
ب�ا وج�ود تالش ه�ای ع�راق ب�رای توس�عه 
میادی�ن نفت�ی و گازی خ�ود، ای�ن کش�ور در 
انعق�اد قرارداده�ای نفت�ی اش همچن�ان 
اس�ت. مواج�ه  بس�یاری  مش�کالت  ب�ا 

دولت عراق پس از سه سال اعمال محدودیت تولید 
نفت براساس سهمیه های اوپک پالس، خود را برای 
افزایش سریع برداشت و صادرات نفت آماده می کند.  
بغداد که در سه سال اخیر همواره از مخالفان طرح 
فریز نفتی بوده و تالش کرده تا از سهمیه ها تبعیت 
نکند، می تواند با شکست مذاکرات اوپک به سرعت بر 
میزان صادرات خود بیفزاید. در سال ۲۰۱۸ میالدی، 
مناقصات واگذاری شش بلوک نفتی برگزار شد و با 
نزدیک شدن به مراحل پایانی توسعه این میادین، 
باید برای فروش نفت تولیدی این میدان ها اقدامات 
الزم انجام گردد. ش��رکت های مجری این طرح ها، 
شرکت هایی کوچک و کمتر شناخته شده هستند و 

باید برای فروش نفت خود تالش بیشتری کنند.
در آوری��ل س��ال ۲۰۱۸ میالدی، نتای��ج مناقصه 
واگذاری شش بلوک از ۱۱ بلوک عرضه شده اعالم 
ش��د. ش��رکت های چینی انرژی یونایتد انرژی و 
ژیوجید و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم، برندگان 

این دور از مناقصه های وزارت نفت عراق بودند.
با وجود پای��ان جنگ علیه داعش، ب��ه دلیل تداوم 
ناآرامی ها، همچنان ش��رکت های غربی تمایلی به 
سرمایه گذاری در صنعت نفت عراق ندارند. به همین 
دلیل، بغداد وادار شده تا با سرمایه گذاران کوچک 
هم��کاری کن��د. در روز ۴ ژوئ��ن ۲۰۱۸ میالدی، 
پیش نویس قرارداد اولیه با شرکت های برنده مناقصه 
به امضا رس��ید. نرخ پاداش این قراردادها ۴/55 تا 
۱9/99 درصد تعیین شده است، اما پس از گذشت 

۲۰ ماه، این قراردادها پیشرفت اندکی داشته اند.
دولت عراق با فش��ار زیاد ایاالت متحده برای قطع 
همکاری های انرژی با ایران روبه رو است. این کشور 
روزانه ۱/۲ تا ۱/5 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از 
ایران وارد می کند و خرید برق نیز از ایران ادامه دارد. 
عراقی ها با مشکالت زیادی در زیرساخت های تولید 
برق خود روبه رو هستند و امریکایی ها کمک چندانی 

برای تغییر اوضاع اسفناک کنونی نکرده اند.
واش��نگتن تاکنون چند معافیت 9۰ یا ۱۲۰ روزه 
تحریمی برای خرید گاز و برق از ایران تعیین کرده 
اس��ت. تا پایان آخرین معافیت کاخ سفید ۴۰ روز 

باقی مانده است.
عراقی ها از سه سال پیش وعده داده اند که در سال 
۲۰۲۰ می��الدی، در دو بخش ب��رق و گاز خودکفا 
می ش��وند، اما خودکفایی ع��راق در این بخش ها 
به تأمین منابع جدید گاز طبیعی نیازمند اس��ت. 

