سکه  ۲۷۰هزار تومان ارزان شد
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وطنامروز شماره 3313

قیمت هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با کاهش  ۲۷۲هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری
هفته گذشته (پنجشنبه یکم مهر) به  ۱۱میلیون و  ۷۲۰هزار تومان رسید .عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸
عیار به یک میلیون و  ۱۴۱هزار تومان رسید .قیمت هر مثقال طال نیز  ۴میلیون و  ۹۴۵هزار تومان شد.

اقتصادی

اخبار

سطحذخایرگازطبیعیاروپابه 16درصدپایینترازمیانگین 5ساله رسیدهاست

سایه عصر یخبندان بر اروپا

با رسیدن قیمت گاز به باالترین میزان در  ۷سال گذشته ،اگر ذخایر سوخت به حالت عادی بازنگردد ،زمستان امسال بحران انرژی دامنگیر اروپا خواهد شد
علی جهانگیری :قیمت گاز طبیعی ماه گذشته میالدی بیش از
 35درصد افزایش یافت و نگرانیها از کمبود آن در اروپا پررنگتر
شده است ،زیرا در صورت سرد شدن هوا در نیمکره شمالی ،ذخیره
کافی گاز برای زمس��تان وجود ندارد .این در حالی است که در
روزهای گذشته روسیه از تکمیل پروژه «نورد استریم  »2خبر داده
است و به نظر میرسد کشورهای اروپایی برای عبور از این بحران
راهی جز تن دادن به این پروژه و پشت کردن به آمریکا و اوکراین
ندارند .بازار انرژی در  ۲هفته گذشته پرتالطم بوده ،چرا که تقاضا
در سراسر جهان در حال افزایش است و عرضه انرژی زیر سطح
نرمال باقی مانده است .مشکل اصلی اما در اروپاست؛ جایی که
عرضه انرژی در این زمان از سال در کمترین حد خود قرار دارد.
بر اساس دادههای اخیر اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده ،حتی
در آمریکا ،میزان گاز ذخیره شده  7/6درصد کمتر از میانگین
5ساله است .گاز طبیعی یکی از مهمترین انواع سوخت برای گرم
کردن در آمریکاست و حدود  35درصد از تولید برق این کشور به
وسیله گاز انجام میشود .ذخایر گاز در اروپا نیز  16درصد کمتر از
میانگین  5ساله است و سطح ذخایر این سوخت در ماه سپتامبر
به کمترین میزان خود رسیده است .متغیر اصلی تعیین شرایط
طی چند ماه آینده ،وضعیت آب و هوا در زمستان پیشرو است.
کارشناسان معتقدند اگر آمریکا و اروپا زمستان سختی را تجربه
کنند ،قیمت سوخت حتی میتواند تا حدود  100درصد افزایش
یابد .قیمت گاز طبیعی در معامالت ماه اکتبر تقریبا 5/3درصد
افزایش یافت و به  5/20دالر رس��ید .بهای گاز همچنین س��ال
گذشته  106درصد افزایش یافت و به باالترین میزان در 7سال
گذشته رسید .کارشناسان معتقدند افزایش قیمت سوخت در
اروپا بدون شک بر بازار آمریکا نیز تاثیر خواهد گذاشت ،چرا که
پیوند فزایندهای بین بازار ایاالت متحده و بازار جهانی وجود دارد.
■■بازگشت اروپا به عصر زغال سنگ

