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 انتقاد رئيس سازمان امور عشاير 

از شرکت پشتيباني امور دام
رئي�س س�ازمان ام�ور عش�اير از تأخي�ر ش�ركت پش�تيباني 
ام�ور دام در خري�د حمايتي دام عش�اير به ش�دت انتق�اد كرد. 
به گزارش سازمان امور عشاير، ش��اهپور عالئي مقدم با انتقاد از تأخير 
شركت پشتيباني امور دام در خريد تضميني دام عشاير گفت: تاكنون 
تنها ۱۳ هزار رأس دام توس��ط ش��ركت پش��تيباني امور دام از عشاير 

خريداري شده است كه اين عدد به هيچ وجه قابل قبول نيست. 
وي افزود: در ۱۸ ارديبهش��ت ماه س��ال جاري خري��د حمايتي دام 
عشاير توسط شوراي قيمت گذاري تصويب شد، اما متأسفانه شركت 
پشتيباني امور دام در اين زمينه بسيار كند و ضعيف عمل كرده است. 
عالئي مقدم گفت: در ابتدا شركت پشتيباني امور دام دستورالعمل ۲۴ 
صفحه اي در خصوص خريد حمايتي دام عش��اير تدوين كرده بود كه 
با پيگيري هاي اينجانب از طريق مقام عالي وزارت اين دس��تورالعمل 
اصالح ش��د و به يك صفحه تعديل پيدا كرد. وي اف��زود: با وضعيت 
فعلي و اقدام بسيار كند شركت پش��تيباني امور دام به عنوان مباشر 
خريد دام عشاير، عماًل هيچ اتفاق مؤثري در راستاي تعديل و مديريت 
خشكسالي اتفاق نمي افتد. رئيس سازمان امور عشاير ايران ادامه داد: 
بر اساس آمار هاي گزارش ش��ده، از زمان ابالغ دس��تورالعمل خريد 
تضميني دام تاكنون تنها ۱۳ هزار رأس دام از عشاير در سراسر كشور 
توسط پشتيباني امور دام استان ها خريد تضميني شده است كه اين 

عدد به  هيچ وجه قابل پذيرش نيست. 
...........................................................................................................

سامانه امالك همچنان هشدار می دهد!
در حالي وزير راه و شهرس�ازي اع�ام كرد اگر خانواره�ا تا پايان 
ش�هريورماه اطاع�ات س�كونتي خ�ود را ثبت نكنند مش�مول 
ماليات خانه ه�اي خالي مي ش�وند كه قب�ًا هم بارها مس�ئوالن 
وزارتخان�ه ب�ر اي�ن موض�وع تأكيد داش�تند ام�ا تاكن�ون فقط 
۳ ميلي�ون نف�ر در س�امانه ام�اك و اس�كان ثبت ن�ام كرده اند. 
به گزارش ايس��نا، مردادماه ۱۳۹۹ س��امانه امالك و اسكان به منظور 
شناسايي وضعيت واحدهاي مسكوني كشور به مرحله اجرا رسيد. سال 
گذشته وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد كه ۱/۳ميليون خانه خالي را 
شناسايي و براي اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي معرفي كرده است. 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي هم گفته كه سازمان امور مالياتي 
از مردادماه نسبت به اخذ ماليات از اين واحدها اقدام خواهد كرد، البته 
معرفي اين تعداد واحد خالي از بهمن ماه سال گذشته رسانه اي شد اما 

هنوز براي اعمال ماليات اقدامي صورت نگرفته است. 
وزارت راه و شهرس��ازي از طريق تقاطع اطالعاتي در سامانه امالك و 
اسكان بنا داشت واحدهاي خالي از سكنه را شناسايي كند كه ظاهراً به 
طور تمام و كمال به هدف خود نرسيد. نهايتاً از ۱۹ فروردين ماه ۱۴۰۰ 
به خانوارها اعم از مالك و مس��تأجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به 
ثبت اطالعات سكونتي خود اقدام كنند و قانون، تنبيهاتي براي كساني 

