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 افزایش سقف تراکنش  بانکی 
در بانک سامان

بانک سامان، سقف تراکنش کارت های بانکی خود 
را تا مبلغ یک میلیارد ریال افزایش داد.

به گزارش ســامان رسانه، بر اســاس مصوبه بانک 
مرکــزی، حداکثر مبلغ تراکنش خرید روزانه از هر 
کارت متعلق به مشــتریان حقیقی بانک سامان، به 
یک میلیارد ریال رسید. پیش  از این مبلغ تراکنش 
خرید از طریق دستگاه کارت خوان و درگاه پرداخت 
اینترنتی با هر کارت بانکی در هر روز ۵۰۰ میلیون 
ریال )معــادل ۵۰ میلیون تومان( بود. الزم به ذکر 
اســت ســقف روزانه مبلغ یک میلیون ریال برای 
مجموع تراکنش های خریــد کلیه کارت های هر 

شخص مانند گذشته و بدون تغییر برقرار است.

 56 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت حمایتی بانک توسعه تعاون 

به گروه های هدف
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون از پرداخت 
۵6 هزار میلیارد ریال تســهیالت حمایتی بانک به 

گروه های هدف خبر داد
محمدجعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون در جلســه کمیته تطبیق بانک اظهار داشت: 
این بانک 21۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت در سال 
14۰1 پرداخت نموده و رشــد 6۰ درصدی در این 
بخش رقم خورده اســت. وی افــزود: تکالیف بانک 
توسعه تعاون در حوزه پرداخت تسهیالت حمایتی 
قرض الحســنه ازدواج جوانان، فرزندآوری، مشاغل 
خانگــی، معرفی شــدگان کمیته امداد، ســازمان 
بهزیســتی و بنیاد شــهید از ۵6 هزار میلیارد ریال 
در ســال جاری فراتر رفته اســت و بانک 43 هزار 
میلیــارد ریال نیز در پرداخت تســهیالت بند الف 
تبصره 18 قانون بودجه تکلیف بر عهده دارد و بانک 
به زودی بخشی از عاملیت طرح ملی مسکن را نیز 
پذیرا خواهد شــد.عضو هیات مدیره بانک توســعه 
تعــاون گفت: در بانکــداری انــواع فرآیندها برای 
تجهیز منابع، تخصیص منابع، پرداخت تسهیالت، 
صدور ضمانت نامه، صدور اعتبار اســنادی، عملیات 
ارزی و ســایر عملیات بانکی تعریف گردیده است.
وی افزود: بسیاری از فرآیندها و سازوکارها مترتب 
آثار حقوقی هستند که حقوق مشتریان و ذینفعان 

به نحو مناسبی باید رعایت گردد

 امکان صدور »چک موردی« 
در بانک مسکن فراهم شد

مشتریان بانک مســکن می توانند با ارایه تقاضای 
کتبی طبق ضوابط مشخص از خدمات صدور چک 

موردی در این بانک بهره مند شوند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، امکان استفاده از 
چک موردی برای افرادی که فاقد دسته چک هستند، 
با ایجاد ضوابط و ســاختارهای الزم در بانک مسکن 
فراهم شد.بر همین اساس، زیرساخت های سیستمی 
صدور چک موردی در بانک مســکن ایجاد شــده و 
مشتریانی که دارای حساب جاری بدون دسته چک 
نزد این بانک می باشــند، می توانند با تقاضای کتبی 
نســبت به صدور چک موردی برای برخی خدمات و 
خرید کاال و ... اقدام کنند. الزم به ذکر است، همانند 
چک عادی هر گونه عملیات بر روی چک موردی در 
سامانه پیچک اعمال می شود و اخذ شناسه صیادی، 
شخصی سازی، تحویل برگ چک، صدور گواهی نامه 
عدم پرداخت، رفع ســوء اثــر و ... طبق رویه بانک و 