وزارت ان��رژی عراق اع��الم کرده که ب��ا راه اندازی 
این ش��ش بلوک، روزانه ۷5۰ میلیون فوت مکعب 
گاز تولید خواهد ش��د. این عدد نصف واردات آنها 
از همسایه شرقی یعنی ایران است، اما در مورد دو  
شرکت چینی ژیوجید و یونایتد انرژی نیز ابهام هایی 
وجود دارد. این شرکت ها فاقد دانش فنی هستند 
و از صنعت ساخت و ساز با خرید س��هام سه پروژه 
نفتی در قزاقس��تان وارد صنعت نفت ش��ده اند. به 
همین دلیل، رؤیای خودکفایی عراق در بخش گاز 
طبیعی در میان مدت محقق نخواهد شد. این کشور 
نفت خیز فاقد میادین گازی مستقل بزرگ است و 
باید برای توسعه ش��بکه استحصال گازهای همراه 

سرمایه گذاری کند.
در پنجمی��ن دور مناقصات نفتی عراق، ش��رکت 
ژیوجید میدان های نفت خان��ه و هویزه از میادین 
مشترک با ایران را به دست آورد. گفته می شود ادامه 
این میادین نفتی در خاک ایران توس��عه یافته اند. 
این دو  می��دان در بخش ایران نی��ز دارای نام های 

مشابهی هستند.
از این ش��ش میدان، تنها یک میدان دارای ذخایر 
قابل توجه گاز طبیعی است. در میدان خشم العمار 

مطالعات گذشته از وجود ۲/۲ تریلیون فوت مکعب 
گاز و ۲5۲ میلیون بشکه نفت خبر داده است. به نظر 
می رسد پاداش ۱9/9 درصدی در نظر گرفته شده 
توسط بغداد برای توسعه این میدان به دلیل اهمیت 

گاز تولیدی آن باشد.
بیش��ینه پاداش پرداختی به شرکت های پیمانکار 
صنعت نفت عراق ۲۰ درصد تعیین ش��ده اس��ت. 
در این میان شرکت کرسنت اعالم کرده، می تواند 
میزان تولید گاز از دو میدان خشم العمار و گیالبات  
را به ۲۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش دهد. 
این عدد برابر با ۲۰ درصد گاز خریداری شده از ایران 
خواهد بود. شرکت دانا گس از زیرمجموعه های این 
شرکت در اقلیم کردستان موفقیت هایی در اجرای 
پروژه های نفتی داشته است. در مجموع، دولت عراق 
در بخش جمع آوری گازهای فلر و توسعه شبکه گاز 
طبیعی، موفقیت های اندکی داشته است. در سایر 
میادین واگذار شده ، حجم ذخایر گاز کشف شده، 
اندک اس��ت. همچنین به دلیل فق��دان اطالعات 
کافی، احتمال افزایش تولید از این میدان ها پایین 

خواهد بود.
تاکنون هیچ بلوک فراساحلی در آب های خلیج فارس 

تحت حاکمیت عراق واگذار نشده است. یک بلوک 
فراس��احلی در پنجمین دور مناقصات نفتی عراق 
معرفی شد، اما به دلیل فقدان اطالعات کافی، هیچ 
ش��رکتی تمایل به رقابت برای تصاحب این بلوک 

نداشته است.
در ش��رایط کنونی، احتمال ب��اال رفتن تنش های 
سیاسی میان بغداد و واش��نگتن وجود دارد. دولت 
آینده عراق ممکن اس��ت با حض��ور نظامی ایاالت 
متحده در خاک عراق مخالفت کند و شرایط کنونی 
پیچیده تر ش��ود. هر چند بغداد باید در هر صورت 
برای تأمی��ن گاز مورد نیاز فعالیت های بیش��تری 
انجام دهد. در غیاب ش��رکت های غربی توانمند و 
دارای فناوری های پیشرفته، عراقی ها برای تحقق 
برنامه های تولید گاز با چالش ه��ای زیادی روبه رو 
خواهند بود. فقدان ثب��ات در دولت های عراق نیز 
بر مشکالت کنونی افزوده است. در روزهای آینده، 
پارلمان عراق برای بررسی صالحیت نخست وزیر 
آینده تشکیل جلسه خواهد داد، هر چند با شرایط 
کنونی هی��چ دولتی نمی تواند به س��وی طراحی و 

