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عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 سیاست های نادرستی
  در قیمت گذاری  گاز خانگی

 وجود دارد

 معاون اسبق وزارت اقتصاد:

موتور رشد نقدینگی 
خاموش نشده است
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

فقط واردات خودروهای 
فرانسوی ممنوع شده

رئیس اداره احیای تاالب های محیط زیست خوزستان : 

 حق آبه ای که
 بلعیده شده است

مازیار لرستانی:

 به خاطر حاشیه ها
 نمی توانم شناسنامه بگیریم

صفحه 2 صفحه 7

سخنگوی اقتصادی دولت:

پرداخت حقوق از بودجه عمرانی صحت ندارد

داریوش فرهنگ:

بهرام بیضایی در حرفه خود یک فیلسوف است

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعالم اینکه بودجه عمرانی برای افزایش حقوق کارکنان 
دولت اختصاص نیافته است، گفت: طرح کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در تامین  مالی و در 

تامین بودجه ندارد؛ لذا وعده داده شــد که پس از اجرا در یک اســتان به شکل آزمایشی، 
ماه های آینده برای کل کشور انجام شود. احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود 

با بیان اینکه مسئله طرح کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در تامین  مالی ندارد، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه این امر، نظام پرداخت یارانه را متاثر می کند...

صفحه8

صفحه 3

نماینده ساری در مجلس شورای اسالمی

 مسئولین نسبت به رفع کمبود دارو 
در جامعه تدبیر اساسی کنند

کارشناس مدیریت منابع آب:

مصرف بیش از ۴۰ درصد منابع آب 
تجدیدپذیر فاجعه است

صفحه6 صفحه7
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هفته نامه

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 7

صفحه ۸

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تالش برای افزایش ســهم مشاغل 
خانگی در اقتصاد خبر داد و گفت: حمایت از معیشــت مرزنشــینان نیازمند 

همراهی همه دستگاه هاست.
محمود کریمی بیرانوند با اشــاره به پایین بودن ســهم مشاغل خانگی در 
اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ســه درصد بازار اشتغال کشور در 
اختیار مشاغل خانگی است، در حالی که جایگاه مشاغل خانگی در بسیاری از 
کشــورهای توسعه یافته ۲۰ درصد است و بنا داریم در طول چهار سال دولت 

سهم مشاغل خانگی را به ۱۵ درصد برسانیم.
وی افزود: در طول یک سال گذشته با مانع زدایی و افزایش سرعت مجوزدهی 
تالش کرده ایم که بازار کار در حوزه مشاغل خانگی را توسعه بدهیم، از این رو 
هدف گذاری خود را بر سهم ۱۵ درصدی مشاغل خانگی در اقتصاد گذاشته ایم.

او در پاســخ به این پرسش که چه تعداد از مجوزهای صادر شده در زمینه 
مشاغل خانگی ثبت محور هستند؟ گفت: برابر آمارها در یک سال گذشته ۱۳۰ 
هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است و از اول فروردین تا اول آبان امسال 
نیز بیش از ۷۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر کرده ایم که بیش از ۹۵ درصد 

این مجوزها ثبت محور هستند.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، از طریق پایش و رصد 
جدید در حوزه مشــاغل خانگی هدف گذاری ایجاد ۱۰۰ هزار شغل خانگی تا 

پایان سال محقق خواهد شد.
کریمی بیرانونــد افزود: در حال حاضر تجمیع اطالعات در زمینه صاحبان 
مشــاغل خانگی برای ما اهمیت دارد و برای آنکه آمار مشاغل ایجادی در این 

زمینه افزایش یابد، نیازمند رهگیری و تجمیع اطالعات هستیم.
وی درباره برنامه ملی تقویت کســب و کار، معیشــت مرزنشینان و ایجاد 
اشــتغال پایدار مناطق مرزی که اواخر سال گذشــته از تصویب هیات دولت 

گذشــت نیز، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ شــهر مرزی داریم و بیش از 
۵۰ درصد استان های کشور نیز مرزی هستند. به موجب مصوبه هیات وزیران، 
وزارت کار رئیس کارگروه حمایت از اســتان های مرزی و معیشت مرزنشینان 

است ولی این مساله همراهی همه دستگاه ها را می طلبد.
معاون وزیر کار تاکید کرد: ما یک کمیته به این منظور تشکیل دادیم و بعد 
از آن جلسات متعددی با دستگاه ها برگزار شد ولی عمده دستگاه ها پاسخشان 
به ما این اســت که در چارچوب اختیاراتی که دارند، از این ظرفیت اســتفاده 
شود. به موجب مصوبه مذکور، مناطق مرزی به عنوان پایگاه های صادراتی انواع 
کاال و خدمات باید بیش از پیش توســعه و رونق پیدا کنند تا افزایش رفاه و 

معیشت مرزنشینان را به دنبال داشته باشد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن 
ثابت توسط شــرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد 

رقابتی است که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد.
ســپهر دادجوی توکلی افزود: در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت، 
شــورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ 
شــورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از 
مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده 
و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل 

کشور درخواست رسیدگی کرده است.
او گفت: علی رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله ای با رویه ضد رقابتی 
و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین 

ادامه دارد.
وی افزود: موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 
466 مورخ ۱۰ خرداد ۱4۰۰ از ســوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج 

مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  
توکلــی گفت: در ماده ۳ مصوبه جلســه 466 شــورای رقابــت با موضوع 
»دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت« شرکت مخابرات ایران 
موظف شده بود با اســتقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به 
نحوی اصالح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت 
مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت 

درج گردد.
مدیــر روابط عمومی شــورای رقابت افزود: شــورای رقابــت در پانصد و 
نوزدهمین جلســه خود در ۱۷ آبان ماه، شــرکت مخابرات را به ارتکاب رویه 

ضدرقابتی محکوم کرد.

