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اقتصادی
معاون نظارتی بانک مرکزی:

بانک مهر اقتصاد و تعاونی ثامن
در بانک انصار ادغام میشوند

گروه اقتصادی-
معاون نظارتی بانک مرکزی از توافق با ســتاد کل نیروها 
ی
مســلح برای ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی اعتباری ثامن در
بانک انصار خبر داد.
فرشــاد حیدری در نشست خبری که دیروز در بانک مرکزی برگزار
شــد ،اظهار کرد :قرار بر این اســت که در مرحله بعد سه موسسه کوثر،
بانک حکمت و قوامین نیز ساماندهی شوند که به مرور اعالم میشود.
به گزارش فارس ،وی به سپردهگذاران دو بانک و تعاونی اعتبار اطمینان
داد که نگران سپردههای خود نزد آنها نباشند.
معاون بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد :این دو موسســه و بانک در
فرایند ادغام مورد حمایت بانک مرکزی قرار دارند و در صورت بروز مشکل
برای آنها اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد.
حیدری همچنین درباره نتیجه ســاماندهی وضعیت موسسات مالی
غیرمجاز گفت :اکنون با اطمینان میتوان گفت که هیچ موسسه غیرمجاز
موثری در کشور فعال نیست.
وی اظهار کرد :بانک مرکزی  20هزار میلیارد تومان برای پرداخت به
سپردهگذاران موسسات غیرمجاز اختصاص داده است.
معاون بانک مرکزی بااشــاره به اینکه متناسب با این اعتبار اموال و
ت افزود :اموال این موسسات شامل
دارایی از این موسسات گرفته شده اس 
سه گرو ه تسهیالت ارائه شده ،امالک و اموال منقول است که نقد شدن
دو مورد اول زمانبر است.
وی گفت :برای تعاونیهای فرشــتگان ،البرز ایرانیان ،وحدت ،افضل
توس ،بدر توس و صندوق قرضالحسنه ولیعصر میمنت آباد رباط کریم
امسال ســاماندهی شدند .پرونده تخلفات صاحبان این تعاونیها در قوه
قضائیه در دست رسیدگی است.
در این نشست خبری ،خبرنگار کیهان از معاون بانک مرکزی پرسید
که چرا هنگام پرداخت پول ســپردهگذاران موسسات مالی غیرمجاز ،از
آنان تعهد محضری گرفته میشود که بر اساس آن حق مطالبه باقیمانده
طلب خود را ندارند؟ حیدری در این رابطه توضیح داد هیچ بانک عاملی
مجاز نیست برای عدم مطالبه کلیه حقوق سپردهگذاران تعهد بگیرد.
وی توضیح داد :بر اســاس قانون ،بانکهای عامل وظیفه دارند مقدار
مشــخصی از سپردهها را تســویه کنند و تعهدی که بانکهای عامل از
سپردهگذاران میگیرند مربوط به تسویه همین مقدار پول است ،نه کل
مطالبات آنها از موسسات غیرمجاز.
به گفته حیدری ،حتی گواهی مابهالتفاوت پرداختی به سپردهگذاران
و کلیــه حقوق آنها به این افراد داده میشــود تا از طریق اقدام قضایی،
مابقی حقوقشان را پیگیری نمایند.
موسسه غیرمجاز نخواهیم داشت
خبرنگار ما همچنین پرســید که از این بــه بعد چه کنترل یا اقدام
جدیــدی از ســوی مقام نظارتی صورت میگیرد کــه مردم از این پس
خیالشان از سپردهگذاری در موسسات مالی آسوده باشد؟ که حیدری در
جواب گفت :قبال اگر بانک مرکزی برای برخورد با موسســهای از نیروی
انتظامی کمک میخواســت ولی این نهــاد میگفت باید از مقام قضایی
دستور صادر گردد .مقام قضایی هم با توجه به مسائل امنیتی ،اجتماعی
و ...مصلحتسنجیهایی داشت و کار پیش نمیرفت.
حیدری بااشــاره به شفافتر شدن قوانین این حوزه ،ادامه داد :اما با
اصالحات قانونی جدید ،بانک مرکزی اختیار دارد که اوال به نیروی انتظامی
برای برخورد با موسسات غیر مجاز مراجعه نماید و این نیرو هم موظف
شــده است به سرعت وارد عمل شود .از سوی دیگر بانک مرکزی مجاز
به اطالعرسانی عمومی از طریق رسانهها در همان مراحل ابتدایی است.
خبرنگار ما در انتها پرسید که بعد از ماهها بالتکلیفی پرونده موسسات
مالی ،بانک مرکزی از حل مشــکل پرونده با روش نه چندان کارشناسی
مبنی بر ارائه خط اعتباری برای تســویه دیــون به ازای داراییهای این
موسسات خبر داد .اگر بانک مرکزی چنین راهحلی را مد نظر داشت ،چه
نیازی بــه ماهها تنش و درگیری و تبعات امنیتی بود؟ چه عاملی باعث
شــد بانک مرکزی در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری و ماهها بعد از
برونریزی بحران کاســپین ،این راهحــل را اعالم عمومی کند و چرا در
فاصله ســال  92تا  95این راهحل را ارائه نکرد تا یک «مشکل» در سال
 92به یک «بحران» در سال  96تبدیل نشود؟
حیدری در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد و گفت که نگاه بانک مرکزی
به این موضوع سیاسی نبوده است و پس از دستور رهبری و نشست سه
قوه این مشکل حل شد.