با وجود اهداف بلندپروازانه کشورهای اروپایی در جهت استفاده
از انرژی پاک و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و آالیندهزا،
اروپ��ا اگر نتواند به میزان کافی گاز طبیعی ذخیره کند ،ممکن
است مجبور شود زمستان امسال زغال سنگ بیشتری بسوزاند.
«سیموناس ویلیکیس» کارشناس بازار انرژی اتحادیه اروپایی به
خبرگزاری تاس روسیه گفته است :اگر ذخایر گاز اکنون پر نشوند
و زمستان سردی پیش رو باشد ،کشورهای اتحادیه اروپایی ممکن
است ناچار شوند از نیروگاههایی استفاده کنند که به جز گاز با
سوختهای دیگری از جمله زغال سنگ فعالیت میکنند تا برق
کافی تولید کنند .این سناریو به بلندپروازیهای اتحادیه اروپایی
برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای لطمه خواهد زد .کل اروپا
از جمله انگلیس با نزدیک ش��دن فصل س��رما ،به دلیل ذخایر
محدود گاز در سراسر این منطقه و تولید نیروی بادی اندک ،با
افزایش قیمت گاز طبیعی و برق دست و پنجه نرم میکنند .در
انگلیس که دیگر عضو اتحادیه اروپایی نیست ،افزایش قیمت گاز
طبیعی و هوای گرم و ساکن ،این کشور را وادار کرد یک نیروگاه
زغالسوز قدیمی را برای تامین تقاضای برق دوباره راه بیندازد.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،افزایش قیمت گاز طبیعی باعث
تقویت تقاضای جهانی برای زغال سنگ شده است .بانک آمریکایی
گلدمن ساکس هفته جاری پیشبینی خود از قیمت زغال سنگ
در آسیا را تقریبا  ۲برابر کرد و همچنین پیشبینی کرد به دلیل
قیمت باالی گاز در آستانه فصل سرما ،قیمت زغال سنگ حرارتی
نیوکاسل در  ۳ماه چهارم به  ۱۹۰دالر در هر تن میرسد .این در
حالی است که پیشبینی قبلی این بانک  ۱۰۰دالر در هر تن بود.

واکنش دولتهای اروپایی به بحران انرژی
بریتانیا :وزیر انرژی بریتانیا روز چهارش��نبه گفت :دولت طرح اعطای وام به ش��رکتهای انرژی برای پذیرش مش��تریان
شرکتهای ورشکسته را در دست بررسی دارد .وزیر اقتصاد بریتانیا نیز روز پنجشنبه گفت تحت تاثیر افزایش ناگهانی بهای
گاز تعداد زیادی از شرکتهای انرژی ورشکست خواهند شد و این صنعت باید خود را برای یک دوران بسیار دشوار آماده
کند .نهاد ناظر بر بهای انرژی در بریتانیا بر اساس میانگین بهای گاز در نیمه اول سال جاری سقف افزایش قیمت در ماههای
آینده را حدود  ۱۳درصد اعالم کرده است.
فرانس�ه :دولت فرانس��ه  ۲۴شهریور اعالم کرد به حدود  5/8میلیون خانواده که یارانه انرژی دریافت میکنند  100یورو
