
معاون نخست وزیر روسیه ضمن اشــاره به احتمال افزایش 
تولید نفت و میعانات گازی این کشور در سال ۲۰۲۲، حمایت 

خود را از تمدید توافق اوپک پالس اعالم کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگــزاری رویترز، الکســاندر نواک روز 
پنجشــنبه )دهم خردادماه( گفت: با وجود تحریم های غرب 
علیه مسکو، تولید نفت روســیه ممکن است امسال افزایش 
یابد، در عین حال این کشور از تمدید توافق سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپــک( و متحدانش )اوپک پالس( پس از 

سال ۲۰۲۲ میالدی حمایت می کند.

وی افزود: پیش بینی می شود تولید نفت خام و میعانات گازی 
در سال ۲۰۲۲ میالدی ۵۲۰ میلیون تا ۵۲۵ میلیون تن باشد، 
در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ میالدی به ۵۲۴ میلیون 
تن رسیده بود. تولید نفت خام روسیه از زمان آغاز تنش های 
مسکو-کی یف با وجود پیش بینی ها درباره کاهش شدید پس 
از تحریم های گسترده غرب، شرایطی منعطف داشته و چندان 

مطابق برآوردها پیش نرفته است.
روسیه توانسته اســت در این بازه زمانی فروش نفت به آسیا 

به ویژه هند و چین را افزایش دهد.

نفت خام و میعانات گازی روســیه در آوریل امسال نسبت به 
ماه مارس ۱۱.۵ درصد کاهش یافت، اما از آن پس در مســیر 
احیا قرار گرفت و در ماه ژوئیه به روزانه ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار 
بشکه رســید. نواک گفت: ما به اندازه توان عرضه و فروش مان 
نفت تولید می کنیم و افزایش تولید اندکی هم خواهیم داشت، 
همان گونه که شاهد هستید شــرایط در حال بهبود است، اگر 
وضع رو به ثبات پیش رود و شــرکت های مــا بازارهای تازه را 
با اطمینان پیدا کنند، من فکر می کنــم که تولید نیز افزایش 
خواهد یافت. وی ضمن انتقاد از طرح کشورهای عضو گروه هفت 

به منظور اعمال سقف قیمتی برای تحریم نفت روسیه، افزود: 
شرکت های روس خود را برای تحریم نفتی آماده کرده اند.

 طرح پوچ گروه هفت برای نفت روسیه
معاون نخست وزیر روسیه با پوچ خواندن طرح اعمال سقف 
قیمتی برای نفت روســیه، تأکید کرد: ایــن کار دخالت در 

سازوکارهای بازار نفت است.
نواک درباره آینــده توافق اوپک پالس که امســال منقضی 
می شود، گفت: شــرکت های نفتی روســیه از تمدید توافق 

اوپک پالس حمایت می کنند. وی ادامــه داد: توافقی که در 
سال ۲۰۱۶ آغاز شد، اثربخشی خود را در شرایط مختلف نشان 
داده است و ما این موضوع را با شرکت های نفتی خود در میان 

گذاشتیم و آنها نیز از آن حمایت می کنند.
روسیه همچنان با چالش های بیشتری از جمله اعمال سقف 
قیمتی بــرای محموله هــای نفتی این کشــور، آغاز تحریم 
محموله های دریایی از اوایل دســامبر و دو مــاه پس از آن 
اعمال این تحریم برای فرآورده هــای نفتی در بازارهای نفت 

روبه روست.

اینترنت در ایران طی ماه های گذشــته از آغاز سال 
۱۴۰۱ فراز و نشیب هایی را طی کرده و در مقاطعی با 
کندی یا اختالل رو به رو شد که هر کدام دالیلی داشت. 
به گزارش ایسنا، از تیرماه سال جاری تاکنون چندین 
بار اینترنت کشور با کندی و اختالل روبه رو شده و در 
هر دوره زمانی دالیل خود را داشته است. در تاریخ ۱۶ 
خردادماه امسال مصرف برق کشور در زمان اوج مصرف 
به مرز ۶۰ هزار مگاوات رسیده بود که عدد بسیار بزرگی 
به شمار می رفت و این رقم از آخرین زمان مصرف سال 
گذشته ۵۰۰۰  مگاوات بیشــتر بود. هرچند از سوی 
مسئوالن صنعت برق اعالم شــده بود که شبکه برق 
کشور بدون مشکل و پایدار است و مشکلی برای تأمین 
برق وجود ندارد، اما در برخی نقاط شاهد خاموشی هایی 
بودیم و همین مسئله مانند سال های گذشته قطعی 
آنتن های موبایل و اینترنت و در نتیجه کندی اینترنت 
را به دنبال داشت. پس از آن در تیرماه سال جاری بود 
که اینترنت با کندی کلی مواجه شــده بود و به گفته 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دلیل آن را قطعی 
گسترده ای که طی دو، سه شــب در همان ماه اتفاق 
افتاده بود، اعالم کرد. همچنین کاربران شــبکه های 
اجتماعی در سوم مردادماه امســال اعالم کردند که 
اینترنت خانگی و همراه اول در تهران با اختالل روبه رو 
شده بود؛ خبری که یکی از رسانه های کشور به نقل از 
شرکت مخابرات منتشر کرده بود اما از بروز این اختالل 

در نقاط دیگری از کشور هم مشاهده می شد.
در همین رابطــه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت مخابرات اعالم کرد اختالل ایجاد شده باعث 
قطعی موقت اینترنت »دربرخی نقاط کشور« شده 

است؛ اما در ساعاتی بعد شرکت مخابرات ایران اعالم 
کرد »قطعی اینترنت، ارتباطی به شرکت مخابرات ایران 
ندارد.«؛ همچنین برخی از فعاالن این حوزه گفته بودند 
»اختالل در مرکز ارتباطات زیرساخت« سبب بروز این 
مشکل شده است. در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به نقل از روابط عمومی شــرکت ارتباطات 
زیر ساخت گفت که اختالل مذکور بر اثر فرسودگی 
خطوط و تجهیزات انتقال، برق در شــبکه اینترنتی 
برخی از مناطق تهران ایجاد شده بود که با پیگیری و 
همکاری کارشناسان این شرکت و هماهنگی شرکت 
توانیر مشکل برطرف و تمامی ارتباطات به حالت به 
پایدار درآمده است. پس از آن هشتم مردادماه هم بر 
اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات، یکسری 
از فیبرهای نوری قطع شده بود و حدود چهار ساعت 
ارتباطات چند استان اعم از مشهد، خراسان جنوبی، 
خراسان شــمالی و کرمان دچار اختالل شده بود که 
برطرف شــد. بار دیگر، تاریخ ۱۰ مرداد سال جاری 
بود که شبکه اینترنت همراه و ثابت چندین شرکت 
با اختالل روبه رو و بعضا قطع شد. شبکه تلفن همراه 
نیز برای بعضی از کاربــران در برخی از مناطق تهران 
از دسترس خارج شــد و امکان برقراری تماس وجود 
نداشت. به دنبال این اختالل، ارتباط مخابراتی ثابت 
و سیار در بخش هایی از مناطق تهران برای برخی از 

مشتریان خانگی و تجاری دارای اختالل بود.
طبق اعالم اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران اختالل ایجاد شده در برخی از خطوط 
ارتباطی به علت آتش سوزی در یکی از حوضچه های 
ارتباطی منطقه ۸ مخابرات بــود و در نتیجه ارتباط 

مخابراتی ثابت و سیار در مناطقی از شهر، مختل شده 
و کارشناسان مخابراتی مشغول فعالیت به منظور حل 

سریع این اختالالت هستند.
عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- در 
همین رابطه اعالم کرده بود یکــی از حوضچه های 
شرکت مخابراتی ایران در خیابان کارگر دچار آتش 
سوزی شد که سبب قطع ارتباطات مشترکان شرکت 
ایرانسل به مدت چهار پنج ساعت و مشترکان شرکت 
مخابرات شد. همچنین اعالم شد جلسه ای برای این دو 
حادثه اخیر )مشهد و تهران( برگزار شده و عامل اصلی 
که باعث بروز این حوادث شــده بود، متأسفانه عدم 
رعایت اصول حرفه ای توسط این اپراتورها بود که در آن 

اصول پدافند غیر عامل هم رعایت نشده بود.
از سوی دیگر اعالم شد که مسئول پدافند غیرعامل 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مأمور شده است که 
طی مدت دو هفته تمام حوضچه ها و مراکز مخابراتی 
و ابنیه متعلق به اپراتورهای اصلی را بررسی کنند که 
اگر مشکلی وجود دارد به سرعت برطرف شود؛ شرکت 
مخابرات هم حتما باید ضرر و زیان مشــترکان خود 
و ایرانســل را جبران کند. اواخر هفته گذشته هم به 
دنبال بروز برخی اختالالت در برخی مناطق شمال 
کشور، شرکت ارتباطات زیر ســاخت اعالم کرد که 
هیچ اختاللی در شــبکه ارتباطات زیرساخت کشور 
وجود نداشته و سرویس دهی به اپراتورهای مخابراتی 
و ارائه دهندگان خدمات در الیه های دسترسی به روال 
عادی و معمول در جریان است و اختالل در ارتباطات 
 برخی از مناطق شــمال کشــور مربوط به شرکت 

زیرساخت نیست.

مدتی اســت کاربران از دریافت پیامکــی با عنوان 
»سالم عمان« خبر داده اند؛ این پیام روش جدیدی 
از کالهبرداری است که در آن کالهبردارها پیامی را به 

صورت انبوه و گسترده برای کاربران ارسال می کنند.
به گــزارش ایســنا، به تازگــی روش جدیــدی از 
کالهبرداری یافت شده که در آن کالهبردارها پیامی را 
به صورت انبوه و گسترده برای کاربران ارسال می کنند 
که در آن آدرس سایت، نام کاربری و رمز عبور به همراه 
مبلغی چند هزار دالری به عنوان موجودی حســاب 

درج شده است.
کاربر پس از دریافت پیام، گمــان می کند اطالعات 
حساب فردی به اسم عمان به صورت اشتباهی برای 
او ارسال شده و از روی کنجکاوی، زرنگی یا طمع وارد 
سایت می شــود و با پنل کاربری و لیست تراکنش ها 
و موجودی وسوسه انگیز حساب و دکمه برداشت از 

حساب مواجه می شود.
اما سایت به گونه ای طراحی شده که مثال برای برداشت 
از حساب، نیاز به یک کلید دارید که در اختیار کاربر 

اصلی هست و شما  کلید مورد را ندارید، اما می توانید به 
جای استفاده از کلید، حساب را ارتقاء بدهید.  اگر کاربر 
یک مرحله بیشتر وسوسه شود، برای ارتقای حساب  
مبلغی چند صد دالری پرداخت می کند؛ بنابراین سر 

کاربر کاله می رود و داستان تمام می شود.
در همین رابطه میالد نوری - کارشناس حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات - می گوید کالهبردارها همیشه یک 
قدم جلوتر از اطالع رسانی ها و آموزش هایی هستند که 
به مردم آموزش داده می شود و متأسفانه کالهبردارها 

هر روز روش های جدیدی را پیدا می کنند.
به گفته او از جمله روش های کالهبرداری که در یک 
ماه گذشته گســترش یافته، ارسال پیامکی با عنوان 
سالم عمان اســت و تقریبا برای تعداد زیادی کاربر 
حداقل یک بار ارسال شــده و زمانی که کاربران این 
پیام را دریافت می کننــد، در پیامک هم نام کاربری، 
رمز و آدرس سایت و موجودی یک کیف پولی که به 
صورت رمز ارز است وجود دارد و کاربر با این تفکر که 
 برای آنها هزینه ای به همراه ندارد، به سایت مورد نظر 

مراجعه می کند. وی ادامه داد: کاربر پس از مراجعه به 
سایت مشاهده می کند که موجودی این کیف پول رمز 
ارز به طور مثال ۸۰ هزار دالر است؛ همچنین در همان 
سایت کلید برداشت هم وجود دارد و کاربری که طمع 

یا کنجکاوی کند، ممکن است روی آن کلیک کند.
نوری در ادامه گفت در مرحله پس از کلیک، ســایت 
از کاربر یک کلید که برای امنیت هست را درخواست 
می کند و کاربر به دلیل اینکه مالک آن حساب نیست، 
پس کلید هم در اختیار ندارد اما روش دیگری هم وجود 
دارد و آن ارتقای حساب است و برای ارتقای حساب هم 
چند سطح وجود دارد که برای سطح یک و دو کلیدی 
در اختیار کاربر قرار نمی دهد و در سطوح دیگر از هزار، 

دو هزار دالر و غیره پرداخت شروع می شود.
به گفته این کاشناس، ممکن است کاربر این ریسک را 
انجام دهد و به این فکر کند که ۸۰ هزار دالر را برداشت 
می کند اما پس از پرداخت هــزار دالر، زنجیره تمام 
می شود و به دلیل ناشناس بودن تراکنش ها در فضای 

بالکچین و رمز ارز امکان شکایتی هم وجود ندارد.

در کنفرانــس مطبوعاتی اعالم شــد کــه پکن به 
رشد اقتصادی باکیفیتی دســت یافته که ناشی از 
نوآوری های علمی و فناوری است. به گزارش ایسنا به 
نقل از بیزنس، در طول دهه گذشته، این شهر به طور 
کامل فلسفه توسعه جدید را اجرا و تالش کرده است تا 
فصل های جدید خود را در سفر به سمت ساختن یک 

کشور مدرن سوسیالیستی از همه لحاظ ارائه دهد.

چن جینینگ، شهردار پکن گفت: نوآوری علمی و 
فناوری، اصالحات و گشــایش به طور قابل توجهی 
باعث رشد باکیفیت در پایتخت چین شده است. طی 
۱۰ سال گذشته، تولید ناخالص داخلی پکن بیش از 
دو برابر شده و به ۴.۰۳ تریلیون یوان )۵۸۵.۶ میلیارد 
دالر آمریکا( در سال ۲۰۲۱ رسید، در حالی که درآمد 
سرانه ساکنان نیز بیش از دو برابر شده و به ۷۵هزار 

یوان در سال ۲۰۲۱ رسیده است. در طول این دوره، 
این شهر پیشرفت هایی در توسعه هماهنگ داشته و 
به عملکردهای غیر ضروری برای نقش خود به عنوان 

سرمایه ملی پایبند بوده است.
طی سال های گذشته، پکن تالش های خود را برای 
پیشگیری و مقابله با آلودگی و بهبود محیط زیست 

افزایش داده است.

در تیرماه سال جاری حدود ۶.۳ میلیون فقره چک 
مبادله  شد که ۹۰.۷ درصد این چک ها وصول شده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانــک مرکزی در تیرماه 
۱۴۰۱، در ســامانه چکاوک حــدود ۶.۳ میلیون 
فقره چک به ارزش بیــش از ۳۳۲۰ هزار میلیارد 
ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و 

مبلغ به ترتیب ۶.۴ درصد و ۳ درصد کاهش نشان 
می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
در تیر ماه به ترتیب ۹۰.۷ درصــد و ۸۹.۶ درصد 
وصول شده اســت. درصد تعداد و مبلغ چک های 
وصول شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.۵ درصد 
و ۸۹.۱ درصد بوده است. همچنین این نسبت در 
ماه مشابه ســال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۸ درصد و 

۸۸.۱ درصد بوده است. شاخص نسبت چک های 
برگشــتی به چک های مبادله ای در تیرماه ۱۴۰۱ 
به لحاظ تعدادی، ۹.۳ درصد بوده که این شاخص 
در ماه قبل عــدد ۹.۵ درصــد را نمایش می دهد. 
همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۰.۴ درصد 
بوده در حالی که در ماه قبل عــدد ۱۰.۹ درصد را 

نمایش می دهد.

مسکوازتمدیدقرارداداوپکپالسحمایتمیکند

کاربراننسبتبهروشهایجدیدکالهبرداریهوشیارباشنددلیلمشکالتاخیراینترنتچهبود؟

۹۰.۷درصدچکهادرتیرماهوصولشدرازرشداقتصادیچینچیست؟
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آمار صادرات در تیر ماه؛
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سرمقاله

ناترازی 
در شبکه بانکی

موضوع عدم اطاعت سیستم 
بانکی از بخشنامه پرداخت 
تسهیالت و بلوکه کردن ۲۵ 
درصد از مبلغ وام به ترازنامه 
آنها بازمی گردد. فاصله سود تسهیالت با نرخ سود 
ســپرده بانکی منجر به ایجاد ناترازی بانکها شده 
است. این ناترازی عمده بر عملکرد سیستم بانکی 
تاثیر گذاشته و آسیب هایی را متوجه آنها ساخته 
است. سیســتم بانکی باید توقع روسای مجمع و 

سهامداران خود... 

