
اقتصادی
صفحه 4
چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ 
۱۳ جمادی الثانی ۱44۲ - شماره ۲۲۶۷۱

معاون سازمان راهداری: 

مشکلی در تأمین الستیک سنگین تا پایان سال نداریم

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

10/288/000سکه تمام طرح جدید
10/151/900سکه تمام طرح قدیم

5/700/000نیم سکه
3/800/000ربع سکه

2/280/000گرمی
1/031/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
22/916دالر
27/840یورو
31/967پوند

3/140لیر ترکیه
6/396درهم امارات

20/0دینار عراق

سند ماشین سواری پراید به نام محمد شکوهی فرزند 
حســن به رنگ ســفید مدل 1384 به شــماره موتور 
 S1412284553355 شاســی  شماره  و   01191643
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد به 

)شماره انتظامی 94-999 ج 12( است.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو کامیون کشنده سی اندسی N330-1-6*4 به شماره پالک 
 K1001F30268 247 ع 18 - ایران 55 به رنگ ســفید روغنی مدل 2016 و شماره موتور
و شماره شاسی LVM4C3D90GB900005 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

__________________________
آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم

مدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب سیدمصطفی موسوی فرزند سیدعلی به شماره شناسنامه 
24486 صادره از سوسنگرد در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی عمران صادره از واحد دانشگاهی 
اهواز با شــماره 2/1754/3-84/3/28  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اهواز به نشانی: اهواز - فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان 

کارگر جنوبی کدپستی  68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

آگهی دعوت به همکاری
بدین وسیله از شرکت های ساختمانی ذیصالح 
در امر ســاخت مراکز درمانی دعوت می شود 
که در صورت تمایل به همکاری در ســاخت 
 سی سی یو بیمارســتان آریا اهواز ظرف مدت 
7 روز از تاریخ نشــر آگهی نســبت به ارسال 
رزومه کاری خود به دفتر مدیریت بیمارستان 
آریا اهواز به آدرس اهواز کیانپارس خیابان 17 

شرقی اقدام فرمایند.
تلفن تماس: 09128216794

ســند مالکیت )برگ ســبز(، ســند قطعی و برگ کمپانی 
خــودرو پــژو 405 جی ال ایکس آی 1/8 مــدل 1381 به 
شــماره انتظامــی 952ب 79- ایران 28، شــماره موتور 
22568116588 و شماره شاسی 81014722 به نام آقای 
محمد خزائی به شماره ملی 3950043098 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ اجراییه
مشخصات محکوم له: عبداهلل اســمعیلی نام پدر: اسماعیل اقامتگاه: نخل تقی خ ساحلی- 

جنب شورای شهر- منزل شخصی 
مشخصات محکوم علیه: غالمرضا شعله ور نام پدر: مراد اقامتگاه: مجهول المکان

محکــوم به: طبق شــماره و انضمام 99/656 مورخ 99/9/22 محکوم علیه محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 192/900/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 130/000 تومان هزینه  دادرسی و مبلغ 
275/000 تومــان هزینه های ابالغی در روزنامه و هزینه تاخیــر و تادیه از تاریخ تقدیم مورخ 

98/6/9 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.
رئیس شورای حل اختالف نخل تقی- حسن خلیلی

آگهی مزایده اموال منقول
پرونده اجرایی له سمیه داودی فرزند حسین متولد 1363/03/01 کد ملی 5719881891 
ش ش 7 به نشــانی : اراک شــهرک هجرت فاز 2 رسالت 4 کدپستی 3816966838 و 
علیه وراث مرحــوم عزت اله خیرآبادی، بنام های نازنین زهــرا خیرآبادی بزچلویی با کد 
ملــی 0522266991 فرزند عزت اله و معین خیرآبــادی با کد ملی 0522622852 فرزند 
عزت اله هر دو با قیومیت خانم محترم دســت جانی فراهانــی فرزند محمود به کد ملی 
5449727720 و زهرا فتح آبادی فرزند محمود به کد ملی 5719685049 فرزند عزت اله 
به نشانی: اراک، شهرک هجرت فاز 2 رسالت 4 کد پستی 3816966838 به استناد سند 
ازدواج شــماره 5574- 1387/05/29 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 63 اراک در قبال 
40/250/000/000 ریال بهای )250 عدد ســکه بهار آزادی( و مبلغ 2/012/500/000 
ریال نیم عشــر اجرایی تشکیل و به کالســه 9901443 این اداره به جریان گذارده شده 
اســت اجراییه صادر و در مــورخ 1399/07/28، 1399/09/01 به مدیون ابالغ و رعایت 
ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده اســت سپس به درخواست بستانکار خودرو متعلق به 
مرحوم عزت اله خیرآبادی بازداشت که مشخصات آن بدین شرح می باشد: ششدانگ یک 
دستگاه وانت نیســان به شــماره انتظامی ایران 851ج26 ایران 47 نوع وانت- سیستم 
نیســان- مدل 1389- رنگ آبی- شماره موتور 555143- شــماره شاسی 261909- 
وضعیت موتور در حد مدل- وضعیت اتاق در حد مدل- قابلیت شماره گذاری دارد- سایر 
مشــخصات دوگانه سوز CNG، دارای باربند و کفی- با اسناد آن مطابقت دارد- ارزش 

