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چین به توتال پیوست؛
 رقابت در مناقصه توسعه بزرگترین میدان نفتی ایران

مدیرعام��ل ش��رکت ملی نف��ت در آس��تانه برگ��زاری مناقصه 
بین المللی میدان نفتی آزادگان، از آمادگی شرکت »ساینوپک« ط�اي س�یاه

چین برای حضور در این مناقصه استقبال کرد.
به گزارش ایرنا، ایران همزمان با توس��عه تعامل با شرکت های صاحب نام اروپایی، 
تمای��ل دارد همکاری خود را با ش��رکت های چینی که ب��ه دوران تحریم باز می گردد 
حف��ظ کن��د. وزیر نفت پی��ش از این تاکید کرده بود ایران دوس��تان خ��ود در زمان 

سختی ها و تحریم را فراموش نمی کند و روابط با چین، راهبردی است.
ش��رکت های چینی اکنون در توس��عه میدان های نفتی آزادگان شمالی، یادآوران 
و... هم��کاری دارند و ایران اعالم کرده اس��ت تمایل دارد این همکاری را در توس��عه 

مرحله های دوم این میدان ها ادامه دهد، البته به شرط برنده شدن در مناقصه ها.
بر این اساس، شرکت ملی نفت بتازگی با برگزاری جلسه ای با نمایندگان شرکت 
ساینوپک چین به بررسی چارچوب همکاری ها در آینده پرداخت. مدیران شرکت ملی 
نفت ایران و ش��رکت س��اینوپک چین در این نشست مشترک، زمینه های همکاری را 

بررسی و بر تداوم روند همکاری های دوجانبه تاکید کردند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این نشست به سابقه همکاری سازنده 2 طرف اشاره 

و نسبت به همکاری  های مشترک در طرح  های جدید نفتی ایران ابراز امیدواری کرد.
علی کاردر گفت: اولویت ش��رکت ملی نفت امضای قرارداد در چارچوب مدل جدید 
قراردادهای نفتی است. افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی و بکارگیری و انتقال دانش 
فنی به روز از اولویت های ش��رکت ملی نفت ایران در توسعه میدان های مشترک است و 
انعقاد قراردادها در چارچوب مدل جدید قراردادی جدید در 20 س��ال زمینه آش��نایی 

شرکت های ایرانی با فناوری همراه سرمایه گذار خارجی را به خوبی فراهم می کند.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران اعام کرد
راه اندازی مجتمع عظیم بنزین سازی ایران

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اشاره 
به راه اندازی واحد نفتای پاالیش��گاه بندرعباس، گفت: ش��مارش پت�����رول

معکوس بهره برداری از واحد بنزین س��ازی این پاالیشگاه با هدف 
افزایش تولید روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین یورو۴ آغاز شد.

حمید ش��ریف رازی در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت س��اخت و تکمیل 
مجتمع بنزین س��ازی پاالیش��گاه نفت بندرعباس به عنوان بزرگترین واحد در دست 
ساخت بنزین س��ازی در بین پاالیشگاه های نفت کشور، گفت: هم اکنون پیشرفت این 
طرح به بیش از ۹0 درصد رس��یده و واحد تصفیه نفتای س��نگین این پروژه بهمن ماه 
امس��ال در مدار بهره برداری قرار گرفت. وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می ش��ود تا 
پایان اس��فندماه امسال واحدهای یوتیلیتی و مخازن ذخیره سازی این طرح راه اندازی 
شود، تصریح کرد: براس��اس برنامه زمان بندی تا اواسط سال آینده واحد بنزین سازی 

)ایزومریزاسیون( این مجتمع بنزین سازی به بهره برداری خواهد رسید.
وی ب��ا بی��ان اینکه در مجموع این طرح عظیم افزای��ش و بهبود کیفیت بنزین و 
گازوئیل کشور س��ال آینده به طور کامل آماده بهره برداری و افتتاح خواهد بود، بیان 
کرد: با بهره برداری از این پروژه ظرفیت تولید بنزین یورو چهار کشور روزانه حدود ۴ 

تا ۴.۵ میلیون لیتر افزایش می یابد.
ش��ریف رازی با یادآوری اینکه عالوه بر افزایش ظرفیت تولید، کیفیت کل بنزین 
تولیدی پاالیش��گاه نفت بندرعباس به استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا ارتقا می یابد، 
افزود: تولید روزانه هش��ت میلیون لیتر گازوئیل یورو چهار از دیگر اهداف س��اخت و 
بهره برداری از این طرح اس��ت. پیش از این معاون وزی��ر نفت از افزایش تولید بنزین 

یورو ۴ در کشور تا ۳۶ میلیون لیتر خبر داده بود.