  سیدکمال سیدعلی 
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شوکبرجام
بهقیمتدالروسکه

تخلفبانکهادر
بلوکهکردنبخشیازوام

نامه روسای اتاق های سه گانه به رئیس جمهوری:

ارز  را  تک نرخی کنید
صفحه3

صفحه2

  شکاف  تورمی 
در میان  استان ها

تورم   ساالنه    20 استان   در مردادماه   
باالتر  از   تورم   ساالنه   کشور   بود

شوک پاسخ برجامی ایران به آمریکا موجب شد نرخ 
دالر؛ سکه و طال در بازار روز گذشته افزایش یابد. به 
گزارش اقتصادنیوز ؛ پس لرزه دومین پاسخ برجامی 
ایران به امریکا موجب شــد بار دیگر گمانه زنی ها 
در بین معامله گران دالر نســبت به روند مذاکرات 
برجسته شود. عده ای از  معامله گران با اشاره به  اخبار 
منفی به دنبال افزایش قیمت دالر در بازار روز گذشته 
بودند . نرخ دالر روز گذشته به سمت کانال ۳۰ هزار 
تومان خیز برداشت. هر برگ اسکناس آمریکایی روز 
گذشــته در محدوده ۲۹ هزار و ۹۲۰ تومان معامله 
شد که نسبت به دو روز قبل ۱۴۰ تومان باال رفته بود.

البته در کنار برجام افزایش قیمت دالر در بازارهای 
همسایه هم  محرکی برای صعود دالر تهران شد. بازار 

هرات روز گذشته قیمت...

در حالی بارها در رابطه با ممنوعیت بلوکه شدن پول 
مردم به عنوان ضمانت دریافت وام توسط بانکها تاکید 
شده که بررسی ها از تخلف برخی از بانکها در اجرای 
این طرح حمکایت دارد. رئیس  مرکز تجارت جهانی 
ایران می گوید: مدتی است که برخی از بانک ها بجای 
بلوکه کردن ۲۵ درصد مبلغ وام، در یک اقدام جدید 
و من درآورده ای، مبادرت بــه اخذ بیمه نامه تعهد 
بازپرداخت وام از متقاضیان نموده اند.  بدین شکل 
که شخص متقاضی وام می بایست پیش از دریافت 
تسهیالت، بیمه نامه ای تحت عنوان »بیمه نامه تعهد 
بازپرداخت وام« را از همان بانک تهیه کند که جدای 
از هزینه بیمه نامه باید پیش پیش، ۲۵ درصد مبلغ 
وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. بدین شکل 

بانک ها تخلف اول خودشان...



اقتصاد2
ایران

سقوط ۱۲ هزار واحدی بورس تهران
روز گذشــته مجموع ارزش صف هــای فروش 
با افزایش 52 درصدی بــه 309 میلیارد تومان 
 بالغ شــد. فملی قرمزترین نماد بازار و شپدیس 

سبزترین بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز شــنبه 
دوازدهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
با ریزش 12 هزار و 460 واحدی نســبت به روز 
چهارشنبه به رقم یک میلیون و 426 هزار و 935 

واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس با افت 3 هــزار و 926 
واحدی در سطح 407 هزار و 973 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 149 
واحد پائین آمد و در سطح 19 هزار و 160 واحد 

باقی ماند.  
روز گذشــته نمادهای »فملی«، »شــبندر« و 
»حکشتی« بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشتند. در مقابل نمادهای »شپدیس«، 
»پارسان« و »پترول« بیشترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریــا«، »فرابورس« 
و »کگهر« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »صبا«، »کوثر« و »بنو« 

بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خساپا 
صدرنشین است و خودرو و خگستر در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز نمادهای دی، 
فرابورس و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزش معامالت بورس تهران
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
20 هزار و 6 میلیارد تومــان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه 14 هزار و 
929 میلیارد تومان بود که 75 درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 4 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 

944 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت شنبه 54 نماد صف خرید داشتند و 
62 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با افت 4 درصدی به 155 میلیارد 
تومان رســید و مجموع ارزش صف های فروش 
با افزایش 52 درصدی بــه 309 میلیارد تومان 
بالغ شــد. در پایان معامالت روز گذشــته ارزش 
صف های فروش پایانی بازار 32 میلیارد تومان بود 
و ارزش صف های خرید نیــز در رقم 45 میلیارد 

تومان ایستاد. 
در پایــان معامــالت نماد شــپارس )شــرکت 
محصوالت پارس( با صف  خرید 9 میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای پایانــی بازار قرار گرفت. 
پس از شپارس، نمادهای ولغدر )شرکت لیزینگ 
خودرو غدیر( و بکاب )شرکت صنایع جوشکاب 

یزد( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد خزامیا )شرکت زامیاد( تعلق داشت که ارزش 
آن 27 میلیارد تومان بود. پس از خزامیا، نمادهای 
انرژی3، زنگان، حخزر و زکشــت بیشترین صف 

فروش را داشتند.

خبر

 در میان 31 استان کشور 20 
استان تورم ساالنه ای باالتر 
از تورم ســاالنه کل کشور و 
11 استان تورم شان پایین تر 
از کل بوده است، به بیان ساده 
تر دو سوم استان های کشور فشــار تورمی باالتری را 
نسبت به متوسط کل کشور متحمل شده اند. به گزارش 
اقتصادنیوز، بر اســاس داده های منتشر شده از مرکز 
آمار، نرخ تورم ساالنه کشور در مرداد ماه 41.5 درصد 
برآورد شده است. به عبارت دیگر میانگین سطح عمومی 
قیمت ها در دوازده ماه منتهی به مرداد امسال نسبت به 
متوسط سطح قیمت ها در دروازه ماه منتهی به مرداد 

سال گذشته، بالغ بر 41 درصد افزایش یافته است.

عدم تعادل در فشار تورمی به استان ها
همچنین بررسی ها نشــان می دهد باالترین تورم رقم 
خورده در میان استان های کشور با کمترین تورم به ثبت 
رسیده استانی، بالغ بر 11 درصد اختالف دارد که گویای 
عدم تعادل در فشار تورمی وارد شده به استان ها است. 
با وجود اینکه تورم ماهانه در مــرداد ماه در روند نزولی 
قرار گرفته، اما تورم ساالنه در این ماه نسبت به تیر یک 

درصد افزایش یافته اســت. با توجه به اینکه در شاخص 
تورم ســاالنه مدت زمانی بلندتری برای محاسبه تورم 
مورد استفاده قرار می گیرد، پیش بینی می شود با وجود 
جهش های تورمی در چند ماه گذشته، حداقل برای چند 

ماه بعدی تورم ساالنه روند نزولی نداشته باشد.  

اثر حذف ارز ترجیحی بر جهش تورمی
جهش تورمی رخ داده در ماه های پیشین به علت سیاست 
حذف ارز ترجیحی توسط دولت رخ داده بود که این نوع 
تورم به فشار هزینه شناخته می شود که اثر آن چنانچه به 

دیگر متغیر های اقتصادی دامن نزند، طی چند ماه تخلیه 
خواهد شد. تورم ساالنه استان کهگیلویه و بویراحمد در 
مرداد 37.8 درصد به ثبت رسیده، این نرخ باالترین تورم 
12 ماهه رقم خورده در میان تمامی اســتان های کشور 
است. بعد از این استان، استان مازندران با ثبت تورم 47 
درصد قرار دارد. جایگاه سوم باالترین تورم ساالنه استانی 
نیز به آذربایجان غربی با تورم 45.6 درصدی تعلق دارد. 
در میان تمامی استان های کشــور در مرداد ماه امسال 
کمترین تورم ساالنه به استان سیســتان و بلوچستان 
تعلق دارد، این شاخص در استان سیستان 36.6 درصد 

بوده است. در جایگاه دوم نیز استان همدان با تورم 37.1 
درصدی قرار دارد. خوزستان نیز دیگر استانی است که از 
منظر تورم ساالنه در میان استان ها تورم پاییین تری را به 
ثبت رسانده و جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

تورم ساالنه پایتخت چقدر شد؟
تورم ســاالنه در اســتان تهران نیــز 39.7 درصد به 
ثبت رســیده که در زمره کمترین ها قــرار دارد، این 
در حالیســت که تورم ماهانه مرداد ماه در تهران جزو 
باالترین تورم ها بوده، چنانچه این روند در این استان 
ادامه پیدا کند در ماه های آتی شاهد رشد تورم ساالنه 

تهران نیز خواهیم بود.

تورم ساالنه 20 استان باالتر از تورم ساالنه کشور
به طور کلی در میان 31 استان کشور 20 استان تورم 
ساالنه ای باالتر از تورم ساالنه کل کشور و 11 استان 
تورم شان پایین تر از کل بوده است، به بیان ساده تر دو 
سوم استان های کشور فشار تورمی باالتری را نسبت 
به متوسط کل کشور متحمل شــده اند. دلییل اینکه 
چرا تنها 11 اســتان پایین تر از میانگین بوده و توازن 
برقرار نیست، این است که اســتان های پر جمعیتی 
 مانند تهران، اصفهان، خراسان و فارس تورم به نسبت 

پایین تری را تجربه کرده اند.

تورم ساالنه ۲0 استان در مردادماه باالتر از تورم ساالنه کشور بود

شکافتورمیدرمیاناستانها

نامه روســای اتاق های سه گانه به رئیس 
جمهوری:

ارز را تک نرخی کنید
روســای اتاق های بازرگانی، اتــاق اصناف و 
اتــاق تعــاون ایــران در نامه ای مشــترک 
بــه رئیــس جمهــوری از او خواســته اند 
 کــه شــرایط را به نفــع بخــش خصوصی 

تغییر دهند.
به گزارش ایســنا، در متن ایــن نامه که در 
اختیار ایسنا قرار گرفته ابتدا از رویکرد مثبت 
دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری در 
حوزه تجارت خارجی و به طور ویژه صادرات 
غیرنفتی در یکسال گذشته تقدیر شده و ابراز 
امیدواری شده است که دســتاوردها و نتایج 
درخشانی از دل این رویکرد برای اقتصاد ایران 

به وجود بیاید.
در این نامه بــه طور خاص بــه فعالیت های 
انجام شــده در ســازمان توســعه تجارت و 
معاونت دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجه اشاره شده که توانسته با یک رویکرد 
تعاملی شرایط را برای رشد صادرات کاالهای 
 ایرانــی بــا وجــود تحریم هــای اقتصادی 

فراهم کند.
از سوی دیگر توســعه ارتباطات منطقه ای و 
دیپلماسی تجاری با همسایگان اقدام دیگری 
است که از سوی دولت سیزدهم در دستور کار 
قرار گرفته و روسای اتاق های سه گانه از این 

اقدام نیز تقدیر کرده  است.
با این وجود نماینــدگان بخش خصوصی از 
رئیس جمهوری خواســته اند کــه در برخی 
حوزه ها با اعمال اصالحات الزم شرایط را برای 
توسعه هر چه بیشــتر تولید صادرات  محور 

فراهم کند.
یکی از این خواسته ها به موضوع تالش برای 
متوقف کردن ارز چند نرخی اختصاص دارد بر 
این اساس اعالم شده که با توجه به این که نرخ 
ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و 
نرخ توافقی صادرکنندگان با صرافی ها متفاوت 
است شرایط برای یک رانت جدید در عرصه 
واردات ایجاد شده که می تواند به ضرر اقتصاد 
ایران تمام شــود. از این رو روسای اتاق های 
سه گانه از دولت خواسته اند که در این زمینه به 
سمت جلوگیری از ارز چند نرخی حرکت کند.

بوروکراسی های اداری یکی دیگر از مشکالتی 
اســت که در ایــن نامه بــه آن توجه شــده 
اســت. نمایندگان بخش خصوصی از دولت 
خواسته اند که با تسهیل در قوانین و مقررات 
شــرایط را برای تامین مواد اولیه واحدهای 
 تولیدی با زمانی کمتر و شــرایطی ســاده تر 

فراهم کند.
همچنیــن در این نامــه خطاب بــه رئیس 
جمهوری نوشته شده که با وجود قانون بهبود 
محیط کســب و کار، تاکیــدات مقام معظم 
رهبری و نیز سیاســت های مکرر اعالم شده 
از سوی رئیس دولت بســیاری از دستگاه ها 
برای تصمیم گیری از نظرات بخش خصوصی 
استفاده نمی کند و از این رو از رئیسی خواسته 
شده تا تذکرات الزم را در این زمینه ابالغ کند.

تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
و صادراتی آخرین خواســته مطرح شده در 
این نامه خطاب به رئیس جمهوری است. در 
این زمینه اعالم شــده که هزینه تامین مالی 
بنگاه های تولیدی و بازرگانی به شدت باال رفته 
و تامین این منابع از طریق بانک ها نیز دشوار 
اســت. از این رو از رئیس جمهوری خواسته 
شده تا شرایط را برای تسهیل این تامین مالی 

فراهم کند.
غالمحســین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران 
و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در 
پایان این نامه اعالم آمادگی کردند که بخش 
خصوصی برای دنبال کردن اهداف کشــور 
همراستا با برنامه های دولت تالش های خود را 

به کار خواهد بست.

خبر
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رئیس اتاق ایران با اشاره به چالش های تولید و صنعت 
در شــرایط فعلی اقتصاد ایران، ارتقای تکنولوژی و 
نوسازی ماشین آالت را نیاز بزرگ بخش صنعت عنوان 
کرد که با لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین آالت عماًل 
با بن بست مواجه می شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مسائل مهم ما 
در بخش تولید و صنعت، شــکاف جدی تکنولوژی 
در قیاس با رقبای جهانی است. از سویی فرسودگی 
و استهالک ماشین آالت، باعث شده تا هزینه تولید 
مکرر افزایش یابد و عرصه رقابت مستمر تنگ تر شود. 
غالمحسین شافعی در نشســت اعضای کمیسیون 
برنامه وبودجه مجلس با فعاالن اقتصادی خراســان 
رضوی، افزود: در سال جاری بخش خصوصی خود را 
در مواجهه با دغدغه های متعددی دید. کاهش ارزش 
پول ملی، رشــد مالیات ها، چالش تأمین مواد اولیه، 
افزایش حقوق گمرکی به ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی 
که البته بخــش خصوصــی از آن حمایت می کند، 
قیمت گذاری دســتوری، فرســودگی و استهالک 
ماشین آالت صنعتی و… از جمله این چالش ها بودند 
و حاال در این بزنگاه حرف از لغو معافیت مالیاتی واردات 
ماشین آالت بخش صنعت نیز مطرح شده که عماًل 

تولید را به ورطه غیررقابتی شدن می کشاند.
او ادامه داد: اگرچه بحث هایی برای اصالح این تصمیم 
مطرح اســت و اقداماتی هم انجام گرفته اما همچنان 
دغدغه جدی در این رابطه برای بخش مولد کشور وجود 

دارد و مجلس می تواند در این رابطه بسیار نقش آفرین 
باشد. شافعی اشاره ای به موضوع برنامه ریزی برای بودجه 
سنواتی کشور داشت و تقدم یافتن منابع بر مصارف را یک 
مطالبه از جانب بخش خصوصی عنوان کرد. او با اشاره به 
تمرکز کمیسیون برنامه وبودجه مجلس بر اصالح قانون 
بودجه سال 1351، عنوان کرد: گامی که در روند اصالح 
مسیر بودجه ریزی برداشته شده، حرکتی ارزشمند است 
که می تواند بسترساز تحوالت مثبت برای اقتصاد کشور 
شود. امروز همه می دانیم که تکرار همان مسیر گذشته در 
روند نگارش بودجه های سنواتی، ما را به غایت موردنظر 
برای توسعه کشور نمی رســاند و گره های اقتصادی نیز 
متأثر از گرفتاری در این دور تکرار است. رئیس اتاق ایران، 
نگرانی دیگر را در باب روند تخصیص منابع در کشــور 
دانست و بیان کرد: نگاهی به رویه های موجود در سنوات 
گذشته برای توزیع ظرفیت ها و منابع، ما را با اتالف های 
بزرگ مواجه می کند و بخشی از اصالحات اقتصادی کشور 
باید بر روند و رویه های غلط، متمرکز شود. رئیس اتاق 
ایران با اشاره به احتمال ثمردهی گفت وگوهای برجامی، 
از ضرورت یک پیش نگری در این حوزه ســخن گفت و 
تأکید کرد: چنانچه این توافق انجــام بگیرد و ماحصل 
آن برای کشور، رشد درآمدهای نفتی باشد؛ این دغدغه 
شکل می گیرد که باز همان رویه گذشته طی شود و شاهد 
عارضه نفتی شدن درآمدهای کشور باشیم و این ظرفیت 
به جای آنکه به توسعه زیرساخت ها تخصیص پیدا کند، 

صرف امور روزمره کشور شود.

