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خبر اقتصادی

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
قرن نــو- »گروه ویژه 
اقــدام مالی« ایــران را 
در فهرست ســیاه خود 
نگه داشــت. گروه ویژه 
اقدام مالی FATF طی 

بیانیه ای اعالم کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر 
ویژه ای را برای ایمن نگه داشــتن سیســتم  بانکی 
خود از مشــارکت احتمالی در پول شویی و تامین 
مالی تروریســم از طریــق نقل و انتقــاالت و نظام 
 بانکی کشورهایی که در فهرســت سیاه قرار دارند، 

انجام دهند.
در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح 
»برنامه اقدام« در فهرست ســیاه پول شویی باقی 

خواهد ماند.
بر اســاس تصمیم این گروه، میانمــار در کنار 
کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار 
گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری 

خارج شده اند.
    

 آمار کارت های بانکی در ایران 
رکورد زد

تا پایــان شــهریور 
امســال ۴۱۹ میلیون و 
۴۳۵ هــزار و ۹۷ کارت 
بانکی در ایران ثبت شده 
اســت.  مانده کارت های 

بانکی صادر شــده بانک ها تا پایان شهریور امسال 
حاکی از آن اســت که در حال حاضر معادل ۴۱۹ 
میلیــون و ۴۳۵ هــزار و ۹۷ عــدد کارت بانکی در 
قالب کارت برداشــت، اعتباری، هدیه و کارت پول 

الکترونیک در کشور وجود دارد.
به نقل از ایسنا، در این زمینه، بررسی آمار بانک 
مرکزی نشــان می دهد که بانک ملی با صدور انواع 
کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی 

قرار دارد.
همچنین، تا پایان شهریور ماه سال جاری بالغ بر 
۲۷۱ میلیون و ۷۱۱ هــزار و ۳۴۷ عدد کارت بانکی 
از نوع برداشت در کشور وجود داشته که بانک ملی 
ایران با تعداد ۴۹ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۶۹ کارت، 
بیشترین صدور کارت برداشــت در میان بانک ها و 

موسسات اعتباری کشور را داشته است.

 هنوز تبلیغات گسترده در خصوص 
فرارسیدن زمستان سخت اروپا و تبدیل 
این زمستان سخت به برگ برنده ایران 
برای پیشبرد مذاکرات برجام به پایان 
نرسیده بود که شواهدی از کمبود گاز در 

زمستان ایران ظاهر شد.
 حاال گفته می شــود این زمستان 
ســخت ایران را نیز درگیر خواهد کرد 
چراکه حتی برآوردهای سختی سرمای 
پیش رو نیز نتوانســته است حرارتی به 
مذاکرات برجام ببخشد و نتیجه این شده 
است که اقتصاد ایران آماده رویارویی با 
کسری گاز می شود. اتفاقی که می تواند 
به کمبود برق نیز منتهی شود و در نتیجه 
زمینه را برای بروز مشکالتی برای تولید 
ایران فراهم کند. حاال عضو کمیسیون 
انرژی مجلس از احتمال بحران تامین 
سوخت در زمستان امســال خبر داده 

است.
ایــن در حالی اســت کــه برخی 
تخم مرغ های خود را در سبد این زمستان 

سخت چیده بودند و با تکیه بر کشوری که 
از تشدید تحریم ایران خوشحال است، 
این گونه برآورد می کردند که به زودی 
غرب شرایط ایران را در مذاکرات برجام 

خواهد پذیرفت و توافق امضا می شود.
 داستان اما تلخ تر از آن چیزی است 
که استراتژیست های کارنابلد نوشته اند. 
سیامک قاســمی در صفحه شخصی 
خود نوشته است: »از زمانی که گفتند 
مذاکرات را به عقب بیاندازیم تا زمستان 
سخت اروپا برســد و به ما احتیاج پیدا 
کند، قیمــت گاز در بازارهــای اروپا بر 
اساس شاخص Dutch TTF تقریبا 
۶۵ درصد کاهش پیدا کرده و این یعنی 
زمستان سختی در کار نیست. چنین 
استراتژیست هایی برای سرنوشت 80 

میلیون ایرانی تصمیم می گیرند.« 
حاال اما ناتــرازی در صنعت گاز به 
اثبات رسیده اســت. وزیر نفت در این 
زمینه با بیان اینکــه در مصرف گاز در 
بخش خانگی ســاالنه بیش از ۶ درصد 
با افزایش روبه رو هســتیم، گفته است: 
پارسال با ناترازی ۲۴0 میلیون مترمکعب 

