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طالی سیاه

رشد  9درصدی سفرهای نوروزی در بنادر

تجارت

تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدانهای نفتی

عضو هیات عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی درخصوص جابهجایی مسافر در
بنادر کشور در ایام سفرهای نوروزی از رشد  ۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل خبر داد.
هادی حقش��ناس اظهار کرد :در بحث سفرهای نوروزی ما با دو واژه مسافر
و گردش��گر مواجه هس��تیم .وی افزود :در حوزه مس��افر با تعریف این که از یک
نقطه س��وار و درنقطهای دیگر پیاده میشوند شاهد رشد  ۹درصدی از آغاز سفرهای
نوروزی از تاریخ  ۲۵اسفند  ۱۳۹۷تا  ۱۵فروردین  ۱۳۹۸بوده ایم.
وی افزود :در این مدت سه میلیون و  ۷۵۱هزار و  ۳۵۳نفر مسافر از سرزمین اصلی
به جزایر خلیجفارس داشتهایم .در موضوع گردشگر در مقطع زمانی سفرهای نوروزی دو
میلیون و  ۴۹۷هزار و  ۴۶۸نفر داشتهایم که  ۲۷درصد کاهش را نشان میدهد .دلیل این
کاهش هم به واسطه سیالبهای استانهای شمالی کشور و خوزستان بود .ایلنا

افزایش مبادالت تجاری بین ایران و عراق تا سال ۱۴۰۰

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به اجرای توافق تجاری با عراق مبنی
بر افزایش تجارت بین دو کش��ور به  ۲۰میلیارد دالر تا س��ال  ۱۴۰۰خواس��تار
تسریع در اجرای توافقات شد.
رضا رحمانی گفت :در س��فر قبلی به بغداد نیز چندین تفاهمنامه همکاری
بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت عراق امضا شد که این
تنها یکی از توافقات امضا ش��ده میان دو کشور در این سفر بود .وی در ادامه با بیان
اینکه این س��فر آثار سیاسی و اقتصادی فراوانی داش��ت ،اظهار کرد :در مدت کمی بعد
از س��فر ،بخش��ی از اجرای توافقات که یکی از آنها عدم اخذ هزینه روادید بین دو کشور
بود ،اجرایی شد.
به گفته وزیر صنعت ،معدن و تجارت یکی دیگر از مواردی که بین دو کشور تفاهم
ایسنا
شد ،افزایش مبادالت تجاری به  ۲۰میلیارد دالر تا سال  ۱۴۰۰بود.

وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توس��عه مشترک میدانهای نفتشهر
و خرمشهر خبر داد.
بیژن زنگنه در حاشیه بازدید وزیر نفت عراق از شرکت طراحی و مهندسی
صنایع انرژی ،از تفاهم ایران و عراق برای توس��عه مشترک میدانهای نفتشهر
و خرمشهر خبر داد .وی افزود :ظرفیتهای فراوانی برای توسعه همکاری ایران و
عراق در حوزههای نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی وجود دارد و ایران آمادگی دارد
توانمندیهای خود را در خدمت صنعت نفت عراق بگذارد.
وی ب��ا بیان اینکه ایران در حوزههای نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی توانمندیهای
بسیاری دارد ،تصریح کرد :با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی و گاز در عراق توسعه چندانی
پیدا نکرده اس��ت ،چشمانداز روشنی برای همکاریهای مشترک بین دو کشور وجود دارد.
وی طلب گازی ایران از عراق را در حال حاضر یک میلیارد دالر عنوان کرد .میزان

معیـشت
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ادامه از صفحه اول

طبق مس��تندات موج��ود ایران از نخس��تین
کش��ورهای جهان اس��ت که در آن کش��اورزی و
زراعت آغاز ش��ده به این ترتیب ک��ه در قرن اول
پیش از میالد ایرانیه��ا همه درختان میوهای که
در یونان کش��ت میشده (به اس��تثنای زیتون) را
کش��ت میکردهاند .درحال حاضر نیز با استناد به
آمارهای فائو ایران در تولید محصوالت کشاورزی،
زراع��ی و باغی در  ۶۸محصول کش��اورزی جایگاه
نخست تا پانزدهم جهان را دارد.
نگاه��ی گذرا به این آمار و ارقام به خوبی وجه
تمای��ز ایران در ظرفیتهای کش��اورزی را نمایان
میکن��د اما کنار هم ق��رار دادن این ظرفیتها در
مقاب��ل بروز س��یل در ایام نوروز روی دیگر س��که
نمایان میکند روی س��کهای که بیش از هر چیز
باید مدنظر متولیان و تصمیمگیران کشور از جمله
متولیان اقتصادی باشد.
روی س��کهای ک��ه ب��ه منزله زن��گ خطری
کمبوده��ا و نقصانهای تامی��ن مایحتاج مردم در
روزهای اثر به واس��طه تاثیرات ناش��ی از هدررفت
زمینه��ای کش��اورزی و س��یلزدگی محصوالتی
اس��تکه تا پیش از این کش��اورزان چش��م انتظار
برداشت آنها بودهاند.
پتانسلهای بر اب رفته
اس��تان خوزس��تان با تولید محصوالتی زراعي
اساسي گندم ،جو ،برنج و ذرت دانهای و محصوالت
زراع��ي تج��اري همچ��ون چغندرقن��د ،هندوانه،
گوجهفرنگي ،پياز ،س��يب زمين��ي و خيار یکی از
استانهای اس��تراتژیکی کشور در حوزه کشاورزی
به ش��مار میرود به طوریکه طبق آمار و براس��اس
مس��تندات موجود از میان هش��ت اس��تان از 31
استان کشور که بالغ بر  65درصد حجم محصوالت

سیاست روز تبعات اقتصادی ناشی از سیل را بررسی میکند؛

نمای نزدیک

زنگ خطر اقتصادی سیالب

کشاورزی کشور را تولید میکنند؛ استان خوزستان
با تولید ساالنه حدود 16میلیون تن انواع محصوالت
کشاورزی و باغی ،در صدر قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان خوزستان با برخورداری
از بی��ش از  4/7میلی��ون هکت��ار زمی��ن زراعی و
بیش��ترین آبهای س��طحی و همچنی��ن امکان
کشاورزی در همه فصول از استانهای پرپتانسیل
ب��رای عرض ان��دام در عرصه اقتص��اد مقاومتی تا
پی��ش از این ب��ود اما بروز س��یل و حوادثی ازاین
دس��ت منجربه ان ش��ده تا بار دیگر زنگ هشدار
برای متولیان و دس��تاندرکاران تصمیمگیر کشور
به ص��دا در بیاید هش��داری که با بروز س��یل در
استانهای مختلف هر روز صدای آن بلند و بلندتر
میشود.

