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افزایش۴۷درصدیتسهیالتپرداختیبانکها
تسهیالت پرداختی بانک ها طی هفت ماهه امسال ۲۳۳۱۲ هزار میلیارد ریال 
اســت که در مقایسه با مدت مشابه پارســال ۴۷.۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده اســت؛ از کل تسهیالت 
پرداختی ۷۴۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳۲ درصد به اشخاص حـقیقی و مبلغ 
۱۵۸۴۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد به اشــخاص حقوقی تعلق گرفته 
است.همچنین تســهیالت پرداختی بانک ها طی هفت ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغ 
۱۵۸۳۵ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تســهیالت پرداختی به اشخاص 
حقیقی ۴۸۱۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۰.۴ درصد و به اشخاص حقوقی مبلغ 
۱۱۰۱۹ هزار میلیارد ریال معادل ۶۹.۶ درصد اســت.گفتنی اســت؛ تسهیالت 
پرداختی به اشــخاص حقیقی در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته معادل ۲۶۵۲ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵ درصد افزایش داشته 
اســت.همچنین تسهیالت پرداختی خرد شــبکه بانکی به اشخاص حقیقی در 
هفت ماهه ســال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۷۲۲ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل مبلغ ۱۸۴۰ هزار میلیارد ریال )معادل ۴۷.۴ درصد( افزایش 
داشته است.با توجه به بررسی انجام شده مشخص شد تسهیالت پرداخت شده 
کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان )خرد( به اشــخاص حقیقی طی هفت ماهه ســال 
۱۴۰۱ مبلغ ۵۷۲۲ هزار میلیارد ریال و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مبلغ ۱۷۴۶ 
هزار میلیارد ریال اســت. چنانچه روزهای کاری هر ماه به ۲۲ روز تقسیم شود 
به طور متوسط روزانه ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیالت به افراد حقیقی پرداخت 

شده است.
 

تصویبافزایشسرمایهبیمهسرمد
افزایش ســرمایه ۱۹۶۱ میلیارد ریالی بیمه ســرمد به تصویب سهامداران 
رســید.مجمع عمومی فوق العاده بیمه سرمد با حضور ۷۸.۳۸ درصد سهامداران 
تشــکیل شد.به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی فوق العاده این 
شرکت برای تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه با حضور بیش از ۷۸.۳۸ درصد 
از صاحبان ســهام، ســاعت ۱۴روز ۱۴آذر ۱۴۰۱برگزار شد.در این مجمع که 
به ریاســت امیرمهدی امینیان برگزار شــد، با توجه به مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، افزایش ســرمایه شرکت 
از مبلــغ ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۶.۷۶۱.۵۵۳.۰۶۲.۰۰۰ ریال، از محل 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، به تصویب اکثریت ســهامداران حاضر رســید.
افزایــش ســرمایه ۱.۹۶۱.۵۵۳.۰۶۲.۰۰۰ ریالی بیمه ســرمد با هدف اصالح 
ساختار مالی شرکت به تایید سهامداران رسید تا بیمه سرمد سرمایه خود را به 
۶.۷۶۱.۵۵۳.۰۶۲.۰۰۰ ریال افزایش دهد.همچنین با تصویب سهامداران مقرر 
شــد بیمه سرمد، مقدمات و تشــریفات افزایش سرمایه را از محل آورده نقدی 
ســهامداران، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ در دستور کار خود 

قرار دهد.