اجرای برنامه های بلندمدت گام بردارد.
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قفل تنش بر نفت عراق
عراق در اندیشه رشد پرشتاب تولید نفت و گاز است اما تنش ها مانع مي شود

  گزارش  یک

سقوط ۹۰ درصدی پروازهای لوفت هانزا 
کاه�ش  از  آلم�ان  در  لوفت هان�زا  هواپیمای�ی  ش�رکت 
۹۰ درصدی حج�م و ظرفی�ت پروازهای خ�ود خبر داده اس�ت.
به گزارش رویترز، ش��رکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان با انتش��ار 
بیانیه ای جدید اعالم کرده است که تحت تأثیر گسترده ویروس کرونا، از 
دیروز، سه شنبه ۱۷ مارس سال جاری میالدی، 9۰ درصد از پروازهای 
خود را به مقاصد بین المللی مختلف در سراسر جهان کاهش می دهد و 
تنها ۲۰ درصد از ظرفیت پروازهای کوتاه برد در میان کشورهای اروپایی 

خود را ادامه خواهد داد. 
 این ایرالین همچنین از تداوم فعالیت پروازهای باری خود طبق روال 
عادی و همیشگی خبر داده اس��ت. همزمان با شیوع گسترده ویروس 
کرونا در کش��ورهای مختلف جهان بس��یاری از ایرالین ها به منظور 
جلوگیری از انتش��ار بیش��تر این ویروس و همچنین حفظ سالمت و 
بهداش��ت جامعه، پروازهای خود را به مناطق گسترده ای از جهان که 
هم اکنون با کرونا به شدت درگیرند، تا اطالع ثانوی لغو کرده و به حالت 
تعلیق درآورده اند. همین لغو پروازها موجب ش��ده که ش��رکت های 
هواپیمایی ضرر و زیان های مالی گسترده ای را متحمل شوند و بسیاری 
از خطوط هوایی پرتردد و درآمدزایی آنها به حالت غیرفعال تغییر حالت 
دهد. بسیاری از هواپیماها نیز هم اکنون در فرودگاه های بزرگ و پرتردد 

جهان زمینگیر شده اند.
---------------------------------------------------

کاهش سرمایه گذاری و خرده فروشی
 در چین 

س�رمایه گذاری و خرده فروش�ی برای اولین بار در چین به شدت 
کاهش یافت�ه که نش�ان می دهد اقتص�اد چین در س�ه ماهه اول 
س�ال جاری احتم�االً راک�د ی�ا حت�ی کوچک ت�ر ش�ده اس�ت.

 به گزارش رویترز، تولید کارخانه ای در چین در دو ماه اول سال جاری 
میالدی با سریع ترین سرعت طی سه دهه گذشته سقوط کرد. شیوع 
سریع ویروس کرونا به شدت دومین اقتصاد بزرگ دنیا را مختل کرده 
است. سرمایه گذاری شهری و خرده فروشی هم برای اولین بار به شدت 
کاهش یافته که نشان می دهد اقتصاد چین در سه ماهه اول سال جاری 
احتماالً راکد یا حتی کوچک تر شده است و مقامات باید فعالیت های 

تحریک کننده بیشتری برای اقتصاد انجام دهند.
 ژانگ یی، اقتصاددان ارش��د در شرکت مدیریت س��رمایه شنگرونگ 
ش��انگهای گفت: » با توجه به آمار، ش��وک وارد ش��ده به فعالیت های 
اقتصادی چین از ویروس کرونا، بزرگ تر از بحران مالی جهانی اس��ت. 
این اطالعات نش��ان می دهد که اقتصاد این کش��ور در سه ماهه اول 
دچار رکود شده است. سیاس��ت های دولت باید بیشتر بر جلوگیری از 

ورشکستگی های بزرگ و بیکاری متمرکز شوند.«
 اطالعات اداره ملی آمار چین نشان می دهد تولید صنعتی در این کشور 
در ژانویه و فوریه ۱3/5درصد نسبت به س��ال گذشته در همین دوره 

