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توزیع  53هزار تن سیب و پرتقال برای شب عید

ثبتنام  ۱۴هزار
متقاضی در طرح ملی
مسکن ۱۷استان

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری در گفتوگو با «ایران»:

بازار عید

تمام اتوبوسها ضد عفونی میشود

حمل و نقل

عرضه  ۲۰هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع  ۲۰هزارتن گوشت قرمز و
گوشت مرغ منجمد طی روزهای پایانی سال در کشور خبر داد .رضا سالمی
گفت :ستاد تنظیم بازار مصوب کرد 10،هزار تن گوشت گوساله منجمد و10
هزار تن گوشت مرغ منجمد در روزهای پایانی سال از طریق فروشگاههای
زنجیرهای ،ســازمان میــوه و ترهبار ،تعاونیهای مصــرف اتکا ،فرهنگیان،
امکان ،تعاونیهای مصرف محلی و ادارات سراســر کشور توزیع شود .وی
افزود :گوشت گوساله منجمد وارداتی (سردست بدون استخوان) با قیمت
 38هــزار تومــان و مرغ منجمد به قیمــت  11هزار و  600تومــان در اختیار
اصنــاف قرار میگیــرد و واحدهای صنفی هم موظفند به ترتیب گوشــت
قرمــز و مرغ منجمد را با نرخهــای  40و  12هزار تومان به مصرفکنندگان
عرضهکنند/.فارس

گــروه اقتصــادی« /امــروز ترمینــال بیهقــی بــودم .ترمینــال مثــل
شــهر ارواح بــود .فقــط  2اتوبــوس کار میکرد .بقیــه اتوبوسها به
اصطــاح خــواب بودند.هیــچ نظارتی هــم نبود ،نه تب ســنج نه
عالئم ظاهری.مســافران که البته کم بودند تقریباً همه ماســک و
دســتکش داشتند و خودشــان صندلیها را ضدعفونی میکردند.
ولی نظارتی برمســافران نبود ».این روایت یکی از مســافران است
که در صفحه اینستاگرام خود انعکاس داده است .با شیوع کرونا،
از این دست مطالب و نوشته این روزها در صفحههای اجتماعی یا
صحبتهای مسافران ،بسیار میبینیم و میشنویم .این در حالی
اســت که مســئوالن از ضــد عفونی کامــل تمــام اتوبوسهای بین
شهری در پایانهها خبر میدهند.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری ،در پاسخ به سؤال
«ایران» در این مورد که چرا مســافران از ضعف نظارت بهداشتی
در جابهجایی مسافران در حمل و نقل عمومی گله دارند؟ گفت:
ســنجش تب مســافران در پایانهها یا عوارضیها بــر عهده وزارت
بهداشت است و ما مسئولیتی برای سنجش تب مسافران نداریم.
اما ضدعفونی کردن اتوبوسها وظیفه ماست و این کار بهصورت
مستمر انجام میشود.
داریــوش باقــر جــوان ،افــزود :چــون ضدعفونــی کــردن قبــل از

مسافرگیری انجام میشود بنابراین مسافران متوجه آن نمیشوند
ولی این اطمینان را به مردم و مسافران میدهیم که ضد عفونی
کردن اتوبوسها انجام میشود.
ëëعوارضیهانیازمندنظارتبیشتر
بــا اینکــه وزیــر راه و شهرســازی از ممنوعیــت اخــذ اســکناس در
عوارضیها خبر داد اما مشــاهدات خبرنگار ما حاکی از آن اســت
کــه این ممنوعیت اجرا نمیشــود .در عوارضیهــا اخذ هزینه هم
بهصــورت نقــدی و هــم بــا کارت در حــال انجام اســت .ســازمان
راهــداری اما همچنان تأکید میکند که نباید در عوارضیها هزینه
بــه صــورت نقــدی دریافت شــود .بــا توجه بــه اینکه اســکناس به
عنوان عامل مهمی در انتقال ویروس کرونا شــناحته میشــود ،به
نظر میرســد نظارت مســئوالن دراین مکانها باید افزایش یابد.
حتــی پرداخت هزینــه با کارت نیز میتواند عامــل انتقال ویروس
باشــد ،چــون در هر صورت تمــاس زیادی در حال برقراری اســت
و در برخــی عوارضیها راننــدگان کاغذ پرداخت هزینــه را باید به
عوارضی بعدی تحویل دهند .به نظر میرســد رد و بدلهای این
چنینی نیز باید محدود شود.
ëëافزایش 10.5درصدی تردد خودروها
با اینکه ســتاد کرونا از مردم درخواســت دارد تــا جایی که امکان

