
اقتصادی
صفحه 4
یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ 
۱۰ جمادی الثانی ۱44۲ - شماره ۲۲۶۶۸

وعده وزیر صمت برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی محقق نشد 

گرانی 100 درصدی قیمت سیمان از کارخانه تا بازار!

رستم قاسمی روایت کرد

فرصت های از دست رفته صادرات گاز
 در دولت تدبیر و امید

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان دانشگاه تهران در ساعت 15 
روز پنجشنبه مورخ 99/11/16 در محل دفتر تعاونی به آدرس: بلوار کشاورز- خ وصال- کوچه شاهد- پالک 
8- واحد 3 با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار می شــود. از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا وکالتا 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
* ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی 
هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، 
می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز 

هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: تمدید مدت فعالیت تعاونی

تاریخ انتشار: ۹۹/۱۱/۵

هیئت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت تولیدی

 اسفنج شیروان )خاص( به شماره ثبت ۳۰۱ 
و شماره شناسنامه ملی ۱۰۸۶۰۲۹7۸۱۹ 

آگهی دعوت برای بار دوم
با توجه به عدم اجابت درخواســت قانونی مالکین بیش از یک پنجم کل سهام شرکت تولیدی 
اسفنج  شیروان)خاص( توسط هیئت مدیره شــرکت جهت دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده و نظر به اینکه شــرکت فاقد بازرس قانونی می باشــد لذا با کســب اجازه از ماده 95 
و 96 الیحه قانونی اصالح  قســمتی از قانون تجارت برای بار دوم از کلیه ســهامداران محترم 
شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع مورخ 99/11/26 ساعت 15 در شهرستان 

شیروان- خیابان سعدی- شیرکوه- هتل رضا حضور به هم رسانند.
جلسه اول در ســاعت 15 مورخه 99/10/30 در شهرستان شیروان- هتل جهانگردی تشکیل 
گردید ولیکن تعداد کل ســهام حاضرین در جلسه به حد نصاب قانونی مقرر در ماده 87 الیحه 

قانونی اصالح  قسمتی از قانون تجارت نرسید. 
دســتور جلســه: 1- انتخاب اعضا هیئت مدیره 2- انتخاب بازرســان اصلی و علی البدل 

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
با کســب اجازه از ماده 95 و 96 الیحه قانونی اصالح  قسمتی از قانون تجارت مالکین بیش از 

یک پنجم کل سهام شرکت تولیدی اسفنج شیروان )سهامی خاص(

چــون آقــای مالک حیــدری مالــک خــودروی وانت آریســان مــدل 1395 
به رنگ ســفید بــه شــماره انتظامــی 116ه  31 ایران 14 و شــماره شاســی
 NAAB66PE1GV652112 شماره موتور 118J0018764 بعلت فقدان سند 
کمپانی و شناســنامه مالکیت)برگ ســبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

آگهی مزایده اجاره )نوبت اول(
مدیریت آموزش و پــرورش منطقه 14 تهران در 
نظر دارد ســاختمان اداری شهید شــکوهی با شماره مزایده 
5099003079000037 را به مدت یکســال بصورت اجاره از 
طریق مزایده واگذار نماید. متقاضیان از انتشــار این آگهی به 
مدت 10 روز کاری مهلت دارند تا اســناد مزایده را از سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir دریافت 
و پیشــنهاد خود را بارگذاری نمایند. جهت دریافت اطالعات 
بیشتر با شــماره تلفن 33355547 تماس حاصل نمایند. 

هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۱4

پژو  سواری  خودروی  سبز(  )برگ  مالکیت  شناسنامه 
 1383 مدل  متالیک   - بژ  رنگ  به   206 تیپ  هاچ بک 
به شماره  ایران 62  انتظامی 967 ص 91 -  به شماره 
موتور 10FSS14830534 و شماره شاسی 83650396 
متعلق به آقای پویا قاسمی مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی سواری 
تیبا مدل 1399 به رنگ ســفید به شــماره انتظامی
 M15/8892776 654 ل 49 - ایران 72 به شماره موتور 
و شماره شاسی NAS811100L5880733 متعلق 
به آقای صادق اصغری مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ اخطاریه
نام اخطاریه شونده: عبدشاه محبی زرین دره حوزه نخل تقی نیروی انتظامی 
نشانی: مجهول المکان محل حضور دادگاه: شورای حل اختالف شعبه: نخل 
تقی وقت حضور: 99/12/9  شــنبه ســاعت: 9/30 صبــح علت حضور: در 
خصوص شــکایت آقای میثم درآوی از شــما مبنی بر مطالبه وجه. لطفا در 

وقت مقرر حاضر شوید.
شورای حل اختالف حوزه قضایی عسلویه )نخل تقی(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ اخطاریه

نام اخطاریه شــونده: حســین زکی حوزه نخل تقی نیروی انتظامی نشانی: 
مجهول المکان محل حضور دادگاه: شــورای حل اختالف شعبه: نخل تقی 
وقت حضور: 99/12/9 ســاعت: 10 صبح علت حضور: در خصوص شکایت 
آقای میثم درآوی از شــما مبنی بر مطالبــه وجه. لطفا در وقت مقرر حاضر 

