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درصد
افت تولید نفت لیبی

رئیسشرکتملینفتلیبیروزگذشتهرسماً
اعالمکردتولیدنفتخاماینکشورباافت
 50درصدی از 1.28میلیون بشکه در روز در ماه
فوریه به 527هزار بشکه در روز رسیده است.
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بیش از  ۷۶هزار طرح نیمه تمام در
استانهای ایران وجود داردکه تکمیل آنها
نیازمند  ۵۰۰هزار میلیارد تومان بودجه
است.

رئیسپلیسفتاتهرانبزرگضمنهشدار
طبندیاز
نسبتبهپولشوییدرسایتهایشر 
مسدود شدن بیش از ۲۰۰حساب مرتبط با حدود
ط بندی خبر داد.
 ۱۰۰سایت قمار و شر 

طرح نیمهتمام
در استانها

حساب بانکی
سایتهای شرط بندی مسدود شد

12

تغییر ساعت کار ادارات ،مصرف برق را
۲هزار مگاوات کاهش داد

کاالی غیر استاندارد
معرفی شد

مدیرکلادارهاستانداردتهرانبااشارهبهبررسی
پروند هواحدهایتولیدیپایتخت،ازابطال
پروانه استاندارد ۱۲قلم کاال و صدور پروانه برای
 ۲۸فرآورده طی ماه گذشته خبر داد.

«ایران» دالیل خروج گسترده دام زنده از کشور را بررسی میکند

رد پای دالر در گرانی گوشت
سهیال یادگاری
خبرنگار

عکس :ایرنا

رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی
میگوید صادرات گوشــت از جنوب به
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و از
غرب به عراق بهخاطر افزایش قیمت
دالر موجــب کمبــود عرضــه در داخل
شده است.
با ممنوع شــدن صادرات دام زنده
از یک ماه پیش و واردات گوشت قرمز
قیمــت آن بیــن  5تــا  8هــزار تومــان
کاهــش یافــت اما علــی اصغــر ملکی
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی در
گفتوگــو با «ایــران» میگویــد با گران
شــدن دالر ،قاچــاق دام زنده از جنوب
و غــرب کشــور بشــدت افزایــش یافته
اســت .به گفته ملکی با فروش گوشت
در کشورهای همسایه و گرفتن پول آن
به دالر سود خوبی نصیب قاچاقچیان
میشود.
گوشــت قرمــز با افزایــش تقاضا در
آســتانه نــوروز امســال رونــد صعودی
پیدا کــرد و افزایش قیمت کــه از نیمه
اســفندماه ســال گذشــته شــروع شــد
بعــد از نــوروز هــم پابرجا ماند و شــقه

گوســفندی تــا کیلویی  55هــزار تومان
هم عرضه شد.
ëëصادرات دام زنده ممنوع است
حمیــد ورناصــری مدیرعامــل
شرکت پشتیبانی امور دام در گفتوگو
بــا «ایــران» میگویــد بــرای تعدیــل
قیمــت گوشــت صــادرات دام زنــده
از یــک مــاه پیــش ممنــوع شــده و این
ممنوعیــت بر کاهش قیمت تأثیرگذار
بــود .بــه گفتــه ورناصــری بــا عرضــه
گوشــت گوســفندی شرکت پشــتیبانی
امــور دام بــه میادیــن و فروشــگاههای
زنجیره ای و شــبکههای مجــاز قیمت
هــر کیلــو گوشــت مخلــوط گوســفندی
بــه  33هزارتومــان و گوشــت ران یــا
شــقه به  43هزار تومان کاهش یافت.
ورناصری میافزاید که گوشــت عرضه
شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام
گوشت گوسفندی تازه است.
ورناصری کاهش قیمت گوشــت را
از یک ماه گذشــته تاکنــون  7تا  8هزار
تومــان اعــام میکنــد .او در پاســخ به
این سؤال که قیمت گوشت در نقاطی
از شهرها و در برخی قصابیها در حال
حاضر کیلویی  55هــزار تومان عرضه
میشود آن را انکار نمیکند و میگوید

