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اختصاص بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان 
برای تولید و توزیع برق 

ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: هزینه تولیــد، انتقال، توزیع و فروش و 
خرید برق از نیروگاه های خصوصی به صورت سه ماهه و در سقف ۱۰۰ درصد 
اعتبارات به مبلغ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ســازمان هدفمندسازی 
یارانه ها ابالغ شده است.سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ادعای یک عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره »عدم پرداخت بدهی های 
شــرکت توانیر«  اعالم کرد:  »در راســتای اجرای بنــد »الف« تبصره )۱۴( 
قانون بودجه ســال جاری تخصیص اعتبار ردیــف )۲۱( مصارف هدفمندی 
یارانه هــا تحت عنوان »هزینه تولید، انتقــال، توزیع و فروش و خرید برق از 
نیروگاه های خصوصی« به صورت ۳ ماهه و در ســقف ۱۰۰ درصد اعتبارات 
مختوم به مبلغ ۱۶۸ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال به ســازمان هدفمندســازی 

یارانه ها ابالغ شده است.«
همچنین به استناد بند »ب« تبصره )۳( آیین نامه اجرایی بند »الف« تبصره 
)۱۴( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها مکلف اســت مبالغ مربوط به مصارف جدول تبصره )۱۴( را پس از 
کســر یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و متناسب با وصول منابع در اختیار 
شــرکت ها قرار دهد که مراتب براساس اولویت در حال انجام است و بخش 
عمده ای از منابع به صنعت برق پرداخت شــده و مابقی منابع نیز متناســب 
بــا وصولی ها در اختیار صنعت برق قــرار می گیرد.به گزارش ایرنا، یک عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس به تازگی ادعا کرده بود: »ســازمان هدفمندی 
یارانه ها و ســازمان برنامه و بودجه بدهی خود را به موقع به شــرکت توانیر 
پرداخت نمی کنند لذا اگر این روند ادامه پیدا کند شرکت توانیر امکان ادامه 

فعالیت نخواهد داشت.«

نفتای سبک و سنگین؛ عرضه های بورس انرژی
رینگ بین الملل بورس انرژی روز ســه شنبه شــاهد عرضه گازوئیل، نفتای 
ســبک و نفتای سنگین شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بود.به 
گــزارش بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، روزگذشــته شــاهد عرضه 
کاالهای پنتان پالس پتروشــیمی پارس، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر 
امام، میعانات گازی پتروشیمی رازی و نیتروژن مایع پتروشیمی مبین است 
و بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۸۷ )محموله دریایی(، گازوئیل، نفتای سبک 
و نفتای سنگین شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ریفورمیت و 

هیدروکربن پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل عرضه شد.
روز دوشــنبه )ســوم آذرماه( کاالهای برش ســنگین و سوخت کوره سبک 
پتروشــیمی تبریز، برش ســنگین پتروشــیمی جم، برش سنگین شرکت 
پتروشــیمی امیرکبیر، حالل ۴۰۰، حــالل ۴۰۶ و حالل ۴۱۰ پاالیش نفت 
اصفهان، حالل ۴۰۲ پاالیش نفت بندرعباس، متانول پتروشــیمی زاگرس، 
متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه و نیتروژن مایع شرکت 
فجر انــرژی خلیج فارس در رینگ داخلی بازار فیزیکــی بورس انرژی ایران 
معامله شــد.در این روز بیش از ۸.۱۳۷ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش 
بیش از ۴۶۸ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

دادوستد شد.

پیش فروش نفت عراق
 برای مقابله با تنگناهای مالی

عراق برای مقابله با تنگناهای مالی خود به دنبال امضای نخســتین قرارداد 
پیش پرداخت نفت این کشــور اســت.به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، 
وزارت نفت عراق روز دوشنبه )سوم آذرماه( اعالم کرد که این کشور به دنبال 
امضای نخستین قرارداد پیش پرداخت نفت خام خود برای تقویت منابع مالی 
اســت، زیرا این کشور در پی شــیوع ویروس کرونا در تالش است با کاهش 
قیمت و تقاضای نفت مقابله کند.براســاس نامه ارسال شــده توسط سازمان 
دولتی بازاریابی نفت عراق موســوم به سومو )SOMO( به مشتریان خود، 
عراق به دنبال پیش پرداخت پنج ساله از ژانویه ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۵ است 
تا با محموله های نفت خام بصره بازپرداخت شود.یک مقام وزارت نفت عراق 

این سند را تأیید کرد. 
در نامه ۲۳ نوامبر )ســوم آذرماه( ســومو اعالم کرده اســت که پیشــنهاد  
طرف هــای قــرارداد احتمالی را تا ۲۷ نوامبر )هفتم دی ماه( ســاعت ۱۶ به 
وقت بغداد می پذیرد.وی گفت: قرارداد پیش پرداخت محموله های نفت خام 
بخشی از طرحی فوری برای تقویت بودجه دولت و غلبه بر بحران مالی است.

