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متروکه شدن 6 هزار کانتینر کاال در 
گمرک شهید رجایی 

فــارس- ناظــر 
ن  ســتا ا گمــرکات 
هرمزگان گفت: از سال 
99 حدود 6 هزار و 400 
کانتینر کاال در حال انجام 
تشریفات متروکه شدن و تحویل به سازمان اموال 
تملیکی است. ابوالفضل اکبرپور، با اشاره به وضعیت 
کاالی متروکه در بندر شــهیدرجایی و گمرکات 
اســتان هرمزگان اظهار داشــت: از ابتدای سال 
96 تا پایان ســال 98 تعداد 62 هزار و 139 ردیف 
)کانتینر( موضوع تعداد 17 هزار قبض انبار به وزن 
854 میلیون تن بوده است. مدیرکل گمرک شهید 
رجایی بندرعباس افزود: بالغ بــر 13 هزار و 300 
کانتینر مروبط به سال 96، بیش از 27 هزار و 880 
کانتینر برای سال 97 و حدود 21 هزار کانتینر نیز 

سال 98 متروکه شد.
    

انتقاد صنایع لبنی از وزیر جهاد در تعیین 
قیمت شیرخام بدون حضور ذینفعان

فارس-سخنگوی 
یــع  صنا نجمــن  ا
فرآورده هــای لبنی با 
اشاره به احتمال تشکیل 
جلسه ای تحت عنوان 
»شــورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی« و 
اتخاذ تصمیم در مورد قیمت شیرخام گفت: وزارت 
جهاد از اصالح قیمت شیرخام بدون اعالم اصالح 
قیمت محصوالت لبنی پرهیز کند. سید محمدرضا 
بنی طبا ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی گفــت: افزایش هزینه های تولید شــیرخام 
برای دامداران کشور یک واقعیت غیر قابل کتمان 
است که دلیل اصلی آن ضعف در توزیع نهاده های 
دامی و افزایش قیمت چنــد برابری علوفه به دلیل 
بروز خشکسالی است. بنی طبا افزود: »صنایع لبنی 
حتما مدافع منافع دامداران کشور به عنوان تامین 
کنندگان اصلی صنعت لبنیات هستند، اما اتخاذ 
تصمیم در مورد قیمت شیرخام بدون اصالح قیمت 
محصوالت لبنی حتما به ضرر مصرف کننده، تولید 
کننده محصوالت لبنی و تولیدکنندگان شیرخام 

است.«
    

 بانک ها و سازمان  مالیاتی 
همراه با اصناف تعطیل شوند

یرانی-  توسعه ا
قاســم نوده فراهانی، 
رئیــس اتــاق اصناف 
تهران در نامــه ای به 
اســتاندار تهران اعالم 
کرد که برای اثربخشی بیشــتر کنترل بیماری 
کرونا در صورت لزوم باید بانک ها و سازمان های 
مالیاتی هم تعطیل شوند. قاســم نوده فراهانی 
در این نامه تاکید کرده اســت: شرایط اقتصادی 
صاحبان صنوف و خانواده های آنها، به مرحله ای 
از بحران و آســیب های مختلف رسیده است که 
دیگر امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعاالن 
اقتصادی ممکن نیست و از سوی دیگر فشارهای 
روحی و روانی آستانه تحملی برای صنوف باقی 
نگذاشته اســت. لذا با توجه به وضعیت بسیار بد 
فعاالن اقتصادی به دلیل تعطیلی پی در پی آنها 
از سوی ســتاد ملی کرونا و افزایش هزینه های 
صنوف از جمله حامل های انرژی، مالیات، هزینه 
پرســنلی، اجاره واحد صنفی، عوارض پسماند 
شهرداری و ده ها معضل و مشکل دیگر، وضعیت 
را به سمتی هدایت کرده اســت، در این شرایط 
مدیریت و کنترل صنوف را غیرقابل پیش بینی 

کرده است.
    

بیسکوییت های یک میلیون و 
۵۰۰هزار تومانی در راه ایران

ایسنا-  دبیــرکل 
بنکــداران موادغذایی 
ضمن اشــاره به اینکه 
ی  ییت ها بیســکو
وارداتــی یک میلیونی 
در کشور مورد اســتقبال قرار گرفته است، خبر 
از ورود بیسکوییت های یک میلیون و 500 هزار 
تومانی به کشور را داد. قاسمعلی حسنی گفت: با 
شــیوع کرونا و کاهش سفرهای خارجی مصرف 
تنقــالت و کاالهای خوراکی لوکس نســبت به 
سال های گذشته افزایش یافته و همین امر منجر 
به افزایش واردات این دســت کاالها شده است. 
دبیرکل بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: قیمت 
این بیســکوییت ها معادل یارانه دوسال اقشار 
آسیب پذیر جامعه اســت و به صورت غیررسمی 
وارد کشور می شوند و دولت نیز حقوق گمرکی از 

آنها دریافت نمی کند.