شوک پاسخ برجامی ایران به آمریکا موجب شد نرخ 
دالر؛ سکه و طال در بازار روز گذشته افزایش یابد.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ پس لرزه دومین پاسخ برجامی 
ایران به امریکا موجب شد بار دیگر گمانه زنی ها در 
بین معامله گران دالر نسبت به روند مذاکرات برجسته 
شود. عده ای از  معامله گران با اشاره به  اخبار منفی به 

دنبال افزایش قیمت دالر در بازار روز گذشته بودند .
نرخ دالر روز گذشته به سمت کانال 30 هزار تومان 
خیز برداشت. هر برگ اسکناس آمریکایی روز گذشته 
در محدوده 29 هزار و 920 تومان معامله شــد که 

نسبت به دو روز قبل 140 تومان باال رفته بود
البته در کنار برجام افزایش قیمت دالر در بازارهای 
همسایه هم  محرکی برای صعود دالر تهران شد. بازار 
هرات روز گذشته قیمت دالر را اعالم کرد. نرخ دالر  
در بازار یاد شده روز گذشــته 29 هزار و 740 تومان 
بود که نسبت به چند روز قبل بیش از 300 تومان باال 
رفته بود .  بازار سلیمانیه هم روز گذشته شاهد قدرت 
نمایی بازیگران ارزی بود. نرخ دالر ســلیمانیه روز 
گذشته از مرز مقاومتی 30 هزار و 200 تومان عبور 
کرد و با قیمت 30 هزار و 300 تومان معامله شد.  یکی 
از دالیل دیگر افزایش قیمت دالر روز گذشته به رشد 
نرخ حواله درهم بر میگردد. قیمت درهم روز گذشته 
8 هزار و 260تومان بود که نسبت به روز پنجشنبه 

گذشته تقریبا 80 تومان رشد را نشان می دهد . 
یک مقام آمریکایی در اولین واکنش به جوابیه ایران 

مدعی شد پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن سازنده 
نبوده است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین 
المللی در توئیتی نوشت متاسفانه با این پاسخ ایران، 
فرصت صادرات نفت ایران به اروپا در زمستان امسال 
هم از دست رفت. استفانی لیختن اشتاین خبرنگار 
پولتیکو در توئیتی نوشت: یک دیپلمات اروپایی ضمن 
موافقت با ارزیابی منفی ایاالت متحده از پاسخ ایران 
گفت که جواب تهران »منفی و غیر منطقی« به نظر 
می رسد. شخص دیگری افزود پاسخ ایران »اصال خوب 
به نظر نمی رسد. همچنین الرنس نورمن خبرنگار وال 
استریت ژورنال نوشت: یک مقام اروپایی گفت: پاسخ 
ایران ناامید کننده ست، آن هم زمانیکه می توانستیم 
توافق را منعقد کنیم. قطعا پاسخ غیر منطقی ای بود”

برخی از رسانه ها هم  ازاحتمال تعویق مذاکرات برجام 
طوالنی شدن آن خبر دادند. رسانه آمریکایی پولیتیکو 
نوشــت: توافق احیای برجام در صورت حصول احتماال 
باید در کنگره بررسی شود. اما با توجه به نزدیک بودن 
زمان انتخابات میان دوره ای کنگره )17 آبان(، بسیاری 
از دموکرات ها ممکن اســت حاضر نباشند درگیر بحث 
و بررسی درمورد توافق ایران شــوند. باتوجه به فاصله 
موجود تا انتخابات، احتمــال دارد که مذاکرات تا بعد از 
پایان انتخابات در نوامبر متوقف شود.   آکسیوس نوشت 
: رسانه آمریکایی آکســیوس مدعی شد که بعید است 
توافق احیای برجام ظرف چند روز آینده به امضا برسد و 
از احتمال طوالنی شدن مذاکرات احیای برجام خبر داد . 

آخرین آمار بانک مرکزی از واردات و صادرات کشــور نشان می دهد که در 
چهار ماه ابتدایی امسال میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به لحاظ وزنی کاهش پیدا کرده اما به لحاظ ارزشی، افزایش یافته است. 
به گزارش اقتصادآنالین، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک 
مرکزی،  میزان صادرات کشور در تیر ماه امسال با در نظر گرفتن میعانات گازی 
از نظر مقدار برابر با 7 میلیون و 991 هزار تن بوده است که نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته کاهش بیش از 5 درصدی را نشان می دهد.

همچنین میزان ارزش صادرات کشور در تیر ماه امسال برابر با 4 میلیارد و 171 
میلیون دالر بوده که نسبت ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از 14 درصدی 
را نشان می دهد. در چهار ماه ابتدایی امسال میزان صارات کشور به لحاظ وزنی 
و ارزش به ترتیب برابر با 35 میلیون و 656 هزار تن و 17 میلیارد و 240 میلیون 
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش 7 درصدی و 

افزایش 20 درصدی را نشان می دهد.
میزان واردات کشور در تیر ماه امسال به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب برابر 

با 3میلیون و 303 هزار تن و 5 میلیارد و 64 میلیون دالر بوده که نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش 17  و افزایش 23 درصدی را نشان 

می دهد.
همچنین در 4ماه ابتدایی امســال میزان واردات کشور به وزنی و ارزشی به 
ترتیب برابر با 11میلیون و 159هزار تــن و 17 میلیارد و 240 میلیون دالر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش 11 و افزایش 18 

درصدی را نشان می دهد.

غالمحسین شافعی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس

صنعت، نیازمند ارتقای تکنولوژی و نوسازی ماشین آالت است
شوک برجام به قیمت دالر و سکه

طال گران شد

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛

آمار صادرات در تیر ماه؛ ایران کم تر صادر کرد، بیش تر پول گرفت

گروه اقتصاد ایران وجهان
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آگهی مفقودی
پروانه بهداشت سبزی کوکویی و سبزی پلویی 
به شــماره 143/97/621 و شــماره شناسه 
نظارت ساخت 10-48/1073 ،  سبزی قلیه 
به شــماره 143/97/626و شــماره شناسه 
نظارت ساخت12-48/1073و سبزی سوپی 
و آشی به شماره شناسه نظارت کارگاهی 11-
48/1073 هر ســه مورد به نام آقای کامران 
کاکاوند با نام تجاری قلب روشــن و به تاریخ 
97/2/11 مفقود گردیدنــد و از درجه اعتبار 

ساقط می باشند. )خرم آباد(

مفقودی 
اصل سند کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت سیســتم همتاز تیپ CDI150 مدل 1389 به 
شماره انتظامی 375 – 69542 به شماره موتور 162FMI2M*NBF002871 به شماره 
تنه 150E8911755***NBF بنام حمید شمسالدینی فرزند محمد امین مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد . 10404
--

مفقودی 
سند کمپانی – برگ سبز خودرو ســواری پژو آریان 206 مدل 1385 رنگ مشکی – متالیک 
به شــماره انتظامی 297 م 83 ایران 37 به شــماره موتور 13585001331 و شماره شاسی 

10900364 بنام سمر آرزم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 10405
--

مفقودی 
سند کمپانی  سواری پژو 206 سال 1390 رنگ سفید به شماره انتظامی 668 م 97 ایران 37 به 
شماره موتور 14190037910 و شماره شاسی NAAP31EG5BJ248765  بنام رویا نوری 

اصل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 10400
--

مفقودی ) نوبت اول(
مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب زهــرا کلــب خانــی فرزند علــی ب شــماره ملی 
2803579596 بــه شــماره موقــت 4676/56/51 در رشــته مامایــی -کارشناســی 
گیوســته از واحــد دانشــگاه آزاد اســالمی ارومیه مفقــود گردیــده و فاقد اعتبار اســت 
 از یابنــده تقاضــا میشــود اصــل مــدرک را بــه نشــانی دانشــگاه آزاد اســالمی ارومیه 

ارسال فرمائید.10401
تاریخ چاپ نوبت اول : 1401/06/13
تاریخ چاپ نوبت دوم :1401/6/28

تاریخ چاپ نوبت سوم : 1401/07/11

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
))مزایده اموال غیرمنقول اسناد ذمه((

به موجب پرونده اجرائی کالسه 140000483 سه دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه به 
شماره پالک ثبتی 4040-اصلی بخش 2 خوی که در جلد 7 صفحه 214 ذیل 831 موضوع سند 
مالکیت اصلی به شماره چاپی 110722 سری م سال 74 به شماره مستند مالکیت 115195 مورخ 
1386/2/24 ثبت شده است. محدود به حدود ششدانگی شماال: دیوار بدیوار بطول ) 8/77( هشت 
متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به چهار هزار و چهل و یک اصلی شرقا: در سه قسمت که قسمت دوم آن 
شمالی است . اول درب و دیواریست بطول )10 / 10( ده متر و ده سانتیمتر به شارع دوم دیواریست 
بطول )0/53( پنجاه و سه سانتیمتر به شارع سوم درب و دیواریست بطول ) 9/53 ( نه متر و پنجاه 
و سه سانتیمتر به شارع جنوبا: دیواریست بطول )9/10( نه متر و ده سانتیمتر به راهرو احدائی غربا: 
دیوار مشترک بطول ) 18/90( هجده متر و نود سانتیمتر به شماره یک فرعی از چهار هزار و چهل 
اصلی ، سهمی )ملکی( آقای غالمرضا عباس زاده فرزند جمال به کدملی 2802676938 به نشانی 
خوی شهانق میدان مدرس خیابان شهید قنبر ورمزیار کوچه شهید بابالو نبش بن بست آفتاب 4 می 
باشد. طبق گزارش کارشناسی ملک مزبور شش دانگ به مساحت عرصه 166/07 متر مربع )که در 
وضعیت ثبتی 172/66 متر می باشد و به مساحت شش دانگ اعیانی 410/50 مترمربع در قالب 
دو بخش شمالی و جنوبی که بخش شمالی احداثی در سه طبقه همکف ، اول و دوم با سازه اسکلت 
فوالدی و سقف تیرچه بلوک به مساحت حدود 369 متر مربع و با قدمت حدود 5 سال بدون نماسازی 
با راه پله دسترسی به طبقات در حد شمال شرقی با کف و پله از نوع سنگ گرانیت و بدون نرده و با 
پنجره های دو جداره آلومینیومی می باشد. طبقه همکف به صورت انباری با دو کرکره گالوانیزه مشرف 
به کوچه بابالو بدون اجرای پوشش دیوارهای پیرامونی و کف سازی می باشد. طبقات اول و دوم هر 
کدام مشتمل بر یک اتاق خواب با دیوارهای سفید کاری و کف گچی و هال پذیرایی با دیوارهای سفید 
کاری و گچبری در کنج و حاشیه سقف و نورپردازی دور لوستر برای هر دو طبقه و کف سرامیکی در 
طبقه دوم و گچی در طبقه اول و آشپزخانه اپن برای هر طبقه با کف سرامیکی و دیوارهای پیرامونی 
کاشیکاری تا زیر سقف بدون کابینت بندی و سرویس بهداشتی و حمام با کف سرامیکی و دیوارهای 
کاشیکاری تا زیر سقف می باشد. بخش جنوبی احداثی در یک طبقه همکف با سازه دیوار باربر و 

پوشش سقف تیر آهن با طاق ضربی به مساحت حدود 41/50 مترمربع با قدمت قابل تخمین بیش از 
35 سال با نماسازی از نوع آجر قزافی با پنجره های آلومینیومی و با حیاط کف موزائیکی و دیوارهای 
پیرامونی از نوع آجر قزافی و سرویس بهداشتی واقع در محوطه حیاط می باشد طبقه همکف با ارتفاع 
مفید داخلی 2/90 متر با پوشش دیوارهای سفید کاری و پوشش کف گچی مشتمل بر هال پذیرایی 
با گچبری در حاشیه سقف و دور لوستر و آشپزخانه اپن با کابینت بندی فلزی و کف سرامیکی و دیوار 
کاشیکاری و حمام با کف سرامیکی و دیوار کاشیکاری می باشد. سیستم گرمایشی اعیانی از نوع 
بخاری گازی و دارای انشعابات آب، برق، تلفن و گاز شهری می باشد و ملک در تصرف وراث مالک 
می باشد، ششــدانگ پالک ثبتی 4040 اصلی بخش 2 خوی به میان / 25/000/000/000 ریال 
که سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی مذکور به مبلغ دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال 
12/500/000ریال( ارزیابی شده است. سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ملک مذکور در قبال 
تعداد 400 قطعه سکه تمام بهار آزادی مجموعا معادل مبلغ 6/400/000/000  ریال اصل طلب به 
عالوه 3/020/000/000 ریال حقوق دولتی توقیف شده است. مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ 
پالک ثبتی 4040اصلی بخش 2 خوی از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 در 
محل اجرای استاد رسمی ثبت خوی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ دوازده میلیارد 
و پانصد 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 شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار با 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. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده تجدید 

خواهد شد. در صورتی که روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده تجدید خواهد شد.10288
معاونت مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی- سعید کریمی ثالث



3 بازار

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2572| یک شنبه 13 شهریورماه

رئيس اتحاديه فروشــندگان اشــياي قديمي و 
صنايع دســتي تهران گفت: توسعه کسب  وکارها 
در فضــاي آنالين به  طورکلي فرصت مناســبي 
براي توسعه بازار صنايع  دســتي است، اما برخي 
کارشناسان و فعاالن حوزه صنايع دستي معتقدند 
فعاليت  هاي مجازي فعلي، نقايص زيادي داشته که 
در صورت استمرار و رفع نشدن آنها، ممکن است به 

بدنه بخش صنايع  دستي کشور آسيب وارد شود.
سيدمحمد عبدالهي در تشريح شرايط نامطلوب 
استفاده از فضاي مجازي گفت: پايين بودن کيفيت 
کارهاي ارائه شده به دليل بي تجربگي افراد يا نبود 
نظارت هاي قانوني بر فعاليت ها، اعتماد عمومي را 
نسبت به کيفيت صنايع دستي از بين برده است. اين 
موضوع، مهم ترين اثر مخرب فعاليت برخي افراد در 
کسب وکارهاي مجازي مربوط به صنايع دستي 
اســت. از آنجايي که نميتوان نظارت و مديريت 
مناسبي بر کسب وکارهاي فعال در فضاي مجازي 
داشت، نتوانستيم تا امروز از مزيت ها و فرصت هاي 

فضاي مجازي بدرستي بهره گيريم.
رئيس اتحاديه فروشندگان اشياي قديمي و صنايع 
دستي تهران بيان کرد: در چند سال اخير تحوالت 
زيادي در عرصه هاي بين المللي کسب وکار شکل 
گرفت که مهم ترين آن ظهور و ورود بســياري از 
کســب وکارها در فضاي ديجيتال بود. وي افزود: 
افزايش استفاده از فضاي ديجيتال براي مشاغل 
و درآمدزايي از چندين جهت قابل بررسي و داراي 
مزايا و معايب زيادي است. آشنا شدن افراد با مشاغل 
و کسب وکارها در فضاي آنالين و همچنين فروش 
در زمان هايي که به دليل قرنطينه افراد مجبور به 
تعطيل کردن مغازه هاي خود بودند، از مهم ترين 
جنبه هاي مثبت حضور کسب وکارها در فضاي 

اينترنتي به شمار مي رود.
عبدالهي ادامــه داد: در مدت زمانــي که به دليل 
شيوع ويروس کرونا در بازه هاي بلندمدت بازارها 
تعطيل بودند، بسياري از مشاغل توانستند تنها با 
فروش اينترنتي بخشي از درآمدهاي خود را حفظ 
کنند، همچنين اين تعامل و سود، دوطرفه بوده و 
خريداران نيز توانستند نيازهاي خود را بهراحتي از 
فروشگاه هاي آنالين تهيه کنند. توسعه کسب و 
کارها در فضاي آنالين به طورکلي فرصت مناسبي 

براي توسعه بازار صنايع دســتي است، اما برخي 
کارشناسان و فعاالن حوزه صنايع دستي معتقدند 
فعاليت هاي مجازي فعلي، نقايص زيادي داشته که 
در صورت استمرار و رفع نشدن آنها، ممکن است به 

بدنه بخش صنايع دستي کشور آسيب وارد شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان اشياي قديمي و صنايع 
دستي تهران اضافه کرد: همانطور که در ابتدا عنوان 
شد، با شــيوع ويروس کرونا، بسياري از صاحبان 
مشاغل در بستر آنالين شروع به فعاليت و توسعه 
کسبوکار خود کردند. در اين ميان کسب وکارهاي 
مربوط به توليد و عرضه محصوالت صنايع دستي 
نيز ديده مي شود. وي با بيان اينکه در نگاه نخست 
ميتوان مزيت هاي زيــادي را براي فروش صنايع 
در بستر مجازي برشمرد افزود: افزايش شناخت 
مخاطبان از صنايع دستي و ترغيب افراد به خريد 
محصوالت اين دسته، از ابعاد و وجهه هاي مثبت 
ورود کسب وکارهاي اين حوزه محسوب مي شود، 
اما با وجود تمام مزاياي عنوان شده اين اتفاق زواياي 

تاريکي هم دارد.
عبدالهي تصريح کرد: ميتوان گفت فعاليت هاي 
فعلي که در بسترهاي مجازي انجام مي گيرد، ضربه 
مهمي را به حوزه صنايع دســتي وارد کرده است، 
چرا که به ســبب نبود نظارت مناسب بر اجناس 
عرضه شده در فضاي مجازي، توليدات از کميت 
و کيفيت مناســبي برخوردار نيستند. در توضيح 
اين موضوع بايد گفت کسب وکارهاي کوچک يا 
حتي خانگي در اين مدت به حوزه صنايع دستي 
وارد شدند و توليدات را با کيفيت هاي گوناگون به 

مردم عرضه کردند.
وي در تشريح شرايط نامطلوب استفاده از فضاي 
مجازي گفت: پايين بــودن کيفيت کارهاي ارائه 
شده به دليل بي تجربگي افراد يا نبود نظارت هاي 
قانوني بر فعاليت ها، اعتماد عمومي را نســبت به 
کيفيت صنايع دستي از بين برده است. اين موضوع، 
مهم ترين اثر مخرب فعاليت برخي افراد در کسب 
وکارهاي مجازي مربوط به صنايع دستي است. از 
آنجايي که نميتوان نظارت و مديريت مناسبي بر 
کســب وکارهاي فعال در فضاي مجازي داشت، 
نتوانستيم تا امروز از مزيت ها و فرصت هاي فضاي 

مجازي به درستي بهره گيريم.

