
زمان�ي ك�ه ق�رارگاه م�رغ داش�تيم، قيمت 
م�رغ را دالالن تعيين مي كردن�د، اكنون كه 
نه قرارگاهي هس�ت و نه وزيري بر س�ركار، 
تعيين قيمت مرغ سليقه اي شده است. مرغ 
با قيم�ت ۳۷تا ۴5ه�زار توم�ان در مغازه ها 
فراوان اس�ت، اما مرغ دولتي ك�ه در ميادين 
ميوه و تره بار شهرداري و ميدان بهمن تهران 
در صف هاي طويل توزيع مي ش�ود، بس�يار 
محدود است و مرغ ها به جاي اينكه به دست 
مردم برس�ند، از بازار آزاد س�ر در مي آورند. 
از زماني كه قرارگاه مرغ ش��كل گرفت تا قيمت 
مرغ را ساماندهي كند، حدود پنج ماه مي گذرد. 
در اين مدت نه تنها قيمت ها كاهش نيافت، بلكه 
واس��طه گري نيز رونق گرفت. بي��ش از يك ماه 
اس��ت كه وضعيت قيمت و توزيع م��رغ بيش از 
ماه هاي گذشته، دچار نابس��اماني شده است. از 
اواس��ط تيرماه به يك باره تقاضا براي خريد مرغ 
افزايش يافت و همزمان با رشد تقاضا، دالالن و 
واسطه ها دست به كار شدند و با سوءاستفاده از 
نبود ناظر و بازرس قيمت ها را بار ديگر به دست 
گرفتند، به طوري كه در هفته گذشته توزيع مرغ 
دولتي به صفر رسيد و در برخي از استان ها نيز با 
كارت ملي توزيع شد.  در ادامه اين نابساماني ها 
در هفته جاري، همزمان با شدت گرفتن شيوع 
ويروس كرونا دلتا صف ه��اي طويل براي خريد 
مرغ دولتي بار ديگ��ر در ميادي��ن ميوه و تره بار 
ش��هرداري و ميدان بهمن تهران ب��ه راه افتاد. 
مردم از كمبود مرغ دولتي گله مي كنند و بعد از 
ساعت ها انتظار دست خالي به خانه برمي گردند، 
زيرا قيمت مرغ در سطح ش��هر به ۳۷تا ۴۵هزار 
تومان هم رسيده است و بس��ياري از خانواده ها 
قدرت خريد مرغ ب��ا قيمت ۴۰ ه��زار تومان را 
ندارند. اين وضعيت در حال��ي ادامه مي يابد كه 
بس��ياري از خانواده ها گرفتار بيماري هستند و 
به تغذيه مناسب نياز دارند. نكته قابل تأمل اين 
اس��ت كه مرغداران از رصد توليد، ميزان تلفات 
و مرغ تحويل داده ش��ده به كش��تارگاه ها خبر 
مي دهند، ام��ا بعد از تحويل مرغ به كش��تارگاه 
ديگر ناظر و بازرسي وجود ندارد تا ميزان عرضه 
مرغ به بازار را رصد و با دالل بازي ها مقابله كند. 
مرغداران صنعتي كه طبق روال گذش��ته نهاده 

دولتي دريافت مي كردند، از جوجه ريزي به ميزان 
كافي خبر مي دهند و در مرغ فروشي هاي سطح 
شهر و استان ها مرغ هاي قطعه بندي به وفور يافت 
مي شود، اما با قيمت گران نه نرخ مصوب دولتي. 
فعاالن بازار مي گويند با تغيير دولت بازار كاماًل 
رها شده تا عرضه و تقاضا قيمت ها را تعيين كنند 
و با توجه به زمزمه افزايش قيمت نهاده هاي طيور، 
پيش بيني مي شود قيمت مصوب حذف و قيمت 
مرغ به حدود ۵۰ هزار تومان برسد. به گفته اين 
فعاالن، مرغ به جاي مردم به دست سودجويان 
مي رس��د و قيمت هاي عرضه دل بخواهي شده 
است. در فروشگاه ها هم مرغ تا كيلويي ۴۰ هزار 
تومان و قطع��ات آن بيش از 6۰ ه��زار تومان به 