هفت اقلیم در یک استان
اس��تان گلس��تان با جای دادن هفت اقلیم از
 13اقلی��م دنیا و دارا بودن  667هزار هکتار زمین
زراع��ی 30 ،هزار هکت��ار باغ ،س��ه میلیون واحد
دام��ی 970 ،واح��د مرغداری 482 ،ه��زار هکتار
جنگل 862 ،هزار هکتار مرتع و دسترسی به110
کیلومت��ر س��احل دریای خ��زر ،از قطبهای مهم
کشاورزی ایران است.
براس��اس آخرین آمار و اطالعات ارایه شده از
سوی رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی گلستان در
ماههای پایانی سال  98طبق تولیدات سال زراعی
 96 – 97در تولید  15محصول کشاورزی رتبههای

اول تا چهارم کش��ور را دارابوده به این ترتیب که
این استان در تولید سویا با  60.3درصد ،خاویار با
 56درصد و دانه روغنی کلزا با  34درصد از تولید
کشور ،دارنده رتبه اول بوده است.
از س��وی دیگ��ر آماره��ا از این نکت��ه پرده بر
میدارن��د که گلس��تان در تولید گندم و گوش��ت
م��رغ هر ک��دام با  10درصد ،جو ب��ا  7.1درصد و
آفتابگ��ردان با  23درصد از تولید کش��ور در رتبه
دوم ،تولی��د پنبه با  12.6درص��د ،توتون با 14.3
درصد ،پیله تر ابریش��م با 17درصد از تولید کشور
در رتبه س��وم ،تولید شلتوک (برنج) با  10درصد،
هل��و با  7.5درصد ،آلو قط��ره طال با  5.8درصد و
خرمالو با  10درصد از تولید کشور در رتبه چهارم
و در تولید زیتون با  4.9درصد از کل تولید کشور
در رتبه ششم قرار دارد.
ب��ه ای��ن ترتیب تولیدات کش��اورزی اس��تان
گلستان حوزههای دام ،زراعت ،باغبانی ،شیالت و
آبزیان و جنگل و مرتع را در بر میگیرد و آن طور
که آمارها میگویند تا پیش از این در حدود بیش
از  214ه��زار خانوار بهرهبردار بخش کش��اورزی
گلستان در  667هزار هکتار زمین زراعی مشغول
فعالیت بودن��د که این تعداد  38درصد اش��تغال
خالص استان را به خود اختصاص دادهاند و با این
تفاسیر و با استناد به آمار موجود این استان چیزی
در ح��دود  4میلیون و  300ه��زار تن محصوالت
کش��اورزی ( 5درصد) کل تولی��د انواع محصوالت
کشاورزی کشور را در کارنامه خود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛

حمایت از رونق تولید اولویت سال  98نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی سال  98را
پش�ت باج�ه
س��ال تعیینکنن��ده در عرصه
اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانکها خواس��ت با
اعطای هدفمند تسهیالت ،به رونق تولید کمک کنند.
عبدالناصر همتی در جمع مدیران عامل و اعضای
هیات مدیره بانکها و موسسههای اعتباری ضمن مرور
شرایط کشور در سال گذشته ،تاکید کرد سال  97با وجود فراز
و نشیبهای فراوان و توطئه دشمنان ،هدف اصلی دشمن خنثی
شد و به پایان رسید که نظام بانکی تاثیر شایانی در آن داشت.
وی موض��وع تمرکز دش��من بر بازار پ��ول و ارز به منظور
دستیابی به اهداف خود را یادآور شد وگفت :سال گذشته دشمن
برنامهریزی ویژهای به منظور اخالل در بازار پول ،ارز و نظام بانکی
طراحی کرده بود که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.
رئیس کل بانک مرک��زی کلیت فعالیت نظام بانکی در
سال گذشته را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و گفت :انتظار
میرود نظام بانکی امسال با مدیریت صحیح به ویژه در بحث
رعایت س��ود بانکی و اضافه برداشت ،بطور جدی درکنترل
نقدینگی همراهی داش��ته باشد وبداند بانک مرکزی دراین

زمینه بطور جدی برخورد الزم راخواهد داشت.
همتی در ادامه س��خنان خود پیرامون حوادث
غیرمترقبه اوایل امس��ال ،خاطرنش��ان کرد :جمع
زی��ادی از هموطنان به دلیل س��یل با مش��کالت
زیادی روبهرو ش��دند ک��ه ضمن اب��راز همدردی
با آنان ،با اس��تفاده از ظرفیت سیس��تم بانکی برای
بهبود ش��رایط زندگی و اعطای تسهیالت الزم به ویژه در
حوزه منازل مسکونی واحدهای تجاری و باغها وکارگاههای
صنعتی و سایر نیازها تالش خواهد شد.
همت��ی ضمن تاکید بر اینکه دش��منان امس��ال هم به
منظور دس��تیابی به اهداف خود در ب��ازار ارز و پول تمرکز
کردهاند ،گفت :بانک مرکزی و دولت با برنامهریزیهای الزم
از تالطم و نوسان در بازار ارز جلوگیری خواهد کرد.
وی خواستارتس��ریع در فروش اموال م��ازاد بانکها و
پایان دادن به بنگاهداری شد و گفت :بانکها باید با تشکیل
کارگروههای��ی ،اقدامه��ای الزم ب��رای فروش ام��وال مازاد
شرکتهای زیرمجموعه به شکل عملیاتی انجام دهند و در
این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند.

محصوالت کشاورزی ایران در جهان
براساس آمارهای فائو ایران در تولید محصوالت کشاورزی ،زراعی و باغی در  ۶۸محصول
کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم جهان را دارد.به این ترتیب که ایران در تولید محصوالت
پسته ،زرشک ،خاویار ،زعفران ،میوههای هستهدار و انواع توت جایگاه نخست در جهان را در
اختیار دارد .همچنین ایران در تولید خرما و زردآلو در رده دوم جهان قرار گرفته است.
در تولید هندوانه ،گیالس ،خربزه و انواع ملون ،سیب ،انجیر و خیار هم جایگاه سوم جهان
را از آن خود کرده است.براساس آمارهای فائو جایگاه تولید ایران در تولید گوسفند ،میوههای
تازهخوری ،پشم ،گردو و بادام جایگاه چهارم جهان است .گزارش فائو نشان میدهد که تولید
ایران در محصوالتی مانند رازیانه ،ابریشم ،نخود در جایگاه پنجم قرار دارد .تولید گردو ،شیر
گاو و گوجه فرنگی هم ایران را به جایگاه ششم دنیا رسانده است .براساس آمارهای فائو تولید
انگور ،پیاز ،آلبالو ،شیر گوسفند و کیوی نیز در ایران فراوان است و این کشور جایگاه هفتم
تولید این نوع محصوالت را در جهان دارد .تولید محصوالتی نظیر ادویه ،هلو ،نارنگی ،پرتقال
ماندارین ،کلمنتینها ،لیمو ،پرتقال ،شیر بز ،انواع کدو ،در جایگاه هشتم دنیا قرار دارد .ایران
در تولید عدس جایگاه نهم دنیا را دارد.
همچنین آمارهای فائو حاکی از آن است که جایگاه ایران در تولید خرمالو ،عسل و چای در
جایگاه دهم قرار گرفته است .ایران رتبه یازدهم تولید کنف در جهان را دارد ،همچنین در تولید
انواع مرکبات ،گندم ،بلوبری و پالم در جایگاه دوازدهم واقع شده است .آمارهای فائو نشان
میدهد ایران در تولید بذر ملون ،تخم مرغ،و بادمجان جایگاه سیزدهم جهان را دارد .ایران در
تولید چغندر قند ،سبزیجات تازه ،جو و سیبزمینی جایگاه چهاردهم را از آن خود کرده است و
همچنین در محصول گلرنگ و کنگر فرنگی جایگاه پانزدهم دنیا را تصاحب کرده است.