ایــن مقام عراقی افزود: در قبال اوپــک تعهدهایی برای کاهش تولید داریم، 
این در حالی اســت که باید بدهی های شــرکت های خارجی را بازپرداخت 
کنیم و اقتصاد خود را ســر پا نگه داریم و به همین دلیل به پول بخشــی از 
فروش نفت خود به صورت پیش پرداخت نیاز داریم.به دنبال ســقوط تقاضای 
نفت در پی همه گیری ویروی کرونا ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش از جمله روســیه، در نیمه نخســت سال تولید خود را 
به طور بی ســابقه ای کاهش دادند.بر اساس توافق کاهش تولید اوپک پالس، 
این ائتالف قرار اســت از ژانویه تولید خود را ۲ میلیون بشکه در روز افزایش 
دهد، اما اوپک پالس در حال بررسی به تأخیر انداختن این افزایش یا کاهش 

بیشتر تولید است.

رکوردشکنی قیمت طالی سیاه در بازارهای جهانی
قیمت نفت با توجه به موفقیت آمیز بودن ســاخت ســومین واکسن کرونا و 
همچنین در سایه حمالت اخیر یمن به تاسیسات نفتی عربستان، به باالترین 
قیمت از اســفند سال گذشته رســید.قیمت نفت که از ابتدای سال جاری 
میالدی به دلیل شیوع کرونا و کاهش تقاضا برای نفت با کاهش همراه شده 
بود، حاال با ســاخت واکســن کرونا به فکر بازگشت به باالی ۵۰ دالر در هر 
بشکه اســت. این امید از آن رو تقویت شده که روز گذشته سومین شرکت 
داروسازی نیز از موفقیت خود در ساخت واکسن کرونا خبر داد که می تواند 

شرایط زندگی در جهان را عادی کند.
نکته مهم برای بازار طال آن اســت که با بازگشت جریان زندگی به پیش از 
شیوع کرونا، می توان امیدوار بود تا تقاضا برای نفت با افزایش رو به رو شود. 
این موضوع با بازگشت شــرایط اقتصادی به روند صعودی و همچنین رشد 
مسافرت ها محقق خواهد شد.در کنار آن، البته خبر حمله یمن به تاسیاست 
نفتی عربســتان نیز در روز گذشته بر رشد قیمت نفت موثر بود. هرچند که 
عربســتان نســبت به این موضوع واکنش نشــان نداده اما تصاویر از آرامکو 
حکایت از آتش سوزی و انتشار دود در این تاسیسات دارد.با این حال، افزایش 
موارد ابتال به کرونا اجازه رشد بیشتر قیمت نفت را در معامالت امروز نداد. 

همچنین رشد ذخیره ســازی نفت در آمریکا نیز عاملی برای تضعیف قیمت 
نفت به شمار می رود.البته عوامل تقویت کننده در معامالت روزگذشته دست 
باال را داشتند و نفت برنت با یک درصد افزایش به قیمت ۴۶ دالر و ۴۹ سنت 
در هر بشکه رسید که این رقم باالترین قیمت از ماه مارس )اسفند سال ۹۸( 
تاکنون است.نفت شاخص آمریکا نیز یک درصد گران تر از دیروز معامله شد 
و به ۴۳ دالر و ۵۳ ســنت در هر بشکه رســید.به گزارش ایرنا، پیشرفت در 
تولید و توزیع واکسن کرونا مســیر ریسک بازگشت به حالت عادی را برای 
بازارهای نفت کمتر می کند و از همین رو امیدها برای رسیدن قیمت نفت به 
باالی ۵۰ دالر در هر بشکه بیشتر شده است. به گزارش خبرنگار مهر به نقل 
از سی ان بی ســی، قیمت های نفت در معامالت ، سه شنبه با امید به واکسن 
کرونا و ریشــه کن شدن سریع تر پاندمی که می تواند باعث بازگشت تقاضای 

نفت خام شود، جهش کردند.
بنابــر این گزارش،قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خــام برنت، بنچ مارک 
بین المللــی قیمت نفت ۱.۳۰ درصد یا ۶۰ ســنت جهــش کرد و به ۴۶.۶۶ 
دالر رسید، در حالی که قیمت هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب 
آمریکا، دابلیوتی آی، ۱.۳۷ درصد یا ۵۹ ســنت جهش کرد و به ۴۳.۶۵ دالر 
رسید.به این ترتیب، قیمت شاخص برنت به باالترین سطح خود از اوایل ماه 
مارس و قبل از آغاز جنگ قیمت نفت عربســتان سعودی با روسیه که منجر 

