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نوسان سکه در کانال ۱۴ میلیون تومان
قیمت ســکه طرح جدید دیروز )سه شــنبه، ۷ تیرماه( با ۲۵۰ هزار تومان 
افزایش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش ایرنا، قیمت هر قطعه ســکه طرح جدید در ســاعت ۱۴ امروز با 
۲۵۰ هزار تومان افزایش قیمت نســبت به همین زمان در روز گذشته به ۱۴ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 

۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم ســکه هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۲ میلیون و ۹۵۰ تومان قیمت 
خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون 
و ۳۶۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال ۵ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان 

شد. قیمت اُنس جهانی طال یک هزار و ۸۲۷ دالر و ۲ سنت بود.

تولیدکنندگان مرغ زنده 
در انتظار ابالغ قیمت های مصوب

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: به منظور استمرار تولید، 
پــرورش دهندگان مرغ زنده در انتظار ابالغ قیمت مصوب قرارگاه امنیت غذایی 
هستند. »حبیب اسداهلل نژاد« روز سه شنبه در گفت  و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود:  ۱۸ اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۱ در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با 
آنالیز قیمت ها توسط اتحادیه ، معاونت امور دام و طیور و معاونت توسعه بازرگانی 
قیمت برای هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۹ هزارتومان تعیین شــده بود اما در ابالغیه 

نرخ مصوب گوشت مرغ برای عمده فروشی و خرده فروشی ها اعالم نشد.
بــه گفته وی، اکنون قیمت مرغ زنــده درب واحدهای تولیدی کمتر از نرخ 
واقعی و تعیین شــده قرارگاه امنیت غذایی است که موجب ضرر تولیدکنندگان 
شده است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهارداشت: بر اساس 
نرخ نامه جدید، قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمده فروشی ۵۵ هزار 

و ۵۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود.
وی تصریح کرد: این امر که قیمت مصوب مرغ برای عمده فروشی ها و خرده 
فروشی ها ابالغ شده اما قیمت برای مرغ زنده ابالغ نشده است باعث سردرگمی و 
نگرانی هایی برای تولیدکنندگان شده زیرا همچنان قیمت مرغ زنده را زیر قیمت 
واقعی می خرند. اسداهلل نژاد با بیان اینکه نرخ منطقی و قیمت تمام شده مرغ زنده 
و گوشت مرغ فاصله زیادی با هم دارد، اظهارداشت: به تازگی قیمت گوشت مرغ 
در بازار به نرخ مصوب نزدیک شــده اما همچنان تولیدکنندگان با فاصله قیمتی 

زیاد بین قیمت فروش و نرخ واقعی این محصول روبرو هستند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: به منظور استمرار تولید 
و کاهش نگرانی تولیدکنندگان طی نامه ای به وزیر جهاد کشــاورزی خواستار 
ابالغ قیمت مصوب مرغ زنده  قرارگاه امنیت غذایی شدیم تا تولیدکنندگان این 

محصول نگرانیشان کاهش یابد.

وضعیت کیفیت شبکه اپراتورها بهتر شد
معاون امور پســتی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری گفته اســت که 
وضعیت کیفیت شــبکه اپراتورها در مقایسه با سال گذشته بهتر شده، اما برای 