فروش مي رسد. 
  كاهش جوجه ريزي 

موضوع زماني نگران كننده تر مي ش��ود كه خبر 
مي رس��د، جوجه ريزي كاهش يافته و در پاييز 
ميزان آن به حداقل مي رس��د. اخيراً يك استاد 
ژنتيك و اصالح نژاد گروه دامپروري دانش��گاه 
تهران در يك كار تحقيقي از كاهش 2۰۰ميليون 
قطعه جوجه ريزي خبر داده كه معادل ۳۰۰هزار 
تن گوشت مرغ است. اين آمار بيانگر اين حقيقت 
است كه كاهش توليد عامل اصلي افزايش قيمت 
مرغ در بازار است كه يك زماني مازاد توليد وجود 

داشت و صادركننده هم بوديم. 
اس��تاد ژنتيك و اص��الح نژاد گ��روه دامپروري 
دانش��گاه تهران گفت: »در س��ال ۱۴۰۰ حدود 
2۰۰ ميلي��ون قطع��ه كمبود جوج��ه يك روزه 
گوشتي داريم و براس��اس پيش بيني هاي فوق، 
كماكان تا آخر سال جاري با كاهش توليد مواجه 
خواهيم بود، ضم��ن اينكه در م��اه مهر حداقل 
ميزان جوجه ريزي )۱۰6ميليون قطعه( را داريم 
كه با توج��ه به اين مس��ئله، در آذر ماه كمترين 

ميزان توليد مرغ را خواهيم داشت.«
  مرغ در بازار چند؟

گزارش ميداني فارس حاكي از آن اس��ت كه در 
منطقه ۱9تهران، قيمت م��رغ كيلويي ۳6 هزار 
و ۷۰۰ تومان به فروش مي رس��د، اما خبرهايي 
از قيمت كيلويي بيش از ۴۰هزار تومان در نقاط 
باالي شهر تهران كه معموالً نرخ هاي باالتري را 
به بهانه اجاره بها باال تر مي فروش��ند وجود دارد. 
ويترين مغازه هاي مرغ فروش��ي معم��والً پر از 
قطعات مرغ اس��ت كه به قيمت هاي تا 6۵ هزار 
تومان در ه��ر كيلو به خريداران مي فروش��ند و 
مش��ترياني كه براي خريد مرغ كامل مي آيند، 
معموالً دس��ت خالي بر مي گردند. مراكز توزيع 
دولتي هم مرغ براي توزيع ندارن��د يا آنقدر كم 
است كه در كمتر از نيم س��اعت تمام مي شود، 

اين مراكز ي��ك روز در ميان ي��ا دو روز در ميان 
مرغ مي آورند و بين مش��تريان خودشان توزيع 
مي كنند و البته براي توزيع كامل اين محموله ها 
هم نظارتي نيست و خود ويترين توزيع اينگونه 
مراكز ه��م از قطعات مرغ پر اس��ت كه مي تواند 
در س��ايه نب��ود نظ��ارت از همان م��رغ دولتي 
باشد. گزارش هايي وجود دارد كه همين مراكز 
توزيع دولتي، مرغ ها را ب��ه قيمت هاي باالتر به 
فروشگاه هاي مجاور كه تفاوت تا ۱۵ هزار تومان 
در هر كيلو دارد، مي فروشند و دست اين مردمي 
كه هر روز به اميد خريد مرغ دولتي مي روند در 
حنا مي ماند. گزارش هايي وجود دارد كه در ميدان 
بهمن كه از آنجا مرغ به مراك��ز مويرگي توزيع 
مي رود، تخلفاتي رخ مي دهد و محموله ها خارج 
از توزيع دولتي فروخته مي شود، كاميون هايي كه 
مستقيم به فروشگاه هاي فروش آزاد مي روند يا 
خودروهايي كه در محوطه بيرون منتظر هستند 
و از آنجا به قولي كاميون به كاميون مي ش��وند و 

سر از ناكجاآباد در مي آورند. 
  تعامل به جاي جريمه

بررسي ها حاكي است كه نظارت بر مراكز توزيع 
دولتي و حتي فروشندگان محصوالت پروتئيني 
كه به قيمت هاي تا ۴۰ ه��زار تومان و قطعات را 
باالي 6۰ هزار تومان مي فروش��ند، وجود ندارد. 
مديران اين فروشگاه ها به خبرنگار فارس گفتند، 
آنها معموالً براي نظارت سر مي زنند، اما جريمه اي 