همانند چک های عادی اشخاص صورت می گیرد

اعالم بسته های رومینگ ویژه اینترنت و 
مکالمه همراه اول برای جام جهانی قطر

همراه اول همگام با تیم ملی کشورمان، با طراحی 
»بســته های رومینگ ویژه جام جهانی«، و »بسته 
مکالمه رومینگ« به استقبال برگزاری این رویداد 

جهانی به میزبانی قطر رفت.
 همراه اول به مناســبت بیست و دومین دوره جام 
جهانی فوتبال و همراهی ایرانیانی که قصد عزیمت 
به کشــور قطر برای تماشــای حضوری این دوره از 
رقابت ها را دارند، »یک بسته ویژه جام جهانی« در 
کنار بسته های مختص اینترنت و مکالمه رومینگ 
تعریف و طراحی کرده اســت. این بسته های ویژه 
رومینگ بیــن الملل جام جهانی 2۰22 که از نیمه 
آبان ماه جاری پیاده سازی شده، قابلیت خریداری و 
فعالسازی را برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری 
به سه شکل »کدهای دستوری«، »فروشگاه آنالین 
همراه اول« و »اپلیکیشــن همراه من« فراهم آورده 
است. در ضمن قابلیت خرید برای دیگران در تمامی 
روش های مذکور وجود دارد. در سبد سرویس  های 
مختص این ایام همراه اول که از طریق شبکه تمامی 
اپراتورهای قطر )Ooredoo و Vodafone( قابل 
استفاده است، یک بسته ویژه 2 گیگابایت 3۰ روزه 
بــا هدیه 2۰ دقیقه مکالمــه و 2۰ پیامک با قیمت 
39۰ هزار تومان به چشــم می خورد. دو بسته 3۰ 
روزه دیگــر با عنوان رومینگ جام جهانی نیز با یک 
بســته 7 روزه مکالمه رومینگ از جمله بسته های 
تدارک دیده شــده اســت. اپراتور اول تلفن همراه 
کشور ســعی کرده با در نظر گرفتن طیف مختلف 
و وسیعی از ســلیقه ها و نیازهای مشترکان، بسته 
هــای کاربردی را تعریف کند. همــراه اول عالوه بر 
تدارک بســته 3۰ روزه رومینگ جام جهانی 2۰22 
به شرح »۵ گیگابایت اینترنت، ۵۰ دقیقه مکالمه و 
۵۰ پیامک هدیه« به قیمت 99۰ هزار تومان، بسته 
رومینگ دیگری را نیز مختص خبرنگاران، مدیران 
و دســت اندرکاران اجرایی کشورمان در این رویداد 
به شرح »2۰ گیگابایت اینترنت، 2۰۰ دقیقه مکالمه 
و 2۰۰ پیامــک هدیه« و با قیمت 2 میلیون و 99۰ 
هزار تومان در نظر گرفته که از مسیرهای ذکرشده 

قابل خریداری است.

گزارشاخبـــار

با توجه به پیشنهاد ارائه شــده از سوی معاونت اقتصادی 
ریاست جمهور آیین نامه استخراج رمز دارایی ها به تصویب 

هیئت وزیران رسید و ابالغ شد.
هیئت وزیران در جلســه ششم شهریور ســال 14۰1 به 
پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل 
138 قانون اساســی آیین نامه استخراج رمزدارایی ها را به 

تصویب رساند.
براســاس ماده دوم این آیین نامه هرگونه فعالیت مربوط به 
استخراج رمز دارایی اعم ازوردات، تولید، فروش و تعمیرات 
تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق 
رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز اســت. با واردکنندگان 
متخلف حســب مورد مطابق قانون امور گمرکی - مصوب 
139۰ - قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- 
و قانــون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز - مصوب 1392- و با 
تولید کنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق 
با قانون اصالح الگوی مصرف انرژی -مصوب 1389- قانون 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز و قانون تقویت و توســعه نظام 
استاندارد - مصوب 1396- با اصالحات بعدی آنها برخورد 

خواهد شد.
تبصــره 1- وزارت صمت موظف اســت اطالعات دریافت 
کننــدگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور 

اقتصادی و دارایی قرار دهد.
تبصــره 2- وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری- 
صنعتی و ویژه اقتصادی، صالحیت صدور مجوز یادشده را 

به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.
تبصره 3- اســتقرار مراکز اســتخراج رمزدارایی با مصرف 
برق شامل محدودیت )12۰( کیلومتری شهر تهران، )۵۰( 

کیلومتری شــهر اصفهان و )3۰ کیلومتری مراکز ســایر 
استان ها می باشد.

