
چند روزي مي شود كه معامالت در بازار سهام 
جان تازه اي به خ�ود گرفته اس�ت، از اين رو 
در ميان نقش�ه قرمز رنگ بازار ك�ه از ريزش 
قيمت هاي س�هام ش�ركت ها حكايت دارد، 
سبزه هايي هم روييده اس�ت كه شايد نشان 
آغاز بهار در بازار س�هام باش�د؛ ب�ازاري كه 
برخالف موعد فصول كه سه ماهه است، هشت 
ماه زمستاني را سپري كرده، البته ناگفته نماند 
عده اي از تحليلگران تكنيكاليست و بنيادي 
پيش بيني كرده بودند كه شايد با نزديك شدن 
به موعد انتخابات رياس�ت جمه�وري 1400 
ب�ازار بهاري ش�ود، بدين ترتي�ب همزمان با 
ورود نقدينگ�ي ش�اهد خ�روج نقدينگي از 
بازار هم هس�تيم، زيرا عده اي از سهامداران 
ديگر انگي�زه اي ب�راي س�هامداري ندارند. 
سهامداراني كه باغ دارايي شان در بهار و تابستان 
99 بار بس��يار خوبي را براي آنها هم��راه آورد، 
خزان و سوز سرماي بس��يار تلخ و سختي را در 
پاييز و زمستان سال گذش��ته تجربه كردند. از 
اين رو طبيعي اس��ت كه برخي از س��هامداران 
سبزه هاي اندك تابلوي بازار سهام را باور نكنند 
و بخواهند با كوچك ترين فرصتي كه ايجاد شد، 
باغ دارايي سهامشان را يكجا به فروش رسانند و 

به طور كل از باغباني حوزه مالي كنار بكشند و به 
همان س��ود اندك و تضمين شده سپرده بانكي 
پناه ببرند تا حداقل به شكل اسمي اصل سرمايه 
خود را در معرض برگ ريزان پاييز و سوز سرماي 
زمستان نبينند. از س��وي ديگر سهامداراني كه 
دانش و ديد وسيع تري در حوزه سرمايه گذاري 
دارند هم به رويش هاي سرمايه در بهار و باروري 
دارايي در تابستان باور دارند و هم به ريزش ها و 
سقوط هاي پاييز و زمس��تان، در عمق باورهاي 
خود كه ماحصل س��ال ها دانش و تجربه است، 
معتقدند كه پايان شب سيه سپيد است، از اين رو 
با دانش و تجربه بيشتر ترجيح مي دهند همچنان 
سهامداري كنند، اما نه روي هر صنعت يا شركتي 
بلكه سهام شركت هايي را انتخاب مي كنند كه از 
منظر علم تكنيكال و بنيادي پتانس��يل رش��د 
داش��ته باش��ند؛ چراكه برخالف توالي فصل هر 
يك از سهم ها به فراخور سير تكاملي شان شايد 
در فصل رش��د و رويش در دوره زمس��تان دوره 

تكامل شان به سر ببرند. 
  پيش بيني ها چه مي گفت 

پيش از اين كارشناس��ان عل��م مالي پيش بيني 
ك��رده بودند ك��ه ش��ايد در آس��تانه انتخابات 
رياس��ت جمهوري بازار س��هام كمي سبزپوش 

ش��ود، هر چند براي اينكه تصميم بگيريم بازار 
از ركود زمس��تاني خود خارج شده است، شايد 
خيلي زود باش��د، اما بايد پذيرفت كه بس��ياري 
از س��هم هاي حاضر در ب��ازار س��رمايه عالوه بر 
وضعيت بنيادي مناسب شركت از منظر تكنيكال 
انديكاتور در وضعيت بهبود به س��ر مي برند، به 
ويژه آنكه بسياري از صنايع مجوز رشد قيمت را 
از رگالتورهاي خود دريافت كرده اند كه مي تواند 
وضعيت مالي شركت را بهبود ببخشد، و وضعيت 
هر سهم يا صنعت شايد با وضعيت عمومي بازار 
به طور كل فرق داشته باشد، كما اينكه حتي در 
هشت ماهه اخير نيز بودند سهم هايي كه در بازار 
رشد داشتند و روند حركتي ش��ان به طور كل با 