به سقوط شدید قیمت ها شده بود، رسید.
هر دو شاخص نفت خام در معامالت دیشب ۲ درصد جهش کرده و معامالت 
هفته قبل را هم با جهش بیش از ۵ درصدی پشت سر گذاشته اند.استرازنکا 
روز دوشــنبه اعالم کرد واکســن کرونای این شرکت در آزمایشات اولیه ۷۰ 
درصد مؤثر بوده اســت اما می توان میزان تأثیرگذاری نهایی آن را به بیش از 
۹۰ درصد رساند. این واکسن که نسبت به رقیبان ارزان تر است و نگهداری و 
توزیع ساده تری دارد، امیدها برای ریشه کن کردن کرونا را افزایش داده است.

اخبار انرژی

بازار انرژی

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از آماده ســازی 
فضای اختصاصی تردد ایرتاکســی ها در برخی فرودگاه ها 
خبــر داد. بــه گزارش خبرنــگار مهر، اخیــراً با تصویب 
تعرفه های جدید هوانــوردی عمومی در هیئت دولت که 
هزینه خدمات فرودگاهی و نشست و برخاست هواپیماهای 
کوچک مســافری، شخصی و آموزشی در فرودگاه ها را به 
حداقل رســانده، موضوع راه اندازی ایرتاکســی به یکی 
از مباحث اصلی صنعت هوانوردی تبدیل شــده اســت.
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایــران ۹۲ فرودگاه 
در زیرمجموعــه خود دارد که ۵۴ فــرودگاه، در مالکیت 
این شرکت هســتند؛ اما با توجه به اینکه تا کنون، هیچ 
شــیوه نامه ای در خصوص راه اندازی ایرتاکسی از سوی 
سازمان هواپیمایی کشــوری تدوین نشده و همچنین تا 
پیش از اخذ مصوبه تعرفه های ایرتاکسی، هزینه نشست 
و برخاست هواپیماهای کوچک، همانند سایر هواپیماهای 
تایپ و مســافری محاسبه می شــد، لذا استقبالی از این 

بخش وجود نداشت.
کرایه تاکسی هوایی چند؟

بــا توجه به تصویب تعرفه هــای جدید در هیئت دولت و 
همچنین وجود بیش از ۳۰۰ دســتگاه ناوگان هوانوردی 
عمومی )هواپیماهای کوچک( در کشور و نیز شرکت های 
تولیدکننده هواپیماهای با وزن های زیر ۹ هزار کیلوگرم 
)در حیــن تیک آف( در داخل و نیــز تعدد فرودگاه های 
کوچک کــه با حداقل پرواز فعالند، امــکان اجرای طرح 
ایرتاکســی با سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد.
با این حال هنوز هیچ نهادی از نحوه محاسبه هزینه بلیت 
این پروازها و نیز تعداد دقیق هواپیماهای مسافری مربوطه 
با تعداد صندلی های هر ناوگان، ســخن به میان نیاورده 
اســت؛ اما آنچه مسلم است، باید نرخ کرایه ایرتاکسی که 
ظاهراً قرار اســت میان شهرهای کوچک با کالنشهرهای 
نزدیک به آنها برقرار شود، با نرخ بلیت پروازهای برنامه ای 

شرکت های هواپیمایی، رقابتی باشد.
راه اندازی فضای اختصاصی برای ایرتاکسی 

سعید اکبری، معاون هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه 
اخیر تعرفه خدمــات فرودگاهی هوانــوردی عمومی در 
هیئت دولت و تأثیر آن بر توسعه هوانوردی عمومی اظهار 

داشــت: راه اندازی هوانــوردی عمومی جز وظایف اصلی 
شرکت فرودگاه ها نیست و ما صرفاً در حال فراهم کردن 
زمینه اجرای آن هستیم.وی افزود: رونق هوانوردی عمومی 
به عوامل متعددی بستگی دارد؛ شرکت فرودگاه ها به سهم 
خود عواملی را که می تواند روی توسعه هوانوردی عمومی 
تأثیرگذار باشد در دست بررسی دارد؛ یکی از اصلی ترین 