عضو هیئتمدیره اتحادیه طالفروشان:

قیمت سکه  120هزار تومان
حباب دارد

عضو هیئتمدیره اتحادیه طالفروشان از حباب  ۱۰۰تا ۱۲۰
هزار تومانی در قیمت سکه طرح جدید خبر داد.
محمد کشتیآرای در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ،از حباب ۱۰۰
تا  ۱۲۰هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید خبر داد
وگفت :مانند ســالهای گذشته در آستانه عید نوروز تقاضای موجود
در بازار سکه و طال به شکل سنتی افزایش یافته است.
وی افزود :با توجه به کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این زمینه،
نوعی حباب قیمتی ایجاد شــده است که پیشبینی میشود پس از
رسیدن ایام نوروز ،با کاهش میزان تقاضا ،این حباب از بین رود.
عضو هیئتمدیره اتحادیه طالفروشــان با بیان اینکه در روزهای
گذشته ثبات قیمت طالی جهانی را داشتهایم ،بیان کرد :با این وجود
بــه دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شــاهد افزایش قیمت در بازار
طال و جواهر هستیم.
کشــتیآرای در پاسخ به این ســؤال که آیا در زمینه عرضه انواع
ســکه کمبودی در بازار وجود دارد؟ توضیح داد :عرضه سکه از سوی
بانک مرکزی تنها مربوط به یک نقطه خاص در شهر تهران میشود
که با توجه به دوری مســافت ،مردم ترجیح میدهند برای خرید به
واحدهای صنفی مراجعه کنند .حتی در شهرستانها نیز محلی برای
واگذاری سکه از سوی بانک مرکزی نداریم و بر همین اساس عرضه
و تقاضا دچار مشکالتی میشود.
وی در پاســخ به این موضوع که بدون افزایش واگذاری ســکه از
سوی بانک مرکزی اکنون چگونه موجودی بازار افزایش یافته و مانند
هفتههای قبل که صحبت از نایاب شــدن ســکه در بازار بود ،چنین
موضوعی اعالم نمیشود ،گفت :بسیاری در بازار سکه سرمایهگذاری
کــرده بودند تا در زمان مناســب و هنگامی کــه قیمتها باال رفت
سکههایشان را بفروشــند و با این ظرفیت اکنون خرید و فروش در
بازار جریان گرفته و اگر غیر از این بود قطعا حباب قیمتی سکه بیش
از این رقمها بود.

جدول نرخ سکه و ارز
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
1/601/000
1/551/000
765/000
486/000
336/000
151/600
4/813
5/755
6/887
1/309
1/340

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم:

فرانسه  ۱۲هزار میلیارد تومان به خودروسازی کشور خسارت زد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم
گفت 12 :هزار میلیارد تومان در تیراژ تولید ال نود
قبل از قرارداد اخیر با رنو ،خسارت رنوی فرانسه
به صنعت خودروی کشور فقط در خصوص ال نود
بود که مردم آن را پرداخت کردند.
به گــزارش خبرگزاری دانشــجو ،علی علیلو در
مناظــره صنعت خودرو در دانشــگاه علم و صنعت با
اشاره به انحصار دولتی صنایع در کشور ،گفت :هر بنگاه
اقتصادی و تولیدی و صنعتی که دولتی باشد چون رانت
و انحصار دارد ،محال است در آن فساد ایجاد نشود.
وی افزود :وقتی تولید رقابتی نشد باید یک سری
افراد را راضی نگه داشت .در این گونه شرکتها هیئت
مدیرهها و پاداشهای آنچنانی وجود دارد که همین

اآلن هم برقرار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم یکی
از تخلفاتی که به قوه قضائیه ارسال کردیم و بارها بابت
رســیدگی به این پروندهها گالیه کردیم این بود که
شرکتی را که زیانده بوده توسط حسابرس خریداری
شده حسابش مثبت نشــان داده میشد پاداشهای
میلیونــی و چند ده میلیونی پرداخت میکرد و وقتی
نوبت به مالیات میرسید خود را زیانده نشان میدادند
که اداره مالیات به این تناقضها معترض شــده بود.
مواردی از این دست قیمت خودرو را افزایش داد.
علیلــو در ادامه تصریح کــرد :تخلفات و جفاهای
شــرکت رنو در قرارداد ،قیمــت ال نود را غیرمنطقی
باال برد.