بهبود کیفیت سرویس، توسعه شبکه از سوی اپراتورها الزامی است.
به گزارش ایســنا، عیســی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- نیز 
به تازگی درباره واگذاری فرکانس به اپراتورها گفته بود: ســال گذشته فرکانس 
۲۳۰۰ را به اپراتورهای همراه واگــذار کردیم. بعضی از اپراتورها تجهیزات الزم 
برای اســتفاده از این فرکانس را وارد کشــور کرده یا از تجهیزات بومی استفاده 
کردند و آن را روی فضای فرکانســی نصب کرده اند. طبق گزارشی که از سرعت 
اپراتورهای همراه منتشــر شده، مشخص است که اپراتوری که تجهیزات را وارد 
و نصب کرده، در ســه ماه اخیر توانسته سرعت بیشتری را در اختیار کاربرانش 
قرار دهد. وی ادامه داد: ما امســال واگذاری فرکانس جدید هم خواهیم داشت و 
منتظر نمانده ایم که فیبرنوری راه بیفتد تا دسترســی به کیفیت و سرعت بهتر 
را به ۳ ســال دیگر حواله دهیم، هرچند که این پروژه نیز با سرعت جلو می رود. 
ما در حوزه ارتباطات همراه که زندگی مردم به آن وابســته شده است کارهای 
اساســی را انجام می دهیم. برای نمونه امسال فرکانس ۳۵۰۰ را آماده واگذاری 
کرده و در اختیار اپراتورها قرار خواهیم داد. اپراتورها باید تجهیزات خود را روی 
ایــن فرکانس نصب کنند. هرجا که این فرکانس های جدید فعال  شــود یعنی 
مشــترکان سرعت های بســیار بهتری را تجربه خواهند کرد. در این باره معاون 
امور پســتی، ارتباطی و فناوری اطالعات ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی )رگوالتوری( گفته است: وضعیت کیفیت شبکه اپراتورها در مقایسه با 
ســال گذشته بهتر شده، اما برای بهبود کیفیت سرویس، توسعه شبکه از سوی 
اپراتورها الزامی است. توسعه شبکه از این جهت الزامی است تا از ناپایداری که در 
ارائه خدمات وجود دارد، کاسته شود. مجید حقی با بیان اینکه وابستگی کیفیت 
ســرویس به تغییرات مصرف ترافیک، نیاز به توسعه و ارتقای شبکه را ضروری 
می سازد، نصب و راه اندازی سایت های جدید باند ۲۳۰۰ مگاهرتز را گام مهمی در 
جهت رسیدن به پایداری شبکه دانست. وی، با بیان اینکه افزایش نسبی سرعت 
هر دو اپراتور در شهرهای بزرگی نظیر مشهد، اصفهان و شیراز در فروردین ماه، 
حاصل تشکیل کارگروه های مختلف وزارت ارتباطات و اقدامات عملیاتی اپراتورها 
بوده، تاکید کرد: براساس گزارش دریافتی از سامانه های فنی اپراتورها، متوسط 
شاخص های کیفیت شبکه )QoS( بهتر شده است اما اقدامات توسعه شبکه باید 
با جدیت دنبال شــود تا در صورت افزایش مصرف مردم و ترافیک شبکه، دوباره 

کیفیت ارائه سرویس کاهش نیابد.

ویژه

رویداد

شبکه همراه

شرکت واردکننده نهاده های دامی در حالی برای عرضه 
کاالی خود در سامانه بازارگاه، کوتاژ جعلی ثبت کرده است 
که اعالم گمرک نشــان می دهد این کوتاژ اصال در سامانه 
گمرک ثبت نشده بلکه با توجه به قابل رصد نبودن سامانه 
بــازارگاه که در انحصار وزارت جهاد کشــاورزی قرار دارد، 
شــرکت با ثبت دســتی و اعالم این کوتاژها موجب جذب 
متقاضی برای خرید نهاده شده در حالی که کاالیی در میان 

نبوده و وارد نشده است.
به گزارش ایســنا، در نیمه خردادماه، مقدســی-رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران- از خالی ماندن دست 
دامداران از نهــاده  با وجود اینکه بابت خرید آن هزینه هم 
پرداخت کرده اند خبر داد و گفت که یکی از شــرکت های 
متعلق به سازمان تعاون روســتایی در فروردین ماه، نهاده 
دامی را در ســامانه بازارگاه به گاوداران فروخته و پول آن را 
نیز دریافت کرده ولی هنوز نهاده به آنها تحویل نداده است.
مدتی بعد سازمان بازرسی کل کشور جزئیاتی از تخلف 
در واردات نهاده دامی را منتشــر کرد که نشــان داد کوتاژ 
جعلی صادر شــده اســت و شــرکت واردکننده متعهد به 
تامیــن ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی شــده و با 
گذشت زمان، هنوز  تامین نشده  است. این سازمان توضیح 
داد که موضوع ســاخت کوتاژ صــوری مطرح بوده و حتی 
محموله نهاده های دامی وارد بندر نشده است، در حالی که 
۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در ســامانه به مردم، کشــاورزان 
و اتحادیه ها ارائه شــده و آنها با دیدن کوتاژ ثبت شــده در 
سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن را مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان 
خریداری و این مبلغ را به حســاب شرکت واریز کرده اند. 
اما با توجه بــه اینکه بحث ثبت کوتــاژ در میان بود، این 
احتمال را مطرح می کرد که پیش اظهاری به گمرک صورت 
گرفته باشد به عبارتی واردکننده قبل از ورود کاال به بنادر، 
نســبت به اظهار آن در ســامانه گمرک اقدام کرده تا کاال 
وارد شــود، روالی که در گمرک مرســوم نیست و با مجوز 
خاص امکان آن وجود خواهد داشــت. این در حالی است 
که زمانی کوتاژ برای کاالیی ثبت می شــود که واردکننده 
بــا دریافت مجوز الزم از جمله ثبت ســفارش و قبض انبار، 
نســبت به اظهار کاال در ســامانه گمرک اقدام کرده باشد 
که بعد آن بخشی دیگر از فرایند ترخیص از جمله دریافت 
مجوزهای سالمت و استاندارد کاال از طریق سیستمی طی 
می شــود. اینکه ماجرای عرضه کاالیی که وارد نشده ولی 