این اقدامات، اصالح تعرفه ها بود.
وی ادامه داد: اپروچ اصالح تعرفه ها به این ســمت بود که 
بخش خصوصی را برای حضــور در هوانوردی عمومی و 
ایرتاکسی ترغیب کند؛ از دیگر اقدامات شرکت فرودگاه ها، 
آماده ســازی فرودگاه هایی اســت که ایرتاکسی در آنها 
اجرایی خواهد شــد، تا اگر مکان خاصی برای ایرتاکسی 
نیاز اســت، در فرودگاه های متعلق به شرکت فرودگاه ها 
مهیا شــود که البتــه در چند فرودگاه در دســت اقدام 
داریم.اکبری یادآور شــد: از دیگر عوامل رونق ایرتاکسی، 
شــرایط اقتصادی کشور، سرنوشت تحریم ها، ارتباطات با 
کشورهای همســایه، بحران کرونا و… است؛ اما شرکت 
فرودگاه ها در بخشی که بازیگر اصلی است، در حال ایفای 

نقش خود اســت.وی درباره اینکه برخــی فرودگاه های 
شهرهای کوچک، هواپیمای مربوط به ایرتاکسی خریداری 
کرده اند، گفت: فرودگاه های متعلق به شرکت فرودگاه ها، 
امکان خرید هواپیمای مسافری را ندارند؛ اخباری که در 
این خصوص درباره برخی فرودگاه های کوچک منتشــر 
شده، به این معنی نیســت که فرودگاه آنها را خریداری 
کرده اند؛ بلکه به این معناست که بخش خصوصی در این 
فرودگاه ها اقدام به سرمایه گذاری در حوزه ایرتاکسی کرده 
اســت.مقصود اسعدی ســامانی دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی نیــز در گفتگو با خبرنگار مهــر درباره نحوه 
فعالیــت ایرالین های ایرانی در حــوزه هوانوردی عمومی 
و خریــد ناوگان ایرتاکســی از ســوی ایرالین ها تصریح 
کرد: اصالحاتــی در زمینه تعرفه های خدمات فرودگاهی 
هوانوردی عمومی انجام شــده که زمینه را برای فعالیت 

ایرتاکسی ها فراهم کرده است.
وی ادامــه داد: اصلــی ترین بخش هوانــوردی عمومی، 
آموزش هوانوردی و همچنین پرواز هواپیماهای شخصی 
است؛ در خصوص ایرتاکســی هم نیاز به برخی مقررات 

است که ســازمان هواپیمایی کشوری در حال تدوین آن 
اســت؛ اگر تدوین این مقررات تکمیل شــود، کسانی که 
عالقه مند به سرمایه گذاری باشند، می توانند ورود کرده 
و فرصت خوبی است تا فرودگاه های کوچک هم عملیاتی 
شــود و بهره برداری از آنها آغاز شود.اســعدی سامانی با 
اشاره به برخی محدودیت های واردات هواپیما گفت: بخش 
خصوصی باید به این حوزه ورود کند و برای دستیابی به 

شرایط مطلوب، نیاز به گذر زمان است.
تشکیل  ایرالین های جدید 

با ناوگان زیر ۱۰۰ صندلی 
آرمان بیــات دبیر کمیتــه هوانوردی عمومی شــرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره تعریف بنیادین هوانوردی عمومی اظهار داشت: 
ایرتاکســی همواره رقیب مســیرهای جاده ای اســت و 
اساســاً این خدمات مناسب مسیرها و مقاصدی است که 
ایرالین ها به این مقاصد پرواز ندارند یا با حداقل فرکانس 
پروازی پرواز می کنند. لذا غیر از آن، ایرتاکسی نمی تواند 
توجیه پذیر باشد مگر مشتریانی که به دنبال حفظ حریم 
شخصی خود باشند.وی در خصوص ارزان بودن خدمات 
مسافرتی ایرتاکســی بیان کرد: قابلیت پروازی و سرعت 
مستقیم هواپیما، در هزینه کیلومتر پرواز این نوع خدمات، 
دارای اهمیت است. مشتریان باید هزینه دو لگ پروازی را 
پرداخت کنند و پروازهای خالی مسیر برگشت با روشی به 
نــام Empty Leg به صورت ویژه و تخفیف دار فروخته 
می شود. اما عمده مشتریان به صورت رفت و برگشتی از 
این خدمات استفاده می کنند و در صورت انتظار هواپیما 
در فرودگاه برای مشتریان جهت پرواز بازگشت، هر ساعت 
توقف انتظاری، معادل درصدی از هزینه یک ساعت پرواز 
محاسبه می شود.کارشناس صنعت هوانوردی با اشاره به 
اســتراتژی جدید صنعت هوانوردی و فرودگاهی ایران در 
توسعه حمل و نقل هوایی هواپیماهای کوچک و هوانوردی 
عمومی اظهار کرد: این استراتژی که شرکت فرودگاه ها و 
سازمان هواپیمایی کشوری در حال آماده سازی زیربنایی 
و زیرساختی از جهات عملیاتی و مقرراتی آن هستند، در 
یک برنامه ۱۰ ساله خود را نشان می دهد و نهایتاً منجر به 
تولد شرکت های هواپیمایی منطقه ای و با ظرفیت کمتر از 

۱۰۰ صندلی می شود.

