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معاون سازمان حفظ نباتات: 

توزیع سم خارج از سامانه 
آفت کش ها قاچاق محسوب 

می شود
بــهگفتــهمعــاونکنتــرلآفــاتســازمانحفــظنباتات
کشــورتوزیــعهرگونــهســمکشــاورزیخــارجازســامانه
مانیتورینــگ)کنتــرل(آفتکشهــا،غیرقانونــیومصــداق

قاچاقاستوبامتخلفانبرخوردمیشود.
به گزارش ایرنا، مسعود لطیفیان روز شنبه در جلسه ستاد 
گیاه پزشــکی لرســتان گفت: رصد شــبکه توزیع، اندازه و مقدار 
مصــرف ســموم کشــاورزی اســتان ها در نســخه جدیــد ســامانه 
مانیتورینــگ آفت کش هــا انجــام می شــود و هرگونــه تخطــی از 

سهمیه های صورت گرفته در این سامانه مشخص است.
او با تاکید بر معرفی متخلفان توزیع غیرقانونی سم به 
تعزیرات حکومتی تصریح کرد: ســموم دریافتی و توزیعی با 
ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی بین استان ها قابلیت نرخ گذاری 
دارد و هم اکنون احصای آخرین وضع اســتان ها در این باره 

در حال انجام است.
ارز  نوســانات قیمــت  دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  لطیفیــان 
نیمایــی، ســم هایی کــه از ایــن روش وارد و توزیــع شــده اند 

نیــز نرخ شــناوری دارند و ســازمان حفــظ نباتات تنها موطف 
به تدارک و تهیه ســموم اســت و مســئولیتی در قبال تنظیم 

قیمت آن ندارد.
مدیــرکل دفتــر پیش آگاهــی ســازمان حفظ نباتــات نیز 
گفــت: پیگیری هــای خوبی برای پرداخت تســهیالت  کم بهره 
بــه کلینیک های گیاه پزشــکی صورت گرفتــه و رایزنی هایی با 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
نهایــی،  تصویــب  صــورت  در  افــزود:  آهنگــران  اکبــر 
تســهیالت کم بهــره بایــد به منظــور تجهیــز کلینیک های گیاه 

پزشکی هزینه شود که این مهم الزمه نظارت جدی است.
در دنیــا بــه ازای هر کیلوگرم محصول، ۶۵صدم گرم  و 
در ایران ۳۵صدم گرم حدود نصف متوسط جهانی سم  برای 
تولیــدات کشــاورزی مصــرف می شــود؛ بنابرایــن محصــوالت 

کلی کشور از سالمت بیشتری برخوردار هستند.

مجمــوع دی، پایــان تــا امســال ابتــدای از
مبــادالتبازرگانــیدررویههایوارداتوصادرات
قطعیباکشورهایهمسایهبهبیشاز۶۹میلیون
تنوبهارزشحدود۳۱میلیارددالربالغمیشود
کــهایــنمیــزانحــدود۵۰درصــدازحجــمتجــارت
ایرانازنظروزنیوارزشیباکلکشورهایدنیا

رابهخوداختصاصدادهاست.
معــاون دفتــر آمــار و پردازش اطالعــات گمرک 
ایــران گفــت: ایــران بــا ۱۵ کشــور از طریــق زمینــی 
و دریایــی دارای مــرز مشــترک بــوده و همســایه بــه 
شــمار می رود. هفت کشور پاکســتان، افغانستان، 
ترکمنســتان، آذربایجــان، ارمنســتان، ترکیه و عراق 
دارای مرز مشــترک زمینی و هشــت کشــور روسیه، 
قزاقستان، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات 
متحده عربی و عمان دارای مرز مشــترک دریایی با 

ایران هستند.
ســال  ماهــه   ۱۰ در  داد:  ادامــه  غنیــون  آرزو 
۱۳۹۹، میــزان صــادرات قطعــی کاالهــای غیرنفتــی 
کشــور به اســتثنای نفــت خــام، نفــت کــوره و نفــت 

ســفید و همچنیــن بــدون صــادرات از محــل تجارت 
بــه کشــورهای برشــمرده شــده، حــدود  چمدانــی، 
۵۵میلیــون تــن و به ارزش ۱۶میلیارد و ۶۰۰میلیون 
دالر بــوده و میــزان واردات از کشــورهای فوق الذکر 
ارزش  بــه  تــن  و ۴۰۰هــزار  نیــز حــدود ۱۴میلیــون 

۱۴میلیارد دالر بوده است.

