اقتصاد

10
شاخص
رشد  31درصدی هزینه های
زندگی در  6ماهه 1400

بررسی داده های مرکز آمار نشان می دهد
که در شش ماه امسال  ،هزینه دهک ها به
ضرر دهک های کم درآمــد افزایش یافته،
به طوری که نرخ رشد هزینه ها برای دهک
اول بیشترین میزان بین دهک ها و 39/4
درصد بوده است .همچنین این رقم برای
دهک دهم (پردرآمدترین دهک) به 25/4
درصد می رسد .در کل هزینه سبد مصرفی
برای همه مردم تا نیمه امسال به طور متوسط
 30/9درصد افزایش یافته است.

اخبار

تخلف  ۶بانک در سود سپرده
پروندهیکبانکبههیئتانتظامی
بانکهارفت
معاون نظارت بانک مرکزی اعالم کرد  :با توجه به
پایان مهلت ارزیابی بانکهای متخلف در زمینه
رعایت نکردن نرخ سود علی الحساب سپرده
سرمایه گذاری مدتدار ،شش بانک از نرخهای
تعیین شده تخطی کردهاند که پرونده یکی از آن
ها در حال ارسال به هیئت انتظامی بانکهاست.
بــه گـــزارش ایــســنــا ،ابـــوذر س ــروش گــفــت :در
بخشنامهای که هشتم شهریور امسال به تمامی
بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابالغ
شد ،آمده است« :حسب بازرسیهای انجام شده
و همچنین گزارشهای واصله  ،برخی از بانکها
و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل
به رو شهــا و شیو ههای مختلف از نر خهای
مصوب ابالغی تخطی میکنند؛ لــذا به این
دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد».
معاون نظارت بانک مرکزی افزود :در پی ابالغ
این بخشنامه با اعضای هیئت مدیره بانکهای
متخلف جلسات جداگانهای برگزار و مهلتی دو
هفتهای تا پایان شهریورماه برای اصالح امور به
این بانکها داده شد .با این حال هم اکنون با
اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است
و بــرآوردهــا نشان میدهد که دست کم شش
بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخهای
تعیین شــده تخطی کــرد هانــد که پرونده یکی
از آن ها نهایی شده و در حال ارسال به هیئت
انتظامی بانکهاست .سروش خاطرنشان کرد:
معرفی هیئت مدیره بانکها به هیئت انتظامی
پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه
به جمع بندی هیئت انتظامی از تذکر تا سلب
صالحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره را
شامل می شود.
ایــن سخنان معاون نظارت بانک مرکزی در
شرایطی اســت که رئیس ســازمــان بــورس نیز
در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور هشت
چالش عمده بازار سهام و شش پیشنهاد برای
مدیریت نااطمینانی ها در این بازار را ارائه کرد.
در ایــن راستا یکی از محورهای مطرح شده،
«روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج
نقدینگی از بازار» قید و در همین زمینه پیشنهاد
شده نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین
شده تثبیت شود.

تهاتر زمین؛ مشوق جدید
نوسازی مسکن در بافت
ایسنا  -شرکت بازآفرینی شهری ایــران طرح
جدیدی را ارائه کرده که طبق آن اگر مالک یک
واحد مسکونی در بافت فرسوده تمایل داشت
واحــد خــود را در اختیار مجری طــرح نوسازی
قرار دهد ،به ازای آن یک قطعه زمین در یکی از
شهرهای جدید یا زمینهای در اختیار وزارت راه و
شهرسازی به صورت تهاتر دریافت کند و متناسب
با نیاز خود بسازد.

عوارض جدید برای صادرات
محصوالت جالیزی اعالم شد
فــارس  -وزارت جــهــاد کــشــاورزی بــه منظور
کنترل بازار و صادرات محصوالت جالیزی برای
محصوالتگوجهفرنگیوپیازعوارضتعیینکرد.
بر اساس ابالغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت
صمت ،صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی و پیاز
به ترتیب مشمول عوارض  4هزار تومانی و  2هزار
تومانی از ابتدای مهر ماه تا آخر بهمن امسال شد.