صعودقیمتنفتباآغازتحریمهایروسیه
قیمت نفت روز سه شنبه در پی فعال شدن مکانیزم سقف قیمت گروه هفت 
و تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روســیه از طریق دریا، افزایش یافت.به 
گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۶۶ سنت افزایش، به ۸۳ دالر و ۳۴ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۰ 
ســنت افزایش، به ۷۷ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت نفت، 
شب گذشته پس از این که آمار بخش خدمات آمریکا که نگرانی ها نسبت به ادامه 
تحکیم سیاست پولی از سوی فدرال رزرو را برانگیخت، بیش از سه درصد سقوط 
کرده بود.سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه، در راستای تالش غرب برای 
محدود کردن توانایی مســکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین فعال شده اما 
روسیه اعالم کرده است که از این مکانیزم، تبعیت نخواهد کرد حتی اگر مجبور 
شــود تولیدش را کاهش دهد.ســقف قیمت که از سوی کشورهای گروه هفت، 
اســترالیا و اتحادیه اروپا اجرا می شود، عالوه بر تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات 
نفت روسیه از طریق دریا است. آمریکا، کانادا، ژاپن و انگلیس هم تدابیر مشابهی 
را اعالم کرده اند. کشــورهای گروه هفت و استرالیا هفته گذشته با تعیین سقف 
قیمت ۶۰ دالر در هر بشــکه برای نفت روسیه که از طریق دریا صادر می شود، 
موافقت کردند.ژاپن از روز دوشنبه سقف قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت 
روســیه را به اجرا گذاشت اما نفت خامی که از پروژه ساخالین ۲ وارد می شود را 
از این مکانیزم مســتثنی کرد.  دولت ژاپن در بیانیه ای اعالم کرد تصمیم برای 
معاف شدن نفت خام پروژه ساخالین ۲ روسیه که شرکت های انرژی ژاپنی پس 
از خروج شرکت شل، همچنان  سهم شان را در آن حفظ کردند، بر اساس امنیت 
انرژی ژاپن گرفته شد. اقدامات بیشتر علیه صادرات فرآورده های نفتی روسیه که 
قرار اســت از پنجم فوریه ســال ۲۰۲۳ آغاز شود، در زمان دیگری اعالم خواهد 
شد.قیمت گرید نفتی اسپو روسیه که از بندرخاور دور کازمینو صادر می شود، روز 
دوشنبه در بازارهای آسیایی حدود ۷۹ دالر در هر بشکه فروخته شد که تقریبا 
یک سوم باالتر از سقف قیمت تعیین شده برای نفت روسیه از سوی گروه هفت 
و اتحادیه اروپا بود.روســیه ســاالنه ۶۵ میلیون تن گرید نفتی اسپو را از طریق 
خط لوله سیبری شــرقی-اقیانوس آرام صادر می کند که شامل ۳۵ میلیون تن 
صادرات نفت از طریق بندر کازمینو اســت.در این بین، اوپک و متحدانش که به 
اوپک پالس معروف هســتند، در جلسه روز یکشنبه وزیران این گروه، سیاست 
تولید را تغییر ندادند و برنامه اکتبر را دنبال می کنند که بر اساس آن، هدف تولید 
گروهی به میزان دو میلیون بشــکه در روز از نوامبر تا پایان ســال ۲۰۲۳ پایین 

برده شده است.

مصرف۵۳۰میلیونمترمکعبگاز
دربخشخانگی-تجاری

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران گفت: مصرف گاز بخش خانگی - 
تجاری از مرز ۵۳۰ میلیون مترمکعب در روز گذشت.به گزارش ایسنا، محمدرضا 
جوالیی با بیان اینکه مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری روز دوشــنبه 
هفته جاری نســبت به روز قبلی )یکشنبه، ۱۳ آذرماه(  ۶ درصد افزایش یافت، 
اظهار کرد: بر همین اساس، مصرف بخش خانگی و تجاری روز یکشنبه با کاهش 
دمایــی بین ۵ تا ۸ درجه به ۵۳۰ میلیون مترمکعب در روز رســید.وی با بیان 
اینکه حدود ۶۴ درصد تولید گاز کشور به بخش خانگی و تجاری تخصیص یافته 
است، افزود: با وجود آنکه از روز یکشنبه تاکنون، حدود ۶ درصد افزایش مصرف 
را شــاهد بوده ایم، اما در تمام بخش ها، گازرسانی مطلوب انجام شده است.طبق 
اعالم وزارت نفت، مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: هم اکنون 
با ورود ســامانه برودتی به کشــور و کاهش دما و به تبع آن، افزایش مصرف در 
بخش خانگی و تجاری، محدودیت هایی در بخش های مختلف اعمال شده که بر 
اساس هماهنگی های انجام شــده، صنایع عمده برنامه های تعمیراتی خود را در 
پیک مصرف و در زمان اعمال محدودیت انجام دهند.جوالیی از مردم خواست با 
مدیریت مصرف به ویژه در بخش خانگی و با توجه به روزهای سردی که در پیش 
داریم شرکت ملی گاز ایران را یاری رسانند تا این شرکت بتواند در زمستان پیش 

رو، روزهای گرمی را برای مردم به ارمغان آورد.