145/000/000 تومان معادل )یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال(
توضیحات: کارکرد 394349 کیلومتر، الستیک ها 60%

ب. قیمت خودرو با توجه به جمیع جهات موثر در ارزیابی و نوع سیستم و وضعیت موجود 
به مبلغ 1/450/000/000 ریال )یکصد و چهل و پنج میلیون تومان( توســط کارشناس 
رســمی دادگســتری ارزیابی گردید و اتومبیل مزبور در قبال قســمتی از طلب بستانکار 
)خانم ســمیه داودی( و نیم عشــر اجرایی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز سه شنبه 
1399/11/21 از ســاعت 9 صبح الــی 12 بعدازظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق 
مزایده به فروش می رســد شرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 136 شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی وی در جلســه مزایده است و همچنین خریدار می تواند در وقت 
مقرر در جلسه مزایده شرکت و قبل از برگزاری مزایده از خودروی بازداشتی واقع در اراک، 
پارکینــگ قائم دیدن نمائید. و کلیه هزینه های متعلق تــا روز برگزاری مزایده به عهده 
بدهکار اســت کلیه بدهی ها و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان 
بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب دارائی 
و عوارض شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1399/11/08

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک -منصوری
م الف 582

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

مورخــه 99/10/16 کالســه  شــماره 39960309001001961 1  رای  برابــر 
1399114409001000040 هیئــت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رجب برغانی فرزند 
اصغر به شــماره شناســنامه 798 صادره از قزوین در یک باب خانه به مســاحت 
88/10 متر مربع پالک 3 اصلی واقع در بخش 4 جنوب شــرق خریداری از مالک 
رســمی آقای قوچعلی ذکریایی محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/8                تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26
شعبان عسگری 
 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین

آگهی اخطار
خانم پروانه زاهــدی شــهریاری مجهول المکان در 
اجرای دادنامه شــماره 7291352 مورخ 99/8/25 و 
شــماره پرونده 920 اصدار یافته از شعبه 272 خانواده 
تهران به شــما اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته 
پــس از رویت ایــن آگهی جهت اجــرای طالق به 
دفتر خانه طالق 21 شــهرری خیابان 24 متری کوچه 
مسلم بن عقیل)ع( پالک 81 تلفن 55920175 مراجعه 
نمائید در غیر اینصورت طالق بدون حضور شما ثبت 

خواهد شد.
سردفتر طالق ۲۱ شهرری

آگهی اخطار
آقای علی ترقانی فرزند علی شغل آزاد مجهول المکان 
در اجرای دادنامه شماره 2400625 مورخ 99/6/23 و 
شــماره پرونده 178 اصدار یافته از شعبه 254 خانواده 
تهران به شــما اخطار می گردد یک هفته پس از رویت 
این اخطار جهــت ثبت و اجرای طــالق به دفترخانه 
طالق 11 اسالم شــهر واقع در خیابان سرنوری خیابان 
آیت ا... مدنی دفتر طالق 1 1 اسالم شهر مراجعه نمائید 
در غیر اینصورت طالق بدون حضور شما ثبت می شود.
سردفتر طالق۱۱ اسالم شهر
 حسین منتظری

توسط کارشناس بازار سرمایه صورت گرفت

پیش بینی جدید از آینده بورس
کارشناس بازار ســرمایه پیش بینی کرد با توجه به افزایش قیمت 
کاالهای اساسی در بازار جهانی و همچنین گزارش ۹ ماهه شرکت های 

شاخص ساز، بورس مسیر بهتری را طی خواهد کرد.
به گزارش مشرق، بعد از تجمع سهامداران در برابر سازمان بورس و در پی 
آن استعفای رئیس  سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه از یکم بهمن در 
چهار روز کاری خود روند رو به رشــدی داشــت و از یک میلیون و 150 هزار 
واحد به یک میلیون و 235 هزار واحد در 6 بهمن ماه رسید اما دیروز )7بهمن( 

با ریزش 20 هزار واحدی به یک میلیون و 214 هزار واحد رسید.
یکی از کارشناســان بازارهای مالی، درباره اوضاع این روزهای بورس گفت: 
این روزها پولی که در بازار وجود دارد یا به ســمت ســهم های بزرگ در جریان 
اســت یا به سمت سهم های کوچک اما کمتر می بینیم که به صورت تعادل در 

بین هر دو گروه سهم ها حرکت کند.
امین بهمنش با  اشــاره به حواشی این روزهای بازار سرمایه گفت: ساختار 
بازار ســرمایه باید درست شود وگرنه با بگیر و ببند بازار جواب مثبتی دریافت 
نمی کند. از ابتدا، دعوت کردن بدون آگاهی دادن به مردم توسط دولت  اشتباه 
بود، اگر آن زمان دولت از ریسک بازار سرمایه برای سرمایه گذاران صحبت کرده 

بود االن برای ریزش بازار می توانست توجیهی داشته باشد.
این کارشناس بازار ســرمایه حرکت نقدینگی به سمت سهم های کوچک 
بازار را حاصل تحلیل متغیرهای کالن اقتصادی مانند کاهش نرخ دالر دانست و 
افزود: ریزش قیمت دالر در روزهای اخیر ســهم های بزرگ را اذیت کرده است، 

