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که دریافت مجوز 
نوســازی 5 هزار ناوگان در دستور کار قرار گرفته 
است، درباره صادرات فرآورده های نفتی افزود: تولید 
گازوئیل در دولت سیزدهم سه درصد افزایش یافته 
و از ۱۰۸ میلیون لیتر به ۱۱2 میلیون لیتر رسیده 
است. مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران همچنیــن از صادرات 
یک محموله نفت گاز به مقصد افغانستان با قیمت 
۱۱۰۰ دالر به ازای هر تن خبر داد. ساالری ادامه 
داد: تولید بنزین نیز امسال به ۹۸ میلیون لیتر در 
روز رســیده و این در حالی است که مقدار تولید 

بنزین پارسال حدود ۹۶.۹ میلیون لیتر بود.

اخبار
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  مریم بابایی
مذاکرات برجامی به حساس ترین روزهای خود رسیده است. تحلیل ها 
حاکی از این است که اگر این بار توافقی در وین حاصل شود، یک توافق 
محدود، حداقلی و چند مرحله ای خواهد بود و به گستردگی برجام و 
توافقی که در سال ۹4 اتفاق افتاد، نخواهد بود؛ با این حال احیای برجام 
در حال حاضر ضروری ترین نیاز اقتصاد ایران و اصلی ترین خواســته 

بخش خصوصی است.
تجربه دوران پسابرجام در ســال های ۹۶-۹4 و مروری بر رفت و آمد 
هیات های خارجی و قراردادهای تجاری و آمار جذب سرمایه، بیانگر 
فرصت سوزی هایی است که در آن زمان هم از سوی دولت و هم بخش 
خصوصی صورت گرفت. بررسی ها نشان می دهد حتی در فاصله زمانی 
احیای برجام طی ســال های ۹۶-۹4 نیز، روند جذب سرمایه گذاری 
خارجی مناسب نبود. براساس آمار اعالم شده از سوی مسئوالن دولت 
وقت آن زمان، ۸۰ میلیارد دالر سرمایه  خارجی بعد از برجام وارد ایران 
شد، اما کمتر از 5 میلیارد آن جذب شد. در حال حاضر سوال اساسی این 
است آیا با احیای دوباره برجام، بخش دولتی و خصوصی آمادگی الزم 
برای استفاده از فرصت پیش آمده و انعقاد قراردادهای تجاری برد- برد 

و با کیفیت را دارند؟

اولویت اصالح ساختارهای معیوب اقتصاد
طی سال های اخیر، فضای ناامن و ریسک باالی اقتصاد ایران به دلیل 
تحریم ها باعث شده سرمایه گذاری داخلی و خارجی با افت چشمگیری 
رو به رو شود. بررســی ها نشــان می دهد میانگین نرخ رشد ساالنه 
سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی طی دهه ۱3۹۰ منفی 3.7 درصد 
است. آمار دیگری نشان می دهد در سال ۹۹ برای دومین سال متوالی، 

استهالک سرمایه از رقم ســرمایه گذاری فراتر رفته است. همچنین 
براساس گزارش آنکتاد در ســال 2۰۱۸، سهم ایران از جذب سرمایه 
خارجی ورودی، حدود ۰.3 درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان 
و بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران حدود 5 میلیارد دالر در 

سال 2۰۱7، بوده است.
اســتفاده از فرصت احیای برجام، عالوه بر اینکه بســتگی زیادی به 
ظرفیت های واقعی اقتصاد و توان و آمادگی بخش دولتی و خصوصی 
دارد، نیازمند اصالحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، نظام بانکی، 
سیاست های تجاری و روابط دولت و بخش خصوصی است. در حال 
حاضر اقتصاد ایران با ریسک های متعددی رو به روست. ساختار اقتصاد 
ایران همچنان دولتی و مبتنی بر اقتصاد دستوری است. بی ثباتی فضای 
اقتصاد کالن، براساس پژوهش های متعدد، اصلی ترین چالش فضای 
اقتصادی است و تورم 5۰ درصدی، رشد باالی 4۰ درصدی نقدینگی و 
پایه پولی، ناترازی سیستم بانکی، رانت و عدم شفافیت در اقتصاد، سلطه 
بخش دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد، هزینه هرگونه فعالیت اقتصادی 
را افزایش داده است. بنابراین برای بهره گیری از فرصت پساتحریم، حل 
مشکالت ساختاری اقتصاد باید در اولویت اصالح از سوی سیاستگذار 
و قانون گذار، براســاس آموزه های علم اقتصاد و نه نگاه پوپولیستی و 

مقطعی، قرار گیرد.

تقویت ظرفیت بخش خصوصی
اما ظرفیت بخش خصوصــی برای نقش آفرینی در پســا برجام چه 
قدر است؟ از دست رفتن فرصت جهش ارزی در سال ۹7، یا فرصت  
صادراتی ای که به واسطه بحران های سیاسی و اقتصادی کشورهای 
همسایه ایجاد  شد و یا تجربه پســابرجام در سال ۹4 تا ۹۶ بیانگر این 

است که بخش خصوصی نیز نیاز به تقویت دارد. بعد از برجام در سال  
۹4، قراردادهای منعقد شده اغلب از سوی شرکت های دولتی و شبه 
دولتی بزرگ صورت گرفت و بخش خصوصی در بیشتر مواقع دنباله رو 

دولت بود.
بنابراین ضروری است بخش خصوصی نقشــه راه مشخص و تدوین 
شده ای برای تجارت و جذب سرمایه گذاری براساس نیازها، اولویت ها، 
پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصاد داشته باشد. انتخاب شرکای تجاری، 
ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی، مزیت سنجی در تولید و واردات کاال، 
تقویت بنگاه ها برای تولید صادرات محور، متنوع سازی راه های جذب 
ســرمایه و منابع، انتقال دانش فنی و تکنولوژی باید مورد بررسی و 

برنامه ریزی قرار گیرد.
در حال حاضر بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور با استانداردهای 
بین المللی در زمینه تولید و تکنولوژی فاصله چشــم گیری دارند و 
این موضوع ایفای نقش در تجــارت جهانی و بهره گیری از فرصت در 
پیش روی احیای برجام را با چالش اساسی رو به رو می کند. بررسی 
مرکز پژوهش های مجلس، از سطح فناوری محصوالت صنعتی ایران 
نشان می دهند سهم محصوالت صنعتی کشور با فناوری باال تنها یک 
درصد است و در مقابل سهم محصوالت منبع محور، بیش از ۶۶ درصد 
است. محصوالت با فناوری متوسط و فناوری پایین نیز به ترتیب سهم 
25 درصدی و ۸ درصدی را دارند. ســطح پایین تکنولوژی و نوآوری، 
بنگاه ها را در موقعیت مناســبی در همکاری با شرکای خارجی قرار 
نمی دهد. از طرف دیگر سیســتم حقوقی و قوانین و مقررات نیز الزم 
است مطابق با استانداردهای بین المللی بازتعریف شود و اطمینان الزم 
برای سرمایه گذار داخلی و خارجی به منظور حفظ حقوق مالکیت و 

تضمین های الزم ایجاد شود.

تدوین استراتژی بازرگانی خارجی
فقدان استراتژی بازرگانی خارجی باعث شــده حتی در بزنگاه های 
مهم تاریخی، فرصت سوزی مشهود باشد. تغییر اولویت های تجاری با 
رفت و آمد دولت ها، غلبه نگاه سیاسی بر اقتصادی در روابط تجاری با 
کشورها، محدود کردن تجارت خارجی به کشورهای همسایه که سهم 
ناچیزی در تجارت جهانی دارند و کشورهای همسوی سیاسی، فاصله از 
استانداردهای صادراتی و… حتی با احیای برجام نیز کشور ما را تبدیل 
به شریک تجاری نامطمئنی در بازارهای تجاری می کند و فرصت را برای 
حضور رقبا در بازارهای صادراتی فراهم می کند. بنابراین الزم است با 
محوریت بخش خصوصی و براساس استراتژی مشخص تجاری برای 
این بخش برنامه ریزی و اقدام شــود و ظرفیت دستگاه های دولتی از 
جمله سفرا، رایزنان بازرگانی و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 

خارجه همواره کننده مسیر تجارت بخش خصوصی باشد.
تصمیم گیران باید به این نکته توجه داشته باشد که برای اثربخشی 
رفع تحریم ها و تاثیر آن بر اقتصاد، تولید، بنگاه ها، تجارت و معیشت 
مردم، الزم است هر گونه هزینه کرد درآمدهای نفتی یا دالرهای آزاد 
شده و یا تدوین قراردادهای تجاری و جذب سرمایه  با نظر و مشارکت 
بخش خصوصی واقعــی و افراد دارای اهلیت و تخصص و براســاس 
نیازسنجی و اولویت سنجی از بخش های مختلف اقتصاد باشد. برای 
نقش آفرینی موثر بخش خصوصی در پساتحریم همچنین الزم است 
مرز بین شرکت های دولتی، شبه دولتی و خصوصی مشخص شود تا 
بخش خصوصی واقعی فرصت عرض اندام پیدا کند در این مسیر ثبات 
در سیاســت های تجاری، غلبه نگاه اقتصادی بر سیاسی، اعتماد به 
بخش خصوصی، ایفای نقش حمایتی از سوی دولت، فراهم کردن زیر 

ساخت های تجاری و ایجاد شفافیت ضروی است.

