
تصویب افزایش سرمایه 300 درصدی 
در مجمع عمومی فوق العاده بیمه 

پاسارگاد
بیمه پاس��ارگاد: مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
بیم��ه پاس��ارگاد ب��ا رعایت تم��ام پروت��کل های 
بهداش��تی، به منظور افزایش سرمایه از محل سود 
انباش��ته و اندوخته س��رمایه ای به ص��ورت آنالین 

برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت بیمه پاسارگاد ، 
مجم��ع عمومی فوق العاده این ش��رکت به منظور 
افزای��ش س��رمایه ب��ا حض��ور بی��ش از 91 درصد 
س��هامداران روز یکش��نبه شانزدهم ش��هریور ماه 
برگزار ش��د و با توجه به صدور مجوز توس��ط بیمه 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران و سازمان بورس 
و اوراق به��ادار، افزایش س��رمایه 300 درصدی از 
دو محل س��ود انباشته و اندوخته سرمایه ای مورد 

موافقت سهامداران قرار گرفت.
در ابت��دای مراس��م، با توج��ه به حض��ور اکثریت 
س��هامداران، هیأت رئیس��ه مجمع انتخاب ش��د و 
رئی��س مجم��ع ضمن خی��ر مقدم به س��هامداران 

محترم، رسمیت جلسه را اعالم کرد.
بر اس��اس این گزارش، در این مجمع که به ریاست 
آقای دکتر مجید قاس��می رئیس هیأت مدیره این 
شرکت برگزار شد؛ آقایان علی اکبر امین تفرشی و 
عب��اس کفافی به عنوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان 
به عنوان منش��ی جلسه ، وی را در برگزاری مجمع 
همراه��ی کردن��د و همچنین نماین��دگان بازرس 
قانون��ی و بیمه مرک��زی ج.ا.ا به ص��ورت حضوری 
و س��ازمان بورس و اوراق به��ادار به صورت برخط 
در جلس��ه حضور داش��تند، در این جلسه افزایش 
س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 5,103,000 میلی��ون 
ریال به 20,412,000 میلیون ریال از محل س��ود 
انباش��ته و اندوخته سرمایه ای طی دو مرحله مورد 

تصویب قرار گرفت.

روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
اعالم کرد:

رشد 39 درصدی اعطای تسهیالت در 
پنج ماهه اول سال 99 در شعبه اراک

شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران در پنج ماهه 
اول سال جاری بیش از هزار و پانصد میلیارد ریال 
تس��هیالت ارزی و ریالی با نرخ ه��ای ترجیحی به 
مش��تریان خود پرداخت کرده که در مدت مش��ابه 

سال قبل 39 درصد رشد را تجربه کرده است.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، س��عید رضایی رئیس ش��عبه اراک این بانک 
با اش��اره به فعالیت 3000 واحد تولیدی و صنعتی 
در استان مرکزی، گفت: بهره مندی از صنایع مادر 
و حلقه های واس��ط کلیدی در تولید کشور، میزان 
س��رمایه گذاری در طرح های صنعتی استان را باال 
برده بطوریکه این استان همواره در زمره ممتازترین 
استانها در جذب سرمایه گذاری صنعتی قرار گرفته 
است.رئیس شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران 
خاطرنشان کرد: استان مرکزی طی پنج دهه گذشته 
چهره صنعتی به خ��ود گرفت و با راه اندازی طرح 
های صنعت نفت و پتروشیمی به یکی از بزرگترین 
مراکز اس��تراتژیک کشور تبدیل ش��د. از تولیدات 
عمده اس��تان می توان به آلومینی��وم، محصوالت 
آلومینیومی، ریخته گری فلزات سنگین، تجهیزات 
صنایع نفت و گاز و تجهیزات نیروگاهی و صنعتی، 
ماش��ین آالت کش��اورزی و عمران��ی، خودروهای 
ریلی، محصوالت پتروش��یمی و پالیشگاهی، رنگ 
های صنعتی ،منس��وجات ، الیاف، انواع سنگ های 
س��اختمانی و غیره اش��اره کرد.رئیس شعبه اراک 
بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: این شعبه از 
س��ال 96 تا کنون در بخش اعطای تسهیالت روند 
صعودی را طی کرده و پنج ماهه اول س��ال جاری 
بیش از هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت ارزی 
و ریالی ب��ا نرخ های ترجیحی به مش��تریان بانک 
توس��عه صادرات ایران پرداخ��ت کرده که در مدت 
مشابه نسبت به سال قبل 39 درصد رشد را تجربه 

کرده است.