و کمی جریان پول را به سمت سهم ها کوچک برده است.
وی اضافه کرد: معموال کســی به شــاخص هم وزن توجه نمی کند؛ اما در 
بسیاری از مواقع این گونه است که وقتی شاخص هم وزن منفی می شود توجه 

به سهم های بزرگ بیشتر می گردد اما این قاعده همیشگی نیست.
بهمنــش، نرخ دالر را مهم ترین عامل در حرکت بورس عنوان کرد و افزود: 
فکر نمی کنم دالر از این مقدار پایین تر بیایید، در صورت مذاکره هســته ای در 
نهایت دالر بر روی 20 هزار تومان تثبیت می شــود و کمتر از آن به نظر زیاد 

منطقی نیست.
او با بیان اینکه انتظار دالر 15 هزار تومان واقعی نیســت اظهار داشت: در 
صورتی که دالر ریزش داشــته باشد سوددهی شرکت ها پایین می آید که برای 
جبران آن باید میزان فروش را باالتر ببرند که در این شرایط تحریمی این کار 

سختی است و در نتیجه احتمال کاهش ارزش سهام آنها در بازار وجود دارد.
به گفته وی، اگر شــاخص کل بخواهد ریزش کند، نهایت به یک میلیون و 
120 یا یک میلیون و 150 هزار واحد می رسد، با این حال نمی توان بر روی این 
اعداد حســاب کرد چرا که تحلیل تکنیکال زمانی جواب می دهد که دستکاری 

در بازار صورت نگیرد و بازار مسیر خود را طی کند.
افزایش قیمت کاالهای جهانی، افزایش قیمت نفت و تثبیت آن بر روی 60 
دالر و همچنین گزارش 9 ماهه عملکرد شــرکت ها از دیگر دالیلی بود که این 

کارشناس به عنوان رشد بازار در آینده مطرح کرد.
او بر این باور است که بعد از سال نو چینی تقاضا در بازار جهانی رشد پیدا 

می کند و به تبع آن قیمت کامودیتی ها و سایر اقالم رشد پیدا خواهد کرد.
بهمنش گفت: زمانی که گزارش 9 ماهه شرکت ها بیرون بیایید این 
احتمال وجود دارد که نسبت قیمت به سودآوری )p/e( شاخص سازها 
و ســهم های بنیادی به 8 هم برســد که این موضوع می تواند برای 

سهامداران امیدوار کننده باشد.
رئیس  جدید سازمان بورس منصوب شد

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد، رئیس  جدید سازمان بورس 
شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، دهنوی در جلسه دیروز شورای 
عالی بورس، جایگزین حسن قالیباف اصل شد.

دهنوی بدون داشتن هیچ گونه سابقه بورسی پیش از این عضو هیئت  مدیره 
بانک مســکن بوده و تا دیروز به عنوان معــاون وزیر در وزارت امور اقتصادی و 

دارایی مشغول به فعالیت بود.
پورابراهیمی رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این از اقدام دولت 

در انتصاب دهنوی بر ریاست سازمان بورس انتقاد کرده بود.

رئیس سازمان شــیالت تاکید کرد توقف 
صید ترال ماهیان تا دو سال دیگر ادامه خواهد 

داشت .
به گزارش خبرگزاری فارس، دیروز نبی اهلل خون 
میرزایی رئیس سازمان شــیالت کشور در نشست 
خبری اعالم کرد: صید فانــوس ماهیان در دریا به 
روش ترال از آذرماه متوقف شــده و تا دو سال دیگر 
ادامه خواهد داشت. در این مدت بررسی ها و مطالعات 
در زمینه ذخایر دریاها انجام و صید به روش بهتر در 

صورت امکان جایگزین خواهد شد.
وی افزود: در حــال حاضر ناوگان های فردوس، 
کیش، فانوس ماهیان و طبس که پیش از این صید 
فانوس ماهیــان را به روش ترال انجــام می دادند، 
متوقف شــده اند و روش های صید را مورد بازبینی 
قرار می دهیم و اگر روش های صیدی وجود داشــته 
باشد که به محیط زیست آسیب کمتری وارد کند، 

جایگزین خواهیم کرد.
خون میرزایی تأکید کرد: کشتی هایی که اقدام 
به صید ترال می کردند با مجوز داخل کشور بودند و 

50 درصد سهام آنها هم ایرانی بود.
وی در پاسخ به این سوال که چطور همچنان با 
توقف صید ترال در برخی مواقع سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی کشتی های متخلف را متوقف و با آنها برخورد 
می کند، گفت: این سؤال را از خود آنها باید پرسید، 
اما در حال حاضر با توجه به ممنوعیت صید هر نوع 
صیدی که وجود داشته باشد تخلف محسوب می شود.

بر اســاس این گزارش، در چند ســال گذشته 
بحث های زیادی درباره صید ترال که گفته می شــد 
توسط شرکت های چینی انجام می شود، وجود داشت 
و انتقاداتی می شــد که تمام ذخایر دریایی را از بین 
می برد و همه نوع ماهیان توسط این کشتی ها صید 
می شوند. سازمان شــیالت ایران قرارداد صید ترال 

ماهیان را با توجیه ضرورت آن برای افزایش صید و 
نیز ادامه حیات دیگر گونه های ماهی منعقد کرده بود.