شوید.
شورای حل اختالف - حوزه قضایی عسلویه )نخل تقی(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 شرکت الیاف سنتتیک شیروان )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۲۲۱ و شماره شناسنامه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۵۲۵۱
آگهی دعوت برای بار دوم

با توجه به عدم اجابت درخواســت قانونی مالکین بیش از یک پنجم کل ســهام شرکت 
الیاف سنتتیک شــیروان )خاص( توسط هیئت مدیره شرکت جهت دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده و نظر به اینکه شــرکت فاقد بازرس قانونی می باشد لذا با کسب 
اجازه از ماده 95و 96 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت برای بار دوم از کلیه 
ســهامداران محترم شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع مورخ 99/11/26 
ســاعت 16 در شهرســتان شیروان- خیابان ســعدی- شــیرکوه- هتل رضا حضور به 

هم رسانند.
جلسه اول در ســاعت 16 مورخه 99/10/30 در شهرستان شــیروان- هتل جهانگردی 
تشــکیل گردید ولیکن تعداد کل سهام حاضرین در جلســه به حدنصاب قانونی مقرر در 

ماده 87 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت نرسید.
دستور جلســه: 1- انتخاب اعضا هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
با کســب اجازه از ماده 95 و 96 الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت مالکین 

بیش از یک پنجم کل سهام شرکت الیاف سنتتیک شیروان ) خاص(

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

10/400/000سکه تمام طرح جدید
10/201/900سکه تمام طرح قدیم

5/600/000نیم سکه
3/600/000ربع سکه

2/225/000گرمی
1/031/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
22/427دالر
27/340یورو
31/950پوند

3/120لیر ترکیه
6/394درهم امارات

20/6دینار عراق

یک مسئول:

اختالف طبقاتی بین کارگران و مدیران 
زیاد شده است

نماینــده کارگران در شــورای عالی کار درباره ســخنان اخیر 
رئیس جمهور که گفته بود، ما مواد غذایی را به گونه ای گران کردیم که 
کسی متوجه نشد، گفت: کارگران با چنان شدتی به زیر خط فقر سقوط 

کردند که خرد شدند.
ناصر چمنی در گفت وگو با تسنیم، درباره فاصله طبقاتی کارگران با مدیران 
در کشــور گفت: سال ها است که صحبت از حقوق نجومی مدیران مطرح است 
که نشانه بارز تبعیض است. ما اگر بخواهیم تبعیض در جامعه را نشان دهیم، از 
میزان مالیات مدیران برای حقوق هایشان مشخص است.  وی ادامه داد: تبعیض 
در جامعه به حدی است که مالیات یک مدیر از دریافتی حقوق کارگران بیشتر 
است. رئیس جمهور اعالم کرده که ما مواد غذایی را به گونه ای گران کردیم که 
کســی متوجه نشد، ولی مردم متوجه شدند؛ آن طور که رئیس جمهور می گوید 
این طور نیست که کســی متوجه گرانی ها نشده باشد. گروهی از مردم آن قدر 
گرانی ها را لمس کردند که زیر بار آنها خرد شدند.  نماینده کارگران در شورای 
عالی کار با بیان اینکه در کشور ما پول هست اما برای کارگران و طبقات ضعیف 
نیست افزود: اگر پول نبود، مدیران این قدر درآمد نداشتند. در حال حاضر اختالف 
طبقاتی بین کارگران و مدیران زیاد شده است. متأسفانه طبقه متوسط از بین 
رفته اســت. کارگران طبقات زیرخط فقر هستند و مدیران که در بهترین خط 
رفاه زندگی می کنند. وی درباره دســتمزد 1400 کارگران هم گفت: سال های 
ســال اســت که ماده 41 قانون کار به خوبی اجرا نشده است. دلیل آن هم این 
است که دولت پای میز مذاکره نیامده است. دستمزد باید مطابق تورم اعالمی از 
سوی مراکز رسمی و سبد معیشت کارگران تعیین شود، توجه به سبد معیشت 

کارگران طی سال های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران نیمی از جمعیت 
کشــور را تشکیل می دهند و اگر به این مسئله واقف باشیم باید برای دستمزد 
1400 چاره اساسی بیندیشیم، گفت: در وضعیتی که مدام شاهد افزایش هزینه ها 

هستیم باید دستمزد را عاقالنه و منطقی مشخص کنیم.

رشد ۳۸ هزار واحدی شاخص بورس 
زیر سایه نگرانی سهامداران

شاخص کل بورس تهران هفته جاری را در حالی با 38 هزار واحد 
رشــد آغاز کرد که بسیاری از سهامداران نگرانند با توجه به ریزش 5 

ماهه بورس ، رشد اخیر تداوم چندانی نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص کل با 38 هزار و 
92 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 222 هزار واحد افزایش یافت. شــاخص 
کل با معیار هم وزن هم 7252 واحد افزایش یافت و به رقم 440 هزار و 383 

واحد رسید.
معامله گران روز شنبه 815 هزار معامله به ارزش 71 هزار و 437 میلیارد 

ریال انجام دادند.
در بازار شنبه شرکت های گسترش نفت و گاز پارسیان، فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر، 
معدنی و صنعتی چادرملو و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نسبت 