فرصت سازی بخش خصوصی در پسابرجام
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معاون دفتر صنایع خــودروی وزارت صمت گفت: 
هم اکنون در حال تشکیل ســاز و کاری هستیم که 
متناســب با میزان تولید داخــل تعرفه خودرو های 
وارداتی تعیین شــود. به گزارش تسنیم، ابوالفضل 
خلخالی افزود: بــه طور نمونه اگــر در خودرو های 
وارداتی، 2۰ درصد داخلی سازی داشته باشیم 32 
درصد تعرفه به واردات آن تعلق می گیرد و اگر داخلی 
ســازی به 2۰ تا 3۰ درصد افزایش پیدا کند تعرفه 

واردات آن به 2۰ درصد کاهش می یابد
وی گفت: البته قیمت گذاری براساس نظر سازمان 
حمایت صورت می گیرد، اما آیین نامه ای در دست 
تنظیم است تا معیار قیمت گذاری باشد که طبق آن 

رقابتی بودن محصوالت را می سنجیم. خلخالی افزود: 
براساس این آیین نامه برای هر کدام از این محصوالت 
رتبه رقابتی بودن را تخصیص می دهیم، این رقابتی 
بودن براساس سنجش میزان قیمت کنونی محصول 
با میزان قیمت محصول رقابتی در جهان خواهد بود.

خلخالی اضافــه کرد: به دنبال این هســتیم فضای 
حمایتی راکه برای خودروســاز ها ایجــاد کرده ایم 
از بین ببریم تــا خودروســازان ما بتواننــد با دنیا 
رقابت کنند، براین اســاس یک قیمت رقابتی برای 
هر محصــول اعالم خواهد شــد و میــزان رقابتی 
بودن این محصوالت در مقایســه بــا قیمت رقابتی 
بازار های جهانی ســنجیده می شــود. معاون دفتر 

صنایع خــودروی وزارت صمت گفــت: همچنین 
به اجزای تشــکیل دهنــده قیمت یــک محصول 
توجه ویــژه ای خواهیم داشــت. در این بین قیمت 
اعالمی توســط بنگاه از حیــث رقابتی، بررســی 
و مشــخص خواهد شــد که آیــا قیمــت رقابتی 
 اســت یا خیر؟ و اگر رقابتی اســت در چه رتبه ای 
قرار دارد؟ خلخالی افزود: اگر محصولی رتبه رقابتی 
پایین داشته باشــد باید از خط تولید خارج شود و 
یا اصالحاتی صورت گیرد تا به قیمت رقابتی برسد 
در واقع محصوالت تنها زمانی می توانند با توجه به 
قیمت اعالمی بنگاه در بازار عرضه شــوند که قیمت 
رقابتی داشته باشــند. معاون دفتر صنایع خودروی 

وزارت صمت در پاسخ به علت باال بودن قیمت اولیه 
خودرو های مونتاژ در ایران در مقایسه با کشور های 
همســایه و کشور های ســازنده آن گفت: بخشی از 
آن به دلیل تعرفه قیمتی اســت و بخشی از آن نیز 
به دلیل میزان پایین تولید و غیراقتصادی اســت به 
همین دلیل باید در پلتفرم های مشــترک در داخل 
کشــور تولید انجام دهیم تا میزان تولید را به میزان 
اقتصادی برسانیم و برای تحقق این موضوع به دنبال 
هم افزایی از طریق ایجاد اتحاد های راهبردی میان 
تولید کنندگان خودرو در داخل کشور هستیم تا بر 
روی هزینه های ســربار تأثیر بگذارد و شاهد تعدیل 

قیمت این نوع محصوالت باشیم.

سرپرست وزارت کار در جمع بازنشستگان و در حضور 
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی در بندر انزلی، 
عین مصوبه شــورایعالی کار برای افزایش مســتمری 
بازنشســتگان را ابالغ کرد. با این حســاب، مستمری 
بازنشستگان سایر سطوح 3۸ درصد به اضافه 5۱5 هزار 

تومان مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت.
به گزارش تجارت نیوز اما بازنشستگان تامین اجتماعی 
استنباطی برخالف این باور دارند، علی دهقان کیا مسئول 
نهاد صنفی بازنشســتگان تامین اجتماعی شهرستان 
تهران در این بــاره به تجارت نیوز می گویــد: با توجه به 
بدقولی های صورت گرفته، صحبت های هفته گذشــته 
از نظر عموم بازنشســتگان معترض قابل اعتماد نیست. 
وی ادامه می دهد: تــا به امروز راجع بــه اصالح مصوبه 
مورد بحث جلسه زیاد داشــتیم،حتی مجلس هم حق 

را به بازنشســتگان داد اما دولت یا سکوت کرد و یا وعده 
داد، نتیجه اینکه حال می گویند که از شهریورماه حقوق 
بازنشستگان غیرحداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی را 
تصحیح خواهیم کرد. دهقان کیا می گوید: حتی برای این 
هفته وعده یک جلسه را داریم اما هنوز که خبری نداده اند. 
برای همین  داستان اصالح حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی هنوز از کارگران بازنشسته تمام نشده است. وی 
ادامه می دهد تا به امروز همه مسئوالن حرف های کلی 
زده اند، اینکه قرار است حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ 

قانون تامین اجتماعی اصالح شود هنوز در حد حرف است 
و تا احکام بازنشستگی جدید صادر نشود معلوم نخواهد 
شد که نحوه اصالح چگونه خواهد بود. برابر قانون تامین 
اجتماعی مستمری ساالنه بازنشستگان براساس احکامی 
که در شروع سال صادر می شــود پرداخت خواهد شد، 
مبنای صدور این احکام نیز مصوبه  دولت است که نحوه 
افزایش حقوق بازنشســتگان را مشخص می کند. برای 
سال ۱4۰۱ دولت مرتکب خطایی شد و فراتر از اختیارت 
قانونی عمل کرد، نتیجه اعتراض بازنشستگان بود و مداخله 

هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسالمی در جهت 
ابطال  مصوبه دولت. نتیجه اینکه حاال نزدیک به یک ماه 
از ابطال افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی می گذرد، اما هنوز معلوم نیست که این 
بار دولت چه میزانی را برای افزایش حقوق این جماعت 
۱٫۶ میلیون نفری پیش بینی خواهــد کرد. با این حال 
انتظارات و توقعات حول این محور است که دولت برای 
سال ۱4۰۱ طبق پییشنهاد هیات مدیره سازمان تامین 
اجتماعی عمل کند و این بار برای سایر سطوح بگیران 3۸ 
درصد افزایش حقوق درنظر کند. هرچند بازنشستگان 
تامین اجتماعی تا این اندازه بدبین هســتند که با توجه 
اتفاقات چند ماه گذشــته، چشمشــان به صدور احکام 
 جدید بازنشستگی باشد و به وعده و وعید دولتی ها دل 

خوش نباشند.

معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صمت: تعرفه واردات متناسب با میزان تولید داخل تعیین می شود

 تعرفه  واردات  خودرو  تغییر می کند

حقوق بازنشستگان چقدر شد؟

زمان واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان
افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان  تایید شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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دبیر انجمــن برنج ایــران گفت: بــا آغاز فصل 
برداشت برنج و افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج 
ایرانی در سال جاری، قیمت  این محصول در بازار 

با کاهش محسوسی روبرو است.
طی ماه های اخیر قیمت برنج در بازار نوســانات 
زیاد و بی ســابقه ای را تجربه کرد؛ به طوری که 
قیمت هر کیلوگرم آن  در اســتان های شمالی 
کشور بین 1۰۰ تا 1۳۰ هزار تومان و در شهر های 
بزرگ از جمله تهران توســط برخــی دالالن و 
سودجویان بین 15۰ تا 18۰ هزار تومان نیز به 
فروش می رسید؛ اما با شــروع فصل برداشت از 
اواخر تیرماه قیمت ها روند کاهشی به خود گرفت 

تا جایی که نرخ این محصول در استان مازندران 
به تازگی به کیلویی 8۰ هزار تومان نیز رسیده و 
قیمت برنج در اســتان گیالن نیز اکنون نیز در 

حدود 1۰۰ هزار تومان است.
به گفته مسیح کشــاورز دبیر انجمن برنج ایران 
،کاهش قیمت برنج در استان های شمالی کشور 
روی قیمت این محصول در اســتان های بزرگ 
و مصرف کننده اثر مطلوبی گذاشــته اســت و 
اکنون شاهد عرضه برنج ایرانی در فروشگاه های 
زنجیره ای با قیمت کیلویی 64 تا 86 هزار تومان 
و برنج هندی درجه یک با قیمت هایی بین ۳۰ تا 

۳7 هزار تومان هستیم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفــی گاوداران ایران 
گفت: نهاده به وفور در بازار موجود است اما دامداران 
برای خرید آن چالش دارند همچنین دولت نتوانستند 
به قول هایی که برای تامین نقدینگــی به دامداران 
داده بود عمل کند و هم اکنون تولیدکنندگان دام و 
طیور برای تهیه نقدینگی برای خرید نهاده مشکل 
دارند. احمد مقدسی میزان تولید سالیانه شیر خام 
در کشور را حدود 11 میلیون و 2۰۰ هزار تن دانست 
و افزود: روزانه ۳۰ هزار و 5۰۰ تن شیر خام در کشور 
تولید می شود. از عدد تولید سالیانه شیرخام حدود 
8 میلیون تن آن جذب صنایع لبنی و بقیه آن برای 
تولید شیرخشک، خودمصرفی دامداران و فروش در 

لبنیات های سنتی مصرف می شود.
مقدسی در پاسخ به این پرسش که شواهد بازار حاکی 
از این است که بعد از افزایش نرخ لبنیات میزان مصرف 
این محصوالت از ســوی مردم کاهش پیدا کرد، آیا 
هم اکنون در بازار با مازاد شــیرخام مواجه هستیم؟ 
گفت: بعد از اصالح نظام یارانه ای شاهد مازاد شیر خام 
نبودیم و همه این محصول در بازار جذب شد؛ از سوی 
دیگر دولت صادرات شیر خشک، کره و خامه را آزاد و 

عوارض گمرکی بر این محصوالت را حذف کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با 
بیان اینکه 1۰ درصد شیر تولیدی بعد از تبدیل شدن 

به کره، شیر خشک و خامه صادر می شوند، گفت: 29 
کشور دنیا خریدار محصوالت لبنی ما هستند که عراق، 
افغانستان، پاکستان، ارمنستان، امارات، قطر، عمان، 
آذربایجان، عربستان، کشورهای آفریقایی و برخی 
از کشورهای اروپایی جزو مهم ترین کشورهای هدف 

صادراتی ما محسوب می شوند.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برخی 
از فعاالن این حوزه بر این باورند که بعد از اصالح نظام 
یارانه ای و افزایش قیمت تمام شده محصوالت در ایران 
صادرات دیگر توجیه اقتصادی ندارد آیا شما نیز این 
موضوع را تایید می کنید؟ گفت: دولت بعد از افزایش 
نرخ محصوالت لبنی، عوارض صادراتی این محصوالت 
را حذف کرد و این موضوع به ادامه روند صادرات کمک 
کرد و این مسئله باعث شــد تولیدکنندگان داخلی 
رقابت پذیری قیمت را از دســت ندهنــد و صادرات 

مختل نشود.
وی ارزآوری حاصــل از صــادرات محصوالت لبنی 
را حدود 1 میلیارد دالر دانســت و افزود: دولت برای 
رونق صادرات محصوالت لبنی مشــوق هایی را در 
نظر نمی گیرد این در حالیست که امروز کیفیت این 
فرآورده ها در ایران، قابلیت رقابت با تولیدات کشورهای 
اروپایی را دارد اما دولت در این زمینه همکاری های 

الزم را با تولیدکنندگان نمی کند. 

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران و رئیس 
اتاق اصناف تهــران از صاحبان تمامي واحدهاي 
صنفي خواســت به هیچ عنــوان از حق و حقوق 
خود تجاوز نکنند و به حق و حقوق مصرف کننده 
احترام بگذارند. قاســم نوده فراهانــي، نماینده 
وزیر صمــت در اتاق اصناف ایــران و رئیس اتاق 
اصناف تهران افزود: جرائــم مورد پیش بیني در 
قانون جدید تعزیرات حکومتي بســیار باالست 
از این رو در خواســت مي شــود اصناف مقررات 
را رعایت کرده و از کم فروشــي، گرانفروشــي، 
احتکار و دیگــر تخلفات صنفي بشــدت پرهیز 
 کنند. وي در ادامه با بیان اینکه اصناف با تمامي 
ارگان هــا و نهادهــا همــگام و همراه اســت، 

اظهارداشــت: این قشــر در تمامي بحران ها و 
مشکالت همواره یار و یاور نظام، انقالب و کشور 
بوده و هستند. نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف 
ایران گفت: اصنــاف در دوران کرونا همکاري بي 
نظیري به ستاد ملي کرونا داشت و توقع این بود 
که دولت در دوران پســاکرونا به معناي واقعي از 
واحدهاي صنفي حمایت کند که متاســفانه این 
طور نشد. وي افزود: اصناف همیشه در پرداخت 
مالیات حقه خود کوتاهي نکرده چرا که همیشه 
این مهم را وظیفه خــود در قبال مملکت و مردم 
مي داند اما در این میان خواهان حمایت و توجه 
دولت نسبت به رفع چالش ها و مشکالت خود به 

ویژه در حوزه مالیات است.

نوده فراهاني با تاکید بر اینکه اصناف همیشه پاي 
کار بوده و بدون هیچ توقــع و منتي همراه و کنار 
دولت قرار داشته اســت، بیان داشت: اگر مالیات 
پرداخت نشــود دولت نمي تواند کشــور را اداره 
کند؛ اما باید شرایط اقتصادي و مشکالت عدیده 
اي که بر سر راه کسب و کار اصناف وجود دارد به 
طور دقیق مورد ارزیابي قرار گیــرد. رئیس اتاق 
اصناف تهران ادامه داد: اوضاع کار و کاسبي اصناف 
در کشــور با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و 
افزایش قیمت ها حال و روز خوبي ندارد. نماینده 
وزیر صمت در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه گراني 
با گرانفروشي دو مقوله جدا از هم است، یادآورشد: 
گراني کاال به واحدهاي صنفي هیچ ارتباطي ندارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش 
پروازهای ایران و پاکســتان به 15 پرواز در هفته 

خبر داد. 
میراکبــر رضــوی دربــاره جزییات ایــن خبر 
گفت: در بیســت و یکمین نشســت کمیسیون 
مشــترک ایران و پاکســتان که با حضــور وزیر 
راه و شهرســازی ایران و وزیر اقتصاد پاکســتان 
به عنوان رئیس کمیســیون مذکــور  برگزاری 
شــد ، رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری 
و نمایندگانــی از وزارتخانه های امــور خارجه، 
نفت، کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، میراث 
 فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری و غیره نیز 

حضور دارند.

وی افزود: براساس مذاکرات صورت گرفته مابین 
روسای ســازمان هواپیمایی کشــوری ایران و 
پاکستان افزایش همکاری های حمل و نقل هوایی 
دو کشــور بحث و بررسی شــد و توافقنامه سال 
های قبل در حوزه هوایی مــورد تایید و افزایش 
 پروازهای هر طرف به 15 پرواز هفتگی مورد توافق 

قرار گرفت.
رضوی با اشــاره به اینکه پروازهــای باری بین 
دو کشــور بدون محدودیت خواهد بــود، افزود: 
پروازهای مسافری بین دو کشور از شهرهای اسالم 
آباد، الهور، کراچی و کویته پاکســتان و در ایران 
از شهرهای زاهدان، مشــهد و فرودگاه حضرت 

امام)ره( انجام خواهد شد. 