وضعيت عمومي بازار متفاوت بود. 
  روزنه اميد

يكي از شاخص هاي اميدبخش و قابل اتكا در بازار 
س��هام اين روزها تقويت مجدد خريد و فروش 
س��هام در ميان محصوالت مالي موجود در بازار 
سرمايه است، به طوري كه ارزش مبادالت سهام 
در بازار ب��ورس اوراق بهادار ته��ران و همچنين 
فراب��ورس تقويت ش��ده اس��ت، البت��ه دولت و 
شركت ها همچنان به پشتوانه اعتبار و جايگاه شان 

در اقتصاد از بازار بدهي بهره مي برند .

  شكارچی ها دست به كار شدند
تقويت ارزش مبادالت س��هام نشان مي دهد كه 
شكارچيان سهم هاي خوب دست به كار شده اند 
و ريال هايي كه پيش از اين در حس��اب جاري يا 
مدت دار بانك ها ق��رار داده بودند را صرف خريد 

سهام مي كنند. 
  رشد 21 هزار واحدي شاخص كل بورس 

تهران
در پاي��ان معامالت روزگذش��ته ب��ورس اوراق 
بهادار تهران ش��اخص كل با افزايش 21 هزار و 
939 واح��د ي به رقم يك ميلي��ون و 179 هزار 
و 622 واحد رس��يد و در همين راس��تا شاخص 
كل با معيار هم وزن با افزايش 186 واحد به رقم 
419 ه��زار و 251 واحد رس��يد. ارزش بازار در 
بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 4ميليون و 

717هزارميليارد تومان رسيد. 
معامله گران بيش از 5/9ميليارد سهام حق تقدم 
و اوراق مالي در قالب 470 ه��زار نوبت معامله و 
به ارزش 4 هزار و 742 ميليارد تومان داد و ستد 
كردند. اگر ارزش معامالت 3 هزار و 375 ميليارد 
توماني فرابورس را به معامالت بازار بورس تهران 
بيفزاييم، معامله گران در دو بازار مذكور بيش از 

8هزار ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
در ب��ازار فرابورس ايران نيز اوضاع مناس��ب بود 
و ش��اخص كل باز با افزايش 153 واحد به رقم 

17هزار و 427 واحد رسيد. 
نمادهاي شاخص س��از بورس ته��ران به ترتيب 
شامل فوالد مباركه، ملي مس، پتروشيمي خليج 
فارس، شس��تا، گلگهر، پاليش نف��ت اصفهان و 

سرمايه گذاري توسعه فلزات و معادن بوده اند. 
نمادهاي پرتراكنش در بورس شامل سايپا، ملي 
مس ايران، ايران خودرو، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو، دارويي بركت، سرمايه گذاري تأمين 

اجتماعي و فوالد مباركه بوده اند. 
  در فرابورس چه گذشت

معامله گران در فرابورس بي��ش از 1/1 ميليارد 
سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 137 هزار 
نوبت معامله و به ارزش 3 ه��زار و 375 ميليارد 

تومان داد و ستد كردند. 
نماده��اي آري��ا ساس��ول، هلدين��گ معدني 
خاورميان��ه، پتروش��يمي زاگ��رس، ذوب آهن، 
پتروش��يمي تندگوي��ان، صباتأمي��ن و ف��والد 
هرمزگان به ترتيب بيش��ترين اث��ر تقويتي در 

شاخص فرابورس را داشته اند. 
نماده��اي پرتراكن��ش در فراب��ورس ش��امل 
زغال سنگ پروده طبس، توسعه و عمران استان 
كرمان، پليمر آريا ساس��ول، برق پيوندگس��تر 
پارس، توس��عه مس��ير برق گي��الن، ذوب آهن 