در كار نيست و روحيه تعامل آنها باالست!!
بنابراين همه اين اش��كاالتي ك��ه در بازار وجود 
دارد از قبيل، مشكل در نظام توزيع، نبود. نظارت 
از س��وي بازرس��ان قيمت هايي در ب��ازار ديده 
مي شود كه تأس��فبار اس��ت و معلوم نيست كه 
سود اينها به جيب چه كساني مي رود، در حالي 
كه توليدكنندگان مرغ موظف هستند مرغ زنده 
را به همان قيمت مصوب كيلوي��ي هزار و ۷۰۰ 
تومان بفروشند. مشكل اين است در يك زنجيره 
توليدكننده كه ۱9 هزار مرغداري را در كش��ور 
مديريت مي كند، مجبور اس��ت به نرخ مصوب 
بفروش��د، اما قيمتي كه به دست مصرف كننده 
مي رس��د دو برابر اس��ت و در اين ميان يكسري 
حلقه هاي واسط به نام دالل، سودجو و آدم هاي 

متخلف سود اصلي را به جيب مي زنند.
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آشفته بازار مرغ پايان ندارد
مرغ به جاي مردم به دست سودجويان مي رسد، قيمت هاي عرضه سليقه اي است و در فروشگاه ها هم مرغ تا كيلويي 

۴0 هزار تومان و قطعات آن بيش از 60هزار تومان به فروش مي رسد

  گزارش  

لغو ممنوعيت نوسازي واحدهاي صنعتي 
معاون ط�رح و برنام�ه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش�اره به 
پيگيري هاي اين وزارتخانه در راستاي حمايت از توليد، از اصالح 
قانون منع اس�تقرار واحدهاي صنعتي در ش�عاع 120 كيلومتري 
تهران در هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار خبر داد. 
به گزارش ايرنا، س��عيد زرندي افزود: يكي از مشكالت و موانع توسعه 
بسياري از واحدهاي توليدي در اس��تان تهران مربوط به قوانيني بود 
كه به موجب آنها واحدهاي مستقر، اجازه توس��عه و افزايش ظرفيت 

نداشتند. 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت يادآوري كرد: قانون ممنوعيت استقرار 
صنايع در شعاع ۱2۰ كيلومتري تهران از موضوعاتي بود كه هميشه از 

سوي توليدكنندگان به عنوان يكي از موانع توليد مطرح مي شد. 
وي گفت: وزارت صنعت با توجه به وظايف و مسئوليت هايي كه در حوزه 
صنعت و توليد بر عهده دارد اين موض��وع را به صورت جدي پيگيري 
كرد و تصميمات خوبي در اين زمينه گرف��ت و اصالح قوانين مربوطه 
در جلسه هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در مورخ 2۸ 

تيرماه به تصويب رسيد. 
زرندي در ادامه، افزايش ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي را به موجب 
اصالح قانون منع استقرار واحدهاي صنعتي در شعاع ۱2۰ كيلومتري 
تهران امكان پذير دانست و تأكيد كرد: با اين اصالحيه، نوسازي صنايع 
و افزايش ظرفيت ت��ا دو برابر به منظور ارتقا فن��اوري براي واحدهاي 

توليدي فراهم مي شود. 
معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با اس��تناد به 
مصوبه هاي هيئ��ت مقررات زدايي گفت: بر اين اس��اس، صدور مجوز 
توسعه و نوسازي براي واحدهاي داراي پروانه بهره برداري، پروانه كسب 
توليد و كارت شناسايي مستقر در داخل و خارج از شهرك ها و نواحي 
صنعتي تا حداكثر دو برابر ظرفيت موجود در زنجيره توليد در عرصه و 

اعيان موجود با رعايت ضوابط محيط زيستي مربوطه بالمانع است. 
براساس توضيحات زرندي، اين مصوبه ها همچنين سازمان حفاظت 
محيط زيست را مكلف كرده است تا به استعالم هاي مربوط به توسعه 
واحدهاي صنفي و صنعت��ي توليدي در ش��هرك ها و نواحي صنعتي 
حداكثر در مدت 2۰ روز از تاريخ تكميل مدارك و مس��تندات پاسخ 

دهد.

فروش سرمايه هاي نفتي عربستان و امارات 
شركت هاي بزرگ آرامكوي عربستان و ادنوك امارات سهام بيشتري 
در بخش هاي مختلف حاري، اكتشاف، توليد و حتي پتروشيمي به 
فروش گذاشته اند و در فكر جذب سرمايه گذاران خارجي هستند. 
به گزارش تسنيم، به نقل از اويل پرايس، بزرگ ترين شركت هاي نفت 
خاورميانه از جمله آرامكوي عربس��تان و ش��ركت ملي نفت ابوظبي 
)ادنوك( به دنبال افزايش قيمت ها، در فكر فروش سرمايه هاي بيشتري 
هستند تا سهام خود را در كسب و كارهاي توليد و اكتشاف و پتروشيمي 