کوتاژ آن در سامانه بازارگاه چیست، در توضیح گمرک قابل 
تامل تر شده است؛ به طوری که عسگری-معاون امور گمرک 
گمرک ایران- در اظهاراتی، هرگونه ثبت اظهارنامه توســط 
این شرکت در سامانه گمرک را رد کرده و گفته که گمرک 
اصال در جریان چنین وارداتی نبوده و کوتاژی در ســامانه 

خود صادر نکرده است.
گمرک: ما حتی مدعی هستیم 

معاون گمرک توضیح داد: سامانه بازارگاه از سال ۱۳۹۸ 
و بــا مصوبه دولت که در اختیــار وزارت جهاد قرار گرفت 
جهت رصد وضعیت نهاده ها و اعالم تائیدیه به گمرک ایجاد 
شــده ولی در انحصار وزارت جهاد قــرار دارد که با وجود 
مکاتبــات صورت گرفته از گذشــته تاکنــون، هیچ آمار و 
اطالعاتی نه تنها در اختیار گمرک بلکه سامانه جامع تجارت 
هم قرار نداده است. این در حالی است که بعد از اظهار کاال، 
گمــرک اطالعات اظهارنامه را برای دریافت مجوز قرنطینه 
دامی، نباتی، دامپزشکی و استاندارد به صورت سیستمی در 
اختیار دستگاه مربوطه قرار می دهد، اما تبادل اطالعاتی با 
بــازارگاه ندارد و تائیدیه نهایی برای خــروج کاال را وزارت 
جهاد به صورت دستی به گمرک می دهد؛ بنابراین اینجا ما 

مدعی هستیم که چرا حتی نامی از گمرک بردید در حالی 
که سامانه وصل نیست و تبادل اطالعاتی با  گمرک ندارد.

کتبا می نویسم که این کوتاژ جعلی است 
عسگری با اشــاره به صوری بودن کوتاژ اعالمی شرکت 
واردکننده نهاده دامی در سامانه بازارگاه گفت: اظهارنامه ای 
کــه گمرک برای وزارت جهاد می فرســتد، متکی به قبض 
انباری اســت که دارای بارنامه بوده و حتی مشخص است 
کــه کاالی وارداتی در کدام انبار قــرار دارد ولی برای این 
محموله قبض انباری صادر نشده که در سامانه گمرک برای 
آن کوتاژ ثبت شده باشد ولی واردکننده در سامانه بازارگاه 
به صورت دســتی کوتاژ وارد کرده اســت، آنهم وقتی که 
گمرک به این ســامانه دسترسی ندارد تا آن را رویت، تائید 
یا رد کند، بر این اساس به صورت کتبی به هر مرجعی که 
الزم باشــد می نویسم که این کوتاژها وجود خارجی ندارند 
و مشخصا گمرک نباید در مورد این اتفاق افتاده در سامانه 

بازرگاه که هیچ ارتباطی با آن ندارد پاسخگو باشد.
متخلفان با علم به رصد نشدن، اقدام کرده اند

اما در همین رابطه لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- نیز 
توضیحات دیگری ارائه کرده و در بخشــی از آن گفته که 