اضافه پرداخت خواهد کرد.
آلمان :دادههای جدید نشان میدهد قبض گاز حداقل  ۳۱۰هزار خانواده در آلمان حدود  11/5درصد افزایش خواهد یافت
و کارشناس��ان هش��دار میدهند به دلیل افزایش بهای گاز تعدادی از شرکتهای انرژی ورشکسته خواهند شد .سخنگوی
وزارت اقتصاد آلمان چهارشنبه  ۳۱شهریور گفت در حال حاضر دخالت دولت در این زمینه ضروری نیست .در آلمان سقفی
برای بهای انرژی تعیین نمیشود و حدود  ۴۱میلیون خانواده آلمانی انرژی خود را از بازارهای متنوعی خریداری میکنند که
با هدف تشویق رقابت و جلوگيری از انحصار سازماندهی شده است.
اسپانیا :دولت اسپانیا دوشنبه  ۲۹شهریور از اتحادیه اروپایی خواست راهنما و دستورالعملهای جدیدی برای مهار افزایش
قیمت انرژی تنظیم کند و پیشنهاد داد کشورهای عضو برای کاستن از پیامدهای این بحران در سالهای آینده ذخایر بزرگتری
برای انبار کردن گاز بسازند .دولت اسپانیا هفته گذشته با تصویب قانون جدیدی اعالم کرد حدود  2/6میلیارد یورو از سود
فوقالعاده شرکتهایی انرژی در ماههای اخیر را ضبط و این مبلغ را به کاهش قبض مصرفکنندگان اختصاص خواهد داد.
یونان :دولت یونان  ۲۲شهریور اعالم کرد به اکثر خانوادهها تا پایان سال جاری میالدی یارانه انرژی پرداخت میکند .اجزای
اصلی این یارانهها پرداخت  ۹یورو برای هر  ۳۰۰کیلووات در ماه ،پرداخت یک مورد یارانه بیشتر به خانوادههای کمدرآمد و
دادن تخفیف بیشتر از سوی شرکت دولتی است که بزرگترین فروشنده انرژی در کشور است.
ایتالیا :دولت ایتالیا نیز اقدامات موقتی برای مقابله با پیامدهای افزایش بهای انرژی در ماههای آینده را اعالم کرده است .وزیر
انرژی این کشور  ۲۵شهریور گفت عالوه بر این اقدامات که حدود  ۳میلیارد یورو بودجه به آن اختصاص داده شده ،دولت
مشغول بررسی راهحلهای طوالنیمدت است.
انتقالی از روسیه به آلمان را به  ۲برابر مقدار فعلی برساند .این لوله
با ظرفیت انتقال ۵۵میلیارد متر مکعب گاز در سال ،در مسیر هزار
و  ۲۳۰کیلومتری زیر دریای بالتیک ،یعنی در همان مسیری که
لوله دوقلوی آن «نورد اس��تریم  »۱در سال  ۲۰۱۲کار گذاشته
شد ،کار گذاشته شده است .بودجه بیشتر از  ۱۰میلیارد دالری
این پروژه که غول نفت و گاز روسیه یعنی شرکت گازپروم آن
را مدیریت میکند ،به دست  5گروه اروپایی شل ،انژی ،یونیپر،
اوامو و وینترشالدی مشترکا تأمین میشود .سالها بود آمریکا