ممکن اســت قطعه خاصی از گوشت
ماننــد ماهیچــه و...گرانتــر از قیمــت
معمول عرضه شود.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا
اشــاره بــه واردات گوشــت از اســترالیا،
نیوزیلنــد ،کشــورهای آســیای میانــه،
روســیه و ...تأکیــد میکند بــا واردات و
تولید داخــل هیچ کمبــودی در تأمین
گوشت نداریم.
ëëهشدار افزایش دوباره قیمت
بــا اینکــه مدیرعامــل شــرکت
پشــتیبانی امــور دام هــر گونــه کمبــود
و عرضــه گوشــت را رد میکنــد امــا
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی
تأکیــد دارد بهخاطــر افزایــش قاچــاق
و ســود خوبی کــه بهخاطــر گرانی دالر
نصیــب قاچاقچیــان میشــود کمبــود
گوشت و دام زنده در میادین به چشم
میخــورد .به گفته ملکــی دام زنده در
جنــوب و از شــادگان به امــارات ،قطر،
کویــت ،عمــان و از غــرب و مرزهــای
باشــماق ،شــاهین دژ و میانــدواب و
پیرانشهر به عراق قاچاق میشود.
او میگویــد عرضــه گوشــت
در میادیــن کــم اســت و بــه گفتــه
خریــداران ،چــون قاچاقچیــان پــول را

نقــد میپردازنــد عرضهکننــدگان و
فروشندگان ترجیح میدهند دام را به
آنها بفروشند تا به متقاضیان داخلی.
ملکــی هــم تأیید میکند کــه از ماه
گذشــته قیمت گوشــت کاهــش یافت
و عــدد آن را  5هــزار تومــان عنــوان
میکنــد .او میگویــد انتظــار ما کاهش
قیمت تا  10هزار تومان بود اما با ادامه
قاچاق کاهش قیمت در  5هزارتومان
متوقــف شــد و از هفته پیــش دوباره با

افزایش قیمت مواجه هستیم.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی
میگویــد بــا توجــه بــه در پیــش بودن
عیــد قربان مــا در جلســه ای با حضور
مســئوالن وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت هشــدار کمبود و گرانی گوشت
را دادیم و اگر روند قاچاق ادامه داشته
باشــد کمبود کامالً احســاس میشود.
بــا ادامه خروج غیر قانونــی دام زنده،
قیمت گوشــت قرمــز بیرویــه در بازار

بــاال مــیرود و انتظار مــیرود تدابیری
برای این موضوع اندیشیده شود تا در
پایــان مرداد همزمان بــا عید قربان با
کمبود دام و افزایش چشمگیر قیمت
در بازار روبهرو نشویم.
ملکــی گفــت :بــا کاهــش قیمتها
الشــه در میادیــن کیلویــی  21تــا 22.5
هزار تومان فروخته میشد اما از هفته
پیش قیمت الشــه به کیلویی  25هزار
تومان افزایش پیدا کرده است.