كه اين كار را انجام ندهند در نظر گرفته است. 
اما تاكنون خانواده ها استقبال چنداني از سامانه امالك و اسكان صورت 
نداده اند و به همين دليل مهلت ثبت نام تا پايان شهريورماه تمديد شد. اين 
در حالي اس��ت كه وزارتخانه بارها اعالم كرده داشتن دهها و صدها واحد 
مسكوني در صورت سكونت خانوارها در آن ايرادي ندارد و مشمول ماليات 
خانه هاي خالي نخواهد شد، از اين رو وزير راه و شهرسازي اعالم كرده كه 
اگر خانوارها در سامانه امالك و اسكان ثبت نام نكنند از آنها ماليات اخذ 
خواهد ش��د. اين موضوع را قباًل هم وزارتخانه اعالم ك��رده بود اما به نظر 
مي رسد در شناسايي واحدهاي خالي از س��كنه ابزار و مكانيسم خاصي 
به ج��ز خوداظهاري وجود ندارد. طبق سرش��ماري س��ال ۱۳۹۵ حدود 
۲/6ميليون مس��كن در ايران خالي مانده است كه دولت و مجلس تالش 
دارند اين تعداد را به بازار مصرف بياورند اما نبود زيرساخت هاي الزم باعث 
شده است تاكنون به اين هدف نرس��ند. طبق آماري كه اخيراً وزير راه و 
شهرس��ازي ارائه كرد تاكنون ۳ ميليون خانوار در سامانه جامع امالك و 
اسكان ثبت نام كرده اند و اين در حالي است كه برآوردها از وجود ۲۸ ميليون 
واحد مسكوني در كشور حكايت دارد. اسالمي از مردم تقاضا كرده حتماً 
نسبت به درج اطالعات سكونتي خود اقدام كنند و از رسانه ها خواسته است 

خانوارها را نسبت به اين موضوع تشويق و ترغيب كنند.
...........................................................................................................

کشتي آراي: مشتري در بازار طال نيست
همزم�ان ب�ا كاه�ش قيم�ت ارز، قيم�ت ط�ا و س�كه ني�ز 
در ب�ازار نزول�ي ش�ده ت�ا جاي�ي ك�ه ط�ي ۱۰روز گذش�ته 
اس�ت.  ش�ده  ارزان  توم�ان  ۲۵۰ ه�زار  س�كه  قيم�ت 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با تسنيم درباره وضعيت بازار طال و سكه 
در روزهاي اخير، اظهار داشت: درحالي كه قيمت اونس جهاني پنج دالر 
افزايش داشته ولي روند كاهشي قيمت ارز در بازار داخلي موجب كاهش 
قيمت طال و سكه شده است. هم اكنون بازار با ركود شديدي مواجه شده 
و داد و ستدها متوقف است، علت اين امر هم تصوري است كه در بين مردم 
و بازاري ها براي كاهش بيشتر قيمت ارز در روزهاي آتي وجود دارد. وي 
ضمن اشاره به اينكه تقاضا براي خريد طال و سكه به شدت كاهش يافته 
است، تصريح كرد: حباب س��كه به زير ۲۰۰ هزار تومان كاهش يافته و به 
۱۹۰ هزار تومان رسيده است، در حالي كه در هفته قبل حباب سكه باالي 
۳۰۰ هزار تومان بود. كشتي آراي تأكيد كرد: قيمت ارز تحت تأثير مذاكرات 
و آزادس��ازي منابع مالي، ش��يب ماليم نزولي پيدا كرده و چون انتظار بر 
كاهش قيمت ارز است، خريد و سرمايه گذاري روي ارز و سكه كاهشي بوده 
است. وي با بيان اينكه قيمت ها در ۱۰روز اخير نزولي بوده و سكه ۲۵۰ هزار 
تومان كم شده است، افزود: در بازار داخلي قيمت طالي ۱۸عيار هر گرم 
يك ميليون و ۵۰ هزار تومان، قيمت دالر ۲۴ ه��زار و 6۰۰ تومان، قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۰ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است. در 
بازار سبزه ميدان قيمت نيم سكه بهار آزادي ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 

و ۲۵۰ هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد. 
...........................................................................................................

خبر بارندگي شديد در کشور واقعيت ندارد
سازمان هواشناسي اعام كرد:  اطاعيه اي با عنوان »نقشه بارندگي 
در طول ۷۲ساعت آينده و ايران پرباران ترين كشور آسيا و اروپا در 
۱۶روز آينده« توسط سازمان هواشناسي كشور تكذيب مي شود. 
به گزارش خبرگ��زاري صدا و س��يما، بر اس��اس اطالعيه س��ازمان 
هواشناس��ي كش��ور، هرگونه تغييرات جوي تنه��ا از طريق تارنماي 
سازمان هواشناسي به نش��اني IRIMO. IR و پيامك هاي ارسالي 
از ش��ماره هاي معتبر س��ازمان هواشناس��ي كش��ور، رس��انه ملي و 
خبرگزاري هاي معتبر اعالم خواهد شد. سازمان هواشناسي از مردم 

خواست به شايعات توجه نكنند.