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و 
اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: افزایش قیمت شــیرخام به ســبب تأمین نشدن 
نهاده ها با ارز رسمی به شکل کامل و با توافق وزارت جهاد 

کشاورزی و تشکل های دامداری انجام شد.
به گــزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســید داوود 
موســوی افزود: اکنون با توجه به مشکالت و چالش های 
موجود در تأمین نهادهای دامی قیمت شیرخام از سه هزار 
و ۱۰۰ تومــان درب دامداری به چهار هزار و ۵۰۰ تومان 
رسید که حدود ۴۵ درصد افزایش را نشان می دهد و مورد 
توافق وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های دامداری است.

وی افزود: بنابر پیشــنهاد وزارت جهاد کشاورزی با توجه 
به میســر نشــدن تأمین نهاده ها با ارز رســمی به شکل 
کامل، قیمت فروش هر کیلوگرم شیرخام درب دامداری 
با ســود ۱۰ درصد به قیمــت پنج هــزار و ۶۳۴ تومان 

بوده که در نهایت قیمت تعیین شــده مــورد توافق قرار 
گرفت.معــاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شــبکه های 
توزیعی و اقتصادی ســازمان حمایت تصریح کرد: برپایه 
تناسب افزایش قیمت شیرخام و همچنین افزایش سایر 
هزینه های تولید از جمله موارد بسته بندی، حمل و نقل 
قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی به طور میانگین ۲۹ درصد 
افزایش یافت.موسوی گفت: آخرین تغییر قیمت شیرخام 
و ۱۰ قلم محصول لبنی در نود و هشتمین جلسه تنظیم 

بازار مصوب شده است.
قیمت مرغ متناسب با روند تولید 

وی با اشاره به واگذاری تولید و تنظیم بازار مرغ به وزارت 
جهادکشاورزی تاکید کرد: قیمت گذاری کاالهای اساسی 
گروه اول مانند لبنیات، گوشت و مرغ در سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارشناســی شده و بر 
اســاس مولفه های تمام شــده، نظارت می شود.موسوی 

پیرامون روند افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر، گفت: از 
مبدا تامین، قیمت مرغ زنده حدود ۱۴ هزار تومان مصوب 
شــد و با احتســاب هزینه فرایند تولید مرغ زنده به مرغ 
گرم در نهایت قیمت مرغ باید ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان باشد.
این مقام مســوول، قیمت مرغ را متناســب با روند تولید 
دانســت و گفت: اکنون مرغ زنــده در مرغداری ۲۵ هزار 
تومان فروخته می شــود و با همین تناسب طبیعی است 
که قیمت مرغ گرم در بازار و میادین ۳۵ هزار تومان باشد.

بــه گزارش ایرنــا، اوایل هفته جاری ســتاد تنظیم بازار 
قیمت فروش شیر خام با مشــخصات ۳.۲ درصد چربی 
و بــار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار مبلغ ۴۵۰۰ تومان به ازای 
هر کیلوگرم درب دامداری تصویب کرد.بر همین اســاس 
قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب ۱.۵ درصد هفت 
هزار و ۱۰۰ تومان، شــیر بطری یک لیتری نیم چرب ۲ 
درصد هفت هزار و ۵۰۰ تومان، شیر بطری یک لیتری پر 

چرب ۳ درصد هشت هزار و ۵۰۰ تومان و شیر بطری یک 
لیتری کامل ۳.۲ درصد هشت هزار و ۶۰۰ تومان تعیین 
شد.همچنین قیمت شــیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب 
۱.۵ درصد پنج هزار و ۴۰۰ تومان و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی 

۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. 
قیمت ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱.۵ درصد هشت هزار 
تومان و قیمت ماســت ۹۰۰ گرمی پر چرب ۳ درصد نیز 
۹ هزار و ۷۰۰ تومان مصوب شد. در این کمیته همچنین 
قیمت ماســت دبه ای ۲۵۰۰ گرمی کم چرب ۱.۵ درصد 
و پرچرب ۳ درصد بــه ترتیب ۲۱ هزار تومان و ۲۴ هزار 
تومان به تصویب رســید.همچنین با تعیین قیمت مرغ 
در هفته های گذشــته تمام عرضه کنندگان گوشت این 
محصول باید قیمت مصوب را رعایت کنند و در غیر این 
صورت ضمن تشکیل پرونده تخلف صنفی موارد به مراجع 
رسیدگی کننده همچون تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

