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عضو هیئت  مدیره انجمن صنایــع لبنی گفت: بعد از 
مردمی  سازی یارانه ها صادرات وزنی لبنیات کاهش و ارزش 
دالری آن افزایش یافت و در واقع مفت فروشی فرآورده های 

لبنی به کشورهای همسایه تمام شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، علی اصغر محمدپور دیروز در 
نشســت خبری، اظهار کرد: بعد از آزاد سازی یارانه ها مفت فروشی 
فرآورده های لبنی به کشــورهای همسایه تمام شده است که این 
موضوع تصمیم مناســبی توســط دولت بود زیرا ما پیش از این 
محصوالت لبنی خود را با قیمت ناچیزی صادر می کردیم اما اکنون 
با وجود کاهش وزنی صــادرات میزان ارزآوری افزایش یافته زیرا 
محصوالت ما با قیمت های باالتری به دیگر کشورها صادر می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز قیمت تمام شده فرآورده های 
لبنی در ایران در مقایســه با کشــورهای دیگر پایین تر است زیرا 
کماکان یارانه های پنهانی مانند دستمزد، کرایه و انرژی با قیمت 
پایین وجود دارد و محصول ما را رقابتی می کند اما الزم است که 

بر روی بازارپسندی تالش های بیشتری انجام شود.
مدیرعامل صنایع شیر ایران تصریح کرد: بعد از اصالح یارانه های 
مردمی سهم صادرات شیرخشک و کره در مقایسه با فرآورده های 
لبنی نهایی افزایش یافته اســت که این امر در کاهش اشتغال در 
کشور تاثیر دارد و باید بتوانیم سهم صادرات کاالی نهایی خود را 

دوباره افزایش دهیم.
محمدپور گفت: چهار قلم محصول لبنی دارای قیمت مصوب 
هســتند که به صورت نامحــدود تولید و عرضه می شــوند و ما 

محدودیتی برای آنها نداریم.
وی یادآور شد: صنایع مصرف لبنیات با سالمت مردم گره خورده 
است و با کاهش مصرف لبنیات بیماری هایی از جمله پوکی استخوان 
خود را نشان می دهد که متأسفانه براساس آمار موجود سن پوکی 

استخوان در کشور به 42 سال رسیده است.
عضــو هیئت  مدیره انجمن صنایع لبنی افزود: براســاس آمار 
رسمی سرانه مصرف لبنیات در کشور 75 کیلوگرم اعالم شده است 
اما در مقام واقع براساس آمار تولید سرانه مصرف 60 کیلوگرم در 
سال است که بعد از طرح اصالح یارانه ها و مردمی  سازی آن شاهد 

کاهش دوباره مصرف این محصول هستیم.
محمدپور ادامه داد: در کشورهای پیشرفته مصرف سرانه شیر تا 
450 کیلوگرم وجود دارد اما درکشور ما آمار مصرف شکر، سیگار و 
نوشابه که کاالی ناسالم برای سالمت افراد به حساب می آید، باالتر 

از میانگین های جهانی است.
وی تصریح کرد: برای مصرف شــیر می توان فرهنگ  ســازی 
بیشــتری صورت گیرد، همچنین بخشــی از یارانه مردمی  سازی 
یارانه ها را می توان به طور مســتقیم به مصرف فراورده های لبنی 
اختصاص داد و در مقابل در مصرف کاالهای مضر مانند ســیگار، 
نوشابه و شکر عوارض قرار داد و یارانه های دولتی آن را حذف کرد.

مدیرعامل صنایع شــیر ایران ادامه داد: بعد از مردمی ســازی 
یارانه ها قیمت هر کیلوگرم شــیر خام از 6 هزار و 400 تومان به 
12 هزار تومان افزایش یافت و نرخ حمل ونقل 35 درصد، دستمزد 
به طور میانگین 51 درصد و مواد بسته بندی 100 درصد افزایش 
یافت که در این شرایط نمی توان محصوالت خود را با قیمت قبل 
عرضه کرد با این حال تعدادی از صنایع ما براســاس تعزیرات به 

اتهام گرانفروشی جریمه شدند.
محمدپور اظهار داشت: بعد از آزادسازی یارانه کاالهای اساسی 
مصرف فرآورده های لبنی از 60 کیلوگرم موجود 28 درصد کاهش 
یافت اما در حال حاضر مصرف کمی افزایش یافته اســت و با این 
وجود در مقایســه با قبل از اردیبهشت ماه سال جاری شاهد 17 

درصد کاهش مصرف هستیم.