دارد از انجــام ســفر خودداری کنند .اما ســفرهایی در هر صورت
انجام میشــود .بنابر اعالم مرکز مدیریت راهها تردد ثبت شده
در جادهها  10.5درصد افزایش دارد ،بنابراین افزایش نظارتها
و محدودیتهــای بهداشــتی بر کاهش مخاطرات ســفرها تأثیر
زیــادی دارد .درکنار ســفرهای ضــروری که بــرای برخی اجتناب
ناپذیر اســت ،متأســفانه برخی بدون توجه به هشــدارهای داده
شده راهی جاده میشوند و از این طریق به شیوع بیشتر ویروس
کمکمیکنند.

رشد  ۸برابری ظرفیت تولید مواد ضدعفونی کننده

حداقل نیاز کود کشور  3.2میلیون تن است

بنگاه

تسنیم

نمایشگاهبهارهمجازیشد
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رئیس ســازمان بســیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی کشــور با اشــاره به برگزاری مجازی «نمایشــگاه بهاره» گفت:
صنوف خرد میتوانند با کمک فروشــگاههای اینترنتی در طرح مجازی نمایشــگاه بهاره ،کاالهای خود را به مردم عرضه
کنند .غالمرضا حسنپور در گفتوگو با فارس ،اهداف طرح جشنواره «نمایشگاه بهاره مجازی» را تشریح کرد و گفت :با
توجه به اینکه در ایام پایانی سال در پی شیوع ویروس کرونا ،ضربه اقتصادی شدیدی به کسب و کارها وارد شد و از طرفی
مردم از خرید شب عید بازماندند ،طرح ملی جشنواره «نمایشگاه بهاره مجازی» در سراسر کشور به منظور ایجاد رونق
در کسب و کارها و خدمت به مردم شریف کشور با همکاری سازمان بسیج اصناف کشور ،سازمان بسیج دانشجویی کشور،
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت ،ســازمان صدا و ســیما ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،اتحادیه کســب و کارهای
مجازی کشور و اتاق اصناف ایران اجرا خواهد شد .وی افزود :در این طرح که از چهارشنبه این هفته (امروز) تا پایان سال
اجرا خواهد شــد کســبه محترم جهت ارتباط با فروشــگاه های اینترنتی و فروش کاالهای خود از این طریق تشویق شده و
بسیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی کشور در سراسر کشور با معرفی دانشجویان بسیجی و دیگر بسیجیان داوطلب
کسبه محترم را به نحوه فروش اینترنتی آشنا کرده و در معرفی کاالهای موجود در واحد صنفی به فروشگاههای اینترنتی
یاری خواهند کرد .وی افزود :مردم میتوانند با مراجعه به آدرس  http://bahar99.irدر طرح جشــنواره نمایشگاه بهاره
مجازی شرکت و از این شرکت خریدهای خود را انجام دهند.

تحویل 5میلیونماسکتملیکی

2
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مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکــی گفــت :بیــش از  5میلیــون ماســک،
الــکل ،دســتکش و کاالهــای ضدعفونیکننده
در هفتــه اخیــر تحویل وزارت بهداشــت شــد.
جمشــید قســوریان جهرمــی در گفتوگــو بــا
فــارس با اشــاره به واگــذاری بســیاری از اقالم
بهداشــتی مربوط بــه مقابله با بیمــاری کرونا
بــه وزارت بهداشــت ،اظهار داشــت :طی یک
هفتــه اخیــر برخی اقالم بهداشــتی مــورد نیاز
کشــور که صــورت کاالی متروکه یــا قاچاق بود
در اختیار ســازمان جمــعآوری و فروش اموال
قرار گرفت.
مدیرعامل ســازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکــی تأکید کرد :با توجه به نیاز فوری مراکز
بهداشــتی و درمانی بر اســاس دســتورالعملی
بــه اســتانها مقــرر شــد ،ایــن نــوع اقــام بــه
نماینــده وزارت بهداشــت تحویل شــود و بعداً
فرآیندهای قانونی آن را پیگیری کرد.