خبر اقتصادی
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باران زرین قلم

چراغ گوشــی تلفن همراه روشن 
است و مریض هایی که روی تخت دراز 
کشیده اند و دستشان به جایی بند نیست 
از مقابل دوربین می گذرند. تصویر تاریک 
و روشن با توضیح پزشکی همراه است 
که تالش می کند وضعیت نابســامان 
بیماران را در مراکز مراقبت های ویژه در 

بیمارستان به تصویر بکشد. 
 اینجا ایران اســت، قلب پایتخت در 
تهران. برق بیمارستان ها در حالی قطع 
می شــود که مقامات وزارت نیرو تاکید 
دارند قطع برق مراکز درمانی در دستور 
کار نیست و مالحظات الزم در این حوزه 
صورت می گیرد اما واقعیت تلخ به شکلی 

دیگر خود را نشان می دهد. 
قطع برق حاال اقتصاد ایــران را در 
وضعیت احتضار قرار داده است. بحرانی 
جدی، اقتصاد و معیشت خانوار ایرانی 

را در اوج قدرت نمایی کرونا نشانه رفته 
است. 

 در حالی قطع مکرر برق در مناطق 
مختلف شــهری وضعیتــی غیرقابل 
پیش بینی را پیش روی شهروندان قرار 
داده است که به واســطه شیوع کرونا و 
ورود کشــور به پیک پنجم بسیاری از 
مشــاغل و ادارات و نهادها و سازمان ها 
تعطیل هستند و برخی کارکنان نیز از راه 
دور با استفاده از اینترنت مجبور به انجام 
وظایفشان هســتند این در حالی است 
که اتفاقا این وضعیت نابســامان امکان 
استفاده از اینترنت را نیز در شرایط فعلی 

به حداقل رسانده است. 
 انشتار تصاویری از بخش مراقبت های 
ویژه بیمارســتانی در زمــان قطع برق 
و اعالم اینکــه بســیاری از بیماران به 
دلیل از کار افتادن دســتگاه های ویژه 
مراقبت اکسپایر شده یا جان خود را از 
دست می دهند موجی از اعتراض را در 

میان کاربران فضای مجازی و حقیقی 
برانگیخته است. 

 بســیاری از کاربران فضای مجازی 
وضعیت کنونی را فاجعه ای برای سالمت 
ایرانیان و نه حتی رفاه آنها دانســته اند 
و معتقدند کــه این وضعیــت نیاز به 

ساماندهی دارد. 
 اتفاقا بسیاری از چهره های شاخص 
نیز به این وضعیت اعتراض داشــته اند. 
صادق زیبــاکالم در توییتی با انتقاد به 
رقابت های انتخاباتی تاکید کرده است 
که قدر ایــن زمان را ندانســیم ، در آن 
دوره تنها و تنها یک مشکل داشتیم به 
نام دولت روحانی اما حاال با مشــکالت 
متعددی روبرو هستیم از جمله مشکل 

نبود واکسن و کمبود برق و... . 
پای ارزهای مجازی در میان است؟

در حالی که برخی از مقامات وزارت 
نیرو کمبود بــرق را ناشــی از افزایش 
استخراج ارزهای دیجینال می دانند ، 

طبق دستور رییس جمهوری استخراج 
ارزهای دیجیتال به صورت رســمی تا 
پایان شــهریور ماه ممنوع است و تمام 
دارندگان مجوز، امکانی برای استخراج 
رمز ارز ندارند. به این ترتیب بار سنگین 
ایجاد شــده در شــبکه، به استخراج 
ارز دیجیتــال به صــورت غیرقانونی 
بازمی گردد و این فشــار که برخی آن را 
در محدوده دو هــزار مگاوات می دانند، 
به صورت غیرقانونی به شبکه برق ایران 

وارد می شود . 
 از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان 
نیز معتقدند شناسایی و برخورد با این 
دســته ازافراد به واسطه امکان تطبیق 
قبض های برق در سال گذشته و شرایط 
کنونی یا بررسی نموداری میزان مصرف 
امکان پذیر اســت اما این مهم هنوز رخ 
داده است. ارز دیجیتال در ایران به لحاظ 
قانونی رســمیت ندارد اما گزارش های 
متعددی در داخل و خارج از ایران منتشر 