تبصره 4- صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط 
وزارت صمت یا سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویــژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با 
وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای اســتخراج نیازمند 
تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می باشند، پس از هماهنگی 

با وزارت نفت می باشد.
در مــاده هفتم ایــن آیین نامه به بحث شــیوه تامین برق 
مراکز استخراج اشاره شده است. در این ماده به استفاده از 
برق نیروگاه های تجدیدپذیر، ســرمایه گذاری در طرح های 
بهینه سازی انرژی، سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری 
از نیــروگاه حرارتی تولید برق با تامین ســوخت از محل 
گاز همراه)فلر( و احداث نیروگاه حرارتی خارج از شــبکه 

سراسری اشاره شده است.
در بند چهارم این ماده ذکر شــده اســت که خرید برق از 
شبکه سراســری با دریافت انشــعاب برق به جز در زمان 
محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلو وات ساعت 
بــرق مصرفی برابر با قیمت متوســط ریالی صادراتی برق 
براساس نرخ تسعیر ســامانه نیما با کسر تخفیفات مندرج 

در این بند خواهد بود.  تسنیم

جزئیات آیین نامه استخراج رمزارزها؛

 محاسبه بهای انرژی با قیمت های صادراتی و نرخ نیما

شــرکت ملی نفت برنامه دارد در گام اول در سال 14۰2 و 14۰3 به ترتیب 1۰ 
و 1۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشــور از طریق 1۰ طرح ضربتی مناطق 

مرکزی بیفزاید.
با روی کارآمدن دولت ســیزدهم، اجــرای 1۰ طرح ضربتی تولید گاز در مناطق 
نفت مرکزی، یکی از برنامه های شــرکت ملی نفت ایران برای افزایش تولید گاز 

در کشور تعریف شد.
محســن خجسته مهر مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در این باره اعالم کرده 
اســت، اگر در دولت قبل طرح هایی تدوین شــده که روی آنها کار کارشناســی 
دقیقی انجام شده باشد، ما آنها را اجرایی خواهیم کرد. این طور نیست که اگر در 
دولت گذشته طرح دقیقی تدوین شده باشد، ما بگوییم چون دولت گذشته طرح 

را آماده کرده، پس مــا اجرا نمی کنیم.وی افزود: یک نمونه از این کار مربوط به 
1۰ طرح ضربتی تولید گاز از میادین نفت مرکزی است. ما اجرای این طرح ها را 
در دســتور کار قرار داده ایم. هیچ اقدام اجرایی درباره این طرح در دولت گذشته 
صورت نگرفته اســت، ولی اجرای این 1۰ طرح در دولت سیزدهم سرعت خواهد 

گرفت. در بین خود این 1۰ طرح نیز اولویت گذاری شــده اســت تا برای تامین 
مالی و اجرا در دستور کار قرار گیرد.