به پول تبديل كنند. 
شركت بزرگ آرامكوي عربستان قصد فروش بخشي از سرمايه هاي خود 
از جمله خط لوله هاي گاز و س��هام خود در پااليشگاه ها و نيروگاه هاي 

برق را دارد. 
در اوايل سال جاري ميالدي اعالم شد شركت آرامكو كه تمام پروژه هاي 
اكتشاف و توليد نفت در عربستان را در اختيار دارد، قصد دارد بخشي 
از س��هام خود را در ميادين نفتي غير اس��تراتژيك به سرمايه گذاران 

خارجي واگذار كند. 
آرامكو تا حاال ۴9 درصد از سهام در خط لوله هاي خود را به كنسرسيومي 
به رهبري شرك اي آي جي گلوبال انرژي امريكا به ارزش ۱2/۴ ميليارد 

دالر فروخته است. 
در امارات هم شركت ادنوك براي عرضه اوليه سهام خود در بورس در 
بخش حفاري آماده مي شود و قصد دارد سرمايه گذاران خارجي را به 

اين پروژه ها جذب كند. 
ادنوك قبالً هم ميلياردها دالر از فروش سرمايه هاي خود در بخش انرژي 
درآمد داشته اس��ت. براي مثال اين شركت ۴9درصد از سهام خود در 
خط لوله هاي گاز را به مبلغ ۱۰ميليارد دالر در سال گذشته واگذار كرده 
است. اين فروش آغاز فروش س��رمايه از سوي توليدكنندگان حاشيه 
خليج فارس بود كه به دنبال كس��ب پول نقد و جذب س��رمايه گذاران 

هستند. 
عمان و بحرين هم به فكر تبديل كردن سرمايه هاي خود به پول از طريق 

فروش سهام افتاده اند.

افزايش 1/4 درصدي صادرات نفت عراق
كل ص�ادرات نفت عراق با احتس�اب اقليم كردس�تان 1/۴درصد 
به ص�ورت ماهانه افزايش يافته ك�ه دليل آن را مي ت�وان افزايش 
س�هميه توليد اين كش�ور طب�ق ق�رارداد اوپك پالس دانس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از اس پي گلوبال پلتس، آمار وزارت نفت عراق 
نشان مي دهد كل صادرات نفت اين كشور با احتساب اقليم كردستان 

۱/۴ درصد به صورت ماهانه افزايش يافته است. 
دومين توليدكنن��ده بزرگ اوپك ۳/2۷۸ ميليون بش��كه در روز نفت 
توليد كرده كه باالتر از متوس��ط ۳/2۳2 ميليون بشكه توليدشده در 

ماه ژوئن است. 
صادرات نفت ف��درال عراق در م��اه جوالي ۰/9 درصد ب��اال رفته و به 
2/9۱۸ ميليون بشكه در روز رسيده است. صادرات از اقليم كردستان 
هم با 6درصد افزايش از طريق بندر س��يهان ۳6۰هزار بش��كه در روز 

ثبت شده است. 
س��هميه توليد نفت عراق طبق قرارداد اوپك پ��الس در ماه جوالي تا 
۴/۰۱6 ميليون بش��كه در روز افزايش يافته اس��ت. سهميه توليد اين 
كش��ور در ماه ژوئن برابر با 9۵۴/۳ ميليون بش��كه در روز بود و در ماه 
جاري تا ۴/۰6۱ ميليون بشكه در روز افزايش مي يابد. اعضاي ائتالف 
اوپك پالس از ابت��داي ماه اوت ۴۰۰ هزار بش��كه در روز به توليد خود 
افزوده اند. افزاي��ش توليد اين ائتالف تا پايان س��ال ج��اري ميالدي 

به2ميليون بشكه در روز مي رسد. 
صادرات نفت فدرال عراق در ماه جوالي شامل 2/۸2۱ ميليون بشكه 
از پايانه هاي جنوبي و 9۷هزار و ۱۷2 بشكه در روز نفت كركوك از بندر 

سيهان مي شد. 
صادرات نفت سنگين قياره از بنادر جنوبي متوقف شده و صادرات نفت 

به اردن هم به  رغم توافق دو كشور هنوز از سر گرفته نشده است. 
آمار شركت بازاريابي نفت عراق نشان مي دهد ذخاير نفت اين كشور ۱/۵ 
ميليون بشكه در روز طي ماه جوالي افزايش يافته كه برابر با ۴۸هزار 

بشكه در روز است. 
فروش نفت فدرال ع��راق 6 درصد باال رفته و ب��ه 6/۵۱۴ ميليارد دالر 

رسيده است كه باالترين رقم از ابتداي سال 2۰2۰ را نشان مي دهد. 