در حالی مردم و کاربران از 
کندی اينترنت شکايت دارند 
که در جديدترين آمار منتشر 
شده آمده اســت به دليل 
کندی اينترنت و اختالل در 
توزيع پهنای باند در مردادماه ۱۴۰۱ فروشگاه های 
فعال اينستاگرامی تا ۳۵ درصد از بازديد و تا ۵۰ درصد 
از فروش خود از طريق اينستاگرام را از دست داده اند. 
هرچند در اين بين، بسياری از کاربران معتقد هستند 
که قطع  و وصلی ها و کند شدن اينترنت در يک مدت 
اخير، در واقع پيش رفتن تدريجی به ســوی اجرايی 

کردن طرح صيانت از فضای مجازی است.
در همين زمينه يک کارشناس فناوری اطالعات در 
گفت و گو با »کسب و کار« گفت: با ورود اينترنت به 
دنيای کسب و کار، بسياری از مشاغل بنای درآمدزايی 
خود را بر بســتر اينترنت گذاشتند. با شيوع بيماری 
کرونا نيز آن عده از کســب و کارها هم که در فضای 

مجازی فعاليت نداشتند وارد اين فضا شدند. بنابراين 
درآمدزايی در بستر آنالين به يکی از اصلی ترين روش 

های خريد و فروش تبديل شد. 
مهدی غيبی اضافه کرد: بسياری از مردم در حال حاضر 
کسب و کار خود را بر بستر اينترنت جهانی بنا کرده 
اند. بنابراين اينکه حاال بخواهيم يک اينترنت داخلی 
جايگزين کنيم اين کار نياز به بســتر های الزم دارد. 
درحال حاضر بسياری از کسب وکار ها، خدماتی که 
ارائه می دهند وابسته به اينترنت  است. اگر بخواهيم 
اين موضوع را بر روی يک شبکه داخلی سوئيچ کنيم، 
از سويی با توجه به مشــکالت مالی کشور و کسری 

بودجه دولت به نظر می رسد اين کار شدنی نباشد. 
وی اظهار داشــت: ضرباتی که اين اقدامات از قبيل 
کاهش سرعت اينرتنت، فيلترينگ و... بر پيکر کسب 
و کارهای مجازی وارد می کند جبرن ناپذير اســت. 
درآمدزايی بسياری از مردم از طريق پلتفرهايی است 
که در فضای مجازی ايجاد شده است. کندی اينترنت 
به کاهش فروش منجر می شود و کاهش درآمد را در 
پی دارد. نکات مهمی که در توسعه سرعت اينترنت 

بايد مورد توجه مسئوالن قرار گيرد زيرساخت های 
شبکه اينترنتی کشور و تحوالت جهانی است. ما در 
داخل کوچکترين زيرساختی در اين زمينه نداريم 
بنابراين اگر بخواهند طرحی داخلی سازی اينترنت 
را اجرا کنند بســياری از مردم شغل خود را از دست 
خواهند داد.   به هر ترتيب اين در حالی است که ۴۰۰ 
هزار فروشگاه ايسنتاگرامی فعال در کشور داريم که 
از طريق همين شبکه های اجتماعی معيشت خود 
را تامين می کنند. طبق محسابات انجام شده بيش 
از ۴۰۰ فروشگاه اينستاگرامی فعال با بيش از ۷۰۰ 
هزار تراکنش روزانه در ايران وجود دارد. اين حجم از 
تبادالت مالی در فضای آنالين بسيار قابل توجه است و 
اختالل در اينترنت و کاهش پهنای باند اپليکيشن های 
پرکاربردی مثل اينستاگرام و واتساپ، به شدت بر بازار 

اين کسب وکارها اثرگذار است. 
در ايران، با توجه به فيلتر بودن بيشــتر شبکه های 
اجتماعی پرطرفدار، صرفا اينســتاگرام و واتســاپ 
به عنوان شبکه اجتماعی و پيام رســان پرطرفدار و 
آزاد باقی مانده اســت و به همين واسطه، بسياری از 

کسب وکارهای کوچک و خانگی، از اين بسترها برای 
فروش محصوالت و خدمات خود استفاده می کنند. 
آمار و اطالعات موجود نشان می دهد که بيش از يک 
ميليون شغل به واسطه اينســتاگرام در ايران وجود 
دارد و بازاری بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان در سال را 
ايجاد کرده است. درواقع سهم بازار تجارت اجتماعی 
در ايران چند برابر تجارت الکترونيک اســت و اين 
نشان دهنده تراکنش  مالی وسيعی است که به خود 

اختصاص داده است.
روابط عمومی يکی از اولين پلتفرم های فروشگاه ساز 
اينســتاگرامی با بيــش از ۳6هزار فروشــگاه ثبت 
شــده اعالم کرد که از اوايل مردادماه ۱۴۰۱ به طور 
محسوســی ميزان بازديد و فروش فروشــگاه های 
اينستاگرامی فعال در اين پلتفرم دچار کاهش شده 
است. پشوتن پورپزشــک مديرعامل اين استارتاپ 
می گويــد: علی رغــم رشــد ۲۵ درصــدی تعداد 
فروشــندگان فعال در پلتفرم پادروشــاپ، مجموع 
فروش انجام شده توسط فروشــندگان اين پلتفرم 
در مرداد ماه تنها ۱۰ درصد رشــد داشته است. اين 
در حالی است که با بررسی تک به تک ۱۰ فروشگاه 
برتر در تيرماه و مقايسه بازديد همان فروشگاه ها در 
مردادماه، بازديد آن ها تا ۳۵ درصد کاهش يافته است. 
به گفته او اين کاهش علی رغم افزايش فعاليت های 
بازاريابی اين فروشــگاه ها از ابتدای مرداد هم زمان با 
شروع اختالالت اينترنت بوده است و به نظر می رسد 

اين افت همچنان ادامه داشته باشد.
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اینستاگرامی ها تا ۵۰ درصد از فروش خود را از دست داده اند

تیغ کندی اینترنت  زیر گلوی کسب و کارها
تورم به صنايع دستي هم رسيد 
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شهردار بندر بوشهر به مناسبت فرا رسیدن دوازدهم 
شهریور ماه ، سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری و 
روز مبارزه با استعمار انگلیس پیام گرامیداشت و تجلیل 

از مقام شامخ این شهید واال مقام صادر کرد
*بسم اهلل الرحمن الرحیم*

*شــجاعت های شــهید رئیســعلی دلواری برای 
 ملت ایــران یک یــادگار ارزنــده تاریخی اســت. 

امام خامنه ای)حفظه اهلل(*
ایران اسالمی و بویژه بوشــهر قهرمان از دیرباز محل 
مبارزه بااستعمارگرانی بوده است که قصد شوم دست 
اندازی به این آب و خاک را در ســر داشتند.  مقاومت 
ملت دالرحماسه استان بوشهر در دوقرن مقاومت در 

برابر ظلم و زور در خلیج همیشه فارس برای همیشه در  
تاریخ ثبت شده است.  با وجود سردارانی شجاع، نترس 
و از جان گذشته همچون شهید رئیسعلی دلواری  بود 
که دشمنان در تهاجم های خود هچیگاه مجال سیطره 
و تصرف این مــرز و بوم را پیدا نکرده انــد تا در تاریخ 
برگ زرینی از مقاومت و پایداری این دیار رقم  بخورد. 
رئیسعلی دلواری با حماســه خود بزرگترین دشمن 
کشور را برای همیشه از خلیج فارس بیرون کرد تا نتواند 
کوچکترین تعرضی به این آب و خاک کنند. ایستادگی 
شهید رئیسعلی دلواری در برابر انگلیس خود به تنهایی 
نشان دهنده غیرت دلیر مردی مردان این کهنه دیار 
است چرا که نشان دادن حتی با کمترین امکانات هم 

می شود در برابر ظلم ایستاد. اینجانب با گرامیداشت 
۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی 
مبارزه با استعمار امیدوارم نسل کنونی بیش از پیش با 
قهرمانان ابدی ایران اسالمی آشنا شده و همواره یاد و 

خاطره آنان را در اذهان زنده نگه  دارند.

سید محسن موسوی: به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاوزی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی گفت: ۲۱ هزار میلیارد ریال در سفر هیات دولت به 
سازمان جهاد کشاورزی این استان اختصاص یافت. علی 
صفری روزگذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه در 
جمع خبرنگاران، افزود: ۱۱۰ هزار میلیارد ریال در سفر 
هیات دولت به اســتان مرکزی اختصاص یافت که ۲۰ 
درصد این اعتبارات به بخش کشاورزی استان تخصیص 
یافته  است. وی ادامه داد: این اعتبارات تا سال ۱۴۰۳ به 
بخش کشاورزی استان مرکزی اختصاص می یابد و تزریق 

این منابع مالی رشد مناسبی را در افزایش تولید و کیفیت 
محصوالت کشاورزی اســتان به همراه دارد و اقدامات 
بزرگی در بخش های زیر بنایی از جمله آب و خاک انجام 
می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی 
خاطرنشان کرد: حدود یک هزار و ۴۰۰ رشته قنات در 
این استان وجود دارد و استان در این زمینه رتبه سوم را در 
سطح کشور به خود اختصاص داده است. صفری افزود: 
۲۲۰ میلیارد ریال در سال جاری برای مرمت و بازسازی 
۱۳۱ رشته قنات اختصاص یافته  اســت. وی ادامه داد: 
۱۲۰ رشته قنات ساالنه در اســتان مرکزی بازسازی و 
مرمت می شود که با توجه به اعتبارات اختصاص یافته 
به استان پیش بینی می شود امســال تعداد بیشتری از 
قنوات استان بازسازی و مرمت شــوند. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی از بهره برداری از ۲۵ طرح 
کشاورزی همزمان با هفته دولت امسال در این استان خبر 
داد و گفت: ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهره برداری از 
این طرح ها هزینه شــده و با بهره برداری از این طرح ها 

برای ۷۹۳ نفر در استان اشتغال ایجاد شده  است. صفری 
گفت: ۱۹۷ هزار تن گندم از ابتدای خرید تضمینی این 
محصول تا کنون از کشاورزان استان مرکزی خریداری 
شده و پیش بینی می شــود تا ۲۰۰ هزار تن محصول به 
صورت تضمینی از گندمکاران خریداری شود. وی اظهار 
داشت: ۲۵۰ هزار تن گندم امسال در استان مرکزی تولید 
شده و بخشی از تولید این محصول هرساله برای مصراف 
مختلف از جمله بذر مورد نیاز کشاورزان مورد استفاده قرار 
می گیرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی 
افزود: با تحقق خرید ۲۰۰ هزار تن گندم از کشــاورزان 
استان، خرید تضمینی این محصول در سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۲۳۰ درصد افزایش یافته 
است. صفری گفت: افزایش ۲ برابری قیمت گندم در سال 
جاری نسبت به سال گذشته و کاهش ۴۵ درصدی قیمت 
کود پتاسه و ازته مورد نیاز کشاورزان از جمله مهمترین 
اقدامات دولت و عوامل افزایش خرید محصول گندم در 

سال جاری بوده است. 

دکتــر شــفیع زاده فرمانــدار ویژه شهرســتان 
از  دولــت  هفتــه  بــا  همزمــان  شــهریار 
 کارمنــدان نمونــه و فعــال فرمانــداری تقدیر و 

تجلیل کرد.
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان 
شــهریار؛ امیرعباس شــفیع زاده معاون استاندار 

و فرماندار ویژه شهرســتان شــهریار بــه همراه 
محمدحسین مداحی معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی، مســعود باغبانی معاون هماهنگی امور 
عمرانی و هاشــمی معاون برنامه ریزی و توسعه با 
حضور در معاونت ها، بخشــداری هــا و واحدهای 
مختلف فرمانداری از کارمندان نمونه و فعال تقدیر 

و تجلیل کردند.
 بنابرایــن گزارش دکتــر شــفیع زاده در دیدار با 
کارمندان نمونه و فعال فرمانــداری ضمن تقدیر 
و تشکر از مســئولیت پذیری و فعالیت ها و تالش 
های صورت گرفتــه در زمینه های مختلف؛ گفت: 
امروز باتوجه به حجم کار و مســایل و مشــکالتی 
که می بایســت بدانها رســیدگی شــود تا شاهد 

رضایتمندی مردم باشــیم؛ نیازمنــد کار و اقدام 
 جهادی هســتیم؛ چرا که با کار عــادی و معمولی 

به جایی نمی رسیم.
فرماندار ویژه شهرستان شــهریار در این برنامه، از 
محمد صحراگرد از حوزه فرماندار، جواد اســدی 
از معاونت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی، هادی 
عباســی از معاونت برنامه ریزی و توســعه، عباس 
چگینی از معاونت هماهنگی امور عمرانی، قدیری 
از بخشداری مرکزی شهرســتان شهریار به عنوان 
کارمندان نمونه و از اسماعیل صادق زاده، غالمرضا 
سبزواری و امین مقتدر افشار از واحد روابط عمومی 
 به عنوان کارمنــدان فعال با اهدای لــوح، تقدیر 

و تجلیل کرد.

فرماندار ویژه شهرستان شهریار انجام داد:

 تجلیل از کارمندان نمونه و فعال فرمانداری همزمان با هفته دولت

پیام گرامیداشت شهردار بندر بوشهر به مناسبت سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری

21 هزار میلیارد ریال در سفر هیات دولت به جهاد کشاورزی استان مرکزی اختصاص یافت

 استان ها

سید محسن موسوی: افزایش 
ســرعت اجرای پروژه های 
عمرانی شــهرداری، از مهم 
ترین اولویت های شــورا می 

باشد
رئیس کمیســیون فنی، عمران   و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر اراک گفت: ایراد خاصی در فعالیت این 
کمیسیون در سال اول وجود نداشت، ضمن اینکه تاکنون 
برنامه ریزی بعضی اقدامات عمرانی، معماری و ترافیکی 
در جلسات سال گذشته کمیسیون انجام شده است و در 

سال دوم اجرایی می شود.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اراک، علی اصغر غفاری اظهار کرد: افزایش سرعت اجرای 
پروژه های عمرانی شهرداری جهت بهره برداری سریع تر 
از این پروژه ها در عین رعایت اصول فنی و افزایش کیفیت 
اجرایی، از مهم ترین اولویت های کمیسیون فنی، عمران، 

ترافیک و شهرسازی در سال دوم فعالیت ششمین دوره از 
شورای اسالمی شهر اراک است.