عضو هیئت  مدیره انجمن صنایع لبنی اعالم کرد

پایان مفت فروشی لبنیات به کشور های اطراف
 با مردمی  سازی یارانه ها

طبق اعالم وزارت اقتصاد

۱۶ هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن پرداخت شد بازدید میدانی از بازار اجاره مسکن در شهر تهران بیانگر 
آن اســت که مصوبات و بسته های در نظر گرفته شده توسط 
دولت مطابق انتظار عمــل نکرده و این بازار همچنان گرفتار 

نابسامانی است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، بازار مســکن در ســال  های اخیر 
روزهای پرتالطم زیادی داشــته اســت و فشار به قشر مستاجر برای 

تامین اساسی ترین نیاز خانواده افزایش یافته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق 
شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش 50 و 6 دهم 

درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می دهد. 
از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، 
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به بیش از 40 میلیون 
تومان رسیده و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، به طور میانگین 
در پایتخت چهار میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل 
حقوق ناخالص پنج میلیون و 600 هزار تومانی در هر ماه، یک خانوار 
با کف درآمد باید، بیش از 59 ســال همه درآمد خود را ذخیره کند 
تا بتواند صاحب خانه شود. در این شرایط، با گذشت حدود یک ماه از 
شروع تب و تاب بازار اجاره، در یک بازدید میدانی از آخرین تحوالت 
بازار، امیرمحمد فرد شاغل در بنگاه امالک در منطقه ونک تهران گفت: 
این روزها، خانه اجاره ای حداقل در این منطقه خیلی کم شده است زیرا 
ساخت  و سازها کم شده و عمال به سختی می توانیم فایل اجاره خود 
را به یک صفحه برســانیم، از سوی دیگر هزینه اجاره هم عرفی دارد  
به عنوان مثال، اگر در تهران یا جای دیگری باشد، می گویند یک چهارم 
یا یک پنجم قیمت واقعی مســکن مبلغ رهن آن منزل می شود که با 

توجه به قیمت این روزهای مسکن، رقم بسیار باالیی است.
مشکالت وام ودیعه

یک مشــاور امالک در منطقه عباس آباد درباره موضوع وام ودیعه 
مســکن بیان کرد: بانک ها مردم را مسخره کردند، ده ها مورد این جا 
مستاجر داشتیم که آمد و گفت برای وام ودیعه اقدام کرده و اما بانک 
گفته این تسهیالت را پرداخت نمی کنیم. این همه ماجرا نیست، اغلب 
صاحب خانه ها وقتی با اعتراض ما و مســتاجر مواجه می شوند که چرا 
آن قــدر هزینه رهن را زیاد کردی مثال 100 میلیون گذاشــتی روی 
رقم سال گذشته، می گویند، رقمی نیست که تازه 70 میلیون تومان 
را که به مستاجران وام می دهند. این وام به جای اینکه مرهمی باشد 

عمال به یک عامل افزایش قیمت در بازار مسکن تبدیل شده است.
بی اعتنایی به سقف افزایش اجاره

با وجود آن که مصوبه تعیین ســقف و تمدید خودکار قراردادهای 
اجاره برای ســومین سال پیاپی تمدید شده است، برخی شهروندان 
اجاره نشین می گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه 

مسکن برایشان صادر می شود.
به گزارش ایســنا، گزارش هایی از برخی مستاجران می رسد که 
نشان می دهد شوراهای حل اختالف، خارج از استثنائات 9گانه ستاد 
ملی مقابله با کرونا درخصوص تعیین سقف مجاز 25 درصد اجاره بها 

و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی اظهار کرد: من سه سال 
در یک خانه در منطقه 22 تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت 
امسال به پایان رسید. مالک از چند ماه قبل به من اعالم کرد واحد را 
تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواستار تمدید 
قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر 25 درصد شدم که 
قبول نکرد. از من شکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را گرفت و 
باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که هیچ یک از شرایط 9گانه 

در شکایت مالک از بنده وجود نداشت.
این شــهروند افزود: دســتور تخلیه با اســتناد به بند 11 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب سال 1387 و مواد 3 و 4 قانون روابط 
موجر و مستاجر مصوب 1376 صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد 
کرونا صورت نگرفته اســت. در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز 
شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله 
با کرونا نیست. وی عنوان کرد: هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعالم 
کردند قانون کرونا تا پایان ســال 1400 اعتبار داشته و تمدید نشده 
است. صحبت های شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. هم چنین 

گفتند قراردادهای اجاره طبق قانون فقط یک بار قابل تمدید است.
بنابراین گزارش روز 28 خردادماه امســال ســران قوا در نشست 
خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و کالنشهرها 
به میزان 25 درصد و ســایر شهرها به میزان 20 درصد را به تصویب 
رساندند. این قانون در راستای طرح وزارت راه و شهر سازی به منظور 
حمایت از اقشــار اجاره نشین به تصویب رسید و در سال های 1399 

و 1400 نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای استثنائات نه گانه ای 
است که به طور خالصه شامل عدم پرداخت مابه التفاوت اجاره بها توسط 
مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شده  دولت، پرداخت نکردن اجاره 
بها، رفتار خالف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه های شارژ، 
نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مســکونی، فروش خانه و 

تخریب به منظور ساخت و ساز می شود.
با روایتی که این فرد اجاره نشین بیان می کند ظاهرا مصوبات ستاد 
ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بی مهری قرار می گیرد. این 
در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می کند. بر 
اساس اعالم بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه 
در تهران به 41 میلیون و 700 هزار تومان رســیده اســت. نرخ رشد 
ســالیانه اجاره بها در تهران نیز 47 درصد و در کل کشور 52 درصد 
بود. آمار و ارقام توضیح می دهد که ظاهرا دســتورالعمل و بخشنامه  

حد مجاز 25 درصد چندان جدی گرفته نمی شود.