اصفهان و نيروي برق دماوند بوده اند. 
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آغاز بهار در بازار سهام
 سهامداران بازار سرمايه بعد از پشت سر گذاشتن پاييز و زمستاني سخت چند روزي است كه شاهد نشانه هاي بهار 

در بازار سهام هستند، هر چند كه برخي اين رويداد را به انتخابات نسبت مي دهند

ملیحه مرادی
  گزارش  

    کوتاه

مديرعامل ش�ركت توانير گفت: بخش مهمي 
از ش�بكه ب�رق كش�ور در ط�ول س�ال هاي 
گذش�ته به دلي�ل ش�رايط جوي و ط�ول عمر 
باال، فرسوده ش�ده و نيازمند نوس�ازي است. 
محمدحسن متولي زاده در ششمين هفته پويش 
#هرهفته_الف_ب_ايران با حض��ور وزير نيرو با 

اشاره به نوسازي شبكه برق 560 روستاي كشور 
در قالب فاز اول طرح نوسازي و بهسازي شبكه برق 
10 هزار روستا تا پايان سال جاري افزود: اين طرح 
كاماًل روستا محور اس��ت و امروز شاهد همكاري 
خوب دولت و مجلس در قالب قانون بودجه 1400 
در طرح بهارستان )بهسازي شبكه برق روستا هاي 

ايران( هس��تيم. متولي زاده گف��ت: در قالب اين 
طرح شبكه برق 10 هزار روستا اصالح و نوسازي 
خواهد شد و اجراي اين طرح باعث تسريع در روند 
مهاجرت معكوس و بازگشت روستاييان از شهر ها 
مي ش��ود. به گفته مديرعامل توانير در اين طرح، 
150 هزار تير برق جابه جا و 200 هزار پايه جديد 

احداث خواهد ش��د. متولي زاده افزود: در فرصت 
كوتاه از ابتداي سال تاكنون، بهسازي شبكه برق 
560 روس��تا به اتمام رسيده اس��ت و با توجه به 
تصويب قانون بودجه 1400 و ظرفيت هاي قانوني 
آن، عش��اير خوب و غيور كش��ور نيز مي توانند از 

مولد هاي خورشيدي قابل حمل استفاده كنند. 

شبكه برق 10هزار روستا امسال نوسازي می شود

محمد مهدی صافی|  جوان

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

330090سرمايه گذاري خوارزمي
80-2810ايران ترانسفو

1371020بانك پاسارگاد
5860130سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

350-16270سيمان فارس وخوزستان
250-8090سيمان سپاهان 
750-24580صنعتي بهشهر

820-26800توسعه معادن روي ايران 
200-26410پااليش نفت تبريز

740-24150سيمان هگمتان 
410-13440سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
110-3840كارخانجات توليدي شهيدقندي

770-25000همكاران سيستم
330-10790توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

970-31530بورس كاالي ايران
9990300البرزدارو
90-3550بيمه البرز

370-12000گروه س توسعه صنعتي ايران
10850630معدني وصنعتي گلگهر

2650-94140داروپخش )هلدينگ 
170-5620سرمايه گذاري بوعلي 

310-10200سيمان شمال 
300-10010مخابرات ايران

500-16480گروه مپنا)سهاميعام(
3030120بانك كارآفرين 

270-9020زامياد
8780160صنايع پتروشيمي خليج فارس

230-7460شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
4540-146980معدني دماوند

490-16110افست 
1570-50940رينگ سازي مشهد

780-25520فرآورده هاي تزريقي ايران 
600-19640داروسازي جابرابن حيان 

1060-34480داروسازي روزدارو
140-4610سايپاآذين 

660-21430داروسازي زاگرس فارمدپارس
540-17740چرخشگر

40-1380شركت س استان زنجان
3650-118330توليدي مهرام 

40-1330شركت س استان خراسان شمالي
60-2160شركت س استان خراسان جنوبي
20-950س. سهام عدالت استان مازندران