صادرات
معــاون دفتــر آمــار و پردازش اطالعــات گمرک 
ایران درباره صادرات گفت: کشورهای عراق، امارات 
متحده عربی، ترکیه و افغانستان به ترتیب با سهم 
ارزشــی ۳۸، ۲۲، ۱۲ و ۱۱ درصــد از کل صــادرات بــه 
کشــورهای همســایه در رتبه های نخســت تا چهارم 

فهرست مقاصد صادراتی کشورمان جای دارند.
نکته قابل توجه آن اســت که این کشــورها به 
خودی خود، سهم باالیی از صادرات ایران را نیز به 
خــود اختصاص داده اند. به طوری که ســهم ارزشــی 
صــادرات ایــران بــه ایــن چهار کشــور در مــدت زمان 
مورد بررســی، به ترتیب ۲۳، ۱۳، ۷ و ۶.۸درصد از 

کل صادرات ایران به کشــورهای جهان بوده اســت. 
بــه عبــارت دیگر کشــورهای مذکور پس از چین، در 
رتبه هــای دوم تــا پنجــم مقصــد صادراتــی کاالهــای 

ایرانی قرار گرفته اند.
بــا توجــه بــه ســهم بــاالی صــادرات ایــران بــه 
دو کشــور عــراق و افغانســتان و در اختیــار داشــتن 
عمــده بــازار مصرفــی ایــن دو کشــور، فراهــم آوردن 
زمینه های جدید ســرمایه گذاری و همچنین توســعه 
و گســترش بازارهای موجود، ایجــاد توافق نامه های 
تجــاری مبتنــی بــر تعرفه هــای ترجیحی میــان ایران 
و دو کشــور مذکــور به ویــژه در حــوزه صــادرات، از 
فرصت هــای پیــش روی ایــران بــرای کســب ســهم 

بیشتری از بازار این کشورها خواهد بود. 
اطالعــات  و  آمــار  اســاس  بــر  افــزود:  غنیــون 
ســایت تجــارت جهانــی حــدود ۳۵درصــد از واردات 
افغانســتان فقــط از ایــران انجــام می شــود کــه رقــم 

قابل توجهی است.
در بررســی آمــاری تجــارت خارجــی در ۱۰ماهه 
امســال، کشــورهای عربســتان و بحریــن ســهمی از 

بازار ایران در مدت زمان یاد شده نداشته اند.
در ایــن میــان نبایــد از صــادرات خدمــات فنــی 
و مهندســی بــه ســایر کشــورها به ویــژه کشــورهای 

همسایه و در صدر آنها عراق غافل شد.

واردات
معــاون دفتــر آمــار و پردازش اطالعــات گمرک 
ایــران دربــاره واردات اظهار کرد: کشــورهای امارات 
متحده عربی و ترکیه به ترتیب با سهم ارزشی ۵۲ 
و ۲۴درصــد از کل واردات از کشــورهای همســایه 
در دو رتبــه نخســت فهرســت مذکــور جــای دارنــد. 
بــه عبــارت دیگــر حــدود ۷۶درصــد از واردات ایــران 
کشــور  دو  ایــن  از  خــود،  همســایه  کشــورهای  از 
انجــم می شــود. هرچنــد امــارات متحــده عربــی بــه 
خــودی خود محصولی بــرای تولید و عرضه به ایران 
نــدارد، امــا بــه عنوان کشــوری واســطه بــرای عرضه 
محصوالت سایر کشورها به ایران از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است.
غنیــون عنــوان کــرد: اســکله هایی بــا ظرفیــت 

بارگیــری و پهلوگیــری کشــتی های غــول پیکــرِ حمل 
کاال در ســطح اســتانداردهای بین المللــی، فعالیــت 
الینرهــای بــزرگ دریایــی، ســهولت تجــارت، حداقل 
در  شــفافیت  اداری،  دســت و پاگیر  قوانیــن  بــودن 
امــور تجــاری و بانکــی و مــواردی از ایــن دســت، از 
دالیــل عمــده رغبــت تجــار و بازرگانــان بین المللــی 
بــرای انتخاب این کشــور به عنــوان مقصد صادراتی 
کاالهای خود یا به عبارت بهتر، ایفاگر نقش کشور 