هیات وزیران مصوب کرد؛
اخراج ۷ پاالیشگاه از سبد سهام عدالت

براس��اس مصوبه هفته پیش هیئت وزیران 20 درصد از س��هام 
ش��رکت های ۷ پاالیشگاه بزرگ از لیست س��هام عدالت حذف اص����ل 44

شده است.
به گزارش تس��نیم؛ در حالی که براس��اس قانون س��ال ۹۴، پایان مهلت قانونی 
آزادس��ازی سهام عدالت بود و مش��مولین می بایست شرایط خرید و فروش سهام ۶0 
ش��رکت سرمایه پذیر حاضر در پرتفوی سهام عدالت برخوردار می شدند، هیات وزیران 
در هفته گذش��ته در جلس��ه 2۷ بهمن ماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 
۳۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد سهام 

۷ شرکت پاالیشگاهی را از سبد سهام عدالت خارج کند.
براساس این گزارش شرکت هایی که 20 درصد سهام آنها از سبد سهام عدالت کسر 
ش��ده است عبارتند از ش��رکت های پاالیش نفت اصفهان، تبریز، الوان، تهران، شیراز، 
کرمانش��اه و بندرعباس که براساس این مصوبه نام آنها از فهرست  شرکت های واگذار 
ش��ده به طرح توزیع س��هام عدالت خارج شده اس��ت تا در اجرای قانون سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی به عنوان سهم 20 درصد دولت از ارزش فعالیت های پاالیش 

نفتی توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه شود.
همچنین در این مصوبه آمده است که 10 درصد از سهام شرکت پاالیش نفت تهران 
بابت سهام ترجیحی، کشف قیمت و تدریجی در بورس منظور و درصد درج شده در ردیف 
1۴ جدول بند 1 مصوبه شماره 128 ستاد مرکزی سهام عدالت به این میزان اصالح شود.

بعالوه اینکه در دوره اختصاص سهام این شرکت ها به طرح توسعه سهام عدالت، سود 
مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده، به طرح 

توزیع سهام عدالت تعلق داشته و بابت اقساط مشمولین این طرح محاسبه می شود.
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عرضه زعفران در بورس؛ به نام کشاورز به کام دالل 
عضو شورای ملی زعفران از افزایش قیمت این محصول در بازار 

خبر داد و گفت: عرضه زعفران در بورس تنها به نفع دالالن است.

علی حسینی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون بازار 
زعفران از ثباتی نسبی برخوردار است، اظهارداشت: به دلیل عرضه 
زعفران در بورس کاال، طی روزهای اخیر قیمت این محصول بین 

100 تا 200 هزارتومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است.

حس��ینی حداقل قیمت طالی س��رخ را بین چهار میلیون و 
۵00 تا چهارمیلیون و ۶00 هزارتومان و حداکثر قیمت آن را بین 
۵ میلی��ون و 800 تا ۵ میلی��ون و ۹00 هزارتومان اعالم کرد. وی 
درب��اره عرضه این محصول در ب��ورس کاال نیز توضیح داد: عرضه 

زعفران در بورس تابع ش��رایطی اس��ت؛ به عنوان مثال کشاورزانی 
که بین 2 تا ۳ کیلوگرم محصول دارند، نمی توانند آن را در بورس 
عرض��ه کنند؛ ای��ن کار فقط برای دالالن و اف��رادی که زعفران را 
خریداری و دپو می کنند، راه را هموار می کند و به نفع آنان است. 

همه مي دانيم كه حادثه خبر نمي كند، 
شايد در يكي از 800 هزار حادثه رانندگي 
ك��ه س��االنه در ايران اتفاق مي افتد ش��ما 
هم متضرر شده باشيد. اما آيا راهی برای 

جبران اين خسارات وجود دارد؟  
اگ��ر س��وار يك��ی از محص��والت ايران  
خودرو هس��تيد و ي��ا قصد خري��د يكی از 
آنها را داري��د، حتما اين مطلب را بخوانيد. 
زيرمجموع��ه  ش��ركت  امدادخودرواي��ران 
گروه صنعتی ايران  خودرو، برای اين گونه 
اتفاقات تمهيدات ويژه ای انديشيده است: 

خدمتی به نام كارت طاليي

کارت طالیی؟! چی هست؟
هدف امدادخودرو ايران اين است كه 
تنها نگرانی ش��ما، انتخاب لباس مراس��می 
باش��د ك��ه ب��دان دعوتي��د. ن��ه نگران��ی 
سرويس های دوره ای خودرويتان را داشته 
باشيد و نه دل نگران حادثه  ها و تصادفات 