میانگین قیمت کنسرو ماهی
24 هزار و 500 تومان

خون میرزایی در ادامه نشست، درباره دالیل باال 
بودن قیمت کنسرو ماهی گفت: طبق تفاهمی که با 
سندیکای تولید  کنسرو داشته ایم، قیمت نباید بیش 
از 30 هزار تومان باشــد، اما قیمت پایین تر باید به 
صورت رقابتی اعمال شود، بنابراین قیمت متوسط 
کنســرو در نیمه اول امسال 28 هزار و 500 تومان 
بود که در ســه ماهه پاییز به 24 هزار و 500 تومان 
رسید و اکنون نیز در فروشگاه ها بین 22 تا 26 هزار 

و 900 تومان عرضه می شود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که قیمت 
ماهی تیالپیا کیلویی 114 هزار تومان شــده و چه 
دلیلی دارد که به رغم جایگاه نخست ایران در تولید 

ماهی قزل آال این ماهی وارداتی در کشــور استفاده 
شود و به قیمت های گران به فروش برود و آیا امکان 
جایگزینی با تولیدات داخلی وجود ندارد، بیان کرد: 
قیمت 114 هزار تومان برای فیله ماهی تیالپیا است 
و در صورتــی که ماهیان داخلی هم به صورت فیله 
عرضه شود قیمت هایی در این حدود خواهد داشت. 
زمانی که ماهی به صورت فیله عرضه می شود قیمت 

سه برابر پیدا می کند.
این مسئول یادآور شد: تولید این نوع ماهی سال 
گذشته 500 هزار تن بوده و امسال نیز تاکنون 300 
هزار تن پرورش یافته است و تولید آن در استان های 

کشور انجام می شود.
رئیس سازمان شیالت کشور اظهار کرد: قیمت 
عمده فروشی این ماهی اکنون 90 هزار تومان است و 
در خرده فروشی ها به قیمت 110 تا 115 هزار تومان 

به صورت فیله عرضه می شود.

در حالی که در ســال های گذشته، معموال به 
علت گرمای تابستان با خاموشی های موقت و در اثر 
سرمای زمستان با قطعی موردی گاز مواجه بودیم، 
حاال با همه وعده های دولت، پای خاموشــی ها به 

زمستان هم باز شده است.
پس از چند بار قطعی پراکنده برق در برخی مناطق 
شــهری از جمله تهران، دیروز قرار بود طبق یک برنامه 
زمان بندی، برق مناطق مختلف تهران در طول روز قطع 
شود. شرکت توزیع نیروی برق تهران با صدور اطالعیه ای، 
سایت این شرکت به آدرس WWW.TBTB.IR و اپلیکیشن 
»برق من« را برای اطالع شهروندان از جزئیات این برنامه 
معرفــی کرد. در نهایت اعالم برنامه خاموشــی ها برای 
زندگی روزمره شــهروندان مشکالتی بوجود آورد و البته 

در برخی مناطق این خاموشی ها اعمال نشد.
با این حال موضوع خاموشی ها در زمستان سال جاری 
زنگ خطری جدی را به صدا درآورده اســت و مسئوالن 
هم درباره علــت بروز این وضعیت توضیحات متفاوت و 

حتی متناقضی ارائه می کنند.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز در پاسخ به این پرسش 
که »برای اولین بار در زمستان دچار وضعیتی شدیم که 
خاموشــی های برنامه ریزی شده و جدول بندی به مردم 
اعالم شــود، چقدر از این مشکل، تقصیر و سهم شرکت 
ملی گاز است؟«، گفت: مشکل خاموشی ها از ما نیست از 

افزایش مصرف برق است.
حسن منتظر تربتی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
ادامه داد: مصرف برق امسال بیش از برنامه های اعالمی 

وزارت نیرو بوده، از این رو بخشــی از این خاموشی ها به 
خاطر افزایش مصــرف برق و به تبع آن افزایش مصرف 
ســوخت معادل نیروگاهی بیش از برنامه اعالمی قبلی 

بوده است.
وی تصریح کرد: برنامه اعالمــی وزارت نیرو تأمین 
نیاز مصرف 180 میلیون مترمکعبی سوخت معادل برای 
نیروگاه ها بود، در حالی که در برخی روزها این نیاز سوخت 
در نیروگاه های کشور به بیش از 190 میلیون مترمکعب 
رسید و بخشی از این خاموشی ها شاید در جهت جبران 

مازاد نیاز سوخت نیروگاه ها باشد.
در عین حال ، محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ 
شــرکت ملی گاز به فارس گفت: علــت قطعی برق در 
روزهای گذشته و آتی تنها به افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی برنمی گردد بلکه افزایش مصرف برق نیز نسبت به 

سال گذشته مزید بر علت شده است.
افزایش مصرف برق

مسئوالن گازی در حالی علت خاموشی ها را افزایش 
مصرف برق می دانند که مسئوالن برقی اعالم می کنند 
»میزان برق مصرف شده نسبت به کل سال گذشته تنها 

دو درصد افزایش پیدا کرده است.«
عبداالمیر یاقوتی معاون مهندسی و نظارت شرکت 
توزیــع نیروی برق توانیر با بیان این آمار به فارس گفته 
است: »مشترکان خانگی چهار درصد بیشتر از سال گذشته 