 بی اعتنایی بازار اجاره 
به مصوبات سقف اجاره بها

بانک های دولتــی از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا 
پایان تیرماه امســال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و 
۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ 

نفر تسهیالت پرداخت کرده اند.
طبق اعالم وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی؛ وزیر 
امــور اقتصادی و دارایــی از اواخر دی ماه بانک های 
دولتی را موظف کرد در پرداخت تســهیالت کمتر 
از 100 میلیون تومان صرفا اعتبارســنجی را مالک 
پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن 

دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیالت براساس ضامن، 
سال هاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه 
که مبنای اعطای وام خرد قرار می گیرد اعتبار فرد در 
شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه 
اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تســهیالت، میزان 
مانده تسهیالت، میزان درآمد ماهانه و مواردی از این 
دست محاسبه می شود. با وجود اینکه بانک مرکزی 
بخشــنامه مرتبط را در 12 تیرماه به شــبکه بانکی 
ابالغ کرد اما بانک هــای دولتی از ابتدای بهمن ماه 
سال 1400 اعطای تسهیالت بدون ضامن و براساس 

اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته 
تا پایان تیرماه امسال 15 هزار و 931 میلیارد و 632 
میلیون تومان تســهیالت در قالب 475 هزار و 448 

فقره تســهیالت توســط بانک های دولتی پرداخت 
شده است.

طبق این جدول، بیشترین تسهیالت بدون ضامن 
توســط بانک ســپه با 5 هزار و 380 میلیارد تومان 
برای 195 هــزار و 977 فقره تســهیالت پرداخت 
شــده اســت. در واقع 33 و هفت دهم درصد از کل 
تســهیالت پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه 

انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت با 16 و شش دهم، بانک 
قرض الحسنه مهر ایران با 14 و سه دهم درصد، بانک 
ملی با 13 و هفت دهم درصد رتبه های بعدی را از نظر 
بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.
علت سهم پایین تســهیالت خرد 100 میلیون 
تومانی بدون ضامن در بانک  صنعت و معدن، توسعه 
تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک ها و سهم 

 اندک وام های خرد از کل تسهیالت اعطایی است.
با توجه به ســاختار تامین مالی و شــکل گیری 
ساختار تسهیالت دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی 
آن با نظام اعطای تســهیالت براساس اعتبارسنجی 
فرآینــدی زمان بر خواهد بــود و در یک دوره زمانی 
می تواند به تدریج ســهم اعطای تسهیالت براساس 
اعتبارسنجی را از کل تسهیالت اعطایی افزایش داد. 
حرکت نظام مالی به سمت تأمین نیازهای خرد خانوار

گفتنی اســت، وزیر امور اقتصادی و دارایی در 

آییــن امضای تفاهم نامه 400 هــزار میلیارد ریالی 
ایجاد اشــتغال بین بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( و 8 بانک و یک صندوق با اشــاره به برنامه 
دولت برای اشتغال زایی، اظهار کرد: نقطه شروع این 
هدف، قرار و پیمانی اســت که با همکاران در شبکه 
بانکی دولتی و خصوصی داریم، مبنی بر اینکه ریل 
حرکت نظام تامین مالی کشور به سمت تامین مالی 

تولید و نیازهای خرد خانوارهای کشور برگردد.
خاندوزی با اشاره به تالش ها و توافقاتی که برای 
افزایش توان شبکه بانکی در این راستا صورت گرفته 
و به مرور در حال نتیجه دادن اســت، گفت: شــاید 
ســرعت تحوالت، باال نباشد و باید شتاب بیشتری 

صورت بگیرد اما ریل گذاری به همین سمت است.
وزیر اقتصاد؛ دریافت مجوز افزایش سرمایه 35 
هزار میلیارد تومانی از مجلس را اقدامی در راستای 
باال بردن قدرت امتیازدهی و اعتبار بدهی شبکه بانکی 
برشــمرد و ادامه داد: این که شبکه بانکی را در کنار 
ماموریت های دیگر و فعالیت های غیرمولد، ملزم به 
نقش آفرینی در تامین مالی پروژه های پیشران تولیدی 
و صادراتی کشور کردیم، در راستای همین ریل گذاری 

انجام شده است.
خاندوزی با اشــاره به افزایش انعقاد قراردادهای 
شــبکه بانکی کشــور برای اجرای پروژه های بزرگ 
مانند انعقاد قرارداد در زمینه پشــتیبانی پروژه های 

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور، افزود: همچنین 
در حوزه تســهیالت خرد هم شــاهد افزایش سهم 
تســهیالت خرد با نگاه اشــتغال زایی و نه مصرفی 