پيش  بينی نشده باشيد.
به همي��ن منظور اين ش��ركت، خدمات 
جب��ران خس��ارت و فرات��ر از آن را تح��ت 
عنوان كارت طاليي و سرويس  های امدادی 
را ب��ه ص��ورت طبقه  بندي ش��ده از س��ال 
1380 ب��ه تعداد مح��دودی از خودروهاي 
توليدي ش��ركت ايران  خودرو ارائه كرد و 
پس از اس��تقبال اين خدمات كارت طاليی 
در س��طح تمامی خودروهاي توليدي ايران  

خودرو اين خدمات قابل ارائه شد.
از مه��م ترين خدم��ات كارت طاليی می  
توان به جبران خس��ارت ناش��ي از حوادث، 
سرقت كلي و جزئي، سرويس های امدادي 
و حم��ل خ��ودرو )در ص��ورت ع��دم امكان 
راه  ان��دازی در مح��ل( در تمام��ی ش��هرها 
و ج��اده  های كش��ور، راه  ان��دازي تلفني و 
مشاوره فني، ارائه س��رويس های ادواري 
و نگهداري براس��اس اس��تاندارد، تضمين 
قطعات و خدمات ارائه ش��ده در هر سطحی 
و تعوي��ض خ��ودرو در ح��وادث و س��رقت 

اشاره كرد.

کارت طالیی انواع مختلفی دارد؟
در  امدادخودرواي��ران  طالي��ی  كارت 
حال حاضر در پنج س��طح مختلف كه ش��امل 
كارت طاليی س��ال و كارت ه��ای طاليی يك 
تا چهار س��تاره اس��ت. عمده خدمات كارت 
طالي��ي ش��امل پاس��خگويي به درخواس��ت 
مش��تريان، راهنمايي و راه اندازي تلفني، 
اط��الع رس��اني، پيگي��ري امور مش��تريان،  
مش��اوه فني، انج��ام فعاليت ه��ای امدادي 
ب��ه صورت ش��بانه روزي، حم��ل و جابجايي 
خ��ودرو و انتق��ال سرنش��ينان ب��ه صورت 
و  ادواري  خدمت ه��ای  اراي��ه  و  راي��گان 

نگه��داري، تعميرات در مح��ل و خدمت در 
محل طبق تعرفه های تعيين ش��ده اس��ت. 
برخ��ي خدمات ني��ز مانند هزين��ه خواب يا 
تعوي��ض خودرو در خس��ارت كلي و... طبق 

ضوابط موجود ارايه مي شود. 

چه نیازی به سرویس دوره ای داریم؟
باور كنيد خودرو ش��ما به غير از بنزين 
ب��ه مراقبت  هايی نيز احتياج دارد. مواردی 
همچون تعويض روغن موتور، شمع موتور، 
لنت ه��ا و ده ها مورد ديگر كه پايش تمامی 
و تعوي��ض ب��ه موقع آنها ب��رای افرادی كه 
مش��غله ايشان زياد اس��ت كمی عذاب  آور 

است. 
اما نياز به نگرانی نيس��ت. كارت طاليی 
اين مش��كل ش��ما را حل كرده است. ديگر 
نگ��ران س��رويس  های دوره  ای خودرويتان 
نباش��يد. در سطوح دو س��تاره كارت طاليی 
و باالتر از آن، اين خدمات به نحو شايسته 
 ای در نمايندگی  ها و يا حتی درب منزل و يا 

محل كار شما قابل انجام است.

 تعمیرگاه در محل!!
هر جایی که من بخواهم؟ ممکنه ؟!!!

ب��ه منظور رفاه ح��ال مش��تريان؛ براي 
تعميرات��ي  خدم��ات  و  س��رويس  انج��ام 
خ��ودرو در مح��ل زندگي و ي��ا كار، خدمت 
سرويس و تعميرات س��يار درمحل، توسط 
امدادخودرواي��ران ارائ��ه م��ی  ش��ود ك��ه 
ش��امل ارائ��ه 1۶۲ ن��وع خدم��ت از جمله 
انجام سرويس  های دوره  اي، سرويس هاي 
تابس��تاني و زمس��تاني، انج��ام تعمي��رات 
مرب��وط به سيس��تم خن��ك كنن��ده، انجام 
تعميرات مربوط به سيستم سوخت  رساني، 
انج��ام تعمي��رات مرب��وط به سيس��تم برق 
و الكتروني��ك، انج��ام تعمي��رات مربوط به 
سيس��تم ترمز، انجام تعمي��رات مربوط به 
سيستم كالچ )به جز ديسك و صفحه كالچ(، 
تعويض باطري، دينام ، انژكتور ، رادياتور، 
قفل، سنس��ور روغن و.. و انجام تعميرات 

مربوط به تزئينات و...است.