30-1000س. سهام عدالت استان كرمان
140-4690حمل ونقل بين المللي خليج فارس

11830-382830خوراك دام پارس 
10-2410بانك پارسيان 
1650-53360پارس سويچ 

35810360پتروشيمي جم
33500460غلتكسازان سپاهان

640-21010پست بانك ايران
350-11640كاشي وسراميك حافظ 

40-1540توسعه وعمران اميد
820010بانك خاورميانه

21120440پرداخت الكترونيك سامان كيش
240-7780محورسازان ايران خودرو

210-7010تأمين سرمايه امين
70-2410بين المللي توسعه ساختمان

120-6390گروه صنعتي پاكشو
938010تأمين سرمايه لوتوس پارسيان

1310-42500تأمين ماسه ريخته گري 
14820140نفت سپاهان

5160-166870گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
790-25580صنعتي زرماكارون

620403510پتروشيمي غدير
150-5050گروه صنايع كاغذپارس

230-7720كمباين سازي ايران 
2570-157500نوردوقطعات فوالدي 
378801540گروه صنعتي سپاهان 

770-25020گروه صنعتي بارز
42030420پتروشيمي بوعلي سينا

140-4720تأمين سرمايه بانك ملت
1170-37840داروسازي ابوريحان 

1500-48700معدني امالح ايران 
4600230تأمين سرمايه امين

4630-149940كاشي پارس 
181501020آلومينيوم ايران 

4700-152260ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
410-13460فيبرايران 

78600320پليپروپيل نجم- جمپيلن
7570-244910سايراشخاص بورس انرژي

628101380پديده شيمي قرن
1380-44700قندهكمتان 

330-59140پتروشيمي نوري
7100330تأمين سرمايه نوين
70-2360ماشين سازي اراك 

210-7020بيمه ما
221070بانك صادرات ايران

1501010سرمايه گذاري سيمان تأمين
850-144600پتروشيمي پارس

190-6170پارس مينو
10530410سرمايه گذاري صدرتأمين

203010ايران خودرو
530-17460كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

380-12530توليدنيروي برق آبادان
960-31290دارويي رازك 

8590380گروه پتروشيمي س. ايرانيان
2650-85850معادن منگنزايران 

8080210سرمايه گذاري اعتبارايران
9440-148000قنداصفهان 

110-3560ايران تاير
730-24210شركت ارتباطات سيارايران

آگهی مزایده عمومی  400/1/م.ز
ش��ركت توليد نيروی برق تهران در نظر دارد ضايعات فلزی نيروگاه ری را از طريق مزايده عمومی 

به فروش برساند.
1- حدود 10تن شامل قطعات ضايعاتی كه شامل پره های ثابت و متحرك مرحله يك و سه توربين 

ميتسوبيشی-اسكرپ،رينگ سگمنت مرحله س��ه توربين ميتسوبيشی-اس��كرپ، پره متحرك رديف اول و دوم توربين GE-اسكرپ،پره 
متحرك توربين آسك-اسكرپ،ترانزيشن پيس هيتاچی-اسكرپ،پره ثابت و متحرك توربين فيات-اسكرپ، بسكت اوليه فيات،نازل مرحله 