۸۸درصدازظرفیتسدزایندهرودخالیست
براســاس اعالم شرکت آب منطقه ای اصفهان، ذخیره سد زاینده رود تا نیمه 
آذرماه به ۱۵۲ میلیون مترمکعب رســید.به گزارش خبرنگار مهر، ذخیره ســد 
مخزنی زاینده رود اصفهان روز سه شــنبه پانزدهــم آذر ماه به ۱۵۲ میلیون متر 
مکعب رسید. هم اکنون میزان آب ورودی به این سد ۱۱.۱ متر مکعب بر ثانیه و 
خروجی از آن ۱۱.۷ مترمکعب بر ثانیه است.همچنان ۸۸ درصد از ظرفیت سد 
زاینده رود خالی بوده و پرشــدگی آن ۱۲ درصد است.بر اساس آمار هواشناسی 
اســتان چهارمحال و بختیاری، میانگین بارشــی در کوهرنگ سرچشمه اصلی 
حوضه آبریز زاینده رود از ابتدای ســال آبــی )مهرماه ۱۴۰۱( تا پانزدهم آذر ماه 
۲۹۵ میلیمتر بوده اســت.این درحالی است که میانگین بارشی کوهرنگ، سال 
آبی گذشته در چنین روزی ۱۳۳ میلیمتر بود و در بلند مدت مشابه سرچشمه 
اصلــی حوضه زاینده رود به طور میانگین ۲۷۷ میلیمتر بارش دریافت می کرده 
است.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان پیشتر اعالم 
کرده که بارش های مؤثر بر منابع آبی استان و حوضه آبریز زاینده رود از نیمه دوم 
آذر ماه آغاز خواهد شــد.نوید حاجی بابایی افزود: براساس پیش بینی بلندمدت، 
وضعیت بارش ها در منابع آبی استان از نیمه دوم آذر ماه تا پایان زمستان بهبود 
خواهد داشــت که تا حد زیادی از تنش آبی امسال استان می کاهد.به گفته وی 
بارش های آذر و ماه های فصل زمستان در نواحی غرب و جنوب و سرچشمه های 

آبی حوضه زاینده رود متمایل به باالی نرمال )طبیعی( منطقه است.

بانک و بیمه

اخبار انرژی

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین بررســی 
شــاخص مدیران خرید)شــامخ( از افت ۲.۸ 
واحدی این شــاخص در آبان مــاه خبر داده 
است.به گزارش ایســنا، گزارش شامخ آبان ماه 
شامل دوره سی وهشتم طرح شاخص مدیران 
خریــد )PMI( کل اقتصــاد و گــزارش دوره 
پنجاهم طرح شــاخص مدیــران خرید بخش 
صنعت توســط مرکز پژوهش های اتاق ایران 
و بــا اتکا به نظرســنجی از فعاالن و بنگاه های 
اقتصادی منتشر شد.بر اساس آخرین گزارش 
مرکز پژوهش های اتاق ایران، شاخص مدیران 
خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل اقتصاد 
در آبان ماه به رقم ۴۷.۳۹ واحد رسیده که ۲.۸ 
واحد کمتر از شامخ مهرماه است. با این میزان 
افت، شاخص آبان ماه به کمتر از ۵۰ واحد نزول 
کرده و در واقــع از کاهش میزان فعالیت های 
کســب وکارها و افزایش رکود دارد.  در این ماه 
به جز مؤلفه ســرعت انجام و تحویل سفارش و 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر 
مؤلفه هــای اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شــده اند.
طبق این گزارش، شاخص میزان فعالیت های 
کســب وکار در آبان ماه به واسطه رکود فعالیت 
در بخش های ساختمان و خدمات و کشاورزی 
به کمتریــن میــزان ۱۵ ماه اخیــر )به غیراز 
فروردین ماه( رسیده و شاخص میزان سفارشات 
جدید مشــتریان نیز برای دومین ماه پیاپی و 
با شیب بیشتری افت کرده است.همچنین در 
آبان ماه شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات 
برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص 
میزان فروش کاالها و خدمات نیز برای دومین 
ماه پیاپی افت کرده اســت.در آبان ماه، شرایط 
بخش صنعت باوجود اثرپذیری فعالیت های این 

بخش از تحوالت اقتصاد کالن، اندکی مساعدتر 
بــوده و فعالیت های صنعتی با رشــد بســیار 
انــدک روبرو بوده اند؛ هرچند در این بخش نیز 
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده برای 
چهارمین ماه پیاپی کاهشــی بوده و هم زمان 
شــاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز 
برای دومین ماه پیاپی کاهشی و البته با شدتی 