 این خدمت کارت طالیی
شامل خودرو من نیز می  شود؟

اگر ش��ما س��وار بر يك��ی از محصوالت 
ايران  خودرو هس��تيد كه طول عمر وسيله 
نقليه زير 10 سال است، جواب شما بدون 
ش��ك "بلی" اس��ت. اما به اي��ن نكته توجه 
كني��د كه برخ��ی خودروهای گ��روه صنعتی 
اي��ران خ��ودرو از زمان تحويل خ��ودرو به 
مدت يك س��ال تحت پوش��ش اين خدمت 
هس��تند؛ محصوالت��ی همچ��ون گ��روه پژو 

پارس، رانا و سمند.

چرا کارت طالیی؟
ش��ايد با تمامی اي��ن توضيح��ات برای 
برخ��ی از رانن��دگان اين س��وال پيش آيد 
كه چرا بايد كارت طاليی تهيه كنم؟ خدمات 
كارت طالي��ي و س��رويس های ام��دادی چه 
مزيتی نسبت به ساير خدمات مشابه دارد. 
با توجه به وجود شركت های خدماتی ديگر 
درخصوص امداد، خدمات خودروئی، حمل 
و جبران خسارت كلی و جزيی، كارت طاليی 
چه مزيت رقابتی نسبت به آنها ايجاد كرده 

است.

برخی از مزیت های کارت طالیی
امداد باليني به مدت يك سال از جمله 
مزاي��اي كارت طاليي اس��ت. در صورتي كه 
خودرو دچار نقص فني ش��ده و شما در هر 
كج��ای ايران نياز به كمك داش��ته باش��يد 
كافيست تنها با شماره سراسری 09۶440 
تماس گرفته و در زمان تقريبی 30 دقيقه 
منتظر امدادگران ماهر امدادخودروايران 

باشيد. بدون اضطراب بدون دغدغه .
فراگيری و در دس��ترس بودن از ديگر 
ويژگي ه��ا و مزاياي كارت طاليي اس��ت كه 
امكان بهره  گيری از پوشش نمايندگی  های 
مجاز گروه صنعتی  ايران  خودرو در سراسر 
كشور و ارائه خدمات اس��تاندارد را براي 
مش��تريان فراهم كرده است. كارت طاليي 
خسارت قس��مت های زيرين خودرو را هم 
پوش��ش مي دهد. در صورتی كه به بخش 
زيري��ن خودرو ش��ما به هر دليلی آس��يب 
ببين��د، كارت طالي��ی ب��ا توج��ه ب��ه ضوابط 

خسارت شما را مرتفع مي كند.
همچني��ن ب��ه خس��اراتي ك��ه ط��ي آن 
هزينه  های تعمير قس��متهاي آس��يب ديده 
از ۶0 درصد ارزش خ��ودرو قبل از حادثه 
بيشتر باشد و يا امكان بازسازي آن به تاييد 
كارشناس اين شركت نرسد و يا اينكه مدت 
تعمي��ر بيش ازحد پيش  بيني ش��ود، اطالق 
مي  شود، در اين صورت امدادخودرو ايران 
طبق ضوابط خود و با نظر مش��تری اقدام به 

تعويض كلی خودرو می  كند.

با نوسوار، خودرو نو سوار شوید
 سالهاس��ت از زمان ساخت خودرو شما 
گذش��ته و كارت طاليی خود را بارها تمديد 
ك��رده  ايد. حاال كم كم به اي��ن فكر افتاده 
 اي��د كه خودروی خ��ود را تعويض كنيد اما 
اي��ن روزها خري��د يك خ��ودرو صفر برای 
اغل��ب خانواده  ه��ای ايران��ی آن هم بدون 
تسهيالت ويژه، عمال كاری سخت به حساب 

می  آيد.
از اي��ن رو ش��ركت امدادخودرو ايران 
در راس��تای تكريم مش��تريان وفادار خود 
طرح��ی را ب��ا عنوان ط��رح "نو س��وار" آغاز 

كرده است.
در اين طرح شركت امدادخودروايران 
اق��دام ب��ه "ف��روش اقس��اطی خ��ودرو با 
احتس��اب نرخ س��ود ويژه" كرده اس��ت كه 
ش��امل دارندگان محص��والت گروه صنعتی 
ايران  خودرو كه حداقل به مدت دو س��ال 
متوالی مشترک يكی از سطوح كارت طاليی 

امدادخودرو  ايران باشند.