«ایران» از رواج شایعه تعطیلی یک کارخانه قدیمی تولید خودکار گزارش میدهد

سرد و گرم روزگار یک تولید داخلی و برندی خاطرهانگیز
ریحانه یاسینی

خبرنگار

ســر تــا پــا ســفید پوشــیده اســت،
کتانیهای اســپرت شــیری رنگ به پا
دارد ،روی ســرش کاله اســپرتی هــم
رنگ با آن گذاشته و حتی قاب طالیی
عینک درشــتش هم با آن همخوانی
دارد .تنها ریشهایی ســفید رنگ در
ظاهر این مرد ســرحال و بلندقامت،
نشــان از دوران پیری او دارد و باز هم
صدایش از مردی پا به سن گذاشته و
 88ساله ،بسیار جوانتر است .پشت
ســر علی اکبر رفوگران را تصاویری از
تاجــران و کارگــران قدیمی پوشــانده
و از تغییــر حرکــت اقتصــادیاش در
اواخر دهــه هفتاد روایت میکند«:نه
ذوقش را داشــتم کــه دوباره بخواهم
خــودکار تولید کنــم ،نه بــازارش بود
که ما تأسیسات بزرگی درست کنیم.
این بــود که به فکر افتادم کار دیگری
انجــام دهــم .آن زمــان  68ســالم
بود .مــن بدون تولید اصــاً زندگی را
بــرای خودم شایســته نمیدانســتم،
ترجیــح میدادم نباشــم تــا عاطل و
باطل بگردم .این بود که منزلم را در
شــمیران فروختم ،منزلی در لواسان
خریــدم و بــا تفاوتش کارخانــه را راه
انداختم.
ایــن کارخانــه را خــود آقــای بیــک
تأســیس کرده بــود ولی موفــق نبود.

مــن همــه اش را از او خریــدم.
آقــای بــارون بیــک بــه من گفــت که
رفوگــران! مــن در اروپــا نتوانســتم با
این همــه امکانات این خــط تولید را
توســعه دهم ،تــو در ایران ایــن کار را
نکــن ».او در بخشــی از مســتند کوتاه
«نســل امیــن الضــرب» کــه از ســوی
اتــاق تهــران تولیــد شــده ،خاطــره
گفتوگویــش با بارون بیک ،صاحب
برنــد فرانســوی بیک را چنیــن ادامه
میدهد«:مــن گفتم کــه نه ،مطمئن
هســتم که ایــن کار را خواهــم کرد .از
مالــزی آمــده بودنــد کــه خــط تولید
را از او بخرنــد و مــن میخواســتم
پیــش دســتی کنــم ،باالخــره بــا
پیشــنهادهای من موافقــت کرد .کل
کارخانــه را خریدم و بــه ایران منتقل
کــردم ».به همیــن ترتیب علــی اکبر
رفوگــران در ســال  1342بــه همــراه
پدر و برادرش کارخانه تولید خودکار
بیــک را راهانــدازی کــرده بودنــد.
او بعــد از چنــد دهــه کارآفرینــی و
خاطره ســازی ،هنوز هم بــرای تولید
شــور و شــوق دارد و با جدیت درباره
شــایعه تعطیلــی کارخانــه بیــک که
دو ســه روز پیش منتشر شــده بود به
«ایــران» میگوید«:آمدنیــوز اصــوالً
غیرواقعــی مینویســد .ایــن مطلب
هم شــایعه است .اما مشــکل ما این
است که دوســتان ما هم حرف آن را
باور میکنند ،این زشــت است .وقتی

ایــن حرفهــا را در ســایر رســانهها
انعــکاس میدهند ،باید بــا مطالعه
باشــد ،تحقیــق کننــد و بپرســند.
کارخانــه بیــک کارش را میکنــد ،اما
با ایــن حرفها فقط لطمــه اعتباری
بــه آدم میزننــد ».رفوگــران دربــاره
تبعــات ایــن شــایعه بــرای کســب و
کارش میگوید«:بــه هــر حــال مــا
فعــال اقتصادی هســتیم ،بدهکاری
و طرفهــای تجــاری داریــم ،وقتــی
شــایعه تعطیلیمــان پخش شــود و
طرفهــای تجاریمــان بــاور کننــد،
مشکالتی در کارمان پیش میآید».
«ëëبیک» حاال چه میکند؟
شــایعه تعطیلــی بیــک در حالی
منتشــر شد که از اســاس این کارخانه
 15ســال پیــش تغییــر فعالیــت داد.
رفوگــران ،مؤســس کارخانــه بیــک و
رئیــس هیــأت مدیــره آن در این باره
چنیــن توضیــح میدهــد 15«:ســال
پیــش ماشــینآالت خودکارســازی
بیــک در اختیار شــرکت دیگــری قرار
گرفــت .آن شــرکت هــم حاال بــا نام
ایرانی دیگری خــودکار تولید میکند
و در بــازار حضور دارد .مــا هم از این
طــرف تولید دیگری داریم و تعطیل
نکردهایــم .در حال حاضر  130کارگر
ثابت داریم .ماجرای واردات و قبضه
بازار توســط کاالهــای چینی عرصه را
بــرای مــا هم تنــگ کرده اســت ،ولی
هر دورهای مشــکالت خاص خودش