يك GE-اسكرپ،بسكت ثانويه فيات-اسكرپ با جزييات درج شده سامانه ستاد ايران 
2-  حدود 123 تن كه شامل ترانزيشن ميتسوبيش��ی ، پره رديف 1، 2 و 3 متحرك آسك،ترانزيشن آسك و فيات ،نازل رديف يك و دو ،پره 
رديف يك تا سه ثابت آسك، پره رديف يك ثابت ميتسوبيشی،پره رديف يك و دوم GE،بسكت اوليه و ثانويه،اليتر،كفشك،شرود سگمنت،لوله 
فلكسيبل،پره كمپرسور،ديافراگم نازل ،پره ديافراگم اسك،روتور و پوسته های توربين،مطابق با جزييات درج شده سامانه ستاد ايران .                    
  مزايده گران می توانند جهت رويت ضايعات از تاريخ 1400/2/22 الی 1400/3/12 به محل نيروگاه ری به آدرس تهران، جاده قديم، باقرشهر 
، انتهای بلوار فلسطين از ساعت 8:00 تا 14:00 مراجعه نمايند و اسناد مزايده به شماره ستاد ايران 1000001468000001  را از سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir  دريافت نمايند. ضمان شركت در مزايده به ميزان 2.400.000.000 ريال است 

كه توسط پيشنهاد دهنده بصورت ضمانت نامه بانكی ارائه می شود. 
مهلت زمانی دريافت اسناد:از ساعت8:00 الی16:00 روزهای  چهارشنبه 1400/2/22 الی روز چهارشنبه  مورخ 1400/2/29

مهلت زمانی و محل ارائه پيشنهاد: اسناد از ساعت 8:00 الی 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/2/30 الی روز سه شنبه مورخ 1400/3/18 
در سامانه تداركات الكترونيكی دولت بارگذاری گردد.

زمان بازگشايی پاكت¬ها: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1400/3/19
تاريخ اعتبار پيشنهاد: روز  شنبه 1400/6/20

محل و آدرس برگزاری مزايده: تهران خيابان س��تارخان، بعد از پل يادگار امام، نيروگاه طرش��ت )برق آلس��توم(، شركت توليد نيروی برق 
تهران.
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اتحادي�ه واردكنن�دگان نهاده ه�اي دام و 
طي�ور اي�ران اع�الم ك�رد: دس�تگاه هاي 
 دولت�ي ب�ا اس�تفاده از ش�رايط تحري�م 
و ب�ا توجي�ه تأمين ذخاي�ر اس�تراتژيك، 
كرده ان�د.  گس�ترده اي  واردات 
به گ��زارش ف��ارس، اتحادي��ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران در نامه اي به رئيس 
اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد:د س��تگاه هاي 
دولتي با استفاده از ش��رايط تحريم و با توجيه 
تأمين ذخاير اس��تراتژيك، مبادرت به واردات 
وس��يع كاالي اساس��ي كرده اند و همين امر 
موجب شده تا سهم دولتي ها از تأمين كاالهاي 

اساسي به 50 درصد برسد.
 در نامه واردكنندگان به رئيس اتاق بازرگاني 
تهران عنوان شد: طي يك سال گذشته حجم 
واردات كاالي اساس��ي توس��ط شركت هاي 
دولتي حدود 50 درصد افزايش يافته اس��ت 
و هم اكنون حدود نيمي از كاالهاي اساس��ي 
كشور از سوی دولت به كشور وارد مي شود كه 
اين روند با رويه هاي اعمالي دستگاه هاي دولتي 

رو به افزايش است.
 بر طبق تبصره 3 بند »ب« ماده 3 قانون اصل 
44، دولت موظف اس��ت صرفاً درحد مقابله با 
بحران نس��بت به تأمين كاالي اساس��ي براي 

مدت معين تمهيدات الزم را بينديشد. 
تأكي��دات مس��ئوالن عال��ي رتبه كش��ور و 
صاحبنظران طي س��ال هاي گذش��ته نيز بر 
جلوگيري از دولتي ش��دن اقتصاد )به ويژه در 

بخش خدمات( بوده است.
 دستگاه هاي دولتي با استفاده از شرايط تحريم 
و با توجيه تأمين ذخاير استراتژيك، مبادرت 

