خبر
وزیر نیرو:

خدمترسانی به جمعیت روستایی
اولویت تمام سیستمهای حكمرانی است
وزیر نیرو با اشاره به اهمیت آبرسانی روستایی گفت :جمعیت روستایی در
سراسر جهان جمعیتی مولد است و خدمترسانی به این جمعیت و حفظ آنها
در روستاها یكی از اولویتهای تمام سیستمهای حكمرانی است.به گزارش
پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،رضا اردكانیان روز سهشنبه در آيین آبرسانی به
۲۵۶روستادر۹استان کشور کهبهصورتویدئوكنفرانسیودرهفتهچهلودومپویش
#هرهفته-الف-ب-ایرانبرگزار شد،اظهار داشت:در اینخدمترسانی كهدامنه
وسیعی دارد ،جایگاه و نقش آب و اینکه آب كافی ،سالم و پایدار در اختیار سا کنان
روستاها قرار گیرد ،بسیار حائز اهمیت است.وی ادامه داد :تعداد قابلتوجهی از
روستاهای ما سالیان سال اصال شناخته شده نبود؛ مانند مناطق بكری كه بر اثر
حادثهوتصادفی كشفمیشدبهجامعهمعرفیمیشدند.باپیروزیانقالباسالمی
توجه به این گروه از جامعه برای استقالل كشور در اولویت قرار گرفت.اردكانیان
گفت:استقالل كشور ازجملهبهموضوعخودكفاییدر تأمینمنابعغذاییوابستهو
استقرار عدالتاجتماعیمهمبود؛بنابراینموضوعروستاهادر اولویتقرار گرفت.
جهاد سازندگی روستاها شكل و در بخشهای مختلف كارهایی انجام گرفت.
ویبااشارهبهاینکهتاپیشاز دولتیازدهم كمتراز یکمیلیونجمعیتروستایی
ما از شبكه آب سالم و پایدار برخوردار بودند ،اظهار داشت :تا قبل از دولت تدبیر و
امید ،شبكه و تأسیسات آب در بیش از  33هزار روستای كشور با جمعیت افزون بر
 20میلیون نفر احداث شده بود ،اما از این مجموع تنها حدود  900هزار نفر سا كن در
2600روستاازآبشربپایداربرخورداربودند.وزیرنیرواضافه كرد:بااحتسابافتتاح
طر حهای افتتاحشده امروز ،ا كنون مجموع جمعیت برخوردار از شبكه آب سالم
و پایدار به حدود  9میلیون و  400هزار نفر رسیده است؛ هرسال بیش از یکمیلیون
هموطن روستایی به این شبكه وصل شدند و تعداد روستاهای متصل به شبكه
بهبیشاز 15هزار روستارسیدهاست.اردكانیان گفت:تانیمهسالآینده كهفعالیت
دولتدوازدهمادامهخواهدداشت ،جمعیتروستاییبرخوردار از آبشربسالم
و پایدار به بیش از  10میلیون نفر خواهد رسید.وی افزود :از ابتدای امسال تا كنون
 1250روستا با جمعیت  825هزار نفر به شبكه آب شرب پایدار در روستاها وصل
شدند.وزیر نیرو همچنین گفت :با احتساب پروژههای آبرسانی روستایی كه در
هفتهچهلودومپویش#هرهفته-الف-ب-ایرانبهبهرهبرداریرسید،درمجموع
 246پروژه بزرگ آب ،برق و فاضالب كه عمدتا ساختوسازی است و تعدادی هم
پروژههایسازوکاریباسرمای ه گذاری65هزار و500میلیاردتوماندر چارچوباین
پویش وارد مدار شده و تعداد قابلتوجهی پروژ ه آماده دیگر داریم كه در هفتههای
پیشرو تا پایان سال در بخشهای مختلف افتتاح خواهد شد.