    جوابیه

روزنامه جوان در تاريخ 1۴00/۴/1۷ در گزارشی 
ب�ا عن�وان »بس�اط اوراق فروش�ی ب�رای وام 
مس�كن كی جمع می ش�ود« به هزينه دريافت 
تس�هيالت از بانك تخصصی و دولتی مس�كن 
نق�د وارد ك�رد ك�ه بان�ك مس�كن در واكنش 
به اين گ�زارش جوابيه ای ارس�ال كرده اس�ت. 
اين رس��انه جهت تنوير افكار عمومی و وفق قانون 
مطبوعات، جوابيه بانك مسكن را نشر می دهد كه 

در ذيل می خوانيد.
بانك مسكن با عنايت به مأموريت كالن و اصلی خود 
كه عبارت است از: تس��هيل در فرآيند تأمين مالی 
حوزه مس��كن و توسعه ش��هری، اعطای تسهيالت 
جهت تأمين مسكن خانوارهای فاقد مسكن به ويژه 
گروه های كم درآمد، همواره سعی كرده تا در راستای 
مأموريت محوله، به عنوان بازوی اجرايی دولت، نقش 
خود را به درستی ايفا كند. در اين  خصوص می توان 
به طرح اخير دولت با عنوان »اقدام ملی« به عنوان 

نمونه ای از توليد انبوه مسكن اشاره كرد.
با عنايت به نوع فعاليت بانك مس��كن به عنوان يك 
بانك تخصصی، توسعه ای و به دليل محدوديت منابع 
)با توجه به وظايف و تكاليف تعيين ش��ده( اجرای 
طرح های تكليفی و تبصره ای همواره نيازمند تأمين 
منابع مالی الزم توسط نهادهای ذی ربط خواهد بود. 
اساساً خطوط اعتباری طرح مسكن مهر نيز در همين 
راستا به اين بانك تخصيص يافته است. پرواضح است، 
منابع تجهيز شده بانك مسكن كه عمدتاً از جنس 
س��پرده های گران قيمت با مدت ماندگاری پايين 
می باشد، به هيچ وجه نمی تواند جوابگوی پرداخت 
تسهيالت با نرخ سود تك رقمی و دوره بازپرداخت 
بلندمدت باش��د.اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 
تسهيالت مسكن، با استفاده از بهره مندی از ابزارهای 
بازار سرمايه، موجب تقويت ظرفيت تسهيالت دهی، 
تحرك بخشی و حمايت از فعاليت های اقتصادی در 
بخش مس��كن و برخورداری طيف وسيعی از اقشار 
جامعه جهت استفاده از تسهيالت مسكن )فروش 
اقساطی، س��اخت و جعاله( از طريق كوتاه نمودن 

زمان انتظار دريافت تسهيالت برای افرادی كه تمايل 
به پس انداز جهت اخذ تسهيالت را ندارند، تعريف و 

طراحی شده است.
قيمت اوراق با توجه به ميزان عرضه و تقاضای آن در 
فرايند خريد و فروش در بازار، تعيين و بانك يا نهاد 
ديگری هيچ گونه دخالتی در اين فرآيند ندارد. بانك 
به صورت غيرمستقيم و غيرارادی، با تخصيص اوراق 
جديد به دارندگان حس��اب ممت��از بر حجم عرضه 
اوراق تأثير گذاش��ته و باز به صورت غيرمستقيم و 
غيرارادی، با تغيير سقف يا شرايط دريافت تسهيالت 
كه می تواند منجر به تغيير ميزان تقاضای تسهيالت 
شود، بر حجم تقاضای اوراق تأثير می گذارد ولی در 
نهايت و مهم تر از نقش بس��يار ضعيف بانك در اين 
فرآيند، كل بازار تحت تأثير مستقيم اراده دارندگان 
اي��ن اوراق جهت عرض��ه و اراده خري��داران جهت 
سرمايه گذاری يا استفاده از تسهيالت بانك می باشد، 
ضمناً عوامل كالن اقتصادی نظير نرخ تورم، بازدهی 
ساير بازارها و... بر قيمت مسكن تأثيرگذار هستند و 
افزايش قيمت اوراق تأثيری بر افزايش قيمت مسكن 
نداش��ته و صرفاً می تواند تا حدی نرخ س��ود مؤثر 