وزیر نیــرو گفت: صنعت آب و فاضالب در پایان ســال 
۱۳۹۸، در گســتره  شهرها و روســتاهای کشور، وظیفه  
آب رســانی را با ایجــاد حداکثر ظرفیــت تولید آب، به 
میــزان ۱۱.۲ میلیارد مترمکعب و وظیفه  خدمات مدرن 
فاضالب را با جمع آوری و تصفیه  ۲.۱ میلیارد مترمکعب 
فاضالب به انجام رســانده اســت و در سال جاری ۱۱۹ 
طرح آب رسانی در فصل منابع آب و ۱۹۵ طرح فاضالب 

را در حال اجرا دارد.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در آئین گشایش سومین 
کنگره  علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران که به صورت 
ویدئوکنفرانســی و با محوریت توسعه و آینده نگری در 
صنعت آب و فاضالب ایران به میزبانی شیراز برگزار شد، 
اظهار کرد: تاکنون الگوهای گوناگونی برای نحوه  تعامل 
صنعت و دانشــگاه مطرح شده و در معرض آزمون و نقد 

قرار گرفته است.

وزیر نیرو همچنین گفت: بیش از ســه دهه اســت که 
موضــوع آب و مباحث پیرامــون آن، از گردونه  فنی و 
خدماتی فراتر رفته و به عنوان کاالیی با ماهیت راهبردی 
و قدرت اثرگذاری بر تحوالت سیاسی، اقتصادی، زیست 

محیطی تبدیل شده است. ا
ین حساسیت مضاعف و کم نظیر که ثمره  افزونی تقاضا و 
کمیابی منابع آب با کمیت و کیفیت مناسب است سبب 
شده تا مدیریت کالن و چاره اندیشی برای دشواری های 
پیــش روی آن، در ســطوح گوناگــون محلــی، ملی و 
بین المللــی مطرح شــود.اردکانیان تاکید کرد: مدیریت 
کالن کارآمد و خوب آب، باید بتواند هم زمان مالحظات 
کیفیت و کمیت آب های سطحی و زیرزمینی را یکپارچه 
کند، اقدام های بخش های گوناگون مصرف و پیامدهای 
آن را هماهنگ کند و حوضه  آبریز را واحد مدیریت قرار 
دهد تا بتواند مســایل باال و پایین دســت را حل کرده و 

سیاست های ملی توسعه را محقق سازد. 
وزیر نیرو در عین حال اظهار داشــت: صنعت فراگیر آب 
و فاضالب کشور، گستره ای به جامعه  ۶۳.۷  میلیون نفر 
جمعیت شــهری )پوشش ۹۹.۸۳ درصد( در قالب ۱۷.۱  
میلیون فقره مشــترک و نیز ۱۶.۹  میلیون نفر جمعیت 
روســتایی )پوشــش  ۸۱.۸۹ درصــد( در قالب ۵.۷۴  

میلیون فقره مشترک را در بر دارد.
هدف گذاری آبرسانی

 به ۱۰.۹ میلیون نفر روستایی
وی اضافــه کرد: در بخش روســتایی نیز آبرســانی به 
۲۰ هــزار ۷۷۴ روســتا با جمعیــت ۱۰.۹  میلیون نفر 
هدفگذاری شــده اســت. در عین حال برای نگهداری 
تاسیســات موجود ســاالنه افزون بر ۱۵۰۰۰ کیلومتر 
توســعه و بازســازی خطوط انتقال و شبکه  توزیع آب و 
۳۵۰۰ کیلومتر توسعه  و بازســازی شبکه های فاضالب 

انجــام می شــود.وزیر نیرو گفت: در افــق آرمانی، نظام 
مدیریت آب و فاضالب، خدمات پایدار آب و فاضالب را 
بر پایه  استفاده  معقول از منابع طبیعی، با لحاظ داشتن 
همزمان و متوازن مالحظات مهندسی، زیست محیطی، 
اجتماعــی و اقتصادی و با رعایت ســه اصل به حداقل 
رساندن پیامدهای زیست محیطی، مشارکت حداکثری 
ذی نفعان و سرمایه گذاران و بهره وری حداکثری از منابع 
آبی اســتحصال شــده، باید به عینیت مبدل  سازد.وی 
افزود: در مســیر نیل به این آرمــان و تحقق هدف های 
اقتصاد مقاومتی، سیاست هایی همچون همگرایی درون 
و برون ســازمانی، پایندگی و تقویت اقتصاد، اصالح و به 
روزآوری نظام اداری و حکمرانی، آگاهی رسانی مستمر 
و جلب مشــارکت عمومی، و ســرانجام توانمندسازی و 
ارتقای کیفیت نیروی انســانی و تاسیســات باید اعمال 