امداد خودرو ایران
خدمات خود را ضمانت مي کند

امدادخ��ودرو ايران سال هاس��ت تمام 
ه��م و غم خ��ود را بر تكريم تم��ام و كمال 
مشتری قرار داده و درصدد ارائه خدماتی 
بی نقص اس��ت. اما باز هم اگر شما مشتری 
عزيز از هرخدمات از اين مجموعه ناراضی 
بوديد كافيست با شماره 09۶440 تماس 
گرفت��ه و نظ��رات خود را بي��ان كنيد. الزم 
به توضيح اس��ت كه با ارائه ك��د پيگيری، 
ش��كايت ش��ما در هر مرحله قابل پيگيری 
است. تمامی خدمات كارت طاليی از امداد 
گرفت��ه ت��ا تعمي��رات و جبران خس��ارت با 
ضمان��ت قطعات و خدم��ات اوليه و قابليت 
طرح ش��كايات نيز در صورت ناراضی بودن 

مشتريان برای ايشان وجود دارد.

حاال واقعا الزمه؟ یعنی کارت طالیی بگیرم؟
ني��م نگاه��ی تنه��ا ب��ه تيتره��ای اين 
مطلب هم ش��ايد برای متقاعد كردن ش��ما 
رانن��دگان آين��ده  نگر كافی باش��د تا تلفن 
را برداش��ته و ب��ا 09۶440 تماس گرفته 
و يك��ی از مش��تركين امدادخ��ودرو ايران 
شويد. امدادخودروايران از خانواده بزرگ 
ايران خ��ودرو به مانند همراهی مطمئن در 
تمام��ی نقاط كش��ور تنها به دنب��ال آرامش 
رانندگان اس��ت. با اين خدمات شما ديگر 
نگ��ران اطالعات كم فنی خ��ود، نبود لوازم 
يدكی، جبران خسارت از تصادفات احتمالی 

و ده ها دغدغه ديگر نخواهيد بود.

آیا هنوز تردید دارید؟
 به سايت امدادخودروايران به آدرس 
www.emdadkhodro.com مراجعه كرده 
و با يكی از دفاتر بازاريابی ما تماس گرفته 

و سواالت خود را مطرح كنيد.

مكاني ویژه براي محصوالت ایران خودرو

خدمت از نوع طالیی

 براس��اس جدیدترین گزارش 
ک��ش خ�ط 

گروه اقتصاد
مرکز آم��ار ایران، تورم کل در 
دوازده ماه��ه منتهی به بهمن 
۹۵ نس��بت به دوره مشابه سال قبل ۶.8 درصد شد؛ 
ضم��ن اینکه تورم نقطه به نقط��ه هم به ۷.1 درصد 
رس��ید. اما با این وجود هیچ اتفاق خاصی در س��بد 
معیشت مردم به خصوص قشر متوسط و آسیب پذیر 
جامعه رخ نداده اس��ت. به س��خن دیگر نه تنها این 
کاهش تورم موثر نبوده اس��ت بلکه کم شدن قدرت 
خرید این افراد منجر به آن ش��ده که مردم و اقش��ار 
کم درآمد مجبور به حذف حجم وسیعی از کاالهایی 
اساس��ی که نقش اساس��ی در س��المت و تندرستی 
افراد شده اند. با این وجود متولیان همچنان معتقدند 

شرایط معیشتی برای مردم مطلوب شده است.

کاهش 25 درصدی سرانه مصرف گوشت
براس��اس داده های مرکز آم��ار و بانک مرکزی، 
س��هم انواع گوشت از هزینه خانوار از ۶.1 درصد در 
س��ال 1۳8۵ به ۵.۴ درصد در س��ال 1۳۹۴ رسیده 
است؛ ضمن اینکه س��رانه مصرف گوشت قرمز طی 
سال های گذشته نوسانات زیادی داشته و به 11.۴۳ 
کیلوگرم در س��ال گذشته رسیده است؛ درحالی که 
براس��اس آمار بانک مرکزی، س��رانه مصرف گوشت 
قرمز در خانوار شهری طی دهه گذشته، بیش از 2۵ 

درصد کاهش یافته است.
بر همین اساس میزان تولید گوشت قرمز نیز از 
۶۹0 هزار تن سال 1۳8۷ به بیش از 80۶ هزار تن در 
سال 1۳۹۴ رسیده و ۴۵ درصد میزان تولید گوشت 