تسهيالت را باال ببرد.
در راس��تای حمايت از متقاضيان بخش مس��كن و 
كمك به خانه دار شدن اقش��ار مختلف جامعه و به 
منظور تقويت ق��درت خريد متقاضيان مس��كن و 
كاهش هزينه های اخذ تس��هيالت برای مشتريان، 
اين بانك طرح��ی را از تاري��خ 99/۱۰/2۵ تا تاريخ 
۱۴۰۰/۴/۳۱ )به مناسبت هشتاد و دومين سالروز 
تأسيس بانك و ايام دهه فجر( برای تمامی متقاضيانی 
كه در بازه زمانی مذكور قصد بهره مندی از تسهيالت 
خريد مسكن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تسهيالت مسكن را داشته اند، اجرا كرد كه طی آن 
حداكثر ۵۰درصد از مبلغ تسهيالت قابل پرداخت 
از محل اوراق گواهی حق تقدم از محل منابع بدون 
سپرده تأمين می شود. بديهی است، در صورت تمديد 
مدت اجرای طرح، مرات��ب در اين خصوص به نحو 

مقتضی اطالع رسانی خواهد شد.

اوراق حق تقدم تسهيالت مسکن خرج افزايش تسهيالت دهی می شود

    کوتاه

بورس كاال اعالم ك�رد: تاكنون عرضه 616 هزار 
تن سيمان در بورس كاال از شنبه 16 مرداد قطعي 
شده و احتمال افزايش اين حجم نيز وجود دارد. 
به گزارش مهر به نقل از بورس كاال، ش��نبه هفته 
آينده شاهد عرضه گسترده شركت هاي سيماني 
در تاالر محصوالت صنعت��ي و معدني بورس كاال 
خواهيم بود، به طوري كه تاكنون 22شركت سيمان 
براي عرضه هاي ش��نبه اعالم آمادگي كرده اند. در 
حال حاضر عرضه 6۱6هزار و ۵۰۰ تن تأييد شده 
و به نظر مي رس��د به اين حجم افزوده خواهد شد. 
از نخس��تين عرضه س��يمان در بورس كاال كه به  
خردادماه بر مي گردد، درمجموع ۳ ميليون و ۳2۸ 

هزار و ۴۳۰ تن سيمان از سوي ۳۷ شركت سيماني 
عرضه شد كه پس از ثبت تقاضاي ۳ميليون و ۵۱ 
هزار و 6۵۰ تني 2ميلي��ون و ۴۱۵ هزار و ۴۵۰ تن 
آن مورد معامله قرار گرفت. همچنين پس از عرضه 
بالغ بر ۷۳۰ هزار تني سيمان در هفته گذشته، بازار 
با آرامش نسبي مواجه شد و قيمت ها در بازار نيز در 

سراشيبي قرار گرفت. 
شايان ذكر اس��ت با پذيرش هاي اين هفته كميته 
عرضه بورس كاال، ش��مار ش��ركت هاي سيماني 
پذيرفته ش��ده به عدد ۵۴ شركت رس��يده و اين 
گوياي عرضه هاي وس��يع تر س��يماني در روزها و 

هفته هاي آينده است. 

عرضه 600 هزار تن سيمان در بورس كاال 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2,490-47,470توريستي ورفاهي آبادگران ايران
110-24,500البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,240440سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

15,20040آلومينيوم ايران 
23,060130كاشي  الوند

3,62865داروسازي  امين 
1,310-36,700معدني  امالح  ايران 

11,950560آسان پرداخت پرشين
190-15,160سراميك هاي صنعتي اردكان 

110-36,650آبسال 
2,03997بيمه آسيا

11,420370سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
10-7,920آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

5,230240سرمايه گذاري پرديس
50-1,200صنايع  آذرآب 

113-3,367سايپاآذين 
1,920-37,270معادن  بافق 

25,88090مس  شهيدباهنر
2,79053بيمه البرز

4,11019سرمايه گذاري بوعلي 
4,10312سرمايه گذاري بوعلي 

20-12,110باما
8,990330سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

330-25,360گروه  صنعتي  بارز
5,44050بيمه دانا

2,22025بهساز كاشانه تهران
61,100840بهنوش  ايران 

24,8901,180فجر انرژي خليج فارس
7-1,358گروه بهمن 

1,79951سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
6,14010بانك خاورميانه