شده است که داللت بر استفاده از ارزهای 
دیجیتال برای دور زدن تحریم ها دارد. 
این بدان معنی است که این جا نیز پای 

تحریم در میان است. 
 کمبود برق در حال تبدیل به 
مساله ای امنیتی برای ایران

 ایرانیان با مساله کمبود برق ناآشنا 
نیســتند. در دهــه 60 و 70 قطع برق 
جزئی جدایی ناپذیــر از زندگی ایرانی 

تلقی می شد. 
 جداول قطع بــرق در روزنامه های 
کثیراالنتشار یکی از پرمخاطب ترین و 
پرخواننده ترین بخش های روزنامه ها 
بودند. این وضعیــت در دهه هفتاد نیز 
ادامه داشت اما از میانه دهه هفتاد کم کم 
خاموشی جایی در تاریخ و آرشیو ذهنی 
شهروندان یافت و به تدریج به خاطره ای 
دوردست تبدیل شد. برخی کارشناسان 
معتقدند عدم رشد قیمت برق متناسب با 
تورم یکی از مهمترین عوامل بی انگیزگی 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
این حوزه تلقی می شود و از سوی دیگر 
عدم ســرمایه گذاری دولتی و راندمان 
پایین نیروگاه ها در کنار خشکســالی 
طوالنی مدت و افزایش دما ، همه و همه 
دست به دست هم دادند تا بحران برق 
را در ایران به بحرانی فراگیر بدل کنند. 
حاال برق چون مانعی در برابر توســعه 
صنعتی و اقتصادی ایران عمل می کنند 
و در کنار همه این عوال استخراج ارزهای 
مجازی نیز نیاز به بــرق را بیش از پیش 

ساخته است. 
مساله اما تنها به اینجا ختم نمی شود. 
حــاال اعتراضات متعــددی به صورت 
واقعی در شهرهای مختلف ایران نسبت 
به قطع برق در حال شکل گیری است . 
خبرهای رسیده نشان می دهد در شهر 
کردکوی اســتان گلســتان گروهی از 
مردم در اعتراض به قطع برق در یکی از 
میادین اصلی شهر تجمع کردند. ایسنا 
اعالم کرده اســت مردم معترض گفته 
اند که در روز دستکم سه یا چهار نوبت 

قطع می شود . گرمای هوا و قطعی آب 
در ســاختمان های بلند، خراب شدن 
محتویات یخچال و فریزر و ســوختن 
وسایل خانگی از جمله مشکالت پیش 
آمده است. در عین حال در شهرکازرون 
نیز قطع برق به صورت مکرر و بی برنامه 
نیز زمینه های اعتراض شهروندان شده 
است. مردم شــهر کازرون نیز در مقابل 
ساختمان اداره برق این شهر دست به 
اعتراض زده اند. از ســوی دیگر برخی 
از شــهروندان در غرب و شرق و شمال 
و جنوب تهران نســبت بــه قطع برق 
اعتراض خود را در شبکه های مجازی 

نشان داده اند. 
 به نظر می رسد هر چند مشکالت از 
سوی مقامات مسئول ناشی از استخراج 
ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی از یک 
سو و گرمای هوا از ســوی دیگر عنوان 
می شود اما شهروندان هنوز در این حوزه 
اقناع نشــده اند و در نتیجه مشکالت 

پابرجاست. 
بررسی ها نشــان می دهد حاال برق 
در حال تبدیل به مانعی برابر توســعه 
اقتصادی و قطــع مکــرر آن در حال 
تبدیل بــه بحرانی در عرصــه اجتماع 
ایران اســت خصوصا آن که قطع برق 
عدم خدمات دهی سرویس دهندگان 
اینترنت را در بسیاری از مناطق کشور 

به دنبال دارد. 
 در این فضا ضرورت دارد برنامه ریزی 
دقیقی برای حل بحران در جامعه ای که 
از پیک پنجم کرونا در رنج است و نبود 
واکســن امنیت روانی آن را نشانه رفته 

است، صورت گیرد. 