بوده ایم.
او خاطر نشــان کرد: البته جامعه به تسهیالت 
مصرفی هم نیاز دارد اما آن دسته از تسهیالت خردی 
کــه منجر به چرخه درآمدی برای خانوارها شــود، 
اولویت مهمی اســت که در شبکه بانکی به  صورت 

ویژه، دنبال می شود.
وزیــر اقتصاد گفت: دو تبصــره 16 و 18 قانون 
بودجــه برای تامین تســهیالت خــرد خانوارها و 
همچنین تامین مالی طرح های پیشران از ابتکارات 
خوب سیاست گذاری در ســال های اخیر است. در 
این دو تبصره تالش شــد از مسیر غلطی که صرفاً 
اعطای تسهیالت و پول پاشی بود و نظارتی صورت 
نمی گرفــت و به هدف مورد نظــر اصابت نمی کرد، 
بازگردیم. تالش کردیم نقاط ضعفی را که در سال های 
گذشته پیرامون تسهیالت اشتغال زایی وجود داشت 

تا حد زیادی برطرف کنیم.
خاندوزی با بیــان اینکه رقم 150 هزار میلیارد 
تومان برای این تبصره در نظر گرفته شده  است، افزود: 
با توجه به این که منابع درآمدی مشخص است، حتی 
اگر یک سوم این میزان هم تحقق پیدا کند به اهداف 

مورد نظر خواهیم رسید.

اجرای بخشــنامه تعیین وضعیت سربازی 
برای پرداخت وام فرزندآوری با دستور رئیس کل 

بانک مرکزی متوقف شد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 
با ابالغ بخشــنامه اخیر مبنی بر مشروط بودن ارائه 
به اســتعالم  افراد ذکور  تســهیالت فرزندآوری به 
وضعیت مشموالن از ســازمان نظام وظیفه )حسب 
بنــد )ب( ماده 10 قانون خدمــت وظیفه عمومی(، 
رئیــس  کل بانک مرکزی دســتور داد ضمن توقف 
اجرای بخشــنامه مذکور، هماهنگی الزم با سازمان 
نظام وظیفه عمومی به منظور تسهیل در پرداخت وام 

یاد شده به متقاضیان انجام شود.
مقرر شد تا با قید تسریع، موضوع در کمیسیون های 
تخصصی بانک مرکزی بررسی شده و پس از هماهنگی 
الزم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه اصالحی، جهت 
اجرا به شبکه بانکی ابالغ شود. پیش از این و از سال 

1395 بر اساس هماهنگی های انجام شده بین بانک 
مرکزی و سازمان وظیفه عمومی، پرداخت تسهیالت 
ازدواج و بیماری هــای خاص از مفاد ماده 10 قانون 

خدمت وظیفه عمومی مستثنی شده بود. 
درخواست از نظام وظیفه

بانک مرکزی اخیرا در بخشــنامه ای به بانک ها 
اعالم کرد که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، 
ارائه تســهیالت بانکی از جمله »وام فرزندآوری« به 
مردان مشروط به »اســتعالم وضعیت نظام وظیفه 
عمومی« آنهاســت؛ این در حالی است که به گفته 
وحید یامین پور؛ معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان، این بخشنامه شامل »وام ازدواج« نمی شود و 
الزم است وام فرزندآوری نیز طی تفاهم بانک مرکزی 
و نظام وظیفه عمومی از این بخشنامه مستثنی شود.
او در گفت وگو با ایســنا، اعالم کرد که آنچه طی 
روز گذشته خبری شد، مسئله جدیدی نبود و مربوط 

به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی می شود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
به ماده 10 قانــون خدمت وظیفه عمومی و با بیان 
اینکه طبق این قانون ارائه تســهیالت  به متقاضیان 
مرد، مشروط به استعالم وضعیت خدمت وظیفه آنها 
است، ادامه داد: همان موقع هم که همین امر قانون 
شد، در تفاهمی میان بانک مرکزی و نظام وظیفه مقرر 
شد تسهیالت ازدواج و بیماری های خاص از این قانون 
مستثنی شوند، بنابراین در حال حاضر برای دریافت 
وام ازدواج نیازی به اســتعالم وضعیت نظام وظیفه 
مردان نیست و چون قانون جوانی جمعیت به تازگی 
ابالغ شده است، بانک ها در این مورد استعالم کردند 
که آیــا وام فرزندآوری هم ذیل ماده 10 و منوط به 

استعالم نظام وظیفه هست یا خیر؟
یامین پــور افزود: امیدوارم نظام وظیفه این مورد 
)وام فرزندآوری( را نیز مشــمول تسهیل قرار دهد تا 

برای دریافت آن دیگر نیازی به استعالم نباشد. البته 
استعالم وضعیت نظام وظیفه برای مردان به معنای 
داشــتن پایان خدمت نیســت، بلکه این امر به آن 
معناســت که هر فردی معافیت تحصیلی یا دفترچه 
اعزام به خدمت داشــته باشد، مشکلی برای دریافت 

سایر وام ها ندارد.
گفتنی است، چند روز پیش مهدی صحابی؛ معاون 
اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره وضعیت پرداخت 
وام ازدواج و فرزندآوری خبر داد: از ابتدای امسال تا 
دهم مرداد 1401 تعداد 537 هزار فقره وام فرزندآوری 

و قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
او افزود: از ابتدای امســال تا دهم مرداد 1401 
تعــداد 217 هزار فقــره وام فرزندآوری به مبلغ 86 
هزار و 748 میلیار ریال و همچنین تعداد 320 هزار 
و 658 فقره وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 440 

هزار میلیار ریال پرداخت شده است.