طبــق آخرین اطالعات، شــرکت ملی نفت برنامــه دارد در گام اول در ســال 
14۰2 و 14۰3 بــه ترتیــب 1۰ و 1۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشــور 
از طریــق 1۰ طرح ضربتی بیفزاید. ســرمایه گذاری ایــن طرح ها 3۰۰ میلیون 
دالر بــرآورد می شــود و قراردادهای آن تا بهمن ســال جــاری تعیین تکلیف 
می شــود.هم اکنون بســته های EPC/EPD این دو طرح نهایی شده است و به 
دلیل اصــالح رقم ارزش طرح هــا در مرحله اخذ مجوز از شــورای اقتصاد قرار 
 گرفته اند و در سال 14۰2 تولید گاز از میادین دی، آغار 2 و توس ذیل این طرح 

محقق می شود.  فارس

آخرین وضعیت 10 طرح گازی مناطق مرکزی

 افزایش 20 میلیون متر مکعب گاز 
تا دو سال آینده

وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفــت: وزارت صمت به 
عنوان دولت وظیفه خــود را در موضوع واردات خودرو 
انجام داده اســت و اگر مشــکلی فراروی واردکنندگان 

باشد به رفع آنها می پردازد.
  در حالی واردکنندگان خودرو همچنان درگیر مشکالت 
متعددی برای بارگذاری اطالعــات و مدارک برای طی 
کردن روند ثبت سفارش خودرو  هستند که وزیر صنعت 
اعــالم کرده »کار ما به عنوان دولت در این زمینه انجام 

شده  و امید می رود به زودی کار نهایی شود.« 
ســید رضا فاطمی امین با اعالم اینکــه در حال حاضر 
آیین نامــه واردات خودرو مصوب شــده و هماهنگی با 
سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و دیگر دستگاه ها 
انجام شده است، گفت:  افراد و شرکت هایی که متقاضی 
واردات بوده اند نیــز تقاضاهای خود را ارائه داده اند و ما 
نیز منتظریم اگر جایی به مشــکلی برخورد کردند، رفع 

و رجوع کنیم.

وی افــزود: اکنــون واردکننــدگان در مســیر واردات 
خــودرو در حال رتق و فتق امــور مربوطه بوده و یکی 
یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند.وزیر صنعت 
تصریح کرد: واردکنندگان خــودرو باید موضوع خدمات 
پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رســمی بوده 
و یا انتقال فنــاوری انجام دهند و اینها شــرایط اصلی 
انجام واردات است.بر اســاس این گزارش است تا پایان 
ســال 9۰ هزار دســتگاه خودرو وارد کشور شود. مطابق 
آیین نامــه اولویت با خودروهــای کمتر از 1۰ هزار یورو 
خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی 1۰ تا 
2۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. البته ارائه خدمات پس 
از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای 8۵گانه 
از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت های یاد 
شده است.  قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس 
و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شــد که فرآیند 

کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود.  تسنیم 

وزیر صمت:

دولت وظیفه خود برای واردات خودرو را انجام داد
مقام مســئول وزارت راه و شهرســازی گفــت: برخی 
دســتگاه های دولتی برای واگــذاری زمین های مازاد به 
وزارت راه و شهرســازی جهت استفاده در طرح نهضت 

ملی مسکن مقاومت می کنند.
تقی رضایی، معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین 
و مســکن با اشــاره به مقاومت  برخی دســتگاه ها برای 
واگذاری زمین هــای مازاد به وزارت راه و شهرســازی 
اظهار کرد:  بر اســاس ماده 1۰ قانون جهش مســکن، 
ادارات ثبت و ادارات دولتی ملزم هستند علی رغم وجود 
اختالف نظرات بین دســتگاه ها، به انتقال اسناد اراضی 
مازاد دولتی شناســایی شده به ســازمان ملی زمین و 

مسکن اقدام کنند.
وی با اشــاره به دســتور رئیس ســازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور به مســئوالن کاداستر اســتان ها برای 
کمک به شناســایی زمین ها گفت: بــا این همکاری، 2 
هــزار هکتار زمین دیگر هم شناســایی شــد و مجموع 

اراضی شناســایی شــده به 8 هزار و 1۰۰ هکتار رسید. 
در  زمــان حاضــر 3 هــزار و 7۰۰ هکتــار زمین برای 
انتقال و اخذ ســند در برنامه قرار دارد و ســایر اراضی 
 هــم در در فرایند اداری قرار دارنــد تا به مرحله انتقال 