گاز زمســتان را پشت ســر گذاشتیم، 
امسال نیز برنامه های کوتاه مدتی برای 
سپری کردن فصل سرد سال طراحی 

شده است.
براساس گزارش سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( تا پایان سال 
۲0۲۱ میــالدی، ایران با حــدود ۳۴ 
تریلیون مترمکعب در مجموع حدود ۱۶ 
درصد ذخایر اصالح شده گاز طبیعی در 

جهان را در اختیار دارد. 
کسانی که امید بســته بودند با عدم 
صادرات گاز روسیه به اروپا، اهرم فشاری 
بیابند تا بلکه بتوانند دست باال را در برجام 
از آن خود کنند، حــاال به عنوان یکی از 
بزرگترین دارندگان گاز جهان با مشکل 

کمبود گاز روبرو هستند. 

 وقتی روسیه از تحریم ایران 
استقبال می کند 

 در دیگر سوی، روســیه، همسایه 
شــمالی که ایــن روزها به شــریک 
اســتراتژیک ایران نیز بدل شده و وزیر 
نفت درباره قراردادهای پیش روی نفتی 

و گازی با این کشــور سخن می گوید، 
مواضــع درخــور توجهــی را در قبال 
سخت تر شدن تحریم ایران اتخاذ کرده 

است. 
مدیرکل صندوق امنیت ملی انرژی 
روسیه به دریافت پهپاد از ایران از سوی 
مسکو اذعان کرده و همزمان گفته ادامه 
تحریم های هســته ای ایران از ســوی 
غرب، فرصت خیلی خوبی به روســیه 
خواهد داد تا در بخــش نفت و گاز ایران 

سرمایه گذاری بزرگی کند.
کنستانتین ســیمونف، که در یک 
برنامه خبری-تحلیلی داخل روســیه 
شرکت کرده بود می گوید: روابط مان با 
ایران بسیار پیچیده بوده؛ چه در زمان 
شوروی و چه پساشــوروی. ولی حاال 
می بینیم که ایران دست به یک انتخاب 
سیاســی جدی زده و در نتیجه تحریم 
می شود. اتحادیه اروپا در حال اعمال این 
تحریم هاست. پنجم دسامبر قرار است 
بسته های ششم و هشتم تحریم ها وضع 
شود. ما هم چشم انتظارش هستیم. اما 
اینکه ایران تحــت تحریم ها می ماند و 

تحریم ها تشدید می شود، باید صادقانه 
بگویم که برای ما خبر خوشی است. خبر 
خوش وی البته در ایران ابعاد روشــنی 
ندارد چرا که با اســتناد بــه تحریم ها، 
مقامــات وزارت نفــت ایــران از اعالم 
جزئیات مساله یعنی قراردادهای تازه 

با روسیه پرهیز دارند. 

به دهه 70 برمی گردیم؟
حاال ، سخنگوی کمیسیون انرژی 
درباره احتمال تبدیل شدن کمبود گاز 
به یک بحران و نارضایتی عمومی هشدار 
داد و به صراحت گفت که ممکن است در 
زمستان مردم مجبور شوند مانند دهه 
۷0 یا قبل از آن، وسایل گرمایشی نفتی و 

زغالی خریداری کنند.
مالک شریعتی نیاسر گفت: کمبود 
گاز در کشور به بحران هایی، ازجمله از 
دست رفتن تولید برق حداقل به میزان 
۷0 درصد، توقف فعالیت صنایع سنگین 
و پتروشیمی ها، توقف خدمات عمومی، 
اختــالل در گرمایش مــردم در مراکز 
شــهری و روســتایی به میزان حداقل 
۹۵ درصد، توقف تولیــد و خدمات در 
شبکه های تصفیه و توزیع آب، شبکه های 
پولــی و بانکی، مخابراتــی و ارتباطی، 
خدمات بیمارستانی به دلیل اختالل در 
تامین برق، توقف صادرات گاز و اختالل 
در حمل ونقل عمومی منجر خواهد شد.

فریدون حسنوند، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس، نیز از وقــوع »بحران « 
در پی »ناترازی گاز« در زمســتان سال 
جاری خبر داد و در توییتی نوشــت که 
»ناترازی گاز، تعطیلــی کارخانه ها را 
در پی دارد و تعطیلی کارخانه ها نیز به 
بیکاری کارکنان و توقف تولید و صادرات 
منجر می شود و در نتیجه  »زنجیره ای از 

موضوعات اجتماعی« پدید می آید.«
نماینده اندیمشک در مجلس با بیان 
اینکه همه مسئوالن به ناترازی گاز و آثار 
منفی آن اذعان دارند، پیشنهاد کرد که 
این موضوع در ســران قوا مطرح شود تا 
همه قوا بدانند ناترازی ها تهدید هستند و 
در صورت مدیریت نشدن به بحران های 

اجتماعی تبدیل می شوند.
آمارها نشان می دهد میزان کاهش 
و ناترازی گاز در زمســتان سال ۱۴00 
حدود ۱۹0 میلیون مترمکعب بود، اما 
پیش بینی می شود که زمستان امسال 

این رقم حدود 8 درصد افزایش پیدا کند 
و به ۲۳0 میلیون مترمکعب برسد.