شــرکت مخابرات ایران براســاس دســتورالعمل ابالغی از سوی ستاد 
تنظیم بازار، برای هر مشــترک تلفن ثابت شــهر تهــران، حداقل هزینه 
ماهانــه تلفن ثابت ۲۰ هزار تومان با آیتمــی بعنوان خدمات صوتی تلفن 
ثابت درج کرده که مشــترک بــا پرداخت آن می توانــد از 4444 دقیقه 
مکالمه شــهری رایگان یا ۵۹۲ دقیقه مکالمه بین اســتانی یا ۳۱۷ دقیقه 
مکالمه تلفن همراه بهره مند شــود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای 

کشور متغیر است.
این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب های تلفن ثابت منظور 
شده است.بر اساس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۲ 

هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید که اتاق های 
سه گانه با هرگونه جابجایی در کمیته انتقال ارزی 
مخالف هستند و این مخالفت را در قالب نامه ای به 

رئیس جمهوری اعالم کرده اند.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست  
شــورای روسای اتاق های استانی با تاکید بر اینکه 
موضوعات مربــوط به صادرات باید در ســازمان 

توسعه تجارت مورد تصمیم گیری قرار گیرد و بانک 
مرکزی نیز ابزار الزم برای مدیریت ارز را در اختیار 
دارد، گفت: زمانی کــه موضع انتقال کمیته اقدام 
ارزی از ســازمان توســعه تجارت به بانک مرکزی 
عنوان شد، اتاق ایران مخالفت خود را اعالم کرد با 
این وجود نامه ای هم با امضای روسای هر سه اتاق 
بازرگانی، اصنــاف و تعاون تهیه کردیم و مخالفت 
خــود را با این موضوع به اطــالع رئیس جمهوری 

رساندیم.
او در ادامه ضمن تشریح مجموعه اقداماتی که 
در طول یک ماه گذشته صورت گرفته است به سفر 
هیات روس به ایران و برگزاری همایش تجاری بین 
دو کشور به میزبانی اتاق ایران اشاره و نتایج حاصل 
از مذاکرات انجام شــده بین روســای اتاق های دو 
کشور را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت:در این 
گفت وگوها دو طرف بر تسهیل شرایط حمل ونقل و 
ترانزیت، تشکیل یک صندوق مشترک و استفاده از 

پول ملی دو کشور تاکید داشتند.
شافعی به دســتاوردهای حاصل از اعزام هیات 
تجاری اتاق ایران به پاکستان اشاره کرد و از رایزنی 
با طرف پاکســتانی درباره ســازوکار اجرای تهاتر 

سخن گفت.
بررسی روند اصالح قانون اتاق ایران که در حال 
حاضــر در کمیته بازرگانی کمیســیون اقتصادی 
مجلس در دست بررسی است، موضوع این نشست 

شورای روسای اتاق های استانی بود.
رئیس اتاق ایــران درباره قانــون و اصالح آن، 
توجه به قانون اتاق های موفق جهان را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که قرار نیست در 
اصــالح قانون اتاق، اقدام کوتاه مدتی انجام دهیم، 
پس الزم است به عمق موضوع رجوع کرده و با نگاه 
بلندمدت اصالحات الزم را پیگیری کنیم. از طرف 
دیگر باید برای استقالل اتاق ها و افزایش شفافیت 

در عملکرد آنها نیز فکری کنیم.
بر اساس اعالم ســایت اتاق بازرگانی ایران، در 
ادامه این نشســت روسای اتاق ها دیدگاه های خود 
را درباره قانون اتاق ایران و بندهای اصالح شده آن 
مطرح کردنــد. در این بین موضع عضویت فراگیر 
به عنوان یکی پیشــنهاد اصلی که باید در بندهای 
قانون دیده شود پیشنهاد شد و از طرفی جلوگیری 
از دولتی شــدن اتــاق ایران مــورد تاکید فعاالن 

اقتصادی قرار گرفت.