چهارشنبه  6مهر 1401
اول ربیع االول .1444شماره 21042

سالاستثناییگندم

وزیر جهاد کشاورزی از رشد  60درصدی خرید تضمینی گندم و پرداخت  100درصد مطالبات گندم کاران خبر داد .این در حالی
است که سال گذشته ،افت شدید تولید و خرید تضمینی گندم موجب واردات کم سابقه  7میلیون تنی گندم به کشور شده بود

حقگو-اظهارات وزیر جهاد کشاورزی حاکی
از این است که سال استثنایی در تحویل گندم
به دولت با رشد  60درصدی خرید تضمینی
ایــن محصول و رســیــدن آن بــه مــیــزان 7/5
میلیون تن رقم خورده است .به این ترتیب به
نظر می رسد کابوس خروج از خودکفایی این
محصول که به ویژه در سال گذشته نمایان شد،
در حال رفع شدن است و وعده وزارت جهاد
برای خودکفایی گندم خبازی در سال آینده
همزمان با اقدامات حمایتی انجام شده در این
حوزه از جمله تعیین نرخ 13هزار تومانی خرید
تضمینی ،دور از دسترس نخواهد بود .این ها
همه در حالی است که در سیاست های کلی
برنامه هفتم توسعه نیز بر تأمین امنیت غذایی
و تولید حداقل  ۹۰درصد کاالهای اساسی و
اقالم غذایی در داخل ،تاکید شده است.
بــه گ ــزارش ایــرنــا ،ســاداتــی نــژاد وزیــر جهاد
کشاورزیضمناشارهبهپرداختصددرصدی
مطالبات گندم کــاران اظهار کــرد :امسال
یک سال استثنایی در تحویل گندم به دولت
نسبت به سال های اخیر بود که در این زمینه
 ۶۰درصد افزایش خرید گندم داشتیم .وی
کل گندم خریداری شده به صورت تضمینی و
توافقی از کشاورزان در سال زراعی -۱۴۰۱
 ۱۴۰۰را 7/5میلیون تن اعالم کرد و گفت:
خرید گندم همچنان ادامه دارد ولی مقدارش
روزانه کم شده است .ساداتی نژاد یادآور شد:
در سال گذشته عدد خرید گندم 4/5میلیون

تن بوده است .وزیر جهاد ابراز امیدواری کرد
که در سال آینده با حمایتی که در حوزه خرید
گندم انجام شده است ،بتوانیم در حوزه گندم
به خودکفایی برسیم.
▪خودکفایی گندم چگونه از دست رفت؟

به گــزارش خراسان ،اظهارات وزیر جهاد در
حالیاستکهسالگذشتهکاهشتولید،خرید
تضمینی و جهش واردات گندم ،نگرانی ها
درباره این بخش مهم از امنیت غذایی کشور را
تشدید کرد .آمارها نشان می دهند که در سال
آبی گذشته ،تولید گندم از  13میلیون تن به
 8میلیون تن کاهش یافت .همچنین خرید
تضمینی گندم از  8/2به 4/7میلیون تن
افت کرد و همین موضوع موجب شد واردات
این محصول استراتژیک به بیش از  7میلیون
تن افزایش یابد .این ها همه در شرایطی است
که طبق آمارها ،کشور ما ساالنه به حدود 12
میلیون تن گندم نیاز دارد.
در ایــن میان ،نقش دولــت قبل در بــروز این
نابسامانی از طریق تعیین ناکافی نرخ خرید
تضمینی گندم و نیز اعالم دیرهنگام این نرخ
قابل انکار نیست و این مسئله نه در یک سال
بلکه در سال های قبل از آن نیز دیده می شود.
طبق آمارهای روزنامه ایران به نقل از وزارت
جهاد کشاورزی ،نرخ خرید تضمینی گندم از
سال  93تا  97با کمترین افزایش نسبت به
سال قبل تعیین شده بود .به طوری که در کل