آمارهای یاد شده اگر چه در نوع خود به نوعی
مایه مباهات و خش��نودی است اما با نگاهی گذرا
به این آمار و با توجه به حوادث رخداده در ماههای
اخیر میتواند یک هش��دار و یا تلنگر جدی در نوع
خود باش��د چراکه با توجه به ظرفیتهای موجود
در آین��ده نه چندان دور با کمبودها و مس��کالت
روبهرو خواهیم ش��د که باز هم گریبان معیش��ت

مردم را خواهد کرد.
از سوی دیگر یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اقتصاد
اس��تان گلستان گردشگری است به این ترتیب که
این اس��تان با داشتن مناطق و شهرستانهای زیبا
هر ساله توریستهای داخلی و خارجی زیادی را به
خ��ود جذب میکند و درصد قابل توجهی در رونق
اقتصادی منطقه و کشور اثرگذار است.

رئیس کل گمرک اعالم کرد

تراز تجاری مثبت  1/7میلیارد دالری کشور
رئیس کل گمرک با بیان اینکه ۸
چرخ توس�عه
پیش��نهاد ب��رای جلوگیری از
رسوب کاال و تسهیل ترخیص کاال به رئیسجمهور
پیش��نهاد ش��د ،گفت :تراز تجاری سال  ۹۷بالغ بر
 ۱.۷میلیارد دالر مثبت است.
مه��دی میراش��رفی در م��ورد وضعی��ت تجارت
خارجی سال گذشته اظهار داشت :تراز تجارت خارجی در
سال  97بالغ بر  1.7میلیارد دالر مثبت بوده و در این مدت
 44.3میلیارد دالر صادرات غیرنفتی وجود داشت که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  5.6درصد کاهش یافته است.
رئی��س کل گمرک با تاکید بر اینکه بدخواهان کش��ور به
دنبال صفر شدن صادرات و دستاندازی در این امر هستند که
کورخواندهاند ،به وضعیت واردات سال  97پرداخت و عنوان کرد:
در این مدت  42.6میلیارد دالر کاال به کشور وارد شده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  21.7درصد کاهش دارد .عمده کاهش
کاالهای وارداتی مربوط به گروه کاالهایی مصرفی و لوکس بوده
که با مصوبه هیأت وزیران  1339قلم از واردات منع شدند.
معاون وزی��ر اقتصاد به ترکیب وزن��ی کاالهای وارداتی

µÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
diYÁuÖÆ³M
ÖÀÅ{ZÀYµÂ¬À»Ì£µYÂ»YÃ|ËY»ÖÆ³M
ÁÖYYÖ//f^idÌ
Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ eÄ//»Z¿¾ÌËMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z//»Â//
Ä^ ¾ËY  ÃZ¼Ä]Ä¯Öf//YÂy{s//Ä]×Y½Z»Y¥§¾ËÖ¸ÕZ«M
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ
^{ZÀY{ZÀfYÄ]ÁÄ//Ô¯ÖWYmYÃ|¿Áa\mÂ»Ä]kÂ//ZËÄ
{//Ö¸»®¿Z] Ö¸|Ì//ÄÌ¸Õ|¼v»Â¿Z]Æ//Ä·Ö//¿|»ÁÃ|//¿ÁaÂ//y
Õ{ÁÁ[{ÕÁÄ]Á¾Ì¸§½Z]ZÌy¸]Z]{«YÁÄËÆ»Ä^·Z»]ÖÀ^»ÕË^eÖ¿Zf¸³
½YÁ{Z//Ä¯Äf//Y{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d^i
½Â¿Z«ÂÂ»cZÌÅ
 wÂ»ÃZ¼//ÕY
dÆmkÂ//ZËÃZ¼//Ö¼//{ZÀ//YÄ¿Zyf§{Ö¼ÌÀe
  ÃZ¼//ÖÀÅ
{{Z ]YÁf»Ö^Ë¬eduZ»Ä]Ä§ e{Â»®¸»Ä¯¦Ì«Âe//|Æ»Ä¸°YÕf//³{Y
{  xËZe{//»YÃ{Z½Z]«¥Ö//]¶Ì ¼//YÄ·Y½Z»Y
¦Öf^iÃÂu{¬f//»Ö¼//|À//|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ Á
Á½ÂÌ¸Ì»lÀaÁÃZnÀaÁ|ZÆqÁ{ZÌ¸Ì»Á{µZË¢¸^»Ä]{Ây\¸µÂÁ
Ä¿Zy{Á¶yY{ÁZ//À¯{ÖÀf]ÁÕ//¸§Ä//ÁÖÀf]ÕZÅÄËZaZ]f»{//f»{Á|//u
Âu Ä]dYvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]»Y½ZfÆ
]ÕZ^¿YÁÄ¿ZybM,ÖËYË~a¾·Z¶»Z¦°¼Å¦¬»Ã{Á|v»ÕYY{ÁÄf§ZËY¬fY{Á¸]Z
½ÃZ¼//Ä]Õ|¼v»|ÌÃÁZ¯ÕZ//«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä//¿Z°·Z»cZ§e//¿YÁ
Ä¬¸ Y6f»ÌyZecZyÁÄÌËYmYÁ|xËZeZeµZË®ËÁ{Â¿Á|f//ÅYÅlÀaÁ|¿Za
]ÂaZ]ZÅYÂË{Ö//ÕÁÖa//ÂaZ]Ö¸yY{¦¬//,®Ì»Y//YÁ¨»½M¦¯ÁÃ{Â

¸§¾//ËÖ
¯Ö§Âf»Ö¼WY{//¼Å®ËÄ·Yd//nu¥Õ¨À£{//
 Ä]Ö³|ÌdYÂy{|¼v»|¿§Ö¸»|¯//¿YÁYÃ{Z
ÖÆ·Y{YÂ¯ÕZ«MÁd^iÃZ¼Ä] ³Y½YZ®¼¿d¯ÄÌ¸\¸µÂÁÁZe
Õ¸§ÕZËZ]Ö¿YÁÌÖËZÆ¿¦¬Ä¿Zy{Á¥YYZÀ»Ä]|Ë{dÆmdËÂ°Ì//Ä//Ì
|Ì¼m
Ö//]¶Ì
¼Y¶·YÂ]Y
Ö//]¶Ì
¼//Y¤Y