 عقب نشيني 8هزار و 326 واحدي
شاخص بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�ات 
دي�روز ب�ا كاه�ش 8ه�زار و ۳۲۶ واح�دی روب�ه رو ش�د. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران ديروز در يك روند ريزشي به 
سر برد، به گونه اي كه شاخص كل در پايان معامالت با كاهش ۸هزار و 

۳۲6 واحد به رقم يك ميليون و ۳۰۲هزار و ۹۱۴ واحد رسيد. 
ارزش بازار در بورس تهران نيز به ۵ ميليون و ۳۰6 ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران بيش از ۸ ميليارد س��هام در قال��ب 7۱۲ فقره معامله و به 
ارزش 6هزار و ۲۵6 ميليارد تومان داد و ستد كردند. روز يك شنبه همه 
ش��اخص هاي بورس قرمز بودند، به گونه اي كه شاخص كل و شاخص 
قيمت با معيار وزني ارزشي ۰/6۴درصد افت كردند و اين دو شاخص با 
معيار هموزن ۰/۵6درصد كاهش يافتند. در فرابورس ايران نيز شاخص 

كل با عقب نشيني ۱۴۲ واحدي به رقم ۱۸هزار و ۸۴۵ واحد رسيد. 
...........................................................................................................

 رشد 8 ميليون توماني 
قيمت برخي خودروها در بازار آزاد 

ب�ا وج�ود تعطيل�ي بنگاه ه�اي معامل�ه خ�ودرو در ش�رايط 
كروناي�ي، قيمت ه�ا در ب�ازار همچن�ان رون�دي صع�ودي 
دارد و اي�ن افزاي�ش قيم�ت در م�ورد برخ�ي خودروه�ا 
نس�بت به هفت�ه گذش�ته ت�ا 8 ميلي�ون توم�ان نيز مي رس�د. 
به گزارش فارس، با وجود ثبات نس��بي نرخ ارز، بازار خودرو اين روزها 
همچنان شاهد نوساناتي است، به طوري كه در برخي خودروها رشد 

قيمت 7 تا ۸ ميليون توماني را نيز شاهد هستيم. 
در بازار هر دس��تگاه س��مند LX مدل ۱۴۰۰ با رشد ۳ ميليون توماني 
نس��بت به روزهاي آغازين هفته پيش، معادل ۲۱۳ ميليون تومان، پژو 
۴۰۵ مدل جي ال ايكس با رشد ۲ ميليون توماني معادل ۲۰7 ميليون 
تومان و پژو ۲۰6 تيپ ۵ س��اده با رشد قيمت ۵ ميليون توماني، معادل 
۲67 ميليون تومان معامله مي شود. همچنين پژو ۲۰6 صندوقدار با رشد 
قيمت ۴ ميليون توماني قيمت نسبت به هفته پيش با قيمت ۲77 ميليون 
تومان و پژو ۲۰7 اتوماتيك بدون تغيير با قيمت ۳۹۲ ميليون تومان به 
مشتريان عرضه مي شود. همچنين هر دستگاه پژو ۲۰7 دنده اي رينگ 
فوالدي با افت قيمت ۳ ميليون توماني به قيمت ۲۹۳ ميليون تومان خريد 
و فروش مي شود. در عين حال هر دستگاه س��ايپا ۱۱۱ در بازار با رشد 
۴ ميليون توماني به قيمت ۱۳۸ ميليون تومان عرضه مي شود. سايپا ۱۳۱ 
نيز با رشد يك ميليون توماني به ۱۲۵ ميليون تومان و قيمت سايپا ۱۳۲ 

نيز با رشد ۲ ميليون توماني به ۱۲۱ ميليون تومان رسيده است. 
...........................................................................................................

حمل و نقل هوايي گرفتار رانت 
كارشناسان اقتصادي با بيان اينكه حمل ونقل هوايي گرفتار رانت 
شده است، معتقدند با وجود تعدد ايرالين ها در كشور، شركت هاي 
هواپيماي�ي ناكارآمد هس�تند. در زمان حاض�ر ضروري ترين كار 
ادغام اين شركت هاي كوچك و تأسيس شركت هاي بزرگ است، 
چون در نهايت كش�ور چه�ار يا پنج ش�ركت ب�زرگ هواپيمايي 
داشته باشيم بهتر اس�ت از اينكه ۲۰ش�ركت كوچك و ناكارآمد. 
به گزارش تسنيم، خش��ايار نادي با اش��اره به اينكه رانت بازي يكي از 
مهم ترين معضالت حوزه حمل و نقل هوايي ايران اس��ت، اظهار كرد: 
تعداد شركت هاي هواپيمايي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر خيلي 
زياد است، به عنوان مثال در كش��ورهاي اروپايي با وجود حجم باالي 
سفرهاي داخلي و بين المللي نهايتاً پنج يا شش شركت هواپيمايي دارند 
ولي در كشور ما حدود ۲۰ ش��ركت هوايي فعاليت مي كنند كه اغلب 
ناكارآمد هس��تند. وي با بيان اينكه افزايش ايرالين ها در دولت حسن 
روحاني شروع ش��د، تصريح كرد: اين كار اشتباه بود به خصوص اينكه 
اين شركت ها از حداقل شرايط اس��تاندارد براي تأسيس يك شركت 
هواپيمايي مانند سرمايه اوليه و ناوگان جوان و به روز بي بهره بوده اند. 