سند برسند.
رضایــی تاکید کرد: تا کنون ســند بالــغ بر ۵۰ درصد 
اراضی شناســایی شــده  منتقل شــده و مابقی اراضی 
نیز به ترتیب به مرحله اخذ ســند خواهند رســید.وی 
یــادآوری کرد: کارگروهی مشــترکی از ســازمان ثبت 
اســناد و امالک کشور و ســازمان ملی زمین و مسکن 
تشــکیل شــده که در ادارات ثبت به پیگیــری و رفع 
مشــکالت این حوزه مشــغولند.معاون امالک و حقوقی 
ســازمان ملی زمیــن و مســکن گفــت: وزارت جهاد 
کشــاورزی 188۰ هکتار، وزارت علــوم ۵۵3 هکتار  و 
 وزارت نفــت 164 هکتــار زمین انتقال ســند را انجام 

داده اند.  باشگاه خبرنگاران

 مقاومت برخی دستگاه های دولتی 
برای واگذاری زمین نهضت ملی مسکن

دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی خبرداد؛

تزریق ۹ میلیارد و 60۴ میلیون دالر ارز به نیما
دبیــر کل انجمن صنفــی و کارفرمایی صنعت پتروشــیمی از فروش 7 میلیارد 
دالری انواع محصوالت پتروشــیمی خبرداد و گفت: تــا 22 آبان ماه بیش از 9 

میلیارد دالر ارز به سامانه نیما تزریق شد.
مهدوی ابهری دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشــیمی در یک 
نشست خبری گفت: صنعت پتروشیمی بود که در دهه 9۰ و تحریم های اولیه و 
جنگ اقتصادی و خروج ترامپ از برجام که این جنگ اقتصادی را تشــدید کرد 
و مجدداً صنعت پتروشــیمی مورد تحریم قرار گرفت. وی ادامه داد: آنچه تولید 
می کنیم به جهت نیاز در حال صادرات اســت به عنــوان مثال محصولی مانند 
اوره را می توانیــم در صورت نیاز تا 3 ماه آینــده تحویل دهیم.دبیر کل انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت پتروشــیمی با اشــاره به اینکه پلیمر در دنیای امروز 
می تواند جایگزین بسیاری از محصوالت باشد اضافه کرد: پلیمری که در صنعت 
پتروشیمی می تواند جایگزین مناسبی برای چوب باشد و چنین رویه ای در حال 

گسترش است، بنابراین پتروشیمی ها نقش مهمی در زندگی ما دارند.
مهدوی اضافه کرد: هرکس به دنبال رشــد اقتصادی است باید برای این صنعت 
کمک کند. در شــرایطی که در جنگ اقتصادی و تحریم قرار داریم امروز 39.6 
صادرات، صادرات غیر نفتی اســت.وی ادامه داد: با توجه به چشــم انداز 14۰4 
بایــد به تولید 149 میلیون تن در ســال برســیم که با یــاری مجلس و دولت 

امکان پذیر است.

مهــدوی اضافه کرد: نزدیک به 17 تا 2۰ هزار واحد پایین دســتی وابســته به 
صنعت ما هســتند. ضمن آنکه بین 6 تا 7 میلیارد دالر فروش داخلی و خارجی 
داریم. دولت به جای اینکه خام فروشــی کند باید آن را تبدیل به ارزش افزوده 
کرده وبه فروش برســانیم.دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با اشاره به 
اینکه به دلیل جنگ روســیه و اوکراین نوســان قیمت ایجاد شده و ایران نیز به 
دلیل تحریم با مشکالتی روبه رو است، ادامه داد: در حالی که قیمت گاز در جهان 
رو به افزایش اســت، قیمت متانول صادراتی ایران در چین کاهشــی بوده است. 
وی تاکید کرد: در اینجا حاکمیت باید به کمک این صنعت بیاید تا از این مرحله 
عبور کنند و بازارهای صادراتی خود را از دست ندهند.مهدوی با بیان اینکه ایران 
در آینــده قطب تولید متانــول در دنیا خواهد بود و باید این را به فرصت تبدیل 
کنــد، گفت: ما اعتقادی به خام فروشــی و نیمه خام فروشــی نداریم و صنعت 