برق مصرف کرده اند«.
وی اعالم کرد آمار مشترکان پر مصرف تا ابتدای دی 
مــاه 9 درصد کاهش یافته، با این حال درباره اینکه چرا 

میزان مصرف برق نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش پیدا کرده، توضیح داد: آمار بیان شــده بر مبنای 
تعدد مشترکان است و این آمار نمی تواند به معنای کاهش 

مصرف انرژی تلقی شود.
گفتنی اســت درباره علت بروز خاموشــی های قابل 
توجه آن هم در زمســتان ابهامات و پرسش های زیادی 

وجود دارد. 
بــه گزارش فارس، یکــی از دالیلی که برای مرتبط 
دانستن خاموشی های اخیر با توافق پاریس مطرح شده، 
ناظر به نزولی بودن شیب افزایش ظرفیت نیروگاه ها در 
دولت های یازدهم و دوازدهم نســبت به دولت های قبل 
اســت. اینگونه استدالل می شــود که با توجه به اینکه 
نیروگاه ها یکی از منابع اصلی تولید گازهای گلخانه ای مثل 
کربن دی اکسید هستند، در نتیجه دولت به دلیل اجرای 
چراغ خاموش توافق پاریس، ظرفیت نیروگاهی را به اندازه 
کافی افزایش نداده است تا بدین صورت گاز کمتری در 
نیروگاه ها بسوزد و کربن دی اکسید کمتری تولید شود.

ایــن گزارش می افزاید، با توجــه به افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی و نیروگاهی به نظر می رسد فرضیه 
قطعــی برق ناشــی از اجرای توافق پاریــس قابل اعتنا 
نیســت و تکرار این ادعای اشــتباه باعث می شود نوک 
پیــکان مطالبات از وزارت نفت بــرای اجرای پروژه های 

بهینه سازی منحرف شود.
سوء مدیریت

وجه مشترک دالیل خاموشی ها
گفتنی است دالیل دیگری هم برای توضیح وضعیت 

موجود بیان می گردد. افت تولید از میادین گازی پارس 
جنوبی یکی از این موارد اســت که از سوی کارشناسان 

مطرح گردیده است.
در عین حال شــنیده می شود برقی که مزارع تولید 
رمزارزها استفاده می کنند باعث اعمال فشار زیاد به شبکه 
شده است. هر چند دولت در سطوح مختلف این ادعا را 
تکذیب کرده اما با توجه به انتشــار اخبار گاه و بی گاهی 
مبنی بر کشف برخی مراکز تولید رمز ارز، به نظر می رسد 

افکار عمومی در این زمینه قانع نشده است.
همچنین بر اساس برخی گزارش ها، »افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری باعث شده است که بخشی 
از سوخت موردنیاز نیروگاه ها از گاز به گازوئیل و مازوت 
شیفت پیدا کند و ظاهرا طبق برنامه مشخص شده توسط 
وزارت نفت، شرکت ملی گاز نیز به تمامی تعهدات خود 
برای ارســال بخش گازی سوخت نیروگاه ها عمل کرده 
اســت. در نتیجه به نظر می رســد باید دلیل نرســیدن 
ســوخت به نیروگاه ها و قطعی برق را عملکرد شــرکت 
ملی پاالیش و پخش در ارسال سوخت مایع )گازوئیل و 

مازوت( جست وجو کرد«.
در نهایت می توان گفت وضعیت امروز کشور ممکن 
است در نتیجه سوءمدیریت باشد که پاسکاری علت بروز 
این شرایط از سوی مسئوالن می تواند تأییدی بر آن باشد.

همه مواردی که ذکر شد از افزایش مصرف برق خانگی 
و صنعتی تا تأمین ســوخت نیروگاه ها و کاهش ظرفیت 
تولید گاز و ... به دلیل پیش بینی نکردن این شرایط، پای 

سوءمدیریت را به ماجرا باز می کند.

تعاون  مرکزی  بازرگانی ســازمان  معاون 
روستایی ایران تأکید کرد سود اصلی محصوالت 
کشــاورزی به جیب واســطه های غیرضرور 

می رود.
مرتضی معتمد در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
در بخش بازاررسانی محصوالت کشاورزی با مشکالت 
بسیار جدی  مواجه هستیم،  گفت: تولیدکنندگان 
محصوالتشــان را با قیمت های مشــخصی به بازار 
عرضه می کنند ولی همان محصوالت با قیمت های 
دیگر به دست مصرف کننده می رسد. به عبارت دیگر 
فاصله زیادی بین قیمتی که تولیدکننده محصوالت 
کشــاورزی از بــازار دریافت می کنــد و قیمتی که 
مصرف کننده به بــازار پرداخت می کند، وجود دارد 
و عمدتاً سود اصلی آن نصیب واسطه های غیرضرور 
که هیچ نقشی در  انتقال و یا ایجاد ارزش افزوده در 

محصول ندارند، می شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد رقابت و حل این مشکل، 
وزیر جهاد کشــاورزی پیشنهاد ایجاد روستا بازار در 
کالن شــهرها را داد تا به این طریق تولید کنندگان 
بتوانند بدون هیچ واســطه ای تولیــدات خود را به 
مصرف کننده نهایی بفروشند. در حقیقت وزیر جهاد 
کشاورزی پیشنهاد داد که در کالنشهرها فضاهایی با 
امکانات اولیه آب، برق و امکانات بهداشتی ایجاد شود 
تا تولید کنندگان محصوالت کشاورزی بتوانند مانند 
روز بازارها، محصوالت خود را به  مردم عرضه کنند.