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری تصریح 
کرد: همکاری هــای دو کشــور در بخش های 
هوانوردی، فرودگاهی، آموزش، پشــتیانی مورد 
توافق قــرار گرفــت و مقرر شــد ظرفیت های 
 شرکت های دانش بنیان دو طرف مورد استفاده 

قرار گیرد.
وی افــزود: همچنیــن بــا درخواســت ویــژه 
کشــور پاکســتان برای انتقــال زائران شــیعه 
پاکســتان به عــراق از طریق فرودگاه مشــهد 
در ایام اربعین موافقت شــد و مقرر شــد انتقال 
زائران ایــن کشــور از طریــق مــرزی هوایی 
 با ورود به مشــهد و ســپس به نجف و بالعکس

 انجام شود.

مدیــرکل راه و شهرســازی 
اســتان تهــران از اعطــای 
2557 فقره وام ودیعه مسکن 
به خانواده های مســتأجر در 
استان تهران در سال جدید 
خبر داد. خلیل محبت خواه با اعالم اینکه در دوره جدید 
)دور سوم( وام ودیعه در اســتان تهران بیش از 97 هزار 
نفر ثبت نام کرده اند، گفت: از این تعداد قریب به 5۳ هزار 
نفر حائز شرایط اولیه بوده اند که 27 هزار نفر در مرحله 
دریافت وام هستند. وی افزود: درخواست حدود 11 هزار 
نفر توسط بانک های عامل خصوصی و دولتی به دالیل 
مختلف رد شده و تاکنون 2557 نفر در سال جاری موفق 
به دریافت وام ودیعه 1۰۰ میلیون تومانی شده اند. مدیرکل 
راه و شهرسازی استان تهران گفت: در مجموع سه سال تا 
کنون 9۳ هزار مستأجر موفق به دریافت وام اجاره شده اند.

در شرایطی که تسهیالت کمک ودیعه مسکن تا سقف 
1۰۰ میلیون تومان از اوایل خردادماه امسال ابالغ شده، 
بنا به گفته برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور، برخی 
بانک ها به بهانه نداشتن ابالغیه و بخشنامه از پرداخت این 
وام خودداری می کنند. برخی مستاجران هم می گویند 
که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به 
خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت وام اجاره را دارید.
به گزارش ایسنا، هفدهم اردیبهشت ماه 14۰1 وزارت 
راه و شهرسازی پیشــنهاد پرداخت تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن در سال جاری را به دولت ارائه کرد و سوم 
خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار موافقت خود را با 
پرداخت وام اجاره تا سقف 1۰۰ میلیون تومان در تهران، 
7۰ میلیون تومان در مراکز استانها و 4۰ میلیون تومان 

در شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت اعالم کرد.
منابع در نظر گرفته شده برای این تسهیالت نیز در سال 
جاری 4۰ هزار میلیارد تومان است که گفته می شود از 
محل موضوع منابع بانکی قانون جهش تولید و تامین 
مسکن تامین خواهد شد. مطابق بخشنامه ای که چهارم 
اردیبهشت ماه 14۰1 از سوی بانک مرکزی به بانک ها 
اعالم شده، پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن به 

صراحت عنوان شده اســت. با این حال به نظر می رسد 
برخی بانک ها به بهانه های مختلف از پرداخت وام اجاره 
شانه خالی می کنند این مشــکل در سال های 1۳99 و 
14۰۰ نیز وجود داشت. آنطور که برخی متقاضیان در 
نقاط مختلف کشور می گویند پس از ثبت نام در سامانه 
وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه 
به سیستم بانکی، بانک ها به این بهانه که هیچ ابالغیه و 
بخشنامه ای در این زمینه به آنها اعالم نشده از پرداخت 
تسهیالت اجاره امتناع می کنند. بانک ها در سال جاری 
موظف به پرداخت 4۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت 
کمک ودیعه اجاره مســکن هســتند اما اعالم روابط 
عمومی بانک مرکزی تاکنون فقط 1۳۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت در این خصوص پرداخت شده است.
یکی از متقاضیان در این بــاره گفت: پس از ثبت نام در 
سامانه طرح های حمایتی مســکن و معرفی به یکی از 
بانک های خصوصی برای دریافت وام اجاره، به بانک مورد 
نظر مراجعه کردم. در کمال تعجب کارمند بانک به من 
گفت که باید کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خودت 
را بیاوری تا بدانیم که از تمکن مالی برای پرداخت اقساط 
برخوردار هستی! من گفتم مگر این وام به اجاره نشین ها 
پرداخت نمی شود؟ اگر خانه داشتم که دیگر مستاجر 
نبودم. در دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانک ها 
هشدار داده شده اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی 
نسبت به اعطای تسهیالت موضوع این دستورالعمل به 

متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه 
ابالغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در 
تبصره )5( ذیل ماده )4( قانون جهش تولید مســکن 

می شود.
بانک ها در شــرایطی از پرداخت وام اجــاره جاخالی 
می دهند که نرخ ها در بازار اجاره مطابق معمول هر سال 
رو به افزایش گذاشته و هرچه تسهیالت دیرتر به دست 
مستاجران برســد اثرگذاری آن کمتر می شود. تیرماه 
امسال متوسط رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران 47 

درصد و در کل کشور 52 درصد بود.
کارشناس اقتصاد مسکن از اختصاص منابع تسهیالت 
ساخت مســکن از محل قانون جهش تولید به ودیعه 
مسکن انتقاد کرد. بر اساس مصوبه نشست 28 خرداد 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا یکی از 
تسهیالتی که قرار شد در راستای حمایت از مستأجران 
در اختیار آنها قرار گیرد، اعطای تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن تا سقف های 1۰۰، 7۰ و 4۰ میلیون تومان برای 

مستأجران تهرانی، کالنشهرها و سایر شهرها بود.
علی صالح آبادی نیز چهارشنبه 1 تیر در حاشیه نشست 
هیئت دولت از تصویب اعطای این تسهیالت تا اعتبار 4۰ 
هزار میلیارد تومان خبر داد. نهایتاً دستورالعمل مربوطه 7 
تیر ماه امسال و از سوی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت 
راه و شهرســازی به بانک های عامل اعطای تسهیالت 
ودیعه مسکن ابالغ شد. در ابتدای این دستورالعمل آمده 

است: »بانک مرکزی ضمن ابالغ دستورالعمل اجرایی 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن در سال 14۰1 از محل 
منابع ماده )4( قانون جهش تولید مســکن، اعالم کرد 
به اســتناد ماده )4( قانون جهش تولید مسکن مصوب 
۳۰ شهریور ماه سال 14۰۰ مجلس شورای اسالمی و 
مصوبات مورخ ۳/۳/14۰1 و ۳1/۳/14۰1 شورای پول 
و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، 
دستورالعمل اجرایی تسهیالت کمک ودیعه مسکن به 
شرح زیر ابالغ می شود.« این بخشنامه به این معنی است 
که تسهیالت ودیعه مسکن از محل منابع ساخت مسکن 
که قرار است بانک های عامل به سازندگان و متقاضیان 

تولید مسکن پرداخت کنند، اعطا شود.
در همین خصوص فرشــید ایالتی کارشناس اقتصاد 
مسکن اظهار کرد: دولت اخیراً تصمیمی اتخاذ کرد که 
توسط رئیس کل بانک مرکزی اعالم شد؛ بر این اساس 
قرار اســت از محل منابع جهش تولید مسکن 4۰ هزار 

میلیارد تومان به وام ودیعه اجاره مسکن اختصاص یابد.
وی افزود: جــدا از تأمین منابع مالی این تســهیالت، 
اصل این تسهیالت نمی تواند ســطح پوشش باالیی از 
مستأجران را داشته باشــد و به همه متقاضیان تعلق 
بگیرد، بر اساس محاسباتی که داشته ایم تنها به 4 درصد 

از متقاضیان، وام ودیعه تعلق می گیرد.
ایالتی با اشــاره به محدودیتی که وام ودیعه مسکن در 
پرداخت به مستأجران مشمول آن وجود دارد، گفت: این 
تسهیالت نمی تواند در کالن بازار مسکن مؤثر باشد لذا نه 
تنها نتیجه مثبت ندارد بلکه برعکس تأثیر منفی داشته 
و شرایط بازار اجاره مسکن را از این هم بدتر می کند و به 
تورم انتظاری دامن می زند؛ چون این انتظار در موجران و 
مالکان ایجاد می شود که می توانند عالوه بر تسهیالتی که 
دولت در نظر گرفته، مبالغ بیشتری را هم از مستأجران 