وی ادامه داد: در همین راستا افزایش کیفیت روسازی 
معابر بــا رعایت مرحله بنــدی فنــی و اجرایی کردن 
طرح بازیافت آسفالت، افزایش ســطح ایمنی معابر و 
ترددکنندگان از طریق احیای خط کشــی ها، نصب و 
تعمیر تابلوها و عالئم، اصالح هندسی مقاطع در صورت 
لزوم، نصب دوربین های کنترل سرعت و نصب پل های 
عابر پیاده در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

رئیس کمیســیون فنی، عمران و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اراک تصریح کرد: پیگیری گسترش حمل  
و نقل پاک از جمله احداث پیاده راه و مســیرهای تردد 
دوچرخه، پیگیری جدی ورود اتوبوس های خریداری 
شــده به ناوگان حمل ونقل عمومی و بازبینی مسیرها 
و ایســتگاه های اتوبوس جهت افزایش خدمت رسانی 
به شــهروندان از دیگر اولویت های کمیسیون در سال 

جاری است.
وی ادامه داد: در حوزه حمل ونقل عمومی شــهر، طرح 

هوشمندسازی از اولویت های مهم مدیریت شهری است 
که امیدواریم در سال جدید فاز اول آن اجرایی شود.

غفاری تاکید کــرد: در حیطه معماری و شهرســازی 
نیز با چالش های بســیاری مواجه بودیم که در تالش 
هســتیم با مجموعه اقداماتی که در دستور کار شورای 
اسالمی شهرداری قرار گرفته است، جهت رشد متوازن 
ساخت وســازهای شــهری و جلوگیــری از تخلفات 

ساختمانی گام برداریم.
وی اضافه کرد: در همین راستا پیگیری طرح عقب نشینی 
امالک و تعریض معابر برحسب اولویت های تعیین شده 
در شورای اسالمی شــهر، پیگیری رفع ایرادهای طرح 
جامع جدید شهر اراک که بخشی از آنها در طرح تفصیلی 
امکان  پذیر اســت، پیگیری تصویب و اجرای آئین نامه 
ساماندهی نماهای ساختمانی که در حال طی مراحل 
پایانی بررســی آن در کارگروه ســیما و منظر شورای 
اسالمی شهر هستیم، در دستور کار شورای اسالمی شهر 

اراک قرار گرفته است.
رئیس کمیســیون فنی، عمران و   شهرسازی شورای 

اسالمی شــهر اراک تصریح کرد: افزایش سطح تعامل 
دستگاه های مختلف خدمات رسان با یکدیگر در حوزه 
مدیریت شــهری نیز از جملــه موارد مؤثــر در بهبود 

کیفیت و ســرعت پروژه های شهر اســت که در سال 
 جدید بیش از پیش مورد توجه شــورای اسالمی شهر

 اراک خواهد بود.

رئیس کمیسیون فنی،عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اراک خبر داد

اجرای آئین نامه ساماندهی نماهای ساختمانی در شهر اراک
حضور مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
در مراســم بدرقه خادمین حسینی 

شهرداری اراک به عتبات عالیات 
سید محسن موسوی:  مراسم بدرقه خادمین حسینی 
شــهرداری اراک به عتبات عالیات و شهر مرزی مهران 
جهت خدمات رسانی به زائرین پیاده روی اربعین حسینی 
در اراک برگزارشد. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه مرکزی مراسم بدرقه خادمین حسینی شهرداری 
اراک به عتبات عالیات و شهر مرزی مهران جهت خدمات 
رســانی به زائرین پیاده روی اربعین حسینی، با حضور 
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی، فرماندار، 
شهردار، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهراراک، مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی و سایر مدیران استانی و شهری 

در جوار گلزار مطهر شهدای اراک برگزارشد. 

شــبکه توزیع آب روســتای 
ضامنجان توسعه و بازسازی شد

سید محسن موســوی: یک کیلومتر از شبکه توزیع آب 
روستای ضامنجان اراک با اعتباری بالغ بر ۳.8 میلیارد ریال 
توسعه و بازسازی گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی سعید سرآبادانی مدیر امور آب 
و فاضالب شهرستان اراک با اعالم این خبر گفت : به دنبال 
افزایش مشترکین این شرکت در روستای ضامنجان اراک 
و لزوم توسعه شبکه توزیع آب این روستا و همچنین کاهش 
هدر رفت آب در بخشی از شبکه به دلیل فرسودگی ، حدود 
یک کیلومتر لوله گذاری آب در این روستا صورت گرفت و 

انشعابات بخشی از مشترکین نوسازی شد.

اخبار

گروه استان ها
News kasbokar@gmail.com

 سید محسن موسوی: محمدرضا سمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان 
مرکزی از گازرسانی به روستای فیض آباد از توابع شهرستان زرندیه 
استان مرکزی خبر داد و در این خصوص گفت: با کار جهادی کارکنان 
پرتالش این شرکت و به برکت هفته دولت سه ماه زودتر از موعد پروژه 

بهره برداری این روستا به بار نشست.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گازاســتان مرکزی،سمیعی در 
مراســم افتتاح پروژه گازرسانی به روســتای فیض آباد که با حضور 

نماینده مردم شــریف شهرســتانهای ســاوه و زرندیه در مجلس 
شــورای اســالمی،فرماندار شهرســتان زرندیه و مسئولین محلی 
این شهرســتان در آخرین روز از هفته دولت در روســتای زرندیه 
 برگزار شــد، خالصه گزارش گازرســانی به روســتای فوق را بدین 

شرح تشریح نمود:
گازرسانی به روســتای فیض آباد از توابع شهرستان زرندیه از محل 
تسهیالت داخلی  شرکت گاز اســتان مرکزی  اجرا گردیده است که 
هزینه تامین کاال و اجرای این  پروژه بالغ بر۳۴میلیاردو8۴۷میلیون 

ریال شده است.
وی در ادامه گفت: جهت گازرسانی به روستای فوق6هزار و ۱۷۲ متر 
شبکه گاز از نوع پلی اتیلن اجرا و یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی 
اس به ظرفیت ۲هزار و۵۰۰مترمکعبی همچنین ۴۷عدد علمک نصب 

گردیده است.
سمیعی در پایان گفت: با جایگزینی سوخت پاک گاز طبیعی به جای 
دیگر سوختها ساالنه ۹۴هزار لیتردر مصرف فرآورده های نفتی صرفه 

جویی اقتصادی خواهد شد.

سید محسن موسوی: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت: 
پروژه های افتتاح شــده برق باختر در دولت سیزدهم تاکنون، ۲۳۰ 
مگاولت آمپر به ظرفیت پست های کشور اضافه کرده است.  »مجتبی 
داودآبادی« روز چهارشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسالمی 
و تشریح برنامه های هفته دولت در این شــرکت، افزود: از این تعداد 
طرح اجرا شده در طول یک سال گذشته، در استان مرکزی ۹ پروژه به 
میزان ۱۳۵ مگاولت آمپر ظرفیت پست و ۲۷ کیلومتر مدار خط است.

داودآبادی اظهار داشت: ایجاد پست 6۳/۲۰ کیلو ولت شهید واالنژاد 
در خمین، پست سیار 6۳/۲۰ کیلوولت جاورسیان در خنداب، پست 
6۳/۲۰ کیلوولت حاجــی آباد اراک، افزایش ظرفیت پســت 6۳/۲۰ 
کیلوولت شهر صنعتی مامونیه در زرندیه، افزایش ظرفیت پست 6۳/۲۰ 
کیلوولت اختصاصی فروآلیاژ کاویان بخشی از این طرح ها است. وی 
عنوان کرد: خط 6۳ کیلوولت جاورســیان، خط ۲ مداره 6۳ کیلوولت 
فروآلیاژ کاویان، اصالح خطوط اطراف پســت ۲۳۰ کیلوولت ساوه، 
 خط 6۳ کیلوولت ســاوه ۴، بخش دیگری از طرح های اجرا شده برق 
منطقه ای باختر در یک سال گذشته اســت. مدیرعامل شرکت برق 

منطقه ای باختر یادآور شــد: حوزه عملکرد برق منطقه ای باختر در 
استانهای مرکزی ، همدان و لرستان اســت . داودآبادی عنوان کرد: از 
لحاظ جغرافیایی، ۷۷ هزار کیلومتر مربع حوزه ماموریتی شرکت برق 
منطقه ای باختر اســت که حدود ۲۹ هزار کیلومتر مربع در محدوده 
جغرافیایی استان مرکزی است. وی گفت: ظرفیت نیروگاه های منصوبه 
سه استان مرکزی، همدان و لرستان سه هزار و ۲۰۰ مگاوات است که از 

این میزان ظرفیت استان مرکزی یک هزار و ۳۱۰ مگاوات است.

افزایش ظرفیت 2۳۰ مگاولت آمپری تاسیسات شبکه برق باختر در دولت سیزدهمسه ماه زودتر گاز به روستای فیض آباد زرندیه استان مرکزی رسید
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کار و
کارآفرینی 

بازسازي صورت با استفاده از 
تكنولوژي هاي جديد 

يك عمل جراحي پيچيده بازســازي صورت با 
اســتفاده از تكنولوژي هاي جديد و پيشرفته در 
بخش جراحي دهان، فك و صورت بيمارستان 
طالقاني انجام شــد. به گزارش ايســنا، در اين 
 عمل جراحي 12 ســاعته كه در روز يكشــنبه

 16 آبــان ماه امســال انجام شــد، دكتر حامد 
محمدي متخصص جراحي فك و صورت و فوق 
تخصص جراحي انكولوژي و ميكرو واســكوالر 
 Worcestershire Acute ســر و گــردن از
Hospital انگلستان، دكتر حسين بهنيا استاد 
گروه جراحي دهــان، فك وصورت دانشــكده 
دندانپزشكي و بيمارســتان طالقاني، دستياران 
جراحي دهان، فك و صورت، گوش و حلق و بيني 
و ارتوپدي همكاري داشتند و از دو تكنولوژي به 

روز دنيا استفاده شد. 
دكتر حسين بهنيا در اين مورد با بيان اينكه بيمار 
مردي 62 ساله است كه سال 92 به وسيله سالح 
گرم در يك سانحه، نسوج گردن، فك پايين، زبان، 
فك باال و بيني وي از بين رفته است، گفت: عمل 
جراحي بازســازي صورت بيمار به صورت چند 
مرحله اي انجام خواهد شد و در حال حاضر مرحله 
 اول بازســازي در ناحيه فك پايين و نسوج نرم
 از دست رفته گردن و كف دهان انجام شده است. 
وي افزود: در ابتدا با اســتفاده از سي تي اســكن 
سه بعدي بازسازي آناتوميكي به طور دقيق صورت 
گرفته و توسط كارخانه توليدكننده پيچ و پالك، 
يك پالك اختصاصي از جنس تيتانيوم ريخته 
شده است. همچنين با استفاده از سي تي اسكن 
سه بعدي استخوان پا، يك الگو براي اندازه دقيق 

آناتوميكي استخوان مورد نياز تهيه شد.

خبر 

رتبــه ۱۴ ايران در شــاخص 
كارآفريني در بين ۱۵ كشور

ايران در بخش شــاخص جهانــي كارآفريني در 
بين 1۵ كشــور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
رتبه 1۴ و در بين 1۳۰ كشور دنيا در رتبه ۸۰ قرار 
گرفت. به گزارش مهر، نخستين گزارش »پايش و 
بهبود نظام كارآفريني« با موضوع شناخت وضع 
موجود و مقايسه تطبيقي با كشورهاي خاورميانه 
و شــمال آفريقا ) MENA ( از ســوي معاونت 
توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار در سه بخش 
»درآمدي بر اكوسيســتم كارآفريني«، »عملكرد 
اكوسيســتم كارآفريني در ايران و مقايسه آن در 
سطح جهان« و »سياســت  كارآفريني« تدوين 
شده است. براســاس مقدمه اين گزارش، نياز به 
كارآفريني، دانش و نوآوري به خوبي در سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي، ابالغي مقام معظم رهبري، 
تصريح شده است. اين در حاليست كه هم اكنون 
كشــور ما با نرخ بااليي از بيكاري، به ويژه در ميان 
فارغ التحصيالن جوان دانشگاهي از سويي و نرخ 
پايين بهره وري نيروي كار از ســوي ديگر روبه رو 
است. همچنين در ادامه اين گزارش به پيش بيني 
ايجاد 9۵۵ هزار شغل جديد در برنامه ششم توسعه 
اشاره و عنوان شده است: مطابق با پيش بيني هاي 
انجام شده سازمان برنامه و بودجه، تا سال 1۳99 
الزم است ساالنه 9۵۵ هزار شغل جديد در كشور 
ايجاد شود. ايجاد چنين حجمي از مشاغل در چنين 
بازه كوتاه زماني تنهــا از طريق راه حل هايي نظير 
جذب سرمايه گذاري خارجي، ايجاد محدوديت در 
واردات يا تامين مالي بنگاه هاي راكد و نيمه فعال 
امكان پذير نخواهد بود، به ويژه آنكه ماهيت متالطم 
و نوآورانه اقتصاد جهاني اثربخشي راه حل هاي اخير 

را مورد ترديد قرار مي دهد. 

راهكارهای استفاده از پتانسيل محصوالت بومي در كسب وكارها چيست؟خبر

تجارت خانگي با پتانسيل محصوالت بومي
در هر شهر و فرهنگي يك 
سري پتانسيل هاي بومي 
وجود دارد كه افراد بومي 
معمــوال اهميتــي به آن 
نمي دهند يا از اهميت آن 
غافل هستند و ساده از كنارش رد مي شوند. براي 
مثال از صنايع دستي گرفته تا محصوالت خوراكي 
و... ظرفيت بومي به شــمار مي آيند. خيلي از اين 
ظرفيت هاي فرهنگي گســترش پيدا كرده است. 
نمونه ديگر اينكه ما شيريني يزدي را مي شناسيم 
يا چاقوي زنجــان را شناســنامه دار مي دانيم اما 
مطمئنا هــزاران محصول ديگر وجــود دارند كه 
مخصوص فرهنگ هاي كوچك و دور از ما هستند 
و ما از آنها بي اطالعيم. شــايد اگر به دقت اطراف 
خود را نگاه كنيم، خيلي از محصوالت بومي منطقه 
خود را مي شناسيم اما اصال به اين فكر نمي كنيم 
كه اين محصول ساده ممكن است براي شهرهاي 
ديگر، قوميت هــا، فرهنگ ها و كشــورهاي ديگر 

جذاب باشد.

چرا بعضي  محصوالت را مي شناسيم و 
بعضي محصوالت را نه؟

واقعيت اين اســت كــه اگر ما محصــوالت بومي 
يك شــهر به عنوان نمونه محصــول مازندران را 
به عنوان يــك محصول غيربومي مي شناســيم و 
آشــنايي بيشــتري داريم نســبت به محصوالت 
بومي اســتان های ديگر، دليل آن  اين است كه ما 
به مازندران بيشــتر ســفر كرده ايم يا بهتر بگويم 
مســافرت ما به آنجــا تاثير مهمي در كشــف آن 
محصول به عنوان محصول بومي داشــته اســت. 
احتماال يكي از مســافران دفعه اول آن محصول 
را ديده و پسنديده است و در دفعه بعد فرد ساكن 
آن شهر به فكر توليد و بهره برداري از آن محصول 
افتاده است. به عبارتي تقاضا براي آن وجود داشته 

و بعد فرد به سراغ عرضه رفته است.