به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
همچنین باما، بهساز کاشانه تهران، لیزینگ پارسیان، توسعه و عمران امید، 
تامین سرمایه امین، سرمایه گذاری سیمان تامین و بیمه آسیا نمادهای پربیننده 

این بازار را تشکیل دادند.
شــاخص کل فرابورس هم با 437 واحد افزایــش به رقم 18 هزار و 447 
واحد رســید. در این بازار 732 هزار معامله به ارزش 47 هزار و 829 میلیارد 

ریال انجام شد.  
شــرکت های ســهامی ذوب آهن اصفهان، ســنگ آهن گوهرزمین، پلیمر 
آریاساســول، پتروشــیمی زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری صبا 
تامین و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
گفتنی اســت بسیاری از ســهامداران با توجه به ریزش950هزار واحدی 
شــاخص کل بورس طی 5ماه گذشته نگرانند که رشدهای اخیر تداوم نداشته 
باشد. زیرا عملکرد سوء دولت در بازار سرمایه سبب بی اعتمادی شدید مردم به 
وعده های مدیران دولتی در خصوص بورس شده است. مثال حسن روحانی نیمه 
مردادماه امســال از مردم خواست همه چیز خود را به بورس بسپارند ولی سه 
روز پس از این دعوت روحانی ریزش سنگین بورس شروع شد یا وزیر اقتصاد از 
مردم خواســت صندوق های دارا یکم و پاالیش یکم را بخرند اما این صندوق ها 
خصوصا پاالیش یکم نه تنها ســودی عاید خریدارانشان نکردند بلکه زیان 40 

درصدی هم نصیبشان شد. 

معاون وزیر راه خبر داد

دستیابی ایران
 به فناوری پیشرفته جوش سوزن ریل

مدیرعامل شــرکت راه آهن از دستیابی ایران به فناوری 
پیشرفته جوش سوزن ریل دست خبر داد.

سعید رسولی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با تأکید بر اینکه به 
تکنولوژی جوش سوزن ریل دست یافته ایم، گفت: در این تکنولوژی 
می بایســت آلیاژهای مختلف با یک جوش به هم متصل می شد که 
تکنولوژی بسیار پیشرفته ای است و یکی از دالیل وابستگی صنعت 
ریلی ما به خارج از کشور بود ولی امسال توانستیم به این تکنولوژی 

دست یابیم.
وی همچنین درباره توافق این شرکت با شرکت راه آهن آذربایجان 
درخصوص احداث خط آهن رشت- آستارا تصریح کرد: هفته جاری 
هیئت عالی رتبه آذربایجانی به ریاست معاون نخست وزیر این کشور 
در ایران حضور داشت و دیدارهایی با وزرای دولت از جمله وزیر راه 

و شهرسازی انجام داد.
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران ادامه داد: 
در این هیئت مدیرعامل راه آهن آذربایجان نیز حضور داشــت و ما 
جلسات مفصلی با هیئت آذربایجانی برای توسعه روابط دو کشور در 
حوزه حمل و نقل ریلی برگزار کردیم. در این جلســات هفت سند 
همکاری به امضا رســید و بر اســاس آن جزئیات نحوه همکاری دو 

کشور تشریح شد.
رســولی یادآور شد: از مهم ترین اســناد امضا شده، می توان به 
تعیین تعرفه  ترجیحی مبادالت اقتصادی دو کشــور و توسعه پایانه 
ریلی آســتارا- آستارا  اشــاره کرد که در حال حاضر نیز فعال است 
و امســال نیز میزان تبادل کاال در پایانه ریلی آســتارا با جمهوری 
آذربایجان 25 درصد افزایش داشت ولی با هدف گذاری دستیابی به 
جابه جایی ریلی کاال میان ایران و آذربایجان تا سقف دو میلیون تن 

در سال فاصله داریم.
وی در ادامه درباره وضعیت قطار برقی تهران- مشهد عنوان کرد: 
برای برقی کردن راه آهن تهران- مشهد قرارداد تأمین اعتبار با کشور 
چین به امضا رسیده بود و چینی ها همه اقدامات الزم و صدور مجوزها 

و تضامین بانکی را صادر کرده بودند.
این مســئول توضیح داد: ولی سال گذشته شرکت تأمین کننده 
مالی به دلیل مشکالتی که برای آنها پیش آمد اعالم کردند نمی توانند 
عملیات اجرایی را آغاز کنند. شرکت سازنده چینی قرار بود عالوه  بر 
تأمین مالی این پروژه از طریق فاینانس، تجهیزات ساخت و ناوگان 
را نیز تأمین کند و از محل درآمد فروش بلیت، اصل و ســود آن را 

مستهلک کند.
رسولی افزود: در حال برنامه ریزی هستیم تا عملیات برقی سازی 

راه آهن تهران مشهد را با توانمندی داخلی انجام دهیم.
وی تصریح کرد: در مرکز جهادی پیشــرفت شــرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران کارگروه برقی ســازی بــا حضور بهترین 
متخصصان حوزه راه آهن و بخش خصوصی تشکیل شده و این موضوع 
در حال پیگیری است، امیدوارم به زودی عملیات اجرایی برقی سازی 
راه آهن تهران مشهد را با تکیه بر توان و تخصص داخلی آغاز کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی:

سوخت مرغداری های بدون بیمه آنفلوآنزا 
قطع می شود

رئیس ســازمان دامپزشــکی گفت: با ورود موج قابل توجهی از 
آنفلوآنزای پرندگان، سوخت مرغداری های بدون بیمه قطع خواهد شد.