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران در پاســخ به این سؤال که چه کسانی مسئول 
نظارت بر قیمت و کیفیت این محصوالت هستند؟  
گفت: به طور طبیعی مانند هر بازار دیگری کنترل 
کیفی محصوالت دامی توسط سازمان دامپزشکی و 
نظارت بر قیمت ها توســط سازمان تعزیرات و سایر 

متولیان امر انجام خواهد شد.  

بــه گفتــه وی محصوالتی چون ســبزیجات، 
میوه جات و محصوالت خام دامی  و فرآوری شــده 
درایــن بازارها عرضه خواهد شــد و تولید کنندگان 
محصوالت کشــاورزی به دلخواه خود اعم از خرده 
کشــاورزان و تولید کننــدگان بــزرگ محصوالت 
کشاورزی و به ویژه شرکت های تعاونی متعلق به آنان 
می توانند محصوالت خود را در این بازار عرضه کنند.
معتمد در پاسخ به این سؤال که روستا بازار چه 
مزیت هایی نســبت به روز بازار دارند؟  گفت: در روز 
بازارها همه افراد می توانند بساط کنند و هرکس هر 
کاالیی دارد بفروشد و متولی خاصی هم وجود ندارد. 
همچنین شرایط اقلیمی هم تحت کنترل نیست. اما 
روســتا بازارها در  فضاهای مناسب و حتی االمکان 
سرپوشــیده با امکانات اولیه ایجاد می شوند و ویژه 

محصوالت کشاورزی هستند.
وی در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا از این روستا 

بازارها استقبال شده است یا خیر؟  گفت: بسیاری از 
تولید کنندگان تمایل دارند بدون واسطه محصوالت 
خود را بفروشند و پول محصوالت خود را به صورت 
نقد از مصرف کنندگان دریافت کنند و به همین دلیل 
قطعــا از این فضاها اســتقبال خواهند کرد.  اگرچه 
ممکن است برخی افراد هم  همچنان ترجیح دهند 

کاالهای خود را به واسطه ها بفروشند.
این مقام مســئول در سازمان تعاون روستایی با 
بیان اینکه طرح روستا بازار به تازگی در چندین شهر 
آغاز به کار کرده و در اکثر استان ها نیز جانمایی شده 
است و استانداران و شهرداران استقبال زیادی از آن 
کرده اند، اظهار کرد: در حال حاضر روســتا بازار در 
شهرهای مشهد و کرمان و. ..راه اندازی شده و مشغول 
به کار اســت و در چندین استان دیگر نیز به تازگی 
راه اندازی شــده است و امیدواریم روستا بازار تهران 

نیز تا شب عید راه اندازی شود.

معــاون حمل ونقل ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای موجودی الستیک سنگین 
را 2۷0 هزار حلقه برشمرد و گفت: تا پایان سال 
مشکل خاصی در حوزه تأمین الستیک ناوگان 

سنگین نداریم.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، داریوش امانی 
در جمع خبرنگاران درباره توزیع الســتیک ناوگان 
کامیونی و اتوبوســی اظهار داشــت: طبق قانون از 
ابتدای ســال جاری ارز 4200 تومانی به الستیک 
اختصاص نیافت و ارز نیمایی برای واردات الستیک 
در نظر گرفته شد. الستیکی که توزیع می شود از محل 

باقیمانده همان ارز 4200 تومانی اســت که توسط 
سامانه سازمان راهداری توزیع می شود.

وی موجــودی الســتیک ناوگان ســنگین در 
سامانه سازمان راهداری را در حال حاضر 270 هزار 
حلقه اعــالم کرد و افزود: مقرر شــد از این به بعد 
وزارت صمت از طریق سامانه خود توزیع الستیک را 
بر اساس حواله ای که سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای صادر می کند، انجام دهد. ما هم در سازمان 
راهداری بر اساس میزان پیمایش، کارت هوشمند و 

فعالیت ناوگان، حواله را صادر می کنیم.
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل 

جاده ای با بیان اینکه وزارت صمت قول داده اســت 
هیچ گونه کمبودی در حوزه الستیک نداشته باشیم، 
ادامه داد: با توجه به تخصیص های ارزی که صورت 
گرفته اســت، تا پایان سال مشکل خاصی در حوزه 

تأمین الستیک ناوگان سنگین نداریم.
امانی اضافه کرد: البته در فرآیند توزیع مشکالتی 
وجود دارد که دستگاه های نظارتی از جمله سازمان 
تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده، 
وارد شده اند و با تخلفات این حوزه برخورد می کنند.
وی با توجه به برنامه نوسازی ناوگان سواری کرایه 
گفت: تا پایان سال 1400 با ورود سه هزار دستگاه 