دو شــرکت هواپیمایــی ایرانایــر و
آسمان با کسب  ۱۸درصد تأخیر در
کل پروازهــای خردادماه ،بیشــترین
میزان تأخیرهای پــروازی را به خود
اختصاص دادند.
بهگــزارش مهــر ،از نظــر میــزان
تأخیــر نســبت بــه تعــداد کل پــرواز
ایرالیــن ،شــرکت هواپیمایــی کارون
بــا در اختیــار داشــتن  ۴۷درصــد
تأخیــر در پروازهــا بیشــترین آمــار
تأخیرهــای پروازی نســبت به ســایر
شــرکتهای هواپیمایــی را داشــته
است .این شــرکت در خرداد امسال
 ۲۱۳ســورتی پــرواز انجــام داد کــه
 ۱۱۳پــرواز ( ۵۳درصــد) را بموقع و

آســمان نیــز  ۷۷۴پــرواز انجــام داد
کــه  ۴۸۴پــرواز آن بموقــع و در
 ۲۹۰پــرواز بــا تأخیــر بــوده اســت.
همچنین بر اســاس اعالم ســازمان
هواپیمایی کشــوری سهم دو شرکت

اصالح قانون نظام مهندسی به صحن مجلس میرود

رئیس شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی کشــور گفت :اصالح
قانون نظام مهندسی با رویکرد همراهی با نظام فنی و اجرایی کشور
در دســتور کار کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی قرار گرفته
تــا پس از جمعبندی به صحن علنی مجلس بــرود .بهگزارش ایرنا،
«فرجاهلل رجبی» روز سهشــنبه در جمع خبرنــگاران افزود :با اصالح
قانون نظام مهندســی ،سازمانهای نظام مهندسی کشور با بیش از
 500هزار عضو میتوانند در حوزه ارتقای ایمنی ســاخت وســاز کشور
بــا بخش دولتــی و خصوصی همکاری خوبی داشــته باشــند .وی به
مشــکالت انتخاب مهندس ناظر توســط ســازندگان در کشــور اشاره
کــرد و گفــت :در این زمینه باید بــه منافع بهره بــرداران نهایی توجه
کنیم چون ســازندگان پــس از تکمیل واحدهای خــود آن را به مردم
میفروشند و مردم بهره برداران نهاییاند.

دفاع رئیس اوپک در برابر انتقادات ترامپ

را دارد .امیدواریــم قضایــای اخیر که
دســت و بــال ارزی مــا را تنــگ کرده،
حل و فصل شود».
رفوگــران از دستفروشــی کــردن به
تأســیس کارخانــه بیــک و ثبــت نــام
خودکار رســید و بعــد از تغییرات بازار
نیــز تصمیــم به تولیــد کاالهــای دیگر
گرفت.
او تأکیــد میکنــد«:االن هــم
مشــغول کارهســتیم ،نــه کارگــر کــم
کردهایــم و نــه تغییراتــی در کارخانه
هایمان داده شــده اســت .کسانی که
از تعطیلــی بیک حرف زدهاند ،یقیناً
هدفشان این بوده است که به موج
ناامیــدی و اخبــار منفــی در جامعــه
دامــن بزننــد .مــن تکــرار میکنم که
چــرا دوســتان مــا هــم بــه ایــن اخبار
دامن میزنند؟»
با وجود تمام مشکالت اقتصادی،
رفوگــران کارخانه بیــک را حفظ کرده
است و معتقد است که میشود نبض
تولیــد را در هر شــرایطی بــا مدیریت
زنــده نگــه داشــت .ایــن کارآفریــن
ریــش ســفید دربــاره موفقیتــش
میگوید«:من در حدود  40 ،30ســال
خــودکار بیک را تولیــد میکردم ،هم
قیمتش را نگه داشتم و هم کیفیتش
را حفظ کردم .در طول این چند دهه
هم هزار اتفاق افتاد.
بخشــی از بســتر کار ما به اقتصاد
مملکــت برمــی گــردد ولــی کارفرما