وي با يادآوري اينكه سرمايه اوليه براي تأسيس يك شركت هواپيمايي 
۳۵۰ ميليارد تومان است، اضافه كرد: اين رقم براي برخي كارها بودجه 
خوبي است، معيار اس��تانداردهاي كش��ور براي تأسيس يك شركت 
هواپيمايي كافي نيست. همچنين اين شركت ها بايد از هواپيماهاي نو يا 
در حد نو، زير پنج سال ساخت و متنوع استفاده كنند در حالي كه اغلب 

هواپيماهايشان اجاره اي، بي كيفيت، از رده خارج و تكراري است. 
كارشناس اقتصاد تصريح كرد: در زمان حاضر ضروري ترين كار ادغام 
اين شركت هاي كوچك و تأسيس ش��ركت هاي بزرگ است چون در 
نهايت كشور دارای چهار يا پنج ش��ركت بزرگ هواپيمايي باشد، بهتر 

است از اينكه ۲۰شركت كوچك و ناكارآمد داشته باشيم. 
نادي با تأكيد بر بازنگري ساختاري در بخش حمل و نقل هوايي يادآور شد: 
ساختار شركت هاي هوايي نيز بايد بازبيني شود، يعني ساختار سازماني، 
قوانين، مقررات، مأموريت و چشم انداز شركت هاي هوايي به شدت نيازمند 
به روز شدن است، به ويژه در حوضه مقررات زدايي و قدرت انعطاف پذيري 
با شرايط روز. بي ترديد غالب شركت هاي هوايي از چابكي الزم برخوردار 
نيستند. بايد سند همكاري هاي حرفه اي و تخصصي تدوين شود. وي افزود: 
به نظر مي رس��د صنعت هوايي از يكپارچگي الزم برخوردار نيست. همه 
افراد حقيقي و حقوقي و ذي نفوذ و مؤثر در اين صنعت بايد نقش خود را به 
عنوان پازل تكميل كننده اين فعاليت ايفا كنند. وي بيان كرد: بايد س��ند 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت نيازهاي صنعت )شامل تعداد هواپيما، 
صندلي، نوع هواپيما، تعداد و تنوع نيروي انساني مورد نياز( تدوين گردد. 
عرضه صندلي، تنوع هواپيما، تعداد هواپيما و همچنين نيروي انساني مورد 
نياز، مبنايي كامالً كارشناسي دارد كه در صورت عدم توجه جدي و حرفه اي 

به آنها، هزينه هاي صنعت به طور قابل توجهي افزايش خواهد يافت. 
...........................................................................................................

بانك مرکزي: نرخ بيكاري 9/6 درصد شد
گزارش جديد بانك مركزي از وضعيت بيكاري در كش�ور نش�ان 
مي دهد ك�ه در س�ال 99 ن�رخ بي�كاري 9/۶درصد ش�ده و نرخ 
بيكاري جوانان ۱8 تا ۳۵ س�اله مع�ادل ۱۶/۷درصد بوده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، بررسي نماگرهاي اقتصادي سه ماهه چهارم سال ۹۹ كه از 
سوي بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد، نرخ بيكاري در سال گذشته به 
۹/6درصد رسيده است.  بانك مركزي در گزارش شاخص هاي عمده اقتصادي 
سال ۹۹ به نرخ بيكاري و جمعيت پرداخته كه بر مبناي آن، جمعيت كشور در 
سال گذشته معادل ۸۴ ميليون نفر اعالم شده است كه از اين رقم، 6۳/۴ميليون 
نفر در شهرها و ۲۰/6ميليون نفر در روستاها ساكن هستند. رشد جمعيت در 
سال گذش��ته ۱/۲درصد و تراكم جمعيت ۵۱ نفر در هر كيلومتر مربع بوده 
است. جمعيت فعال كشور در سال ۹۹ معادل ۲۵/7ميليون نفر و نرخ بيكاري 
۹/6 درصد اعالم شده است. در اين ميان نرخ بيكاري شهري ۱۰/۴درصد، نرخ 
بيكاري روستايي 7/۲درصد، نرخ بيكاري در زنان ۱۵/6درصد، نرخ بيكاري 
در مردان ۸/۴درصد، نرخ بيكاري در جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱6/7 درصد و نرخ 

بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۱۳/7درصد بوده است.