پتروشیمی در کل مخالف خام فروشی است.
دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشــیمی بیان کــرد: 3۰ هزار میلیارد تومان 
بــرای تحویل کود اوره از دولت طلبکاریم و ســاالنه 2.۵ میلیون تن اوره تأمین 
می کنیم.دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشــیمی ادامه داد: مجموع صادرات 
غیرنفتی در 6 ماهه امسال 24.2 میلیارد دالر بوده که 9.6 میلیارد دالر مربوط به 
پتروشیمی ها است.مهدوی تاکید کرد: صادرات غیرنفتی ایران به جز پتروشیمی 
رشدی نداشته؛ اما صادرات محصوالت پتروشیمی از 6.9 میلیارد دالر در 6 ماهه 
ســال 14۰۰ به 9.6 میلیارد دالر در 6 ماهه امسال رسیده است.وی اضافه کرد: 
در 7 ماهه 14۰۰ حدود 38.6 میلیون تن تولید محصوالت پتروشــیمی بوده که 
این عدد در 7 ماهه امسال به 41.۵ میلیون تن رسیده که 7 درصد تولید افزایش 
داشته اســت، همچنین از 1۵.۵ میلیون تن صادرات در 7 ماهه سال 14۰۰ به 

17.۵ میلیون تن در 7 ماهه امســال رســیده ایم که رشدی 13 درصدی داشته 
است.دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی ادامه داد: 8.3 میلیارد دالر ارزش 
صادرات محصوالت پتروشــیمی در 7 ماهه ســال 14۰۰ بوده که این رقم در 7 

ماهه امسال به 1۰.8 میلیارد دالر رسیده که معادل رشدی 3۰ درصدی است.
وی گفت: فروش ارز صادراتی پتروشیمی در سامانه نیما در 7 ماهه سال گذشته 
7 میلیــارد 91 میلیون دالر بوده و امســال به 8 میلیــارد و 733 میلیون دالر 
رســیده است. با این حســاب عرضه ارز پتروشــیمی در نیما امسال 23 درصد 
بیشتر بوده اســت.مهدوی اضافه کرد: تا 22 آبان 9 میلیارد و 6۰4 میلیون دالر 
ارز بــه نیما تزریق کرده ایم.وی اضافه کرد: امســال حدود 1۵ میلیارد دالر ارز 
در نیما عرضه شــود و مجموع و صادرات پتروشــیمی نیز به 17.۵ میلیارد دالر 
برســد.وی با موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی اشاره کرد و گفت: تراز گازی 
کشــور در زمستان منفی اســت و برای حل این مشــکل 2 راه وجود دارد که 
شــامل ســرمایه گذاری در میادین گازی و صرفه جویی اســت.دبیر کل انجمن 
صنفی صنعت پتروشــیمی تاکید کرد: در خصوص سرمایه گذاری برای توسعه 
میادین گازی صنعت پتروشــیمی اولین صنعت بــود و امروز کار در حال انجام 
اســت.مهدوی افزود: اگر خانوار و یا صنایع مصرف گاز خود را از آذر تا اســفند 
مــاه را کاهش دهند معادل آن هر متر مکعــب گاز را 3 هزار تومان می خریم و 
پتروشــیمی زیرســاخت را با بانک ها آماده می کنیم و پول به حساب افراد واریز 
می شــود.وی ادامه داد: اگــر با این روش تنها 3 درصــد صرفه جویی در بخش 
خانگی ایجاد شــود روزانه حدود 1۵ میلیون متر مکعب در روز گاز برای خوراک 
پتروشــیمی تأمین می شــود و به این صورت گاز پتروشیمی ها در زمستان قطع 

نخواهد شد.  مهر

دور ریز سالیانه ۱۰ میلیون تن 
مواد غذایی در فرانسه

سالیانه 1۰ میلیون تن مواد غذایی قابل مصرف در فرانسه 
دور ریخته می شود.