صالحآبادی مطرح کرد:

قیمتگذاری آفت بزرگ اقتصاد ایران است
ت گذاریدستوری
رئیساسبقسازمانبورسواوراقبهادارمعتقداست کهرویکردقیم 
بهآفتیبزرگدراقتصاد کشورتبدیلشده کههیچنفعواثرمثبتینیزبرایمردمنداشته
است .به گفته صالحآبادی در حوزه تنظیم بازارها بهتر است اقدامی صورت گیرد تا
حدامکان کاالهادر بورس کاال عرضهشوندتاهمشفافیتوامکاننظارتبربازار فراهم
ت گذاری دستوری کنار رود.علی صالحآبادی مدیرعامل بانک توسعه
شود و هم قیم 
ت گذاریدستوریوتبعاتاجرای
صادراتایراندر گفتوگوبا«کاالخبر»بهرویکردقیم 
ت گذاری دستوری همیشه در بازارها باعث ایجاد
آن اشاره کرد و اظهار داشت :قیم 
ت گذاری میشود و قیمتها
رانت شده است ،زمانی که کاال بهصورت دستوری قیم 
فاصله قابلتوجهی را با قیمت بازار پیدا میکنند ،زمینه ایجاد رانت در بازار فراهم
ت گذاری دستوری افرادی که شایستگی خرید کاال
میشود.وی گفت :با اجرای قیم 
را ندارد اقدام به خرید کاالی مدنظر میکنند و درنهایت کاالی مدنظر را در بازار آزاد با
ت گذاری دستوری را بهعنوان آفتی
قیمت باال به فروش میرسانند.صالحآبادی قیم 
ت گذاریدستوریهیچنفعو
بزرگدر اقتصاد کشور عنوان کردو گفت:درمجموعقیم 
اثر مثبتی برای مردم ندارد و همه تجربیات گذشته تأیید میکنند که اجرای این اقدام
فقط به نفع دالالن و سودا گران خواهد بود که زمینه بههمریختگی نظم بازار را فراهم
ت گذار باید
میکند.رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان اینکه سیاس 
ت گذاری
میان دخالت و نظارت تفاوت قائل شود ،افزود :در بازار بهشدت مخالف قیم 
دستوری هستم اما از طرفی معتقدم که باید نظارت در معامالت کاالها صورت گیرد و
نهادهایمتولیبایدبهطورحتمنظارتبربازارهاداشتهباشند؛همیننظارتهازمینه
تنظیمبهینهبازار رافراهممیکند.مدیرعاملبانکتوسعهصادراتایرانخاطرنشان
كرد :نظارت بازار باید در این راستا باشد که کاالها جهت تنظیم عرضه و تقاضا بهموقع
در بازار عرضه شوند و کاالیی در بازار احتکار نشود.
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بیت کوین در چند ساعت هزاران دالر افت کرد؛

نفیسه امامی
باافزایشقیمتارزهایدیجیتال ،گرایش
افرادزیادیبرایسرمایهگذاریدردنیایرمزارزها
ایجاد شد و مجددا موضوع خرید و فروش بیت
کوین باال گرفت .استقبال ایالن ماسک مالک
ت کویندریکماه گذشتهارزش
تسالموتورزازبی 
آن را تا  58هزار دالر باال برد ،اما ابراز نگرانی او در
موردافزایشقیمتزیادوبسیارسریعبیت کوین
باعث شد این ارز مجازی تنها در چند ساعت،
 8هزار دالر از ارزش خود را از دست بدهد و به
زیر  50هزار دالر برسد.
با تضعیف دالر در سال  2020میالدی ،ارزش
بیت کوینباافزایشروبهروشدواز ابتدایسال
 2021نیز رکوردهای جدیدی را از خود به ثبت
رساند و رشد  300درصدی قیمت را تجربه کرد
زیراتبدیلبهسرمایهگذاریامنینسبتبهدالر
شدهبود.بعدازآنکهبیت کوینقلههایقیمتی
جدیدی را فتح کرد ،کارشناسان و تحلیلگران
نسبت به پیامدهای ورود به بازاررمزارزها
هشدار دادند .مجتبی توانگر رئیس کمیته
اقتصاد دیجیتال مجلس در نامهای خطاب
به مسئوالن اقتصادی کشور درباره افزایش
معامالت ریالی برای خرید ارزهای دیجیتال در
ایران هشدار داد.
ویدرایننامه کهآنرادرحساب کاربریتوییتر
خودمنتشر کرده،آوردهاست«:متأسفانهبعداز
مدیریتمسئلهداردولتدربازارسرمایه،بسیاری
از لیدرهای ناصالح در فضای مجازی ،نسبت
به تشویق مردم به خرید رمزارزهای خارجی
بهخصوصبیتکویناقدامنمودهاندوا کنون
جستوجوی کلماتمربوطهدرفضایمجازی
ازجستوجوی کلمهبورسپیشی گرفتهاستو
اینیعنیعدهایناآشناوناآ گاهدرجستوجوی
راهی برای ورود به این حوزه هستند».