دولت تدبي�ر در روزهاي پايان�ي حضورش 
قوت اليموت م�ردم را نيز رس�مًا گران كرد. 
بع�د از مش�كات مربوط ب�ه كمب�ود آب و 
ب�رق و افزايش نوبت�ي قيمت ان�واع كاالها، 
نان نيز از قافله عقب نمان�د و دولت آخرين 
وظيف�ه اش را در گ�ران كردن س�بد هزينه 
خانوار به ايستگاه پاياني رساند. روز گذشته 
اس�تانداري قيمت مصوب نان را در پايتخت 
اعام كرد، هر چن�د كه اي�ن قيمت ها براي 
مردم و نانوايان تازگي نداشت، چراكه در نبود 
نظارت ماه هاست نان فراتر از قيمت مصوب 
فروخته مي شود و هيچ كس پاسخگو نيست. 
از س��ال ۹6 تاكنون، دولت براي جبران ضعف 
مديريتش در اداره اقتصاد كشور، به جاي كاهش 
نرخ تورم، ساالنه بار اقتصاد را سنگين تر از سال 
قبل به دوش خانواده ها انداخت. در س��ال هاي 
پس از پيروزي انقالب اسالمي، در هيچ دوره اي 
در زمان جابه جايي رؤس��اي جمهور و دولت ها 
سابقه نداشته كه قيمت كاالها و خدمات براي 
افزايش قيمت با هم رقاب��ت كنند و طوماري از 
رشد قيمت ها در زمان تغيير رئيس جمهور ثبت 
شود، اما دولت تدبير بعداز ثبت ركودهاي مختلف 
در اقتصاد ايران، ركورد افزايش قيمت كاالها را در 
۳۰ روز پاياني دولتش ثبت كرد ودر اين ركوردها؛ 

آب ، برق و نان را در صدر قرار داد. 
   خلق روز مبادا

حركت پر س��رعت قطار گراني ها در هفته هاي 
اخير در حالي است كه دولت مدعي است ذخاير 
بي نظيري از اسكناس ارز و طال براي دولت آينده 
به جاي گذاشته تا در روز مبادا دولت آينده براي 
تأمين دارو با مش��كل مواجه نشود، آنطور كه از 
اظهارات دولتمردان استنباط مي شود، ظاهراً در 
اين روزها دولت تدبير فقط به فكر خلق روز مبادا 

براي دولت آقاي رئيسي است و بس. 
   افزايش رسمي قيمت نان سنتي 

از سال ۸۹ كه قانون هدفمندي يارانه ها اجرا و 
قيمت نان به يكباره صد درصد گران شد، تاكنون 
تغيير قيمت ها به استانداري ها واگذار شده و در 
تهران نيز پاسكاري مس��ئوالن و نبود تصميم 

واحد و قطعي براي افزايش قيمت نان دولتي و 
آزاد پز موجب شده قيمت ها چند نرخي شود. 

به عنوان مثال يك نانوايي لواش ممكن است نان را 
به همان قيمت مصوب گذشته يعني ۳۰۰تومان 
عرضه كند و واحد ديگري نان لواش را به ۴۰۰ و 
واحد س��وم ۴۵۰ تومان عرضه كند. در مورد نان 
بربري و س��اير نان ها هم همي��ن وضعيت حاكم 
است، مثاًل ممكن اس��ت يك واحد نان بربري را 
به قيمت هزار توم��ان عرضه كند و واحد ديگري 

۲ هزار تومان يا ۲ ه��زار و ۵۰۰ تومان عرضه كند. 
شرايط طوري است كه اكثر نانوايي ها به صورت 
غيررسمي افزايش قيمت نان را اعمال مي كنند 
و هر نانوايي براس��اس آنالي��ز هزينه هاي خود، 
قيمتي را براي نان تعيين كرده اس��ت. تغييرات 
رس��مي قيمت نان در س��ال هاي ۹۱، ۹۳ و آبان 
۹۸ رخ داد و بعد از آن در ارديبهش��ت امسال به 
صورت ناهماهنگ و غير رسمي قيمت ها بين ۳۰ 
تا ۵۰ درصد افزايش يافت. البته در اين س��ال ها 

عدم افزايش رس��مي قيمت نان از سوي دولت با 
واكنش هاي غيررس��مي برخ��ي نانوايان مواجه 
شده و اتفاقاتي نظير كاهش نامحسوس وزن چانه 
نان، افزايش قيمت در قالب نان هاي حاوي كنجد 
و سبزي خشك ، در عمل به عنوان راهكار دور زدن 
قيمت ها موردتوجه قرار  گرفته است و منجر به بروز 