مطالبه کنند.
وی یادآور شــد: از این جهت وام ودیعه اساساً سیاست 
اشتباهی است که باید اصالح شود؛ اشتباه بزرگ تر هم 
این است که برای اجرای آ، از محل منابع جهش تولید 
مسکن بخواهیم این تسهیالت را تأمین مالی کنیم که 
باید اصالح شود یا اینکه به طور کلی اعطای وام ودیعه 

مسکن از دستور کار دولت خارج شود.
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بهانه تراشی ها ادامه دارد؛سند خانه بیاورید وام اجاره بگیرید

وام اجاره فقط به ۲۵۵۷ متقاضی تهرانی رسید 

افزايش پروازهای ايران و پاکستان به ۱۵ پرواز در هفتهمشکالت عديده و اوضاع ناخوش کار و کاسبي اصناف

برنج ايرانی در مازندران کیلويی ۸۰ هزار تومان شد

دولت به وعده خود در تامین نقدینگی دامداران عمل نکرد

حذف عوارض گمرکی برای صادرات محصوالت لبنی

ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: عده ای 
می خواهند از قَِبل کشاورزان زعفران کار، درآمد کسب کنند؛ 
این مافیا به بورس زعفران هم رسوخ کرده ولی جلوی دالالن 
ایستاده ایم. ذبیح اهلل اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: در طی دو سال گذشته 
مجلس به طور تمام قد از کشــاورزان و همچنین کشاورزان 
زعفران کار حمایت کرده و مشکالت آنها را پیگیری و برطرف 
می کند. وی افزود: با توجه به آمار و اطالعاتی که داریم امسال 
میزان زعفران با توجه به خشکسالی و کمبود بارندگی ها، کاهش 
یافته و تبع آن عملکرد و برداشت زعفران کاهش و با توجه به 

عرضه کم آن، قیمت ها هم افزایش خواهد داشت و به هیچ وجه 
ما به عنوان نمایندگان مجلس اجازه نخواهیم داد دالالن و مافیا 
بخواهند روی قیمت زعفران تأثیر بگذارند و مانند سال های قبل 

هم چنان از زعفران کاران حمایت می کنیم.
سخنگوی کمیسیون کشــاورزی آب و منابع طبیعی مجلس 
تاکید کرد: دولت، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت را مکلف 
کردیم شرایطی را فراهم کند که زعفران ایران عالوه بر قاچاق 
به دیگر کشورها و در بعضی موارد با برندهای مختلف از جمله 
اســپانیا در بازار جهان عرضه می شود از این پس با برند ایرانی 
عرضه شــود. این نماینده مجلــس ادامه داد: ایــن نوید را به 

کشاورزان می دهم امســال محصول زعفران خود را با قیمت 
مناسب به فروش برسانند و مطمئن باشند که همیشه بازار را 
رصد می کنیم و کاماًل به این موضوع واقف هستیم که عده ای 
می خواهند از قَِبل کشاورزان زعفران کار، پول به جیب بزنند و 
حاال نیز این مافیا به بورس رســوخ کرده و می خواهد از طریق 

بورس کاال، قیمت زعفران را کاهش دهد.
وی افزود: این بازی هر ساله ای است که با نزدیک شدن به فصل 
برداشت زعفران راه می اندازند و تازگی ندارد، این بار اما ورود 
دالالن و مافیا به بازار زعفران کمی متفاوت است. آنها این بار با 
ورود به بورس کاال و عرضه زعفران پایین تر از نرخ معمول، قصد 

دارند جلوی شیب مالیم افزایش قیمت زعفران و نزدیک شدن 
آن به قیمت جهانی را بگیرند. اعظمی گفت: دالالن و مافیای 
زعفران، تصمیم داشتند در هر شرایطی با عرضه زعفران ارزان 
قیمت، در بازار زعفران جو منفی و روانی ایجاد کنند اما با ورود 
به موقع مجلس و حمایت مدیران بورس کاالی ایران جلوی این 
عرضه گرفته شد و آنها از رسیدن به اهداف خود باز ماندند، اما 
اکنون و با آرام شدن جو بازار مجدد سعی دارند با عرضه زعفران 

ارزان قیمت در بورس، بار دیگر به اهداف خود دست یابند.
نماینده مجلس در عین حال تصریح کــرد: این اطمینان را به 
زعفران کاران عزیز می دهیم که نماینــدگان آنها در مجلس 

شورای اسالمی این اجازه را به دالالن و مافیا نخواهند داد. وی 
گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین نام گذاری شده، انتظار 
می رود با همکاری همه دستگاه های ذی ربط ضمن کمک به 
حفظ جایگاه ایران در بازار زعفران جهان با حمایت از کشاورزان، 
باعث افزایش سطح زیر کشــت، بهبود عملکرد، بسته بندی 
شیک، و تجاری سازی این محصول ارزآور استراتژیک کشور 
باشیم. همچنین مقرر شــد با همکاری وزارت امور خارجه و با 
فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی بازارهای هدف بیشتری برای 

این محصول در جهان فراهم کرد.

اجازه ورود دالالن و مافیای زعفران را به بورس کاال نمی دهیم

) ) مزایده اموال غیرمنقول -اسناد ذمه((
به موجب پرونده اجرائی کالسه 99۰۰8۰6 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ )مزروعی-بیشه زار( به شماره پالک ثبتی ۳ فرعی از  ۳۰14 اصلی بخش 2 خوی 
به استثنای ثمنیه اعیانی با شماره مستند مالکیت 1757۰ مورخ 91/1/16 موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۰۰۰676 سری ب سال 75 که در صفحه ۳۰ جلد 
214 ذیل 51419 ثبت شده است. محدود به حدود ششدانگی شما بطول 1۰۳ متر 
در امتداد جوی اراضی محدود است به زمینهای و شرقا بطول 91 متر بشارع و جنوبا 
بطول 1۰4 متر مرز اشتراکی با قطعه 4 شماره 4 فرعی و غربا اول  بطول 26.5۰ متر 
مرز اشتراکی با زمین قطعه 5 بشماره باقیمانده از اصلی دوم بطول ۳.1۰ متر بشارع 
احداثی از این ملک دوم بطول 7۰ متر مرز اشتراکی با زمین قطعه 2 فرعی از اصلی 
، ملکی اقای جواد عباسی راد فرزند علی به کدملی 279۰۰8787۳ می باشد. طبق 
گزارش کارشناسی مساحت عرصه شش دانگ ملک به پالک ثبتی مذکور با کاربری 
زراعی - باغی برابر سند مالکیت به مساحت 9785 متر مربع با مختصات جغرافیایی 
)utm بر مبنای مسطحاتی WGS84( بطول 4265۰1۰ و عرض 49۳225 واقع 
در اراضی محله قاضی و به فاصله حدود 49۰ متری از جاده قطور قرار گرفته است که 
در وضعیت فعلی دو دانگ پالک مذکور در ید و تصرف آقای جواد عباســی راد می 
باشد. محدوده مشخصی از کل پالک به مساحت 6/۳261 متر مربع با حدود اربعه ی 
از شمال به ملک مجاور از شرق به شارع از جنوب به ملک آقای خلیل کوزه کنعانی و از 
غرب به شرع محدود به صورت مفروزی در تصرف مالکانه آقای جواد عباسی راد که با 
شرایط آبی و بدون حقابه مثبوت اعالم شد به صورت باغ مثمره شامل درختان غالب 
گیالس و آرال ر ز ، کلر مسطحاتی WGS84( بطول 4265۰1۰ و عرض 49۳225 
واقع در اراضی محله قاضی و به فاصله حدود 49۰ متری از جاده قطور قرار گرفته است 
که در وضعیت فعلی دو دانگ پالک مذکور در ید و تصرف آقای جواد عباسی راد می 