کاهش داشته که بیشتر از حد انتظار بوده است.
این اطالعات بدین معناست که پکن باید در مورد هدف رشد اقتصادی 
خود در ۲۰۲۰ تجدید نظر کند. به گفته منابع، سیاستگذاران چین قصد 
دارند هدف رشد ساالنه اقتصادی این کشور را که در اواخر سال گذشته 

6 درصد برنامه ریزی شده بود، ثابت نگه دارند.
برخی تحلیلگران تخمی��ن می زنند کارخانه های چین ت��ا ماه آوریل 
به ظرفی��ت کامل تولید خ��ود ب��از نمی گردند و بازگش��ت اطمینان 

مصرف کنندگان بیش از این طول می کشد.
---------------------------------------------------

کاهش ۸۵درصدی درآمدهای نفتی
آژانس بین الملل�ی انرژی و اوپ�ک در یک بیانیه مش�ترک اعالم 
کردند، اگر ش�رایط فعل�ی ب�ازار ادامه یاب�د، درآمد نف�ت و گاز 
کشورهای در حال  توسعه ۵۰ تا ۸۵ درصد در سال میالدی جاری 
کاهش می یابد و به پایین ترین حد طی دو دهه گذش�ته می رسد.

به گزارش رویترز، در این بیانیه که توس��ط فاتح بیرول، رئیس آژانس 
بین المللی انرژی و محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک صادر شده آمده است 
این ش��رایط پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری مخصوصاً برای 
هزینه های بخش عمومی در زمینه هایی مانند مراقبت های بهداشتی و 
آموزش دارد. با گسترش بیشتر ویروس کرونا در سراسر جهان و بسته 
شدن شهرها و سیر اقتصاد جهان به س��مت رکود، قیمت نفت در روز 

دوشنبه به زیر 3۰ دالر در هر بشکه رسید. 
کاهش قیمت نفت با فروپاشی اتحاد بین اوپک و متحدانش به رهبری 
روسیه شدیدتر شده است. ائتالف اوپک و متحدانش جلوی تولید اضافی 
نفت را می گرفت. در این بیانیه اشاره ای به عربستان و روسیه که جنگ 
قیمت نفت را برای س��هم بازار به راه انداخته اند، نش��ده، ولی خواستار 

ثبات بازار شده است.
---------------------------------------------------

مذاکرات فنی اوپک پالس لغو شد
نشس�ت کمیته فنی اوپک و غیراوپک که قرار ب�ود امروز در وین 
برگزار ش�ود، در پی به نتیجه نرس�یدن تالش ه�ای میانجیگری 
برای رفع اختالف میان عربس�تان س�عودی و روس�یه لغو ش�د.

به گزارش ایسنا، توافق محدودیت عرضه میان اوپک و متحدانش شامل 
روسیه که به گروه اوپک پالس معروف هستند در پایان مارس منقضی 
می شود. اعضای این گروه در نشست رسمی که اوایل ماه میالدی جاری 
برگزار کردند، نتوانستند درباره آینده پیمان محدودیت عرضه به توافق 
برسند و در نتیجه این پیمان به بن بست منتهی شد. اکنون منابع آگاه 
خبر دادند با عدم پیشرفت تالش های میانجیگری میان تولیدکنندگان 

بزرگ این گروه، نشست کمیته فنی اوپک پالس لغو شده است.
قیمت نفت از زمان شکست مذاکرات اوپک پالس در ششم مارس، 39 
درصد سقوط کرده و به حدود 3۰ دالر در هر بشکه رسیده است. یک 
منبع آگاه به رویترز گفت: این نشست لغو شده است. هنوز معلوم نیست 
برگزاری این نشست به زمان دیگری موکول خواهد شد یا خیر. برخی 
از کارکنان مقر اوپک به منظور اقدامات احتیاطی در برابر شیوع ویروس 