چگونه محصوالت بومي را شناســايي 
كنيم؟

اگر پتانســيل ها و ظرفيت هايــی در اطراف خود و 
نقاطی مي شناسيد كه ناشناخته هستند، نياز نيست 
كه خيلي سريع روي آن ســرمايه گذاري و انبوهي 
از آن محصول را خريداري كنيد. بهتر اين اســت 
كه از انواع گوناگون آن محصول يك نمونه يا حتي 
عكس تهيه كنيد و به دوســتان تان در محيط هاي 
شهري بزرگ تر نشان بدهيد. اين افراد معموال تمايل 
بيشتري به محصوالت بومي ســاير مناطق دارند 
چون در زندگي ماشيني شــهري قطعا اين تبادل 
فرهنگ ها جذابيت پيدا مي كند. پس كافي است از 
آن خوراكي يا محصول، نمونه ای كوچك تهيه كرده 
و بين دوستان تان نظرسنجي كنيد و ببينيد آيا تمايل 
دارند يا نه. حتي مي توانيد محصول را اندكي براساس 
منطقه خاص يا بنا به ذائقه مردم تغيير بدهيد. مثال 
اگر خوراكي شما خوش طعم اســت اما خيلي مزه 
تندي دارد، مي توانيد با حفظ ساختار اصلي از تندي 

آن كم كنيد و آن را ارائه بدهيد. يك مثال خيلي آشنا: 
سمبوسه؛ اين محصول بومي منطقه اي خاص بوده 
و طعم تند و فلفلي هم دارد اما وقتي وارد يك شهر 
مي شود كه مردم آن نسبت به تندي احساس بدي 

دارند، از تندي آن كاسته مي شود. 

چگونه محصوالت بومي را بفروشيم؟
اگر محصول شــما مورد توجه بوده، مقداري از آن را 
تهيه كنيد و به صورت خانگي بفروشــيد. شايد اين 
مثال براي يك محصول مثل سمبوسه سخت و دور از 
ذهن باشد اما چون جنبه توليد و خدمات را با هم دارد، 
به امتحان مي ارزد ولي فكــر كنيد كه يك محصول 
صنايع دســتي داريم و قصد داريم بفروشــيم. ابتدا 
فروش را از اطرافيان تان شروع كنيد. از همه دوستان 
و ارتباطات خود استفاده كنيد و بفروشيد اما يك نكته 
را رعايت كنيد؛ حتما نياز است كه يك پايگاه كوچك 
 داشته باشيد. يك شماره تلفن، يك كانال تلگرام يا 
يك فروشگاه اينترنتي و يك اسم خوب كه محصول 

شما را به آن نام بشناسند.  امروز ديگر مشكل تهيه 
فروشــگاه اينترنتي وجود ندارد و شــما مي توانيد 
خيلي راحت يك فروشگاه اينترنتي خوب بسازيد و 
محصول تان را آنجا براي فروش قرار بدهيد و خيلي 

سريع مي توانيد براي خريدار ارسالش كنيد.

نكته آخر
براي فروش يا عرضه محصوالت دنبال توجيه نباشيد. 
سليقه مشتري خيلي مهم است و هر بازخوردي كه 
از مشتري مي گيريد، بايد به آن توجه كنيد. شايد 
مجبور شديد كه محصول خود را  اندكي طبق سليقه 
مشتري تغيير بدهيد. غفلت از اين بازخوردها ممكن 
اســت منجر به نابودي سريع كســب وكار خانگي 
كوچك شما شود. اگر شما يك فروشگاه اينترنتي 
كوچك داريد و مي خواهيد آن را گسترش بدهيد بايد 
اول از همه مشتريان تان را راضي نگه داريد و خواهيد 
ديد كه اين مشتريان درگاه تبليغ و ترويج كسب وكار 

شما خواهند بود.

معين خزاعي، كارشناس ارشد مديريت
News kasbokar@gmail.com

ساوه- خبرنگار كسب و كار- حوا احمر
نخســتين واحــد توليــد كننده اســپری های 
تنفسی پودر استنشاقی در سطح كشور با حضور 
استاندار مركزی و تنی چند از مسئوالن استانی و 
شهرستانی در منطقه ويژه اقتصادی شهر صنعتی 

كاوه شهرستان ساوه به بهره برداری رسيد.
 اين واحــد توليدی دارو با ســرمايه گــذاری با 

اعتباری بيش از ۵۰ ميليون يــورو و با خطوطی 
پيشرفته و تمام اتوماتيك از ابتدای توليد تا بسته 
بندی نهايی و بر اساس ضوابط Eu GMP و ايجاد 
اشتغال برای 1۵۰ نفر با توليد انواع دارو و مكمل 
های دارويی و نيز به عنوان نخستين توليدكننده 
اسپری های تنفسی پودر استنشاقی در ايران به 

بهره برداری رسيد.

 اين واحد داروسازی  جز بهترينها در خاورميانه 
و حتی اروپا بوده كه با انتقال تكنولوژی روز دنيا 
اقدام به توليد دارو  تحت ليسانس و مكمل های 
دارويی با كيفيتی رقابتی با اروپا و آمريكا در كشور 

ميباشد .
بهره بــرداری از شــركت فنــاوران ارتباطات و 
اطالعات نيتا در منطقه ويــژه از ديگر طرحهای 
صنعتی در شهرستان ساوه با حضور دكتر مخلص 

االئمه بود .
اين شركت با سرمايه گذاری بيش از سه ميليون 
دالر و اشــتغال 6۰ نفر در منطقه ويژه اقتصادی 
كاوه در حال توليد و تجهيزات الكترونيكی و تلفن 

همراه می باشد .
بازديد و آغاز به كار كالنتــری 1۳ علوی واقع در 
شهرك علوی ساوه، ديدار با خانواده معظم شهيد 
محمدمعين نعمتی و افتتاح شركت توليد كننده 
مواد اوليه ظــروف يكبار مصرف و بســته بندی 
در شــهر صنعتی نوبران با ايجاد اشــتغال برای 
۳۰ نفر با ســرمايه گذاری بيش از 2۰۰ ميليارد 
تومان از ديگر برنامه های ســفر استاندار مركزی 
به شهرستان ساوه بود . استاندار مركزی با حضور 
در گلزار شهدای شهرصنعتی كاوه به مقام شامخ 

شهدا ادای احترام كردند .

سه طرح تولیدی و خدماتی در هفته دولت و با حضور 
استاندار مرکزی در شهرستان ساوه به بهره برداری رسید

آگهي  فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي  شماره
)4011/35(2001001132000019

نوبت اول
شركت سهامي برق منطقه اي غرب در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله ای شماره  2۰۰1۰۰11۳2۰۰۰۰19 را با موضوع  انجام  امور خدماتی و تنظيفاتی  
پستهای انتقال و فوق توزيع  استان كردستان به تعداد ۳2 ايستگاه مطابق با شرايط مندرج در اسناد مناقصه و با رعايت استانداردهای ملی- بين الملی و وزارت 
نيرو را از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( برگزار نمايد، كليه مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه  سامانه تداركات الكترونيكی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در ستاد،نسبت به ثبت نام،دريافت گواهی امضای الكترونيكی)بصورت بر خط(برای كليه 

صاحبان امضاء مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند
الزامات:

-دارا بودن و بارگذاری تصويرگواهينامه صالحيت معتبراداره كل تعاون،كارو رفاه اجتماعی در زمينه خدمات عمومی توسط مناقصه گر و تصوير
 گواهي نامه معتبر صالحيت ايمني صادره از وزارت تعاون، كار و اموراجتماعی در ستاد الزامی می باشد .

1-برآوردكلی موضوع مناقصه :  17.۵7۸.1۰۸.۸۴2 )هفده ميليارد و پانصد و هفتاد و هشت ميليون  و يكصد و هشت هزار و هشتصد و چهل و دو( ريال
2- مبلغ تضمين شركت در فرآيند مناقصه:  ۸7۸.9۰۵.۴۴2 ) هشتصد و هفتاد و هشت ميليون و نهصد و پنج هزار و چهارصد و چهل و دو(  ريال مطابق  با انواع 

تضمين های قابل قبول مندرج در آيين نامه معامالت دولتی، شماره 12۳۴۰2/ت ۵۰6۵9ه مورخ 9۴/9/22 هيئت محترم وزيران
۳- تاريخ انتشارآگهی فراخوان مناقصه از طريق درگاه ستاد:  از ساعت  1۰  روز  يكشنبه  تاريخ  1۳/ ۰6/ 1۴۰1

۴- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه ازطريق درگاه  ستاد: از ساعت   1۰ روز  شنبه تاريخ  1۳/ ۰6 / 1۴۰1 تا  ساعت 1۵  روز سه شنبه تاريخ   ۰6/1۵ / 1۴۰1
۵-آخرين مهلت  زمانی بارگذاری پيشــنهاد های مناقصه گران از طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيكی دولت )ســتاد( : تا  ساعت ۸  روز يكشنبه تاريخ  

1۴۰1/6/27
6- آخرين مهلت  زمانی تحويل ضمانت نامه ها به صورت فيزيكی : تا ساعت   ۸ روز يكشنبه  تاريخ   27/  ۰6 / 1۴۰1

7- زمان گشايش پاكت های مناقصه گران از طريق درگاه ستاد توسط مناقصه گزار : ساعت  1۰ روز يكشنبه  تاريخ   27/ ۰6 / 1۴۰1
۸- اعتبار پيشنهاد قيمت :  1۸۰ روز از تاريخ آخرين مهلت بارگذاری پيشنهاد قيمت در ستاد

9- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه می باشد.
1۰- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و پيشنهادهای مالی فاقد    امضاء، مشروط، 

مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر:

مناقصه گران  می توانند جهت دريافت اطالعات  بيشتر با مناقصه گزار به نشانی  شركت برق منطقه ای غرب - كرمانشاه - 22 بهمن -  ميدان گاليول - طبقه 
دوم- اداره قراردادها - شــماره تلفن ۵- ۳۸2۳2۰۰1 -۰۸۳  داخلی 2۳۴۰، 212۸ و  2۰۸۵ مســتقيم  ۳۸2272۴9-۰۸۳  تماس حاصل نمايند.اطالعات 
تماس  جهت  انجام مراحل عضويت در ستاد و پاسخگويی به سواالت سامانه ای : مركز تماس  1۴۵6 )بدون پيش شماره(، دفتر ثبت نام ۸۸9697۳7-۰21 و  

۰21-۸۵19۳76۸
ميم الف 1۳۴۴

اگهی مفقودی
 برگ سبز ســواری سيســتم: پژو  تيپ: ۴۰۵ جی ال ايكس آی 
1/ ۸   مدل: 1۳۸۵ بــه رنگ: نقره ای متاليك به شــماره موتور :  
12۴۸۵۰99۴۰1شماره شاسی 2۴22۴6۵6 به شماره پالك: ۸2 
- ۳9۸ ص 9۳  مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل1

اگهی مفقودی
 برگ ســبز و كليه مدارك ســواری سيستم: ســمند  تيپ: 
LX-EF7-17۰۰  مــدل: 1۳۸9 بــه رنگ: ســفيد روغنی 
بــه شــماره موتــور : 1۴7۸9۰1۳6۸۴ شــماره شاســی 
NAACJ1JC2BF269363 به شماره پالك: ۸2 - ۵7۴ 

م ۴۴ مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل2

مزايده
 به موجب پرونده اجرائی كالسه 1۴۰۰162۳ يك دستگاه اتومبيل  

سواری پيكان -به شماره انتظامی ايران ۸2 - 9۸۳ ص 9۳  متعلق 
به اقای ايمان پوراسماعيل می باشد.طبق نظر كارشناس رسمی به 
مبلغ  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۵ )هشــتاد و پنج ميليون ريال( ارزيابی شده 
مشخصات اتومبيل : سواری  پيكان   مدل 1۳77 پاركينگ: ياسين  
شماره موتور :  1112771196۳ شــماره شاسی : 77۴1۴۴99 
پوضعيت اج الســتيك ها : 6۰ درصد ولی به علت ماندگاری زياد 
در پاركينگ قابل استفاده نمی باشد رنگ : سفيد  وضعيت موتور 
و ظاهری خودرو : در زمان بازديد روشن نشده و نياز به تعمير دارد 
اتومبيل ظاهری زنگ زده و به علت مانــدگاری زياد در فضای باز 
و آزاد پاركينگ قسمتی از بدنه ان پوســيده و زنگ زدگی داشته 
و شيشــه ها ســالم و داراب باربند زنگ زده بوده و ضمنا شماره 
موتور به علت كف تراشــی سرســيلندر تا حدودی نلخوانا شده 
است. بيمه نامه ای ارائه نگرديد.مزايده  از ســاعت  9  الی 12 روز 
دو شــنبه مورخ 2۸ / ۰6 / 1۴۰1 ) بيست و هشت  شهريور هزار و 
چهارصد و يك ( در اجرای ثبت بابل از طريق مزايده به فروش می 

رســد. مزايده از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۸۵ ريال )هشتاد و پنج ميليون 
ريال( شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادی نقدا فروخته می 
شود ضمنا ياداور می شود شركت در مزايده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پايه كارشناسی به حساب سپرده به شماره حساب  
ir۴۸۰1۰۰۰۰۴۰۵۳۰1۳2۰7۵۵۰۳۸6 به شناســه ســپرده 
9۴۴1۰۸۵۵۳117۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ متعلــق بــه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشــور می باشد شايان ذكر است در 
صورت عدم برنده شدن شركت كننده در مزايده استرداد مبلغ سپرده 
واريزی به علت رعايت تشريفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود و 
برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طرف مدت پنج 
روز از تاريخ مزايده  واريز نمايد.كليه هزينه های قانونی به عهده برنده 
مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول خواهد شد ضمنا 
چنانچه روز مزايده تعطيل رســمی گردد، مزايده روز اداری بعد از 
تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار 

اگهی: يكشنبه 1۳ / 6 / 1۴۰1  رئيس واحد اجرای اسناد رسمی
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نگاه امروز به جامعه تجسمي، نگاه پول و ثروت است

حاكميت  پول در گالري هاي تهران

مدير يــك نگارخانه با 
بيان اينكه وظيفه دولت 
حمايت از هنر و هنرمند 
اســت، گفت: متاسفانه 
نگاهي كه امروز به جامعه 
تجسمي مي شود، نگاه پول و ثروت است نه حتي 
نگاه اقتصادي چه برسد به اينكه نگاه حمايتي به 

اين حوزه داشته باشند. 
مژگان والي پور با اشاره به اينكه هنرجويان امروز 
خالقيت ندارند، اظهار كرد: در آموزشگاه ها و 
دانشگاه هاي هنر روش و اصول هنر به هنرجو 
آموزش داده مي شود و هنرمند بايد با استفاده 
از اين اصول و براساس خالقيتي كه دارد، اثر 
هنري را خلق كند. اتفاقي كــه امروزه كمتر 
صورت مي گيرد اين است كه خالقيت در آثار 
هنري ديده نمي شود و هنرجو از اصول تكراري و 
كليشه اي براي خلق اثر هنري استفاده مي كند. 
او با بيان اينكه هنر يعني خالقيت گفت: هنر 
يعني نوآوري و اســتفاده از المان هاي صحيح 
كه متاسفانه امروزه در آثار هنري كمتر ديده 
مي شود. مدير نگارخانه والي با بيان اينكه روند 
هنر تجسمي در سال هاي اخير مثبت بوده، ادامه 
داد: در سال هاي اخير باتوجه به شرايط اقتصادي 
نامناسب در كشــور هنر تجسمي بيشترين 

فعاليت خود را در بخش خصوصي انجام داده 
و خوشبختانه همين امر باعث رونق اين هنر 
شد. البته اين روند گاهي اوقات صعودي و گاهي 
اوقات هم خير با اين وجود باعث شد مسير هنر 
در بخش خصوصي فعال تر باشد. گرچه ما دوست 
داريم از حمايت هاي دولت در هنرهاي تجسمي 

نيز بهره بگيريم. 
والي پور در بخــش ديگري از صحبت هايش با 
اشاره به تاسيس گالري هاي جديد در هفته هاي 
اخير گفت: همانقدر كه افزايش و تاســيس 
گالري ها مي تواند براي اهالي تجسمي اتفاق 
خوبي باشد اما اگر اين افزايش براساس ضوابط 
و اصول مشخصي نباشــد به همان اندازه نيز 
مي تواند به هنر تجسمي آسيب برساند. بي شك 
افزايش گالري ها در ســال هاي اخير به ويژه  
ماه هاي اخير به دليل رونق اقتصادي است كه 

در فضاي هنرهاي تجسمي شكل گرفته است. 
او ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه 
متولي هنر در كشور است بايد ضوابط و قوانين 
مشخص تري در رابطه با تاسيس گالري ها داشته 
باشد و تنها به آمارها توجه نداشته باشد چراكه 
ضربه اي كه از اين طريق ممكن است به هنر و 
بخش خصوصي شاغل در اين بخش، وارد  شود، 
مي تواند بســيار نگران كننده و جبران ناپذير 

باشد. 
مدير نگارخانه والي تاكيــد كرد: معتقدم 50 

درصد صاحبان برخي گالري ها اگر احســاس 
كنند كه تجارت هنرهاي تجسمي با مخاطره 
مواجه مي شود هيچگاه اقدام به تاسيس گالري 
نمي كنند چراكه اغلب اين افراد سرمايه گذاراني 
هستند كه براي ســود مالي بيشتر و استفاده 
بهينه از شــرايط اقتصادي هنرهاي تجسمي 
در اين بخش ســرمايه گذاري كرده اند البته 
سرمايه گذاراني هم هستند كه بهبود وضعيت 
هنرهاي تجسمي براي آنها مهم است و براي 
حمايــت از هنرمند در اين بخــش فعاليت و 
سرمايه گذاري مي كنند. نمي دانم تا چه زماني 
قرار است اين روند ادامه داشته باشد و چند نفر 
قرار است در فروش يك اثر هنري نقش داشته 

و سهيم باشند؟
والي پور تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر 
يك موجي در فضاي هنرهاي تجســمي راه 
افتاده و بســياري از هنرمندان مطرح نيز آن 
را همراهي مي كنند. در اين جريان مي بينيم 
يك فرد به عنوان دالل براي اعتبار بخشيدن 
به يك ملك و ساختمان در قسمتي از فضاي 
آن ســاختمان گالري راه اندازي مي كند و با 
برگزاري  مهماني ها آن مكان را به عنوان يك 
نگارخانه معرفي مي كند و پس از برگزاري دو يا 
سه نمايشگاه تعطيل مي شود. همين فرد با مجوز 
وزارت ارشاد دوباره در مكان ديگري نگارخانه 
ديگري راه اندازي مي كند. اين افراد از پتانسيل 

هنر تجسمي سوء استفاده مي كنند و اين به ضرر 
فضاي هنري كشور است. 