حرکت پرشتاب بانک شهر در مسیر 
بانکداری حرفه ای

مع��اون مال��ی و اقتص��ادی بانک ش��هر گفت: تیم 
مدیریت��ی بانک ش��هر ب��ا تمرک��ز بر پن��ج حوزه 
استراتژیک س��ود آوری، سهم بازار، مدیریت بهینه 
مصارف و مطالبات، ارتقای سطح درآمدها و ارتقای 
بانکداری الکترونیک و با تکیه بر استراتژی حرکت 
به س��وی بانکداری حرفه ای، تم��ام اهتمام خود را 
ب��ر جذب مناب��ع ارزان قیمت، کاه��ش مطالبات و 
س��ودآوری متمرکز کرده اس��ت .به گزارش مرکز 
ارتباطات وروابط عمومی بانک ش��هر، رسول خوش 
بین تصریح کرد: هیئت مدیره فعلی بانک ش��هر در 
ش��رایطی مس��ئولیت بانک را پذیرفت که به علت 
تس��ری قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این 
بانک ، به یکباره از خدمات بسیاری از فرهیختگان 
خود محروم ش��د؛ اما خوشبختانه با توجه به اینکه 
بانک ش��هر بانکی جوان و خوشنام است توانست با 
سیاست گذاری تعریف ش��ده برای پیشبرد اهداف 
بر مبنای بانکداری حرفه ای به سرعت از بانکداری 
س��نتی فاصله بگیرد.وی ادامه داد: در همین رابطه 
و در راس��تای دس��تیابی به س��ودآوری، بانکداری 
حرفه ای را به عنوان خط مشی برای جلب رضایت 
مش��تریان و سهامداران و تحقق خواسته های آنان 
در نظ��ر گرفتی��م تا به واس��طه آن بتوانی��م، زیان 
انباشته موجود را کاهش و سهم بازار را با پرداخت 

سود مناسب به مشتریان افزایش دهیم.

اخبار گزارش

چند روزی اس��ت که خبر ورود چین به صنعت س��اخت و 
خودروی ایران نقل محافل خبری شده است و ما نیز برای 

روشن شدن این موضوع سراغ صاحبنظران رفته ایم.
صنعت خودروسازی ایران بعد از صنعت نفت و گاز سومین 
صنعت فعال کش��ور اس��ت که 10 درصد از تولید ناخالص 
داخل��ی ایران و 4 درصد از نی��روی کار )۷00 هزار نفر( را 

تشکیل می دهد.
 پس از انقالب در سال 19۷9 به دلیل جنگ ایران و عراق 
و تحریم های بین المللی، تولید خودرو در کش��ور به شدت 
کاهش یافت اما از اوایل سال 2000 تولید خودرو در کشور 

رشد چشمگیری داشته است.
امروز ایران با تولید س��االنه بی��ش از 1.6 میلیون خودرو، 
هجدهمین خودروساز بزرگ در جهان و یکی از بزرگترین 
خودروسازان آسیاست. در سال 2009 ایران در رتبه پنجم 
رشد تولید خودرو، در کنار چین، تایوان، رومانی و هند قرار 
گرفت. بعد از کاهش تولید خودرو در کش��ور، کش��ورهای 
دیگر وارد بازار کشور ش��دند و انواع خودرو هم چینی هم 

برندهای دیگر وارد بازار شد.
اما پ��س از تحریم ه��ای آمریکا کش��ورهای دیگر ارتباط 
صنعتی را با ایران کاهش دادند که به دنبال آن خودروهای 
چینی نیز از بازار کش��ور رفت. حال پس از مدت ها برخی 
اخبار حاکی از آن اس��ت که قرار است چین شریک تجاری 
ایران در صنعت خودرو شود و به گفته کارشناسان صنعت 
خودرو این موضوع می تواند باعث سروسامان دادن به این 