3,76193بانك ملت
14,790320بين  المللي  محصوالت  پارس 

61,5402,930پتروشيمي بوعلي سينا
51,4001,830گروه صنعتي بوتان 

29-2,690بانك پارسيان 
15,370130بانك پاسارگاد

1,070-20,370پست بانك ايران
39,5401,880گروه دارويي بركت
25-2,019بانك صادرات ايران

38-2,180بين المللي توسعه ساختمان
29-2,448بانك تجارت

220-8,050بيمه ما
410-10,200چرخشگر

230-17,990كشت  و صنعت  چين  چين
4,02819توليدي چدن سازان

30,5101,450معدني وصنعتي چادرملو
7,35090سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

350-6,840كمباين  سازي  ايران 
1,570-98,800كربن  ايران 

26,4701,260داروسازي  ابوريحان 
1,100-21,080داده پردازي ايران 

12,280180البرزدارو
250-11,730داروسازي زاگرس فارمد پارس

28,0901,330داروپخش  )هلدينگ 
210-23,280شيمي  داروئي  داروپخش 

17,520830داروسازي  فارابي 
540-11,650داروسازي  جابرابن حيان 

4,549144داروسازي  كوثر
1,210-41,700دارويي  لقمان 
243,12011,570معدني  دماوند

540-22,690دوده  صنعتي  پارس 
31,0001,200داروسازي  اسوه 

330-25,000كارخانجات داروپخش 
150-21,400درخشان  تهران 
450-34,630دارويي  رازك 
19,120150سبحان دارو

440-21,870داروسازي  سينا
14,990230گروه دارويي سبحان

22,3701,060سرمايه گذاري دارويي تامين
6,240110داروسازي زهراوي 

6,09090تجارت الكترونيك پارسيان
600-36,350داروسازي  اكسير

سازمان بهزيستی سازمانی است دانش 
مح��ور و تخصص��ی در ارائ��ه خدمات 
پيش��گيری ، اجتماعی و توانبخشی با 
رويكرد بهره مندی مشاركت عمومی و 
توانمند سازی با توجه ويژه به كودكان ، 
زنان ، معلولين و سالمندان ، نقشی موثر 
در ارتقای س��المت ريا، كيفيت و رفاه 

اجتماعی آحاد جامعه ايفا می كند .
حسن پاش��ايی ريئس اداره بهزيستی 
شهرستان هليالن اظهار داشت: عمده 
فعالي��ت های س��ازمان درس��ه حوزه 
اجتماعی، توانبخشی و پيشگيری می 
باشد. وی با اشاره به نحوه تحت پوشش 
گرفتن افراد در سازمان بهزيستی گفت: 
در خصوص توانبخشی عمده افرادی كه 
از نظر جسمی و روحی روانی، مشكالت 
ذهنی بينايی و گفتاری دارای معلوليت 

باشند. تحت پوشش قرار می گيرند.
پاشايی در ادامه افزود: بعد از معرفی به 
كميسيون و تاييد كميسيون پزشكی 
وتشكيل پرونده، براساس شدت و نوع 
معلوليت مس��تمری ب��ه آنهاتعلق می 
گيرد. رييس اداره بهزيستی شهرستان 
هليالن عنوان كرد: در حوزه اجتماعی 
بيشتر افرادی كه تحت پوشش بهزيستی 
هستند زنان سرپرست خانوار، مردان از 
كار افتاده ،كودكان يتيم ، بی سرپرست 
و زنان بد سرپرست تحت پوشش قرار 
می گيرند و پرداخت مستمر بستگی به 
تعداد  اعضای خانوار دارد. حسن پاشايی 
با اشاره به فعاليتهای اين سازمان بيان 
كرد:  فعاليت های بهزيستی درزمينه 
های مختلفی  از جمله مسكن واشتغال 
می باشدكه درحوزه مسكن ۱۵مورد در 
سال جاری برای س��اخت  اقدام كرديم 
كه سازمان بصورت مشاركت در ساخت 
به مددجو كمك می كند ومبالغی  هم 
بصورت بالعوض و تس��هيالت بانكی با 
همكاری و كمك بنياد مس��كن به آنها 
پرداخت می كند.  ريئس اداره بهزيستی 
شهرس��تان هلي��الن گف��ت: در حوزه 
اشتغال ما امسال 2۵ميليارد ريال  اعتبار 
داريم واين اعتبار خوبی هس��ت كه ما 
تونستيم جذب كنيم با توجه به اينكه 
سال گذش��ته  ۱۵ميليارد ريال اعتبار 
داشتيم و كل مبلغ رو تونستيم جذب 
كنيم ده ميليارد ريال س��ال جاری  به 
مبلغ تسهيالت اشتغال زايی اضافه شده 