قرمز در کشور مربوط به گوشت گوسفند و بز است.
طبق اعالم نظر کارشناسان بهای تمام شده تولید 
دام در کشور حدود سه برابر قیمت جهانی است که 
کم آبی و از بین رفتن مراتع و نیز ارسال دام های مولد 
به کشتارگاه از جمله دالیل افزایش قیمت دام سبک 
به ش��مار می رود. به عبارت دیگر طی 10 سال اخیر 
بهای دام سنگین در کشور نیز ۵ برابر افزایش یافته 

اس��ت. فعاالن این بازار معتقدند افزایش قیمت های 
اتفاق افتاده در بازار گوش��ت قرمز، ناش��ی از افزایش 
هزینه های تولید نیست و دالیل دیگری را باید برای 

این رشد قیمتی جست وجو کرد.

سرانه مصرف لبنیات در ایران
براساس آمار سازمان جهانیFAO سرانه مصرف 

شیر در ایران حدود ۶۶,12 کیلوگرم در سال است و 
این درحالی اس��ت که میانگین جهانی مصرف سرانه 
ش��یر 1۵0 کیلوگرم اس��ت که در برخی کشورهای 

اروپایی حتی به ۳00 کیلوگرم هم می رسد.
کارشناسان دالیل متعددی را در بروز چنین اتفاقی 
را مطرح می کنند و می گویند در کنار سایر سوء مدیریت 
و عدم نظارت ها بح��ث اجرای قانون هدفمندی یارانه 

ازجمله مسایلی بود که منجربه آن شد تا سرانه مصرف 
ش��یر در ایران از 100 ت��ا ۹0 کیلوگرم به کمتر از ۷0 
کیلوگرم برسد و در همین راستا با وجود اینکه میانگین 
سن پوکی اس��تخوان در جهان ۷0  سال است اما این 

سن در ایران به ۳۵  سال رسیده است.
در همین راس��تا، چندی پیش وزیر کش��اورزی 
پیشنهاد کرده بود دوباره به بخش لبنیات یارانه تعلق 
بگیرد که البته این پیش��نهاد هنوز کارشناسان این 
حوزه با اشاره به اینکه ایران به عنوان کشوری که در 
حوزه تولید ش��یر تقریبا خودکفاست اعالم می کنند 
که سرانه مصرف شیر درایران طی این سال ها کاهش 
یافته و در رده کشورهای آفریقایی مانند نیجریه )۵0 
کیلوگرم(، آفریقای جنوب��ی )۵۷.۹2( یا کوبا )۷۵.۵ 

کیلوگرم( قرار گرفته است.

افت مصرف ماهی در کشور
 طب��ق آمار ومس��تندات موجود میزان س��رانه 
مصرف ماهی و آبزیان در کش��ور 2/۹ کیلوگرم است 
در حالی که این س��رانه در بس��یاری از کش��ورهای 

جهان 2/1۹ کیلوگرم است.
در ش��رایطی ک��ه می��زان مص��رف تخم مرغ در 
کشورهای توسعه یافته حدود 2۵0 عدد است اما این 
رقم در ایران در بهترین شرایط به 1۹1 عدد تخم مرغ 
در س��ال رسیده است که به اعتقاد کارشناسان کافی 
نیس��ت. در حال حاضر س��رانه مص��رف تخم مرغ در 
کشور مالزی ۳2۶، ژاپن ۳28، مکزیک ۳۳۵، اوکراین 
۳1۴ و میانگی��ن مصرف در کش��ورهای اروپایی بین 

2۶0 تا 2۷0 عدد است.

بررسی سیاست روز از رابطه تورم با قدرت خرید؛

تیغ تورم بر سفره مردم 
نمای نزدیک

مركز آمار ايران، گزارش شاخص قيمت كاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای شهری كشور در بهمن ماه 

سال 139۵ را اعالم كرد.
1- ش��اخص كل )ب��ر مبن��ای100=1390( در 
بهمن ماه س��ال 139۵ عدد ۲38.3را نشان می دهد 
كه نس��بت به ماه قبل 0.4 درصد افزايش داش��ته 
است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )ت��ورم نقطه به نقطه( ۷.1 درصد می باش��د كه 
نسبت به همين اطالع در ماه قبل )۶.3 درصد(، 0.8 
واح��د درصد افزايش يافته اس��ت. درصد تغييرات 
ش��اخص كل )ن��رخ ت��ورم كااله��ا و خدم��ات مصرفی 
خانوارهای ش��هری( در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 
سال 9۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.8 درصد 
اس��ت كه نس��بت به همين اط��الع در دی ماه 139۵ 