بازار آشفته شود به شرطی که چینی بخواهند!
سرانجام خودرو های ناقص کف کارخانه ها چه شد؟

با توجه به تجربه پس��ابرجام، حاال این پرس��ش پیش آمده 
که آینده مش��ارکت های بین المللی خودروسازی ایران )در 
دوران��ی که تحریم ها لغو ش��وند( چگونه خواه��د بود؟ آیا 
باز هم قرار اس��ت اروپایی ها بازیگ��ر اصلی در فصل جدید 
همکاری های خارجی باش��ند یا این بار چینی ها نقش اول 

را خواهند گرفت؟

واردات هرگونه خودرو به صورت CBU ممنوع!
مه��دی دادفر دبی��ر انجم��ن وارد کنندگان خ��ودرو ، در 
خص��وص همکاری چین با ایران به منظ��ور تولید خودرو، 
 CBU گف��ت: تا به امروز واردات هرگونه خودرو به صورت
ممنوع بوده و بعید اس��ت که این واردات آزاد شود. نه تنها 
مجلس بلکه دولت و دیگر دس��ت اندرکاران بعید است که 

اجازه واردات این خودرو ها را بدهند.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو بیان کرد: ممکن اس��ت 
خودرو ه��ای چینی به ص��ورت مونت��اژ )SKD( با حداقل 
س��اخت داخ��ل 20 درصدی در کش��ور وارد ش��وند بدین 
معنا که اگر قطعات چینی به منظور مونتاژ وارد ش��ود باید 

حداقل 20 درصد قطعات آن ایرانی باشد عالوه بر این باید 
مجوز بهره وری کارخانه را داشته باشند.

دادفر ادامه داد: در کش��ور بالغ بر 150 تولیدکننده خودرو 
داریم که ورشکست شده اند و تنها 20 شرکت مانده اند که 
از این 20 خودروساز 2 خودروساز سایپا و ایران خودروست 
ک��ه حجم ب��االی تولیدات خ��ودرو به ای��ن 2 کارخانه بر 
می گردد و 1۸ خودروس��از بعید اس��ت که تمایلی به انجام 

چنین کاری داشته باشند.
او افزود: این نکته قابل ذکر اس��ت که اگر هم قرار باشد که 
خودرویی چینی به صورت مونتاژ وارد کش��ور شود، خودرو 
با کیفیت چینی نخواه��د بود چرا که به طور مثال خودرو 
BYD چینی اس��تراتژی آمریکایی دارد که قطعا نخواهد با 
ایران همکاری کند. بدین معنا که شرکت های بزرگ چینی 
به دلیل داش��تن شریک تجاری آمریکایی با ایران همکاری 
نخواهند ک��رد. دبیر انجمن وارد کنن��دگان خودرو گفت: 
در ح��ال حاضر واردات خودرو نه تنه��ا از چین بلکه دیگر 
خودروسازی ها در دنیا نداریم و اجازه این واردات هم داده 
نخواهد شد. برای مونتاژ خودرو چینی با ایران ممکن است 
شرکت مدیران خودرو تمایلی به همکاری داشته باشد چرا 

که قطعات این خودرو از قبل وارد کشور شده و به وفور در 
دسترس نیز است.

اگ���ر چینی ها با ایران هم���کاری کنند قیمت خودرو 
کاهش خواهد یافت؟

دادفر در خصوص پاس��خ به این س��وال که اگر چینی ها با 
ایران هم��کاری کنند قیمت خودرو کاه��ش خواهد یافت 
و تعداد خودرو ها افزایش می یاب��د؟، بیان کرد: این مطلب 
درس��ت اس��ت که چین اگر بخواهد می تواند بازار کشور را 
ممل��و از خودرو ک��رد، اما چرا چی��ن؟ کیفیت خودرو های 
چینی به ش��دت ضعیف است و به نوعی طراحی نشده که 
بتوان مانند دیگر برند های خوب از آن اس��تفاده کرد البته 