کمبود گاز در شــرایطی بحران ساز 
شده است که ایران، سومین تولیدکننده 
بزرگ گاز طبیعی در جهان اســت، اما 
بخش زیــادی از ۲۲ میــدان گازی در 
کشــور با حجم تقریبــی ۳۴ تریلیون 
مترمکعب عمال قابل بهره برداری نیست. 
کارشناسان می گویند مدیریت ناکارآمد 
و نبود سرمایه گذاری برای بهینه سازی 
زیرساخت های انرژی، کشور را با کمبود 

گاز طبیعی مواجه می کند.
از سوی دیگر با توجه به آغاز افت فشار 
در مخازن گازی میدان پارس جنوبی و 
ادامه روند افزایشی مصرف، چالش جدی 
برای تأمین گاز طبیعی در آینده بسیار 
نزدیک وجود خواهد داشت. این موضوع 
در سال های اخیر به ویژه در فصول سرد 
ســال با افزایش تقاضای بخش خانگی 
برای گرمایش ایجاد می شود، به نحوی 
که تنها در سال ۱۳۹8 حدود ۱۲ میلیارد 
لیتــر گازوئیل و نفت کوره بــا ارزش ۵ 
میلیارد دالر برای جبران کمبود گاز در 

نیروگاه ها سوزانده شده است.
به نظــر می رســد آثــار تحریم در 
صنعت گاز در حال رخ نمایی است و در 
سخت ترین شرایط اقتصادی انرژی نیز 
از دسترس صنایع ایران خارج می شود 
تا تراژدی تولید در ایران کامل تر از قبل 
شود. در این فضا باید دید دولت چاره ای 
برای حل بحران ناترازی گاز می اندیشد 
یا چون قبل با از کار انداختن چرخ های 

تولید در ایران، 
بخاری هــای 
غیراستاندارد 
خـانـــگی را 
روشن نگـــه 

می دارد. 

خوشحالی مقام روس  از تشدید تحریم ها در ایران، در عین هشدار نمایندگان به ناترازی انرژی؛

کمبودگازامنیتیمیشود

هانیه   عسگری

به نظر می رسد آثار 
تحریم در صنعت گاز در 

حال رخ نمایی است و 
در سخت ترین شرایط 
اقتصادی انرژی نیز از 

دسترس صنایع ایران خارج 
می شود تا تراژدی تولید در 

ایران کامل تر از قبل شود

آگهی مفقودی ایالم
 s1412283391379 : سندمالکیت وسیله نقلیه خودروی سواری پراید به شماره شاسی 
شماره موتور:01012105 شماره پالک :98_421ج44 مدل 1383 بنام :یوسف توانگر

به کدملی :4490206933 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
ایالم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13

آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160318020002978مورخ 1401/06/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالچای تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
مژگان بابائی سیاهکلرودی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 4 صادره از رودسر و کد 
ملی 2691444155بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
خانه به مساحت325/8  مترمربع پالک 697فرعی در قسمتی از قطعه 1322تفکیکی 
از سنگ 222اصلی واقع در قریه قاسم آباد علیا بخش 29گیالن خریداری از مالک 
رسمی سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان گیالن محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یک شنبه 1401/08/01
 تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/08/16
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اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13

آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره مورخ 1401/06/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کالچای تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد حکیمی نیا فرزند خسرو 

بشماره شناسنامه 32 صادره از رودسر و کد ملی 2691437231
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به مساحت325/8  
متر مربع پالک 697فرعی در قسمتی از قطعه 1322تفکیکی از سنگ 222اصلی واقع 
در قریه قاسم آباد علیا بخش 29گیالن خریداری از مالک رسمی سازمان اموال و 

امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان گیالن محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یک شنبه 1401/08/01
 تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/08/16

علی نصرتی ریس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

آگهی مفقودی کارت هوشمند ماشين
کارت هوشمند ماشین به شماره کارت 3793162 و شماره پرونده 317332282 
یکدستگاه کامیون باری سیستم ایسوزو تیپ NPR70L مدل 1389 به شماره پالک 
ایران 32-619ع52 مفقود گشته لذا هرگونه سوء استفاده یا جعل از آن را خود عهده 