به واردات وسيع كاالي اساس��ي كرده اند كه 
اين حج��م واردات بس��يار بيش��تر از مقادير 
تعريف شده براي ذخاير استراتژيك مي باشد 
و عجيب تر آنكه دولت محت��رم، تأمين ذخاير 
را صرفاً از طريق واردات ش��ركت هاي دولتي 
مباشرتاً مي داند و تمايلي به خريد محموالت 
وارداتي بخش خصوصي در گمركات به صورت 

ريالي ندارند. 
در ادامه آمده است: اين در حالي است كه طي 
يك سال و نيم گذشته تمامي محموالت بخش 
خصوصي پس از ورود به گمرك، الزاماً بايد از 
طريق سيستم بازارگاه و با قيمت هاي مصوب 
به مشتريان تعيين شده از سوی  وزارت جهاد 
كشاورزي عرضه ش��ود و بدين ترتيب اساساً 
ذخاير اس��تراتژيك با تعاريف گذشته، تغيير 

كرده است. 
بديهي اس��ت كه اين حجم واردات از س��وی 
ش��ركت هاي دولتي با امتيازات ويژه توس��ط 
وزارتخانه هاي مربوطه صورت مي گيرد و اين 
امتيازات حتي تا بارگيري كاميون ها در بنادر 
براي شركت هاي دولتي ادامه مي يابد كه اين 
امر ني��ز مخالف صريح م��اده 52 همان قانون 

مي باشد. 
در ادامه تأكيد شده است كه تصدي گري دولت 
در واردات كاال، نه تنها به منافع بخش خصوصي 
آسيب وارد مي سازد، بلكه با هزينه هاي سر بار 
بيش��تر و ناكارآمدي مديريتي همراه اس��ت. 
در پايان درخواست ش��ده تا به فوريت دستور 
اقدامات الزم در خصوص الزام دولت به تغيير 
رويه هاي جاري و حفظ منافع مش��روع بخش 

خصوصي را صادر فرمايند.

 سهم دولتي ها از واردات كاالهاي اساسي 
به 50 درصد افزایش یافت

 توافق براي ترانزیت و ترخيص 
مرغ هاي وارداتي

ه�زار و 390 ت�ن مرغ�ي ك�ه دول�ت ب�راي تنظي�م ب�ازار ايران 
در فروردي�ن م�اه ب�ا ارز دولت�ي وارد كرده ب�ود، ب�ه دليل عدم 
صدور مج�وز ترخيص از س�وي س�ازمان دامپزش�كي به معضل 
جديد دولت تبديل ش�ده اس�ت، به ط�وري كه ب�راي جلوگيري 
از فس�اد، گم�رك و وزارت جه�اد م�دام ب�ه دنب�ال نامه نگاري 
هس�تند ت�ا چ�اره اي ب�راي روش ترانزيت مج�دد پي�دا كنند. 
بعد از مشكالتي كه اخيراً در رابطه با ترانزيت مرغ هاي وارداتي پيش آمد 
و نبود مصوبه اي در مورد جريان ترانزيت اين محصول، گمرك و وزارت 
صمت توافق كردن��د در رابطه با ترانزيت مرغ هاي وارداتي، براس��اس 
ش��رايط مربوط به ترانزيت محموله هاي گوش��ت قرمز اقدام كنند. به 
گزارش ايسنا، طي مصوبه 26 اسفند سال گذشته هيئت وزيران، مقرر 
شد 50 هزار تن گوشت مرغ با اس��تفاده از ارز ترجيحي 4 هزار و 200 
توماني از سوی شركت پشتيباني امور دام وارد كشور شود. اين واردات 
به دليل شرايط بازار مرغ و كمبود و نوسان قيمتي كه در آن ايجاد شده 
بود، مصوب شد تا بتواند س��همي در تعديل بازار داشته باشد، اما آنچه 
اتفاق افتاد اين بود كه در مرحله اول در فروردين ماه هزار و 390 تن مرغ 
به گمرك رسيد و با وجود اينكه مجوز ترخيص صددرصدي آن بدون 
كد رهگيري را هم حتي صادر ش��ده بود، به دليل مشكالتي كه وجود 
داشت سازمان دامپزشكي مجوز ترخيص نداد، اما مسئله اينجا بود كه 
شرايط س��ردخانه اي براي نگهداري اين محموله تا زمان صدور مجوز 
دامپزش��كي براي ترخيص مهيا نبود و طبق اعالم مسئوالن مربوطه، 
پيش از آن هماهنگي در ترانزيت اين محصول به سردخانه هاي تحت 