{Ä//Ô¯dveÌ¿Ã|¿ÁaÄ¯d//YÃ{Â¼¿dÌ°·Z»|À//Á|Á{ÂyÕY|ËyÕ
Ä//Ô¯Ä]Ã|¿Áa¶Ì°//eYaÄ¯Ã{Â¼¿ÄÌWYmYÁ|Ä]¹Y|«YÖ¬e|//¼v»|//¿§Ã{Y
[ÂÀmÁµZ¼ÔY{¦¬»ÄÂv»ÕYY{Ä¯{d//YÖ¿Z¼Ìd]MÕZÅ©Á//ÂaÁ
Ä¼Z§ Ö//]¶ÌZ¼Yd Ë// Ö§Âf»½Y//a ®ËÖ¸ÌZ¼//Y
Ä¸°YdÌ ÕY]Y]Ö³|Ì//YadXÌÅÁZmY//¯~·Y©Â§ÂÂ»dXÌÅÄ//]Á¶Ì°//
]«Â»Ä]ÄmÂeZ]Ã|»M¶¼Ä]ÕZÅÖ//]\//u dY®ÌËYÂ»YÁ¨»¦¯Z
§Ö¼//{ZÀ//Y{Z¨»ÕYmYÄ»Z¿¾ÌWYcY¬»]Y]ÖWYmYcZÌ¸¼Ä»Y{YÁÃY{Y¾ËY{©Â
¹Zn¿YYaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf»½Yfy{Ö//]¶ÌZ¼//Y
dÌ°·Z»|À//Á|Ä]ÕYÂ]»½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»Ä]Y|À
Ä]ZÂ¼n»//|Æ»ÖvË¨eÄ¸°//YÄ¯{YÖ]ZËY{iÂ»¶»YÂÄ//Ì¸¯Z//v·Á
ÃZ¼//Ä]Ã{YÁZ°¿Zf//]d//YÂy{Ä]ÁZ°Å|]¥YÖÅ|]dyY{a¹|d¸Ä//]Á
{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e
]®Ë//¹ÔYÄ]ÄmÂeZ
{{³Ö»{ÁM//]µZË{Z//Ì¸Ì»Á{µZ//Ë
»^¸  ¢//
»|ÌÃÁZ¯ÕZ//«M¹Z¿Ä]]»f
duZ//»Ä]Y½Z¼fyZ//ÃZ´f//{®Ë
   »½Z¼fyZ//[Z]®Ë²¿Y{//Yd//eZ^Ä¯Ä¬ÌiÁ{Â//
]½YÌ»Ä]®ËÅºÆÕ|¼uY|¼uY|Ì//ÁÖ¿Zf¸³¿ÂË|Ì½ZËZ«MÄ¸°//Y¾Ì°·Z»½{Â
ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË
ÄqÂ¯|ÅZ½Z]ZÌy//¿YÁ{«YÁÃZ//¿Z»¯z]//¿YÁÖ¸YÔa
Ö«Z]Ä¯Ö¸Y®ËYÖ§ÁÖÁ|f¨ÅÁYÅ
»ÔaÃZ¼Ä]Ö¿Â°
Ö¼//
ZÀ//Z¯//Âe©Â§\eY»Ä¯Ã|Ë{³Ö]ZËYÄËZad¼Ì«µZ//Ë
  
¿¼¦·Y ¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ
¸Ã{Â¼¿{Z|Z]Ö»½Ó{YÖ
¿Z¸ÕZ«MYÄYÂ·Y»ÁÖ¼Y°YÕY
Ö·YdZ//YÄ^À//Ä//Á
{ xËZe{ÁÄf§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf//³{Y
Öf^iÃÂu
»Z§z]{«YÁ]»f» duZ//»Ä]{{³Ö»[Â//v»Ã|¿Z
«Õ|Ì¾Ìu|¼v» »Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ^ ÖZ
Á|d^¿Ä°Ì¿Z¯Är¿ZÀqZe{ÂÖ»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY
¯Ö¿Z
^|Ì|ÅYÂyÁ§Ä]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t
Ã{YÖÆ·Y{YÂ¯ÕZ«M¹ZÀ]|¸mf§{Äv¨ÃZ¼//¶Ë}Ã|//d^ikÂ//ZË
¯Ã|¿] {Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä
ÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾ËYµÁYd]Â¿Z//f¿YxËZeY|¿Y{YfYZZ¬e{Â»dÌ
ÄqÂ¯ÕZÆf¿YÔaÕf»ÄqÂ¯LZm½Z]ZÌykÂZË
{MÄ]Ã|Ë{³{Z|À//Ád^i
»dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|ËY»Á{Y|¬¿Y¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY
diYÁuÖÆ³M
µZYÄv·ZÃZ³{Y{Ä]Ze|ÀËZ¼¿d§ZË{|Ì//ÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]0 Z^f¯Y{Â
«Z
]¾]µÂÄ]0 ÓZ¼Ä ]Y{Á|uZ]dYd¼d
¿¼{Â»Ze|ÀËZ¼¿Ä mY»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY³]Y¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z |ËZ
»¾ËYÔaYÂË{Ä]f
^ ÃZ¼//Ä]Ä¯Öf//YÂy{s//Ä]|¼v»¥½ZÌ¿Z
//{ÔÌ»ÕZ«M
Ä]Y{Âyd//YÂy{Y{YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥//|ËZ]f
»Y
¼¦·Y ¹ |Z]Ö»Ã|ËY»Y|ËyÃ|ÆÄ]µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀËÅZÀ
»{{³ÄWYY½Z¿MÄ]Ã|ËY
Ã|¿Z»Ö«Z]Ä]dËYÂË{Á{Åf»Öf¿ZµÂÄ]dYÖ]ÂÀmÄ¯¹Á{f»µÂ]µÁY
Ä¯Äf//Y{¹ÔYÁÃ{Â¼¿d//iYÁZv¿YÖ//ÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d//^iÄ^ //
YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»LZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|]|ËZ¼¿ºË|¬eÖË
§ÂaÄ·Yk
»|¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYË
»Ä]f
»µÂ]¹Z//ÆqÂ¯~»Ã|¿Z»Ö«Z]YÂË{Ä//]d//ËYÂË{f
µÂ]¹Â//
  x//ËZe{//»YÃ{ZÖ//¸ ¨·¥½ZÌ¿Z^ //|¼v»½YÁ{Z//
Ä]f»Ä mY»Y¿Z»dÌ°·Z»|À//Á||//|ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|À//c
»f
{µÂ]¹Á{ ÔaÄ]f» µÂ]µÁYZ]ÂÀmÂ//¯~»Ã|¿Z»Ö«Z]YÂ//Ë
{Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Ä//f¨³Ö³|¿{Á|]//»Y½Zf//Æ
ÄÌËYmY{Z¨»¡Ô]YÖÆ³M
  ¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZe
  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe {Â]|ÅY
»Ö]ÂÀmÄ¯¹Á{Ö¸YÃ|¿Z»Ö«Z]Ä]dËYÂË{f
µÂ]µÁY0 Z]£
]ÔaÄ
Ö¸|¼v»¥½Z//Ì¿Z]«{ÁÌ//Õ|Æ»ÄÌ¸¹Â°v»s
{ Ä//Ô¯Ã|//¿Áa
^½ZÌ¿Z^ ZÆ» Ö§Âf»//a½ZÌ¿Z
»//{ÔÌ