دارم و پایانه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
دیواندره

آگهی مفقودی برگ کمپانی
اینجانب سمین شیخی مالک خودروی سواری سیستم پراید تیپ GTXI رنگ سبز- متالیک 
شاسی  01133841شماره  موتور  مدل1384شماره  61-117ط33  ایران  انتظامی  شماره  به 
F1412284510990 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت )المثنی ( مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هركس ادعایي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                                 دیواندره

آگهی مفقودی برگ کمپانی – برگ سبز
اینجانب هیوا سبحانی مالک خودروی سواری سیستم پراید تیپ سایپا 141 آی رنگ سفید – 
روغنی به شماره انتظامی ایران 61-384 ط 41 مدل1384شماره موتور 01163355 شماره شاسی 
S1482284118095 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت )المثنی ( مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هركس ادعایي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                               دیواندره

آگهی مفقودی ایالم
 s1412283391379 : سندمالکیت وسیله نقلیه خودروی سواری پراید به شماره شاسی 
شماره موتور:01012105 شماره پالک :98_421ج44 مدل 1383 بنام :یوسف توانگر

به کدملی :4490206933 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
ایالم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13

آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160318020002978مورخ 1401/06/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالچای تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
مژگان بابائی سیاهکلرودی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 4 صادره از رودسر و کد 
ملی 2691444155بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
خانه به مساحت325/8  مترمربع پالک 697فرعی در قسمتی از قطعه 1322تفکیکی 
از سنگ 222اصلی واقع در قریه قاسم آباد علیا بخش 29گیالن خریداری از مالک 
رسمی سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان گیالن محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یک شنبه 1401/08/01
 تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/08/16

علی نصرتی ریس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13

آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره مورخ 1401/06/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کالچای تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد حکیمی نیا فرزند خسرو 

بشماره شناسنامه 32 صادره از رودسر و کد ملی 2691437231
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به مساحت325/8  
متر مربع پالک 697فرعی در قسمتی از قطعه 1322تفکیکی از سنگ 222اصلی واقع 
در قریه قاسم آباد علیا بخش 29گیالن خریداری از مالک رسمی سازمان اموال و 

امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان گیالن محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یک شنبه 1401/08/01
 تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/08/16

علی نصرتی ریس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

آگهی مفقودی کارت هوشمند ماشين
کارت هوشمند ماشین به شماره کارت 3793162 و شماره پرونده 317332282 
یکدستگاه کامیون باری سیستم ایسوزو تیپ NPR70L مدل 1389 به شماره پالک 
ایران 32-619ع52 مفقود گشته لذا هرگونه سوء استفاده یا جعل از آن را خود عهده 

دارم و پایانه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
دیواندره

آگهی مفقودی برگ کمپانی
اینجانب سمین شیخی مالک خودروی سواری سیستم پراید تیپ GTXI رنگ سبز- متالیک 
شاسی  01133841شماره  موتور  مدل1384شماره  61-117ط33  ایران  انتظامی  شماره  به 
F1412284510990 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت )المثنی ( مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هركس ادعایي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                                 دیواندره

آگهی مفقودی برگ کمپانی – برگ سبز
اینجانب هیوا سبحانی مالک خودروی سواری سیستم پراید تیپ سایپا 141 آی رنگ سفید – 
روغنی به شماره انتظامی ایران 61-384 ط 41 مدل1384شماره موتور 01163355 شماره شاسی 
S1482284118095 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت )المثنی ( مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هركس ادعایي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                               دیواندره

نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: برخی از هیات های 
تجاری از جمله هیات تجاری لهستان که از گذشته اعالم تمایل و تقاضای 
سفر تجاری به ایران را داشتند، سفر خود را لغو کردند و از حضور در ایران 

منصرف شدند.
حسین ســالح ورزی در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به شرایط کشور و 
محدود و قطع شــدن اینترنت و افزایش فیلترینگ در یک ماه گذشته و 
اثرگذاری این شرایط بر روی تجارت و اقتصاد کشور اظهار داشت: اساسا 
این وضعیت در ایران و هر کشوری که در شرایط ناآرامی اجتماعی قرار 

دارد، اثرگذار است. 
وی از لغو برخی از ســفرهای تجاری به ایران در یک ماه گذشته خبر 
داد و گفت: در این مدت زمان برخی از هیات های تجاری از جمله هیات 