چنــد محموله بزرگ کاالهای بهداشــتی آماده ترخیــص از گمرک
شــهید رجایی است ،گفت :ماسک ،دســتکش و مواد ضدعفونی از
جمله این اقالم بهداشتی است.
ëëرصدبازارکاالهایبهداشتیدرصدربازرسیها
معــاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفــات ســازمان حمایــت
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان اعــام کرد :کارگــروه تنظیم بازار
در هفته منتهی به بیســت و یکم اســفند ماه جاری اقالم بهداشتی
شــامل ماســک ،الــکل ،ضدعفونیکنندههــای بهداشــتی ،گوشــت
قرمز ،حبوبات ،میوه و تره بار و شکر را بهعنوان کاالهای اولویت دار
بازرســیها عنوان کرد .بهگزارش ایســنا ،ســیدجواد احمدی ،اظهار
کــرد :از ابتــدای اســفندماه با شــیوع ویروس کرونــا در کشــور و تأثیر
آن برحــوزه اقتصاد کاالهای ســامت محور ،بازرســان این ســازمان
و ســازمان هــای صمت با تمــام تــوان و ظرفیت به منظور تشــدید

عرضه گوشت فقط بستهبندی شده
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مصوبــات  ۱۱گانه اقدامات بهداشــتی در اماکن دامی
و مراکــز عرضه به منظور پیشــگیری از بــروز مخاطره
انتقــال کرونــا بــه مصــرف کننــدگان ،با ابــاغ رئیس
سازمان دامپزشکی الزم االجرا شد .بهگزارش سازمان
دامپزشــکی کشــور ،اقدامــات اجرایــی و توصیههــای
بهداشــتی الزم جهــت پیشــگیری از بــروز هرگونــه
مخاطــره انتقــال ویــروس کرونا بــه مصرفکنندگان
در  ۱۱بنــد جهت تشــدید اقدامات نظارت بهداشــتی
برای رفاه حال مردم تصویب شد که از سوی علیرضا
رفیعیپور ،رئیس ســازمان دامپزشــکی کشور جهت
اجــرا ،ابــاغ شــد .ممنوعیــت هرگونــه قطعهبنــدی
گوشــت مرغ ،فرآوری ،تهیه جوجه کباب و شنیتسل،
طعــمدار کــردن و … در مراکــز عرضــه فرآوردههای
خام دامــی ،واحدهای صنفی ،غــرف میادین میوه و
تره بــار ،عرضــه فرآوردههای خام دامی بســتهبندی
شده و شناسنامه دار ،عرضه تخم مرغ شناسنامهدار
بستهبندی شده در مراکز و فروشگاهها ،عرضه ماهی
بستهبندی شده از جمله این اقدامات است.