کمتر، افت کرده است. 
ضمن اینکــه در آبان ماه، شــاخص میزان 
فــروش محصــوالت بخش صنعــت نیز برای 
پنجمین مــاه پیاپی همچنان زیــر ۵۰ ثبت 
شده؛ اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری 
کاهشی است.طبق نظرســنجی انجام شده از 

بنگاه های اقتصادی کشــور، شــاخص مدیران 
خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل اقتصاد 
ایران در آبان ماه ۴۷.۳۹ محاســبه شده است 
و در مقایســه با مــاه قبل کاهــش در میزان 
فعالیت هــای کســب وکارها و رکود را نشــان 
می دهد. در این ماه به جز مؤلفه ســرعت انجام 
و تحویل ســفارش و موجودی مــواد اولیه یا 
لوازم خریداری شــده ســایر مؤلفه های اصلی 
کمتر از ۵۰ بوده اند.شاخص میزان فعالیت های 
کسب وکار در آبان ماه )۴۶.۲۴( کاهش داشته 
و از شــهریورماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان ۱۵ 
ماه اخیر )به غیراز فروردین ماه( رســیده است. 
کاهش میزان فعالیت ها ناشی از رکود در بخش 

ساختمان و خدمات و کشــاورزی بوده است.
شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان در 
آبان مــاه )۴۳.۹۱( برای دومین ماه پیاپی و با 

شیب بیشتری کاهش داشته است.
 این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته 
اما بیشــترین کاهش را در بخــش خدمات و 
کشــاورزی ثبت کرده است.شــاخص میزان 
اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی در آبان 
)۴۸.۸۸( کاهش داشــته و به کمترین میزان 
۸ ماه اخیر از فروردین ماه رســیده اســت. این 
کاهش بیشتر در بخش خدمات و کشاورزی و 
ســاختمان بوده استشاخص قیمت خرید مواد 
اولیه و لوازم موردنیاز )۷۸.۴۹( با شیب بیشتری 

نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به باالترین 
مقدار ۵ ماهه خود از خردادماه رســیده است 
و بیشترین افزایش شاخص در بخش خدمات 
و کشــاورزی بوده است. این در حالی است که 
شــاخص قیمت فروش محصوالت )۵۵.۴۷( با 
شیب کمتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته 
اســت. بر اســاس گزارش مرکز آمــار ایران از 
شاخص قیمت مصرف کننده در آبان نرخ تورم 
نقطه ای آبان ماه ۱۴۰۱ در مقایســه با ماه قبل 
۰.۵ واحد درصد کاهش یافته اســت. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیــات« با کاهش ۳ واحــد درصدی به 
۶۷.۷ درصد و گــروه »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایش ۰.۸ واحد درصدی به ۳۶.۹ 
درصد رسیده است.شاخص میزان صادرات کاال 
یا خدمات در آبان ماه )۴۵.۶۹( همچنان برای 
پنجمین ماه پیاپی کاهشــی است و در آبان با 
شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته 
است.شــاخص میزان فروش کاالها یا خدمات 
در آبان ماه )۴۸.۲۱( برای دومین ماه پیاپی در 
رکود بوده اما شدت کاهش کمتری را نسبت به 
ماه قبل ثبت کرده است. این شاخص در بخش 
خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه 
بوده اما فعاالن بخش ساختمان افزایش فروش 

را به ثبت رسانده اند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت 
اقتصادی در ماه آینده )۵۲.۶۲( در مقایســه با 
ماه قبل با شدت بسیار کمتری افزایش داشته 
است. علی رغم انتظارات خوش بینانه به بهبود 
فعالیت ها در بخش صنعت، فعاالن اقتصادی در 
بخش ساختمان، انتظار کاهش شدید فعالیت ها 

را در آذرماه دارند.

جدیدترینبررسیشامخنشانداد

رکود بخش های ساختمان و خدمات در آبان ماه

در پی افزایش جوجه ریزی و سقوط قیمت 
مرغ در بازار، اتحادیه مرغداران از مردم خواست 
با ذخیره ســازی مرغ در منازل، به تنظیم بازار 