زلزله8ریشتریبیتکوین

توانگر با ابراز نگرانی از اینکه این موضوع
میتواند به تشدید خرید غیررسمی ارز منجر
شود ،ادامه داده است« :متأسفانه خرید
ریالی رمزارز از درگاههای پرداخت داخلی نیز
درحالانجاماستوبهاحتمالفراوانمسئلهای
شبیه به سکه ثامن در این موضوع ،بهصورت
شدیدتر قابل تکرار است».آنچه که توانگر به
آن اشارهکرده نگرانی جدی است که افراد
برای جبران ضرر و زیان مالی در بورس و افت
متوالی آن در ماههای اخیر و یا جبران کاهش
درآمدها و به طمع رسیدن به سودهای باال در
کوتاه مدت روی به خرید رمزارزها و به خصوص
بیت کوین آوردهاند ،بدون آنکه آموزشهای
الزمرادراینزمینهدیدهباشندواطالعاتمکفی
به آنها در این حوزه کمک کند.
رضا قربانی عضو هیئتمدیره سازمان نظام
صنفی رایانهای بر لزوم ارائه آموزشهای الزم
برای فعالیت در حوزه رمزارزها به افراد تأ کید
کرده و به «رسالت» گفته بود« :افرادی که قصد
سرمای ه گذاریدربیت کوینرادارندبایدبدانند
که این فناوری غیرمتمرکز و زیر نظر هیچ نهاد
مشخصی در دنیا وجود ندارد .به عنوان نمونه
ا گر شخصی رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود
را فراموش کرده و یا گم کند ،هیچ راهی برای
پیدا کردن آن نیست و هیچ سازمانی هم برای
پاسخگویی وجود ندارد».
ورود هیجانی و ناشیانه سهامداران به حوزه
ارزهای دیجیتال نتیجهای به جز دود شدن
سرمایهها را در پی ندارد ،زیرا چنین فضائی
اساسا جایی برای افراد بیاطالع نیست.
با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال گزارشها
از افزایش فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال در
ایران حکایت میکند درحالیکه تحلیلگران
هشدار داد هاند این افزایش قیمت بیشتر

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)در سفر یکروزه به کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

ارسال  ۱۰۰کانکس و هزاران بسته غذایی و بهداشتی به سیسخت
رئیسستاداجراییفرمانامام(ره)ازاعطایوامبالعوضبرایبازسازیخانههای
تخریبشده در زلزله اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
محمد مخبر صبح ديروز در سفری یکروزه وارد فرودگاه یاسوج شد و مورد
استقبال نماینده ولیفقیه و استاندار کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت.
وی بالفاصله عازم مناطق زلزلهزده شهرستان دنا شد و ضمن بازدید از
مناطق آسیبدیده و تخریبشده  ،با مردم این منطقه از نزدیک دیدار
و گفتوگو کرد.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه این بازدید و در
جمع خبرنگاران گفت :از نخستین لحظ ه وقوع زمینلرزه هفته گذشته
تمام نیروهای امدادی و جهادی ستاد اجرایی فرمان امام برای کمک به

مردم بسیج شدند و در اولین ساعات ،قرارگاه جهادی ستاد در سیسخت
راهاندازیشد.ویافزود:چندینمحمولهحاملهزارانبستهغذایآماده،
پتو  ،چادر  ،بخاری  ،اقالم بهداشتی و ضدکرونایی به این منطقه ارسال و
بین مردم توزیع کردیم  ،دو آشپزخانه مجهز برای طبخ  ۳۰۰۰غذای گرم در
هر وعده و یک کاروان سالمت برای ارائه خدمات رایگان پزشکی و دارویی
در سیسخت مستقر و راهاندازی کردیم.وی افزود:با توجه به برودت
هوا در این شهرستان ،از روز دوشنبه بیش از  ۱۰۰کانکس برای اسکان
موقت زلزلهزدهها و  ۱۰۰سرویس بهداشتی مجزا در سیسخت به ارزش
 ۲میلیارد و  ۲۵۰میلیون تومان توسط ستاد اجرایی فرمان امام ارسال و