هما و آسمان؛ رکورددار تأخیرهای پروازی
 ۱۰۰پــرواز ( ۴۷درصــد) را بــا تأخیــر
بــه پایــان رســانده اســت .همچنین
شــرکت هواپیمایــی آتــا بــا کســب
 ۴۳درصــد تأخیرهــای پــروازی در
رتبــه دوم از ایــن منظر قــرار گرفت.
رتبه ســوم تأخیرهای پــروازی نیز از
ســوی ایران ایر و آســمان ب ه صورت
مشترک با داشتن  ۳۷درصد تأخیر
در پروازها کسب شد.
شــرکت هواپیمایــی جمهــوری
اســامی (همــا)  ۷۸۷ســورتی پرواز
در خــرداد انجــام داد کــه  ۴۹۴پرواز
(۶۳درصــد) در زمــان مقــرر و ۲۹۳
پــرواز ( ۳۷درصــد) دیرتــر از زمــان
اعالم شــده به پایان رســیده اســت.

وزارت نیــرو اعالم کرد که تغییر ســاعات کار ادارات در برخی
اســتانها بویژه اســتان تهران باعث شــد تــا  ۲هــزار مگاوات
اخــــبار
کاهــش مصرف بــرق در زمان پیک به وجود آیــد .بهگزارش
وزارت نیرو ،با توجه به ایام پیک امسال و افزایش دمای هوا ،وزارت نیرو پیشنهادی را
بهدولتمبنیبرجابهجاییساعاتکارواستفادهازتمامیظرفیتهایدستگاههای
اجرایی برای بهینهســازی مصرف انــرژی داد که در تاریخ  ۱۳خردادماه ســا لجاری
هیــأت وزیران بــا حضور رئیس جمهوری با این پیشــنهاد موافقــت کردند.پیرو این
موافقت به استانداران در تمامی شهرهای استانهای هرمزگان ،خوزستان ،بوشهر و
سیستان و بلوچستان و نیز شهرستانهای استانهای دیگر که دمای باالتر از ۴۵درجه
دارند ،اجازه داده شــد بنا بر تشخیص شرکتهای توزیع نیروی برق ،ساعات شروع
و پایان کار ادارات و دســتگاههای مشــمول را به ســاعت  ۶:۳۰تا  ۱۳:۳۰تغییر دهند
و همچنین تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدند در فصل تابستان به نحوی در
مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه در سال قبل
حداقل  ۱۰درصد کاهش یابد .رضا اردکانیان ،وزیر نیرو با بیان اینکه اگر صرفهجویی
ناشــی از تغییر ســاعات کار ادارات در تعدادی از استانها صورت نمیگرفت ،دچار
خاموشــی بیشتری میشــدیم ،افزود :با تغییر ســاعت کار برخی ادارات هزار و ۵۰۰
مگاوات در اوج بار در میزان مصرف برق صرفهجویی شــد.باید گفت که هزار و ۵۰۰
مگاوات کاهش مصرف در اســتانها شــکل گرفت که با اعمال تغییر ساعت ادارات
تهران ،نزدیک  ۵۰۰مگاوات دیگر بر آن افزوده شد که سرجمع حدود  ۲هزار مگاوات
کاهش مصرف از تغییر ساعات ادارات دولتی بهوجود آمد.
ëëقطعیبرقدراستانتهرانمتوقفشد
استاندار تهران گفت :قبل از اجرای این مصوبه قطعی برق در بسیاری از اماکن
عمومی و منازل مســکونی مشکالتی برای شــهروندان به وجود آورده بود اما با
اجرای این طرح قطعی برق در استان تهران متوقف شد .محمدحسین مقیمی
روزگذشته در حاشیه جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران با
اشــاره به مصوبه جدید تغییر ســاعات کاری ادارات گفت :با این اقدام ساعت
اوج مصــرف بــرق (پیک مصرف  ۱۳.۳۰الــی  )۱۸در ادارات تغییر پیدا کرد و با
همکاری همه دستگاهها و سازمانهای ملی و استانی موفق شده و برق زیادی
صرفهجویی شــد .وی افزود :قبل از اجرای این مصوبه قطعی برق در بسیاری
از اماکن عمومی و منازل مســکونی مشکالتی برای شــهروندان به وجود آورده
بــود؛ اما با اجرای این طرح قطعی برق در اســتان تهران متوقف شــد .مقیمی
گفت :با اجرای این طرح ،دستگاهها مولدهای برق خود را به روزرسانی کردند
و ســاختمانهای بلندمرتبه که تا پیش از این از برق اضطراری کمتر اســتفاده
میکردند ،آن را بهکار گرفتند.