وی گفت :در برآورد کارشناسان تحقیق و تفحص
از خودروسازان مشخص شد هر دستگاه ال نود  10الی
 12میلیــون تومان از قیمت واقعی خودش گرانتر به
دست مصرفکننده میرسد و این بهای مازاد را مردم
میپردازند .دلیل این اضافه بار مالی روی دوش مردم،
فقط تخلفات رنوی فرانسه از متن قراردادش است.
این نماینده سابق مجلس افزود 12 :هزار میلیارد
تومان در تیراژ تولید ال نود قبل از قرارداد اخیر با رنو،
خسارت رنوی فرانسه به صنعت خودروی کشور فقط
در خصوص ال نود بود که مردم آن را پرداخت کردند.
گفتنی اســت چندی قبل ،مدیر منطقهای رنو در
ایران گفته بود :ایران اولین کشور در منطقه و سومین
کشور در جهان برای رنو است.

پاســکال فلتن با بیان اینکه در سال گذشته ۱۶۲
هزار دستگاه خودروی رنو در ایران تولید شده ،اظهار
کــرد :رنو از ســال  ۲۰۰۴در ایران حضور داشــته و
تاکنون  ۷۵۰هزار دســتگاه از محصوالت آن در ایران
تولید شده است.
این مقام مسئول در شرکت رنو گفته است :سیاست
ما حرکت به سمت بومیسازی باال در ایران است .در
حال حاضر  ۶۵تامینکننده و قطعهساز در ایران داریم
که برمبنای استاندارد جهانی رنو در ایران تولید میکند.
ثروتاندوزی فرانسویها از جیب ملت ایران با وجود
دشمنیهای فراوان این کشور با ما همچنان ادامه دارد
ولی باز هم برخی مســئوالن عالقه عجیبی به بستن
قرارداد با این خودروساز دست دوم دارند.

هواپیمایی آسمان گزارش وزارت راه را رد کرد

این بار عمل قلب باز خلبان عامل سقوط معرفی شد!

در پی گزارش وزارت راه و شهرسازی از سقوط
هواپیمای یاسوج و مطرح کردن محدودیتهای
پزشــکی خلبان و مجاز نبودن وی برای پرواز،
هواپیمایی آسمان نســبت به گزارش مذکور
واکنش نشان داد و وجود ممنوعیت پرواز برای
خلبان را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،پایگاه خبری وزارت
راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار
گزارشی از سوی دفتر بررسی سوانح اطالعات اولیه از
بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده آسمان در
مسیر تهران  -یاسوج را اعالم کرد.
در این گزارش که نســبت به محدودیت پزشکی
خلبان و کمک خلبان این هواپیما واکنش نشان داده
شده ،آمده اســت« :ترکیب خدمه پروازی (خلبان و

کمک خلبان) برای این پرواز در مغایرت با محدودیتهای
تعیین شــده توسط سازمان بوده است .خلبانان پرواز
دارای صالحیت الزم برای پرواز با هواپیما بودهاند لیکن
به دلیل وجود محدودیت پزشکی برای خلبان ،ایشان
مجــاز به پرواز همزمان با یــک کمک خلبان نبوده و
موضوع میبایســت مورد دقت ایشان و واحد عملیات
شرکت قرار میگرفت».
در این گزارش همچنین آمده اســت« :هواپیما تا
آخریــن لحظه در اختیار خلبانان بوده و مکانیزمهای
مختلــف آن مطابق اقدامات و هدایــت گروه پروازی
عمل میکردهاند.
سیســتمهای هواپیما نیز اطالعات صحیح را در
اختیار خلبان قرار میدادهاند ،لذا نقص فنی هواپیما تا
کنون منتفی است .الزم به ذکر است موتورهای هواپیما

نیز مطابق با خواست خلبان عمل نمودهاند.
خلبانان تا ثانیهای قبل از برخورد به دلیل پوشش
ابر متوجه وجود کوه در روبرو نشدهاند و در لحظه آخر
با مشــاهده کوه ،ســعی در انجام مانور شدید گردش
به چپ جهت پرهیز از برخورد داشــتند که بینتیجه
بوده است».
با این حال ،هواپیمایی آســمان نسبت به مسائل
عنوان شــده در گزارش وزارت راه درباره محدودیت
پزشــکی واکنش نشان داد .این شــرکت در واکنش
به گزارش مذکور که یکی از دالیل سقوط را محدودیت
شــرایط پرواز برای کاپیتان فوالدی خلبان هواپیمای
 ATRاعالم کرده بود توضیحاتی منتشر کرد.
در توضیحات شرکت آسمان آمده است« :به اطالع
میرساند نظر به ابهام ایجاد شده در گزارش مقدماتی

بررسی ســانحه پرواز یاسوج از ســوی دفتر بررسی
ســوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری توضیح
ذیل ضروری اســت :براساس گزارش صفحه  9سانحه
هوایى ،از  ٢٤خرداد ماه ســال  ١٣٨٩زندهیاد خلبان
فــوالدی پس از عمل قلب ،مجاز بوده تا با یک کمک
خلبان بدون محدودیت پزشکى و عملیاتى پرواز نماید
که این امر توســط شــرکت هواپیمایى آسمان کام ً
ال
رعایت شده است.
همچنین زنده یاد خلبان فوالدی از اردیبهشت ماه
 ١٣٩٦معلم خلبان بوده و از  1396/7/2معلم خلبان
منتخب سازمان هواپیمایى کشورى بوده است و مشکلى
براى پرواز نداشته است .خلبانان منتخب سازمان TRE
اساتیدى هستند که مجاز به ارزیابى سایر خلبان ها در
حین پرواز هستند».