با دستور رئیس  کل بانک مرکزی

شرط کارت پایان خدمت برای پرداخت وام فرزندآوری حذف شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
 تهران گفت: بارش ها و ســیالب اخیر فقط 
مصرف  معادل  یعنی  مترمکعب  میلیون   ۱۰
سه روز آب تهران به ذخایر آبی اضافه کرده 

است.
محمدرضا بختیاری در گفت و گو با خبرگزاری 
تسنیم با اشــاره به میانگین مصرف روزهای اخیر 
تهران که معادل سه میلیون و 600 هزار مترمکعب 
بوده است گفت: در پی بارش ها و سیالب های اخیر 
این تصور نادرست در افکار عمومی شکل گرفته که 
آورد آبی سیالب ها کمک زیادی به ذخایر و منابع 
آبی کرده است. این در حالی است که بخش عمده  
این سیالب ها در حوضه های آبریز نبوده و بارش ها 
و سیالب اخیر حدود 10 میلیون مترمکعب یعنی 

معادل مصرف سه روز آب تهران به ذخایر آبی اضافه 
کرده اســت. او ادامه داد: با آمادگی قبلی و تدابیر 
 اندیشیده شده در چارچوب پدافند غیرعامل، حتی 
خروج 12ساعته تصفیه خانه های شماره 2 )کن( و 
هفتم تهران از مدار نیز هیچ خللی در آب رسانی به 
پایتخــت ایجاد نکرد و از 30 ســاعت پیش از آغاز 
سیالب، آماده مواجهه با این مشکل بودیم و حجم 
مخازن را به گونه ای تنظیم کردیم که هیچ مشکلی 

در روند تامین آب رخ ندهد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
افزود: سیاست گذاری و اجرای پروژه های آب رسانی 
در استان تهران بر مبنای پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران موجب پایداری شــبکه بــا کمترین میزان 

خسارت شد.

بختیاری تاکید کرد: ســیالب هم مانع فرآیند 
آبرسانی به مردم نشده است و شاهد این مسئله بودیم 
که با تالش نیروهای عملیاتی فرآیندهای تعمیراتی 
که در شرایط عادی ممکن بود  چند ماه زمان ببرد، 
در کمتر از یک روز حل شــده و تامین پایدار آب را 
تضمین می کند. نیروهای عملیاتی ویژه آب و فاضالب 
در سیالب ها اخیر به یاری هموطنان در استان یزد و 
رفسنجان شتافتند و در کاهش خسارات این دو شهر 

نقش ویژه ای ایفا کردند
همچنیــن »احمد منتظــری«؛ مدیرکل دفتر 
نظارت بر بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور گفت: تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر بروز 
بیماری ناشــی از آلودگی آب شــرب توسط وزارت 

بهداشت گزارش نشده است.

او افزود: در حال حاضر با تالش شرکت های آب 
و فاضالب سراســر کشور آب شــرب اکثر شهرها و 
روستاهای آسیب دیده از سیل اخیر در شبکه توزیع 
برقرار شــده است و شاخص های بهداشت و سالمت 

آب به صورت مستمر پایش می شود.
همچنیــن بــه گزارش خبرگزاری مهر، ســید 
احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره 
تخصیص 2,500 میلیارد تومان منابع به صندوق بیمه 
حوادث طبیعی ساختمان گفت: دیروز در هیئت دولت 
تصویب شد، دو و نیم هزار میلیارد تومان به صندوق 
بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص داده شود. 
پس از تخصیص این اعتبار بالفاصله با شرکت های 
بیمه ای قرار داد امضا می کنیم. نیازی نیســت مردم 

خسارت دیده به جایی مراجعه کنند.