واسط در صدور کاال به ایران به شمار می رود.
صنعــت  از  نبایــد  فــوق  مزایــای  کنــار  در 
بســته بندی این کشــور نیز به عنوان یکی از عوامل 

افزایش صادرات آن به ایران غافل شد.
دو کشــور امــارات متحــده عربــی و ترکیــه، بــه 
ترتیــب ســهم ارزشــی ۲۴درصــد و ۱۱درصــد از کل 
واردات ایــران را در مــدت زمــان ۱۰ماهــه امســال به 
خــود اختصاص داده انــد. به عبارت دیگر حدود یک 
چهــارم واردات ایــران در مــدت زمــان یــاد شــده از 

کشور امارات متحده انجام شده است.
همچنین موقعیت استراتژیک ایران در شاه راه 

ترانزیتی با کشورهای مذکور و از طرفی برخورداری 
از آب راه های دریایی با قابلیت کشتی رانی و امکان 
دسترســی بــه آب هــای آزاد موقعیــت ممتــازی برای 
ترانزیت کاال از کشــورهای همســایه به اقصی نقاط 

جهان در اختیار ایران قرار داده است.
او در پایــان در یــک نتیجه گیــری فرصت هــای 
کشــورهای  بــازار  تســخیر  در  ایــران  روی  پیــش 
آوردن  فراهــم   -۱ گفــت:  و  برشــمارد  را  همســایه 
زمینه های جدید ســرمایه گذاری و همچنین توســعه 

و گسترش بازارهای موجود
        ۲- ایجاد توافق نامه های تجاری مبتنی بر 

تعرفه هــای ترجیحــی بیــن ایران و دو کشــور عراق و 
افغانستان به ویژه در حوزه کاالهای صادراتی ایران
        ۳- بازاریابی مطابق با الگوهای فرهنگی 

و مصرفــی کشــورهای هــدف و شناســایی نیازهــای 
آتی این کشورها

        ۴- ایجاد یا ارتقای سیستم های مشترک 

مبادله های مالی و اعتباری بین کشورهای همسایه 
در قالب موافقت نامه های دو جانبه و غیره 

بــامصوبــهمجلــسشــورایاســامی،
ســودبازرگانیوارداتتجاریموبایلباالی
۶۰۰دالرازیــکبــههشــتدرصــدافزایش
یافتــهوبــااحتســابچهــاردرصــدحقوقو
عــوارضگمرکــی،تعرفــهوارداتاز۵بــه

۱۲درصدافزایشخواهدیافت.
بــه گزارش ایســنا، در ماه های گذشــته 
و  کرونــا  مربــوط  بــه  مشــکالت  دلیــل  بــه 
مشــکالت تولید و از ســوی دیگر، مشــکالت 
چنــد  افزایــش  بــا  گوشــی  قیمــت  واردات، 
برابــری مواجــه بــود. این در حالی اســت که 
تاثیــر  ارز  بــازار  از  بــازار موبایــل مســتقیما 
می گیــرد و بــا هــر نوســانی در قیمــت دالر و 
به خصوص افزایش قیمت ارز،  دســتخوش 

تغییراتی می شود.

همچنیــن موضــوع ممنوعیــت واردات 
تابســتان  یــورو   ۳۰۰ از  باالتــر  گوشــی های 
ســال جــاری به عنــوان راه حلی برای مشــکل 
واردات و کمبــود گوشــی مطرح شــد و البته 
بــا جنجال هایــی کــه ایــن خبــر بــه پــا کــرد و 
حتی با گران شدن گوشی های پرچمدار هم 
گره خورد، مســئوالن واکنش نشــان داده و 
درنهایــت اعالم شــد این موضــوع که در حد 
یــک صورت جلســه در کمیتــه تخصیــص ارز 
بوده و ابالغی به گمرک ها نشــده بود که با 
تصمیــم کمیته ای متشــکل از وزارت صمت، 

بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شد.
هرچنــد همــان زمان هــم واردکنندگان 
مدعــی بودند گوشــی ۳۰۰یورویی تخصیص 
ارز نمی گیــرد و واردکننده رســمی نمی تواند 