او همچنين به پيشرفت و نابودي يك هنرمند 
توســط برخي گالري داران اشاره كرد و گفت: 
برخي از اين افراد بــا حمايت هاي نابجا از يك 
هنرمند او را مشهور مي كنند و متاسفانه ناگهان 
حمايت خود را قطع مي كنند و اين مساله باعث 

مي شود هنرمند نابود شود. 

گالري ها به يك مكان اقتصادي هنري تغيير 
هويت داده اند

مدير نگارخانه والي با بيان اينكه خريد و فروش 
آثاري هنري وظيفه گالري است اما مهم ترين 
وظيفه آن فرهنگ سازي است، تصريح كرد: 
گالري ها در گذشته يك مكان فرهنگي و هنري 
بودند اما در حال حاضر به يك مكان اقتصادي 
هنري تغيير هويت داده و اصل فرهنگ سازي و 
تقويت فرهنگ جامعه كه مهم ترين موضوع در 
گالري ها بود از بين رفته است و متاسفانه بيشتر 
مسئوالن فرهنگي ما نيز ترجيح مي دهند در 
گالري هايي حضور يابند كه به خاطر پول شان 

اعتبار دارند. 
او گفت: درصــدد هســتيم انجمن صنفي 
گالري داران و نگارخانه ها را افتتاح كنيم كه با 
توجه به بوروكراسي هاي اداري اميدوارم زودتر 

بتوانيم انجمن را راه اندازي كنيم. 

والي پور درباره انتظارات گالري داران به عنوان 
بخشي از جامعه هنرهاي تجســمي از وزير 
تازه ارشــاد گفت: هيچ شــناختي نسبت به 
وزير جديد ندارم و سياســت كاري ايشان را 
نمي دانم اما به عنوان بخشــي از جامعه هنري 
كشــور انتظار داريم تا هر فردي كه در راس 
فرهنگ و هنر كشور اســت نگاه دلسوزانه و 
پدرانه اي به هنر و فرهنگ كشور داشته و نگاه 
 اقتصادي به هنرمند و فرهنگ و هنر اين كشور 

نداشته باشد. 
او ادامه داد: بخش خصوصي وظيفه اقتصادي 
خود را در حوزه فرهنگ و هنر به خوبي و درستي 
انجام مي دهد و ما انتظار داريم بخش دولتي نيز 
وظيفه حمايتي خود را بايد به خوبي و به نحو 
احسن انجام دهد تا نياز به رابطه  براي حضور 
و دعوت يك مســئول دولتي براي بازديد از 
نمايشگاه يك هنرمند شهرستاني كه پتانسيل 
پايتخت را ندارد اما آثارش بي نظير است، نداشته 

باشيم. 
مدير نگارخانه والي تصريح كرد: متاسفانه حوزه 
هنرهاي تجسمي در كشور ما از جوانان مستعد 
و هنرمندي كه در شهرستان ها فعاليت مي كند، 
حمايتي نمي كند. نگاهــي كه امروز به جامعه 
تجسمي مي شود نگاه پول و ثروت است نه حتي 
نگاه اقتصادي چه برسد به اينكه نگاه حمايتي به 

اين حوزه داشته باشند. 

گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com

فرهنگ
 و هنر

۱۲۰ هزار ايراني از 
گرجستان ديدن كردند

رشد ۵۱۳ 
درصدي 
گردشگران 
ايراني در 

تورگردانان و مديران آژانس هاي مسافرتي معتقدند سفر ايراني ها به گرجستان افزايش يافته است. آژانس ها 
اعالم كرده اند كه براي رزرو هتل براي تورهاي ايراني، بعضا دچار مشكل مي شوند و اغلب هتل ها اشغال است. 
به باور اين افراد داليل مختلفي از جمله كودتاي تركيه و ممنوعيت سفر به اين كشور براي يك دوره قريب 
به يك ماه، مي تواند منجر به رشد سفرها به اين مقصد شده باشد. به باور آنها، دستكم 10 درصد از مشتريان 
تركيه در تابستان امسال راهي گرجستان شده اند. اين در حاليست كه گردشگران ايراني جايگاه ششم را در 
ميان بيشترين گردشگران خارجي از گرجستان دارند. براساس آمار منتشر شده، شمار گردشگران ايراني 
در سال ۲01۶ ميالدي در گرجستان با رشد 51۳ درصدي به بيش از 1۲0 هزار نفر رسيده است. »گئورگي 
چوگووادزه«، رئيس سازمان گردشگري گرجستان معتقد است رشد تعداد بازديدكنندگان ايراني از اين 

كشور به دليل برقراري مجدد رژيم بدون ويزا ميان گرجستان و ايران است. 
وي برقراري پروازهاي مستقيم، تبليغات گسترده تورگردان ها در روزنامه ها و نشريات ايراني را عامل اصلي 
موفقيت در صنعت گردشگري گرجستان دانست و خاطرنشان كرد: تنها در مدت شش ماه بيش از ۷5 هزار 
ايراني وارد تفليس شده اند. موافقتنامه لغو رواديد ميان ايران و گرجستان در نوامبر سال ۲010 ميالدي به 
امضا رسيد و در سال ۲011 عملياتي شد اما در سال ۲01۳ با روي كار آمدن دولت ائتالفي غرب گراي »روياي 
گرجستان« اين موافقتنامه لغو شد. »بيدزينا ايوانيشويلي«، نخست وزير گرجستان در آن زمان ضمن تاكيد 

كشور عنوان بر روابط خوب تفليس و تهران، رژيم ويزايي براي ايران را توصيه سازمان ملل به اين 
كرد. با اين تصميم گرجستان، شمار گردشــگران ايراني به شدت كاهش يافت، 

به طوري كه تا ابتداي سال ۲015 ميالدي با كاهش ۷0 درصدي به ۲5 هزار نفر 
در سال رسيد و در پي آن 100 شركت ايراني فعال در اين كشور به دليل 

محدوديت هاي ويزايي و بانكي مجبور به ترك بازار گرجستان شدند. 
اما بار ديگر با توافق دو كشور در فوريه ۲01۶، موافقتنامه لغو رواديد 

ميان ايران و گرجستان برقرار شــد و اتباع ايراني مي توانند به مدت 
۴5 روز در اين كشور اقامت 

داشـــته باشند. 
در  ايــــــن 
كه  حاليــــست 
مــــراكز ارائــه 

خدمات گـــردشگري در اين كشور توانسته اند متناســب با ميزان هزينه هايي كه 
گردشگران متحمل مي شــوند، خدمات مناســبي را به آنها ارائه دهند. ايراني ها 

تا پيش از اين، بيشتر از هر كشــوري، با تركيه آشــنا بودند و در غالب موارد 
اين كشــور را براي ســفر خارجي خود انتخاب مي كردند. براساس تحليل 

كارشناسان اقتصادي و فعاالن گردشگري، اين گروه از گردشگران غالبا 
تركيه را به دليل سواحل درياي سياه، مراكز خريد مناسب و از همه مهم تر 

هزينه هاي معقول و اقتصادي انتخاب مي كردند. حاال گرجســتان 
توانسته اين امكانات را كم وبيش در اختيار گردشگران قرار دهد 

و بخشي از اين بازار را به ســمت خود بكشد. البته بسياري از 
 كارشناســان تاكيد مي كنند كه گرجستان دستكم به دليل 

عدم تنوع در بخش گردشگري خريد، نمي تواند به صورت 
تمام وكمال جايگزين تركيه شــود اما در اين شرايط نيز 

امتحان كردن يك مقصد جديد توجيهي براي رشــد 
سفرها به اين كشــور عنوان مي شود. در همين حال 

گردشگران ترجيح مي دهند به مقاصدي سفر كنند 
كه فرهنگ مشــابهي با آنها داشته باشد. در اين 

خصوص نيز گرجستان مي تواند مقصد خوبي 
 براي گردشگران ايراني

 باشد. 
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مدیرعامل فوالد هرمزگان طی پیامی انتخاب دوســتی اســتاندار 
هرمزگان را به عنوان استاندار برتر کشوری در جشنواره شهید رجایی 

تبریک گفت.
در این پیام آمده است:

جناب آقای مهندس دوســتی اســتاندار جهادی و انقالبی استان 
هرمزگان

توسعه، پیشرفت، خودکفایی و آبادانی روزافزون کشور همواره حاصل 
وجود دولتمردان مردمی در عرصه  های مختلف و نشــان از تالش و 

اخالص افراد نیکی است که ثمره حضورشان تا همیشه در تاریخ باقی 
خواهد ماند.  ضمن عرض تبریک خدمت جنابعالی  به عنوان استاندار 
منتخب و برتر کشور در هجدهمین جشــنواره ملی شهید رجایی، 
مراتب ســپاس و قدردانی خود را از اقدامات ارزشمندتان در توسعه 
و آبادانی اســتان هرمزگان، رفع مشــکالت مردم نجیب و خونگرم 
این استان، و پشــتیبانی و تالش در جهت رفع موانع تولید و توسعه 
صنایع بزرگ هرمزگان اعالم نموده و برایتان از خدواند متعال توفیق 

روزافزون در راه خدمت به میهن اسالمی خواهانم.

در جشنواره شهید رجایی؛

تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان به مناسبت انتخاب استاندار هرمزگان 
به عنوان استاندار برتر کشوری
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صنعت و 
معدن

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران؛
میزان منابع زمین شناسی معدن مس 
سونگون از مرز 5 میلیارد تن عبور کرد

علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران گفت: میزان منابع زمین شناسی معدن 

مس سونگون، از مرز 5 میلیارد تن عبور کرد.
به گزارش ایلنا، رســتمی با بیان این که معدن 
مس- مولیبــدن پورفیری ســونگون، یکی از 
مهمترین ذخائر مس - مولیبدن ایران اســت، 
گفت:  به حول و قوه الهی، بر اســاس مطالعات 
ارزیابی و تخمین ذخیره انجام شــده در سال 
جاری، بر پایــه داده های اکتشــافی جدید، 
گسترش جغرافیایی)طولی، عرضی و قائم( این 
کانســار و به تبع آن  منابع و ذخایر معدنی آن 
به طور مستمر در حال به روزرسانی و افزایش 

است.
وی با تاکید بر این که استفاده از روش های نوین 
اکتشافی و توسعه عملیات حفاری در  دو سال  
اخیر، منجر به افزایش ذخیره این معدن شده 
است، اظهار داشت: تاکنون بیش از 260 هزار 
متر حفاری اکتشافی در این معدن و پیرامون آن 
به انجام رسیده است که با توجه به نتایج حاصله 
از حفاری بیش از 28 هزار متر گمانه اکتشافی 
جدید از ابتدای ســال 1400 تاکنون و طبق 
آخرین مدلســازی و برآورد ذخیره انجام شده 
)در پایان مرداد مــاه 1401( هم ا کنون میزان 
منابع زمین شناسی معدن مس سونگون از مرز 

5 میلیارد تن عبور کرده است.
مدیرعامل شرکت مس ابراز امیدواری کرد: امید 
است در آینده نزدیک و با تکمیل فصل جدید 
کاوش و حفاری های عمیق شاهد افزایش بیشتر 

منابع این معدن ارزشمند باشیم.

خبر

انجمن جهانــی فوالد میزان 
تولید فــوالد خام ایــران در 
فاصله یک ماهــه 10 تیر تا 
۹ مرداد )ژوئیه 2022( را 2 
میلیون تن اعالم کرد که این 
عدد، افزایش ۳4.1 درصدی نســبت به ماه مشابه سال 
قبل نشان می دهد. گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد 
آمار تولید فوالد خام جهان در ماه ژوئیه و دوره هفت ماهه 
نخست سال 2022 منتشر شد. بنا بر این گزارش میزان 
تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه سال جاری میالدی 2 
میلیون تن بوده که افزایش ۳4.1 درصدی را نسبت به ماه 
مشابه سال قبل نشان می دهد. همچنین تولید فوالد خام 
ایران در دوره هفت ماهه نخست سال 2022 با افزایش 
۳.۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 1۷.4 

میلیون تن رسیده است.

کاهش ۵.۴ درصدی تولید فوالد خام در جهان
این در حالی اســت که تولید فوالد خام جهان در این 
مدت، با کاهش 5,4 درصــدی به 1102.۳ میلیون تن 
رسیده است. همچنین میزان تولید فوالد خام دنیا در ماه 

ژوئیه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 6.5 درصد 
کاهش داشته و به 14۹.۳ میلیون تن رسیده است.

چین و روسیه در مسیر کاهش تولید فوالد خام
در واقع بخشی از این کاهش ناشی از کاهش تولید فوالد 
خام چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا 

و پس از آن روســیه بوده است. از میان 10 تولیدکننده 
بزرگ فوالد جهان، تنها تولید فــوالد خام هند و ایران 
در هفت ماهه نخست سال 2022 افزایش داشته است 
و هشت کشور دیگر در این دوره، کاهش تولید را تجربه 
کرده اند. در هفت ماهه نخست سال 2022، تولید فوالد 
خام چین بالغ بر 60۹.۳ میلیون تن بوده اســت. در ماه 

ژوئیه نیز 81.4 میلیون تن بود که کاهش 6.4 درصدی 
را نسبت به ماه مشابه ســال قبل نشان می دهد. چین 
در قالب سیاســت های محیط زیســتی سخت گیرانه، 
کاهش تولید فوالد را در سال 2022 دنبال می کند. نرخ 
رشد اقتصادی چین نیز به دلیل سیاست های »کووید 
صفر« و رکود در بخش مسکن این کشور کاهش قابل 
توجهی را تجربه کرده است. در هفت ماهه نخست سال 
جاری میالدی، بیشترین نرخ کاهش تولید فوالد در بین 
تولیدکنندگان بزرگ دنیا، متعلق به روسیه بوده است که 
تأثیرگذاری تحریم های وضع شده به دلیل جنگ اوکراین 
بر تولید فوالد این کشور را نشان می دهد. در این دوره 

تولید فوالد روسیه، ۷ درصد کاهش یافته است.

رشد ۸ درصدی تولید فوالد خام هند
اما تولید فوالد خام هند در این دوره با رشد 8 درصدی 
نسبت به هفت ماهه نخست سال قبل به ۷۳.۳ میلیون 
تن رسیده اســت.  در هفت ماهه نخست سال 2022، 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد چین 
منفی 6.4 درصد، رشد تولید ژاپن منفی 4.۹ درصد، رشد 
تولید فوالد آمریکا منفی سه درصد، کره جنوبی منفی 
۳.4 درصد، آلمان منفــی 5.1 درصد، ترکیه منفی 6.۹ 

درصد و برزیل منفی ۳.5 درصد بوده است. 