باشد محدوده مشخصی از کل پالک به مساحت ۳261/6 متر مربع با حدود اربعه ی 
از شمال به ملک مجاور از شرق به شارع از جنوب به ملک آقای خلیل کوزه کنعانی 
و از غرب به شرع محدود به صورت مفروزی در تصرف مالکانه آقای جواد عباسی راد 
که با شرایط آبی و بدون حقابه مثبوت اعالم شد به صورت باغ مثمره شامل درختان 
غالب گیالس و آبالو در هفت ردیف کاشت با سن متوسط 2 الی 9 ساله و دارای خاک 
زراعی حاصلخیز می باشد ، در حد شرقی ملک موصوف دیوار بلوک سیمانی به ارتفاع 
حدود 1/2 متر و در سمت شمال شــرقی نیز خانه باغ جدیداالحداث به مساحت 
تقریبی 4۰ مترمربع می باشد که طبق اظهارات وکیل بستانکار ، ملک مورد بازدید 
بدون حقابه از چاه عمیق می باشد. ارزش پایه کارشناسی در دانگ عرصه و اعیانی 
قطعه ملک موصوف به استثنای ثمنیه اعیانی با در نظر گرفتن مساحت ، نوع کاربری 
فعلی ، موقعیت وقوع ملک و نوع سند مالکیت و نرخ روز ، فاصله و دسترسی به معابر 
عمومی ، وضعیت حاصلخیزی خاک و به لحاظ نوع و سن اشجار ، نداشتن حقابه از چاه 
عمیق و توابع الحق و جمیع عوامل موثر در قضیه مبلغ -/ 1۳/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)ارزش ریال خانه باغ به مساحت تقریبی 4۰ متر مربع به مبلغ - / 1/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و ارزش ریالی باغ به مبلغ -/ 11/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مجموعا ارزش ریالی 
موارد مورد ارزیابی/ 1۳/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده اســت( ارزیابی شده 
است. دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۳ فرعی از ۳۰14-اصلی بخش 2 خوی 
به اســتثنای ثمنیه اعیانی مذکور در قبال 59/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ اصل طلب و مبلغ 
2/995/۰۰۰/۰۰۰ ریال حقوق دولتی در پرونده اجرائی 99۰۰8۰6 توقیف شــده 
است. دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۳ فرعی از ۳۰14-اصلی بخش 2 خوی 
به استثنای ثمنیه اعیانی از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰6/۰9 در 
محل اجرای اداره ثبت اسناد امالک خوی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ -/ 1۳/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیزده میلیارد و یکصد میلیون ریال ( شروع و 

به باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است )طبق قانون شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی 
است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 

خزانه واریز شده و مزایده تجدید خواهد شد.1۰22۳
معاونت اداره کل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی -سعید کریمی ثالث

--
مفقودی 

برگ کمپانی ماشــین ســواری پــژو 4۰5 مــدل 1۳89 به شــماره انتظامی 
288 ب 69 ایران 61 به شــماره موتور 124891۰۳۰28 به شــماره شاســی 
NAAM11CA4AK625871 بنام رامتین آزادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . 1۰224
--

مفقودی 
برگ سبز ماشــین ســواری پژو 2۰7 مدل 14۰1 به شــماره انتظامی 454 ط 
99 ایــران ۳7 بــه شــماره موتــور 178B0085300 به شــماره شاســی 
NAAR03FE4NJ271150 بنام کازیوه عباسی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . 1۰225
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بهبود فشار آب شرب منطقه شمال اصفهان به منظور تقویت فشار آب در 
منطقه شمال اصفهان بویژه خیابان های رباط، کساره و شهید باهنر،

عمليات آبرسانی  در قالب اجرای طرح آرسانی خيابان 
امام خمينی )ره( به طول 640 متر صورت پذيرفت

 به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، و 
به نقل از روابط عمومی شرکت اب 
و فاضالب استان اصفهان، مدیر 
آبفای منطقه پنج شهر اصفهان ،  
از اجرای خط آبرسانی در خیابان 
امام خمینــی )ره( به طول 640 
متر و قطر 400 میلی متر چدن 
داکتیل و فوالدی خبر داد. مهدی 
فتحیان با بیان این که این عملیات اســت با هزینه ای بالغ بر 36 میلیارد و 610 
میلیون ریال به منظور تقویت فشــار آب در خیابان های رباط، کســاره و شهید 
باهنر انجام شده است، این عملیات که از اردیبهشت سال جاری آغاز و با پیشرفت 
 95 درصدی همراه بوده تا پایــان مرداد ماه تکمیل و در مدار بهــره برداری قرار 
خواهد گرفت. وی از تجهیز پنج حلقه چاه و دو والو 1000 و 800 میلی متر در سطح 
این منطقه به سامانه تله متری خبر داد و خاطرنشان کرد: این عملیات به منظور 
هوشمند سازی ومدیریت شبکه انتقال وتوزیع آب وچاه های سطح آبفا منطقه پنج 
انجام شده است و هوشمندسازی سه چاه و پنج حوضچه دیگر نیز در دست اقدام 
است. مدیر آبفای منطقه پنج شهر اصفهان درباره احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب 
محمود آباد گفت:این ایستگاهپمپاژ به منظور انتقال فاضالب روستای محمود آباد 
به تصفیه خانه فاضالب شاهین شهردر زمینی به مساحت 1200 متر مربع با هزینه 

ای بالغ بر 100 میلیارد تکمیل و آماده بهره برداری است.

رونمايــی از 12 محصول جديــد ذوب آهن در 
نمايشگاه صنعت ساختمان 

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان 23 در نشست 
خبری با اصحاب رسانه در بیست 
و دومین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت ساختمان از آمادگی این 
مجتمع عظیم صنعتی برای تولید 
محصوالت مورد نیاز پروژه های 

ساخت مسکن خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مدیرعامل شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان 
درمورد آمادگی و نقش ذوب آهن اصفهان در تامین مقاطع ساختمانی مورد نیاز 
نهضت ملی ساخت مسکن درکشور گفت: برنامه دولت سیزدهم مبنی بر ساخت 
یک میلیون مسکن در هرسال را باید به صورت معدل نگاه کنیم که تحقق آن در 
دوره چهارساله مدنظر است . مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در این زمینه 
درخواست هایی از سازمان های مربوطه از ذوب آهن شده است و این شرکت در حد 
توان آماده تولید و تحویل سبد کاال های درخواستی پروژه های مسکن در کشور 
می باشد. در واقع تولید و عرضه محصول بر اساس این درخواست ها و با توجه به 

میزان و نوع آن در ابعاد مختلف انجام می شود.
وی به اهمیت تامین پایدار مواد۷ اولیه جهت تولید و همچنین افزایش کمی و کیفی 
آن اشــاره کرد و در خصوص واردات کک و ذغال سنگ از خارج کشور و افزایش 
قیمت های جهانی گفت : گرانی مواد اولیه وارداتی و بعضی تنگناهای تامین مواد در 
داخل کشور محدودیت هایی را برای ما ایجاد می کند، با این حال از طریق صادرات 

40 درصدی محصوالت به خارج بخشی از منابع ارزی خود را تامین می کنیم.
مهندس رخصتی افزود: ذوب آهن اصفهان از هیچ نوع یارانه انرژی برخوردار نیست 

و قیمت های انرژی نیز بر قیمت نهایی تولید اثرگذار است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به وجود نیروگاههای برق در این شرکت 
افزود: تولید 240مگاوات برق در داخل کارخانه به تامین این حامل انرژی کمک 
کرده وبه مشتریان اطمینان می دهد که تولید سبد کاال های درخواستی پروژه 
های آن ها با مشکلی مواجه نمی شود. وی در ادامه گفت: هم اکنون 65 درصد تیر 
آهن مورد نیاز کشور در این شرکت تولید می شود. در عین حال درخواست های 
جدید ما را به سوی تولیدات جدید سوق داده ودر 6 ماه گذشته 12 محصول جدید 
تولید و عرضه شده است. مهندس رخصتی در زمینه کیفیت محصوالت ذوب آهن 
گفت : ذوب آهن در تولید تابع قوانین و استانداردها است و کیفیت را فدای هیچ 
منفعت دیگری نمی کند به طوری که می توان این مجتمع عظیم صنعتی را پیشگام 
کیفیت دانست. وی در زمینه ساخت و تولید انواع ریل گفت: تولید این محصول 
در ذوب آهن اصفهان بر اساس درخواست انجام می شود و قطعات مهم خط تولید 
آن بومی سازی شده است . مدیر عامل ذوب آهن با اشاره به فعالیت های زیست 
محیطی گسترده این شرکت گفت : این مجتمع عظیم صنعتی با دارا بودن بیش 
از 16 هزار هکتار فضای سبز 82 برابر بیشتر از استاندارد ، فضای سبز ایجاد کرده 
است که آبیاری عمده آن به صورت دیم است . در راستای کاهش آالیندگی نیز با 
نوسازی تجهیزات ، ضمن مدرن سازی بخش های مختلف خط تولید از جمله درب 

های فلکسیبل باطری های کک سازی به سمت صنعت سبز حرکت کرده ایم .