پديده چند قيمتي در نانوايي ها شده  است. 
ماه گذش��ته اتحاديه نانوايان س��نتي به بهانه 
گراني ۳۰۰ درصدي كرايه از س��وي ش��ركت 
حمل و نقل آرد افزايش صددرصدي قيمت نان 
را پيگيري مي كردند و به رغم اينكه قيمت نان را 
در ارديبهشت ماه تا ۵۰ درصد گران كرده بودند، 
همچنان به دنبال گراني قيمت هاي مجدد بودند 
تا از قافل��ه افزايش قيمت ه��ا در ۴۰ روز پاياني 

دولت روحاني عقب نمانند. 
در ادامه اين رايزني ها سرانجام ديروز استانداري 
تهران قيمت هاي جديد نانوايان دولتي و آزاد پز 
را اع��الم كرد. البت��ه نرخ هاي جدي��د برخي از 
نان ها برا ي مردم و نانوايان تازگي نداشت ، زيرا 
ماه هاست كه اين قيمت ها اعمال مي شود و هيچ 

ناظري وجود ندارد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از حدود دو 
ماه گذشته كه قيمت مصوب نرخ تضميني گندم 
افزايش يافت، نانواي��ان خواهان افزايش قيمت 
معقول نان بودند؛ چراكه مدعي بودند پخت نان 
هيچ صرفه اقتصادي براي آنها ن��دارد. نانوايان 
اظهار داشتند كه اين تنها قيمت گندم نيست 
كه از سال گذش��ته تاكنون افزايش پيدا كرده ، 
بلكه بس��ياري از هزينه هاي جاري مانند اجاره 
واحد صنفي، انواع قبوض و حقوق كارگران هم 
نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است. 
در همي��ن راس��تا طب��ق مش��اهده و گزارش 
شهروندان، بسياري از واحد هاي نانوايي نه تنها 
در تهران بلكه در سراسر كشور اقدام به افزايش 
قيمت محصوالت خود خ��ارج از مصوبه دولت 
كردند؛ موضوعي كه مورد انتقاد دس��تگاه هاي 

دولتي و مسئوالن قرار گرفت. 
   اباغيه غيررسمی، رسمی شد

در اين خصوص اصغر پابرج��ا، رئيس اتحاديه 
فروش��ندگان نان س��نگك مي گويد: از ابتداي 
خرداد ماه امسال برخي قيمت هاي غير  رسمي 
به واحد هاي نانوايان ابالغ ش��ده بود، اما ابالغيه 
رس��مي وجود نداش��ت كه افزايش قيمت نان 
را توجي��ه كند. اي��ن ابالغيه با وج��ود اينكه از 
س��وي دولت منتشر ش��ده بود، اما در آن زمان 
دستور اجرا شدن آن به واحد هاي نانوايي ابالغ 
نشده بود، همين موضوع موجب بروز بالتكليفي 

در بين واحد ها شده بود. 
وي مي افزايد: به هر حال پس از جلسات متعدد، 
ديروز مصوبه كارگروه س��اماندهي گندم، آرد و 
نان استان تهران، نرخ مصوب انواع نان با گندم 
يارانه اي ن��وع يك و نوع دو براي ش��هر تهران را 
صادر ك��رد و اي��ن ابالغيه به دس��ت واحد هاي 
صنفي رسيد كه طبق آن، واحد هاي صنفي اجازه 
افزايش قيمت نان هاي خود را به ميزان تعيين 
شده دارند. برخي از اين نرخ ها از سوي نانوايان در 
ماه هاي گذشته اعمال شده و آنها اجازه افزايش 
مجدد قيمت را ندارند. پابرج��ا تأكيد مي كند: 
ممكن است تا مدتي از مشكالت نانوايان كاسته 
شود، اما اين مشكل تنها در صورتي حل مي شود 
كه قيمت  گذاري نان از مصوب به رقابتي تغيير 
كند؛ موضوعي كه چندين مرتبه از سوي فعاالن 
اين بخش مطرح شده است. بر اين اساس نانوايان 
خواستار اين هستند كه قيمت  انواع نان بر اساس 

وضعيت عرضه و تقاضا اعالم شود. 