این شــرکت با اســتفاده از امکان خود اظهاری در سامانه 
داخلی  بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، اعدادی را به صورت 
جعلی در سامانه بازارگاه وارد کرده است و از آنجایی که به 
دلیل عدم دسترســی گمرک به این سامانه داخلی وزارت 
جهاد، تبــادل دیتایی با گمرک به صورت وب سرویســی 
صورت نمی گیرد، در مقام رد یا تایید رویه ها و اطالعات آن 
سامانه نیســت و مسئولیت صحت یا عدم صحت اطالعات 
در آن ســامانه با وزارت جهاد و کاربران بازارگاه اســت. از 
این رو کوتاژ جعلی اعالمی از ســوی این  شرکت به صورت 
سیستمی یا حتی غیرسیســتمی از گمرک استعالم نشده، 
مســئولیت هرگونه اقدام در این ســامانه متوجه و برعهده 
وزارت خانــه متبوع آن خواهد بود. لطیفی یادآور شــد که 
با وجود درخواســت های گمرک،  تا این لحظه هیچ ارتباط 
سیستمی و سامانه ای با سامانه بازارگاه وجود ندارد و امکان 
راســتی آزمایی برای چنین ادعاهایی بــرای وارد کنندگان 
در بازارگاه فراهم نشــده است، از این رو احتماال متخلفین 
بــا علم به این موضوع، با تخلفی آشــکار و بــا وارد کردن 
اعدادی غیرواقعی در فیلد کوتاژ اظهاری به بازارگاه موجب 
خسارات و زیان شدند. این ماجرای مبهم و عجیب در حالی 
رقم خورده که این اولین حاشــیه ســامانه بازارگاه نبوده و 
سیستمی نبودن آن بارها موجب ایجاد بحث هایی در مورد 
اقدام به تخلف در آن شــده است که از جمله آن می توان 
به جریان ترخیص ۸۰ هزار تن ذرت از گمرک در دو ســال 
اخیر اشاره کرد. به هر حال ابعاد این تخلف هنوز به صورت 
واضح مشخص نیست و وزارت جهاد توضیحی در این رابطه 
به اذهــان عمومی ارائه نکرده اســت، در هر صورت باز هم 
تاکید بر نابســامانی سامانه های تجارت و عدم هماهنگی و 
تبادل دیتا بین آنها دارد که ظاهرا قرار نیســت با گذشت 
ســال ها و هزینه های ســنگین که برای آنها انجام شده به 
صورت کارآمد عمل کند. در واکنش به این اظهارات مطرح 
شده، وزارت جهادکشاورزی اطالعیه ای منتشر و توضیحاتی 
 در خصــوص واردات نهاده هــای دامی توســط شــرکت 
)الــف-ت- س( ارائه و اعالم کرد که مبالغ واریزی دامداران 
در ســامانه بازارگاه موجود و قابل رهگیری است. همچنین 
پرداخت ارز توســط بانک مرکزی، فقط با ارائه مستندات 
ورود کاال  صورت می گیرد و کمیته بررســی و رسیدگی به 
تخلفات احتمالی شــرکتهای واردکننده نهاده های دامی در 

وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد.

بدافزار جدیدی با نام چاپلین، به تازگی در زیرساخت های 
حیاتی، فعال شده که عامل وقوع حادثه سایبری و اختالالت 

اخیر بوده است.
به گزارش ایسنا، بدافزار چاپلین )Chaplin(، به تازگی 
در زیرساخت های حیاتی، فعال شده که عامل وقوع حادثه 
سایبری و اختالالت اخیر بوده است. مرکز مدیریت راهبردی 
افتا اعالم کرد اجرای دســتورات مخرب در CMD، تغییر 
تنظیمات امنیتــی، تزریق به پردازه هــای معتبر ویندوز و 
تخریب، MBR سیســتم از جمله قابلیت های این بدافزار 
است. دیگر ویژگی حایز اهمیت در بدافزار چاپلین، قابلیت 
خود انتشــاری به شــبکه های صنعتی اســت؛ بنابراین در 
صورتی که مجزاسازی شبکه IT از شبکه های صنعتی انجام 

نگرفته باشد، فعالیت مخرب گونه این بدافزار به شبکه صنعتی 
نیز سرایت و ســامانه های کنترلی را در این شبکه ها، دچار 
اختالل می کند. بدافزارچاپلین که توسعه آن از اوایل امسال 
آغاز شده است، از خانواده تروجان ها محسوب می شود. عدم 
تفکیک شــبکه حیاتی از اینترنت به خصوص شبکه IT از 
OT، استفاده از نام کاربری و رمز عبور پیش فرض یا ساده و 
همچنین استفاده از نرم افزارهای آسیب پذیر )به خصوص در 
لبه اینترنت(، عواملی هستند که در پیشبرد اهداف طراحان 
بدافزار، نفوذ مهاجمان سایبری به زیرساخت های صنعتی و 

گسترش دامنه آلودگی نقش داشته اند.
ایــن بدافزار، برای انتقال اطالعــات و ارتباط با خارج از 
شبکه سازمان، ترافیک غیرمتداول ICMP تولید می کند. 