این مدت تنها  700تومان افزایش داشت .این
موضوع تولید و میزان خرید تضمینی را تحت
تاثیر قرار داد و حتی با توجه به قیمت باالتر
گندم در کشورهای همسایه ،زمینه را برای
قاچاق ،احتکار و داللی فراهم کرد.
از سوی دیگر بررسی میزان تاخیر دولت در
اعــام نــرخ خرید تضمینی گندم نیز نشان
می دهد که این رقم از سال آبی  94-93تا
 1400-1399از یک ماه به  8ماه رسیده
است .با این حال در سال آبی 1401-1400
و  1402-1401این موضوع بدون تاخیر
بوده و به ویژه طی امسال برای نخستین بار در
سال های اخیر ،قبل از آغاز فصل جدید زراعی
اعالم شده است.
در هر حــال نــرخ خرید تضمینی و نیز اعالم
دیرهنگام آن که بالتکلیفی کشاورزان را در
ســال هــای قبل در پی داشــت ،سبب شد در
مجموع خودکفایی گندم در سال گذشته به
رغم توان داخلی از دست برود .در روندی کلی
مشاهده می شود که میزان خرید تضمینی
گندم از حــدود  11/5میلیون تن در سال
 95به حدود  4/7میلیون تن در سال گذشته
کاهش یافته است.
▪ 5اقدام دولت سیزدهم برای افزایش
تولید گندم

در دولــت سیزدهم و در شرایطی که وزارت
جــهــاد ،خــودکــفــایــی در تــولــیــد بــســیــاری از

محصوالت کــشــاورزی و کاالهای اساسی از
جمله گندم را در دستور کار قرار داده است،
پنج رویکرد متمایز موجب تغییر وضعیت تولید
این کاالی راهبردی شد .به گونه ای که روزنامه
ایرانازرسیدنمیزانتولیدگندمبه 11میلیون
تن طی امسال خبر داده و با توجه به لزوم در نظر
گرفتن  2میلیون تن ذخایر استراتژیک در این
حوزه ،پیش بینی کرده که نیاز به واردات از 7
میلیون تن در سال گذشته به  3/5میلیون تن
طی امسال کاهش خواهد یافت.
درمهمترینگام،قیمتخریدتضمینیکهتقریباً
می توان آن را مهم ترین عالمت برای هدایت
فعاالن کشاورزی به سوی کشت گندم دانست،
از  5هزار تومان به  11هزار و  500تومان (با
احتسابیارانهکشت)افزایشیافتوبرایسال
آیندهنیز 13هزارتومانتعیینشدهاست.
کاهش  45درصدی قیمت کود و سم مورد
نیاز کــشــاورزان (از طریق یــارانــه دولتی)،
اجرای کشت قراردادی گندم در  250هزار
هکتار اراضی کشاورزی ،رشد خرید تضمینی
گندم به میزان حدود  7/5میلیون تن طی
امسال ،برآورد کاهش حدود  2میلیون تنی
مصرف آرد با اصالح یارانه های آرد و نان و
کنترل قاچاق و مصرف در این عرصه نیز از
دیگر اقدامات انجام شده دولت به شمار می
رود که موجب شده در نخستین گام ،چشم
انداز خودکفایی در گندم برای سال آینده دور
از دسترس نباشد.

رئیسسازمانملیبهرهوریدرگفتوگوباخراسان:

پاداشمدیرانشرکتهایدولتی،مشروطبهبهرهوریشد
شاخصرشدبهرهوریدرشرکتهایدولتیباعددمنهای 18.5درصددروضعیتخوبینیست

حسین بردبار -ضرورت ارتقای بهره وری در
اقتصاد ایران و استفاده بیشتر از ظرفیت های
طبیعی و نیروی انسانی متخصص و مستعد
کشور،یکیازمهمترینالزاماتاسنادباالدستی
کشور در دهه های اخیر بوده است .چنان که در
سیاست های کلی ابالغی رهبر انقالب درباره
برنامه توسعه هفتم نیز به این موضوع اشاره و در
بند نخست این سیاست ها «پیشرفت اقتصادی
توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸
درصددرطولبرنامهباتأکیدبرافزایشبهرهوری
کلعواملتولید(منابعانسانی،سرمایه،فناوری
و مدیریت)» هدف گــذاری شده اســت .رئیس
سازمان ملی بهره وری ایران با ارائه آمارهایی
از بهره وری شرکت هــای دولتی که وضعیت
مناسبیدراینبارهندارند میگوید:طبققانون
بودجه باید پاداش اعضای هیئت مدیره 360
شرکت دولتی بر اساس شاخص های بهره وری
باشد و تعیین پــاداش برخالف این رویــه طبق
قانون مجازات حبس از شش ماه تا دو سال دارد.
جزئیاتبیشتررادرگفتوگویتفصیلیبادکتر
میرسامانپیشواییمیخوانید:
* به تازگی رئیس جمهور در اجالس روسای
دانشگاه ها از دانشگاهیان خواستند توان
علمی و پژوهشی خودشان را بر افزایش
بهرهوریمتمرکزکنندودرجشنوارهشهید
رجایی نیز بحث سنجش بهره وری را برای
دستگاه های اجرایی مطرح کردند ،سازمان
ملی بهره وری چه اقداماتی بــرای تحقق
منویات باالترین مقام اجرایی کشور داشته
است؟
 دو موضوع است؛ اول نقش آفرینی دانشگاه هاو فضای نخبگی درحوزه بهره وری که برای آن
برنامهداشتیمدرهراستانییکیازدانشگاههابه
عنوانمعینعلمیکمیتهبهرهوریاستانتعیین
شود که رئیس آن استاندار است ،نامه ای نیز به
وزیرعلوم تنظیم کردیم که درآن پیشنهادهایی
برای همکاری با دانشگاه ها مطرح شده است
ازجملهاینکهدانشگاههایبرترکشوربهعنوان
معین کمیته بهره وری دستگاه های ملی تعیین
شوند یا درس مدیریت بهره وری را به برنامه
درســی رشته هــای دانشگاهی اضافه کنیم و
همچنین درخواست کردیم اگر وزارت علوم یا