)۶.9 درصد(، 0.1 واحد درصد كاهش يافته است.
۲- شاخص گروه عمده »خوراكی ها، آشاميدنی ها 
و دخاني��ات« در اي��ن ماه ب��ه رقم ۲8۲.3 رس��يد كه 
نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزايش نشان می دهد. 
شاخص گروه عمده "خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات 
" نس��بت به ماه مشابه سال قبل 9.0 درصد افزايش 
نش��ان می دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده 
ماه منتهی به بهمن ماه 139۵ نس��بت به دوره مش��ابه 
سال قبل ۷.1 درصد است كه نسبت به تورم دوازده 
ماهه منتهی به دی ماه 139۵ )۶.9 درصد(، 0.۲ واحد 
درص��د افزايش يافته اس��ت ... ش��اخص گروه اصلی 
»خوراكی ه��ا« در م��اه مورد بررس��ی به ع��دد ۲80.0 

رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزايش نشان 
می دهد. شاخص گروه اصلی »خوراكی ها« نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 9.0 درصد افزايش نشان می دهد و 

نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۶.9 درصد است.
3- ش��اخص گروه عمده »كاالهای غيرخوراكی و 
خدمات« در بهمن ماه 139۵ به رقم ۲۲3.۲ رس��يد 
كه نس��بت به ماه قبل 0.۲ درصد افزايش داش��ته 
است. ميزان افزايش ش��اخص گروه عمده »كاالهای 
غيرخوراكی و خدمات« نس��بت به ماه مش��ابه س��ال 
قب��ل ۶.3 درصد بوده اس��ت و نرخ تورم دوازده ماه 
منتهی به بهمن ماه 139۵ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل اين گروه ۶.۷ درصد اس��ت كه نسبت به تورم 
دوازده ماه��ه منتهی به دی ماه 139۵ )۶.9 درصد(، 

0.۲ واحد درصد كاهش يافته است.

تورم به قلم بانک مرکزی

برگزاري مسابقات پرس سینه و ددلیفت 
قهرماني باشگاه هاي شرق کشور

کارکنان مدیریت شعب استان خراسان حنوبي 
بانک ایران زمین در مس��ابقات پرس سینه و 
ددلیفت قهرماني باش��گاه هاي شرق کشور با 
کسب مدال طالي این دوره از مسابقات خوش 

درخشیدند.
اولین دوره مس��ابقات قدرتي پرس س��ینه و ددلیفت 
قهرماني باش��گاه هاي ش��رق کش��ور با حمای��ت مدیریت 
خراس��ان جنوبي بانک ایران زمین ص��ورت گرفت، دو نفر 
از کارمندان این مدیریت آقایان محمدعلي دهدار و هاشم 
گل پنجه موفق به اخذ مدال قهرماني این دوره از مسابقات 
ش��دند. همچنین تیم بان��ک ایران زمین در گروه س��ني 
نوجوانان نیز مقام اول این دوره در بین 20 تیم مش��تمل 
بر 180 نفر از استان هاي خراسان شمالي، جنوبي، رضوي، 

کرمان و سیستان و بلوچستان را کسب کرد.

 اعطای احکام عضویت در شورای امر
به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه

طی نشستی با حضور محمدعلی هادی، عضو 
هی��أت مدیره بانک س��رمایه، احکام اعضای 
ش��ورای امر به معروف و نه��ی از منکر این 

بانک به ایشان تقدیم شد.
در این نشست که در آخرین روز بهمن ماه برگزار شد 
هادی با اش��اره به قانون مصوب مجلس ش��ورای اسالمی 
مبنی بر موظف بودن کلیه دس��تگاه های اجرایی نس��بت 
به تش��کیل ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر در نهاد 
س��ازمانی خود، آغاز به کار شورای امر به معروف و نهی از 
منکر در بانک س��رمایه را نیز در همین راستا برشمرد که 
با معرفی اعضای آن به ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
کش��ور عملیاتی شده است. رئیس شورای امر به معروف و 
نهی از منکر بانک سرمایه مراحل مختلف این فریضه الهی 
را چنین برشمرد: اولین مرحله، شناخت معروف و شناخت 
منکر و دومین مرحله، اثربخشی آن و سومین مرحله نحوه 

بیان امر به معروف و نهی از منکر است.