قطع برق تنها بیماران ICU را به کام مرگ نمی برد؛

Expire اقتصاد ایران در وضعیت
این روزها اعتراضات 

متعددی به صورت واقعی 
در شهرهای مختلف ایران 
نسبت به قطع برق در حال 

شکل گیری است

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات درباره علت قطعی 
تلفن های همراه همزمان با قطعی برق گفت: باتری دکل های 
تلفن همراه، برای دو ســاعت پاسخگوی قطع برق هستند، 
اما در برخی نواحی، هشــت ســاعت برق مســتمر شهری 
در دســترس نیســت. در تالش برای بهبودیم و از مشکل 

به وجودآمده پوزش می طلبیم.
به گزارش ایســنا، افزایش مصرف بــرق در این روزهای 
گرما، منجر به قطعی های مکرر در شهرهای مختلف کشور 
شده و این موضوع، قطعی  آنتن های موبایل و اینترنت را هم 
به دنبال داشته اســت. از آنجایی که باتری های سایت های 
BTS، وظیفه تاب آوری برای تامین برق تجهیزات و آنتن 
را دارند که البته تاب آوری سایت ها به بازه دو تا چهار ساعته 
محدود است و اگر قطعی برق ادامه پیدا کند، این سایت ها هم 

خاموش می شوند.  
در حال حاضر اســتفاده اینترنت عموم مردم در ایران، از 

دیتای موبایل است و قطعی آنتن های موبایل، می تواند ناشی 
از قطعی برق باشد که این روزها به دلیل افزایش مصرف برق 
رخ داده، این در حالی است که با قطع شدن برق، دستگاه های 
مودم هم از کار می افتند و این یعنی اینترنت ثابت هم در این 
شرایط قابل استفاده نیســت و قطعی برق، مشکالت قطعی 

اینترنت را هم برای کاربران ایجاد کرده است.
در این راســتا محمدجواد آذری جهرمــی در توئیتر در 
پاســخ به یکی از کاربران که گفته بود بهتر نیست شرکت ها 
برای عدم وجود آنتن در زمان قطع برق پاسخگو باشند، کلیه 
BTSهای مخابراتی دارای UPS هســتند و اگر نیستند 
باید علت داشته باشد، گفت: همه باید پاسخگو باشند. باتری 
دکل های تلفن همراه، برای دو ساعت پاسخگوی قطع برق 
هستند؛ پس از دشــارژ کامل، نیازمند هشت ساعت اتصال 
به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شــوند. متأسفانه در 
برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس 

 نیســت. در تالش برای بهبودیم و از مشــکل به وجودآمده
 پوزش می طلبیم.

چرا باید برق شهری بیش از دو ساعت قطع باشد؟
او همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که پرسیده بود چرا 
باید در سال 2021 برق شهری بیش از دو ساعت برود، توضیح 
داد: فرکانس مثل ترازوی شــبکه برق  است.  وقتی مصرف از 
تولید پیشــی گرفت، فرکانس افت می کند و وقتی تولید از 
مصرف بیشتر شد، فرکانس افزایش پیدا می کند. مغز شبکه 

برق وظیفه تثبیت فرکانس را دارد و مجبور است وقتی مثل 
این روزها مصرف بیش از تولید شد، بار شبکه را کم کند. اینکه 
چرا در سال 2021 مصرف ایران بیش از تولید است، دالیل 
متعددی دارد.  اول در مصرف، امسال به دلیل شرایط جوی و 
گرمای بی سابقه، رشد مصرف بیش از میزان پیش بینی شده 
است.  دوم در تولید،  ســرمایه گذاری در ایجاد نیروگاه های 
جدید مطابــق پیش بینی ها نبوده اســت، دلیل عمده هم 

کمبود منابع است.
آذری جهرمی درباره علت کمبود منابع هم بیان کرد:  اول 
تحریم ها که مانع بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی است. 
 دوم اینکه صنعت برق به دلیل تعرفه های دستوری، اقتصاد 
خودایستایی ندارد و وابسته به منابع دولتی است. مشخصا در 
تامین منابع هم مشکالت عدیده وجود دارد. در کنار همه اینها 
باید به کاهش بارش هم پرداخــت، نیروگاه های برق آبی به 
دلیل حفظ منابع آبی با حداکثر ظرفیت خود در مدار نیستند. 
 البته مساله برنامه تعمیرات نیروگاه ها و از مدار خارج بودن 
برخی از نیروگاه ها هم مســاله ای طبیعی است و عمال توان 

جبران کمبود تولید نیروگاه های برق آبی را ندارند.