 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، علی صفر ماکنعلی در پاسخ به علت 
حذف سهمیه سوخت دامداران و مرغداران گفت: در سال جهش تولید نیاز به 
یک انضباط در تولید داریم. بی نظمی در تولید باعث می شود که با مشکل مواجه 
شویم. بحث بیمه در فرآیند تولید تخم مرغ و گوشت مرغ از سال 1395 اجباری 

شده و تمامی تولیدکنندگان مکلف هستند طیور خود را بیمه کنند.
وی افزود: نبود بیمه در مزارع تولید مرغ تخم گذار و گوشتی باعث می شود 
کــه در صورت مواجهه با بیماری به موقــع گزارش ندهند و باعث طغیان های 
ویروســی در منطقه می شوند. در صورتی که واحد های طیور طبق فرآیند های 
قانونی عمل نکنند و اقدام به بیمه کردن واحد های خود نکنند، سوخت و نهاده 

آنها قطع خواهد شد.
رئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به زمان اجرایی شدن این دستور اعالم 

کرد: از تاریخ دوم بهمن امسال این دستور ابالغ شده است.
ماکنعلی درخصوص شناسایی مرغداری های بدون بیمه تشریح کرد: در حال 
حاضر 206 میلیون قطعه جوجه گوشتی، شصت میلیون و هشتصد و ده هزار 
مرغ تخم گذار  شناسایی شده است و فهرست واحد های بیمه شده در اختیار 
صندوق بیمه کشاورزی است و تعداد محدودی از مرغداری ها هستند که بیمه 
نشده اند که در مواجهه با بیماری، پنهانکاری می کنند. با توجه به اینکه با موج 
گسترده ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کل دنیا مواجه هستیم، برای 
صیانت از بهداشت طیور و بهداشت انسانی تمامی واحد هایی که قواعد را نادیده 

بگیرند، به قطع نهاده و سوخت آنها اقدام خواهیم کرد.
وی  با توجه به اجباری شدن بیمه از سال 95 و عدم نظارت و پیگیری های 
مناســب در این خصوص اعالم کرد: از سال 1395 بنا به دالیلی از جمله نبود 
زیرساخت مناسب، این طرح به طور صد در صد محقق نشده است و تقریبا 90 
درصــد از مرغداری ها اقدامات بیمــه ای را انجام داده اند و ما با ابزار های قانونی 

بیمه این درصد باقی مانده را پیگیری خواهیم کرد.
رئیس ســازمان دامپزشکی در پایان با   اشاره به آخرین آمار تلفات بیماری 
آنفلوآنــزای فوق حاد پرندگان اظهار کرد: کشــور ما رتبه تک رقمی در تولید 
گوشت و تخم مرغ را در دنیا دارد. همچنین تمامی کانون های مورد حمله ویروس 
شناسایی و مهار شده است و روز گذشته آخرین کانون در روستای حاجی خوش 

در هشت کیلومتری تاالب کانی برازان شناسایی شد.

رئیس  کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از 
عدم تحقق وعده های وزیر صمت برای کنترل 
قیمت مصالح ساختمانی از گرانی 100 درصدی 

سیمان از کارخانه تا بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی 
کوچــی با انتقاد از نبود نظارت کافی بر بازار مصالح 
ساختمانی و افزایش 100 درصدی قیمت برخی از 
اقالم مانند ســیمان، گفـــت: در حال حاضر شاهد 
افزایــش 100درصــدی قیمت برخــی از مصالح 
ســاختمانی به ویژه سیمان از درب کارخانه تا بازار 

مصرف هستیم که نقش مهمی بر قیمت تمام شده 
مسکن دارد.

وی با بیان این که خأل نظارتی عامل افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی است، افزود: افزایش قیمت سیمان 
با وجود تولید مازاد در کشــور، نتیجه عدم نظارت و 

ناکارآمدی دستگاه ناظر است.
رضایی کوچی با بیان اینکه رفت و آمدهای وزیر 
صمــت به مجلس و وعده های وی برای کنترل بازار 
مصالح ساختمانی نتیجه ای به همراه نداشته است، 
یادآور شد: در این راستا وزیر صمت جهت پاسخگویی 

درخصوص دالیل افزایش قیمت مصالح و عدم نظارت 
کافی، به کمیسیون عمران خواهد آمد.

گفتنی اســت طی سال جاری چندین بار قیمت 
برخی مصالح ســاختمانی از جمله سیمان افزایش 
شدیدی داشته است. در همین رابطه یکی از فعاالن 
صنعت بتن در تماس با گروه اقتصادی کیهان با گالیه 
از گرانی های مداوم سیمان طی سال99 گفت: این 
گرانی ها سبب شده بسیاری از کارگاه های تولید بتن 
کارگرانشان را اخراج کنند چون توان پرداخت حقوق 

آنها را با توجه به تالطمات قیمتی سیمان ندارند. 