با توجه به تمرکز حمله اخیر روی زیرساخت های صنعتی، 
ضــروری اســت متولیان و مســئوالن IT زیرســاخت ها، 
شبکه های فناوری اطالعات را از صنعتی جداسازی فیزیکی 

و اتصال غیرضروری سرویس ها را با اینترنت لغو کنند.
کارشناسان امنیت ســایبری مرکز مدیریت رابردی افتا 
می گویند: لغو دسترســی های از راه دور )تا اطالع ثانوی(، 
غیرفعال سازی حساب های کاربری غیرضروری و فعال سازی 
یا تغییــر رمز عبور پیکربندی برای تمــام PLCها و عدم 
استفاده از حافظه های جانبی USB از دیگر اقدامات مقابله 
با نفوذ و فعالیت بدافزارها و باج افزارهاســت. مرکز مدیریت 
راهبــردی افتا از متخصصان، کارشناســان و مدیران حوزه 
IT دستگاه ها و سازمان های دارای زیرساخت و شبکه های 

صنعتی ســازمان ها خواسته است تا با مراجعه به این لینک 
با شــاخص های آلودگــی بدافــزار Chaplin که تا کنون 
شناسایی شده اند و نحوه کارکرد سیستم های تشخیص نفوذ 

)IDS( این بدافزار، آشنا شوند.
به گزارش ایسنا مرکز ملی فضای مجازی، نیز روز گذشته 
اعالم کرد بخشی از سیســتم های فناوری اطالعات فوالد 
کشور مورد حمله ســایبری دشمنان خارجی قرار گرفت و 
بــه تبع آن بخش هایی از فوالد هرمزگان و خوزســتان نیز 
دچار اختالل در تولید شد که به سرعت سیستم های امنیتی 
نسبت به مهار و دفع آثار حمله سایبری مذکور اقدام کردند. 
مرکز ملی همچنین هرگونه اخبار در مورد حمله سایر مراکز 

را تکذیب کرد.

برنامه انتقال آب حوضه به حوضه هزینه های بسیار سنگین اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی را برای کشور رقم زده و بخش مهمی از پهنه های تولید ثروت و 
اشــتغال یعنی معادن و مراکز صنعتی هم در شرق و جنوب شرق و مرکز کشور 
واقع شــده اند و این ظرفیت های بالقوه با کمبــود آب و در نتیجه محدودیت در 
برنامه های توسعه ای مواجه اند. به گزارش ایسنا، شرکت بهره برداری و پشتیبانی 
انتقال آب خلیج فارس توضیحاتی درباره گزارش ایسنا با عنوان آخرین وضعیت 

طرح های انتقال آب ارایه کرد که به شرح زیر است:
»ایران کشوری نیمه خشک با میانگین بارندگی حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال 
اســت و این میزان بارندگی که حدوداً یک سوم میانگین بارندگی جهانی است و 
همین میزان بارندگی نیز به طور یکسان در کشور توزیع نشده است. در جنوب و 
جنوب شرق و شرق کشور به  شدت با کاهش شدید بارش مواجه هستیم. متأسفانه 
در چنین شــرایطی در ۵۰ سال اخیر با برنامه ریزی و مدیریت مناسبی نسبت به 
مقوله آب مواجه نبوده ایم. فقدان برنامه ریزی ها در بســتر برگرفته از استعدادها و 
داده های آماری آمایش سرزمینی هزینه های سنگین اقتصادی، زیست محیطی و 
اجتماعی را به کشور تحمیل کرده است. برداشت بی رویه آب، سفره های زیرزمینی 
و آبخوان ها را در ۳۰۰ دشــت کشــور خالی و مواجه با فرونشست های غیر قابل  
برگشت و از دست رفتن دائمی مخازن ســفره های آب زیرزمینی کرده است. در 
مناطقی نظیر دشت های کرمان، تهران، مشهد، اصفهان، قزوین، سمنان و غیره؛ 
تأسیسات،  زیرساخت های صنعتی، مسکونی، راه ها و سایر ابنیه در معرض تهدید 
و تخریب قرار گرفته اند. از طرف دیگر برنامه انتقال آب حوضه به حوضه هزینه های 
بسیار سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را برای کشور رقم زده است. 