ســواری کرایه نو به ناوگان، متوســط سن ناوگان 
سواری کرایه به کمتر از 10 سال کاهش می یابد اما 
برنامه ریزی ما برای ناوگان ســواری کرایه این است 
که متوسط سن ناوگان به هفت سال کاهش یابد و 
روی ایــن عدد بماند. تحقق اهداف برنامه های ما به 

توان خودروسازان داخلی بستگی دارد.
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای افزود: تعداد تاکسی های برون شهری کشور 
در زمان حاضر 28 هزار دســتگاه اســت که از این 
تعداد حدود 17 هزار دســتگاه تاکســی در ســن 

فرسودگی است.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی:

50  درصد مزارع تولید ماهی سردآبی 
تعطیل هستند

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی اعالم کرد: هفت هزار کارگاه 
پروانه دار تولید ماهی سردآبی در کشور داریم که 50 درصد آنها فعال 
و بقیه تعطیل هســتند و آنهایی که فعال هستند با زیر ظرفیت اسمی 

کار می کنند.
حمیدرضــا فالح دیــروز در حضور اعضای در اتاق تعــاون ایران و رئیس 
فراکســیون محیط زیست مجلس بیان کرد: اگر بخواهیم نظر کارشناسی خود 
را برای مجلس بدهیم مســتقاًل نمی توانیم نظر دهیم و باید از طریق ســازمان 
دامپزشــکی به شما گزارش بدهیم که آنها هم برای آمارسازی و گرفتن بودجه 
آمار تولید را باال می برند. وی توضیح داد: مثاًل سازمان شیالت مدعی است تولید 
آبزی پروری ما ســاالنه 150 تا 170 هزار تُن اســت در حالی که ما که اتحادیه 
تولیدکنندگان ماهی سردآبی هستیم می گوییم پارسال 90 هزار تُن بیشتر ماهی 
سردآبی تولید نشد و امسال هم حدود 90 هزار تُن تولید می شود، زیرا می دانیم 
50 درصد مزارع تولید ماهی سردآبی تعطیل هستند و آنهایی که تولید می کنند 
زیر ظرفیت به فعالیت می پردازند. این مســئول یادآور شــد: به عنوان مثال در 
استان چهارمحال و بختیاری حدود چهار هزار مزرعه پرورش ماهی تعطیل شده 
یا در استان خراسان رضوی 50 درصد مزارع پرورش ماهی خشک شده اند. ما 
هیچ بودجه ای برای اتحادیه نداریم، سازمان شیالت ما را به عنوان دکوری قرار 
داده اســت و فقط وقتی می خواهد آمار بدهد از ما استفاده می کند. فالح ادامه 
داد: در بخش وام بانکی، وام های پرورش دهندگان پنج ســاله باید تسویه شود 
در حالی که برای وام مســکن 15 ساله اقساط را می بندند و وقتی تولیدکننده 
وام می گیرد از همان سال اول اقساط او معوق می شود و از سال دوم نرخ سود 
از 18 درصد با جریمه تأخیر به 24 درصد می رســد و این باعث می شــود 90 
درصد وام هایی که به تولید کشاورزی داده می شود معوق شود. خواسته ما این 
اســت که وام های بانکی برای پرورش دهندگان 15 ساله شود. وی گفت: از 15 
سال قبل یکسری افراد وارد سازمان های دولتی شده اند که بدنه کارشناسی این 
ســازمان ها را ضعیف کردند مثاًل یک استخر پرورش ماهی در سیستان احداث 
می شود باید بچه ماهی از مشهد بیاورند و غذای آن را از شیراز تهیه کند و اینها 
باعث افزایش هزینه تولید می شود در حالی که در تایلند، هند، بنگالدش و دیگر 
کشورها طرح تولیدکننده خرد متمرکز است و از آنها پشتیبانی می شود، ما به 
هیچ وجه پشتیبان نداریم، یک طرح خرد در نهبندان و یکی دیگر در تایباد و 
دیگر شهرها پراکنده است. مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی افزود: بخشی از 
بیماری های مزارع پرورش به خاطر ویروس وارداتی است اما به جای اینکه جریمه 
آن را از واردکننــده بگیرند به تولیدکننده می گویند به ازای هر تخم ماهی 10 
تومان به عنوان مسئولیت مدنی باید بپردازید تا استخر شما را بیمه کنیم. فالح 
همچنین گفت: یکی از مشــکالت دیگر ما آموزش است و ما کارگر متخصص 
پرورش ماهی پیدا نمی کنیم چون هیچ جایی آموزش نمی دهند، ما در کشــور 
هزاران هنرستان آموزش خیاطی داریم، اما حتی یک هنرستان آموزش شیالت 
نداریم. به گفته فالح، هفت هزار کارگاه پروانه دار تولید ماهی سردآبی در کشور 
داریم که 50 درصد آنها فعال و بقیه تعطیل هستند و آنهایی که فعال هستند 

با زیر ظرفیت اسمی کار می کنند.