با این توجیه که لوله مورد نظر اوکراین را دور زده و این کشور را
از سود ناشی از انتقال گاز محروم میکند ،با این پروژه مخالفت
میکرد اما سرانجام دولت واشنگتن با روی کار آمدن جو بایدن
با چرخشی کامل در سیاست خود در این زمینه و با هماهنگی و
کمک دولت برلین با انجام این پروژه موافقت کرد و به اختالفات
پایان داد .تا پیش از احداث «نورد استریم  ،»۲مسیر انتقال گاز
طبیعی روسیه به اروپا از طریق زمینی از اوکراین میگذشت و این
کونیم میلیارد دالر از این بابت عایدی داشت اما
کشور ساالنه ی 

اکنون با این پروژه از آن سود محروم میشود .دولت کییف که
تاکنون از خط انتقال زمینی گاز روسیه به عنوان اهرمی برای فشار
بر مسکو نیز استفاده میکرد ،اکنون بیم آن را هم دارد که از این
پس با محروم شدن از این امتیاز ،در برابر مسکو آسیبپذیرتر شود.
آلمان که در میان کشورهای اروپایی بیش از همه به انتقال انرژی
با خط لوله عالقهمند است ،میگوید این خط لوله بیش از هر چیز
اقتصادی است .ایاالت متحده ابتدا در برابر این پروژه ایستادگی
کرد ،زیرا این کشور همزمان قصد داشت گاز شیل خودش را به
اروپا بفروشد .این سیاست با توجه به تقویت منافع روسیه ،اوکراین
را در موضع ضعف قرار داد .در این میان اروپاییها نیز در برابر این
پروژه اقتصادی ،سیاست واحدی ندارند و لهستان و کشورهای
بالتیک نگرانند با تکمیل آن ،اتحادیه اروپایی در برابر جاهطلبیهای
روسیه سر فرود آورد .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشین آمریکا
سال  ۲۰۱۹قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شرکتهایی
که در ساخت پروژه «نورد استریم  »۲دخیل بودند ،مورد تحریم
ق��رار میگرفتند .اوکراین که میداند با بهرهبرداری از این پروژه
درآمد حاصل از انتقال گاز از روسیه به اروپا از طریق این کشور را
از دست میدهد ،بالفاصله پس از اعالم تکمیل پروژه «نورد استریم
 »۲اعالم کرد تا پایان علیه این پروژه مبارزه میکند« .سرگئی
نیکفروف» سخنگوی ریاس��تجمهوری اوکراین روز جمعه به
خبرگزاری فرانسه گفت با وجود تکمیل این پروژه جنجالی ،با آن
مبارزه خواهد کرد .وی گفت :رئیسجمهور (ولودیمیر زلنسکی)
همواره تأکید کرده اوکراین با این پروژه سیاسی روسیه تا پایان
آن و پس از آن و حتی پس از شروع تحویل گاز مبارزه خواهد
کرد .وی گفت با این حال دولت کییف از برلین و واش��نگتن
ضمانتهایی برای تمدید قرارداد ترانزیت زمینی گاز روس��یه از
طریق خاک اوکراین برای مدت حداقل  10سال دریافت کرده
است .بیش از  ۴۰عضو پارلمان اروپا از همه گروههای سیاسی،
از کمیسیون اروپا خواستهاند تحقیقاتی را درباره شرکت گازپروم
درباره دستکاری بازار و افزایش کمسابقه قیمت گاز طبیعی در
اروپا انجام دهد .در طول تابستان حتی با وجود بهبود تقاضا برای
گاز طبیعی در اروپا و افزایش قیمتها گازپروم ظرفیت ترانزیت
گاز بیشتری از طریق اوکراین رزرو نکرد .تحلیلگران میگویند این
اقدام یک حرکت فرصتطلبانه از س��وی این غول گازی روسی
برای باال بردن بیشتر قیمتها در اروپا و بهره بردن از قیمتهای
بسیار باال بوده است .سایر تحلیلگران بر این باورند کاهش عرضه
گازپروم ،اروپا را ناچار خواهد کرد قبول کند مش��تریان گاز این
منطقه به خط لوله جنجالی «نورد استریم  »۲که اوکراین را دور
زده و گاز روسیه را مستقیما به آلمان منتقل میکند ،نیاز دارند.
البته تا زمانی که آلمان مجوز فعالیت این پروژه را صادر نکند ،گاز
در آن نمیتواند جریان پیدا کند .بر اساس گزارش اویل پرایس،
رگوالتور شبکههای فدرال آلمان هفته گذشته اعالم کرد تا قبل
از هشتم ژانویه سال  ۲۰۲۲درباره تایید «نورد استریم  »۲و صدور
مجوز فعالیت برای این خط لوله تصمیم نخواهد گرفت .همچنین
طبق گزارش رویترز« ،الکساندر نواک» معاون نخستوزیر روسیه
در یک پیام ویدئویی به کنفرانس انرژی سازمان ملل متحد اعالم
کرد روس��یه تامینکننده مطمئن انرژی برای بازارهای جهانی
خواه��د ماند .وی گفت :الزم اس��ت صنعت جهانی انرژی تاثیر
خود بر اقلیم را کاهش دهد اما مهم است که دسترسی به منابع
انرژی محدود نشود.