كليد گمرك از سوي وزارت جهاد صورت نگرفته بود. 
  نبود مصوبه اي براي ترانزيت مرغ وارداتي 

به دنبال اين جريان، اخيراً گمرك ايران طي مكاتبه اي با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت)صمت( پيش��نهاد ك��رده براي رفع مش��كل ترانزيت 
مرغ هاي وارداتي و با توجه به نبود مصوب��ه اي در اين مورد، فعاًل مصوبه 
مربوط به ترانزيت محموله هاي گوشت قرمز كه در سال 1398 مصوب 
شده بود، اقدام ش��ود تا در مورد اين مس��ئله نيز تصميم قطعي گرفته 
شود. بر اين اس��اس ارونقي، معاون فني گمرك ايران به قبادي، معاون 
بازرگاني داخلي وزارت صمت اعالم كرده كه مصوبه هيئت وزيران درباره 
واردات 50 هزار گوش��ت مرغ به قيد فوريت به گم��ركات اجرايي ابالغ 
ش��د كه اولين محموله مرغ وارداتي نيز در گمرك تهران تخليه شده و 
گمرك محل به دليل فس��ادپذيري و عدم امكان نگهداري اين كاال در 
گمرك به دليل نبود سردخانه حائز ش��رايط مطابق با مصوبه مربوط به 
رفع مشكالت ترانزيت محموله هاي گوش��ت قرمز اقدام كرده است؛ به 
طوري كه محصول به صورت حمل يكسره به سردخانه هاي معرفي شده 
از سوی  وزارت جهاد كش��اورزي ترانزيت شود تا پس از مجوزهاي اخذ 
شده قانوني و كد رهگيري بانك نسبت به ترخيص قطعي آن اقدام شود. 
براين اس��اس، گمرك از وزارت صمت خواسته تا مفاد مصوبه مربوط به 
گوشت قرمز، قابل تعميم و تسري به محموله هاي گوشت مرغ نيز باشد تا 
براي محموله هاي بعدي در اين مورد اقدام شود. در ادامه قبادي، در پاسخ 
به گمرك موافقت خود را اعالم و تأكيد كرده كه اين معاونت با تعميم و 
تسري مصوبه رفع ترانزيت گوشت هاي قرمز به محموله هاي مرغ به دليل 
جلوگيري از فساد و افت كيفيت و همچنين تسريع در فرآيند تعميم و 

توزيع موافق است. 
  ش�رايط ترانزيت گوش�ت قرمز كه فعاًل براي م�رغ هم اجرا 

مي شود
جريان ترانزيت گوشت قرمز به توافق و مصوبه اي در جلسه ستاد تنظيم 
بازار در خرداد س��ال 1398 برمي گ��ردد كه براي س��اماندهي واردات 
گوشت هاي قرمز به گمرك تا ترخيص آن پنج مورد مصوب شده بود و در 
دستور كار گمرك قرار داشت. براساس اين مصوبه كه فعاًل قابل تعميم 
به گوشت مرغ نيز است بايد فهرست س��ردخانه هاي مورد تأييد وزارت 
جهاد كشاورزي با اعالم سازمان دامپزشكي با عنوان »سردخانه مرجع 
تحت كليد گمرك« براي تس��هيل واردات و حمل يكسره مالك اقدام 
گمرك قرار گيرد. همچنين سردخانه هاي مورد تأييد مكلف به همكاري 
با گمرك و ايجاد دسترس��ي هاي الزم براي انجام كنترل و نظارت هاي 