هواپیمایی ایران ایر و آســمان از کل
پروازهای انجام شــده در خردادماه
 ۱۸درصــد بــوده که این دو شــرکت
بیشــترین میزان تأخیرها را نســبت
به پروازهای خرداد داشتهاند.

هم نقــش خودش را دارد .میشــود
بــه هــر قیمتــی که شــده اســت ،آدم
کیفیــتاش را بــه خاطــر خــودش
حفــظ کنــد .اگــر خودســتایی نشــود،
همه کار به خاطــر تجربه و مدیریت
است .آدم باید خودش را با حوادث
روز تطبیق دهد .مشــکالت همیشــه
هســت و باید این مشکالت را با صبر
و درایت حــل کنیم؛ مدیریت همین
است».
در انتهــا علــی اکبــر رفوگــران،
مؤســس و مالــک کارخانــه بیــک از
مشــکالت این روزهایشان هم چنین

روایــت میکنــد «:در حــال حاضــر
نوســان ارز ،بزرگتریــن لطمــه را بــه
شــرکتهای بدهــکار ارزی میزنــد.
خــود مــا هــم یکــی از این شــرکتها
هســتیم کــه از این نظــر خیلی لطمه
خوردهایــم .مشــکل اصلــی مــا برای
این پرداخت بدهیهاســت که وقتی
قیمــت ارز بــاال مــیرود ،چنــد برابــر
میشــود .اما باز هم مشــکلی نیست
کــه کار مــا را لنگ کــرده باشــد ،اصالً
نمیتوانــم تصور کنم که بدون تولید
کــردن ،زندگــی شایســتهای داشــته
باشم».

رئیس اوپک گفت :این گروه را نباید برای قیمتهای باالی نفت مقصر دانست
و اوپک هر آنچه در توان دارد برای جبران کمبود عرضه بهکار خواهد بست اما
افراط نخواهد کرد .بهگزارش ایســنا ،ســهیل المزروعی ،رئیس دورهای اوپک از
این گروه صادرکننده نفت در برابر انتقاد رئیس جمهوری امریکا و درخواست
اخیر وی برای باال بردن تولید نفت دفاع کرد و در مصاحبه با رویترز در کالگاری
آلبرتــا گفــت :اوپــک نمیتوانــد به تنهایــی عامل همه مشــکالتی باشــد که در
صنعــت نفت روی میدهد ،اما ما از نظر تدابیری که در دیدار اخیرمان در ماه
ژوئن به کار بســتیم پاســخگو بودهایم.وی در ادامه افزود :من احساس میکنم
که اوپک سهم خود را انجام داده است .دونالد ترامپ در هفتههای اخیر اوپک
را متهم کرده قیمتهای بنزین را باال برده اســت و فشار در عربستان سعودی
برای افزایش تولید به منظور جبران صادرات کمتر از سوی ایران را افزایش داده
اســت .قیمتهای نفت در بازار جهانی امسال تحت تأثیر تقاضای رو به رشد،
روند صعودی داشته و در ماه مه برای نخستین بار در سه سال و نیم گذشته به
بیش از  ۸۰دالر در هر بشکه رسید.