مسئول بسیج سازندگی کشور:

 1347گروه جهادی در نوروز  97به مناطق محروم میروند

مسئول بسیج سازندگی کشور اعالم کرد :برای
نوروز 1347 ،گروه به مناطق زلزلهزده کرمانشــاه
و دیگر مناطق محروم کشــور از جمله در کرمان،
خوزستان و ...خواهند رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان ،نعمان
غالمی در نشســت خبری اردوهــای جهادی (همزمان
با نوروز  )97با اشــاره به اینکه بسیج سازندگی یکی از
مجموعههای منحصر به فرد و برخاســته از متن انقالب
اســامی است ،اظهار کرد :این ســازمان مسیر پرفراز و
نشــیب خود را حول محور مردم و ولی فقیه پیش برده
و لذا هر گزارشی که از توفیقات آن ارائه میشود متعلق
به مردم است.
وی با بیان اینکه قله خدمترسانی بسیج سازندگی،
گروههای جهادی است ،افزود :این گروهها سال به سال
افزایش داشته و از  6800گروه در سال گذشته به 8912
گروه رسیده است.
مسئول بسیج سازندگی کشور ادامه داد :قصد داریم
زمینه خدمترسانی گروههای جهادی را به طول یکسال
برسانیم و این فعالیتها منحصر به نوروز و تابستان نباشد،
ضمن اینکه هر گروه جهادی در طول سال ،یک جغرافیای
هدف را انتخاب کرده و خدمت رسانی مستمر داشته باشد.
به گفته غالمی ،ســال آینده کلیه گروههای جهادی
برای اینکه بتوانند برای محل در نظر گرفته شده خدمت
کننــد ،آموزش میبیننــد چون این موضــوع نیازمند
گروههای تخصصی اســت که البته هماکنون گروههای
پزشکی ،عمرانی و ...نیز وجود دارد.
وی اضافــه کرد :هر چقــدر بتوانیم فضای مدیریت
جهادی را در نقاط دوردســت بیشــتر کنیم ،پیشرفت

کشور توســعه خواهد یافت .مســئول بسیج سازندگی
کشــور به برنامه این نهاد برای عید ســال  97و حضور
در مناطق محروماشــاره کرد و گفت :برای نوروز1347 ،
گروه به مناطق زلزلهزده کرمانشاه و مناطقی از کرمان،
خوزستان و ...خواهند رفت.
غالمی با اعــام اینکه جریان جهادی از زمان زلزله
کرمانشــاه تاکنون بالانقطاع در حال خدمت بوده است،
بیان کرد :در همین زمینه  5000کانتینر مردمی و 1470
کانکس توسط جهادگران توزیع شد و  600واحد مسکونی
هم برای زلزلهزدگان ســاخته خواهد شد( .که البته کار
برخی از آنها شروع شده است)
وی ادامــه داد :یکــی از مجموعههــای جهادی ما

اردوهای جهادی خانوادگی را بنیان گذاشت و در نوروز
ســال آینده  500خانواده ،تعطیــات خود را به کمک
زلزلهزدگان میروند.
مسئول بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه رویکرد ما
در سال  ،96محله محور شدن خدمات و استمرار آن در
طول سال بوده است ،از جمعیت  850هزار نفری نیروهایی
که در قالب اردوهای جهادی شرکت کردند خبر داد.
غالمی با اشــاره به تمرکز بســیج سازندگی بر روی
 325محله در حاشــیه شــهرها در همه زمینهها مانند
فرهنگ ،بهداشــت و درمان ،و ...بیان کرد 1327 :پروژه
کوچک (شامل معابر ،فضاسازی و )...پیشبینی شده که
کار آن شروع شده و سال آینده با دقت و قدرت بیشتری

پیش خواهد رفت.
وی افزود :همچنین درخصوص ترک اعتیاد در سال
 4300 ،96نفــر از بهبــود یافتــگان را آموزش دادیم و
برایاشتغال این افراد تالش کردیم.
مسئول بسیج سازندگی کشور با اعالم اینکه دهها و
صدها الگو داریم که در آن شــهرها و روستاهایی بدون
بیکاری و برخی دیگر از مشــکالت اجتماعی هســتند،
گفت :مثال کشــمچه اصفهان با حدود شــش هزار نفر
جمعیت ،قطب نان کشور بوده و بیش از  300کارگاه نان
پزی بااشــتغالزایی بیش از  2000نفری مشغول فعالیت
هســتند؛ یا در سردرود  18هزار نفر در زمینه تابلوفرش
شاغل میباشند.
به گفته غالمــی 435 ،قطب صنایع تکمیلی مانند
مثالهــای باال وجود دارد که وجود این مدلها با فضای
فرهنگی اسالمی و بدون نیاز به وام ،یک پدیده بود.
وی اضافه کرد :بیش از  110هزار تن سیب در میانه
تولید میشــود که  22هزار تــن آن به ضایعات تبدیل
میگردد ،ما بــرای این ضایعات تصمیم گرفتیم آنجا را
تبدیل به قطب ســرکه سیب کنیم؛ یا در بناب  59هزار
تن انگور تولید میشود که بهدلیل ضایعات  11هزار تنی
آن ،تمرکز را بر روی تولید کشمش تیزآبی گذاشتیم.
مســئول بسیج ســازندگی کشــور ادامه داد :برای
شهرستانهای کل کشور الگوهای اینچنینی استخراج
کردیم.
غالمــی با بیان اینکه زنجیره محصوالت هم کامل و
تولید صورت گرفته روی دست تولیدکنندگان نمیماند،
گفت :ما صادقانه آماده هســتیم برای کمک به جذب و
ارزان شدناشتغال و حل مشکل بیکاری کمک کنیم.