به عنوان مثال دشت های مستعد کشاورزی و تاالب های استان خوزستان به شدت 
آســیب دیده اند. از طرفی بخش مهمی از پهنه های تولید ثروت و اشــتغال یعنی 
معادن و مراکز صنعتی در شــرق و جنوب شرق و مرکز کشور واقع شده اند و این 
ظرفیت های بالقوه با کمبود آب و در نتیجه محدودیت در برنامه های توســعه ای 
مواجه اند. ۹۰ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که تنها ۱۷ 
درصد اشــتغال را ایجاد می کند ولی حدود ۵۰ درصد از اشتغال کشور در بخش 
معدن و صنعت ایجاد شــده اند و قابلیت توسعه نیز دارند. این در حالی است که 
بخش صنعت و معدن فقط دو درصد از منابع آب کشــور را مصرف می کنند. سه 
مجموعه بزرگ معدنی و صنعتی کشــور یعنی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
و شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو و مجتمع مس سرچشمه در منطقه ای واقع 
شــده اند که برنامه توسعه آنها به شــدت با افت شدید سفره های زیرزمینی دچار 
معضل کمبود آب بوده اند. بر اســاس مطالعات طرح جامع تأمین آب که توسط 
مهندسین مشاور یکم و بند آب انجام شده  امکان تأمین آب چه از منابع زیرزمینی 
و چه از طریق آب های سطحی میسر نبوده است، جمع بندی و نتیجه مطالعات، 
منتهی به اجــرای طرح نمک زدایی و انتقال آب از دریــا و خلیج فارس با صرف 
هزینه توســط بخش خصوصی و بدون استفاده از منابع دولتی و منابع در اختیار 
وزارت نیــرو و بدون ایجاد محدودیت برای منابــع اختصاص یافته به بخش آب 
صورت گرفته اســت. در حال حاضر در دیگر کشورها از جمله کشورهای حاشیه 
خلیج فارس جهت تأمین آب تجدیدپذیر و پایدار برای صنایع و شرب روزانه اقدام 
به نمک زدایی و انتقال حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب نمک زدایی شده از آب 
دریا می کنند، امکان تأمین فقط ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب در ســال برای آب 

مورد نیاز ســه واحد معدنی و صنعتی پیش گفته و برنامه های توسعه ای آن ها در 
منطقه فالت مرکزی به هیچ  وجه میسر نبوده است. به همین دلیل استفاده از آب 
غیــر متعارف، یعنی نمک زدایی و انتقال آب دریا به عنوان تنها منبع تامین پایدار 
آب مورد توجه و مد نظر مدیران وقت این مجموعه های عظیم صنعتی قرار گرفته 
است.  اشــاره می شود تأمین آب برای شــرب و صنعت و بخش خدمات برای 
مناطق ســاحلی کشور در برنامه ششم توسعه کشور نیز از طریق نمک زدایی و 
اســتفاده از آب دریا پیش بینی شده اســت، مضافاً همه مطالعات و ارزیابی های 
زیســت محیطی و گزارش های تهیه شــده با اخذ مجوز از مراجع ذی صالح از 
جمله ســازمان حفاظت محیط  زیست و نیز پایش مداوم از طریق مراکز معتبر 
دانشــگاهی از جمله دانشــگاه تهران و دانشــگاه هرمزگان چه قبل از عملیات 
اجرایی و چه حین عملیات اجرایی و چه در مرحله بهره برداری و چگونگی دفع 

پساب حاصل از عملیات نمک زدایی به طور مستمر انجام می پذیرد«.

و  صادرکننــدگان  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
واردکنندگان محصوالت دخانی با بیــان اینکه هر کدام از 
دستفروشــان در بازار مولوی تقریباً بــه اندازه یک خاور بار 
قاچاق در مقابل خود چیده، اجرای طرح شناســه کاال را به 

تنهایی بر کاهش قاچاق سیگار بی اثر دانست.
محمدرضــا تاجــدار در گفت وگو با ایســنا، از افزایش 
قاچاق ســیگار در بازار مولوی خبر داد و گفت: هر کدام از 
دستفروشــان تقریباً به اندازه یک خاور بار قاچاق در مقابل 
خــود چیده و به راحتی در حــال خرید و فروش اند و هیچ 
برخوردی هم صــورت نمی گیرد. البته اخیرا طرح مبارزه با 

قاچاق محصوالت دخانی در دســتور کار وزارت صمت قرار 
گرفتــه و انجمن هم آمــاده حمایت کامــل از این طرح و 
پرداخت هزینه های لجستیکی آن است. چرا که قاچاق محرز 
بیداد می کند و شرایط عرضه کاالی تولید داخل بسیار نگران 
کننده و ســخت شده است. به گفته وی تبصره ۴ ماده ۱۸ 
قانون مبارزه با قاچاق که درباره نحوه جابجایی سیگارهای 
قانونی در کشور است و واحدهای تولیدی و توزیع کنندگان 

عمده کشوری، استانی و خرده فروشان را مکلف کرده در هر 
مرحله نســبت به ثبت آنی کاالی مورد معامله اقدام کنند. 
امــا به دلیل عدم تکمیل زنجیره توزیع، عدم آموزش الزم و 
عدم توجه قانونگذار به موضوعات مربوط به لجستیک کاال، 
در حال حاضر اجرای این قانون از ســوی نهادهای متولی 
و ســازمان های کاشــف، معضل اصلی واحدهای تولیدی و 
توزیعی قانونی شده است. تا جایی که بسیاری از بازرسان به 