دانشگاه ها پیشنهادی برای ارتقای بهره وری
دارند ،دراختیار سازمان قراردهند .اما نکته دوم
دستور رئیس جمهور در بــاره حــوزه سنجش و
مطالبه گری این بود که چه اقدامی برای ارتقای
بهره وری در حوزه های مختلف ازسوی سازمان
باید انجام شود ،ما این جا استقرار چرخه بهره
وریدردستگاههایاجراییراپیگیریمیکنیم.
درایــن راستا اجــرای یک برنامه توانمندسازی
متولیان بهره وری دردستگاه های اجرایی و
استانهارادنبالمیکنیم.
* ماده  5قانون برنامه ششم دولت را مکلف
کردهاستکهکاراییوبهرهوریدستگاههای
اجرایی را در هر سال از اجرای برنامه اندازه
گیری کند و گزارش آن را به مجلس شورای
اسالمی بدهد ،آیا سازمان چنین گزارشی را
بهمجلسدادهاست؟
 بله ،این گــزارش ارائــه شده است ،هرسه ماهیک بار گــزارش می دهیم و ساالنه نیز گزارش
مفصلمیدهیم،آخرینموردآنانتشارگزارش
سیمای بهره وری ایران بود .ما درسطح ملی به
تفکیک شاخص بهره وری کل ،شاخص بهره
وری سرمایه و نیروی کار را گــزارش می کنیم،
همچنین به تفکیک بخش ها در حوزه صنعت و
معدن،کشاورزی،خدماتونفتوانرژیگزارش
میشودکهدرسامانهسبا(سامانهآینهبهرهوری
ایران)دردسترسهمهاست.
*وضعیتشاخصبهرهوریدرکشورچگونه
است؟
 خوشبختانه طی دو سال  99و  1400رشدشاخص بهره وری کل مثبت بوده است گرچه
متوسط رشد شاخص بهره وری کل در  10سال
گذشته منفی یک درصد بوده است ،بــرآورد ما
برای سال  1400رشد مثبت  3درصدی برای
شاخصبهرهوریکلاست.
* به تازگی گــزارش عملکرد شرکت های
دولتی در حوزه بهره وری را رونمایی کردید،
شاخص بهره وری ایــن شرکت هــا درچــه
شرایطیقراردارد؟
 حــدود  360شرکت دولتی داریــم که 204مورد از آن ها در سال 1400به ما اطالعات ارائه
کردند،حدود 20تا 30شرکتدرحالانحاللیا
انتقالبودندکهنمیتوانستندچیزیارائهکنند،