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد

افزایش ۳۴ درصدی  تولید فوالد خام ایران

مدیرعامل ایران خودرو خراسان خبر داد:
آغاز تولید انبــوه هایما 8S از 

مهرماه
مدیرعامل ایران خودرو خراســان از آغاز تولید انبوه 
هایما 8S از مهر امسال خبر داد و گفت: نمونه های اولیه 
محصول به تولید رسیده و تا پایان سال، تولید پنج هزار 
دستگاه از آن هدف گذاری شده است. بیژن زاهدی فرد 
 ۷X :در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودرو مشهد گفت
دیگر محصول ایران خودرو خراسان  است که بهمن ماه 

معرفی و تولید آزمایشی آن آغاز خواهد شد. 

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
برطرف شدن مشکل شماره گذاری تیبا

مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا ضمن عذرخواهی از 
تمامی مشتریان در خصوص عدم شماره گذاری و تاخیر در 
تحویل خودرو تیبا در چند ماه اخیر گفت: این خودروها در 
یکسال گذشته پیش فروش شده و از خرداد ماه با نظر سازمان 
استاندارد شماره گذاری آن متوقف شد که خوشبختانه این 
سازمان هفته گذشته مجوز شــماره گذاری را صادر کرده 
و امیدواریم از هفته بعد تحویل این خودروها شــروع شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در حوزه 
محصوالت جدید به هیچ وجــه حاضر به عرضه خودرو با 
مشکالت قبلی نیستیم گفت: این تضمین را می دهیم که 

محصوالت با کیفیت مناسب عرضه خواهد شد.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com
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فروش تراشه سازان كره ای كاهش يافت
تراشه سازان کره جنوبی در ماه ژوییه برای نخســتین بار در سه سال گذشته، با 
کاهش ارسال از کارخانه هایشان روبرو شدند که گویای ضعیف شدن تقاضا برای 
نیمه رساناهایی است که به عنوان فشارسنج اقتصاد جهانی عمل می کنند. دفتر 
آمار ملی کره جنوبی اعالم کرد فروش تراشه پس از رشد ۵.۱ درصدی که در ژوئن به 
ثبت رسانده بود، در ژوییه نسبت به مدت مشابه سال میالدی گذشته، ۲۲.۷ درصد 
کاهش پیدا کرد. موجودی تراشه در کره جنوبی در ژوییه باال ماند و نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشت و نسبت به ژوئن، تغییری نداشت. تولید 
تراشــه در ماه ژوییه برای چهارمین ماه متوالی کاهش پیدا کرد که نشان می دهد 
تولیدکنندگان بزرگ کره ای  نظیر سامسونگ الکترونیکس و اس کی هانیکس، 
تولیدشان را با توجه به تقاضای کمتر و افزایش موجودی انبارهایشان، تنظیم کرده اند. 
ضعیف شدن روند فروش تراشه کره ای، به دورنمای تیره برای اقتصاد جهانی قوب 
بخشیده است. جنگ روسیه در اوکراین، قرنطینه های کووید در چین و افزایش سریع 
نرخ های بهره از سوی بانک های مرکزی بزرگ جهان برای مقابله با فشارهای تورمی، 
روی فعالیت اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و سود مالی شرکت ها را ضعیف کرده است. 
نیمه رساناها در اقتصاد جهانی که به میزان فزاینده ای به محصوالت الکترونیکی و 
خدمات آنالین متکی شده است، قطعات مهمی هستند. تقاضا برای تراشه ها در دوران 
پاندمی که بسیاری از افراد به دورکاری و آموزش از راه دور روی آوردند تا خطر ابتال به 
بیماری کاهش پیدا کند، افزایش قابل مالحظه ای پیدا کرده بود. افت فروش تراشه ها 
در کاهش صادرات فناوری کره جنوبی در ژوییه منعکس شد که نخستین کاهش 
در بیش از دو سال گذشته بود. فروش تراشه حافظه به خارج، در ژوییه ۱۳.۵ درصد 
کاهش یافت در حالی که مجموع صادرات کره جنوبی، ۹.۴ درصد افزایش داشت. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، آمار رسمی نشان داد مجموع تولید صنعتی کره جنوبی 
در ژوییه نسبت به مدت مشابه سال میالدی گذشته، ۱.۵ درصد رشد کرده است که 

کمتر از ۲.۶ درصد نرخ پیش بینی شده توسط اقتصاددانان بود.

بسته های مقرون به صرفه اينترنت بازمی گردند؟
درحالی که کاربران اینترنت طی ماه های گذشته از حذف بسته های بلندمدت 
اپراتورها که برایشان به صرفه بود، ناراضی بودند، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
به تازگی از فعال ســازی بســته های ۶۰ گیگابایتی همه اپراتورها طی ۱۰ روز 
آینده خبر داده است. یکی از مواردی که در سال جاری سبب تعجب و اعتراض 
کاربران اینترنتی شده بود، حذف برخی بســته های ارائه شده از سوی اپراتورها 
و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بود؛ بر این اســاس اپراتورها برخی بسته های 
ارزان قیمت خود را که زیر قیمت کف ارائه می کردند، حذف کردند که ظاهرا طبق 

قانون از همان ابتدا هم نباید این بسته ها عرضه می شد.
بحث ثابت ماندن هزینه های بسته های اینترنتی و حتی تعرفه های اینترنت ثابت 
اگرچه از سوی دولت گذشته به عنوان یکی از دست آوردهای دولت دوازدهم مطرح 
بود و بارها عنوان شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از زمانی که 
عیسی زارع پور به عنوان وزیر ارتباطات فعالیتش آغاز کرد، به این موضوع اشاره کرد 

که ثابت ماندن تعرفه ها، امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است.
با این وجود به دلیل منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از سوی 
اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که زارع پور و معاونانش بارها به آن اشاره کردند، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این زمینه با اشاره به تدوین الیحه بودجه سال 
جاری، از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کرد که عدم امکان اصالح 
تعرفه ها که در الیحه بودجه سال قبل مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیاز بیش از گذشته شده و هزینه ها به 
شدت افزایش پیدا کرده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا 
کند، توسعه مشکل پیدا می کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی 
خود را طی کند و وضعیت ارتباطــات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا 
می کند، تغییر کند. البته زارع پور به این موضوع تأکید داشت که اپراتورها، بدون 

هماهنگی با رگوالتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگوالتوری یک نهاد قانونی 
است که تمامی تعرفه های اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد 
مغایر با قوانین تعیین شده را اعالم می کند و چنانچه بخواهد تعرفه های جدیدی با 
توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارایه خدمات بهتر به اپراتورها یا 
مخابرات ابالغ کند، بعد از طی فرایندهای قانونی اقدام می کند. در عین حال اعالم 
شد که اپراتورهای ارتباطی ضرورت دارد که با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و 
حتی االمکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی 
با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار 

دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.
بر این اساس در سال گذشته چندین بار از سوی مسئوالن حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد؛ حتی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت 
نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور 
را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران به 

معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.

اخبار

انگلیس به خرید انحصارطلبانه مایکروسافت اعتراض کرد
رگوالتور ضد انحصار بریتانیا اعالم کرد خرید ۶۹ میلیارد دالری شرکت مایکروسافت و مالکیت آن بر شرکت اکتیویژن رقابت در بازار کنسول های بازی، خدمات اشتراک و بازی های ابری را مختل می کند. این 
خرید کم سابقه توسط مایکروسافت اقدامی کامالً ضد رقابتی بوده و نیاز به بررسی عمیق دارد. سازمان رقابت و بازار انگلیس اعالم کرد اگر مایکروسافت از دسترسی رقبا به بازی های پرفروش تحت کنترل 

اکتیویژن جلوگیری کند، این معامله که بزرگترین معامله تاکنون در صنعت بازی های رایانه ای است، می تواند به این صنعت آسیب برساند. سازمان مذکور افزود: »ما نگران این هستیم که مایکروسافت بتواند 
پس از ادغام از کنترل خود بر بازی های محبوبی مانند »ندای وظیفه«  و World of Warcraft« « برای آسیب رساندن به رقبا، در حوزه خدمات اشتراک بازی و بازی های ابری استفاده کند.

در حالــی بارهــا در رابطه با 
ممنوعیت بلوکه شدن پول 
مردم بــه عنــوان ضمانت 
دریافــت وام توســط بانکها 
تاکید شــده که بررسی ها از 
تخلف برخی از بانکها در اجرای این طرح حمکایت دارد. 
رئیس  مرکز تجارت جهانی ایران می گوید: مدتی است 
که برخی از بانک ها بجای بلوکه کردن ۲۵ درصد مبلغ وام، 
در یک اقدام جدید و من درآورده ای، مبادرت به اخذ بیمه 
نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده اند.  بدین 
شکل که شخص متقاضی وام می بایست پیش از دریافت 
تســهیالت، بیمه نامه ای تحت عنوان »بیمه نامه تعهد 
بازپرداخت وام« را از همان بانک تهیه کند که جدای از 
هزینه بیمه نامه باید پیش پیش، ۲۵ درصد مبلغ وام را 
به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. بدین شکل بانک ها 
تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن ۲۵ درصد مبلغ 
وام مردم را به شکل جدید یعنی پیش دریافت ۲۵ درصد 
مبلغ وام از مشتری انجام می دهند. در این رابطه چندی 
پیش مدیرکل اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی گفت: 
بانک مرکزی جلوگیری از مسدود شدن بخشی از سپرده 

در حین پرداخت تسهیالت را از قبل در دستور کار خود 
داشته است. محبوب صادقی گفت: اکنون نیز در حال 
بررسی هستیم و اثرات پولی و مالی آن سنجیده می شود 
تا از این اقــدام بانک ها جلوگیری شــود. این اظهارات 
مدیرکل اداره اطالعات بانکــی بانک مرکزی پس از آن 
صورت گرفت که درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در 
نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد ملزم کردن 
متقاضی تسهیالت به مسدود کردن بخشی از سپرده خود 
به عنوان تضمین و انسداد آن تا زمان بازپرداخت کامل 

وام، غیرقانونی است.
پیش از این نیز صالح آبادی رئیــس کل بانک مرکزی 
گفته بود بلوکه کردن بخشــی از تســهیالت اعطایی 
به مشتریان در قالب انواع ســپرده ها توسط بانک ها و 
مؤسسات اعتباری ممنوع است. بانک مرکزی در تیر ۹۹ 
در بخشنامه ای بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی 
به مشتری را ممنوع اعالم کرد اما مشاهدات میدانی از 
بی توجهی برخی بانک ها به این بخشنامه خبر می دهند. 
به گفته آقای صالح آبادی، هر بانکی که به قوانین ابالغ 
شــده بی توجهی کند به هیئت انتظامی بانک مرکزی 
معرفی خواهد شد. این در حالی است که دبیر شورای 
هماهنگی بانک های استان یزد از ممنوعیت بلوکه کردن 
بخشی از تسهیالت بانکی خبر داد. محمدرضا میررحیمی 
گفت: ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیالت حساب 

مشتریان یک مساله جدید نیست. در سال های گذشته 
هم مورد توجه بوده و دستگاه های نظارتی به رصد این 
موضوع می پردازند. ممنوعیت بلوکه کردن بخشــی از 
تسهیالت بانکی. وی افزود: میانگین وام در اکثر بانک ها 
در شبکه بانکی به صورت سیستمی محاسبه می شود و 
زیرساخت این مساله برای سایر بانک ها نیز در حال فراهم 
شدن است تا مشتری بر اساس این امتیاز، وام دریافت 
کند. دبیر شورای هماهنگی بانک های استان ادامه داد: 

قبال بحث بلوکه کردن بخشی از تسهیالت در حساب 
جاری یا پس انداز بر اســاس آورده مشتری با توافق با 
وی بود و هیچ منع قانونی نداشت، اما بانک مرکزی در 
بخشنامه ای اعالم کرد که هرگونه بلوکه شدن حساب باید 
در حساب کوتاه مدت باشد و سود هم به مشتری پرداخت 
شود. میررحیمی تأکید کرد که در بخشنامه امسال به این 
مساله هم توجه شده که نرخ سود اعطای تسهیالت نباید 

از نرخ شورای پول و اعتبار باالتر برود.

كارشكنی برخی بانك ها در بلوكه كردن پول مردم ادامه دارد 

تخلف بانک ها در بلوکه کردن بخشی از وام

ناترازی در شبکه بانکی
سیدکمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی 

موضوع عدم اطاعت سیستم بانکی از بخشنامه پرداخت تسهیالت و بلوکه کردن ۲۵ درصد از مبلغ وام به ترازنامه آنها بازمی گردد. فاصله سود تسهیالت با نرخ سود سپرده بانکی منجر به ایجاد ناترازی بانکها شده است. 
این ناترازی عمده بر عملکرد سیستم بانکی تاثیر گذاشته و آسیب هایی را متوجه آنها ساخته است. 

سیستم بانکی باید توقع روسای مجمع و سهامداران خود را هم برآورده کند. در بسیاری از بانکها چه دولتی و چه خصوصی خود وزرا در هیات مدیره عضویت دارند. بنابراین توقع سودآروی بانکها را دارند. همچنین این 
توقع وجود دارد که بدهکاری و معوقات به موقع پرداخت شود. این عوامل منجر به عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیالت شده و آسیب های زیادی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. بانکها با بلوکه کردن بخشی از 

تسهیالت درصدد جبران سودآوری هستند. 
تسهیالت تکلیفی و وام هایی که دولت به بانکها برای پرداخت ابالغ می کند منجر به کمبود منایع شده است. اگر سیستم بانکی بخواهد تمامی بخشنامه هایی که در این رابطه ابالغ می شود را اجرایی کند دیگر این 
امکان که بخواهد سود مثبتی ارایه کند وجود ندارد. همچنین نمی تواند پاسخگوی مجمع و سهامداران خود باشد. باید تعادل در این بخش برقرار شود و اختالف نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیالت برای سیستم 

بانکی صرفه داشته باشد. 
بانک ها با سازمان دهي منابع مازاد نقدي مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده هاي آنها به اشخاص حقیقي و حقوقي که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمي را در رشد اقتصادي، رشد تولید، سرمایه گذاري 
و اشتغال برعهده دارند. اما عدم معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه رو می سازد. نتایج نشان مي دهد که نقش 

تسهیالت غیرتکلیفي بانک هاي تخصصي بر رشد اقتصادي به مراتب بیشتر از تسهیالت تکلیفي این بانک ها بوده است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

عكس روز-
آتش سوزی در 

تاالب انزلی

آگهی مزایده واگذاری جایگاه های 
سی ان جی 1 و 2

)  نوبت دوم(
موضوع : آگهی مزایده

شهرداری خان ببین برابربند2 مصوبه شماره 58 مورخ 1401.05.22 شورای اسالمی شهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی 
اقدام به واگذاری جایگاههای سی ان جی 1 و 2 نماید. لذا متقاضیان می تواند از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( اسناد مزایده 

را دریافت نمایند.
تلفن تماس : 017-35862338 

تضمین شرکت در مزایده بشرح ذیل بصورت نقد به حساب 3100002384009 )سپرده شهرداری خان ببین( با اسناد خزانه یا 
ضمانتنامه بانکی 

* ارائه پاکت تضمین شرکت در مزایده تا پایام وقت اداری 1401.06.27 به واحد مالی الزامی است.
-برندگان اول ،دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

مهلت قبول پیشنهادات : 1401.06.27  / بازگشایی پیشنهادات: 1401.06.27  
نوبت اول : 1401.06.06   / نوبت دوم : 1401.06.13  

بهاء قیمت کارشناسی رسمی دادگستری مبلغ تضمینشرحردیف
)ریال( )ساالنه(

۱CNG1۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰۴.۲۲۸.۶۸۸.۴۴۸

۲CNG2۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰۳.۷۰۱.۴۳۰.۸۷۶

سعید اسماعیلی- شهردار خان ببین

مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

 
فراخوان واگذاری تامین نیروی خدمات عمومی 

دانشگاه علوم پزشــکی گیالن در نظر دارد مناقصه واگذاری تامین نیروی خدمات عمومی مراکز تابعه استان قطب  2 ) شامل 
شهرستانهای فومن ، شفت ، رودبار ، آستانه ، الهیجان ، سیاهکل ، لنگرود ، املش و رودسر ( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) به صورت 

بر خط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانی :

• تاریخ انتشار فراخوان : چهارشنبه 1401/6/9 
• مهلت دریافت اسناد فراخوان : پنج شنبه 1401/6/17 

• مهلت ارسال پبشنهادات : دوشنبه 1401/6/28 
• زمان بازگشایی پاکت ها : سه شنبه 1401/6/29 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : دانشگاه علوم پزشکی گیالن – معاونت توسعه ،مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه شماره 
تماس 013-33326061-4

معاونت توسعه ،مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 