سازمان دامپزشکی خبر داد

خرید 10میلیون دز واکسن از یک شرکت آمریکایی!

مدیــرکل دفتر بهداشــت و پیشــگیری از
بیماریهای طیور ســازمان دامپزشکی از خرید
10میلیون دز واکســن آنفلوآنزای پرندگان از یک
شرکت آمریکایی خبرداد.
علیرضا اکبرشــاهی دیروز در یک نشست خبری در
پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه قرار بود ،تا
برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای پرندگان واکسن تهیه و
تزریق شود ،تاکنون چه کاری در این زمینه انجام دادهاید،
س از آنکه فراخوان خرید واکسن را اعالم کردیم،
گفت :پ 
شرکتهای مختلف خارجی و داخلی سویههای واکسن
خود را بهعنوان نمونه عرضه کردند که بعد از بررسیهای
بسیار در کمیتههای دارویی سازمان دامپزشکی یک مورد
واکسن مورد تأیید قرار گرفت که مربوط به یک شرکت
آمریکایی و قرار است از ابتدای سال آینده بهمرور این 10
میلیون دز واکسن وارد کشور شود.
وی تأکیــد کرد :این واکســنها تحت نظارت دقیق

ســازمان دامپزشکی انبار شــده و صرفاً در  9استانی که
آنفلوآنــزا به صورت انفجاری در آنها رخ داده ،بین مزارع
مرغ تخمگذار و مرغ مادر توزیع میشود.
این مســئول درمورد هزینه تأمین واکسن نیز گفت
هزینه برعهده خود مرغداریهاست ،اما با نظارت سازمان
دامپزشکی تزریق میشــود که امیدواریم در کاهش بار
بیماریها مؤثر باشد.
این مقام ســازمان دامپزشکی البته توضیحی درباره
اینکه چگونه از میان شرکتهای توانمند داخلی و خارجی
صرفا یک شرکت آمریکایی(!)مورد تایید این سازمان برای
خرید واکسن قرارگرفته است ،نداد.
وی در ادامــه از ممنوعیت ایجاد واحدهای مرغداری
بهویژه مرغ تخمگذار تا شعاع  50کیلومتری از تاالبها و
مردابهای محل تردد پرندگان وحشــی مهاجر خبر داد
و گفت :همچنین بنا داریم ،تا اگر در این شعاع مرغداری
وجود داشته باشد ،بهمرور آن را جابهجا کنیم.

اکبرشــاهی همچنین خاطرنشــان کرد :در برخی
اســتانها تراکــم مزارع پرورشــی بســیار باالســت،
بهعنــوان نمونه در اســتان مازندران عمــده مزارع مرغ
گوشــتی ،نیمچه گوشــتی و مزارع جوجــه وجود دارد
و در کنــار آن بیــش از  10میلیون قطعــه طیور بومی
ماننــد غــاز ،اردک و مرغابــی در ایــن منطقه پرورش
پیدا میکند .به گفته این مسئول در سازمان دامپزشکی
 1800مزرعه پرورش مرغ تخمگذار در کشور فعال است
که  1350تا از این مزارع در  9اســتان آذربایجان شرقی،
قزوین ،قم ،تهران ،البرز ،مرکزی ،اصفهان ،فارس و خراسان
رضوی واقع شدهاند.مدیرکل دفتر بهداشت و پیشگیری
از بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی همچنین بابیان
اینکه به دلیل تنوع تعــداد واحدهای صنعتی مرغداری
متأســفانه مدیریتهای متنوعی هم در کشــور اعمال
میشــود ،گفت :در بحث پرورش ،نحوه واکسیناسیون،
حملونقل که خود میتواند عامل جابهجایی ویروس در

ت مختلفی وجود دارد و وزارت
این واحدها باشد ،مدیری 
جهاد کشاورزی به دنبال تشکیل زنجیرهها در این حوزه
است.مدیرکل دفتر بهداشت و پیشگیری از بیماریهای
طیور سازمان دامپزشکی به آخرین آمار تلفات پرندگان
ناشی از بیماری آنفلوآنزااشاره کرد و گفت 25 :میلیون و
 140هزار و  187قطعه پرنده تا امروز معدومسازی شده
اســت که  25میلیون و  96هزار قطعه آن در کانونهای
صنعتی بوده است .همچنین  40هزار قطعه پرنده در 117
کانون بومی و روستایی 2100 ،قطعه پرنده در  11کانون
پرنده وحشی معدوم شدهاند.
به گفته اکبرشــاهی  53درصد پرندگانی که از بین
رفتهانــد در واحدهای مزارع مــرغ تخمگذار بودهاند که
 19میلیــون و  380هــزار قطعه پرنــده در این مناطق
معدومســازی شــدهاند .همچنین 9درصد مزارع پولت
تخمگــذار و  50درصد مزارع مرغ مادر دچار خســارت
شدهاند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار خبر داد