مدیرعامل آبفای استان تهران خبر داد

افزایش 10میلیون مترمکعبی ذخایر آبی تهران با بارش های اخیر

ادامه از صفحه ۶

برگ سبز خودرو دنا پالس اتومات مشکی 
مدل 1۴۰1 شاسیNE5۶۶1۶۶ پالک 
۸1۹ ص ۹۴ ایــران ۴۲ مفقود و فاقد 

اعتبار است.
آگهی های  مفقودی

بــرگ ســبز لیفــان x۶۰ بــه 

شهربانی ۶۳۸ ی ۲۹ ایران ۸۲ 

و شاسی 1۰۰۸1۰ به نام 

طاهرخانیــان زارع مفقــود 

گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری- هاچ بک 
 ســایپا 111SE بــه شــماره پــالک

۶۷۷ و ۷۴- ایــران 1۴ بــه رنــگ 
سفید- روغنی مدل 1۳۹۷ و شماره 
موتور M1۳/۶۰۸۰۳۸۹ و شماره 
 NAS۴۳11۰۰J1۰1۷۰۶۷ شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانــی خودروی 
سواری سایپا 1۳1SE به شماره پالک 
۹۹۸ ق ۶۲- ایران ۲۴ به رنگ سفید 
روغنی مدل 1۳۹۶ و شــماره موتور 
M1۳/۶۰۳۹۴۳۹ و شــماره شاسی 
NAS۴111۰۰11۳۴1۳۰۳1 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید 
جی تی ایکــس آی به شــماره 
پالک ۷۷۲ ب ۹۷- ایران 1۴ 
به رنگ سفید شیری- روغنی 
مدل 1۳۸۴ و شــماره موتور 
۰1۳۶۳۶۳1 و شماره شاسی 
S1۴1۲۲۸۴۷۰۸۶۷۹ مفقود 
شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســند کمپانی و کارت مشخصات خودرو 
سواری پژو ۴۰5GLX-XU۷ به شماره 
پــالک ۴۶۳ م ۹1- ایــران 1۴ به رنگ 
نقــره ای متالیک مدل 1۳۹5 و شــماره 
شــماره  و   1۲۴k۰۸۳۲155 موتــور 
 NAAM۰1CE1GK۴1۰5۹۹ شاسی
مفقــود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز خــودرو ســواری پژو 
پــارس XU۷ بــه شــماره پــالک 
۶۷۴ ص۷۷- ایران ۴۰ به رنگ 
سفید مدل 1۴۰۰ و شماره موتور 
1۲۴k1۶۰۲۰۰۶ و شماره شاسی 
 NAAN۰1CE۴MH۶۲۲۹۲۷
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد. 

ســند کمپانی خودرو کامیون 
چ تــی  ا یکــو  یو ا ه  کشــند
۳۶/۳۳۰ بــه شــماره پــالک 
 1۴ ایــران   -۶۸ ع   ۴5۴ 
به رنــگ ســفید روغنی مدل 
موتــور  شــماره  و   1۳۷۴
۲۹5۰۹۰ و شــماره شاســی 
1۴1۶5۹ مفقــود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

می گردد  اعالم  بدینوسیله 
 -۰۲۸/۲۳۶۸51 شماره چکهای 
 ۰۲۸/۲۳۶۸5۳ -۰۲۸/۲۳۶۸5۲
بانک انصار شعبه یزد متعلق  عهده 
یزدی  تفضلی  علی  اینجانب  به 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

ساقط است.

جدول نرخ سکه ، ارز و بورس
قیمت بازار)تومان(نوع سکه

14/801/000سکه تمام طرح جدید
14/075/000سکه تمام طرح قدیم

8/195/000نیم سکه
5/193/000ربع سکه

3/050/000گرمی
1/361/600هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
-دالر
-یورو
38/117پوند

1/740لیر ترکیه
-درهم امارات

21/4دینار عراق
بورس

1/437/360شاخص کل بورس تهران
384/055شاخص هموزن

مدیرعامــل شــرکت دخانیات ایران با اشــاره به نقش 
شرکت های خارجی چندملیتی در کاهش سن مصرف سیگار 
از ۲۰ سال به ۱۳ سال گفت: این شرکت ها به دنبال این هستند 

که حتی بچه های مهد کودکی ما را معتاد و سیگاری کنند.
محمد شــیخان در مراســم تودیع و معارفه مدیر سابق و جدید 
مجتمع دخانیات استان تهران با بیان اینکه قدیمی ترین، سنتی ترین 
و پیچیده ترین مافیا در صنعت دخانیات وجود دارد، تاکید کرد: حتی 

در صنعت خودرو نیز شاهد چنین مافیایی نیستیم.
وی با تاکید بر اینکه ما مخالف زد و بند دالالن داخلی و خارجی 
که منافع شرکت را به جیب می زنند، هستیم تصریح کرد: آنها با این 
زد و بند ها منافع شرکت را به یغما می بردند اما وقتی ما جلوی یکی از 
منافذ هدر رفت بیت المال را می گیریم، داد عده ای در می آید و مشخص 

می شود که چه کسانی پشت این صحنه ها منفعت هایی دارند.
شیخان با بیان اینکه شرکت دخانیات در دولت گذشته پنچ هزار 
میلیارد تومان بدهی و همچنین زیان انباشــته سنگین داشت، گفت: 
اما با کار و تالش کارکنان شرکت و جلوگیری از منافذ فساد و افزایش 

تولید در سه ماهه اول امسال شرکت به سوددهی رسیده است.
مدیرعامل شــرکت دخانیات ایران در بخش دیگر سخنان خود با 
اشاره به پیچیدگی کار در شرکت دخانیات و با بیان اینکه ما با افزایش 
مصرف سیگار و همچنین کاهش سن مصرف سیگار به شدت مخالفیم، 
تاکید کرد: واقعا تعجب برانگیز و نگران کننده است که سن مصرف سیگار 