جای مقابله با قاچاق محرز، به سراغ انبارهای تولید کنندگان 
و توزیــع کننــدگان قانونی که اطالعــات انبارهای آنها در 
سامانه ها ثبت نشده رفته و برای آنها پرونده سازی می کنند. 
بنابراین شــرایط برای فعالیت قاچــاق کاالی دخانی محرز 
ســهل تر از گذشته شده است. تاجدار با بیان اینکه در اصل 
سامانه ها تبدیل به معضلی شــده اند که به جان واحدهای 
تولیدی افتاده اند، افزود: این وضعیت برای واحدهای تولیدی 
چالش  و گرفتــاری ایجاد کرده، چرا که خیلی وقت ها خود 
ســامانه ها مشــکل دارند. برخی هم منتظر می مانند بار به 

مقصد برسد و بعد اطالعات را ثبت کنند. 

کسی مسئولیت تخلف در واردات نهاده های دامی  را نمی پذیرد

ادامه جنجال تخلف در واردات نهاده با کوتاژ جعلی

هشدار درباره حمالت بدافزاری به زیرساخت های صنعتی

آخرین وضعیت طرح نمک زدایی و انتقال آب از خلیج فارس

خاورفروشی سیگار قاچاق توسط دستفروشان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از 
قطع بــرق بیش از ۲۰۰ اداره و نهــاد اداری پرمصرف 
در شــهر تهران طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته 
جاری و همکاری خوب بانک های پایتخت در مدیریت 
مصرف برق، خبر داد. به گزارش ایسنا، کامبیز ناظریان 
با بیــان این که خط قرمــز صنعت برق در شــرایط 
فعلــی، تامین آســایش و آرامش هموطنان اســت و 
تمامی کارکنان خدوم این صنعت در تالشند تا ذره ای 
اختالل در تامین برق مصرفی هموطنان ایجاد نشــود 
گفت: همگام با ســایر نقاط کشــور با توجه به شرایط 
اقلیمی پیــش آمده و افزایش دمای هوا در هفته ای که 
به نام مدیریت مصرف انرژی نام گذاری شــده اســت، 
تمامی ظرفیت های فنی در این شــرکت به کار گرفته 
شــده تا با حفظ پایداری شبکه برق کالن شهر تهران، 
برق مصرفی منازل و محل کسب هموطنان و مشترکان 
تهرانی تامین شود. وی افزود: در همین راستا و با توجه 
به اطالع رسانی های مکرر انجام شده و اخطارهای داده 
شــده به مشــترکان پرمصرف بخش اداری، تنها طی 

دیروز و امروز، ۶ و ۷ تیرماه برق بیش از ۲۰۰ دســتگاه 
اداری پرمصرف پایتخت که همکاری الزم را در کاهش 
مصرف برق نداشــتند طبق اختیارات حاصل از مصوبه 
هیات دولت با اخطار قبلی قطع شــد. ناظریان تصریح 
کرد: به منظور حفظ جایگاه اجتماعی این ادارات، روز 
گذشته و امروز فقط اسامی پرمصرف ترین ها اعالم شد 
اما در صورتی که عدم همــکاری این ادارات، ادامه دار 
باشد، مجبور به اعالم اسامی تمامی ادارات پرمصرف در 

روزهای آتی خواهیم بود.
وی همچنین با بیان این که بررســی های میدانی و 
همچنین گزارش قرائت کنتورهای هوشــمند برق به 
جز معدود مواردی، نشــان دهنــده کاهش قابل توجه 
مصرف برق در غالب بانک های شــهر تهران بوده است 
تصریح کرد: تعهد و مســئولیت پذیــری اجتماعی و 
ملی و همکاری ارزنده مدیران، مســئوالن و کارکنان 
سرپرستی ها و شــعبات بانک های پایتخت قابل تقدیر 
است و امیدواریم تعداد اندکی از شعبات باقی مانده نیز، 

کاهش مصرف برق را در دستور کار خود قرار دهند.