آغاز توزیع میوههای تنظیم بازاری از  ۲۳اسفند

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و ترهبار گفت:
غرفههای ســازمان میادین و ترهبــار فقط روزهای
اول ،دوم و ســیزده فروردین تعطیل اســت و برای
روز سیزدهم فروردین  ۱۳جایگاه ویژه در نقاط ویژه
پایتخت در نظر گرفتهایم.
عبدالحسین رحیمی در گفتوگو با خبرگزاری فارس،
در مورد آخرین اقدامات سازمان میادین میوه و ترهبار برای
ارائه خدمات به مردم در طرح نوروزی اظهار داشــت :برای
شــب عید  ۱۱هزار تن محصول آمادهسازی و ذخیره شده
است تا مردم هیچ کمبودی در این زمینه نداشته باشند.
وی از آغاز توزیع و فروش پرتقال و سیب با قیمت مصوب
تنظیم بازاری از  ۲۳اســفندماه در محل غرفههای سازمان
میادین ،میوه و ترهبار خبر داد و گفت :هنوز قیمت این دو
محصول تعیین و اعالم نشده است ،اما  ۴هزار تن پرتقال و
 ۲هزار تن ســیب زرد و قرمز در مراکز میوه و ترهبار استان
تهران عرضه میشود.
مدیرعامل ســازمان میادین میــوه و ترهبار همچنین
از اجــرای طرح دســتچین نوروزی از  ۲۵اســفندماه تا
ن بار امســال
 ۲۵فروردین خبر داد و گفت :برای نخســتی 
جشــنوارهای پیشبینی کردهایم که  ۶قلم محصول سیب
قرمز ،سیب زرد ،پرتقال تامسون شمال ،سیبزمینی ،گوجه
فرنگی و پیاز با  ۲۰درصد تخفیف زیر نرخ سازمان میادین و

ترهبار عرضه خواهد شد.
رحیمی درباره اینکه گفته میشــود محصول درجه دو
در طرح دستچین به بازار عرضه میشود ،گفت :محصوالتی
که در نقاط شهر با سه برابر قیمت میدان عرضه میشود آیا
باید پرسید کیفیت آنها سه برابر اختالف دارد؟ تنوع محصول
در سازمان میادین متنوع است ،مضاف بر آنکه مردم در شب

عیــد محصول ضعیف نمیخرند و معموال کیفیت محصول
حتی در شب عید ارتقاء هم مییابد.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که شب عید کمیته
قیمتگــذاری روزانه در میادین حضور دارند تا بنا به تغییر
کیفیت محصول ،قیمت را هم تغییر دهند.
این مقام مســئول همچنین به این نکته اشاره کرد که

امسال همه میوههای تنظیم بازاری از محل محصول داخلی
است و هیچگونه وارداتی در استان تهران نداشتهایم.رحیمی
همچنین از اختصاص  ۵۰جایگاه رایگان به ســتاد تنظیم
بــازار برای عرضه محصول شــب عید خبر داد و گفت :این
کار در راســتای کاهش قیمت تمام شده انجام شده است،
همچنین ۶۰جایگاه تکمحصولی نیز درنظر گرفتهایم که ۱۵
تا  ۲۰درصد تخفیف زیر قیمت بازار دارند.
وی به ســاعات فعالیت سازمان میادین و ترهبار در ایام
تعطیالت نوروزی هم اشارهای کرد و گفت :از  ۲۵اسفندماه
تا  ۲۸اسفند از  ۸صبح تا  ۹شب میادین فعالیت میکنند که
روز  ۲۹اسفند ساعت کار از  ۸صبح تا  ۳.۵بعدازظهر خواهد
بود ،همچنین اول و دوم فروردینماه تمام جایگاههای میادین
و ترهبار تهران تعطیل است ،اما از سوم تا پنجم فروردین ۲۲
میدان اصلی ترهبار از  ۸صبح تا یک بعدازظهر فعال است و از
پنجم فروردین تا دوازدهم فروردین ماه تمام  ۲۵۰جایگاه،
غرفه و میادین اصلی از  ۸صبح تا ساعت  ۱۳بازخواهند بود.
رحیمــی همچنیــن از اختصاص  ۱۳جایــگاه عرضه
محصوالت کشاورزی با نام «سیزدهبدر» برای روز سیزدهم
فروردین در نقاط مختلف تهران خبر داد و گفت :از آنجایی
که غرفههای ســازمان میادین روز ســیزدهم فروردین ماه
تعطیل است و مردم نیاز به این محصوالت دارند این طرح
را درنظر گرفتهایم.