در مقابل قیمتی که خریداری می کنیم.
او گفت: اگر با خودرویی چینی بیش از 600 هزار کیلومتر 
پیمایش کنیم، خودرو خراب می شود و دیگر نمی توان از آن 

استفاده کرد، اما دیگر خودرو های برند اینگونه نیستند.
تمایل به ارتباط با خودروسازان چینی از طرف ایران وجود 

دارد
مجی��د رضا حریری رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران و چین در 

خصوص همکاری چین با ایران به منظور تولید خودرو، گفت: 
واردات خودرو از کشور چین موضوعی است که اتاق مشترک 
ایران و چین از آن بی خبر است و تاکنون هیچ تفاهم نامه ای 

از سمت این نهاد بین دو کشور منعقد نشده است.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران و چی��ن با بیان اینکه تمایل به 
ارتباط با خودروس��ازان چینی از طرف ای��ران وجود دارد، 
گف��ت: واردات خودرو نه تنها از کش��ور چی��ن بلکه از هر 
کش��وری هیچ محدودیتی ندارد و کش��ور های تولیدکننده 

هیچ مشکلی در فروش محصوالت خود به ایران ندارند.
پایان دادن خط اعتباری چینی ها  

فربد زاوه کارش��ناس صنعت خودرو، در خصوص همکاری 
چی��ن با ایران ب��ه منظور تولید خودرو، گف��ت: با توجه به 
اینکه چین با آمریکا خط اعتباری دارد، به هیچ عنوان این 
ریس��ک را نمی پذیرد که با ای��ران ارتباطی برقرار کند. اگر 

چین با ایران ارتباط بگیرد قطعا به ضررش خواهد بود.
این کارش��ناس صنعت خودرو تش��ریح کرد: چین در حال 
حاضر ۷00 میلی��ارد دالر تبادل تجاری ب��ا آمریکا دارد و 
ش��رکت های آن ها نیازمن��د خطوط دالری با این کش��ور 
هس��تند. هم اکنون اگر دقت کنید پ��ژو از ایران رفت تنها 
به خاطر اینکه آمریکا با ایران مش��کل دارد و از این ارتباط 
ترس��ید وگرنه هیچ یک از خودرو های پژو وارد بازار آمریکا 

نشده است.
زاوه بیان کرد: هم اگنون هیچ یک از خودروس��ازان چینی 
تمایل به ارتباط ب��ا صنعت خودروی ایران ندارند. در حال 
حاضر تنها برخی محصوالت چری در بازار موجود است که 

این موضوع جای تعجب دارد!
ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو هی��چ یک از 
ش��رکت های چینی تمایل به ارتب��اط با ایران را ندارند چرا 
که خط اعتباری آن ه��ا از بین می رود، مگر یک بازار چند 
ص��د دالری چه می��زان ارزش دارد که قی��د ۷00 میلیارد 

دالر را بزنند؟
نکته بسیار مهم درباره خودروسازی چین، مشارکت عمیق 
و پایدار با بزرگان صنعت خودروی جهان است که چینی ها 
را از قالب کارآموزانی نابلد خارج کرده و هیچ بعید نیس��ت 
در آین��ده ای نه چندان دور، آن ها خود به درجه اس��تادی 
در خودروس��ازی برسند. در حال حاضر بسیاری از بزرگان 
خودروس��ازی از تویوتا و نیس��ان و جنرال موتورز گرفته تا 
پژو و رنو و حتی تسال، همه و همه در چین حضور دارند و 
در ع��وض بازار و نیروی کار ارزانی که در اختیار گرفته اند، 
چینی ها را آموزش نیز می دهند. بس��یاری از خودروسازان 
چینی حتی همان ها که در ایران نیز حضور داشته یا دارند، 
در مش��ارکت با برند ه��ای معتبر صنعت خ��ودروی جهان 
هستند و نزد آن ها مشق تکنولوژی و طراحی و کیفیت و... 