■■نورد استریم  2راه نجات اروپاست؟

 ۱۹شهریور امسال بود که روسیه از اتمام خط لوله بحثبرانگیز
«نورد استریم  »۲برای انتقال مستقیم گاز طبیعی به آلمان خبر
داد؛ پروژهای که منتقدانش میگویند وابستگی اروپا به مسکو را
افزایش میدهد .تنشها و اختالفات دیپلماتیک بر سر این پروژه
 ۱۰میلیارد یورویی به قدری شدید شده بود که برخی میگفتند
این پروژه هرگز تکمیل نخواهد شد اما اکنون اعالم خبر تکمیل
این خط لوله به منزله یک پیروزی اقتصادی و دیپلماتیک بزرگ
برای روسیه است .کار ساخت پروژه «نورد استریم  »۲در سال
 ۲۰۱۸آغاز شد؛ خط لولهای که قرار است ساالنه  ۵۵میلیارد متر
مکعب گاز را از روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان برساند.
آلمان سرمایهگذار اصلی این پروژه است که قرار است میزان گاز
گروه اقتصادی :نمایندگان مجلس طی
گزارش
مصوبهای در فروردین سال جاری همه
دستگاههای دولتی را مکلف کردند تمام اموال و مستغالت خود
را در سامانه اموال و داراییهای دولت (سادا) ثبت کنند .بر اساس
ماده  22این طرح ،همه دستگاههای موضوع ماده  29قانون برنامه
ششم موظفند تمام امالک و مستغالت در اختیار خود را حداکثر
 3ماه پس از تصویب این قانون در س��امانه اموال و داراییهای
دولت (س��ادا) ثبت کنند .همچنین همه دستگاههای دولتی و
نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطالعات مربوط به هرگونه
معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالبهای مختلف،
به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله ش��رایط ،قیمت و
فرد دریافتکننده) در سامانه ملی امالک و اسکان اعالم عمومی
کنند .متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی میشود.
همه دس��تگاههای موضوع ماده  29قانون برنامه ششم مکلفند
ظرف مهلت  6ماه از الزماالجرا ش��دن این قانون برای دریافت
سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی
تکبرگ هستند ،از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطابق
مقررات مربوط اقدام کنند ،در غیر این صورت متخلف به انفصال
از خدمات دولتی و عمومی از  6ماه تا  ۲سال محکوم میگردد.
بهرغم تاکید تبصره  12قانون بودجه 22 ،1400درصد دستگاهها
که عمدتا مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم و
مراکز علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها ،شهرداریها،
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیونها هستند،
نسبت به ثبت اطالعات اموال و امالک خود در سامانه جامع اموال
دستگاههای اجرایی(سادا) اقدام نکردهاند.
بررسیهای صورتگرفته توسط دیوان محاسبات کشور بر
اس��اس اطالعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان
میدهد وضعیت ثبت اطالعات مربوط به اموال و داراییهای تعداد
 4973دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه ،سازمان ،شرکت دولتی،
اداره کل ،مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ،دانشگاهها و ،...به قرار
اطالعات جدول مقابل است .بر اساس این گزارش ،تعداد 1096

بورس سبزپوش شد

بازار س��رمایه بعد از پش��ت س��ر
گذاشتن  ۲هفته نزولی ،دیروز روند
صعودی به خود گرفت و شاخص
کل ب��ورس بیش از  ۳۵هزار واحد
افزایش یافت .شاخص کل بورس
در معامالت دیروز بازار سرمایه با  ۳۵هزار و  ۶۵۲واحد
افزایش رقم یک میلیون و  ۴۲۲هزار واحد را ثبت کرد.
شاخص کل با معیار هموزن نیز  ۷۴۴۱واحد افزایش یافت
و به رقم  ۴۲۲هزار و  ۹۴۱واحد رسید .معاملهگران این
بازار دیروز یک میلیون معامله به ارزش  ۶۰هزار و ۷۲۵
میلیارد ریال انجام دادند.

ورود رئیسجمهور به ماجرای تداوم
گرانفروشی در پروازهای اربعین

در ش��رایطی ک��ه ف��روش بلی��ت
پروازهای اربعین همچنان در هالهای
از ابهام قرار دارد و تخلفات بسیاری
در این زمینه مانند گرانفروش��ی و
کمبود بلیتهای دوطرفه به چشم
میخورد ،خبری از مس��ؤوالن ایرالینها و پاس��خگویی
آنها در این زمینه نیست ،تا جایی که این موضوع صدای
رئیسجمهور را هم درآورد.
حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی جمعهشب در پایان
سفر خود به استان ایالم گفت :مبادا شرکتهای هواپیمایی
نسبت به زائران اجحاف کنند .به هیچ عنوان اجحاف در
این موضوع پذیرفتنی نیست و هیچ شرکت هواپیمایی
اجازه ندارد در قیمتها تخلف کند.