¿YÁ½ZfÆÔ»YÁ{ZÀYd^iÌW
»Á½ÂÌ¸Ì»Ã{ZÆqÄ]¹Â°v»ÕOÄ]Ã|//Ë{³¹Â°v
]  ÃZ¼//Ä»Z¿{Y{]Y
»ÄqÂ¯Ä]dËYÂË{Á{f
µÂ]¹ÂÂ¯~»Ã|¿Z»Ö«Z]YÂË{Ä]f»µÂ]dY
Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YYaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁ
Á¶ÆqÁ|ÌÁ½ÂÌ¸Ì»®Ë¢¸^»Ák|·YªuÄÀËÅÁÄfYÂy¶Y½YÂÀÄ]µZËYÅ|¿Za
Ä]Õf//³{Y{Ö¼//
¯ZÀ//Z

ÄyÂ»ÄË¿ª^Ä¯{Y|¿Ö«Z¨eY©Â¬u
¿¼ÖÆ³M¿xËZeY|Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ
ÖYYÁÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä//»Z¿¾ÌWMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»Â
µZËYÅlÀaÁdÌ]Á|f¨ÅdyY{aÌ¿ÁÄ·¹Â°v»ªu{Ö{Y{ÄÀËÅµZËYÅlÀa
»^¸Y³]Y]ÁÃ|Ö]ZËYµZË½ÂÌ¸Ì»|°ËÁ{ZÌ¸Ì»Ä//µZË¢
¦·Y ¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥
¿Ä]d]Â¿®Ë{ÄÌËYmY{Z¨»ÄÌ¸¹Â°v»½{Â//]½Z°¼·YµÂÆn»Ä]ÄmÂeZ]Ä¯d·Á{//ºÌ
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁ
¯ËÄ¯Ã{Â]Ö´À¸¯Ä¬^®Ë½Z¼fyZ//[Z]®ËÂ¯~»®¸»Ã|ÄfyZ//Ö¿ZÌY,Ö//ZÀZ
ÁÁZf¿YÖ¿|»¹Z°uYÕYmY½Â¿Z«ÁÁ{YÂ»{ZÀf//YÄ]ÖÆ³M//¿cÂ
«Õ|Ì¾Ìu|¼v» »Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ^ ÖZ
 ÃZ¼// Ö//uÔY ÕY Á  ÃZ¼// ÕY
Y{Âyd»Z«Y¶v»Z^f¯ºÅÄÌ¸¹Â°v»Ä¯¾ËY´»{ÂÖ»ÄfY~³YmY«Â»Ä]½MYa
]Ä]YÂyÁ{Ö¿Â°»]»f»Á²ÀÌ¯Za]»f»]»f»Ä¿YÁaª]Z»½MZÀ
{Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾//ÌÌ e½Â¿Z«Â//Â»¹Á
µÁYcZ//ÌÅ
]¦·Y ¹ |Å{ÔYYmYd¼«Ä
]¹Zn¿YZÁdyZ//dÌ ÁÃ{Â]µZ//½ZËZaZeÃ|¿ÁaZ^fYÄ¯Ö¿Â°//»Õ]Z¯Z
diYÁuÖÆ³M
cZ§eËÆ¯®¸»d^iÃÂuÖf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ
ÖÂ·|À¯Ö·ÔmZËi
»|{Z]M Z^¥ÔfyY¶uÕYÂÖËZ«¼fn»Ö¼°u¹Á{Ä^ f§{Ë
  ÃZ¼//Ä]Ä¯Öf//YÂy{s//Ä]ZÌ¸¥Ö§//Y½Z]«®]Z]ÕZ//«M
ÕZ¼¿ÁÃ|YmY|Ì¨Ö¯¹¿fÔacÂ]Ö¿ÁÌ]ÕZ¼¿ÁÖ´À¸¯cÂ]d¸°YÃ|//
» ÃZ¼//]|Ìn»|Ì//|¿§Ö¿ÂËZ¼Å½Z»a|Ì//º¿Zy ÕZ//«MÖ//Z¬f»Z//
Äf//Y{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZ//v¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d//^iÄ^ //¾ËY
{Ö¸yY{ÕZÅ[{ÁÕ//¸§cÂ]ÃnÀaÁ[{ÁÃ{Â]Z°¸]Õ//Ì»M²¿ÁÕZ¯|Ì¨//¶//yY
diYÁuÖÆ³M
Ä]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä
«®Ë²¿Y|//{½YÆeYÃ{Z
d^iÄ^ ¾ËY
 ÃZ¼//Ä]Ä¯Öf//YÂy{s//Ä]Ö¸¥Ö´ÀÅ§ÃÅº¿Zy
¯  xËZe{//»YÃ{Z Z^¥Ö§//Y½Z]«ZÌ¸½YÁ{Z//Ä
Á®Ì»YYÄ¿ZybMÁËÁ//¦¯Á®ÌËYÂ»YZÆÅZ´]YÂyÁ¾·Z//¦¯|//Z]Ö»Ö]Âq