معاون مرکز پژوهش های مجلس:

دولت پول زمین مسکن مهر را 
جای دیگری هزینه کرد

معاون مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با بیان این که 
زمین های مسکن مهر محل درآمدزایی دولت شد،  گفت: دولت زمین 

مسکن مهر را فروخت و جای دیگری هزینه کرد.
امیررضا شاهانی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره پول زمین های مسکن 
مهر اظهار کرد: بانک ها مکلف شده اند تا 160 هزار میلیارد تومان در سال تخصیص 
دهند که حدود 70 درصد قیمت تمام شده مسکن در طرح جهش تولید و تامین 
مســکن است. این قیمت منهای هزینه زمین است که باید بصورت 99 ساله در 
طرح مذکور تامین شود. وی تصریح کرد: در واقع 30 درصد از قیمت تمام شده 
واحدهای مسکن طرح جهش تولید توسط متقاضیان تامین می شود که این عدد 
در روســتاها کمتر و در شهرهای کوچک نسبت به کالنشهرها نیز کمتر خواهد 
بود. معاون مرکز پژوهش های مجلس در پاســخ به این پرسش که چه تضمینی 
وجود دارد در طرح جهش تولید و تامین مســکن مانند طرح مسکن مهر هزینه 
زمیــن را به اجبار از مــردم دریافت نکنند،  افزود:  دولت ها باید برای اجرای طرح 
مصمم باشند و به موقع آنرا اجرایی کنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور اگر 
اجرای طرح طوالنی شود،  هزینه های آن افزایش می یابد. همانگونه که این اتفاق 
در مســکن مهر روی داد. شاهانی ادامه داد: وقتی این طرح -مسکن مهر- شروع 
شد،  هزینه های آن بسیار پایین بود و بسیاری از خانوارهای بی بضاعت توانستند 
خانه دار شوند، اما االن می بینیم که مسکن مهر رشد -قیمتی- عجیب و غریبی 
دارد، در جاهایی هم زمین های مسکن مهر به منبع درآمدی برای دولت تبدیل 
شده اســت. وی افزود: دولت اراضی طرح مسکن مهر را فروخته و جای دیگری 
هزینه کرده  است. نکته دیگر در طرح جهش تولید و تامین مسکن نقش نظارتی 
مجلس است تا واحدها به موقع ساخته شود. از سوی دیگر مجلس، الیحه بودجه 
را به صورتی اصالح می کند تا دولت برای جبران کسری بودجه از جیب مردم و 
اقشار کم درآمد پول در نیاورد.گفتنی است، قرار است دولت در قالب طرح جهش 
تولید و تامین مسکن مکلف به ساخت ساالنه 600 هزار واحد مسکونی شود. به 
این ترتیب با احتساب 400 هزار واحدی که مردم می سازند مجموعا یک میلیون 

واحد در هر سال ساخته خواهد شد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:

85 درصد حقوق کارگران 
صرف مسکن می شود

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با  اشاره به اینکه 
هزینه مســکن حدود ۸5 درصد حقوق کارگران را می بلعد 
گفت: این روزها جامعه کارگری برای تامین معیشت روزهای 

سختی را سپری می کند. 
حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره 
مشکالت کارگران تصریح کرد: این روزها جامعه کارگری برای تامین 
معیشــت خانواده خود روزهای سختی را سپری می کند. این اتفاق 
در سایه سونامی افزایش قیمت ها و نابرابری درآمد و هزینه خانوارها 
بوجود آمده است که منجر به حذف اقالم زیادی از کاالهای ضروری 

سبد معیشت و در نتیجه کوچک شدن سفره آنان شده است.
وی ادامه داد: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها 
قلمداد شده و حذف آن از نیازهای ضروری افراد غیرممکن خواهد بود. 
براساس اطالعات اداره آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای 
کشور در سال 93 بالغ بر 33 درصد، درسال 96 معادل 35 درصد و 

در سال 98 این سهم به حدود 49 درصد رسیده است. 
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: بررسی های میدانی 
و حتی نهادهای نظارتی حاکمیتی بر افزایش حداقل یک و نیم تا دو 
برابری قیمت مســکن و متعاقب آن اجاره بها تاکید دارند. حال اگر 
براســاس تعریف »خط بقا« که در کشــورمان به زنده ماندن تعبیر 
می شود، یک خانواده چهار نفره صرفاً برای خوابیدن و نجات از گرما 
و سرما به یک آپارتمان 60 متری نیاز داشته باشد، به طور متوسط 
می بایستی برای تأمین هزینه اجاره، شارژ و آبونمان آن مکان حداقل 
سه میلیون تومان پرداخت کند و اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی 
قانونی ماهانه این پرســنل در حالت خوشبینانه سه میلیون و پانصد 
هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً 85 درصد درآمد خانوار 

کارگری را با خود می بلعد.
امام قلی تبار تصریح کرد: بعد از کسر هزینه اجاره با مبلغ 500 
هــزار تومان باقیمانده نمی توان یک ماه کامل برای دو وعده غذایی 
روزانــه تخم مرغ و روغن و نان تهیه کرد تــا صرفاً زنده ماند. حال 
هزینه های ضروری همچون آموزش، بهداشت و درمان و غیره را به این 
بخش اضافه کنیم قطعاً  کارگر از خط فقر به مرز فالکت رسیده است. 

معاون سازمان تعاون روستایی: 

سود اصلی محصوالت کشاورزی
 به جیب واسطه ها می رود

رئیس سازمان شیالت:

توقف صید ترال تا دو سال دیگر ادامه دارد

خاموشی های سوال برانگیز زمستانی!