شود.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایرتاکسی انجام می شود

آماده سازی فضای اختصاصی تردد ایرتاکسی ها در برخی فرودگاه ها 

معاون سازمان حمایت اعالم کرد

تامین نشدن نهاده با نرخ مصوب دلیل افزایش قیمت شیرخام

وزیر نیرو خبر داد

اجرای ۱۱۹ طرح آبرسانی و ۱۹۵ طرح فاضالب در سال جاری

معاون سازمان هواپیمایی کشوری از ارائه درخواست 
برای حذف شــدن محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی 
مسافر در پروازهای داخلی خبر داد و گفت: با توجه 
به رعایت کردن همه پروتکل های بهداشــتی صادر 
شــده داخلی و بین المللی این درخواست را به وزیر 
راه و شهرسازی ارائه داده ایم اما اگر ستاد ملی مقابله 
با کرونا نپذیرد، ایرالین هــا همچنان آن را اجرایی 

می کنند.
به گزارش ایســنا، چندی پیش ستاد ملی مقابله با 
کرونا با پیشنهاد وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی ابالغ کرد که در همــه پروازهای داخلی 
باید تنها ۶۰ درصد ظرفیت کابین هواپیما مســافر 
پذیرش شــود و فاصله گــذاری اجتماعی در حین 
پرواز نیز رعایت شــود. اما پیش از این ابالغیه تنها 
دو ردیف آخر هواپیما برای بیماران احتمالی خالی 
نگه داشــته می شــد.به غیر از این ابالغیه، مصوبه 
دیگری نیز از ســوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
مســافران اعالم شــد و آن اجباری شدن استعالم 
همــه مردم برای انجام ســفرهای هوایی، زمینی و 
دریایی با وســائل حمل و نقل عمومی در ســامانه 
تعریف شده از سوی وزارت بهداشت است.در همین 

زمینه ابوالقاســم جاللی –معاون هوانوردی و امور 
بین الملل ســازمان هواپیمایی کشــوری- به ایسنا 
گفت: با توجه به اینکه همه پروتکل های بهداشــتی 
ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و دیگر 
مراجع بین المللی را رعایت کرده و بر اجرای درست 
آن ها از سوی ایرالین ها نظارت می کنیم، درخواست 
داده ایم تا محدودیت ۶۰ درصد برای مســافرگیری 
در پروازها حذف شــود تا شــرکت های هواپیمایی 
ضمن رعایــت همه موارد و نکات بهداشــتی ابالغ 
شــده، بتوانند وضعیــت بهتــری در زمینه جذب 
مسافر داشته باشــند.وی افزود: سازمان هواپیمایی 
کشوری و شــرکت های هواپیمایی همواره خود را 
ملزم به اجرای پروتکل های ابالغی ستاد ملی مقابله 
با کرونا می دانند و اگر این درخواســت تایید نشود 
برای اجرای دقیــق محدودیت ۶۰ درصدی نظارت 
الزم را انجــام می دهیم.معــاون هوانــوردی و امور 
بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: 
همه پروتکل های بهداشــتی رعایت می شود و اگر 
ایرالینی در این زمینــه کوتاهی کند نتنها برخورد 
الزم با آن ها از جمله لغو مجوز صورت خواهد گرفت 

بلکه نام آن ها را به مردم اعالم می کنیم.

ارزیابــی کیفیــت خودروهای ســواری تولیدی در 
مهرماه سال جاری بیانگر این است که خودروسازان 
علیرغــم اعالم افزایش تیراژهــای تولید خود اما از 
توجه به کیفیت غافل مانده اند. طبق ارزیابی صورت 
گرفته، پژو ۲۰۰۸ تنها خودرویی است که توانسته 
هر پنج ســتاره کیفی را بگیرد و این در حالی است 
که تنها ســه خــودرو موفق به اخذ چهار ســتاره 
شــده اند. البته از سوی دیگر خودروهای تک ستاره  
تولید نشده و فقط دو خودرو، دو ستاره ای شده اند.در 
گزارش ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی 
کیفیت و اســتاندارد ایران )ISQI(  برای بررســی 
اوضــاع کیفی خودروهای ســواری تولیدی مهرماه 
امسال، تنها یک خودرو پنج ستاره دیده می شود اما 
از ســوی دیگر خودروی تک ستاره کیفی هم تولید 
نشده است.طبق ارزیابی ها سه خودرو سواری چهار 
ســتاره و ۲۰ خودرو سه ســتاره کیفی و همچنین 
دو خودرو، دو ستاره شــده اند.در این گزارش برای 
خودروهای سواری تولیدی در شهریورماه، در سطح 
قیمتی یک، تنها به خودروی تیگو ۷ اشاره شده که 
توانســته سه ستاره از پنج ســتاره کیفی را به خود 
اختصاص دهد. در ســطح قیمتــی دو، پژو ۲۰۰۸ 