کرونا، به دورکاری رفته و از خانه کار می کنند.
سه س��ال همکاری میان اوپک، روسیه و س��ایر تولیدکنندگان ششم 
مارس پس از این که مسکو حاضر نشد پیش��نهاد اوپک برای کاهش 
بیشتر تولید نفت و مقابله با تأثیرات اپیدمی کرونا بر بازار نفت را بپذیرد، 
خاتمه پی��دا کرد. اوپک با حذف س��قف تولید اعضایش، به شکس��ت 

مذاکرات واکنش نشان داد.
تالش هایی از س��وی برخی از اعضای اوپک ب��رای میانجیگری میان 
عربستان سعودی و روسیه انجام گرفت، اما تاکنون بی ثمر بوده و منابع 

آگاه اظهار کرده اند که سازش دو طرف دشوار است.
یک منبع آگاه در اوپک اظهار کرد: اکنون عقب نشینی برای سعودی ها 
دش��وار اس��ت. یک منبع دیگر درباره تالش های میانجیگری برای از 

سرگیری مذاکرات گفت: فعاًل تولیدکنندگان در جنگ هستند.

از آنجای�ی ک�ه ح�دود ۵۷درص�د از واحدهای 
مس�کونی روس�تاها نیاز به مقاوم س�ازی برای 
کاه�ش خط�ر تخری�ب در ح�وادث طبیع�ی 
دارند، افزایش س�قف تس�هیالت قرض الحسنه 
بهس�ازی و نوس�ازی ام�ری ض�روری اس�ت.

به گزارش مهر، بنا بر سرشماری س��ال 95، معادل 
5میلیون و 3۷۸ هزار واحد مسکن روستایی در کشور 
وجود دارد، این در حالی است که تعداد خانواده های 
روستایی کشور 6 میلیون و 5۲ هزار واحد روستایی 
است. بنابراین کمبود 6۷۴ هزار واحدی در مناطق 

روستایی وجود دارد.
عالوه بر این در شرایط فعلی 5۷ درصد از واحدهای 
موجود نیاز به مقاوم سازی دارند و خطر تخریب آنها 
در برابر ح��وادث طبیعی امری ج��دی و خطرناک 
اس��ت. یکی از علل افزایش خس��ارت های جانی و 
مالی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، همین 
عدم اس��تحکام واحدهای مس��کونی بخصوص در 
روستاهای کش��ور اس��ت. برای مثال بنا بر گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، در جریان سیل فروردین 
س��ال 9۸، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکن روستایی 
دچار آس��یب و نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان به 
واحدهای مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد 
شد. مطابق با ماده 59 برنامه ششم توسعه، دولت ها 
مکلف به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد 
مسکن روس��تایی با پرداخت تسهیالت ارزانقیمت 
با کارم��زد 5 درصد ش��ده اند. البته ای��ن تکلیف در 
قانون برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشته است. در 
دولت های نهم و دهم در زمینه بهس��ازی و نوسازی 

مسکن روستایی، تالش بسیاری صورت گرفت.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با معرفی خانواده های 
روستایی به بانک های عامل، زمینه ساز مقاوم سازی 
بیش از یک میلیون و 63۰ هزار واحد مسکن روستایی 
را فراهم کرد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم این روند 

متوقف شد و بازسازی مسکن روستایی مانند تولید 
مسکن شهری دچار رکود ش��د و در مجموع هم از 
س��ال 9۲ تا 9۷ و طی شش س��ال، تنها ۲5۴ هزار 
قرارداد برای بازس��ازی واحدهای روستایی منعقد 
ش��د. در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، 
باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی بازسازی 

و نوسازی می شد.
در همین خص��وص حمیدرضا س��هرابی، مدیرکل 
دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی از مقاوم بودن ۴3 درصد واحدهای مسکونی 
روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح مقاوم سازی 
مسکن روستایی س��ال ۱3۸۴ در حالی کلید خورد 
که در کشور تنها ۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم 
بود. سهرابی با اش��اره به اینکه تس��هیالت مسکن 
روستایی از ابتدا با 5 میلیون تومان شروع و اکنون به 
۴۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سود این تسهیالت، 