در کشور ما از 20 سال به 13 سال رسیده است.
شیخان تاکید کرد: این نشان می دهد که دست های پنهانی، سالمت 
جامعه ما را به خاطر منفعت طلبی و کسب ثروت نشانه گرفته است و 

باید در این مسئله نهادهای مسئول دست چپاولگران را قطع کنند.
وی به نقش شــرکت های خارجی چندملیتی در این زمینه اشاره 
کرد و گفت: ما خودمان باید دلســوز مردم و ســالمت جامعه باشیم. 
اینها فرزندان ما هستند و غیرت اجازه نمی دهد که نسبت به سالمتی 
آنها بی تفاوت باشــیم. این در حالی اســت که شــرکت های خارجی 
چندملیتی تولید کننده سیگار فقط به فکر منافع خود و سود سرشار 

از سیگار هستند.
مدیرعامل شــرکت دخانیات ایران تاکید کرد: این شــرکت های 
خارجی چندملیتی دنبال این هستند که حتی بچه های مهد کودکی 

ما را معتاد و سیگاری کنند.

مدیرعامل دخانیات:

شرکت های چندملیتی می خواهند 
کودکان را هم سیگاری کنند

دبیر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی با بیان 
اینکه فراوانــی کاال داریم اما تقاضا کاهش یافته 
است، توضیحاتی را در مورد قیمت برنج ارائه کرد.

قاسمعلی حسنی در گفت و گو با خبرگزاری مهر در 
مورد وضعیت بازار مواد غذایی، اظهار کرد: در حال حاضر 
در بازار با فراوانی مواد غذایی مواجه هســتیم اما تقاضا 
کاهش یافته است. قیمت ها در بازار مواد غذایی تا 15 مهر 
ماه ثبات داشته و افزایشی نخواهیم داشت؛ حتی با توجه 
به فرا رسیدن فصل برداشت محصوالتی همچون برنج و 
حبوبات، شاهد کاهش قیمت در این بخش ها خواهیم بود.

او در مــورد قیمت برنج گفت: قیمت برنج ایرانی در 

عمده  فروشی از 70 تا 110 هزار تومان است؛ همچنین 
برنج هندی از 27 تا 38 هزار تومان و برنج پاکستانی از 

26 تا 38 هزار تومان قیمت دارد.
حســنی در مورد فروش برنج ایرانی با قیمت هایی 
نزدیک به 200 هزار تومان تصریح کرد: اگر خرده  فروش 
بین 10 تا 12 درصد روی این قیمت ها بکشد، در نهایت 

باید برنج ایرانی با نرخ 125 هزار تومان عرضه شود.
دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایی تهران در مورد 
روغــن نیز گفت: با توجه بــه واردات انبوه و کاهش 20 
درصدی قیمت های جهانی، قیمت روغن در عمده  فروشی 
بین 10 تا 15 درصد کاهش یافته است؛ به عنوان مثال 

روغن 16 کیلویی که یک میلیون و 80 هزار تومان بود 
با نرخ 950 هزار تومان عرضه می شود.

همچنین به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی 
کشور، رئیس  ســازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه 
نظارت دامپزشکی در کشور در سطح مطلوبی قرار دارد، 
از رفع ممنوعیت صادرات محصوالت مرغداری ها به عراق 
خبر داد و افزود: بعد از شــش سال که صادرات مرغ، پر 
مرغ، تخم مــرغ، جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به 
کشور عراق ممنوع بود، با پیگیری هایی که انجام دادیم 
صادرات همه محصوالت مرغداری به عراق آزاد شده است.
سید محمد آقامیری، دلیل رفع ممنوعیت را سالمت 

فضای تولید طیور کشــور خوانــد و گفت: با تالش های 
صورت گرفته همکارانم، کشــور ما سبِز سبز است. مهار 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، موفقیت آمیز بود 
و دنبال این هستیم که پنج بیماری را کاًل ریشه کن کنیم 

و این امر  کمک همه دستگاه ها را می طلبد.
وی همچنین با اشــاره به شیوع بیماری تب کریمه 
کنگــو یا CCHF در ماه های اخیر، اظهار داشــت: برای 
مقابله با این بیماری یک ســتاد مرکزی تشکیل دادیم 
و شــیب افزایش مبتالیان بسیار کند شده است. حدود 
60 نفر مبتال به این بیماری داریم که متأسفانه پنج نفر 

فوت کردند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

کاال در کشور به وفور موجود است 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت دیروز در یک روند رو به رشد با افزایش 

۷ هزار و ۳۳۸ واحد همراه شد.
بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز هفته مانند 
دو روز پیش از آن، روند رو به رشــدی به خود گرفت 
و شــاخص کل با افزایش 7 هزار و 338 واحد به رقم 
یک میلیون و 437 هزار و 359 واحد رســید. شاخص 
کل بــا معیار هم وزن با افزایش 3 هزار و 466 واحد به 