این در حالیســت که مصرف کنندگان در فرانسه با بحران 
افزایش هزینه ها روبرو هستند. این موضوع سبب شده است 
برخی از فروشــگاه ها در فرانســه اقدام به فروش کاال های 
قابل مصرفی کنند که فروشگاه های مشهور از عرضه آن ها 
خودداری می کنند.دور ریز ســالیانه مواد غذایی در فرانسه 
یک مشکل 16 میلیارد دالری است. مواد غذایی که کامال 
قابل مصرف هستند به آسانی دور ریخته می شوند. این به 

دالیل مختلف روی می دهد. اگر اندکی از زمان تولید کاال 
گذشته باشد و یا اینکه محصول از یک برند مشهور نباشد 

دور ریخته می شود.
وینسنت بوست در یکی از فروشگاه هایی که در جهت مقابله 
با دور ریز مواد غذایی فعالیــت می کنند، کار می کند. این 
فروشگاه کاال هایی را که فروشــگاه های مشهور دیگر برای 
عرضه، آن ها را قبــول نکرده اند، عرضــه می کنند. دولت 
فرانسه در سال جاری قانونی را برای مقابله با دور ریز مواد 
غذایی بسته بندی شده در ظروف پالستیکی ارائه کرد. اما 
دور ریز مواد غذایی همچنان به عنوان چالشــی در اتحادیه 
اروپا مطرح اســت. آمار های اتحادیه اروپا نشان می دهد در 
سال 2۰22 هر فرد ساکن این اتحادیه سالیانه 127 کیلوگرم 
مواد غذایی قابل مصرف را دور ریخته است.وینسنت بوست 

گفت: مشتریان ما با خرید کاال هایی که ما عرضه می کنیم 
تــالش می کنند که معضل دور ریز مــواد غذایی را کاهش 
دهنــد. از طرف دیگر این موضــوع دور ریز مواد غذایی در 
فرانسه را کاهش می دهد. مردم فرانسه سالیانه 22 کیلوگرم 
مواد غذایی قابل مصرف را دور می ریزند. این غیرقابل قبول 
اســت. حال باید چگونه دور ریز مواد غذایی را کاهش داد. 
اول از همــه باید مواد غذایی کــه در یخچال یا فریزر خود 
دارید، مصرف کنید. ســپس شما باید طرح های جدیدی را 
در نظر داشــته باشــید و مواد غذایی را به درستی ذخیره 
کنید. موضوع دور ریز مواد غذایی نه تنها هزینه بر اســت 
بلکه به مسئوولیت پذیری اجتماعی افراد هم بستگی دارد.
یکی از مشتریان این فروشگاه گفت: من اهل آفریقا هستیم. 
ما در اینجا در فرانســه مقادیر زیادی مــواد غذایی را دور 

می ریزیم و این در حالیست که از طرف دیگر شمار زیادی 
از افراد در جهان و در آفریقا به خاطر گرســنگی جان خود 
را از دســت می دهند. ما باید توازن درست را ایجاد کنیم. 
به نظرم این نوع فروشــگاه ها می توانند به ما در جلوگیری 
از دور ریز مــواد غذایی کمک کنند. این موضوع همچنین 
اثر زیادی بر روی محیط زیست دارد. دور ریز سالیانه مواد 
غذایی در فرانســه سالیانه 1۵ میلیون تن دی اکسید کربن 
وارد جو می کند. این سه درصد از کل گاز های گلخانه ای را 
که این کشــور وارد جو زمین می کند، تشکیل می دهد.این 
روز ها خرید از این فروشگاه ها به امری رایج در بین مصرف 
کنندگان بدل شــده است. افزایش کنونی تورم سبب شده 
است بسیاری از مشتریان در جهت کاهش هزینه های خود 

گام بردارند.  صداوسیما