ایــن گوشــی ها را وارد کنــد، زیــرا ممنوعیــت 
بــه  یــورو   ۳۰۰ بــاالی  گوشــی های  واردات 
دلیــل تحریم هــا و محدودیت هــای ارزی، در 
کمیته هــای کارشناســی کمیســیون تنظیــم 
بازار بررســی شــده بود. با وجــود این در دو 
ماه گذشته و به ثبات رسیدن بازار ارز وضع 
واردات موبایل هم به ثبات رسید و حتی با 
کاهــش قیمــت ارز، در مدتی گوشــی ها هم 

کاهش قیمت را تجربه کردند.
تعرفــه  بــه  مربــوط  اخبــار  آخریــن  در 
در  اســالمی  شــورای  نماینــدگان  گوشــی، 
ادامه بررســی جزئیات الیحــه بودجه ۱۴۰۰، 
حقــوق ورودی واردات گوشــی های موبایــل 
را  دالر   ۶۰۰ بــاالی  خارجــی  ساخته شــده 
ایــن  براســاس  کردنــد.  تعییــن  ۱۲درصــد 

مصوبــه وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
موظــف اســت کلیــه تبلت هــا و ســاعت های 
هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت 
به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه 
ســامانه ای  تجهیــزات  مدیریــت  هوشــمند 

)همتا( ثبت کند.
انجمــن  کــه  همانطــور  بنابرایــن 
واردکننــدگان موبایــل در توییتــر اعالم کرد، 
طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، 
قــرار بر این اســت تا ســود بازرگانی واردات 
تجــاری موبایــل بــاالی ۶۰۰دالری از یــک بــه 
هشــت درصــد افزایــش یابد. به ایــن ترتیب 
بــا احتســاب چهــار درصــد حقــوق و عوارض 
گمرکــی، تعرفــه واردات از ۵ بــه ۱۲ درصــد 

افزایش خواهد یافت.

مرکــزی-رئیــساتــاقبازرگانــیصنایع،
معــادنوکشــاورزیاســتانمرکزیگفتکه
تاکنونمشارکتیازسویاعضاوکارشناسان
اتــاقبــرایاصاحقوانیننبــودهدرحالیکه
اتــاقبازرگانیخانهاعضاوفعاالناقتصادی
استوبایددراصاحقانونمشارکتکنند.
گــوی  و  بیگــی در شــورای گفــت  ناصــر 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان مرکــزی بــا 
اشــاره به مصوبات شــورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی اظهار کرد: از هیچ تالشــی 
صنفــی  نظــام  مصوبــات  تحقــق  راســتای  در 
شــرکت ها،  نماینــدگان،  مجمــع  کشــاورزی، 
و  معــدن  صنعــت،  اســتان،  تأمیــن  شــورای 
قالــب  در  مالیاتــی  امــور  و  گمــرک  تجــارت، 

کمیته های شورا دریغ نکرده ایم.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه مصوبات 
مرتبــط بــا تغییــر و اصالح قوانیــن، جنبه ملی 
بــا  ایــن زمینــه  را در  داشــت، نشســت هایی 

نماینــدگان اراک، خنــداب و کمیجان داشــتیم 
کــه در پــی ایــن جلســات مشــکالت قانونــی 
منتقــل شــد. رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی اســتان مرکــزی تصریــح 
کــرد: ۱۹۰ شــرکت داریــم که در داخل اســتان 
فعالیــت دارنــد، امــا کارت بازرگانــی خــود را 
در تهــران دریافــت کرده انــد و ۶۶ شــرکت بــه 

لحــاظ حجــم کاری دارای رتبه هــای بــاال بودند 
که با توجه به استفاده آنها از زیرساخت های 
اســتان انتظار داریــم کارت های بازرگانی خود 

را به استان منتقل کنند.
بیگــی بیــان کــرد: لیســتی از کارت هــای 
بازرگانــی ایــن شــرکت ها بــا توجــه بــه اینکــه 
چــه زمانــی باطــل می شــود تهیــه و قــرار شــد 

نشســت هایی بــه منظــور انتقــال کارت هــا به 
اســتان ۲۰ روز پیــش از انقضــای کارت هــای 

بازرگانی برگزار شود.
وی ادامه داد: سال گذشته سه در هزار 
و چهار درهزار کارت های بازرگانی پتروشیمی 
پنــج میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان بــوده و 
بــا وجــود اینکــه از ظرفیــت و زیرســاخت های 
بــرای  منفعتــی  می کننــد،  اســتفاده  اســتان 