آ گهی مزایده به شماره 99/7084
نوبت دوم

شهرداری شهر جدید هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده از شورای محترم اسالمی شهر نسبت به اجاره واحدهایی به شرح
جدول ذیل اقدام نماید .لذا از كلیه متقاضیان واجدشرایط دعوت می شود از تاریخ درج دومین آ گهی روزنامه حدا كثر به مدت  10روز
جهت دریافت اسناد به نشانی :كیلومتر  65آزادراه تهران – قزوین شهر جدید هشتگرد شهرداری شهر جدید هشتگرد – تلفن تماس:
 – 02644266400امور قراردادها مراجعه نمایند.
 -1نشانی  :شهر جدید هشتگرد
 -2مهلت فروش اسناد :از تاریخ  99/12/6لغایت 99/12/16
 -3مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد :تا پایان وقت اداری ( )14/30روز یكشنبه مورخ  – 99/12/17واحد حراست
 -4زمان گشایش پیشنهادات :دوشنبه مورخ 99/12/18
 -5در صورتی كه برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -6شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -7هزینه درج آ گهی و همچنین هزینه كارشناسی رسمی دادگستری جهت ارائه قیمت پایه به عهده برنده مزایده می باشد.
 -8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.
ردیف

موضوع اجاره

مساحت (متر مربع)

مبلغ پایه ماهانه (ریال)

 %5سپرده اجاره بهاء (ریال)

مدت اجاره

نوع مزایده

1

غرفه سبزی فروشی فاز 2

32

12/000/000

14/400/000

دو سال

مجدد

2

غرفه ابزار فروشی فاز 2

21

15/000/000

18/000/000

دو سال

مجدد

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6
خ ش 99/11/29

یک حباب است که هرلحظه امکان ترکیدن
آن وجود دارد.
سرمای ه گذارانی کهبهتازگیوارددنیایرمزارزها
یو
ت کوین شدهاند ،باید منتظر بیثبات 
و بی 
نوسانهایبزرگیباشند کهقیمتاینارزمجازی
را با همان سرعتی که افزایش داده بود ،پایین
بیاورد.سقوط8هزاردالریارزشبیتکویندر
چندساعتهممؤیدهمیننکتهوآشکارشدن
ریسک فعالیت در رمزارزهاست.
نوسان بیت کوین محدود نیست
مهرداد دهقانی تحلیلگر بازارهای مالی در
گفتوگو با «رسالت» ،با اشاره به رشد یکباره
قیمتبیت کویناظهار کرد:افرادمهموتأثیرگذار

دنیاباخریداینرمزارزهاقیمتآنراباال میبرند
و در نقطه اوج آن را رها میکنند ،مانند آنچه که
در بورس داخلی اتفاق افتاد .امروز بیت کوین
ریزش  8هزار دالری داشت و احتماال این افت
ادامه خواهد داشت و در این میان فقط مردم
عادی هستند که متضرر میشوند.
وی ادامه داد :زمانی که بازارهایی مانند بورس
یا بیت کوین تا اندازه زیادی فرا گیر میشوند
باید فاتحه آن را خواند و مردم عادی هم نباید
بدونداشتندانش کافیدرتلهرشدهای کاذب
بیفتند.دریکماه گذشتهباافرادزیادیمواجه
شدم که بدون داشتن اطالعات الزم درباره
بیت کوین اقدام به خرید آن کردهاند و همین

مسئلهمیتواندنشاندهندهآغازریزشقیمتها
در بیت کوینباشد.دهقانیبااشارهبهرسیدن
قیمت به  53هزار دالر و انتظار آغاز اصالح از این
نقطهبیان کرد:صحبتهایایالنماسکوخانم
یلن وزیر خزانهداری آمریکا درباره صعود باالی
بیت کوین ترس در بازار ایجاد کرد و نسبت به
آن وا کنش نشان داد .بازنده اصلی هم افرادی
هستند کهنمیدانندچهزمانیبایدخریدوفروش
کنند.ویبرخورداریازآموزشهایالزمرابرای
حضوردربازارهایمالیضروریدانستوافزود:
افرادآماتور در کنار آموزشباید کارآموزی کنند،
زیرامهمتریناصلبرایورودبهدنیایرمزارزها
آموزش ،داشتن اطالعات ،حضور در کنار افراد