مربوطه خواهند بود. 
از سويي مقرر شد گمركات مرزي با حمل يكسره محموله هاي گوشت 
به مقصد گمركات مقصد با رعايت مقررات ترانزيت اقدام كنند. در بند 
ديگري مصوب شد، گمرك مقصد مكلف است نسبت به تسهيل حمل 
يكسره از گمرك به مقصد سردخانه هاي تحت كليد به همراه مأمور بدرقه 
اقدام كند كه در اين مورد تأكيد شد گمرك مقصد در راستاي تضمين 
حقوق و عوارض قانوني دولت از گمرك مقصد به محل سردخانه مجاز 
است به جاي تضامين مالي از تعهد محضري اس��تفاده كند. طبق اين 
مصوبه، سردخانه ها مكلف هس��تند جهت خروج محموله هاي گوشت 
ترانزيت تأييديه پرداخت حقوق و عوارض گمركي از س��وي گمرك را 

دريافت و فك پلمب و اجازه خروج با حضور نماينده گمرك باشد.

تهراني ها منتظر نوبت بندي آب باشند
ب�ا توجه ب�ه كاه�ش 50 درص�دي بارندگي ها در كش�ور نس�بت به 
س�ال گذش�ته وضعيت تأمي�ن آب ته�ران در مرحله هش�دار قرار 
گرفته ت�ا جايي كه طب�ق اع�الم مديرعامل ش�ركت آب و فاضالب 
اس�تان ته�ران اگ�ر وضعي�ت مص�رف ب�ه ش�كل كنون�ي ت�داوم 
ياب�د، تأمي�ن آب ته�ران ب�ا مش�كل ج�دي مواج�ه مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، از ابتداي امسال تاكنون 104 ميليون مترمكعب آب در 
تهران مصرف شده است. سرانه توليد در ش��هر تهران حدود 300 ليتر و 
سرانه مصرف 240ليتر است و مابه التفاوت سرانه مصرف و توليد در رقم آب 
به حساب نيامده محاسبه مي شود. در شهر تهران هر فرد به طور متوسط 
240 ليتر آب در ش��بانه روز مصرف مي كند كه اين رقم 20 تا 25 درصد 

بيش تر از حد استاندارد است. 
در اين راستا محمدرضا بختياري، مدير عامل شركت آب و فاضالب استان 
تهران با اش��اره به افزايش 45 درصدي مصرف آب در بازه زماني ابتداي 

شيوع ويروس كرونا گفت: همه ساله مصرف آب در زمستان حدود 2
ميليون و 600 مترمكعب مي رسيد، اما امسال در هيچ روزي مصرف  آب 

تهران كم تر از 3 ميليون مترمكعب نبوده است. 
به گفته وي، در ح��ال حاضر 60 درصد مردم ته��ران زير الگوي مصرف، 
20درصد برابر با الگوي مصرف و 20درصد باالي الگوي مصرف آب مصرف 
مي كنند. چنان چه در آمارها مشاهده مي شود، متوسط بيشينه دماي هوا 
هفته منتهي به 10 ارديبهشت ماه 29/9 درجه بوده كه اين رقم نسبت به 
مشابه سال قبل هفت درجه افزايش داشته است. تا تاريخ 12 ارديبهشت  
1400حجم ذخيره سدهاي اس��تان تهران 794 ميليون مترمكعب بوده 
كه اين رقم در سال گذشته 932 ميليون مترمكعب بوده است. هم اكنون 
حجم سد الر 114 ميليون مترمكعب، سد لتيان 56 ميليون مترمكعب، 
سد ماملو 125 ميليون مترمكعب، سد طالقان 322 ميليون مترمكعب و 

سد اميركبير 177 ميليون مترمكعب است. 