وزیر ارتباطات بابت قطعی اینترنت عذرخواهی کرد

خبر

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه نهاده های 
دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین شده است، اظهار کرد: التهاب در بازار نهاده ها 

بیشتر جنبه روانی دارد و تحت تاثیر تغییر دولت است.
حسن عباسی معروفان در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تامین 
و توزیع نهاده های دامی به میزان نیاز انجام گرفته اســت، اظهار کرد: تاکنون بیش از 
4 میلیون و 700 هزار تن انواع نهاده های دامی از طریق ســامانه بازرگاه توزیع شده 
است که شــامل 1 میلیون تن جو، 2 میلیون و 700 هزار تن ذرت و حدود 1 میلیون 
تن کنجاله سویا می شود. وی ادامه داد: به عبارت دیگر در هر ماه 1 میلیون و 600 هزار 
تن نهاده دامی در بخش دام و طیور توزیع شده که مطابق با نیاز کشور است. به گفته 
عباسی معروفان؛ آمار نشان می دهد هر تولیدکننده   که تا هفته قبل نهاده دامی خرید 
کرده، نهاده های دامی خود را تحویل گرفته است. وی با تاکید بر اینکه در بین خرید و 
عرضه های انجام شده تا هفته اخیر تنها یک مورد با مشکل مواجه شد، افزود: در مورد 
مذکور کاالی فروشــنده معیوب بوده و امکان توزیع نداشته و الزم به جایگزینیاست 
که اکنون در حال انجام آن هستیم. عباسی معروفان حجم کاالی معیوبی که موجب 

مشکل در توزیع شده است را حدود 17 هزار تن اعالم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آنچه گفتید برای ماه های اخیر بود، اکنون شرایط 

تامین نهاده های دامی در چه وضعیت است،  گفت: هم اکنون 4 میلیون و 100 هزار تن 
انواع نهاده دامی در بنادر وجود دارد که شامل 829 هزارتن جو، 2 میلیون و 150 هزار 

تن ذرت و بیش از 700 هزار تن کنجاله سویا می شود.
عباســی معروفان تصریح کرد: همچنین 475 هزار تن دانه سویا در بنادر وجود 
دارد که 18 درصد آن برای روغن کشی مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت و مابقی به 
نهاده های دامی برای توزیع اضافه می شود. وی محل انبار 3 میلیون و 30 هزار تن از 
نهاده های دامی عنوان شده را بندر امام)ره( و مابقی آن را در 12 بندر دیگر کشور عنوان 
کرد. عباسی معروفان درباره برنامه تامین نهاده های دامی برای ماه های آینده کشور 
نیز گفت: برای تامین نیاز ماه های آینده کشور تا دیروز، 14 میلیون تن نهاده دامی ثبت 

سفارش شده است که تا پایان سال پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت تامین ارز نهاده های دامی چگونه است، اظهار 
کرد: ارز تمام نهاده های دامی خروجی تامین شده و نهاده های دامی موجود در بنادر 
نیز 50 درصد ارز خود را دریافت کرده اند. عباسی معروفان معتقد است؛ التهاب در بازار 

نهاده های دامی به رغم تامین و توزیع مناسب آن بیشتر جنبه روانی دارد.
وی گفت: این نگرانی در بین دامداران شــدت گرفته اســت که بــا تغییر دولت 
خالء در بازار نهاده های ایجاد شــود، در حالی که فــارغ از دولت ها تامین نهاده های 

 دامی در راســتای حذف امنیت غذایی کشــور تا پایان ســال صورت گرفته است.  
عباسی معروفان دیگر دلیل التهاب در بازار نهاده ها را مربوط به خشکسالی و کاهش 
علوفه دامی دانست. وی افزود: خشکسالی موجب شده تولید کلش گندم و یونجه به 
عنوان اصلی  ترین علوفه های دامی مورد استفاده در کشور کاهش پیدا کند. عباسی 
معروفان با بیان اینکه برای جبران کاهش تولید علوفه و کاهش اثر آن بر بازار نهاده ها 
نیز برنامه داریم، اظهار کرد: استفاده از علوفه های جایگزین و همچنین افزایش واردات 
برای جبران کسری علوفه، بخشی از برنامه های وزارت جهادکشاورزی برای کاهش 
مشکالت ناشی از خشکسالی در این حوزه اســت. وی اظهار کرد: همچنین وزارت 
جهادکشاورزی میزان واردات جو را از 3 میلیون تن به 6 میلیون تن افزایش خواهد داد 

و ارز مورد نیاز آن در حال تامین است.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:

التهاب در بازار نهاده ها تحت تاثیر مباحث روانی است