در همیــن حــال ابراهیــم غــالم زاده یکی از 
تولیدکنندگان ســیمان هم به تسنیم گفت: به نظر 
می رســد وزیر صمت وقت پرداختن به مشــکالت 
صنعت و تولید ندارد و فعاًل تا پایان دولت مشــغول 

عزل و نصب خواهد بود.
وی با بیان اینکه قیمت ســیمان پاکتی در بازار 
بــه تنی 800 هزار تومان )هر پاکت 50 کیلویی 40 
هزار تومان ( رســیده اســت، افزود: در این شرایط 
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هزار تومان بفروشند.

رئیس  سازمان صمت استان تهران اعالم کرد

آغاز طرح نظارت بر بازار شب عید 
فقط با یک تیم بازرسی!

رئیس  سازمان صمت استان تهران از آغاز طرح نظارت بر 
بازار شب عید با یک تیم بازرسی خبر داد.

یداهلل صادقی در گفت وگو با ایســنا، اظهار داشت: طرح تشدید 
نظارت بر بازار شب عید، برخالف سال های گذشته که از 15 اسفند 
شــروع می شد، امســال از 10 بهمن ماه شروع می شود تا با پایش و 

کنترل بازار، در آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبه رو نشویم. 
وی افزود: در این طرح که تا پایان فروردین 1400 ادامه دارد، با 
همکاری سازمان حمایت به صورت روزانه یک تیم بازرسی در سطح 

بازار بر قیمت ها نظارت و با متخلفان برخورد خواهند کرد.
البته صادقی توضیح نداد که چگونه می خواهند فقط با یک تیم 

بازرسی)!( بر بازار گسترده شب عید استان تهران نظارت کنند. 
صادقی در ادامه درباره جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار استان تهران 
گفت: در جلسات قبلی مقرر شد نهاده تولیدکنندگان تخم مرغی که 
محصول خود را تحویل شــرکت پشتیبانی امور دام نمی دهند، قطع 
شود. چراکه از 260 تن تخم مرغی که تولید می شد، فقط 70 تن را 
تحویل می دادند و بقیه آن را به صورت خارج از شبکه عرضه می کردند.
بنابراین به گفته وی با اجرای این مصوبه طی هفته گذشته، اکنون 
روزانه 250 تن تخم مرغ تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می شود که 
باعث شده قیمت تخم مرغ کاهش پیدا کند. در حال حاضر قیمت ها 

در حال بازگشت و کاهش و رسیدن به قیمت مصوب است.
رئیس  سازمان صمت استان تهران در ادامه از تشکیل یک کمیته 
کارشناسی برای تعیین قیمت انواع تخم مرغ بسته بندی و فله خبر داد 
و گفت: تعیین قیمت تخم مرغ بسته بندی و ابهام در قیمت باعث شده 
بود تا شرکت های بسته بندی سوءاستفاده کنند، مثال تخم مرغ 20 
عددی را 40 هزار تومان عرضه می کردند که این ابهام با قیمت گذاری 

برای تخم مرغ های بسته بندی شده برطرف می شود.
ســتاد تنظیم بازار اخیرا برای سومین بار در سال جاری قیمت 
تخم مرغ را افزایش داد و بر این اساس نرخ مصوب هرکیلو تخم مرغ 
در مغازه هــا برای مصرف کننــده 16 هزار و 900 تومان و قیمت هر 
شانه تخم مرغ )بدون بســته بندی های مختلف( هم 32 هزار تومان 
تعیین شــده است. اما در هفته های اخیر قیمت هرشانه تخم مرغ در 
خرده فروشی های سطح شهر تهران به 50 هزار تومان هم رسیده بود. 
وی افزود: به طور کلی فروشــگاه های زنجیره ای با شرکت های 
بسته بندی تبانی می کنند که قیمت ها را بیش از آنچه باید فروخته 
شــود قیمت گذاری  کنند و به مردم اجحاف می شود. بنابراین قرار 
شــد تا کارگروهی متشکل از اصناف، صنعت و معدن و استانداری 
روی چند مورد از نمونه ها تمرکز کنند تا علت این اختالف قیمت 

را پیدا کنند.

در حالی ساالنه 1۶ میلیون تن نهاده دامی 
 با صرف میلیاردها دالر وارد کشــور می شود 
که مدیرکل غالت وزارت کشاورزی می گوید: 
بــا به کارگیری ظرفیت هــای داخلی و اتخاذ 
سیاست های جدید در یک سال امکان تولید 

30 درصد این رقم در داخل وجود دارد.
فرامک عزیزکریمــی  در گفت وگو با خبرگزاری 
تســنیم عنوان کرد: میزان نیاز به انواع محصوالت 
علوفه ای و خوراک برای جیره غذایی دام و طیور در 
کشور در حال حاضر حدود 78 میلیون تن است که 

از منابع مختلف داخلی و خارجی تامین می شود.
وی گفت: با توجه به اینکه تولید جو زراعت پاییزه 
به حساب می آید به راحتی می توانیم 90 درصد نیاز 
کشور را تامین کنیم به شرطی که از لحاظ اقتصادی 