راه اندازی شبكه شتابدهی فناوری های نوين كشاورزی
در نخستین رویداد فناوری های نوین کشــاورزی تفاهم نامه راه اندازی شبکه 
شتابدهی فناوری نوین کشاوری منعقد شد. به گزارش پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
کشاورزی در نخســتین رویداد فناوری های نوین کشاورزی که با حضور معاون 
وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)تات( و معاون باغبانی 
وزیر جهادکشاورزی برگزار شد، 12 تفاهم نامه همکاری از جمله تفاهم نامه هشت 
جانبه تولید هسته های اولیه سالم ارقام مختلف میوه، سبزی و صیفی و گیاهان 
 زینتی و تفاهم نامه راه اندازی شبکه و انجمن شتابدهی فناوری های نوین کشاورزی 

به امضا رسید.
در ایــن رویــداد عالوه بــر انعقاد قــرارداد هشــت جانبــه در زمینــه تهیه 
هســته های اولیه ســالم ارقام مختلــف میوه و ســبزی و صیفــی و گیاهان 
زینتــی و تفاهــم نامــه راه انــدازی شــبکه شــتابدهی فناوری هــای نوین 
 کشــاورزی، 10 قرارداد دیگر در زمینه کشــاورزی با شــرکتهای دانش بنیان 

منعقد شد.
از دیگر برنامه های نخســتین رویداد فنــاوری های نوین کشــاورزی، بازدید 
مدیــران، فنــاوران و بازیگران کلیــدی از نمایشــگاه حضوری با مشــارکت 
شــرکت ها، مراکز تحقیقاتی، اســتارت آپ ها و شــتاب دهنــده های بخش 
کشــاورزی، برپایی دو پنل گفت و گو در راســتای بررسی، شناســایی و ارائه 
راهکار برای رفــع چالش های صنعت بذر و کشــت بافت جمهوری اســالمی 
 ایــران و مالقــات هــا و نشســت هــای B2B بــا محوریــت هــم افزایی و 

توسعه فناوری ها بود.
نخســتین رویداد فناوری هــای نوین کشــاورزی )NAT( روز چهارشــنبه 
 بــا هــدف کالن حمایت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و فعــاالن حوزه 
فناوری های نوین کشاورزی توسط پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و با همکاری 
 ستاد توســعه زیســت فناوری و با حضور بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری 

کشاورزی برگزار شد.

اخبار

متا ناتوان از حذف تبلیغات جعلی در انتخابات برزیل
درحالیکه کمتر از ۲ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ برزیل باقی مانده، گزارش سازمان غیرانتفاعی »گلوبال ویتنس« نشان داده متا در ردیابی تبلیغات سیاسی جعلی ناتوان بوده 

است. این سازمان توانایی فیس بوک برای ردیابی اخبار جعلی مربوط به انتخابات را با ثبت ۱۰ آگهی سنجید. ۵ مورد از این آگهی ها شامل اخبار جعلی درباره انتخابات بودند. به عنوان مثال در 
برخی از آنها تاریخ و روش های رای دهی در انتخابات اشتباه ذکر شده بود. ۵ آگهی دیگر برای بی اعتبار کردن فرایند انتخابات برزیل از جمله سیستم رای گیری الکترونیک کشور منتشر شده 

بود. فیس بوک از میان ۱۰ آگهی فقط یک مورد را رد کرد اما بعدا بدون انجام هیچ اقدامی از سوی »گلوبال ویتنس« آن را تایید کرد.

چندین سال تحریم فضای 
کســب و کار در کشــور را 
نامســاعد تر کرده اســت. 
تولید در محاصره مشکالت 
قرار گرفتــه و صادرات افت 
قابل مالحظه ای داشته است. امیدها به تحقق برجام 
به بخش تولید نیز ســرایت کرده و فعاالن اقتصادی 
بر این باورند که رفع تحریم هــا می تواند تولید را به 
روزهای اوج خود بازگرداند. تسهیل ورود مواد اولیه 
و انتقال تکنولوژی دو دست آورد بزرگ برجام برای 
تولید خواهد بود و دو مانع اساســی که در چند سال 

اخیر تولید در ایران را زمین گیر کرده است. 
این شرایط اقتصادی اگرچه بر همه بخش ها تأثیرات 
نامطلوب خود را به جای گذاشت اما بخش صنعت را 
به جایی رساند که با احتمال بازگشت برجام، نیاز به 
احیا در بسیاری از بخش ها خواهد داشت. این چنین 

که شــرایط ناخوشــایند واحدهای صنعتی در این 
وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور که با فشارهای ناشی از 
تحریم های خارجی، نوسانات ارزی و دیگر مشکالت 
روبرو هســتیم، بحرانی را برای صنعت گران کشور 
موجب شده که نسبت به سال های گذشته شدیدتر 
توصیف می شود. قطعاً در این برهه حساس اقتصادی 
ضرورت اجرای راهکارهایی نظیر حمایت های دولتی 
و رفع موانع قانونی بسیار، محسوس تر به نظر می آید.

در همین رابطــه معاون کل دادســتانی در دیدار با 
اعضای انجمن صنایع سلولزی بهداشتی، بر ضرورت 
رفع موانع تولید تاکید کرد. سعید عمرانی معاون کل 
دادستان در جلسه فعاالن صنعت سلولزی، بهداشتی 
و صنایع وابسته، بر اهتمام قوه قضائیه بر مانع زدایی 
از تولید مطابق فرمایشــات رهبری و سیاست های 
ریاســت قوه قضائیه تاکید کرد. عمرانی با تاکید بر 
ضرورت رسیدگی به مشــکالت و رفع موانع از پیش 
پای فعاالن اقتصادی تصریح کرد: تولیدکنندگان و 
تشــکل های مربوطه می توانند نقش مؤثرتر و موفق 
تری در تنظیم بازار به نفع مردم و تولیدکنندگان ایفا 

کنند و باید تنظیم بازار کاالها را به تشکل های صنفی 
و صنعتی ســپرد. همچنین فیصل مرداسی، مشاور 
ارشد اقتصادی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
گفت: تولیدکنندگان از نوسانات قیمت مواد اولیه و 

در عین حال قیمت گذاری های دستوری ستاد تنظیم 
بازار ابراز گله دارند. به گفته مرداسی، به اعتقاد فعاالن 
این صنعت، ادامه این روند باعث تعطیلی بنگاه ها و 

کاهش عرضه در بازار است.

توليد با احيای برجام به چه سمت و سويی می رود

تولید  در انتظار  رفع  موانع

فرصت توسعه تولید
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان 

موانع تولید در دو گروه کلی دسته بندی می شوند. موانع برجامی و موانع داخلی. البته موانع داخلی مستقل از موانع برجامی نیستند. اگر موانع برجامی تولید برداشته شود می تواند کمک بسیار مهمی برای رفع موانع 
داخلی تولید باشد. یعنی با تحقق برجام موانع داخلی تولید راحت تر برداشته می شود. برخی از فسادها به دلیل موانع برجامی اتفاق افتاده است. جابجایی و نقل و انتقال پول، عملکرد صرافی ها و... در تولید منجر به 
ایجاد فساد شده است. به طور کلی تحریم ها کشور را دچار ناامنی و در نهایت خروج سرمایه کرده است. خروج سرمایه نیز تولید را زمین گیر می کند. از سوی دیگر انتخاب غلط مدیران ضعیف و هدررفت فرصت های 

کشور که در تمامی دولتها به چشم می خورد، مزید بر علت شده است. دولتها در تعیین نیروهای اداری، مدیریتی و حتی وزرای خود نمی توانند مستقل عمل کنند. 
همچنین عدم تعهد پذیری برای رعایت قوانین دلیل دیگری برای افت تولید شده است. اگر قوانین درست رعایت شود بخش اعظمی از مشکالت حل خواهد شد. مدیران متاسفانه مستقل نیستند. مدیران دولتی به 
تنهایی نمی توانند برای انجام طرح ها تصمیم گیری کنند. در این بین عمال قانون به کار نمی آید. در کشور ما فقط قانون نیست که کار می کند و عوامل دیگری فراتر از قانون در تولید تاثیرگذار شده اند. با تخقق برجام 
حداقل بهانه های طرف داخلی برطرف می شود. واردات مواد اولیه و بخصوص انتقال تکنولوژی خارجی تسهیل می شــود. تولید نیازمند تکنولوژی مطابق استاندارهای روز دنیا است. محرومیت چندین ساله از این 

فاکتور ضربات زیادی به تولید وارد کرده است. 
کشوری که باالترین ظرفیت منطقه ای را در تولید سرمایه های نمادین علمی دارد ولی در تولید تکنولوژی توان رقابتی و قابل قبولی ندارد و در طول زمان با وجود تولیدات علمی مناسب و در سطح بین المللی، به صورت 
مستمر ظرفیت های تولیدی و تکنولوژیکی خود را از دست می دهد، الزم اســت تا بخش قابل توجهی از این ظرفیت تولید محصوالت علمی را به سمت و سوی تولید فناوری و تکنولوژی های مورد نیاز تولید کاالها و 

خدمات هدایت کند. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

از این پس برای اســتفاده از اپ جدید واتس اپ 
روی ویندوز نیازی نیست کاربر موبایل خود را به 
دستگاه مرتبط کند تا پیام ارسال و دریافت کند.  
براساس آپدیتی جدید نسخه اصالح شده اپ این 
پیام رسان برای واتس اپ از حالت آزمایشی خارج 
شده و در فروشگاه مایکروسافت قابل دانلود است. 