5 درصد و زمان بازپرداخت این وام، ۱5 ساله است. 
برنامه ریزی ها برای این است که تا افق ۱۴۰5، ضریب 

مقاوم سازی در این حوزه به ۷۰ درصد برسد.
مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی اضافه کرد: طیفی از جامعه هدف 
که بضاعت مالی مناس��بی ندارند، متأسفانه قادر به 
اس��تفاده از این تس��هیالت نبوده؛ به همین دلیل 
تفاهمنامه ای بین س��ازمان برنامه و بودجه و بنیاد 
مسکن در هفت استان کشور منعقد شده است که بر 
اساس آن، مقررشده در مجموع 3۲ هزار و ۴۴۰ واحد 
از تسهیالت مسکن روس��تایی تا سقف ۴۰ میلیون 
تومان با کارمزد 5 درصد و کمک بالعوض تا سقف ۲5 

میلیون تومان استفاده کنند.
در همین راس��تا مهدی غالمی، کارشناس مسکن 
گفت: ب��ا توجه ب��ه حادثه خی��ز بودن کش��ورمان، 
مقاوم سازی واحدهای آسیب پذیر اهمیت بسیاری 

دارد، چنانچه واحدهایی که بازسازی شده اند، معموالً 
در حوادثی چون س��یل و زلزله آس��یب ندیده اند و 

خسارات جانی نداشته اند.
غالمی با بیان اینکه با افزایش هزینه های س��اخت 
مسکن، الزم است در مقدار وام قرض الحسنه مسکن 
روستایی بازنگری ش��ود، گفت: میزان ۴۰ میلیون 
تومان فعلی وام، کفایت بازسازی واحدهای روستایی 
را نمی کند. به نظر می رس��د باید س��قف تسهیالت 
قرض الحسنه نوسازی و احداث مسکن روستایی تا 

6۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی اضافه ک��رد: البته برای بعض��ی از خانواده ها که 
تمکن مالی پایینی دارند، الزم اس��ت دستگاه های 
حمایتی کمک های بالعوضی در نظر بگیرند. معموالً 
در اسفندماه هر سال، هیئت دولت مقدار تسهیالت 
مسکن روس��تایی را تعیین می کند و نباید مسائل 

جاری کشور موجب غفلت از این مسئله شود.
وی افزود: حدود 5۷ درصد از واحدهای روس��تایی 
غیر مقاوم هستند. یعنی نزدیک به ۱3 میلیون نفر 
از ساکنان روستاهای کش��ور در واحدهایی زندگی 
می کنند که میزان آسیب پذیری آنها در برابر حوادث 
طبیعی بس��یار باالست. این کارش��ناس مسکن در 
م��ورد منابع موردنی��از برای این تس��هیالت گفت: 
در حال حاضر بی��ش از ۲5 هزار میلی��ارد تومان از 
اقساط بازگشتی مس��کن مهر توسط متقاضیان به 
بانک مسکن برگش��ته است. س��االنه هم بین 5 تا 
6 هزار میلیارد تومان از این اقس��اط به بانک مسکن 
برمی گردد. غالمی در پایان گفت: در این شرایط که 
دولت تدبیر و امید با طرح اقدام ملی مسکن قصد دارد 
بخشی از عقب ماندگی دولت در بخش مسکن شهری 
را جبران کند، این انتظار وجود دارد در بخش مسکن 
روستایی نیز اهتمام ویژه ای داشته باشد. موضوعی که 
در طرح مسکن مهر به آن پرداخته شد، اما در طرح 

ملی مسکن این موضوع با غفلت مواجه شده است.

وی�روس مرم�وز کرون�ا ای�ن روزه�ا در همه 
مکان ها جا خوش کرده و مش�کالت متعددی 
را ب�رای ش�هروندان ب�ه وجود آورده اس�ت، 
ام�ا بس�یاری س�وال می کنن�د که س�رایت 
ویروس کرون�ا از طری�ق آب نی�ز امکانپذیر 
اس�ت که خوش�بختانه پاس�خ منفی اس�ت.