نوسان شدید قیمت جوجه یکروزه
در بازار

دبیر کانون مرغداران گوش��تی از
نوس��انات قیمتی جوجه یکروزه
در بازار خبر داد .پرویز فروغی در
پاس��خ به این سوال که آیا قیمت
جوجه یکروزه کاهش یافته است
ی��ا خیر؟ گف��ت :در هفتههای گذش��ته وزارت جهاد
کشاورزی دس��تورالعملی صادر کرد که بر اساس آن
فاصل��ه بین  ۲جوجهریزی به  ۹۰روز افزایش یافت و
مرغ��داران نیز با  ۸۰درصد ظرفیت خود جوجهریزی
کردن��د .این دس��تورالعمل باعث ش��د قیمت جوجه
یکروزه از  ۱۱ه��زار تومان به  ۷هزار تومان کاهش
یابد .وی ادامه داد :اما این کاهش قیمت پایدار نبود،
زیرا برخی استانها از این دستورالعمل مستثنا شدند
و همین موضوع اختالفات بس��یاری ایجاد کرد و در
نهای��ت مجددا قیمت جوجه یکروزه افزایش یافت و
از  ۷۰۰۰تومان به  ۹۰۰۰تومان رس��ید .دبیر کانون
مرغداران گوشتی در بخش دیگری از صحبتهایش
به وضعیت نهادههای دامی اشاره کرد و گفت :همچنان
در ارس��ال و بارگیری نهادهه��ای دامی تأخیر وجود
دارد و مرغداران��ی هس��تند که هن��وز بعد از  ۴۰روز
نهادههایش��ان را دریافت نکردهاند .وی تصریح کرد:
همچنین حدود یک ماهی میش��ود ذرت و سویا در
سامانه بازارگاه شارژ نشده است و مرغداران مجبورند
نهادههای دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری
کنن��د .قیمت ذرت در بازار آزاد حدود  ۵۰۰۰تومان
و سویا نیز ۹۰۰۰تومان است .فروغی در پایان گفت:
قیمت تمامش��ده مرغ زنده برای تولیدکننده با وجود
این وضعیت نهادهها و نوسانات قیمتی جوجه یکروزه
بیش از  ۲۰هزار تومان است.

رشد قیمت دالر در برابر کاهش نرخ
یورو در صرافیهای بانکی

بررسیهایدیوانمحاسباتکشوربراساساطالعاتمأخوذهازوزارتاموراقتصادیودارایی
عدم ثبتاموال  1096دستگاهاجرایی را نشانمیدهد

خودداری  22درصد دستگاهها از ثبت اطالعات اموال
وزارت اقتصاد هیچ اموال مازادی شناسایی نکرد

دانشگاههای علومپزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و
تحقیقاتیوابستهبهآنها،شهرداریها،مؤسساتونهادهایعمومی
غیردولتی و فدراسیونها است.

■■فقط یکس�وم دس�تگاهها کل اطالعات اموال خود را ثبت
کردهاند

همچنین تعداد  1653دستگاه اجرایی (معادل  33درصد از
دستگاهها) نسبت به ثبت  100درصد از اطالعات اموال خود در
سامانه اقدام کردهاند .با احتساب دستگاههای اجرایی که نسبت به
ثبت  81تا  99درصدی اطالعات اموال خود اقدام کردهاند (معادل
 28درصد) ،در مجموع تعداد  3069دستگاه اجرایی (معادل 62
درصد از دستگاهها) نسبت به تکمیل اطالعات اموال در سامانه
در سطح  80الی  100درصد اقدام کردهاند.
■■وزارت اقتصاد هیچ اموال مازادی شناسایی نکرد

دستگاه اجرایی (معادل 22درصد از دستگاهها) بهرغم تأکید مقنن
در مفاد جزء یک بند ج تبصره  12قانون بودجه سال  1400کل
کش��ور ،نسبت به ثبت اطالعات ساختمانها ،فضاهای اداری و

غیراداری ،امالک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول خود در
سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر
(تا انتهای اردیبهشتماه )1400اقدام نکردهاند که عمدتا مربوط به