برش

بخــش دولتــی و غیردولتــی درکنــار هــم قــرار گرفتهاند تا با شــیوع
ویروس کرونا مقابله کنند .دراین راســتا در کنار افزایش تولید اقالم
بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده ،نظارت بر بازار نیز
تشدید شده است تا مردم با سهولت بیشتری بتوانند نیازهای خود
را تأمین کنند.
دراین زمینه مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
گفت :ظرفیت تولید موادشوینده و ضدعفونیکننده در کشور پس از
شیوع کرونا  ۸برابر افزایش یافت.
به گــزارش وزارت صنعت ،معدن و تجــارت ،صابرپرنیان افزود :از
مجموع  ۲۲۰واحد تولید موادشوینده و ضدعفونیکننده در کشور ۱۵
واحد با  ۶۰درصد ظرفیت تولید و بقیه با کمتر از  ۳۰درصد ظرفیت
تولید فعالیت میکردند.
بهگفتــه وی ،پیــش از شــیوع کرونــا ظرفیــت تولیــد موادشــوینده
و ضدعفونیکننــده  ۷برابــر نیــاز کشــور بــود کــه بــا عــزم جهــادی
تولیدکنندهها میزان تولید این مواد رشد معناداری یافت.پرنیان با
اشاره به افزایش  ۱۰۰برابری تقاضا برای تولید موادضدعفونیکننده
پس از شــیوع کرونا افزود :در یک ماه گذشته ظرفیت تولید در مواد
ضدعفونیکننده  ۸برابر و در ماسک  ۱۰برابر افزایش یافت.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان تهران با اشاره به
را هانــدازی  ۴۰واحد جدید تولید ماســک و مواد ضدعفونیکننده در
یــک ماه اخیر ،گفــت :میزان تولید این مواد از یــک و نیم تن قبل از
شیوع کرونا به  ۸تن در حال حاضر افزایش یافته است.
ëëتأمینپارچهموردنیازتولیدماسک
همچنین سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت ،از تأمین  ۱۵هزار
تن پارچه به منظور تولید ماسک برای کارگاه های تولیدی خبر داد و
گفت :صادرات اقالم بهداشتی از جمله دستمال کاغذی ،تیشو و آب
ژاول ممنوع است.
مهدی صادقی نیارکی در نشســت مشترک وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی به منظور
تأمیــن اقــام بهداشــتی و ضدعفونیکننــده گفــت :در حــوزه تولید
اقالمــی همچون ماســک و لباس پزشــکی ،مشــکلی در تأمین مواد
اولیه وجود ندارد و مواد اولیه ماسک نیز به اندازه کافی در کشور تولید
میشــود .صادقی نیارکی افزود :تا به حال ۱۵ ،تن انواع پارچه تولید
ماســک توزیع شده و به مرور این رقم افزایش مییابد ،این درحالی
اســت که هر ظرفیتی در کشــور که برای تولید اقالم بهداشتی نیاز به
مجوز داشــته ،بســرعت مجوز خود را از وزارت صمت دریافت کرده
و استانداردهای الزم برای تولید نیز به آنها اعالم شده است؛ ضمن
اینکه در حوزه مواد اولیه نیز در اسرع وقت اقدام خواهیم کرد.
ëëاستقراربازرسانسازمانحمایتدرواحدهایتولیدیالکل
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت از استقرار بازرسان سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واحدهای تولیدی الکل
و شوینده خبر داد و گفت :تعرفه واردات الکل صفر و واردات بدون
تشریفات گمرکی در حال انجام است.
حســین مدرس خیابانــی در گفتوگو با فارس ،بــا بیان اینکه تولید
توشــو ،با روزانه دو
کارگاههای داخلی برای ماســکهای قابل شس 
میلیون ماســک آغاز شده است ،گفت :در عین حال تعرفه واردات
نیز صفر شــده و واردکنندگان با حداقل تشریفات گمرکی میتوانند
اقالمی همچون ماسک و لباس پزشکی را وارد کشور نمایند.
قائممقــام وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت افزود :در جلســه عصر
روز گذشــته نیــز تصمیمــات خوبــی در رابطه با شــبکه توزیــع مواد
ضدعفونیکننــده همچــون الــکل بــا حضــور نماینــدگان وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی اتخاذ شــد که بر این اســاس،
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان مکلف شــد تا
بازرس مقیم در تمامی کارخانه های تولیدکننده الکل داشته باشد.
وی تصریــح کرد :هماکنــون در  22واحد تولیدکننده مواد شــوینده،
آرایشــی و بهداشــتی که زیــر نظر انجمن صنایع شــوینده هســتند،
بازرســان ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مقیم
شــدهاند؛ ضمــن اینکــه  18واحــد تولیــدی الــکل دارای کــد  IRCاز
وزارت بهداشت نیز ،به تولید الکل مشغول بوده و بازرسان سازمان
حمایت نیز در این کارخانه ها ،مستقر شدهاند.
مــدرس خیابانی ادامه داد :بر این اســاس ،ســهمیه الکل هر یک از
کارخانه های تولیدکننده مواد شوینده و ضدعفونیکننده ،با نظارت
سازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانتخصیصمییابد
و بازرســان بــدون تأیید حوالــه و تأییدیه وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی ،اجــازه خروج محمولههای الــکل از کارخانه های
تولیــدی الــکل را نمیدهند؛ ضمــن اینکه مقاصد ایــن محمولهها
مراکز درمانی یا داروخانههای مورد تأیید وزارت بهداشت هستند.
 ۲۰ ëëتن ماسک ،آماده ترخیص از گمرک رجایی
ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت ۲۰ :تن ماسک ۷۱ ،تن دستکش
و  ۶۵تــن مــاده ضد عفونیکننــده آماده ترخیص از گمرک شــهید
توگو با تسنیم ،با بیان اینکه،
رجایی است .ابوالفضل اکبرپور در گف 

مدیــرکل دفتر اقتصاد مســکن
وزارت راه و شهرســازی از
ثبتنــام  ۱۴۶۳۳متقاضــی در
مرحله دوم طرح ملی مســکن
 ۱۷اســتان خبــر داد .پروانــه
اصالنــی بــا اعــام ثبتنــام
 14هــزار و  633متقاضــی در
مرحله دوم طرح ملی مســکن
 17اســتان کشــور اظهــار کــرد:
در اســتان کرمانشــاه ،2228
در اســتان زنجــان  ،2175در
اســتان کردســتان  ،1329در
اســتان همدان  ،1228در استان
لرســتان ،1225در اســتان یــزد
 ،1183در اســتان هرمــزگان
 ،1031در اســتان ایــام  ،925در
اســتان چهارمحــال وبختیــاری
 925نفــر تــا ســاعت  18دیــروز
در طــرح ملی مســکن ثبتنام
کردند/.تسنیم