 »duZ//»Ä¯Ö¸YYÖ§ÁÔa]»f
ºÌÅY]Y½YÁ{ZÄ¯Äf//Y{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³
{Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾//ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö//³|¿{Á|]½Y//Æe½Zf//Æ
Ã|YmYÕ¸§dÀÌ]Z¯Ä¿Zyb//M{Á|Z^Ì»Äm{Ö//Z¯YZÆ//ËÁÁÄ¿|]¾ÌÀr¼Å
»{«YÁ|Z^Ì»Ö§ÔaY]»f
duZ»ÁÖ§Ôa
½Zf//Æ{  x//ËZe{//»YÃ{Z//Z//«MÕ|Æ//»¥½Z//ÌmÔu
 §Ö§//Y½Z]«Z^Ë§ Ö§Âf»{Z»¾Ì//u¥½ZËÌ¿¦Ë//Ä¼Z
Á[MZÌf»YÕYY{Ã{Â]Ö]M·Â¯Ö//ËZ»ºf//ÌÁÖ//¯Z³ÖËZ»³ºf//Ìd//Y
ÕÂmYÂyÄ°¸»Â¿Z]gYÁÁÖ¿ÂËZ¼Å½Z»a|Ì//º¿Zy
ÕZ«MÖ¼//®·Z»YÕY|Ë
|Ì //
Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]//»Y
]aZÌ¸¥Ö§//Y½Z]«®]Z
Ö§Âf»//¼ÅÕ|Æ»¥
]Ö´¼ÅZfÌ
 YZ//
]Ö»®·Z»ZÌfyY{ÃY{Y¾ËYÕY//mYÂ»Z»Y³Ä]ZÀ]®¸»¾ËYZÀ¼|//Z]Ö»Z³Á©//
·~Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y
|d//YÃ
Ö¼WY{//¼ÅÖ¸¥Ö//´ÀÅ§ÃÅ
§¿Ö§Âf»½Y|//
½ZÌmÔu
§aYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf»fy{ZÌ¸¥Ö§//Y½Z]«®¿Y
»Ö§Âf
]ÕYmYÃY{Y{  wÂ»Ä^ÀÄ//ÁÖ·YdZYÃZÓY©Â§Ôa|//Z
|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|À//Á|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ
»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YYaYÂ®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf
ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YY
YÃ|ËY»|Ö»Á§Ä]Ã|ËY»ªËYcnÅ½Z]ZÌy{«YÁkÂ//ZËÖ¼{ZÀ//Y
ÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁYZ//f¿YxËZeY
»ÖÆ³M¿xËZeY|Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö
{YÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y
mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì//
»^¸d¼Ì«¾ËeÓZ]Ä]ÁÁ//µZË½ÂÌ¸Ì»|°ËÁ{ZÌ¸Ì»Ä//µZË¢//
¦·Y ¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥
¦·Y ¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬e
]|ª^YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË
|ÀËZ¼¿ºË
½ZyÄmYÂy
«»Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä^ ÖZ
,©],[MÄ]Â]»ÕZÅÖÅ|]dyY{ad//Y¯}Ä]¹Ó{ÂÖ»ÄfyÁ§Y|¬¿Õ{ZÆÀ//Ìa
»Õ|Ì¾Ìu|¼v
^»Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ
«ÖZ

Zf¿YxËZe   µÁYd]Â¿Z//f¿YxËZe ||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|À/
|Z]ZÆ¿MÕYY{Ã|ËY»{Â»Ä¯ÖeÂ{¥»ÁYfYªuZËÁ[Z ¿YªuYºYZ³
diYÁuÖÆ³M
    ¦·Y¹
Ö «º«Ä°ÀËYYºYÃ|ËY»xËZeZeÃÌ£ÁÕY{Æ//YÂÁÖeZÌ·Z»ÕZÅÖÅ|]Ì¿Á
Ä^ ¾ËY  ÃZ¼Ä]Ä¯ÖfYÂy{s//Ä]\·Z¥ÖWZË{ÕÂmÄÀ»Mº¿Zy
ÃZ¼Ä]ZyÖ»ZÆ{ÁÅZ//d¯ZËÂad¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M
ËÆ¯Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌW
¸ÃÂmÁ,{YZ»{ÂmÁcÂ{Ì¿ÁdYÃ|ËY»Ã|¿]Ã|ÆÄ]|Z]Ã|¿ZËÃ|¹Â
»½M
º¿Zy½YÁ{ZÄ¯ÄfY{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d^i
{½Zf//Æ

¸xËZe{{Á´À·Ã{ZÖ
¸^m¥ÖWZË{ÂaÕZ]Z]ZÌ
ÁºÌ¿Á||ÅYÂy{f»Ã|ËY»Ã|¿]Ä]{YZ»¶v»Y©Â§ÕZÅÄÀËÅd]Z]ÖfyY{a
Ö¸»ÄZÀÁd^i
ÕÂmÕ|Æ»|¼v» Ä]dYvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]»Y
ÖËYmYZyYÖÆ³M
Ä^«f»Ì£Ö¼¶Ì
eZ]¥{Z»Ã|ËY»ÁÄr¿ZÀqZÀ¼{{³Ö»µÂÁ0 Y|¬¿Ã|ËY»ªu
]wÂ//»Ã{Z// ·Y©Â//§Ö//»Â¼//¼n»Ä//¸neÂ{ZÀf//YÄ//
YaYÂ//®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf»fy{®ËÕÂmÄ//À»M
Ö§Âf»//a
cZz//»,½Z°¼·YµÂÆn»¾Ì//u|¿§ÖËYÂ¿Ö¿Z»ZÌÆ·YÄÌ¸¹Â°v»cZ
0 ZÀ¼|//|ÅYÂyY³]¬»½Z°»ÁdZ//½Z¼Å{Ö¸Ì eY| ]ÕY{YÁÃ|ËY»{{³
{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿Y
ÁÖ¸Y¯»//ÌÌ¤e|//}ZzeY¶Ë}cZ//¼Ì¼e