می کنند.  باشگاه خبرنگاران جوان 
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وزیر راه اولتیماتوم  داد؛
تعیین تکلیف اراضی طرح ملی مسکن   

تا پایان شهریور  
اولتیماتوم اسالمی به مدیران وزارت راه؛ تا پایان شهریور 

اراضی طرح ملی مسکن را تعیین تکلیف کنید
وزی��ر راه از تعیین تکلیف اراضی طرح ملی مس��کن تا 
پایان ش��هریور امس��ال خبر داد و گفت:در اجرای طرح 
ملی مسکن کار شتاب زده، غیرمتعهدانه و غیرمهندسی 

پذیرفته نیست.
محم��د اس��المی ب��ا تاکید بر تس��ریع در اج��رای طرح 
اقدام ملی مس��کن خطاب به معاون��ان و مدیران کل راه 
و شهرس��ازی، اظه��ار کرد:  با همت باال به س��مت تحول 
بخش��یدن به تولید و عرضه مسکن اقدام کنید. باید روند 
حرکت تولید مس��کن س��رعت داده شود و تولید مسکن 

در کش��ور برای رفع نیازه��ای متقاضیان واقعی به منصه 
ظهور برسد. وی با یادآوری تاکیدات رهبر معظم انقالب 
در دی��دار با اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه کاری که 
در دولت در خصوص مس��کن شروع شده باید در همین 
دولت به اتمام برسد، ادامه داد: اتمام طرح ملی مسکن و 
تعهدات دولت تکلیف ش��رعی و برعهده تک تک ما قرار 
دارد. همانطور که رییس جمهوری نیز تاکید کرده و مداوم 

در خصوص مسکن در حال پیگیری موضوع هستند.
وی ب��ا تاکی��د بر این که مدیران کل راه و شهرس��ازی تا 
پایان ش��هریور مهل��ت دارند تا زمین ه��ای اجرای طرح 
اقدام ملی مسکن را نهایی کنند، افزود: درآخرین نشست 
ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران اختیار الحاق 
به محدوده ها را به ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان 
تفوی��ض کردی��م و این تفویض اختیار ی��ک راه میان بر 
اس��ت که البته شروطی نیز دارد. باید دقت داشته باشید 
که بی انضباطی نشود. بدین معنا باید در خصوص اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن، طراحی درست، انجام شود. باید 
پهنه هایی ایجاد و س��اخت و سازی انجام شود که کاری 
ماندگار و فاخر ش��ود.وزیر راه و شهرسازی با بیان این که 
در اجرای طرح  ملی مسکن کار شتاب زده، غیرمتعهدانه 
و غیرمهندسی به هیچ عنوان پذیرفته نیست، گفت:  باید 
طرح و نقشه خوب و قابل قبولی برای آنها انتخاب شود و 
مشاورانی کار طراحی را برعهده بگیرند تا کار قابل دفاع 

باشد.  وزارت راه و شهرسازی  

مدیرعامل راه آهن؛
تولید ترمز ملی ناوگان ریلی به مرحله 

نهایی رسید
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تولید ترمز ملی ناوگان 
ریلی و خودکفایی در این بخش به مرحله نهایی رسیدل 

و در مهر ماه در ۸ دستگاه ناوگان اجرایی می شود.
س��عید رس��ولی مدیرعامل ش��رکت راه آهن در مراسم 
بهره برداری از ۷0 دس��تگاه ناوگان ریل��ی با بیان اینکه 
امسال تعهد کردیم که ماه خبر خوشی از طرف خانواده 
راه آهن باش��د، گفت: ش��رکت های حم��ل و نقل ریلی 
در ش��رایط سخت کرونایی توانس��تند نقش ارزشمندی 
همانن��د دوران دفاع مقدس ایف��ا کنند و بتوانند ناوگان 

ریلی خود را ارتقا دهند.
مدیر عامل شرکت راه آهن با اشاره به اینکه خوشبختانه 

چرخ کارخانه های ریلی با س��رعت در حال حرکت است 
و هر ما ش��اهد خروجی آنها هس��تیم، یادآور شد: تولید 
بخش ناوگان ریلی همواره فعال است و در روزهای آینده 