حدود 90شرکتبهمااطالعاتندادندکهدرگام
اول اسامی شان را به نهادهای نظارتی اعالم
کردیم و درگام دوم در سامانه سبا اسامی شان را
میگذاریم،کاهشیترینرشدرادرشرکتهای
دولتیدرحوزهنفتوگازداشتیمکهمنفی31.6
درصد درسال  98و منفی  6.5درصد درسال
 99بود ،بیشترین رشد را نیز در رسته اطالعات
و ارتباطات داشتیم ،در کل منهای 18.5درصد
شاخصرشدبهرهوریشرکتهایدولتیبودکه
وضعیت خوبی نیست ،سهم عمده منفی مربوط
به بخش نفت و گاز است که اگر آن را حذف کنیم
رشدشاخصمثبتمیشودوالبتهبسیاراندکو
زیریکدرصداست.
*علتاینرشدمنفیواندکچیست؟
چونقواعدحاکمیتشرکتیمادرستنیست،پیشنهادشفافمابهدولتاینبودهاستکهروش
ادارهشرکتهابهسمتقراردادمدیریتبرود.ما
االن شرکت های دولتی را به روش یک سازمان
دولتی اداره می کنیم ،مثال برای مدیرعامل آن
حکم می زنیم ،در حالی که شرکت باید عملکرد
شفاف داشته باشد و مجمع باالی سر آن باشد و
خروجی آن مشخص باشد .ما می گوییم تیمی
که می خواهد شرکت را اداره کند ،یک طرف
قراردادودولتدرطرفدیگرباشدوشاخصهای
عملکردی در قرارداد باشد ،مثال باید این میزان
حفاری کنید ،نفت استخراج کنید و ...اگر صد
درصدایناهدافوشاخصهاعملیاتیشد،فالن
رقم پرداختی وجود دارد و اگر  80درصد محقق

شد ،رقمی کمتر و اگر زیــر 50درصــد شد ،تیم
دیگریبایدرویکاربیاید.ماده 16قانونمدیریت
خدمات کشوری زیرساخت بسیار خوبی برای
جاری سازی روش قرارداد مدیریت است .ما می
توانیم به تدریج مثال هر سال 20شرکت از360
شرکتدولتیرامشمولاینروشادارهکنیم.
* بحث پرداخت پــاداش به اعضای هیئت
مدیره براساس شاخص های بهره وری در
بند«و»تبصره 18قانونبودجهنیزاحتماالدر
همین راستا باشد ،در این زمینه چه اقدامی
کردهاید؟
 ســال گذشته بــرای  204شرکتی که به مااطالعات ارائــه کردند ،محاسبات بهره وری را
انجام دادیــم و به سازمان اداری استخدامی و
برنامه و بودجه گزارش کردیم و آن ها باید مجوز
پاداشرابهمجامعشرکتهایدولتیبدهند.
* اگر مجامع پاداش هیئت مدیره را بر اساس
بهرهوریتعییننکنند،جرماست؟
 بله جرم است ،مدیران آن نیز به شش ماه تا دوسالحبسطبققانونبودجهمحکوممیشوند،
منتها سازمان برنامه و بودجه باید در این قضیه
جدیترجلوبیاید.
* آیا این اتفاق االن دارد می افتد ،یعنی
مجامع براساس بهره وری پــاداش هیئت
مدیرهراتعیینمیکنند؟
 بله ،مجامع پــاداش را تعیین می کنند ولی تازمانی که مجوز نگیرند ،پرداخت نمی کنند،
سازمان برنامه و بودجه باید مجوز بدهد که این
مجوزرابراساسگزارشیکهمامیدهیمخواهد
داد .پس این جا نقش سازمان برنامه و بودجه
خیلیکلیدیاست.
* شما نیز تمام ارزیابی های الزم را برای ارائه
اینگزارشانجاممیدهید؟
هرشرکتیکهبهمااطالعاتبدهد،مامحاسبهمی کنیم و به سازمان برنامه گزارش می دهیم،
پارسالهمهمینکارراکردیم.
* یعنی شرکت هایی که گــزارش ندهند،
هیئت مــدیــره شــان نباید پ ــاداش داشته
باشند؟
 قاعدتا نباید داشته باشند ،یعنی خالف قانوناست و اگر سازمان برنامه نیز تایید کند خالف
قانون است.