{n»Y½Y|ÌÆ½Y|Ì»½ZZ¯Ö¿Z//¿Ä]¾//u|¿§Ö¯]Ã{Y{YÂm|»Zu
]Ä¬ÌiÁ{Â»®¸»Z°¿Zf]¥YÖ»ÔY   Ã{YÁÃZ¼Ä»Z¿]Y
ºË|¬eYÂ//Ä]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË
¹Â//ÃÂu  xËZe
¦·Y ÃZ¼//ÕY\mÂ»Ä//],Ö¼Ë¯®Ì»Y//
¿¼¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ
  Zf¿YxËZe
§|Z]Ö»ÕYÄ¼Ì]Ä¿Â³Å|«Z
¯½ZfY{{³Ö»sÔYÂv¿¾Ë|]d
{MÁÖf//a|¯sÔY
{Ö»Â¼ÃZ³{Y
«Ä^  xËZe ÖZ
¶ÃZ¼ÕY\mÂ»Ä]½ZZ¯½ZfÆ¥ÔfyY
½ZyÄmYÂy
^»Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä
Ã{YÖ¿Z»Ä·Yd¼u
kÂZËÖ¼{ZÀYÕYmYÃY{YÌW
½Z]ZÌy {ÁÅZÆ
¼Õ¯»z] {ÁÅZ½ZfÆ ½ZÀ
  ¢//¸^»dyY{aÄ//]d//Y¹Â°v»ÄÌ¸¹Â°v»d//YÄf§ZËdÌ
ÄÌÔY
cY¬»ª§ÁÖ//{Y{ÄÀËÅ½YÂÀÄ]µZË
¢//¸^»ÁÄf//YÂy¶Y
Ä¬^ Õ{Y|mY½Z¼fyZ
]Ôa ÖËZm|ÌÆ½Z]ZÌy ¾¼Æ
ÃZmY|ÀÄÌWYmY¡Ô]YÖÆ³M
«{mÁ]½YY{½ÂÌ»Z¯¶¬¿Á¶¼uÖ¿ÁZ ed¯ZYÄmÂe¶]Z
Á   ®q|Ì//xËZeYÄË{ZeÌyZecZ//y
]|d¯ Z]ZËÃË|»dXÌÅdaÕ|eÄ]¶ËZ¼eÄ¯ÖWZYÄÌ¸¯ÔYÄ]Ä¸ÌÂÀË
Öfa|¯ ¦°¼Å
]|Ä»ZÀZÀÃZ¼Ä]¾Ìv·Y|^|¿§Æ»{Y{¾Ìv»Ô£ÕZ«MÄ]Ä¸ÌÁ¾Ë
·YÄ]¹Â°v»YºÌ¿½YÌ»Ä]YmYÄÀËÅdYÖ]ZÌ£ÕYº°uÕYmYdËZ¤
dXÌÅÄ]Ä
mY»¾¼ÖÆ³M¾ËYZf¿YxËZeYÁc|»¥|¿ZÖ»|¿Y{YÖ¿ÁZ
e
ÕÁ]Á
Õ{YM½Z]ZÌy ÕÂÆ¼m½Z]ZÌy,{ÂÀn]Ö¿Z//¿Ä]Ö¸»ÃZ¼//Á
d¯d^im»½ZÀ¼½ZfYÔ»YÁ{ZÀ//Yd^i¶¯ÃY{Y
»|Ö¿ÁZ ed¯//f§{Ä]{ÂyY|»¶ËÂveÁÕÂeY|Ë|¿Z¯¹ÔY¹§¶Ì¼°eÄ]d^//¿ÃË
¹Â°v»Ä]ÄÌWYmYÄ°ÀÌ¼Å¹Z°uYÕYmY½Â//¿Z«Ã{Z» |//Z]Ö»µÂÁ¶]Z«Ä
ÃZ¼ÃZmY|À{ZÀfYÄ]Y|ËYYÅº¿ZyÄ¯{ÂÖ»¡Ô]YÂ»M¿Y{¾·Z
|ÀËZ»§¹Y|«Y
|Ö^ÌeeZË{Y~´]YmY«Â»Ä]Y¿M{Z¨»ÁÃ{¥dY¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v»,
{ÁÅZÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅ
ÔaÃZ¼//Ä]ÃZmY{Â»ÄÌ¸zedÆm{ÂÀn]ÃZ¼//Ö¼//{ZÀ//YÄ¿Zyf§{Y{Z
]{mÁ]Ã|À¿Y{Ây½YY{½ÂÌ»Z¯¶¬¿Á¶¼uÖ¿ÁZ ed¯ÃË|»dXÌÅ°eZ
½MYÄ]¹Â°v»LZ¨Ìf//YÁº°uÕYmYÄ¯|À¯Ö§ »Ö·Z»ZË|Å|]Ä]¹Â//°v»dy
§ÁÃ{Â¼¿{ZÄÌWYmYZ¼//ÄÌ¸cY¬»ª^{ÂÀn]Á{z]Ö¸Y YÖ
Â]»d¸Æ»¥|ËZ]|¿Y|¿ÄÌWYmY{Z¨»ÕYmYÄ]{Z«Y{ÂyÄ¯ÖeÂ{Á|//
{ÂÀn]Ö¼{ZÀYÕYmYÃY{Y{Ä//Ô¯Ä]ÖWYmYÃ|¿Áa
{|ËZ¼¿¹ÔY0 ZvË{Y|¿Ö·Z»³YÁ|À¯ºÌ¸eYmYd¼«Ä]Y{ÂyÖËYY
s//Ä]Z¼// {MÄÂ]»Â»Z»  ÄyÂ»Y³ª^ÁÃ|Ë{³¶Ì°//e
½ZZ¯½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂÃÂuÌW
»Ã{YÁsÄ]mÂ»¶Ì¯ÁÕZZ¬eÄ]ZÀ]Y~· d//YÃ|Ë{´¿ÖËZZÀ|À//¾f
  ^Ä»Z¿ÁYÖ°Ë{Ä//^e»®Ë¬§ÄÌWYmY{Z¨»Y//mYÄ»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»ª//
ÖËYmYd«ÁÖÆ³M
ÁÄ¯ÖÆ³M¾ËYxËZeYÁÃ{c|»¥Är¿ZÀqÁ{Â//Ö»ÖÆ³MÖ¸v»Z//f¿ÓYÌj¯ÕZÅ
Ö·Á|n»\Àm|¿Â//ÌÕZfÁÖ¿Z//¿Ä]|¼v»|¿§ ZÀ//ªu\·ZÄ·¹
½ZËmÖWYmYcZ//Ì¸¼,|ÌËZ¼À¿¹Y|«YÃZmY{Â//»ÄÌ¸zeÄ]d^//¿,{{³Ö»[Â//v»¡Ô]Y
Ä»Z¿{Y{\mÂ»Ä//]Ä]¹Â°v»,Ö¸|Ì//|¿§ÕÂ//Â»Ö¸ eY]|Ì//ÄÌ¸¹Â°
d§ZË|ÅYÂy
»Ã|ÌdÌ «Ä¸u»Ä]Ä¯½ZmY]Æ//¥ÔfyY¶uÕYÂ  wÂ
{ÂÀn]Ö¼{ZÀYÕYmYÃY{YÌW ÕË|Ì¼u
ÁÄf//YÂy¶Y½YÂÀÄ]½Z»Âe  ¢¸^»dyY{aÄ]d//Y¹Â°v»Ä
 YdY¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v»,½ZÅYÂyªu{Ö{Y{ÄÀËÅd]Z]µZË
diYÁuÖÆ³M
¹Z°uYÕYmY½Â¿Z«Ã{Z»{Y~³YmY«Â¼]Y¿M{Z¨»ÁÃ{¥ ÄÌWYmY
Ä]d//YÂy{Y{s//Ä]Öv·ZÂ¿Z]Æ//d·Z¯ÁZ]{Y¿¾Ì//uZÕZ«M
Z¨Ìf//YÁº°uYmYÄ¯|À¯Ö§ »Ö·Z» |Å|]Ä]¹Â°v»dyY{aÕY]Ö^Ìee
¯tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â//¼¿diYÁ//uÖÅYÂ³d//YÂy{YÂ//¾//ËYY  Ä//Ô
Ö¥|ËZ]|¿Y|¿ÄÌWYmY{Z¨»ÕYmYÄ]{Z«Y{ÂyÄr¿ZÀq|//Z]//Ì»½M
{  xËZe{//´ÀÅM{Y//¿¾Ì//uÖ¸½YÁ{Z//Ä¯Ã{Y
»ÂÄ]µÂ¬À»Ì£ÁµÂ¬À»µYÂ»YÄ¼Åd¼Ì«ÁY|¬»ZË{Y| e¶»Z//Y{ÂyµYÂ