کمک کنند.
برای این که مرغ سرسام آور گران نشود، مرغ 
ذخیره کنید؛ این درخواســت عجیب اتحادیه 
مرغــداران از مردم اســت.این اتحادیه مدعی 
است که ذخیره سازی خانگی مرغ توسط مردم 
موجب می شود قیمت مرغ در ماه آینده افزایش 
سرسام آور نداشته باشد.بر همین اساس، در پی 
افزایش جوجه ریزی و ســقوط قیمت مرغ در 
بــازار، اتحادیه مرغداران از مردم خواســت با 
ذخیره ســازی مرغ در منازل، بــه تنظیم بازار 
کمک کننــد.در حال حاضر دولت نرخ مصوب 
مــرغ را ۶۳ هزار تومان تعییــن و ابالغ کرده 
است؛ این در حالی است که بازار مرغ همانند با 
بسیاری از کاالهای اساسی که مشمول قیمت 
دســتوری می شــوند، از نرخ مصوب ۶۳ هزار 

تومــان تبعیت نکرد و پــس از آن برای مدت 
کوتاهی افزایش یافت و ســپس در روند نزولی 
کاهش قرار گرفت.آن طور که مهدی یوســف 
خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفته، هم. 

اکنون هــر کیلومرغ گرم ۱۰ تــا ۱۳ هزار 
تومان کمتــر از نرخ مصوب عرضه می شــود. 
قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۳۵ هزار تومان 
و مرغ گرم ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان است.او قیمت 
کنونی هرکیلو ران مرغ ۵۰ هزار تومان، سینه 
با کتف ۱۰۰ هزار تومان و فیله مرغ ۱۱۰ هزار 
تومان اعالم کرده است.یوسف خانی، علت افت 
قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب را کاهش تقاضا 
عنــوان کرده و افزوده اســت: به دلیل کاهش 
تقاضا، عرضه مرغ گرم نســبت به تقاضا بیشتر 
شده است.یوسف خانی درباره عرضه و تقاضای 
مرغ منجمد در بازار نیز تصریح کرده؛ با افزایش 
قیمــت هر کیلوگرم مرغ منجمــد از ۴۵ هزار 
تومان به ۵۵ هزار تومان و رســیدن قیمت آن 

به قیمت مرغ گرم، تقاضا برای مرغ منجمد در 
بازار صفر شده اســت. صفر شدن تقاضا برای 
مــرغ منجمد منجر به توقف عرضه آن شــده 
است.پیش از این، مدیرعامل اتحادیه مرغداران  
گوشــتی نیز اعالم کرده بود کــه بنابر آمار در 
آبان بیــش از ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی 
صورت گرفته که این میزان مازاد بر نیاز کشور 
است.به گفته او، بی برنامگی تولید مرغ کشور 
از اراده تولیدکنندگان خارج است و به صورت 
اجباری انجام می شود که با تشدید مازاد ناشی 
از جوجه.ریــزی آذر این  نگرانی وجود دارد که 
عمال پشــتیبانی امور دام و وزارت جهاد نتواند 
اقدامی برای جلوگیری از زیان مرغداران انجام 

دهد.
اســدالّل نژاد عنوان کرده بــود: عرضه مرغ 
منجمد سیاست تنظیم بازاری است، لذا عرضه 
مرغ منجمد زمانی باید صورت گیرد که قیمت 
از نرخ مصوب باالتر اســت. در شرایط کنونی 

کــه قیمت مــرغ ۸ تا ۱۰ هــزار تومان کمتر 
از نــرخ مصوب اســت، نیازی بــه توزیع مرغ 
منجمد نیســت.به گفته او، مرغ های منجمد 
وارداتی که تا ۲ ماه پیش وارد می شدند، تاریخ 
مصرف برخی از آنها پایان یافته است. سازمان 
دامپزشــکی را در نظر گرفتــن پروتکل های 
بهداشــتی اعتبار برخی را تمدید کرده است، 
امــا در مجموع مرغداران مقصــر بی برنامگی 
در واردات مــرغ منجمد نیســتند.به گزارش 

خبرگزاری خبرآنالین، نرخ نامه جدید سازمان 
میادیــن میوه و تره بار نشــان می دهد قیمت 
مرغ کامل بســته بندی در میادین به ۴۹هزار 
و ۸۰۰تومان رســیده که ۱۳هزار و ۲۰۰تومان 

ارزان تر از نرخ مصوب این کاالست.
قیمت مرغ قطعه بندی هــم در هفته های 
گذشته کاهشی بوده و مقایسه قیمت ها از افت 
۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی قطعات مختلف مرغ در 

میادین حکایت دارد.