علی رغم گزارش های نه چندان خوشــایندی که در 
آغاز اجرای طرح مدیریت مصرف برق ادارات از شــعب 
بانک ها می رسید، باالخره این نهادهای اقتصادی نیز با 
برنامه های مدیریت مصرف همراه شدند، به گونه ای که 
در روزهای اخیــر، صرفه جویی ۱۵ مگاواتی را به ثبت 
رســاندند. به گزارش ایســنا، وزارت نیــرو اعالم کرده 
کــه همزمان با اجرایی شــدن برنامه های مدیریت بار 
مصرف برق در چهار ماه گرم سال یعنی خرداد تا پایان 
شــهریورماه، بانک های تهران نیز همراه با دیگر ادارات 
ملزم به کاهش مصرف برق و صرفه جویی در این حوزه 
شــدند و حدود ۳۰ درصد مصرف برق خود را کاهش 
داده اند. به طور کلی و بر اساس بررسی های انجام شده، 
نیاز کل بانک های شــهر تهران بــه برق چیزی حدود 
۴۵ مگاوات اســت که در فصل تابستان سال جاری و 
به دنبال اجرایی شــدن طرح های مدیریت بار مصرف، 
حــدود ۱۵ مگاوات در این حــوزه کاهش مصرف برق 
داشته ایم. شاید این ســوال مطرح شود که این میزان 
صرفه جویی چه کمکی به مدیریت شــبکه توزیع برق 

خواهد کرد؟ ملموس ترین پاســخ شــاید این باشد که 
صرفه جویی انجام شده، معادل نیاز شهروندان یک شهر 
۵۰ هزار نفری به انرژی برق است و نقش قابل توجهی 

در مدیریت بار شبکه خواهد داشت.
در پی خاموشی های بی برنامه سال گذشته، وزارت 
نیرو با تدوین برنامه های منسجم مدیریت مصرف برای 
تمام بخش ها اعم از خانگــی، صنعتی، تجاری، اداری، 
کشاورزی و عمومی، عزم خود را برای تامین برق پایدار 
همه بخش ها و به خصوص بخــش خانگی جزم کرده 
اســت. هر ســاله همزمان با اوج گرفتن گرما و روشن 
شدن سیستم های سرمایشی، مصرف برق شدت گرفته 
و برنامه های مدیریت مصرف در ایران و همچنین اغلب 
کشــورهای جهان برای گذر از تابستان داغ در دستور 
کار قرار می گیرد. در این راســتا دولت مدیریت مصرف 
برق سال ۱۴۰۱ را از خود شروع کرده است، به گونه ای 
که ادارات، ضمن کاهش ساعات کار، موظف به کاهش 
۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات کاری و کاهش ۶۰ 

درصدی در ساعات غیرکاری هستند.

صرفه جویی معادل برق یک شهر در بانک های تهرانقطع برق 200 دستگاه اجرایی پرمصرف

»آگهي مزایده عمومي نوبت اول«

شهرداري ارومیه در نظر دارد به استناد ماده ۳۰ آئین نامه معامالتی شهرداری نسبت به برگزاری مزایده 
  www.setadiran.ir :عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
اقدام نماید. از شــرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسالمی که مایل به شرکت 
در مزایده هســتند دعوت بعمل می آید در مزایده ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و 
ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر اســت کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت 
مزایده گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد 
شــد. مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر 

می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه فرمایند.
1- موضوع مزایده: واگذاری امتیاز بهره برداری از ســازه های تبلیغاتی لمپوست ۲ )تعداد ۲۵۰ عدد( به 
متقاضیان برابر نمونه قرارداد و شرایط خصوصی نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری و اسناد منضم 

به مدارک مزایده 
 2- مبلغ کل مزایده: 2/550/000/000ریال )دومیلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال(

3- مدت قرارداد: بمدت ســه سال شمسی )ادامه قرارداد برای دو سال بعدی منوط به رضایت سازمان 
می باشد(

4- تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 1401/04/08 تا ساعت 19 روز 
چهارشنبه مورخه 1401/04/15 در بستر سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/11

)نوبت اول(

شماره : 5001094839000026
تاریخ : 1401/04/08 

مهدی زاده- شهردار ارومیه 

شهرداری ارومیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت فرآوردانه فردوسی مشهد به شماره ثبت 70292

در اجرای ماده ۲۵ اساســنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص فرآوردانه فردوسی مشهد ساعت 
۱۰ صبح روز چهارشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ در محل قانونی شــرکت به نشانی مشهد دانشگاه فردوسی، مرکز 
رشــد شماره ۴، واحد ۴۲۰ برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت
۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
۴- سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد

آگهی مفقودی
مدرک تحصیلی )گواهی موقت( خانم محبوبه اســمعیلی پور 
فرزند اسمعیل به کد ملی ۴۵۶۹۵۷۳۵۱۷ در رشته روانشناسی 
عمومی در مقطع کارشناسی ارشد به شماره کد ۲۸۲۹۹/س/ف 
در دانشگاه ازاد اســالمی واحد سمنان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.