میثم جعفرزاده، مدی��رکل دفتر مدیریت بحران 
وزارت نیرو در گفت و گو با ایسنا، با تأکید بر اینکه 
وی��روس کرونا تحت هیچ ش��رایطی در ش��بکه 

آبرسانی  زنده نمی ماند، اظهار کرد: مردم نگران 
سرایت این ویروس از طریق آب نباشند؛ چراکه 
با وجود عملیات گندزدایی در فرایند تصفیه آب 
و کلر باقی مانده در آب هیچگونه ویروسی در آن 

زنده نمی ماند.
وی افزود: حس��ب توصیه های سازمان بهداشت 
جهانی نیز موضوع کرونا در ش��بکه آب ش��رب 

مطرح نیست.
او با بیان اینکه در پسماند فاضالب هم این ویروس 

وجود ندارد، گفت: با توجه ب��ه فرآیند تصفیه در 
تصفیه خانه های فاض��الب، احتمال زنده بودن و 

تکثیر این ویروس در پسماند نیز وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو با بیان 
اینکه هیچ کدام از استان های کشور نباید نگران 
این مسئله باشند، گفت: آبی که در کشور توزیع 
می شود کیفیت خوبی دارد و مردم با خیال راحت 

می توانند از آن استفاده کنند.
جعفرزاده با اش��اره به اهمی��ت مدیریت مصرف 

در این روزها اظهار کرد: ب��ا توجه به اینکه اولین 
توصیه پیش��گیرانه مبارزه با کرونا، شست وشو با 
آب است، رعایت و مدیریت مصرف آب بسیار مهم 
و قابل توجه اس��ت. نکته بعدی نیز این است که 
در ش��رایط فعلی و با وجود محدودیت ها، تمامی 
پرس��نل حوزه آب، از سدها تا ش��بکه توزیع آب 
با دقت تمام مش��غول انجام وظیفه هستند تا در 
شرایط خاص این روزها خللی در تأمین و توزیع 

آب شرب برای مردم ایجاد نشود.

مسکن روستایی در طرح ملی مسکن مغفول ماند

وزارت نيرو: کرونا در شبکه آب کشور به هيچ عنوان زنده نمي ماند

 ۵۷درصد خانه ها نامقاومند

   گزارش 2

    انرژي

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پایانینام شرکت 

12398826توليدي چدنسازان
8354524فوالدآلياژيايران

5536342سيمان ايالم 
6321378بانك پارسيان 

276451608بيسكويت گرجي 
8162447ايران ياساتايرورابر

17204936نيرومحركه 
5584295سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

19758975البرزدارو
255921249سرمايه گذاري شفادارو

6489309گلوكوزان 
276381316باما

589622807كارخانجات توليدي شهيدقندي
385671836پديده شيميقرن

776483696كارتن ايران 
695693311رادياتورايران 

614382924پتروشيمي نوري
14817705سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

625512976معدني امالح ايران 
9963474دادهگسترعصرنوين-هايوب
6643316سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

7327348عمران وتوسعه فارس 
4169198سرمايهگذاريخوارزمي

12940613فوالدخوزستان
7210341ملي صنايع مس ايران  

1215625728 سالمين 
554962613داروسازي فارابي 

3872182گروه پتروشيمي س.ايرانيان
6854322پااليش نفت تهران
3309155سرمايه گذاري نيرو
3419160تامين سرمايه اميد

6478303مخابراتايران
7584354توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