محدودیت هــای اینترنتی حاال تاثیــرات بیرونی خود 
را حتــی در تجارت ایران با مهمتریــن بازارهای صادراتی 
نشــان می دهد به طوری که حمید حسینی از قطع روابط 
تاجران داخلی و خارجی در عراق و افغانستان و سوریه خبر 
داده است.بر اســاس گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران؛ در ۱۰ روز نخست قطعی اینترنت در کشور، 
حدود ۸۹ درصد ارتباطات شــرکت های ایرانی با مشتریان 
خارجی آنها قطع شده است و این روند متاسفانه همچنان 
ادامه دارد. به گزارش خبرآنالین، بر اســاس آنچه که »نت 
بالکــس« به عنوان ســازمان غیردولتی ناظــر بر اینترنت 
برآورد کرده این خســارت ساعتی حدود ۱.۵ میلیون دالر 
معادل حدود ۵۲ میلیارد تومان و چیزی نزدیک به ۱۲۶۰ 
میلیارد تومان در روز است.این مساله موجب از دست رفتن 
بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش محسوس اعتماد تجار 

خارجی نسبت به بخش خصوصی تجارت ایران است.برای 
نمونه محدودیت اینترنتی سبب شده تا روابط تجاری ایران 
و عراق به عنوان یکی از بازارهای مهم صادراتی دستخوش 
مشکالت فراوانی شــود. جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق 
مشــترک ایران و عراق نیز رســما اعالم کرده است: در ۷ 
ماهه ســال جاری در زمینه صادرات کاال به عراق به لحاظ 
وزنی به میزان قابل توجهی با افت مواجه بودیم.سید حمید 
حســینی، فعال بخش خصوصی دربــاره تاثیرات و تبعات 
محدودیت هــای اینترنتی ایران بر روابط تجاری با ســایر 
کشورها گفت: بسیاری از ارتباطات بخش خصوصی کشور 
از طریــق اینترنت و فضای مجــازی صورت می گیرد برای 
نمونه حداقل همه امور زندگی شــهروندان عراق از طریق 
فیس بوک یــا واتس اپ انجام می شــود و اصال تلفن ثابت 
ندارنــد؛ بنابراین همه ارتباطــات و روابط، رد و بدل کردن 

مدارک، اسناد و ... از طریق اقتصاد دیجیتال انجام می شود.
وی تصریح کرد: در ســالی که قــرار بود از دانش بنیان ها و 
افزایش تولید حمایت شــود؛ اقتصــاد دیجیتال را مختل 
کرده انــد و به اصطالح دلخوشــیم که اینترنــت داریم در 
حالی که باید توجه داشــت عراقی ها اصال اهل استفاده از 
ای میــل در مراودات خود نیســتند و بدین صورت تجارت 
خارجی با عراق دچار مشکالت جدی شده است.عضو هیات 
مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: البته 
شاید برخی کشورهای دیگر در مراودات تجاری از ای میل 
اســتفاده می کنند اما در مورد عراق، سوریه، افغانستان و ... 
چنین امکانی وجود ندارد و کمتر اهل اســتفاده از ای میل 
هســتند.وی تاکید کرد: لذا در مراوده با این کشــورها به 
شــبکه های اجتماعی متکی بودیم و محدودیت ها و قطع 
شدن شبکه های اجتماعی باعث شــده ارتباطات ما با این 

کشورها به شدت لطمه بخورد و بازار بعضی از اقالم صادراتی 
را در عراق، ســوریه و برخی کشــورهای همسایه از دست 
بدهیم.حسینی درباره حرکت ایران به سمت جزیره شدن 
در بحث ارتباطات جهانی و تجارت خارجی و آســیب های 
ناشی از این مساله؛ خطاب به دولتمردان و مسووالن توصیه 
کرد: دولت باید بتواند به مردم امید دهد و بتواند افق گشایی 
کند؛ دولت باید اعتماد کاهش یافته در میان مردم را ترمیم 
کند و چشــم اندازی نشان دهد تا جامعه با امید به زندگی 
ادامــه دهد زیرا هنگامی که امید را از جامعه ای می گیریم ؛ 
آن جامعه هیچ تالش و کوششی نمی کند. وی تاکید کرد: 
متاسفانه جریانات اخیر به شدت سرمایه اجتماعی را کاهش 
داده و از اعتماد مردم به دولت و مجموعه حاکمیت کاسته 
است و دولت در این برهه باید به زحمت کار شاّق و سختی 

را انجام دهد که بتواند دوباره اعتمادسازی را انجام دهد.

درخواستعجیباتحادیهمرغداران:

مردممرغذخیرهکنندتاگراننشود!