هم خبرهای خوشی از این حوزه ارائه می شنوید.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه اینکه امروز 
پنجمین مرحله از تولیدات ناوگان ریلی وارد شبکه حمل 
و نقل ریلی می ش��ود، افزود: بهره ب��رداری از این ناوگان 
این ماه با تأخیر بوده و به اواسط شهریورماه رسیده است، 
تاکید کرد: امروز ۷0 دس��تگاه ناوگان انواع ناوگان باری، 
مس��افری و لوکوموتیو ب��ه ارزش ۷3 میلیارد تومان وارد 
ش��بکه ریلی شد که نسبت به س��ال گذشته، 52 درصد 
رشد داشته است. رسولی توضیح داد: پیش از این اعالم 
کرده بودیم که در س��ال جهش تولید اتفاقات خوبی در 
راستای کاهش وابستگی به قطعات ریلی رخ خواهد داد 
و امروز با افتخار اعالم می کنیم که چرخ مهم لوکوموتیو 
که پیش از این وابس��ته به کشورهای خارجی بودیم هم 
اکنون در داخل کش��ور به تولید ملی رس��یده و با تایید 
معاونت ناوگان هم اکنون در حال س��یر است؛ در محور 
جنوب در حال تست گرم است و تا یکی دو ماه آینده به 

صورت رسمی وارد تمامی محورهای کشور خواهد شد.
رسولی با اشاره به اینکه در مهرماه هم ۸ دستگاه ناوگان 
مجهز به سیس��تم ترمز ملی به بهره برداری می رس��د، 
ادام��ه داد: پس از این ما به طور کامل از سیس��تم های 
ترمز ملی در این حوزه استفاده خواهیم کرد.  میزان 

خ��ب��رخ��ب��ر

  نوسان قیمتی در بازار خودرو یکه تازی میکند؛

ورود چینی ها از جاده خودرو  

در حال��ی قیمت تخم مرغ حدود 4۸ درصد نس��بت به 
پارس��ال افزایش داش��ته و از دالیل آن ص��ادرات عنوان 
می ش��ود که طبق گ��زارش گمرک طی پن��ج ماهه اول 
امس��ال بی��ش از 2۸ میلیون دالر ص��ادرات تخم مرغ و 

انواع تخم خوراکی انجام شده است.
طی مدت اخیر بازار تخم م��رغ با افزایش قیمت مواجه 
شد و هر شانه تا 25 هزار تومان هم فروش رفت. دالیل 
مختلفی برای ای��ن افزایش قیمت مطرح بود که فعاالن 
ب��ازار از جمله آن  را صادرات و افزایش مصرف تخم مرغ 

اعالم کردند.
اما بررس��ی آم��ار مرکز آمار از وضعیت ت��ورم تخم مرغ 
نش��ان می دهد که در مردادماه سال جاری هر کیلوگرم 
از این محصول به طور متوس��ط 13 هزار و ۷00 تومان 
فروش رفته که در مقایس��ه با مرداد سال گذشته که هر 

کیلو گرم 9200 تومان 4۸ درصد افزایش قیمت دارد.
قیمت هر کیلو تخم مرغ نسبت به تیرماه کاهش دارد و  
به طور متوس��ط 15 هزار و 400 تومان فروش رفته که 

در مرداد ماه 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
اما با توجه به اشاره ای که به وضعیت صادرات تخم مرغ 
از س��وی فعاالن بازار و اثرگذاری آن بر قیمت تخم مرغ 
ش��ده اس��ت، پیگیری وضعیت صادرات این محصول از 

گمرک ایران با توضیحاتی از س��وی سیدروح اهلل لطیفی 
- سخنگوی گمرک - به ایسنا همراه بود.

بر این اس��اس اعالم شد که در پنج ماهه اول امسال 2۸ 
میلی��ون و ۸35 هزار و 220 دالر تخم مرغ و انواع تخم 
خوراکی صادرات ش��ده که وزنی حدود 4۸ هزار و 119 

تن داشته است.
این در حالی است که تا پایان تیرماه 23 میلیون و 514 
هزار و 5۸1 دالر انواع تخم خوراکی صادر ش��ده بود که 
نش��ان دهنده افزایش حدود پنج میلیون دالری در ماه 

گذشته است.
صادرات انجام شده به کشورهای مختلف این گونه بوده 
اس��ت که 21 میلی��ون و ۸۸1 هزار دالر ب��ه عراق، پنج 
میلیون و 5۷9 هزار دالر به افغانستان، ۷20 هزار دالر به 
عمان، 590 هزار دالر به قطر، 1۷ هزار دالر به پاکستان، 
13 ه��زار دالر به امارات، 34 هزار و 660 دالر به بحرین 