بــرای تولید کنندگان به صرفه باشــد و قیمت های 
منطقی برای خرید این محصول در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساســی 
وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هر کشوری که 
75 تا 80 درصد نیاز خود را تامین کند در تولید آن 
محصول خوداتکا به حساب می آید افزود: به راحتی 
می توانیم تا 90 درصد به خود اتکایی با افزایش تولید 
کشت دیم برســیم؛ حتی با جایگزینی با بخشی از 
گندم می توانیم به طور صد در صدی خودکفا شویم؛ 
البتــه باید احتیاط کرد که از میزان تولید 13 تا 14 

میلیون تن گندم کم نشود و ثابت بماند.
عزیزکریمی ادامه داد چنانچه الزامات طرح کاهش 
واردات نهاده های، دامی  از جمله تامین بذر و تعیین 
خریدار و کشت قراردادی محصول با قیمت مناسب 

فراهم شود، می توان تا بیش از 30 درصد از واردات 
را در داخــل تامین کنیم در برخی موارد نیز امکان 
جایگزینی خوراک دام بــا محصوالت دیگر داخلی 
میسر است که البته این امر نیازمند کار فرهنگ سازی 

و تغییر در الگوی تغذیه دام و طیور است.
وی اظهار کرد: نهاده های دامی  مورد نیاز کشور 
78 میلیون تن در ســال است که از نباتات، بقایای 
کارخانه ها و مراتع تامین می شود و در نهایت در سال 

حداکثر 16 میلیون تن وارد می شود.
این مسئول توضیح داد: بخش عمده ای از واردات 
نهاده های دامی  مربوط به ذرت است که با توجه به  
اینکه این گیاه  بومی منطقه ما نیست و محصول آب 
بری به حساب می آید امکان تولید کامل آن را نداریم 
اما در جو که دیگر محصول وارداتی است به راحتی 

می توانیم تا دو سال آینده خود اتکا شویم.
عزیزکریمی در باره میــزان امکان خوداتکایی و 
جایگزینی کنجاله ســویا با دیگــر کنجاله ها گفت: 
کنجاله ســویا را می توانیم را بــا کنجاله کلزا، پنبه، 
آفتابگــردان و کنجد جایگزین کنیم زیرا این موارد 
ســازگاری بیشتری با شــرایط محیطی ما دارند به 
طوری که کلــزا محصولی پاییزی اســت و نیاز به 

اختصاص آب زیادی برای تولید ندارد.
وی یادآور شــد: برنامه پنج ساله ای نیز توسط 
همکاران ما در بخــش دانه های روغنی برای تولید 
این محصوالت در کشــور تهیه و تدوین شده و قرار 
است در تولید روغن از 15 درصد به 50 درصد و در 
کنجاله از  هشت درصد به 36 تا 40 درصد برسیم و 

مابقی آن نیز با جایگزین ها تامین شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر 
این که ایرالین های داخلی درگیر سوءمدیریت 
هواپیمایی  شرکت های  وقتی  گفت:   هستند، 
به بحرانی می رســند کوتاه ترین مسیر یعنی 

برداشت از جیب مردم را انتخاب می کنند.
به گزارش تســنیم، اواســط ماه گذشته رئیس 
 انجمن شرکت های هواپیمایی با  اشاره به این که برخی 
اظهارنظرهای نمایندگان مجلس غیرکارشناســی 
است، گفته بود: اقتصاد در هیچ کجای دنیا دستوری 
و امری نیســت، اقتصاد علم است و قیمت ها را بازار 

تعیین می کند.
وی با بیان این که قیمت تمام شــده هر صندلی 

پروازی برای ایرالین های داخلی مشــخص اســت، 
افــزود: طی ماه های اخیر بــه دلیل پاندمی کرونا و 
برخی مشکالت همیشگی، ایرالین ها از جیب خود 
برای برقراری پروازها هزینه  کرده اند. با وجود این که 
هزینه ایرالین ها باال رفته و هزینه های ناخواسته ای 
نیز به آنها تحمیل شده، اما همچنان در برابر افزایش 
قیمت هــا مقاومت کرده اند. با اعضای کمیســیون 
عمران نیز جلســه ای با موضوع وضعیت ایرالین ها 
داریم. انتظار ما این است که نمایندگان کارشناسی 

صحبت کنند. 
این در حالی اســت که عضو کمیسیون عمران 
مجلس در گفت وگو با تسنیم، با بیان این که امیدواریم 

کسی که این حرف را زده کارشناس باشد، ما ادعایی 
در این زمینه نداریم، اظهار کرد: اما می توانیم به عنوان 
خدمتگــزاران مردم این را مطالبــه کنیم که االن 
وضعیت حمل ونقل هوایی را برای مردم توضیح دهند.

مجتبی یوســفی با تاکید بر این که تا آخر پای 
این موضوع ایســتاده ایم و طرح سؤال از وزیر راه و 
شهرسازی را مطرح کرده ایم، افزود:  در زمان حاضر 
در حوزه ســفر خیلــی از ایرالین های دنیا به دلیل 
کرونا، با ارائــه تخفیفات باال خود را اداره می کنند. 
اما در کشــورما چه اتفاقی افتاده که بلیت پروازها 
150 تا 200 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.