محدودیتاینترنتچگونهبهتجارتخارجیایرانآسیبزد؟

محدودیتفضایمجازی،عاملکاهشصادراتبهعراق

معــاون امور تعاون وزیر کار از صادرات حدود ۸۰۰ 
میلیون دالری بخش تعاون در نیمه نخســت ســال 
۱۴۰۱ خبر داد.به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مســکنی با 
بیان اینکه ارتقای صادرات تعاونی ها مســتلزم همت و 
تالش مدیران بخش مردمی تعاون اســت، اظهار کرد: 
در دولت ســیزدهم از ۳۱۰ تعاونی برای شــرکت در 
نمایشــگاه های بین المللی داخلــی و خارجی با هدف 
توســعه بازار تعاونی ها حمایت شده است.معاون امور 
تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه صادرات 
و گسترش بازارهای جهانی تعاونی ها را رویکرد اصلی 
دولت ســیزدهم عنوان کرد و گفت: در نیمه نخست 
ســال ۱۴۰۱ در بخش تعاون حدود ۸۰۰ میلیون دالر 
صادرات داشــتیم و ۵ کشــور اول هدف صادراتی نیز 
با محوریت کشــورهای عراق، افغانســتان، پاکستان، 

ترکیه و روســیه به ثبت رسیده است.مسکنی تصریح 
کرد: بیشترین سهم گروه های شغلی صادراتی متعلق 
به بخش های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، 
فرش دســتباف، مواد معدنی و صنایــع معدنی بوده 
اســت.وی با بیان اینکه در کشــور بالغ بر یکصد هزار 
تعاونی فعال اســت، افزود: توسعه صادرات محصوالت 
تولیدی بخش تعاون ایران به طور ویژه دنبال می شود.
معــاون امور تعاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
از اســتان های خوزستان، فارس، خراسان رضوی، البرز 
و گلســتان به عنــوان فعال ترین اســتان ها در حوزه 
صادرات بخش تعاون در کشــور نام برد.وی مهم ترین 
عامل توســعه صادرات بخش تعاون را همت و تالش 
مدیران بخش مردمی تعاون دانست و تأکید کرد: وجود 
اتحادیه های متنوع و وســیع تعاونی در سراسر کشور 

بستری مناسب برای تکمیل زنجیره صادراتی است.

مشــاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی خاطر 
نشــان کرد: افزایش قیمت  سایر اقالم خوراکی مانند 
گوشــت، مرغ و برنج باعث می شــود که مردم سبد 
غذایی خود را تغییر بدهنــد و ماکارونی را جایگزین 
کنند؛ به نظر می رسد از اواخر مهر و اواسط آبان میزان 

مصرف افزایش پیدا  کرده باشد.
رسول مژده شفق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با اشاره به تاثیرات اصالح نظام یارانه ای بر عرضه 
و تقاضــا ماکارونی، گفت: روند تولیــد و تقاضا برای 
ماکارونی بعد از آزادسازی نرخ آرد کاهش پیدا کرد اما 
از آنجایی که قیمت این محصول حدود ۳ برابر افزایش 
پیدا کرد به همان نســبت مصرف کنندگان خرید را 

مدیریت کردند.
وی با بیان اینکه شایعه افزایش نرخ ماکارونی پیش 
از اعمال آن از ســوی تولیدکنندگان در جامعه مطرح 

شــده بود، تصریح کرد: مردم برای کنترل نگرانی های 
خود اقدام به انبار کردن ماکارونی کردند و از آنجایی که 
این محصول خشک است می توان مدت زمان طوالنی 
آن را دپــو کرد از این رو بخــش قابل توجهی از مردم 
حداقــل برای مدت ۵ تا ۶ ماه نیازشــان را خریداری 
کردند و همین نکته باعث شــد که تقاضا در ســطح 

فروش کاهش پیدا کند.
وی افزایــش تقاضا برای مصرف ماکارونی را حدود 
۲۰ درصد دانســت و افزود: مصــرف ماکارونی به طور 
معمول در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰۰ هزار تن بوده و 
امروز به زیر ۶۰۰ هزار تن رسیده است و امیدواریم که 
شرایط بهبود پیدا کند. اما افزایش مصرف در ماه های 
پایانی نمی تواند چندان تاثیرگذار باشــد و باید منتظر 
باشیم و ببینیم که سیاست  دولت برای سال آتی چه 

خواهد شد.