تجاری لهستان که از گذشته اعالم تمایل و تقاضای سفر تجاری به ایران 
را داشتند، متاسفانه سفر خود را لغو کردند و از حضور در ایران منصرف 

شدند.
نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکــه هر گونه اتفاقاتی 
که موجب نااطمینانی در اقتصاد کشــور تاثیر مســتقیم و معناداری بر 
سرمایه گذاری و تجارت و رشــد اقتصادی داشته و خواهد داشت، ادامه 
داد: اتفاقات اخیر در تجارت که می تواند یک فعالیت کوتاه مدت باشد اثر 
می گذارد و به طور مشخص محدود کردن اینترنت، فیلتر شدن برخی از 
پلت فرم های در یک ماه گذشته هم بر روی کاهش تولید و هم بر کاهش 

تقاضای موثر و هم تجارت اثرگذار بوده است. 
سالح ورزی افزود: یکی از تأثیرات اقتصادی محدود کردن اینترنت از 
لحاظ اعتباری بر روی تجارت ایران اثر گذاشته به طوری که با توجه به فیلتر 
و محدود شدن اینترنت تماس های تجاری که از طریق پلت فرم های پیام 

رسان بین تجاری ایرانی و خارجی انجام می شد، قطع شدند. 
وی با اشاره به تبعات تدوام این شرایط در بخش تجارت و اقتصاد کشور 
تاکید کرد: تجربه آفریقای جنوبی نشان می دهد که با تدوام ناآرامی ها از 
سال ۲00۹ تا به امروز اقتصاد این کشور به شدت تحت تأثیر این شرایط 
قرار گرفته و منجر به کاهش ســرمایه گذاری، کاهش رشــد اقتصادی، 
افزایش بیکاری شده و این وضعیت نتیجه تداوم ناآرامی ها در اقتصاد است.
سالح ورزی ادامه داد: اینکه فکر کنیم قطع شدن اینترنت و فیلتر طیف 
وسیعی از سایت ها، برنامه ها و پلت فرم های فقط به محدود شدن کسب 

و کارهای کوچک می شود، ساده انگارانه است و نه تنها کسب و کارهای 
کوچک، آنالین شاپ ها و کســب و کارهای مبتنی بر اینستاگرام دچار 
مشکل شده اند و افرادی که جمعیت آنها هم کم نیست، کار خود را از دست 
داده اند. بلکه خطوط تولید از خط تولید لبنیات و دارو گرفته تا تولید فوالد 
و نساجی در این شرایط دچار مشکل شــده اند چراکه خطوط تولید هم 
مبتنی بر اینترنت، هوش مصنوعی، تکنولوژی  های IT و ITC هستند و 
همچنین خارج از کارخانه هم موضوعاتی مانند لجستیک، ثبت سفارش، 
بازاریابی و برنامه های مالی و ارزی بر پایه اینترنت هستند و با این شرایط 
شاهد کاهش فروش، کاهش سود و به دنبال آن اثرگذاری این روند بر روی 

اشتغال خواهیم بود. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خبر داد:

لغو برخی سفرهای تجاری به ایران در یک ماه گذشته

گفت وگو

ایلنا- رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی خاطر نشان کرد: بعد از آزادسازی 
نرخ آرد نانوایان فانتزی بخشی از مردم که نیازشان را با این نوع نان ها تامین 
می کردندخریدار نان سنتی شدند و مصرف این نان ۳0 درصد افزایش پیدا 
کرد. عالوه بر این با افزایش نرخ ماکارونی و ســایر غالت و مقایسه قیمت 
 این اقالم با نان، مردم به این نتیجه رسیدند که بهتر است نان را جایگزین 

غالت کند.
محمد سلیمانی با بیان اینکه طرح دستگاه های هوشمند کردن نانوایی ها 
نتوانســت رضایت نانوایان را جلب کند، گفت: نانوایان از نحوه پشتیبانی 

دستگاه ها از سوی بانک عامل ) بانک سپه( راضی نیستند چراکه مجری طرح 
نمی توانند پاسخگوی تامین رول کاغذ این دستگاه برای واحدهای نانوایی 

باشند و حداقل یک هفته برای تامین رول نانوایان معطل می شوند.
این فعال صنفی با بیان اینکه هزینه نانوایان در سال جاری بیش از ۲00 
درصد افزایش پیدا کرد، خاطر نشان کرد: هزینه کارگری، مواد اولیه روغن، 
افزودنی ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد و نانوایان برای تامین این هزینه ها 
مجبور شــدند از جیب خرج کنند چراکه نرخ نان ها متناسب با هزینه ها 

تغییر نکرد.

مردم نان را جایگزین غالت کردند
خبر