افتتاح همزمان ۲۵طرح
بزرگ صنعت برق در
 ۵استان

برای پاسخگویی به افزایش  100برابری تقاضا

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی:

مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی
کشــاورزی گفــت :طبــق آخریــن برآوردهــای
وزارت جهاد کشــاورزی و مؤسسه خاک و آب
کشــور ،حداقل نیاز کودی کشــور  3.2میلیون
تن برآورد شده که رقم مناسبی است .حمید
رســولی ،افزود :مصــرف اســتاندارد کود برای
کشــور بیــش از  3.2میلیــون تــن و در حــدود
 3.5میلیون تن باید باشد که البته تأمین این
مقدار منابع مالی خود را میطلبد .وی اظهارداشــت :ســال  97نیاز حداقل
کــودی کشــور  2.8میلیــون تــن اعالم شــده بــود که آمارهــا روند رو به رشــد
مصرف کود کشــور را نشــان میدهد .مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی
کشاورزی تصریح کرد :مجموع  2.8میلیون تن انواع کود پایه فسفاته ،پتاسه
و ازتــه اســت کــه نزدیک 2.2میلیــون تن آن کــود اوره و یک میلیــون تن آن
کودهای فسفاته و پتاسه را شامل میشود .رسولی با بیان اینکه ترکیب کودی
طی سالهای اخیر به سمت استانداردسازی گام برداشته و روند خوبی دارد
گفت :مصرف کود پتاس در  10ماهه امســال به  193هزارتن رســیده اســت.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود :امسال نسبت به سال
گذشــته  85درصد تأمین کودی در داخل و  15درصد از محل واردات بوده
است.رســولی گفت :اکنون صددرصد تولید کود پتاس کارخانه های داخلی
را خریداری میکنیم.
 ëëانعقاد قرارداد برای توزیع 212نوع برند کودی در کشور
مدیرعامل شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی تصریح کرد :در راســتای
حمایت از تولیدکنندگان داخلی عالوه بر خرید کودهای یارانهای ،در قالب
تفاهمنامهای با تعداد قبال توجهی از تولیدکنندگان داخلی توافق کردهایم
که محصوالت شان را از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات توزیع
نماییم .کود کشــور از لحاظ تنوع و برند از شــرایط مطلوبی برخوردار است
بــه طــوری که هماکنون بیش از  212نوع برند کــودی را از طریق تفاهمنامه
در اختیار کشــاورزان قــرار میدهیم .مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی
کشاورزی تصریح کرد :امسال با وجود همه چالشها و تحریمها در تأمین
و تدارک کود مشــکلی نداشــتیم به طوری که دو میلیون و  ۲۵۰هزارتن کود
طی  10ماهه اخیر تأمین شده است .وی خط قرمز شرکت خدمات حمایتی
کشــاورزی را کیفیت کود دانســت و گفت :بخشــی از کود مورد نیاز کشــور از
محل واردات و بخش عمده از محل تولید داخل تأمین میشــود بنابراین
استاندارد کودهای خارجی و داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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خبر خوان

مدیــرکل دفتر تأمین توزیع و تنظیــم بازار کاالهای اساســی وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت گفت :توزیع  53هزار تن ســیب و پرتقال شــب عید از 23
اسفند ماه با هدف تنظیم بازار شب عید آغاز خواهد شد .محمدرضا کالمی،
در مورد قیمت تعیین شــده برای این اقالم گفت :قیمت بر اســاس حاشیه
بازار تعیین میشــود و در حال حاضر قیمت بازار این اقالم مناســب اســت.
مدیــرکل دفتر تأمیــن توزیع و تنظیم بــازار کاالهای اساســی وزارت صنعت
افزود :برای تعیین قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازار شب عید همواره این
اختیار به استانها داده میشود تا بر اساس حاشیه بازار قیمت تعیین شود،
زیرا بهای بازار باید متناســب با قیمت تمام شــده بخش خصوصی باشــد.
کالمی با بیان اینکه  30هزار تن پرتقال و  23هزار تن سیب برای تنظیم بازار
شــب عید در ســالجاری ذخیرهسازی شــد ،گفت :این مقادیر بر حسب نیاز
بازار و با هدف کنترل قیمت برای عرضه وارد بازار میشود/.فارس
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نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت هرگونه اقالم بهداشتی
پر مصرف برخورد قانونی میکنند.
ëëهمهتاالرهاتعطیلشدند
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران از لغو شدن
م در تاالرهای تهران خبر داد و گفت :بیشتر لغو برنامهها
همه مراس 
از سوی مردم اتفاق افتاده ،اما در مواردی هم تاالرها کارگران خود را
مرخص کرده و امکانات برگزاری برنامهها را نداشتند.
خسرو ابراهیمی نیا در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه ویروس کرونا
باعث ورشکســتگی عــدهای از تاالرداران شــده ،تصریح کرد :برخی
از تاالرهــا بــرای برگردانــدن پول میزبانــان دچار مشــکل بودند و با
تعاملهایی مدتی به آنها فرصت داده شد .رئیس اتحادیه تاالرهای
پذیرایی و تجهیز مجالس همچنین گفت :با برگزارکنندگان مراسم
عروسی پنهانی در تاالرهای اطراف تهران بشدت برخورد میکنیم.