افزایش۲۰درصدیمصرفماکارونیبهدلیلتغییرسبدغذاییصادرات۸۰۰میلیوندالریبخشتعاون

گزارش

با افزایش جمعیت و به طبع از آن مصرف آب ســاختمانی بیشتر شده و در 
فرآیند ساخت و ساز ساختمان ها و تولید مصالح، مقدار قابل توجهی آب مصرف 
می شــود که هیچگاه دیده نمی شــود.به گزارش خبرنگار مهر؛ در حال حاضر 
صنعت ساختمان از صنایع آب بر محسوب می شود، یکی از عوامل تأثیر گذار بر 
مصرف آب در ساختمان سازی, نوع سیستم ساختمانی است.برای بهینه سازی 
مصرف آب در ساختمان سازی الزم است سیستم ساختمانی به نحوی انتخاب 
شــود که عالوه بر تأمین خصوصیات ســازه ای مورد نظر، به لحاظ مصرف آب 
در مرحله ساخت نیز بهینه باشد. تاکنون عمده فعالیت ها برای کاهش مصرف 
آب در ســاختمان، معطوف به مرحله بهره برداری از ساختمان بوده و کمتر به 
مرحله ساخت توجه شده است.میزان استفاده از آب در ساخت وسازهای شهری 
باالست؛ برای مثال بعد از بتن ریزی باید به طور مرتب زمین غرقاب شود که به 
آب بسیاری نیاز دارد؛ از طرفی کامیون ها و تانکرهای حامل بتن آماده هم که 
به محل ساختمان می آیند، بعد از تخلیه بار، مخزن و دستگاه ها را با همین آب 

آشامیدنی می شویند. کم تر پروژه ای وجود دارد که از آب آشامیدنی در ساخت 
آن اســتفاده نشود، البته در گذشــته از آب تانکر در ساختمان سازی استفاده 
می شــد، اما اکنون تقریباً همه برج ها و ســاختمان ها با آب آشامیدنی شهری 
ساخته می شوند و این موضوع جا افتاده است.تأثیر ساخت وساز بر محیط زیست 
هم می تواند با نگاه به کل چرخه عمر ســاختمان از طراحی، اجرا، بهره برداری 
و تخریب بررســی شــود و هم با توجه به فعالیت های اجرایی در کارگاه های 
ســاختمانی. از نگاه کلی ۴۰ درصد انرژی مصرفی ساالنه کشور را ساختمان ها 

مصرف می کنند. 
همچنین صنعت ساختمان بیشترین سهم را در تولید دی اکسیدکربن دارد. 
بیشتر آلودگی بخش ســاختمان در محیط زیست ناشی از فعالیت هایی چون 
اســتخراج مواد خام، تولید مصالح ساختمانی، نقل و انتقال و اجرای ساختمان 
اســت. فعالیت کارگاه های ســاختمانی نیز به طرق مختلف به محیط زیست 
آســیب می زند. مصرف بی رویه انرژی، مصرف بی رویه آب، ایجاد و انتشار انواع 

آلودگی ها و آســیب به فضای سبز پیرامون از جمله این آسیب هاست.به گفته 
کارشناسان ارشد حوزه آب هدر رفت آب در ساختمان سازی ها اولویت مصرف 
نیســت چرا که هدر رفت آب در بخش کشــاورزی و صنعت خیلی بیشتر از 
ساختمان سازی ها و مصرف آب از سوی خانوارها بوده است. به طور مثال آب 
اســتخر خانه ها؛ چاه های خانگی همه از آب شــرب استفاده می کنند هر وقت 
توانستند هدر رفت این تو مصرف خانگی را بگیرند می تواند در خانه سازی هم 
با بهینه ســازی آب را کمتر مصرف کرد.در کالنشهری مثل تهران نمی توان از 
تانکر آب یا آب فاضالب اســتفاده کرد از نظر ایده ای این خوب است اما از نظر 
عملی غیرقابل اجرا بوده و در اجرای آن قطعاً با مشــکل رو به رو خواهیم شد 
چرا که کنترل ساخت و سازها و هم همچنین برخی کوچه های باریک نمی توان 
از تانکر یا آب فاضالب اســتفاده کرد.باید راهکارهای عملی برای جلوگیری از 
هدررفت آب در نظر گرفته شــود البته مســئله آب به قدری وسیع است که 

ساخت و ساز قطره ای از مشکالت و بحران های آبی است.

ردپایهدررفتآبدرصنعتساختمانسازی