کوتاه اقتصادی
* هشتاد و پنجمین مرحله از واریز یارانههای نقدی که مربوط به اسفند  ۹۶است
یکشــنبه هفته آینده قابل برداشت است .به گزارش خبرگزاریها؛ این مرحله از
یارنه نقدی در ساعت 24روز شنبه  26اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز
میشــود و از بامداد یکشنبه قابل برداشــت خواهد بود.گفتنی است مبلغ یارانه
همچون ماههای قبل همان مبلغ  45هزار و  500تومان خواهد بود.
* رئیساتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش  ۳۵۰تومانی قیمت
مرغ خبر داد و گفت :قیمت این کاال در مراکز خردهفروشــی به ۸۳۰۰
تومان رسیده است .به گزارش خبرگزاری دانشجو ،مهدی یوسفخانی
اظهارداشت :قیمت مرغ گرم روز دوشــنبه در مراکز خردهفروشی به
 ۸۳۰۰تومان رسید .وی اضافه کرد :همچنین قیمت هرکیلوگرم مرغ در
عمدهفروشــی درب کشتارگاه  ۷۴۵۰تومان و پخش  ۷۶۰۰تومان است.
به گفته وی قیمت این کاال روز یکشنبه در مراکز خردهفروشی کیلویی
 ۷۹۵۰تومان بود.وی همچنین گفت :میزان عرضه و توزیع مرغ در بازار
به اندازه کافی در حال انجام است.
* رئیسسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :هیچ کاالیی از
امروز تا پایان فروردین ســال  ۹۷گران نمیشود و مردم میتوانند تخلفها را به
سامانه  ۱۲۴گزارش دهند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سید محمود نوابی
در پنجمین همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان اســتان هرمزگان با بیان
اینکه عملیاتی شدن ماده  ۶قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از کارهای
خوبی اســت که این ماده قانونی در کل کشور باید اجرایی شود ،اظهار کرد :اگر
این قانون نهادینه شود ،رقابت مثبتی را در ارائه خدمت مناسب به مصرفکنندگان
شاهد خواهیم بود.
* رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با مدیرعامل و سایر مدیران
ارشد بانک صادرات ایران از برنامه مجلس برای تهاتر مطالبات بانکها
با بدهی آنها به بانک مرکزی در قالب بودجه سال  ٩٧کشور خبر داد.به
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،محمدرضا پورابراهیمی ،در
دیدار با حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه این
بانک برای احیای جایگاه منطقهای و جهانی خود ،ظرفیت خیلی خوبی
دارد ،تاکید کرد :هنر مدیران توانمند بانکی ،از جمله آقای دکتر صیدی
قطع ًا برای تبدیل ظرفیت بالقوه به بالفعل در این راه برجستهتر خواهد
بود تا با اتخاذ راهکارهای تخصصی این بانک را به شرایط ایدهآلی برساند.
پورابراهیمی در این دیدار ،بااشاره به وجود سیاستهای مناسب برای
ادامه مسیر بانکها ،شرایط سرمایهگذاریهای متنوع در حوزه نفت ،گاز
و پتروشیمی با توجه به افزایش قیمتهای جهانی و اثر مثبت آن بر روی
ظرفیتهای سرمایهگذاری نظام پولی کشور را مورد توجه قرار داد و بر
صیانت از نام و برند بانک صادرات ایران تاکید کرد و آن را وظیفه مجلس
و سایر ارکان نظام دانست.
* معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به آمادهسازی  ۶۳شناور مسافری و
 ۶۵شــناور حمل خودرو برای ایام نوروز برای درنظر گرفتن جزیره طرح نگین
در بندر بوشــهر گفت :این پروژه با ســرمایهگذاری  ۵۰۰میلیارد تومانی بخش
خصوصی در حال تکمیل است .به گزارش فارس ،محمد راستاد دیروز در نشست
خبری با اشاره به آمار جابجایی کاال و تخلیه و بارگیری در سال  ۹۶گفت :میزان
تخلیه و بارگیری در بنادر کشــور تــا پایان بهمنماه  ۱۴۲میلیون تن بود که ۷
درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل رشد داشت .مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی گفت :گزارش نهایی ســانحه سانچی براساس جمعبندیها تکمیل و
منتشــر میشود تاکنون دو جلسه رسیدگی در کشور چین داشتهایم ،دو هیئت
در دو نوبت به چین اعزام شدهاند ،ثبت اطالعات  VDRسانچی انجام شده است
و مستندات دریافت شد ،ضمن آنکه مصاحبه با کارکنان کشتی کریستال انجام و
کشتی معاینه شد .وی تأکید کرد  :حداقل پنج هفته دیگر الزم است تا گزارش
نهایی سانحه سانچی منتشر شود.

زنگنه:

باور نمیکنم اختالسگر نفتی
به کانادا رفته باشد!