استان نداشته است.
رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی اســتان مرکــزی عنــوان کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه قــرار اســت قانــون اتاق هــای 
بازرگانــی اصــالح شــود امــا تــا ۲ روز گذشــته 
اتــاق و  هیــچ مشــارکتی را از ســوی اعضــای 
کارشناســان اتــاق شــاهد نبوده ایــم و ایــن در 
حالــی اســت که اتــاق بازرگانی، خانــه اعضا و 
فعــاالن اقتصادی اســت و بایــد در اصالح این 

قانون مشارکت داشته باشند.

استاندارقزوینگفتکهباحمایتهای
صــورتگرفتهدرســالجهشتولیدبههیچ
بانکــیاجازهتصرفصنایعاســتانراندادیم
و۵۹واحــدصنعتــیاســتاننیــزبــهچرخــه

تولیدبازگشتهاست.
به گزارش ایرنا، هدایت هللا جمالی پور 
در مراســم افتتــاح خــط تولید انبوه نخســتین 
در  داخلــی  بــا طراحــی  ســرعته   ۶ گیربکــس 
وزیــر  حضــور  بــا  کــه  محرکــه  نیــرو  شــرکت 
صنعت،معــدن و تجارت برگزار شــد،افزود: از 
روز اول خدمــت خــود در قزوین عهد کرده ایم 
همــه ظرفیتهــا را بــرای توســعه اســتان به کار 
بگیریــم کــه در ایــن راســتا یــک انســجام بین 
همــه نیروهــا و مدیــران به وجود آمده اســت 

تــا همه ظرفیتهــا برای خدمت به مردم به کار 
گرفته شود.

وی اضافــه کــرد: هم اینــک جهش تولید 
در سطح استان مورد توجه جدی همه اقشار 
اســت و همــه مدیران و مســووالن در خدمت 

تولید و حمایت از تولید هستند.
در  کشــور  امــروز  گفــت:  پــور  جمالــی 
شرایط ویژه ای به لحاظ تحریم ها و کرونا قرار 
دارد و فعــاالن بخــش تولیــد، مجاهدان جنگ 
اقتصــادی هســتند و مــا افتخــار مــی کنیــم به 

عنوان ستاد پشتیبانی آنها فعالیت داریم.
وی با بیان اینکه قزوین یک استان مهم 
و ســوق الجیشــی اســت، افزود:ایــن اســتان، 
مزیت هــای بــی نظیــر گردشــگری، تولیــدی و 

کشــاورزی دارد و اولین شــهر صنعتی کشــور 
در قزوین افتتاح شده است.

اســتاندار قزوین گفــت: ۳۵۵۰ واحد صنعتی 
در استان خدمت می کنند و در قطعه سازی 

از پایگاه مهم کشور محسوب می شود.
ظرفیت هــای اســتان  ایــن  افــزود:   وی 

بــی نظیــری در ایــن بخــش دارد و حاضریــم 
بخش قطعه سازی کشور را کمک کنیم.

مدیرعامــل شــرکت ایــران خــودرو نیز در 
ایــن مراســم، گفت: این شــرکت در ســال ۶۴ 
تاســیس شــده اســت و امــروز افتخــار داریــم 
رونمایــی  بــا  را  شــرکت  ســالگی   ۳۶ جشــن 

گیربکس ۶ سرعته برگزار کنیم.
فرشاد مقیمی افزود: گروه تولیدی ایران 

خــودرو در قزویــن ۵۳ ســالن و ۲ هــزار و ۱۰۰ 
کارگــر دارد و ۲ هــزار و ۴۰۰ ســت گیربکــس 

چهار سرعته را تولید می کند.
وی اضافــه کرد: با افتتاح این خط،روزی 
۶ دستگاه خودرو رانای با گیربکس ۶ سرعته 
را تــا پایــان ســال تولیــد می کنیــم و ســال بعد 
هفت هزار و ۸۰۰ محصول مجهز به گیربکس 

۶ سرعته را روانه بازار خواهیم کرد.
مقیمی با اشــاره به ظرفیت های صنعت 
 ۳۵ حــدود  اســتان  ایــن  اســتان،افزود:در 
همــکاری  ایرانخــودرو  شــرکت  بــا  قطعه ســاز 
دارند که ۶ درصد از قطعات شــرکت را تامین 
می کنند که از نظر ارزشــی ۱۵ درصد قطعات 

شرکت را شامل می شود. 