پرداخ��ت و گفت :عمده ای��ن کاالها مربوط به کاالهای
س��رمایهای و واسطهای بود که در بنگاههای تولیدی
قابل اس��تفاده اس��ت و  15درصد نیز مصرفی بوده
ش��امل کااله��ای اساس��ی ،کنجاله س��ویا و دیگر
نهادههای دامی بوده که خود در تولید نقش دارند.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که غیر از ش��رایط
تحری��م که روی صادرات اثر گذاش��ته آیا مباحث داخلی
وج��ود دارد که بت��وان با حل آنها رونق ص��ادرات غیرنفتی
را ش��اهد بود ،عن��وان کرد :عمده کاهش صادرات ناش��ی از
تحریمهای بیرونی است .با این وجود معتقدم در صورتی که
بتوانیم مدیریت بهتر و هماهنگی بین دس��تگاهها را افزایش
دهیم میتوان آثار تحریم را به حداقل رس��اند و بهتر از آن
چه که وجود دارد ،تجارت خارجی را مدیریت کرد.
میراش��رفی با بیان اینکه در بحث تحریم چند صنعت و
گروه کاالیی هدف قرار گرفت ،تصریح کرد :خودرو ،پتروشیمی،
میعانات نفت و گاز که جزو اقالم صادرات غیرنفتی هس��تند،
مورد توجه قرار گرفتند و در بهمن و اسفندماه سال  ۹۷این
گروهها ،صادراتشان کاهشی شد .فارس
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اخبار
خدمات مالی در پلدختر با حمایت بانک
پارسیان

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :به دلیل
قط��ع پایانههای پرداخت فروش��گاههای شهرس��تان
پلدختر ،با هماهنگی انجام شده با بانک پارسیان ۵۰۰
دستگاه کارتخوان بیسیم این بانک بین فروشگاههای
این شهرس��تان توزیع ش��د تا خدمات مالی و کسب و
کار به شهر برگردانده شود.
وی با بیان اینکه خدمات بانکی برای تبادالت مالی
باید انجام ش��ود ،افزود :برای ای��ن منظور  ۲۰ارتباط
ماهوارهای ایجاد ش��ده و بدین ترتیب  ۱۳شعبه بانکی
در منطقه شرقی ش��هر میتوانند خدمات ارائه کنند.
به گفته وی زیرس��اختهای ارتباطی در کش��ور هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان خس��ارت دیدهاند که بیشترین
حجم خسارات در استان لرستان رخ داده است.

جابهجایی  ۲شعبه بانک قرضالحسنه
مهر ایران در استان مرکزی

مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان
مرکزي از جابهجايي شعبه انقالب خمين (کد)۷۰۲۰
به ش��عبه مدرس خمين (کد  )۷۰۰۶و ش��عبه شهدا
س��اوه (كد  )۷۰۲۱به ش��عبه كارگر ساوه (كد )۷۰۰۸
با هدف افزايش رضايتمندي و تس��هيل در دسترسي
مشتريان به خدمات حضوري بانك خبر داد.
براساس اعالم حسینآبادی مشتریان شعبه انقالب
خمين از اين پس ميتوانند به آدرس :اس��تان مرکزي،
خمي��ن ،مي��دان مدرس ،ش��عبه م��درس خمين (کد
 )۷۰۰۶مراجعه همچنین ،مش��تریان شعبه شهدا ساوه
نیز میتوانند براي دريافت خدمات حضوري به آدرس:
استان مرکزي ،س��اوه ،خيابان کارگر ،شعبه کارگر (کد
 )۷۰۰۸مراجعه کنند.

کمک به رونق بخش تولید
با اعطای تسهیالت بانکی ،بانک شهر

سرپرست بانک شهر با اشاره به نامگذاری سالجاری
از س��وی مقام معظم رهبری گفت :این بانک نیز مانند
س��الهای گذش��ته تالش خواهد کرد از طریق تامین
مالی هدفمند و اعطای تس��هیالت بانکی به پروژههای
کالن و اشتغالزای کش��ور ،نقش پُررنگی در کمک به
رونق بخش تولید در کنار سایر بانکها داشته باشد.
احمد درخشنده اظهار کرد :سرلوحه قرار دادن بیانات
و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه حمایت نظام
بانکی از بخش تولید و اش��تغال میتواند س��ال  98را به
س��ال حمایتهای هدفمند نظام بانکی از بخش تولید،
تقویت ارزش پول ملی ،بهبود شرایط اقتصادی و پرداخت
تسهیالت اشتغالزا تبدیل کند .بانک شهر امسال نیز مانند
سالهای گذشته تالش خواهد کرد از طریق تامین مالی
هدفمند و اعطای تس��هیالت بانکی به پروژههای کالن و
اشتغالزای کشور ،نقش پُررنگی در کمک به رونق بخش
تولید در کنار سایر بانکها داشته باشد.

کمک  12/5میلیاردی بانک آینده
به سیلزدگان

رئی��س اداره بازار افزای��ی و مجری اجرای تفاهمنامه
بانک آینده با پایگاه جهانی تخت جمش��ید ،در راس��تای
محقق ساختن موارد تفاهم شده مابین بانک آینده و پایگاه
میراث جهانی تخت جمشید در زمینه ارتقای سطح کیفی
بازدید گردش��گران و بهمنظور مشارکت در ساماندهی و
کمکرسانی به هموطنان سیلزده ،توزیع بیش از  ۷۰هزار
بسته کمکهای اولیه عالوه بر  ۵۰۰هزار بسته تفاهم شده
اولیه ،در بین مسافران نوروزی استان فارس خبر داد.
س��ام فرخی افزود :پای��گاه می��راث جهانی تخت
جمشید بهعنوان مرکزی که در سالهای گذشته میزبان
بیش از دو میلیون نفر از مسافران نوروزی بوده ،فاصله
نسبتاً نزدیکی با کانون حوادث در استان فارس داشت و
گردشگران بسیاری این میراث باستانی را بهعنوان محل
بازدید و اقامت در فضای باز آن انتخاب میکنند ،یکی
از مراکز اوج هماهنگی دس��تگاههای اجرایی و داوطلب
مانند فرمانداری ،ش��هرداری ،سازمان هاللاحمر ،بانک
آینده و س��ایر داوطلبان کمکرسانی به آسیبدیدگان
غ
حوادث اخیر بود.وی همچنین از تخصیص اعتباری بال 
بر  ۱۲میلیارد و پانصد میلیون ریال کمک نقدی بانک
آینده به سازمان هاللاحمر؛ استمهال  ۲ساله تسهیالت
مشتریان این بانک در سراسر کشور و بخشودگی جرائم
تا پایان سال  ۱۳۹۷این افراد خبر داد

بازدید معاونت عملیات بانکی
بانک ایران زمین ،از شعب تهران

معاون مدیرعامل در عملیات بانکی دهم و یازدهم
فروردی��ن  ۹۸به همراه مدیریت امور ش��عب اس��تان
تهران از شعب این شهر بازدید کرد.
هادی قدیمی در این بازدید ،ضمن تبریک س��ال
ن��و به هم��کاران با تاکید ب��ر ادامه رون��د فعالیتهای
توسعهای سال گذشته که منجر به کسب رتبه مناسب
در میان بانکهای خصوصی ش��د ،بیان داش��ت :نقش
فعال و موثر ش��ما میتواند اهداف تعیین ش��ده را در
زمانی کوتاه محقق س��ازد که این موضوع با تالشهای
بیوقفه و همهجانبه ش��ما عزیزان میس��ر میشود و از
تمام��ی همکاران��ی که جهت تحقق اهداف س��ال 97
کوشیدند ،تقدیر و تشکر کرد.