صادر شده است.
به گفت��ه رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرن��ده و ماهی، 
ص��ادرات تخ��م م��رغ با وج��ود ع��وارض هن��وز برای 
صادرکنن��دگان صرف��ه اقتصادی دارد؛ ه��ر چند که ما 
بیش��تر از مص��رف داخلی، تخم مرغ تولی��د می کنیم و 

ناچاریم صادرات داشته باشیم.  تسنیم 

س��خنگوی صنعت برق گفت: برای تدوین دستورالعمل 
ه��ای اجرایی طرح برق امید که وعده داده ش��ده بود تا 
اواخر مهر ماه تدوین ش��ود روز گذش��ته در کمیسیون 

انرژی مجلس موضوعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
 مصطفی رجبی مش��هدی با اشاره به آخرین تصمیمات 
اتخاذ شده در این راستا، اظهار کرد: یکی از مواردی که 
به تازگی مورد بررس��ی و تصویب قرار گرفت این بود که 
مش��ترکان کم مصرف که در س��کونتگاه های غیر دائم 

حضور دارند شامل حال تخفیف صد درصدی نشوند.
وی ادامه داد: اقامتگاه های فصلی، ویال ها و به طور کلی 
مش��ترکانی که دائما در یک مکان حضور ندارند ش��امل 
حال این طرح نخواهند شد و تخفیف صد درصدی برای 

این دسته از مشترکان اعمال نمی شود.
به گفته سخنگوی صنعت برق در اولین فرصت و حداکثر 
ی��ک ماه آین��ده از طری��ق پیامکی که برای مش��ترکان 
صنعت برق ارس��ال می ش��ود، وضعیت مصرف به آن ها 
گزارش خواهد شد تا از میزان مصرف خود و قرار گرفتن 
در دسته بندی خوش مصرف، کم مصرف، و یا پر مصرف 
مطلع ش��وند. رجبی مش��هدی در خصوص زمان اجرای 
این ط��رح گفت:از ابت��دای آبان ماه این ط��رح اجرایی 
خواهد ش��د. وی در پاس��خ به این س��وال که آیا بودجه 

ای ب��رای اجرای این طرح در نظر گرفته ش��ده اس��ت؟ 
اظه��ار کرد: این طرح منافع زی��ادی را در میان مدت و 
بلند مدت برای صنعت برق کشور دارد هرچند در کوتاه 
مدت ممکن است که منجر به کاهش درآمدهای صنعت 
برق ش��ود اما به گونه ای برنامه ریزی شده که تاثیر این 
اصالح مصرف درکاهش میزان سرمایه گذاری ها بتواند 

این مساله را جبران کند.
 وزارت نیرو در س��ه س��ال گذش��ته طرح های تشویقی 
مختلف��ی برای عب��ور از پیک بار اجرا کرده اس��ت، چرا 
که در تابس��تان مصرف برق افزایش بس��یاری می یابد و 
نیروگاه ها با چالش های متعددی دست و  پنجه نرم می 
کنند حتی ممکن اس��ت همچون سال 139۷ خاموشی 
های برنامه ریزی شده نیز مهمان خانه ها شود. از این رو 
برای جلوگیری از این مساله و تامین برق  پایدار، وزارت 
نیرو فرهنگ س��ازی را مهم دانسته و در سال های اخیر 
نی��ز برنامه هایی را برای آن در نظر گرفته که تازه ترین 

آن طرح برق امید است.
در حال حاضر 30 میلیون مش��ترک خانگی در کش��ور 
وجود دارد که در دو دس��ته "زیرالگ��و" و "بیش ازالگو" 
تقس��یم بندی ش��ده اند که برای هرکدام تعرفه خاصی 

تعریف شده است. ایسنا 

 صادرات 28 میلیون دالری ثبت شد

افزایش ۴۸ درصدی قیمت تخم مرغ 
سخنگوی صنعت برق اعالم کرد

خبر جدید از طرح برق مجانی