مدیرعاملشــرکتشــهرکهایصنعتی
اســتاناردبیلگفتکهبااخذســندمالکیت
توسعه۹۵هکتاریشهرکصنعتیشماره۲ 
اردبیلزمینموردنیازســرمایهگذارانبخش

خصوصیدراینشهرکتامینمیشود.
بــه گــزارش ایرنــا، محمد اهلــی دربازدید از 
شــهرک صنعتی شــماره ۲ اردبیل افــزود: یکی از 

مشــکالت فعلی مرکــز اســتان کمبود زمین برای 
ســرمایه گذاران طرح هــای بــزرگ صنعتــی اســت 
که با اخذ سند مالکیت فاز توسعه ۹۵ هکتاری 
شــهرک صنعتــی شــماره ۲ اردبیــل، ایــن مشــکل 

برای چند ســال آتی برطرف  شد.
ورود  اخیــر  ســال های  در  داد:  ادامــه  وی 
ســرمایه گذاران بــه شــهرک های صنعتــی اســتان 

اردبیــل و حجــم ســرمایه گذاری های انجام شــده 
در آنهــا از افزایــش چشــمگیری برخــوردار بــوده 
است به نحوی که در حال حاضر با کمبود زمین 
در شهرک های صنعتی مواجه هستیم. او گفت: 
آماده ســازی ۵۰ هکتــار از ۲۰۰ هکتــار فــاز ســوم 
شــهرک صنعتی ۲ اردبیل آغاز شــده و به محض 
آمــاده بــودن زمین موردنیاز ســرمایه گذاران خرد 

نیز تامین خواهد شــد. اهلی اظهارکرد: توســعه 
ایــن شــهرک برای چند ســال آتــی کفایت خواهد 
کرد و برای تامین زمین موردنیاز سرمایه گذاران 
در ســال های آینده باید به فکر احداث ســومین 
شــهرک صنعتــی مرکــز اســتان بــا مقیــاس بزرگ 
باشــیم که این امر با کمک مســئوالن اســتانی و 

کشوری میسر خواهد شد.

تعرفهوارداتگوشیهایباالی۶۰۰دالراز۵ 
به۱۲درصدمیرسد

۳۰میلیارددالرارزشتجارت۱۰ماههایرانبه۱۵کشورهمسایه

مدیریتواقتصادمحلی

زمینموردنیازسرمایهگذارانبخشخصوصیدراردبیلتامینمیشود

استاندار:۵۹واحدصنعتیقزوینبهچرخهتولیدبازگشت

رئیساتاقبازرگانیاستانمرکزی:فعاالناقتصادی
دراصاحقوانیناتاقمشارکتکنند

۸۷ درصد واحدهای زلزله زده احداثی در قطور بازسازی شد
مدیــرکلبنیــادمســکنآذربایجانغربــیگفــتکــهاز
۳۵۰۰واحــدمســکونیزلزلــهزدهقطــورکــهبــرایبازســازی

اقدامکردهبودند،۸۷درصدبازسازیشدهاست.
به گزارش ایرنا، محمود بدلی اظهار کرد: تاکنون بیش 
از ۲ هزار واحد به طور کامل به اتمام رســیده و بهره برداری 

شده است.
بــرای  اعتبــارات  تومــان  میلیــارد   ۵۱۳ افــزود:  وی 
زلزلــه زدگان بخش قطور خوی توســط هیــات وزیران مصوب 
شــده و برای بازســازی ۲۰۵ میلیارد تومان تســهیالت بانکیو 
۱۲۱ میلیادر تومان تسهیالت بالعوض پرداخت شده است.