تولیدی شــرکت ایران خودرو پیکاپ توانسته نمره 
کامــل را در این ارزیابی کســب کند و تنها خودرو 
پنج ســتاره کیفــی این گزارش باشــد. پس از آن  
هایما S۷ اتوماتیک در رده  خودروهای چهار ستاره 
کیفی قرار گرفته اســت.در همین ســطح قیمتی، 
 SWM ،۵ تیگو ،S۳ جک ،S۵ خودروهای جــک
G۰۱ و آریزو ۵ توربو ســه ســتاره کیفی را کسب 
کرده  و S MVM X۳۳ هم دو ستاره از پنج ستاره 
کیفی را دریافت کرده اســت.در گروه قیمتی چهار 
و در میان خودروهای ســواری تولیدی در مهرماه 
امســال، پژو ۲۰۷ و دناپالس در این ارزیابی موفق 
به کســب چهار ستاره کیفی شــده اند.عالوه براین، 
محصوالت پژو ۲۰۶ صندوقدار و مدل بدون صندوق 
آن، دنا، رانا، ســورن )ایران خودرو تبریز(، پژو پارس 
اتوماتیک )تولید ایران خودرو کرمانشاه(،  پژو پارس 
)ایران خودرو کرمانشــاه، فارس، تهران، خراســان، 
مازندران و صنایع خودروسازی فردا( و سمند تبریز 
توانسته اند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را در سطح 
قیمتی چهارم به خود اختصاص دهند.در این گروه، 
پژو ۴۰۵ خراســان نیز در رده دو ستاره کیفی قرار 

گرفته است. 

غفلت خودروسازان از مبحث کیفیتدرخواست برای حذف محدودیت ۶۰ درصدی در پروازها

رئیس هیات عامل ایمیدرو از اجرایی شــدن شیوه نامه 
ســاماندهی بازار زنجیره فوالد از هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایمیدرو، خداداد غریب پور با تاکید بر حذف 
ســقف رقابت در تعیین قیمت، اظهار داشت: در شیوه 
نامه جدید، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت 
در بورس کاال کشف و تعیین شود. بدین ترتیب، روند 
قیمت گذاری کاماًل رقابتــی خواهد بود.وی به تأمین 
نیاز بازار داخل اشــاره کرد و گفــت: به منظور تعیین 
مازاد عرضــه بازار و صادرات محصــوالت، یک الگوی 
شفاف تعریف شده و برخی نگرانی ها در خصوص وجود 

امضای طالیی برطرف شــده است.غریب پور افزود: بر 
اساس این دستورالعمل، تولیدکنندگان زنجیره فوالد، 
اقدام به عرضــه کافی محصوالت تولیــدی در بورس 
کاال می کننــد و در صورت عدم تقاضا و معامله، امکان 
صادرات خواهند داشــت.رئیس هیــأت عامل ایمیدرو 
دربــاره عرضه کافی به بازار، گفت: بــا توجه به اینکه 

کلیه محصوالت تولیدی زنجیره فوالد در بورس عرضه 
می شــود، بازار دیگر مثل گذشــته با کســری مواجه 
نمی شــود و تولیدکننــدگان داخلــی می توانند به هر 
میزان که نیاز به مواد اولیه تولید دارند، اقدام به خرید 
از بورس کاال کنند.غریب پور به رصد انبارها اشاره کرد 
و اظهار داشــت: در الگوی جدید، سامانه انبارها نسبت 

به ثبت و ردیابی محصوالت خریداری شــده از بورس 
کاال اقدام می کنــد و نگرانی های مربوط به خرید مواد 
اولیه با قیمت رقابتی و فروش آن در بازار آزاد با قیمت 

دیگر برطرف شده است.
وی در ادامه ســخنانش موضوع اصــالح بهین یاب و 
ارتباط آن بــا مالیات بر ارزش افزوده را مورد اشــاره 
قرار داد و تصریح کرد: در شیوه نامه جدید سامانه های 
مالیاتی با بهین یاب مرتبط شــده و میزان تقاضا عالوه 
بر شــاخص های مصرف برق، انرژی و تولید بنگاه ها، به 

مالیات پرداختی به دولت نیز مرتبط باشد.

رئیس هیات  عامل ایمیدرو :

شیوه نامه ساماندهی زنجیره فوالد هفته آینده اجرا می شود