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

اظهارات كارشناس�ان حوزه برق نش�ان از آن 
دارد كه م�زارع غير قانوني اس�تخراج رمز ارز 
برنامه ري�زي را براي مديريت صحيح ش�بكه 
برق از وزارت نيرو سلب كرده است، زيرا كافي 
اس�ت ماينرها كمي ت�راز برق ي�ك منطقه را 
به هم بريزند تا ش�ركت توانير مجبور به قطع 
برق ي�ك منطق�ه ش�ود، از اين رو شناس�ايي 
مزارع غير قانوني رمز ارز آنق�در اهميت دارد 
كه مدير عامل ش�ركت توانير گف�ت: تاكنون 
يك ميلي�ارد تومان پ�اداش ب�ه گزارش هاي 
مردمي و اف�رادي كه مراكز غير مج�از رمزارز 
را معرف�ي كرده ان�د، پرداخ�ت شده اس�ت. 
ماينرهايي كه به ش��كل قاچاق وارد ايران شده اند 
جزو پر مصرف ترين ماينرهاي موجود در بازارهاي 
جهاني هس��تند، از اين رو مصرف برق ماينرهاي 
موجود در ايران اص��اًل اس��تانداردهاي جهاني را 
رعايت نكرده اس��ت، حال وقتي ماينرها در مزارع 

اس��تخراج رم��ز ارز برق خ��وري مي كنند، امكان 
برنامه ريزي ب��راي مديريت ش��بكه از وزارت نيرو 
س��لب مي ش��ود. وزارت نيرو با شناسايي مصارف 
مختلفي چون كارخانه هاي فوالد و سيمان مي تواند 
شبكه را مديريت كند و در مواقعي كه مصرف پيك 
است، از اين مصارف بخواهد مصرف را قطع كند و 
در مواقع ديگري به آنها فرصت دهد تا فعاليت كنند، 
اما وقتي مصارف زير زميني ب��رق را همانند مزارع 
اس��تخراج رمز ارز اصاًل نمي شناس��د پس بالطبع 
نمي تواند با آنها جهت قطع مصرف در مواقع پيك 

مصرف هيچ گونه هماهنگي را به عمل آورد. 
به نظ��ر مي رس��د ش��ناخت كليه مص��ارف برق 
ج��زو اه��داف وزارت ني��رو  باش��د ت��ا اول كليه 
مصرف كنن��دگان و ميزان مصرف را بشناس��د و 
س��پس به يك جمع بندي ب��راي كنترل مصارف 
در مواق��ع پي��ك و غي��ر پي��ك مص��رف انرژي 
برس��د؛ در حقيقت كار به جايي رسيده اس��ت كه 

مصرف كنن��دگان غير قانوني برق بايد در كش��ور 
شناس��ايي ش��وند، زيرا كافي اس��ت يك يا چند 
مصرف كننده زير زميني برق تراز مصرف ش��بكه 
برق را به هم بري��زد تا يك منطقه در خاموش��ي 
فرو رود. محمدحس��ن متولي زاده در رسانه ملي 
اظهار داش��ت: تاكنون ۲۰۰ هزار دس��تگاه ماينر 
غير مجاز در كشور شناسايي شده كه برق مصرفي 
اين دس��تگاه ها، مع��ادل ۸۰۰ م��گاوات ظرفيت 
نيروگاهي اس��ت و البته ۲7 درص��د از اين تعداد 
كشفيات را با اطالعات مردمي شناسايي و ضبط 
كرده ايم. مديرعامل شركت توانير گفت: تاكنون 
يك ميليارد تومان پاداش به گزارش هاي مردمي و 
افرادي كه مراكز غير مجاز رمزارز را معرفي كرده اند، 
پرداخت شده است. مدير عامل شركت توانير گفت: 
اين دستگاه هاي غير مجاز كه در بخش هاي مختلف 
خانگي، صنعتي و ديگر مراكز نصب شده  بودند با 
كمك دستگاه هاي قضايي و اطالعاتي شناسايي و 

ضبط شدند كه عالوه بر جرايم سنگين حداقل تا 
پايان سال اين دستگاه ها بازگشت داده نمي شوند. 
متولي زاده در خصوص همكاري هاي صنايع بزرگ 
و بخش كشاورزي براي كاهش مصرف برق افزود: 
تاكنون ۳6۵ هزار موافقتنامه با بخش صنايع بزرگ 
و كشاورزي امضا شده كه براي همكاري اين بخش 
با وجود محدوديت هاي مالي، هزار ميليارد تومان 
تشويقي در نظر گرفته شده اس��ت؛ البته اين رقم 

سال گذشته ۵۸۰ ميليارد تومان بود. 
مديرعامل شركت توانير با بيان اينكه ما براي هر 
استان سهم مصرف برق مشخص كرديم، گفت: بر 
اساس سهمي كه هر اس��تان دارد مي تواند ميزان 

برق مصرفي خود را مديريت كند. 
وي ادامه داد: مصرف برق امسال در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل، ۱۰ برابر شده كه اين رقم در تاريخ 
صنعت برق ايران بي سابقه است كه گرما، رمزارزها 

و رشد مصرف صنايع علت آن است.