و از طريق بانك های سطح شهرستان 
پرداخت می شود . پاش��ايی با اشاره به 
نحوه بازپرداخت تسهيالت مدد جويان 
افزود: بازپرداخت تس��هيالت  ۷س��اله 
و با س��ود ۴درصد و اقس��اط يك ساله 
پرداخت می ش��ود وبرای سال جاری 
سقف مبلغ ۵۰ميليون اعالم شده اين 
امكان وجود دارد كه تا مبلغ يك ميليارد 
ريال هم افزايش پيدا كن��د. وی اضافه 
كرد : عمده فعاليت اشتغال  هم بيشتر  
بصورت دامداری هست با توجه به بافت 
روستايی وشرايطی كه خانوارهای تحت 
پوش��ش دارند  تمايل  به سمت حوزه 
دامداری و پرورش بوقلمون و زنبور عسل 
هست.  جادارد از زحمات رياست بانك 
كشاورزی و رياست بانك ملی در جهت 
همكاری خوبی كه با سازمان بهزيستی 
داش��تند تقدير و تش��كر كنم . حسن 
پاش��ايی افزود: در خصوص ش��رايط و 

تعداد افراد حمايت اين سازمان در حال 
حاضر ۷۳۰خانوار تحت پوشش داريم كه 
هر خانوار از يك تا پنج نفر به باال متغير 
هس��ت . وی در خصوص نوع خدماتی 
كه به افراد تحت حمايت سازمان ارائه 
می شود گفت:خدمات بصورت پرداخت 
مستمری و تسهيالت اش��تغال زايی، 
مسكن ، پرداخت ش��هريه دانشگاه به 
دانشجويان تحت پوش��ش  ، معافيت 
سربازی ، پرداخت هزينه تحصيلی برای 
دانش آموزان ،هزينه های درمان به مدد 
جويان می باشد. پاشايی در ادامه گفت: 
در بح��ث حمايت های كه مس��ئولين 
استانی، شهرستانی و خيرين انجام شده 
جا دارد از زحمات فرماندار تقدير وتشكر 
كنيم اززمانی كه هليالن از بخش تبديل 
به شهرستان ش��ده اعتبارات هم برای 
كمك های موردی  و هم اشتغال زايی 
افزايش چشم گيری نسبت به گذشته 

داش��ته اس��ت كه اين مورد با كمك و 
زحمات  فرمانداری محترم كه نگاه ويژه 
ايی نسبت به بهزيستی داشتند محقق 
شده است. وی با اشاره به نبود حمايت 
از سوی خيرين گفت : خيرين تمايلی 
نسبت به حمايت و كمك به مددجويان 
بهزيستی ندارند. بيشتر به سمت كميته 
امداد س��وق پيدا ميكنند. م��ااز طريق 
دوستان و آش��نايان  تا چهارماهه اول 
س��ال جاری از فروردين ت��ا اين تاريخ 
مبلغ دو ميلياردريال مشاركت مردمی 
جمع آوری كرديم.   حس��ن پاش��ايی 
تصريح كرد: اين مبلغ جمع آوری شده 
بصورت خريد تجهيزات برای افراد تحت 
پوش��ش ازقبيل كولريخچال ،تش��ك 
مواج ،ويلچر، جارو برق��ی و تبلت برای 
دانش آموزان دراين زمين��ه ها هزينه 
شده است و در تالش��يم تا پايان سال 
مش��اركت چش��م گي��ری از طري��ق 
دوستان،آشنايان وخيرين  جمع آوری 
كنيم. وی در ادامه گفت:  ما درخصوص 
خط مش��اورين و نحوه پاسخ گويی دو 
خط۱۴۸۰و۱2۳برای عم��وم مردم و 
همچنين مش��اوره بصورت 2۴ساعته 
وجوددارد تا افرادی كه نياز به مشاوره 
داسته باشند. همكاران درسطح استان  

خدمات مشاوره ای ارائه می كنند. 
ريئس��اداره  بهزيس��تی شهرس��تان 
هليالن در پايان اظهار داشت: سازمان 
بهزيستی س��ازمانی  قديمی با قدمت 
زياد هس��ت و از اوايل انقالب تا كنون 
اين سازمان  مشغول خدمت رسانی به 

افراد ذكر شده می باشد.

رئيس اداره بهزيستی شهرستان هليالن:

بهزيستی سازمانی خدمات محور است