وزیر نفت درباره آخرین وضع پرونده اختالسگر مدیریت اکتشاف
شرکت ملی نفت ایران ،گفت :اینکه او به کانادا رفته را باور نمیکنم.
به گزارش شانا ،بیژن زنگنه دیروز پس از امضای قراردادهای پژوهشی میان
شرکت ملی نفت ایران و پنج دانشگاه معتبر کشور ،درباره آخرین وضعیت پرونده
اختالسگر مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد :با پیگیری دستگاه
قضایی و نیروهای امنیتی ،آنطور که به من گفتهاند ،اموالی بیش از میزان اختالس
صورتگرفته از این فرد شناسایی و توقیف شده است.
وی درباره متواری شــدن این فرد به کانادا نیز افزود :اینکه او به کانادا رفته
را باور نمیکنم.
وزیر نفت با توجه به قرار گرفتن در آســتانه سالروز ملی شدن صنعت نفت
( ۲۹اسفندماه) بیان کرد :ملی شدن به معنای تسلط کامل بر صنعت نفت است
که این مهم بعد از انقالب اتفاق افتاد و باید قدر آن را دانست.
زنگنه بااشاره به اینکه اکثر کشورها بعد از ملی شدن نفت در ایران ،با فاصله
زمانی به این ســمت رفتند ،ادامه داد :ملی شدن صنعت نفت در زمان خود یک
حرکت مهم بود؛ حرکتی که بیش از آنکه صنعتی باشد ،سیاسی بود .یعنی هدف
تسلط بر مقدرات نفت ایران بود و نه نفی تعامل.
وی همچنیــن با بیان اینکه مرحوم دکتر مصدق هــم دنبال بیرون کردن
خارجیهــا نبود ،بلکه هدف حفظ مالکیــت و حاکمیت مخازن برای ملت ایران
بود(!) ،گفت :شرکت انگلیسی در برابر این خواست ملی ما مقاومت کرد ،مشکالتی
ایجاد و سرانجام کودتا شد.
گفتنی است قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،روز
گذشــته با حضور وزرای نفت و علوم ،بین مدیرعامل شرکت ملی نفت و روسای
دانشگاههای شهید بهشتی ،فردوسی مشهد ،خوارزمی ،صنعتی شاهرود و شهید
چمران اهواز امضا شد.

معاون وزیر صنعت خبر داد

اختصاص  ١٢٠٠میلیارد تومان اعتبار
برایاشتغالزایی در معادن روستایی

معاون وزیر صنعت از اختصــاص  ١٢٠٠میلیارد تومان اعتبار برای
اشتغالزایی در معادن مناطق روستایی و محروم خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،مهدی کرباســیان در مراسم امضای
توافقنامه همکاری در حوزهاشتغالزایی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار
کرد :معادن کوچک که در مناطق روستایی و محروم قرار دارند تا سقف  ١٥میلیارد
تومان وام دریافت خواهند کرد که با تضمین صندوق بیمه معدن واگذار میشود.
رئیسایمیدرو بااشاره به همکاری بین ایمیدرو  ،وزارت کار و معاونت توسعه
روستایی ریاست جمهوری در این زمینه گفت :کار به نحوی پیش خواهد رفت
که از  1/5میلیارد دالر بودجه روســتایی  ١٢٠٠میلیارد تومان در حوزه معدن
خواهد بود و صندوق بیمه معدنی هم وارد کار خواهد شد.
عیسی منصوری ،معاوناشتغالزایی وزیر تعاون نیز در اینباره گفت :رویکرد
وزارت کار در نحوه ورود به اقتصاد تغییر کرده است؛ به این معنا که رشد اقتصادی
همراه بااشــتغال و کاهش فقر مدنظر قرار گرفته است؛ بر این اساس اولویتهای
اشتغالزایی مشخص شده که فراوری مواد معدنی نیز جزو این اولویتها است.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :حلقههای زنجیره ارزش مدنظر
قرار گرفته که بر این اســاس در ایمیدرو هم کار خوبی انجام شــده است که به
نوعی سیاست انتخابی است تا منابع جهت داده شود.
وی تصریح کرد :پهنهبندیها و تحلیلهای معدنی برایاشتغالزایی مشخص
است در حالی که برخی حوزهها بدون اینکه اولویت کار مشخص شده باشد ،فقط
درخواســت منابع مالی را دارند که آن را بدون اولویت توزیع کنند .در این میان
معادن کوچک در دستور کار قرار گرفته است.منصوری گفت :صندوقهای ضمانت
ورود کردهاند تا زمان تخصیص منابع و ارزیابیها کاهش یابد .بر این اساس ضمانت
سرمایهگذاریها انجام میشود و مطمئن خواهیم بود اول به هدف مینشیند و ما
هم نگران بازپرداخت منابع نیستیم.وی ادامه داد :باید بین دستگاهی کار کرده و
کار را به صورت برنامهریزی شده و توافق شده پیش برد .این در حالی است که
حتــی در حوزه معادن نیز هر معدنی را هم در اولویت نداریم بلکه پهنهبندیها
باید مشــخص باشد.منصوری با بیان اینکه این توافقنامه  300هزار شغل جدید
ایجاد خواهد کرد و افزود :توسعهاشتغال روستایی ،توسعهاشتغال غیروابسته به
منابع آبی است که خلق ارزش را در این حوزه دنبال خواهیم کرد.