پاداشيكميلياردتومانيبرايشناساييماينرهايبرقخوار
  گزارش 2

قيمت نان بر اساس اباغيه استانداري تهران 
قیمت  با آرد دولتینان

هزارو ۸۰۰ تومانبربري با وزن چانه 6۰۰ گرم

۹۰۰ تومانتافتون سنتي با وزن چانه ۲۵۰ گرم

7۰۰ تومانتافتون گردان )ماشيني جديد( با وزن چانه ۲۲۰ گرم

۵۰۰ تومانلواش و تافتون گردان )ماشيني( با وزن چانه ۱6۰ گرم

هزار تومانتافتون خراساني با وزن چانه ۳۰۰ گرم

۵ هزار تومانلواش اتوماتيك هر كيلوگرم

قیمت با آرد آزادنان

۲هزارو ۵۰۰ تومانبربري با وزن چانه 6۰۰ گرم

هزارو ۲۰۰ تومانتافتون سنتي با وزن چانه ۲۵۰ گرم

هزار  تومانتافتون گردان )ماشيني جديد( با وزن چانه ۲۲۰ گرم

6۵۰ تومانلواش و تافتون گردان )ماشيني( با وزن چانه ۱6۰ گرم

۳هزار تومانسنگك با وزن چانه 6۵۰ گرم

هزارو ۵۰۰ تومانتافتون خراساني با وزن چانه ۲۰۰ گرم

6 هزار تومانلواش اتوماتيك هر كيلوگرم

رضا  دهشيری  |   جوان

رئيس اتحاديه خياطان زنانه و مردانه تهران با انتقاد 
از اعم�ال محدوديت هاي ب�دون حماي�ت در موج 
جديد كرونا، گفت: با ش�يوع ويروس كرونا وضعيت 
سفارشي دوزان بسيار بد است و خيلي از آنها هم بيكار 
شده اند و سري دوزان هم كه شايد وضع بهتري داشته 
باشند راندمان كارشان ۵۰درصد افت داشته است. 
حبيب طهماس��بي نيك در گفت وگو با ايسنا، از لطمه 
شديد خياطان از شيوع ويروس كرونا خبر داد و گفت: 
كار خياطان تقريباً نيمه تعطيل ش��ده اس��ت؛ چراكه 
مردم به فكر س��المتي خود هس��تند و كمت��ر به بازار 

مراجعه مي كنن��د و از طرف ديگر به دليل مش��كالت 
معيشتي، اولويت نيازهاي اوليه اعم از خوراكي و بخش 

سالمت است. 
وي با اش��اره ب��ه فعالي��ت ۴ه��زار عض��و در اتحاديه 
خياطان ته��ران، تصريح كرد: در اين ش��رايط وضعيت 
سفارشي دوزان بسيار بدتر است و حتي مي توان گفت 
حداكثر با ۲۵درص��د ظرفيت فعاليت مي كنند و خيلي 
از آنها هم بيكار شده اند. سري دوزان هم كه شايد وضع 
بهتري داشته باشند راندمان كارش��ان ۵۰درصد افت 

داشته است. 

كرونانيميازفعاليتخياطانرابهكوزهتعطيليانداخت
در  اخي�ر  كش�مكش هاي  از  بع�د 
فوق الع�اده  افزاي�ش  خص�وص 
مديري�ت، بخش�نامه ت�ازه س�ازمان 
اداري و اس�تخدامي ص�ادر ش�د. 
به گزارش تسنيم، بخش��نامه سازمان 
اداري و اس��تخدامي كشور در خصوص 
»لغ��و افزاي��ش امتي��ازات فوق العاده 
مديري��ت« به ش��ماره ۲۲۲7۱ م��ورخ 
۱۴۰۰/۴/۲6 ص��ادر ش��د. بر اس��اس 
بخشنامه س��ازمان اداري و استخدامي 

كه از ط��رف س��يدصدرالدين صدری 
 نوش آبادي، معاون اين سازمان خطاب 
به تمامی دستگاه هاي اجرايي اعالم شده 
است، ابالغيه اخير در خصوص افزايش 

فوق العاده مديريت لغو شده است. 
بعد از گذش��ت چند روز از اين مصوبه 
جنجالي، س��ازمان اداري و استخدامي 
كشور اعالم كرد كه افزايش ۵۰ درصدي 
فوق الع��اده مديريت به ط��ور كلي لغو 

شده است.
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