 ۲۵طــرح بــزرگ بخــش بــرق
بــه ارزش بیش از  ۷هــزار و ۱۸۱
میلیــارد تومان در آخرین هفته
پویــش #هرهفته_الــف_ب_
ایران دیروز بهصورت همزمان
توسط وزیر نیرو افتتاح شد.
دیــروز بهصــورت همزمــان در
پنج اســتان کشــور ایــن طرحها
شــامل بخــش گاز و بخــار
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی
هنگام ،پرند و عسلویه ،خطوط
انتقال بــرق ،پســتهای توزیع
و فوق توزیع ،توســعه و احداث
ســه نیروگاه خورشــیدی ،گازی
و تجدیدپذیــر و برقرســانی
روســتایی اســت کــه بهصــورت
ویدئوکنفرانــس از محل ســتاد
وزارت نیرو افتتاح شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــن
طرحهــا کــه شــامل  25طــرح
بــزرگ بخــش بــرق بــه ارزش
بیــش از  7هــزار و  181میلیــارد
تومــان اســت ،در اســتانهای
هرمــزگان ،تهــران ،بوشــهر،
سیستان و بلوچســتان و فارس
قــرار دارنــد و طبــق برنامــه
مقــرر بــود در طــول اســفندماه
جــاری افتتــاح شــوند ،امــا
بهدلیل مالحظات بهداشــتی و
ایمنی ناشــی از شــیوع ویروس
کرونــا ،ایــن طرحهــا بهصورت
غیرحضوری و ویدئوکنفرانسی
افتتاح شد/.وزارت نیرو

افزایش  8درصدی
قیمت نفت پس از
سقوطبیسابقه

قیمــت نفــت در بازارهــای
جهانــی بــا امیــد بــه اجــرای
محرکهــای اقتصــادی در
جهــان دیــروز تــا  8درصــد هم
افزایــش ثبت کــرد و به مرز 37
دالر نیز رسید .بهگزارش رویترز،
قیمت نفت در معامالت دیروز
پــس از بیشــترین کاهــش یــک
روزه نزدیک به  30سال گذشته،
دوبــاره جــان گرفــت و افزایش
حــدود  8درصــدی را ثبت کرد.
بهدنبال انتظار ســرمایهگذاران
بــرای اجــرای محرکهــای
اقتصــادی در بحبوحــه جنــگ
قیمتی میان عربستان و روسیه
و شــیوع بیمــاری کرونا در چین
کاهش یافته است ،قیمت نفت
افزایش یافت/.فارس

ارزش سهام عدالت به
 ۲۳۹۷هزار میلیارد ریال
رسید

ارزش روز  ۴۹شــرکت حاضر در
پرتفوی سهام عدالت ،در حال
حاضر بــه  ۲۳۹۷هــزار میلیارد
ریــال رســیده اســت .تعــداد
شــرکتهای حاضر در پرتفوی
سهام عدالت ۴۹شرکت هستند
کــه ارزش مقطع واگــذاری آنها
 ۲۶۶هــزار و  ۳۶۳میلیارد ریال
اســت .در این خصوص نگاهی
به پرتفوی سهام عدالت نشان
میدهــد از  ۴۹شــرکت حاضــر
در این ســبد تعداد ۳۵شــرکت
بورسی هستند که ارزش مقطع
واگذاری آنهــا  ۲۲۷هزار و ۸۲۵
میلیــارد ریال اســت /.ســازمان
خصوصی سازی