محسن مجذوب شهردار شهر جدید هشتگرد

مستقرشد.ویخاطرنشان کرد:ا گراحساس کنیم کهمنطقهبهتعداد کانکس
بیشتری نیاز دارد ،بازهم ارسال خواهیم كرد.مخبر با اشاره به تخریب بخش
زیادیازمنازلمردم گفت:اولویتاولبازسازیخانههاییاست که۱۰۰درصد

باتجربه و ورود با ارقام پایین است.
این کارشناس بازارهای مالی اضافه کرد :طمع
و هیجانی که افراد برای رسیدن به سود در
کوتاه مدت دارند باعث میشود در ارقام باالی
50هزاردالربیت کوینخریداری کنند،درحالیکه
بازارهایمالیباشانسواقبالهمراهنیستند که
بهعلتداشتنروندصعودی،انتظارسودبرای
همه سرمای ه گذاران وجود داشته باشد.
دهقانیبابیاناینکهدر کشورهایپیشرفتهتر
برایورودبهبازارهایمالیاصولیتراقداممیشود
افزود :در این کشورها کنترل بیشتری بر روی
ورودافرادوجوددارد .کارگزاریهایداخلینباید
به ورود افراد نگاه تجاری داشته باشند و اجازه
تزریق یکشبه ارقام سنگین را ندهند.
ویتداومافتقیمتهاراباتوجهبهریزشفعلی
در قیمت بیت کوین دور از انتظار ندانست و
افزود :بیت کوین جزو آن دسته از رمزارزهاست
که بیمهابا عمل میکند و ما ریزشهای باال را
در آن دیدهایم .نوسان در آن محدود نیست و
میتواند بهیکباره 40تا 50درصد از ارزش خود
را از دست بدهد ،زیرا هیچ محدودیتی در این
زمینه ندارد .دهقانی تصریح کرد :پیشبینی
میشود اصالح قیمت در بیت کوین آغازشده
و ریزش  8هزار دالری آن برای افرادی که
سرمایه گذاری کردهاند در قیاس با ریال ضرر
زیادی محسوب میشود.
وی در پایان سخنانش با تأ کید بر خرید رمزارز از
صرافیهایمطمئنوبامجوز گفت:خریدوفروش
بیت کوین از طرق مختلفی انجام میشود ،اما
برای اطمینان بیشتر باید از طریق صرافیهای
مجازاقدامبهانجاماین کار کنند،زیراصرافیهای
غیرمجازی هم هستند که خرید و فروش انجام
میدهندواحتمالانجام کالهبرداریوازدست
رفتن سرمایه افراد وجود دارد.

تخریب شدهاند و به این منظور ستاد اجرایی فرمان امام  ۱۰میلیون تومان
وام بالعوض به صاحبان این منازل اعطا میکند.
وی افزود :بازسازی خانههایی که در خانواده آنها دومعلول یا بیشتر
وجود دارند را بهطور کامل و  ۱۰۰درصد برعهده میگیریم ،ضمن اینکه
مبلغی راهم در اختیار بنیاد مسکن و گروههای جهادی جهت بازسازی
و مرمت خانههای مردم قرار خواهیم داد.مخبر خاطرنشان کرد :پس از
عادی شدن شرایط زندگی مردم در این منطقه ،بستههای لوازمخانگی
هم به خانوادههای آسیبدیده اهدا میکنیم.رئیس ستاد اجرایی فرمان
امام درخصوص طر حهای اشتغالزایی ستاد در استان نیز گفت :اجرای
 ۱۰۰۰طر ح با ظرفیت ایجاد  ۳۰۰۰شغل جدید و سرمایهگذاری
۱۳۰میلیاردتوماندراستان کهگیلویهوبویراحمددردستور کارستادقراردارد
ضمناینکهبهزودیخبرهایخوبیدرزمینهراهاندازیواحیای کارخانههای
نیمهتعطیل و نیمهکاره این شهرستان برای مردم خواهیم داشت .