وی ادامه داد: مدیران ایرالین های داخلی به عنوان 

کارشناس به مردم توضیح بدهند، ما آنها را به عنوان 
کارشناس قبول داریم. ولی متوجه می شویم وقتی 
سیاستگذاری ها در حوزه شرکت های هواپیمایی غلط 
بوده است نباید کوتاه ترین مسیر را طی کنیم. چیزی 
را به خصوص در این دولت دیده ایم و آن این که وقتی 
سوء مدیریت هایی صورت می گیرد و تذکراتی را در 

رابطه با اصالح فرآیند ها می دهیم توجه نمی شود.
وی تاکید کرد: وقتی هم به بحرانی می رســند 
کوتاه ترین و ســریع ترین مسیر را انتخاب می کنند 
کــه آن هم برداشــت از جیب مردم اســت. یعنی 
سوء مدیریت ها و عدم برنامه ریزی مناسب را با گران 

کردن جبران می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

شرکت های هواپیمایی سوءمدیریت خود را با جیب مردم جبران می کنند

وابستگی به واردات 1۶ میلیون تن نهاده دام با وجود ظرفیت باالی تولید داخلی

وزیر سابق نفت برخی فرصت های از دست 
رفته صادرات گاز به کشورهای شرق آسیا در 

دولت فعلی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، رســتم قاسمی 
در حاشــیه بازدید از بیســت و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت ایران با بیان اینکه »ایران اولین دارنده 
ذخایر گازی جهان است و سهم کمتر از دودرصدی 
کشورمان از تجارت جهانی گاز برازنده ایران نیست«، 
گفت: اگر فازهــای پارس جنوبی و دیگر پروژه های 
تولید گاز کشور، به موقع و طبق برنامه تکمیل می شد 
امروز به جای یک میلیارد مترمکعب تولید روزانه گاز، 

1.3 میلیارد مترمکعب تولید داشتیم.
وی با بیان اینکه »رسیدن به تولید یک میلیارد 
مترمکعبی در روز نیز دستاورد بزرگی است«، افزود: 
باید بخش مصرف، مدیریت شود و این که این میزان 
عظیم گاز تولید کنیم و بیشتر آن به بخش مصرف 

داخلی غیرمولد برسد، روال درستی نیست.
وزیر نفت دولت دهم یادآور شد: قراردادهایی در 
زمینه صادرات گاز داشــتیم که اگر اجرایی می شد 
امروز روزانه 200 میلیــون مترمکعب صادرات گاز 

داشتیم.
قاســمی ادامه داد: قرارداد مهمی با پاکســتان 
داشتیم و در سال 92 کلنگ آن را در نقطه صفر مرزی 
زده بودیم و در این مراســم کلنگ زنی، نمایندگانی 
از تمامی 15 کشور همسایه ایران دعوت شده بودند 
و آغاز پروژه مهم صادرات گاز به پاکستان با حضور 

مقامات ارشد و مهم این کشور صورت گرفت.
وی تصریح کرد: می توانســتیم با اجرای بموقع 
و کامل خط لوله صادراتی گاز به پاکســتان، پروژه 
خط لوله صلح را اجرایی کنیم و به بازار چندمیلیارد 
نفری شرق آسیا دست یابیم؛ که این قرارداد اجرایی 

و عملیاتی نشد.
وزیر سابق نفت با ابراز اینکه »فرصت بسیار خوبی 
را برای صادرات گاز به پاکستان و بعد از آن به هند 

از دست دادیم«، عنوان کرد: در دیداری که شخصاً با 
وزیر نفت هند داشتم و در مورد صادرات گاز به هند 
مذاکره کردیم، این مقام مسئول هندی اعالم کرد که 
»شما گاز را به پاکستان برسانید ، بعد ما زمینه های 

رسیدن گاز ایران به هند را فراهم می کنیم«.
قاســمی افزود: اجرای خط لوله صلح به منظور 

صادرات روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز بود.
وی همچنیــن با اشــاره به یک قــرارداد و یک 
تفاهم نامــه با طرف عراقی برای صادرات گاز به این 
کشــور از دو مســیر بغداد و بصره بیان کرد: اگرچه 
صادرات گاز به عراق در این دو مســیر اجرایی شده 
است، اما صحبت هایی هم برای صادرات گاز به کویت 
از طریق بصره شــده بود و مذاکرات به صورت موفق 
و جدی پیش رفته بود و حتی توسط نوری مالکی، 
مجوزی از پارلمان عراق برای صادرات گاز از طریق 
بصره به کویت گرفته بودیم که دولت به اتمام رسید 

و کار به دولت بعد تحویل شد.
فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
ادامــه داد: درخصــوص صادرات گاز بــه عمان نیز 
مذاکــرات خوبی با این کشــور صورت گرفته بود و 
می دانم که این مذاکرات در دولت یازدهم هم پیگیری 
شــد اما اینکه به چه نتایجی رسید باید از مسئوالن 