رقم 384 هزار و 55 واحد رسید.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه سهامداران عدالت 
به عنوان سهامداران عمده در شرکت های سرمایه پذیر 
به شمار می روند، بنابراین برگزاری مجامع شرکت های 
سرمایه پذیر عدالت بدون حضور نمایندگان قانونی سهام 
عدالت معموالً رسمیت پیدا نمی کند و مجامع آنها باطل 
می شود. در این زمینه دیروز نامه ای از رئیس  سازمان 
خصوصی  سازی مبنی بر ابطال مجمع یکی از شرکت ها 

به خاطر راه ندادن نماینده سهام عدالت منتشر شد.
با توجه به حضور گســترده ســهامداران عدالت و 

همچنین سرمایه گذاران خرد، باید قوانین بازار نسبت 
به حضور این گروه تغییر پیدا کند و منافع سهامداران 
خرد هم رعایت شــود. از جمله اینکه باید ســودها و 
حق تقدم های اختصاص یافته به ســهامداران خرد به 
موقع پرداخت شــود و سرمایه گذاران در بازار سرمایه 

ماندگاری بیشتری پیدا کنند.
از سوی دیگر، دستیار رئیس  سازمان بورس و اوراق 
بهادار از افزایش 100 درصدی سود نقدی امسال سهام 

عدالت خبر داد.

به گزارش تســنیم، »پیمان حدادی« در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی، با اشاره به اینکه سود 
نقدی پرداخت شــده به سهامداران سهام عدالت سال 
گذشــته حدود 30 هزار میلیارد تومان بود، نوشت: با 
توجه به برگزاری مجمع فوالد و در پیش بودن مجامع 
فارس، جم، حکشــتی، شراز، رمپنا و دیگر شرکت ها، 
پیش بینی می شــود سود نقدی امسال سهام عدالت با 
رشد بیش از 100 درصدی از 60 هزار میلیارد تومان 

عبور کند.

رشد بیش از 7 هزار واحدی شاخص بورس تهران

وزیر راه و شهر سازی گفت: اگر تسهیالت به موقع 
پرداخت نشود در انجام تعهدات برای ساخت چهار 
میلیون واحد مســکونی طی چهار سال با مشکل 

مواجه می شویم.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، رستم قاسمی اظهار 
کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین موضوعات 
کشور بوده که نه تنها محدود به یک وزارتخانه نمی شود 

بلکه فراقوه ای است.
وی پرداخت تسهیالت را یکی از چالش های ساخت 
واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اعالم کرد و 
افزود: در قانون پیش بینی شده 20 درصد منابع تسهیالتی 

بانک ها به حوزه مســکن اختصاص پیدا کند در حالی که 
بانک ها همکاری الزم را ندارد. از این رو مقرر شد جلسه ای 
با حضور رئیس  بانک مرکــزی و بانک های مورد نظر در 

کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی برگزار شود.
وزیر راه و شهر ســازی ادامه داد: اگر تسهیالت حوزه 
مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات خودمان 
را در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال با 
مشکل مواجه می شویم. از این رو از همکاری نمایندگان 
مجلس تشکر می کنم و امیدوارم با رفع موانع تعهد دولت 
برای ساخت مســکن که دغدغه رئیس جمهور است، بر 

طرف شود.

قاسمی اظهار کرد: رئیس جمهور با توجه به دغدغه ای 
که برای ســاخت واحدهای مســکونی طرح نهضت ملی 
مســکن دارد به وزارت راه و شهر سازی آمد و به صورت 
میدانی گزارش ها را بررسی کرد. رئیس جمهور تأکید کرد 
که حتما تعهدات دولت برای ساخت واحدهای مسکونی 
باید عملی شود. همچنین درخصوص موانع اجرای طرح 
بحــث و گفت وگو صورت گرفت و بــرای زمین هایی که 
دستگاه های دولتی باید به وزارت راه و شهر سازی واگذار 

کنند، بازه زمانی پیش بینی شد.
وزیر راه و شهر ســازی درخصوص تامین زمین برای 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن عنوان کرد: سه میلیون 

200 هزار واحد مســکنی در شــهرها و 800 هزار واحد 
مسکونی در روستا مطابق با طرح نهضت مسکن ساخته 
خواهد شــد. در همین راســتا برای حدود یک میلیون و 
500 هزار زمین تامین شده و هم اکنون در حال بارگزاری 

هستند.
همچنین زمیــن مورد نیاز برای یک میلیون و 400 
هزار واحد مســکونی در حال تغییر کاربری در شــورای 
برنامه ریزی استان و شورای عالی شهر سازی است که باید 
تا پایان شهریورماه انجام شود. به این ترتیب مسئله تامین 
زمین برای سه میلیون 200 هزار واحد مسکونی شهری تا 

چند ماه آینده به پایان خواهد رسید.

رستم قاسمی:

بانک ها درباره تسهیالت نهضت ملی مسکن همکاری نمی کنند