مدیــرکل بنیاد مســکن آذربایجان غربی اضافه کرد: این 
تسهیالت در بخش های احداث و تعمیر واحدهای مسکونی 
و تجــاری، تامیــن لــوازم معیشــتی خانگــی و ســرمایه ای و  
احداث جایگاه دامی در اختیار متقاضیان خسارت دیده قرار 

می گیرد.
بدلــی بیــان کــرد: بــرای هــر واحــد مســکونی روســتایی 
۴۰ میلیــون تومــان و شــهری ۵٠ میلیــون تومــان تســهیالت 
قرض الحســنه و ۱۰ میلیــون تومــان در روســتا و ١٢ میلیــون 

تومان در شهر بالعوض پراخت شده است.
وی بیــان کــرد: همچنیــن پنــج میلیــون تومــان تســهیالت 
بالعــوض و ١۵ میلیــون تومــان تســهیالت قرض الحســنه بــرای 
احداث جایگاه دامی و پنج میلیون تومان بالعوض تامین لوازم 
معیشتی به خسارت دیدگان قطور در نظر گرفته شده است.

و  »قطــور«  منطقــه  ابتــدا   ،١٣٩٨ اســفندماه  چهــارم 
ســپس »زرآبــاد« خــوی بــا زمین لــرزه نســبتا شــدیدی لرزید 

کــه ایــن امر در مجمــوع موجب مصدومیت حــدود ۱۰۴ نفر، 
بســتری شــدن ۱۰ نفر، تلف شــدن صدها راس دام، تخریب 
چهــار هــزار واحــد مســکونی و وارد شــدن خســارت جزئی به 

یکهزار واحد دیگر در روستاهای خوی و سلماس شد.
امدادگــران و مســووالن آذربایجان غربــی بالفاصله پس 
از زلزلــه اول در ســاعت ۹:۲۲ راهــی منطقــه قطــور شــدند و 
ارزیابی میزان خســارت تا شــامگاه همان روز ادامه داشــت؛ 
تــا اینکــه در ســاعت ۱۹:۳۰ زلزلــه نســبتا شــدید دیگــری بــه 
بزرگی ۵.۹ ریشــتر زرآباد را لرزاند و خســارت های زلزله اول 
را دوچنــدان کــرد؛ تــا جایــی که شــبکه برق و مخابــرات برای 
چند ساعت قطع شد اما در یک اقدام جهادی و پس از چند 

ساعت، زیرساخت ها دوباره در بامداد دوشنبه وصل شد.
زلزله دوم در زرآباد تنها چند مصدوم جزئی داشت اما 
تمرکز امدادگران و مسووالن بر روی آن موجب شد تا توزیع 
اقــالم امــدادی در بیــن زلزلــه زدگان قطــور بــه فــردای آن روز 
یعنی صبح روز دوشــنبه موکول شــود که متاسفانه برخی ها 
بالفاصلــه ایــن تاخیــر را در فضای مجازی به حســاب نقصان 

کار گذاشتند.
امــا امدادگــران، مســووالن و حتــی نیروهــای ســپاهی 
و مرزبانــی کــه از نخســتین ســاعات پــس از وقــوع زلزلــه 
اول در منطقــه حضــور داشــتند، از روز دوشــنبه بــه بعــد بــه 
صــورت جهــادی کمبودهــا را یکی پــس از دیگــری رفع کردند 
و بســیاری از افــراد مطلــع اکنــون بــر این عقیده هســتند که 
دســت اندرکاران ســتاد مدیریــت بحــران آذربایجان غربــی در 

این حادثه غیرمترقبه، سنگ تمام گذاشتند.

کشف ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در قشم
فرماندهانتظامیشهرستانقشمگفتکه۹دستگاه
اســتخراجارزدیجیتال)ماینــر(بــهارزش۲میلیاردریالدر

قشمکشفشدهاست.
به گزارش ایرنا، مجتبی راست خدیو در جمع خبرنگاران 
افزود: به همراه این دســتگاه ها تعداد ۱۰ دســت پاور اتصال 

دستگاه بیت کوین نیز کشف و ضبط شد.
سرهنگ حسین الهی ادامه داد: در این رابطه یک نفر 

نیز دستگیر و یک خودروی  پژو ۴۰۵ توقیف شد.

وی افزود: متهم با تشــکیل پرونده، جهت ســیر مراحل 
قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

راســت خدیــو تصریــح کــرد: امنیــت اقتصــادی از جمله 
مطالبات مهم مردم است و پلیس در این راستا تمام قدرت 
و اختیــارات قانونــی خــود را بــرای مقابله و برخــورد با قاچاق 

سازمان یافته به کار می گیرد.
پلیــس قشــم از ابتــدای ســال نیــز طــی ۲ عملیــات در 

مجموع ۳۲ دستگاه ماینر کشف و ضبط کرد.