پرداخت سود سهامداران شرکت سرمایه گذاری 
اعتبار ایران در شعب بانک صادرات ایران

سود س��هامداران ش��رکت س��رمایه گذاری 
اعتبار ایران مربوط به س��ال مالي منتهي به 
پای��ان تیرم��اه ۹۵ از س��وی ش��عب بانک 

صادرات ایران پرداخت مي شود.
براس��اس قرارداد منعق��ده بین این بانک و ش��رکت 
سرمایه گذاری اعتبار ایران سود سهام سال مالي منتهي به 
پایان تیرماه 1۳۹۵از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران 
از روز یکشنبه، یک اسفندماه سال۹۵ پرداخت مي شود. در 
این رابطه س��هامداران حقیقی شرکت یادشده می توانند با 
ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام 
مربوط به ش��عب این بانک مراجعه و س��ود س��هام خود را 

دریافت کنند و یا به سایر حساب های خود انتقال دهند.

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع 
کوچک و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

تفاهم نام��ه همکاری مش��ترک بین س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران با هدف تدوین اس��تراتژی توس��عه صنایع 
کوچک کش��ور، ارتق��ای بهره وری ای��ن صنایع و کاهش 
هزینه های معامالتی از طریق بهبود فضای کس��ب و کار 

کشور و عملکرد بنگاه های صنعتی کوچک برگزار شد.
براس��اس این تفاهم نامه که بین عل��ی یزدانی معاون 
وزی��ر و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک وش��هرک های 
صنعتی ایران و س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی رئیس خانه 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ایران منعقد ش��د، س��اماندهی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط صنعتی در قالب خوشه های 
صنعتی، تدوین سیاست های حمایتی و مشوق های مربوط 
به صنایع کوچک به منظ��ور ارائه به مراجع قانون گذاری و 
همچنین تدوین سیاست های حمایتی و مشوق های مربوط 
به کارآفرینان، مخترعین، مبتکرین و صاحبان ایده های نو 
به منظور نیل به اشتغال کامل در صنایع کوچک و متوسط 

مورد تاکید قرار گرفت.

 سفر وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان
به استان های اردبیل و آذربایجان غربی

رای��زن بازرگان��ی ایران در باکو از س��فر وزیر اقتصاد 
جمهوری آذربایجان در راس یک هیات تجاری این کشور 

به استان های اردبیل و آذربایجان غربی خبر داد.
اظه��ار داش��ت: ش��اهین  نق��ی زاده  محمدابراهی��م 
مصطفی یف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رئیس آذری 
کمیس��یون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان به دعوت 
محم��ود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس 
ایرانی کمیسیون مشترک بین دو کشور در راس یک هیات 
رسمی 10 نفره و هیات تجاری ۵0 نفره متشکل از مدیران 
هلدینگ ها و ش��رکت های بزرگ آذربایجان به استان های 
اردبی��ل و آذربایجان غربی س��فر می کند. ب��ه گفته رایزن 
بازرگانی ایران در جمه��وری آذربایجان این هیات تجاری 

طی روزهای ۴ تا ۶ اسفندماه در ایران حضور خواهند

 چین آماده انتقال دانش فنی لوازم خانگی
به ایران است

 رئی��س هیات مدی��ره بازرگانی بانی��ان الکترونیک، 
در کنفران��س خب��ری با رس��انه های کش��ور گف��ت: اگر 
زیرساخت های کشور مهیا شود، چین آماده انتقال دانش 

فنی به ایران است.
ش��هریار امی��ری اظهار داش��ت: »میدی��ا« بزرگترین 
تولیدکننده لوازم خانگی دنیا و برند اول جهان در محصوالت 
تهویه مطبوع، کولرهای آبی پرتابل، کتری ها و پلوپزها است 
و با بکارگیری بیش از 100 هزار نیروی متخصص در بیش 
از 200 کش��ور و س��رزمین جهان، یک شرکت بین المللی 
بزرگ به حس��اب می آید. وی ش��عار جدید برن��د میدیا را 
»خانه، خانه توس��ت«، و وعده برند میدی��ا را فراهم آوردن 
راهکارهای دوستانه برای کس��انی که لحظات ناب خانه را 
ارج می نهن��د خواند و افزود: در حال حاضر میدیا دارای 21 
کارخانه، 2۶0 انبار و مرکز حمل ونقل در سراسر جهان دارد 
و پس از ۵0 سال رشد و پیشرفت متوالی از فروش افزودن 

بر 22 میلیارد دالر در سال سود می برد.
امیری گفت: هدف ما کیفیت باالی محصوالت خانگی 
با قیمت مناسباس��ت که درآن خواس��ته مش��تریان مان 

ضمانت کیفیت و گارانتی است برآورده کنیم.