6560306تجارت الكترونيك پارسيان
9953464دادهگسترعصرنوين-هايوب

4403204سايپاآذين 
5017232بيمه البرز
346441599لعابيران 

378111745شهدايران 
3069141زامياد

20614943ليزينگ ايران 
8868405سيمان فارس وخوزستان

3642166ليزينگ رايان سايپا
17426794شركت ارتباطات سيارايران

6694305محورسازان ايران خودرو
433881976شيشه وگاز

68131بانكصادراتايران
800243635داروپخش )هلدينگ 
16194734 داروسازي زهراوي 

319711448پارس مينو
20084909سرمايه گذاري ساختمان ايران

877823960فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
6696302بانكخاورميانه

302991366پاكسان 
14165638توليدي كاشي تكسرام 
287991295فوالداميركبيركاشان

519392329معادن منگنزايران 
11175501سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

7952356حفاريشمال
13963622ايران ارقام 

7189320ملي صنايع مس ايران  
381091694پليپروپيلنجم-جمپيلن

65429بانك تجارت
20354902آسانپرداختپرشين

3103137سايپا
5667250پااليشنفتاصفهان

2632116سرمايه گذاري سايپا
10483461فوالدآلياژيايران

19705866لوله وماشين سازي ايران 
14362630س.صنايع شيميايي ايران

4025176سرمايه گذاري مسكن 
12090526نفت سپاهان

18010781پتروشيمي شيراز
2333101پارس خودرو

4228183سرمايه گذاري شاهد
16021693صنعتي بهشهر

14448622گروهمپنا)سهاميعام(
17761763 ايران دارو

19039813سيمرغ
239371020مس شهيدباهنر

249121057سراميك هاي صنعتي اردكان 
5280224سرمايه گذاري صدرتامين

4866206ليزينگ صنعت ومعدن 
342921446مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر

18981796داروسازيزاگرسفارمدپارس
360441506توليدي فوالدسپيدفرابكوير

324561355پتروشيمي خراسان
15086622لبنيات كالبر

279701147گلتاش 
1213004961فرآورده هاي نسوزپارس 
802353243بورس اوراق بهادارتهران
19108765فرآوري موادمعدني ايران 

569372247داروسازي ابوريحان 
8878348گروه دارويي بركت

22077859كويرتاير
479091864سيمان خاش 
4610175مهركام پارس 

732462775پتروشيميپارس
7454279چرخشگر

20070747ايران ترانسفو
5251195سرمايهگذاريصدرتامين

6896254پستبانكايران
6282231فوالدكاوه جنوب كيش

2885105سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
430431563كشت وصنعت پياذر

431161564سرمايه گذاري دارويي تامين
6107221كمباين سازي ايران 

377771364گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
506111823پارس دارو

774152770شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
1006343598پتروشيميف ناوران

404881424ملي سرب وروي ايران 
19818682غلتك سازانسپاهان

25968860پتروشيمي خارك 
6133202نوسازي وساختمان تهران 

13206433مبينانرژيخليجفارس
8841288الكتريك خودروشرق 

333011069شيمي داروئي داروپخش 
5110163معدني وصنعتي چادرملو

16184516فنرسازي خاور
712052262شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

333301054بيسكويت گرجي 
27249861صنايع كاغذسازي كاوه 

19622613شيشه همدان 
26816833نفت بهران 
8178254بانكملت

4518139سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
27042831صنايع الستيكي سهند

966402909پارس سرام 
8255246بيمه آسيا

13606405توسعه معدني و صنعتي صبانور
29702882پتروشيمي پرديس

418041237البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
4959146تامينسرمايهلوتوسپارسيان

401631178تامين ماسه ريخته گري 
7506217ليزينگايرانيان
332696بانكپاسارگاد

4210120بين المللي توسعه ساختمان
22245622كاشي سعدي 

19248519حمل ونقل توكا
19675529نفت پارس 

331888بانك پاسارگاد
4535118فوالدمباركه اصفهان

21524557كال سيمين 
22234573البرزدارو

4015103بانك اقتصادنوين 
6114156سيمان شرق 

14044355توريستي ورفاهي آبادگران ايران
14086349فجرانرژيخليجفارس

6124151ماشين سازي اراك 
6554161پالسكوكار

421081027فراورده هاي نسوزايران 