درباره شناس��ایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،بهرغم انجام بازدیدهای میدانی توسط اداره کل مدیریت
اموال و داراییهای دولت از امالک برخی دس��تگاههای اجرایی،
امالک مازادی در  4ماهه نخس��ت سال  1400شناسایی نشده
است .وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأسا نسبت به
شناسایی امالک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان
ثبت اس��ناد و امالک کشور -چنانچه تا پایان شهریورماه سال
 ۱۴۰۰این امالک در سامانه سادا ثبت نشود  -نسبت به اصالح
سند مالکیت یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسالمی
ایران اقدام کند .وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف اس��ت در
مقاطع  6ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال
و داراییهای غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا ودستگاههای
بهرهبردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه
و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی اقدام کند .وزارت
شوپرورش مکلف است نسبت به مستندسازی امالک خود
آموز 
از محل اعتبار پیشبینی شده در ردیف  ۱۲۷۶۱۲اقدام کند.
آییننامه اجرایی این بند به پیش��نهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی به تصویب هیأتوزیران میرسد.

نرخ دالر در صرافیهای بانکی دیروز در مقایسه با آخرین
روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه یکم مهر)  ۲۰۴تومان
افزایش یافت و  ۲۶هزار و  ۸۳۴تومان معامله شد .قیمت
فروش یورو نیز در مقایسه با پنجشنبه گذشته  ۱۵۴تومان
کاهش یافت و  ۳۱هزار و  ۴۳۶تومان تعیین شد .همچنین
دیروز قیمت خرید هر دالر  ۲۶هزار و  ۳۰۳تومان و نرخ
خرید هر یورو  ۳۰هزار و  ۸۱۳تومان بود .عالوه بر این ،نرخ
خرید دالر در بازار متشکل ارزی  ۲۶هزار و  ۲۳۹تومان
و نرخ فروش آن  ۲۶هزار و  ۴۷۸تومان اعالم ش��د .نرخ
خرید یورو در این بازار هم  ۳۰هزار و  ۷۴۰تومان و نرخ
فروش آن  ۳۱هزار و  ۱۹تومان اعالم شد.
سازمان هواپیمایی:

دلیل ازدحام در فرودگاه امام مراجعه
ن است
ن ویزای تعدادی از زائرا 
بدو 

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری دلیل ازدحام در
ن اعالم
ن ویزای تعدادی از زائرا 
فرودگاه امام را مراجعه بدو 
کرد و گفت :از این زائران خواهش میکنیم فرودگاه را
ترک کنند .سیاوش امیرمکری با یادآوری اینکه ثبتنام
زائران در سامانه سماح انجام شده و در صورت مراجعه
زائران نس��بت به صدور بلیت برای آنها اقدام میشود،
اظهار کرد :با توجه به اینکه نخستین ویزاهای صادر شده
توسط سفارت عراق از طریق سازمان حج و زیارت 28
شهریور به دست عدهای از زائران رسید و بازه زمانی سفر
اربعین بر اساس توافقاتی که شده از  28شهریور تا 10
مهر است ،برای اینکه بتوانیم توزیع برنامهریزی سفر را
در سطح کشور انجام دهیم ،نیاز به آمار افرادی داشتیم
که در اس��تانهای کشور موفق به اخذ ویزا میشدند و
این آمار  30ش��هریور به ما اعالم و بر اساس آن توزیع
پروازها در  10استان کشور برنامهریزی شد .مدیرعامل
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه 13
ایرالین داخلی برای انجام عملیات پروازی اعالم آمادگی
کردند ،افزود :شرکت العراقیه و یک شرکت دیگر عراقی
نیز طبق برنامه خودشان اقدام به همکاری خواهند کرد.
در یک بازه زمانی  8روزه  60هزار زائر اربعین باید منتقل
ش��وند و باید روزانه  50پرواز را اعزام کنیم .با توجه به
تأخی��ری که در روزهای اول این اقدام رخ داد ،به جای
اینکه روزانه 7هزار زائر را انتقال دهیم ،روزانه  3تا  4هزار
مسافر منتقل کردیم.