بازخوانی بودجه 1401

افزایش  5درصدی تعرفه
جریمه های رانندگی
بـــردبـــار -قــانــون بــودجــه امــســال عــــاوه بر
جریمه های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی ،تعرفه جریمه های رانندگی را  5درصد
افزایش داده است تا در اموری مانند رسیدگی به
معلوالن ،اصالح راه های روستایی و حذف نقاط
حادثه خیز بین شهری و کمک به سازمان های
امدادی هزینه شود.
بر اساس بند« ج»تبصره  10قانون بودجه امسال
،در سال  ۱۴۰۱عالوه بر جریمه های مندرج
در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب
 ۱۳۸۹/ ۱۲/ ۸تعرفه جریمه های رانندگی 5
درصد افزایش مییابد و مبالغ حاصل به خزانه
داری کل کشور واریــز میشــود  .معادل مبلغ
افزایش یافته به شرح زیر اختصاص مییابد:
 -۱مبلغ یک هــزار و  500میلیارد ریــال برای
هزینه معلوالن شدید و ضایعه نخاعی ناشی از
تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در
اختیار سازمان بهزیستی کشور
 -۲مبلغ یک هــزار و  500میلیارد ریــال برای
اصالح راه های روستایی و معابر در نقاط حادثه
خیز بین شهری ،ایمنسازی ،اصالح هندسی
و حذف نقاط حادثهخیز در تقاطعها و راه های
روستایی و شهری و جادهای (هوشمندسازی
تصویری جادهها) و راه های مناطق محروم مرزی
کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
 -۳مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای حوادث
جادهای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
 -۴مبلغ یک هــزار میلیارد ریــال بــرای کمک
خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار
سازمان پزشکی قانونی کشور

بازار خبر

روغن موتور بدون شناسه کاال،
قاچاق تلقی میشود
فارس  -اتاق اصناف ایران اعالم کرد از  15مهر
هرگونه روغن موتور بدون شناسه کاال ،موجود
در واحد صنفی  -توزیعی قاچاق تلقی میشود.

جزئیاتمزایده ۱۰۶۲خودروی
خارجی
مهر  -سخنگوی سازمان اموال تملیکی ضمن
تشریح جزئیات مزایده  ۱۰۶۲خودروی خارجی
گفت :ایــن مــزایــده از ساعت  ۸صبح روز پنج
شنبه هفتم مهر آغــاز می شــود و تا ساعت ۲۴
روز  ۱۲مهرماه ادامــه خواهد داشــت .صاحب
حجتی در باره جزئیات مزایده  ۱۰۶۲خودرو
در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد :این مزایده
را از ساعت  8روز پنج شنبه هفتم مهر ماه آغاز
میکنیم و تا ساعت  ۲۴روز دوازدهــم مهرماه
ادامــه خواهد داشــت که متقاضیان میتوانند
فهرست خودروها و شرایطی را که برای رویت
خــودروهــا و مــزایــده الکترونیک اع ــام شده
اســت ،در وبگاه مزایده الکترونیک به نشانی
 eauc.setadiran.irمشاهده کنند و از شرایط
و خــودروهــا مطلع شوند .حجتی اظهار کرد:
خریداران تا ساعت  ۲۴روز سهشنبه دوازدهم
مهر ماه برای ثبت پیشنهاد قیمت در این سامانه
وقت دارند و برای این کار و شرکت در مزایده ارائه
کد ملی برای شخص حقیقی و کد اقتصادی برای
شخص حقوقی به همراه شماره حسابی که قابل
استفاده از طریق اینترنت باشد ،الزامی است و
برای مشاهده خودروها نیز در همه ایام هفته از
ساعت 8تا ساعت ۱۶اعالم کردهایم که استانها
همکاری کنند تا خریداران از خودروها بازدید
داشته باشند .حجتی تأکید کرد :استا نهایی
که این مزایده فو قالعاده شماره  ۵۶۵در آن
ها انجام میشود شامل استا نهای هرمزگان
(بندرلنگه) ،بوشهر ،تهران ،گیالن ،خوزستان،
فارس و مازندران است.

گازرسانیبهصنایعطی ۵ماهاخیر،
 ۱۳درصدرشدداشتهاست
فارس  -مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت:
گازرسانی به واحدهای صنعتی عمده کشور
از جمله فوالد ،سیمان و پتروشیمی در پنج ماه
نخست امسال ،رشد  ۱۳درصدی را ثبت کرد.

درآمد استخراج بیتکوین به قعر
 2ساله سقوط کرد
ایسنا  -درآمد جهانی استخراج بیتکوین در
بحبوحه زمستان رمزارز و بحران انرژی جهانی،
به  17/2میلیون دالر در روز کاهش یافته است.
آمار وب سایت بالکچین دات کام نشان میدهد
درآمــد جهانی استخراج بیت کوین حدود ۷۲
درصــد در مقایسه بــا نوامبر ســال گذشته که
ماینرها روزانه  ۶۲میلیون دالر درآمد داشتند،
کاهش یافته است.