دولت فعلی بپرسید.
قاسمی همچنین با اشاره به اینکه »می توانستیم با 
ورود به صنعت LNG صادرات گاز را از دو مسیر خط 
لولــه و LNG دنبال کنیم«، تأکید کرد: طرح »ایران 
LNG« با پیشرفت خوبی مواجه بود و تحویل دولت 

بعد شد که به هر صورت تکمیل نشد.
ماجرای بابک زنجانی

وزیر ســابق نفت پاسخ به ســؤالی درخصوص 
وضعیت بابک زنجانی، تصریح کرد: بارها درخصوص 
بابک زنجانی نظر خود را اعالم کرده ام اما باز می گویم؛ 
در دوره غیر از تحریم، سالها شرکت ملی نفت ایران 
به صورت دولتی، نفت ایران را می فروخت؛ اما با وقوع 

پدیده تحریم، شرایط فروش نفت برای کشور، یک 
شرایط عادی نبود و امروز هم شرایط فروش نفت در 

تحریم، عادی نیست.
وی ادامه داد: ما زمینه هایی را درســت نکرده 
بودیــم که بخش های خصوصی قدرتمندی ایجاد 
شده باشــند که بتوانند نفت کشور را در شرایط 
مختلف بفروشــند؛ بابک زنجانــی به عنوان یک 
خریدار در زمان تحریم ها، به شــرکت ملی نفت 
مراجعه می کند و از شــرکت های پوششــی که 
براساس مجوز شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده 

بود، برای خرید نفت اقدام می کند.
قاسمی با بیان اینکه »معتبرترین سند معامالت 
تجاری دنیا LC است«، گفت: آقای زنجانی وقتی نفت 
را خریداری می کند، LC را از یک بانک ایجاد شــده 
در خارج از کشور ارائه می کند که تا آن مقطعی که 
وی LC را به شرکت ملی نفت می دهد، بیش از 60 
درصد مدیریت آن بانک متعلق به یکی از بانک های 
بزرگ کشــور بود که اتفاقاً بیش از 70 تا 80 درصد 

اعتبارات وزارت نفت نیز در آن بانک بود.
وی افزود: آقای زنجانی پیش از سررسید، کل آن 
بانــک را خریداری می کند و هم صاحب بانک و هم 

صاحب LC می شود.
وزیر سابق نفت اذعان داشت: همزمان، آن بانک 
هم تحت تحریم قرار می گیرد و اتفاقاتی که در ادامه 
رخ می دهد و در نهایت کل اقداماتی که انجام شــد 
این بود که وزارت نفت، ایشان را ممنوع الخروج کرد، 
کارشناســانی سازمان دهی شدند که اموال ایشان را 
شناســایی کنند و همزمان با شناسایی اموال وی، 
اقدامــات الزم در زمینه کارهــای دادگاهی صورت 

می پذیرد.
وی ادامــه داد: درواقع در همــان دولت دهم، 
ما ایشــان را به دادگاه معرفــی کردیم و نکته مهم 
اینجاســت کــه کارهایی که می بایســت در زمینه 
اقدامــات قضایی صورت می گرفــت، کامال طبیعی 

اســت ولی مهم تر از آن بایستی برای بازگشت این 
پول کار می شد؛ پولی که وجود دارد و بایستی تالش 
می شد این پول ها در کنار اقدامات قضایی، به کشور 

بازگردانده می شد.
قاسمی با بیان اینکه »فکر می کنم ارتفاع پرونده 
بابــک زنجانی یک متر باشــد«، گفت: بیش از 25 
دادگاه رســمی در این خصوص برگزار شــد و این 
پرونده دســت وزارت اطالعات این دولت در هفت 
هشت سال گذشته بوده و من تحقیقاً عرض می کنم 
که هیچ یک از کارمندان نفت در پرونده بابک زنجانی 

متهم نیستند.
وی افزود: شــرایط تحریم ریسک ها و مشکالت 
مربوط به خــودش را دارد و همین االن هم وزارت 
نفت در حال تالش برای فروش نفت اســت و حتما 
مشکالتی پشت صحنه تالش ها و اقدامات وجود دارد 
که آن هم یکی از ریســک هایی بود که در شــرایط 

تحریم انجام شد.
در سال های 90 و 91 نزدیک به 1۶0 میلیارد دالر 

نفت فروختیم
وزیر سابق نفت تصریح کرد: نکته مهم این است 
که در ســال 90 و 91 که ما تحریم آمریکا و تحریم 
ســازمان ملل و تحریم اروپا بودیم نزدیک به 160 
میلیارد دالر نفت فروخته شــد که باالترین فروش 
نفت ایران در صد سال گذشته بود و این اتفاق که در 
مورد بابک زنجانی افتاد هم در قوه قضائیه پرونده ای 

مشخص دارد.
قاسمی در پاسخ به ســؤالی درخصوص فروش 
نفــت گفت: همانطور که مهندس زنگنه در مجلس 
اعالم کردند که »آقای قاســمی نه تنها 90 درصد 
بلکه 100 درصد در کنار وزارت نفت هست«، ایشان 
درست فرمودند ما مدتی است که درخصوص بحث 
فــروش نفت به وزارت نفت کمک می کنیم و بخش 
قابل توجهی از نفت کشور را داریم به روش هایی که 

وجود دارد می فروشیم.