پیش از این کاربران ویندوز باید نسخه اپ دسک 
تاپ این پیام رسان را دانلود می کردند یا از طریق 
مرورگر وب به این سرویس متصل می شدند. اما 
اپ جدید در ویندوز بومی شده و طبق توضیحات 
واتس اپ عملکرد آن سریع تر شده است. نسخه 
جدید واتس اپ در مقایسه با نمونه های پیشین 

شیوه اتصال ساده تری دارد، اما به غیر از آن تفاوت 
قابل توجه دیگری ندارد. مهمترین تغییر آن است 
که دیگر فرد نیازی ندارد موبایل خود را آنالین نگه 
دارد تا پیام ها بین موبایل و اپ دسک تاپ سینک 
شوند. به گفته واتس اپ اپ بومی آن برای سیستم 
macOS نیز کار می کند. قابلیت چنددستگاهی 

واتس اپ که در نسخه بتا عرضه شده بود، اکنون 
به طور کامل برای همه کاربران عرضه شده است. 
به این ترتیب کاربران می توانند حســاب کاربری 
خود را بدون نیاز به موبایل شان روی 4 دستگاه به 
یکدیگر متصل کنند و در همه دستگاه ها پیام ها 

به طور سر به سر رمزگذاری شده اند.

قابلیت اتصال به چند دستگاه بدون موبایل در واتس اپ ممکن شد

عكس 
روز-اجرای 

سومين 
مرحله از 

طرح اقتدار

در حالی که تنها چند ماه به برگزاری جام جهانی قطر 
باقی مانده، آرام آرام فضــای فوتبالی ایران هم خود 
را برای این رویداد آماده می کنــد. در حالی که تنها 
چند ماه به برگزاری جام جهانی قطر باقی مانده، آرام 
آرام فضای فوتبالی ایران هم خود را برای این رویداد 
آماده می کند. در همین راستا، استارتاپ کلین شیت 
به عنوان یک پلت فرم سرگرمی/رســانه فوتبالی در 
حال آماده شــدن برای جام جهانی است و یک دوره 
مسابقات بین استارتاپ ها روی کنسول بازی سونی را 

برگزار خواهد کرد.
آرش جهانگیری، بنیانگذار کلین شــیت درباره این 
دوره مســابقات گفت: »برای برگزاری این رویداد، از 
شرکت های مختلف استارتاپی دعوت شده و از آن ها 
خواستیم تا هر شرکت، یک تیم دو نفره برای حضور در 
مسابقات به ما معرفی کند. پیشنهادی که با استقبال 
بسیاری از شــرکت ها مواجه شد؛ تا جایی که برخی 
شرکت ها مسابقات داخلی برگزار کردند تا تیم خود را 

انتخاب و به ما معرفی کنند.«
این مسابقات که شبیه سازی جام جهانی 2022 قطر 
است با کنسول PS5 برگزار خواهد شد. به این صورت 
که هر تیم یکی از تیم های ملی حاضر در جام جهانی را 
انتخاب می کند و در گروه خود مسابقه می دهد. دقیقا 

مانند الگوی جام جهانی، تیم ها صعود می کنند و پس 
از مرحله گروهی، دو تیم به مرحله حذفی می روند.

 PS5 تیم اول این مسابقات برنده یک دستگاه کنسول
خواهد شد که از طرف گارانتی آروند تامین شده است. 
همچنین جایزه تیم دوم مبلغ 9 میلیون و جایزه تیم 
سوم مبلغ پنج میلیون تومان خواهد بود. این جام آقای 
گل نیز خواهد داشت که جایزه سه میلیون تومانی 
را از آن خود خواهد کرد. عــالوه بر این ها، با توجه به 
مذاکرات ممکن است جوایز دیگری نیز اضافه شود.  
مجموعه های اسنپ، نوین ارزش، ابرآروان، کریپتو 
بازار، گارانتی آرونــد و بیت پین نیز از حامیان مالی و 

معنوی این رویداد هستند.
جام جهانی اســتارتاپ ها از دوم تا چهارم شــهریور 
ماه، در مرکز نوآوری و صنایع خــالق آمپر بین 32 
تیم و مجموعه اســتارتاپی برگزار خواهد شد. برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانید به وبسایت مسابقات 
مراجعه کنید. کلین شــیت، برگزارکننــده رویداد، 
یک استارتاپ در زمینه فوتبال و سرگرمی است که 
از طریق اپلیکیشــن خود روی اندروید و وب اپ به 
کاربران و طرفداران فوتبــال این امکان را می دهد تا 
به صورت حرفه ای فوتبال را دنبال کنند و عالوه بر این 

با بازی های فوتبالی مختلف سرگرم شوند

تشخیص سطح هوشــیاری و خواب آلودگی رانندگان 
توسط رادارهای موج میلیمتری یکی از راه کارهای جهانی 
برای کاهش تصادفات است. به گزارش معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، تشخیص سطح هوشیاری و 
خواب آلودگی رانندگان توسط رادارهای موج میلیمتری 
یکی از راه کارهای جهانی برای کاهش تصادفات است.
این فناوری با حمایت گروه هوشمندسازی ستاد توسعه 
فناوری هــای فضایی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط شرکت های 
دانش بنیان بومی سازی می شــود. پروژه پیشنهادی به 
منظور تشخیص خواب آلودگی راننده و ایجاد آالرم صوتی 
درنظر گرفته شده است که در انواع خودروها می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد.
این فناوری در خودروهایی که بیش از یک مسافر حمل 
می کنند مانند اتوبوس ها و تاکسی های بین شهری، یا 
خودروهایی که بار حمل می کنند )کامیون ها، نیسان 
وانت ها و غیره( بسیار حائز اهمیت است. در سال های 
اخیر، خواب آلودگــی رانندگان یکــی از دالیل اصلی 
تصادف در جاده ها بوده اســت کــه می تواند منجر به 
صدمات جسمی شدید، مرگ و میر و خسارات اقتصادی 
قابل توجهی شود. به گفته شهاب خدامرادی دبیر گروه 
هوشمندسازی ســتاد توســعه فناوری های فضایی و 

حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، محققان در سرتاســر دنیا تــالش کرده اند 
که با استفاده از روشــهای گوناگون، سطح هوشیاری 
راننده را تشــخیص دهند و در هنگام تشخیص خواب 
 آلودگی، به نحوی توســط خــودرو از احتمال رخداد 

تصادف کم کنند.
وی افزود: اقدامات جهانی برای کاهش این مخاطرات، 
»تشخیص خواب آلودگی با اســتفاده از تحلیل حالت 
رانندگی«، »تشخیص خواب آلودگی با استفاده از مانیتور 
مردمک چشم«، »تشخیص خواب آلودگی با استفاده از 

مانیتور ضربان قلب و نرخ تنفس راننده« است.
دبیر گروه هوشمندسازی ســتاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ادامه داد: خواب آلودگی باعث کاهش 
زمان واکنش می شود، هوشــیاری را کاهش می دهد و 
پردازش اطالعات را مختل می کند. بررسی ها نشان داده 
اســت که خواب آلودگی یکی از دالیل اصلی تصادفات 
رانندگی است، با این حال بســیاری از افراد که تصادف 
می کنند، دلیل ایــن اتفــاق را خواب آلودگی گزارش 
نمی دهنــد. خودروهایی که مجهز بــه تکنیک های 
جلوگیری از خواب آلودگی هستند، تا ۷0 درصد کاهش 

تصادف ناشی از خواب آلودگی داشته اند.

جام جهانی استارتاپ ها برگزار می شود کم شدن خطای انسانی در تصادفات توسط دانش بنیان ها