شورای رقابت:  مخابرات همچنان مبلغ اضافی از قبوض تلفن ثابت اخذ می کندمعاون وزیر کار: حمایت از معیشت مرزنشینان همکاری دستگاه ها را می طلبد

در نامه ای به رئیس جمهوری اعالم شد؛

مخالفت قاطع بخش خصوصی با جابجایی کمیته اقدام ارزی

رئیس سازمان خصوصی سازی:

سود سهام عدالت 
دو برابر می شود

استاندار تهران:

 در حوزه امنیت 
بحران نداریم

جاده محمودآباد به آمل
مجتمع مجلل اهورا 

 متعلق به رستوران حاج محسن

نامی آشنا در صنعت غذای کشور

الکترونیکی
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سرمقاله

رئیس سازمان خصوصی سازی:

سود سهام عدالت دو برابر می شود
رئیس ســازمان خصوصی سازی 
گفــت: امســال با تدبیری کــه وزیر 
اقتصاد و شورای عالی بورس داشتند 
در دو مرحله سود سهام عدالت واریز 
می شود که پیش بینی می شود ارقام 

آن دو برابر سال گذشته باشد.
به گزارش شــادا، قربانزاده اظهار 
کرد، در ســه نشســتی که با حضور 
فعــاالن بخش خصوصــی صنعت و 
اساتید دانشــگاه برگزار شد در چند 

حوزه نکاتی بیان شد.
وی افزود: حوزه نخست، مربوط به 
نحــوه مداخله دولت بود که دولت در 
جایگاه تنظیم گری چه ورود و ظهوری 
دارد، حوزه دوم مبحث اهلیت سنجی 
و صالحیــت خریداران بــود و حوزه 
ســوم بحث باز شدن قفل سهامداری 
این خودروســازان بود که با توجه به 
سهام چرخشــی و تودلی که هر دو 
شرکت دارند حتماً برای اینکه کارایی 
و بهره وری بیشــتر شــود و مداخله 
دولت کاهش و به صفر نزدیک شــود 

الزم است حتماً واگذار شود.
رئیس ســازمان خصوصی سازی 
خصــوص  در  همچنیــن  گفــت: 
قیمت گذاری این دو خودروساز حتماً 

باید تا انتهای سال به سمتی برویم که 
شاهد شیب نزولی باشیم و به تدریج 
شاهد کاهش قیمت گذاری در مورد 

قیمت خودروهای پرتیراژ باشیم.

قربانزاده ادامه داد: در حال حاضر 
زیان انباشته خودروسازان بین ۱۳۰ تا 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که در 
نتیجه این اقدامات عماًل خودروسازان 

از زیان خارج می شــوند و به سمتی 
خواهیم رفت که جذابیت برای سهام 

ایجاد خواهد شد
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: البته 

سهم دولت در ایران خودرو ۵ درصد 
و در سایپا ۱۷ درصد است که مالک 
نیست بلکه باید نگاه جامع تری به این 
داشت و زیرمجموعه های کل این دو 
شــرکت به نحوی واگذار شود که هم 
نقدینگی داخل شرکت بیاید و همین 
شرکت ها به بهره وری و کارایی برسند.

وی ادامــه داد: جلســات نهایــی 
بیــن وزارت اقتصــاد و وزارت صمت 
تشکیل می شود و یک سند مشترکی 
را بــه صورت شــفاف اعالم می کنند 
تــا تعهدی برای دولت ســیزدهم در 
حوزه خودروســازها و شــرکت های 
ایران خودرو و ســایپا باشد و پس از 
کشاکشی ســالیان طوالنی که درباره 
واگذاری این دو خودروساز داشتیم از 

این پس اقدام عملی را شاهد باشیم.
رئیس ســازمان خصوصی سازی 
درباره آزادسازی سهام وثیقه گفت: در 
شورای عالی اصل 44 در ماه گذشته 
با دستوری که از سوی رئیس جمهور 
ابالغ شــد که شــرکت هایی که در 
لیست واگذاری هستند سهام آنها آزاد 
شــود و ظرف یک ماه باید این کار را 
انجام شود و اگر این کار صورت نگیرد 
این اجازه به وزارت اقتصاد داده شده 

است که از محل سایر سهام در لیست 
واگذاری آنها جایگزین شوند.

قربانــزاده دربــاره واریــز ســود 
شرکت های غیربورسی هم اظهار کرد: 
این سود بعد از افزایش سرمایه ای که 
شــرکت های غیر بورسی می دهند به 

حساب سهامداران واریز می شود.
معــاون وزیر اقتصــاد افزود: طبق 
موضوع بند ۵ مصوبه شــورای عالی 
بورس، افزایش سرمایه این شرکت ها 
در کارگروه ســهام عدالــت قرار دارد 
اســت و در این کارگروه شــرکت به 
شــرکت مســتقاًل مطرح و افزایش 
ســرمایه آنها به تصویب می رســد از 
محل ســود کم شــده و مابقی واریز 

می شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه سود 
امسال هم در حال جمع آوری است با 
آن ترکیب خواهد شد و با سود سهام 

عدالت پرداخت می شود.
قربانزاده درباره ســهام عدالت هم 
افــزود: امســال با تدبیــری که وزیر 
اقتصاد و شورای عالی بورس داشتند 
در دو مرحله سود سهام عدالت واریز 
می شود که پیش بینی می شود ارقام 

آن دو برابر سال گذشته باشد.

یارانه  عملکرد  گــزارش  تازه ترین 
دســتمزد، از افزایش تعداد داوطلبان 
جویــای کار و اســتقبال کارفرمایان 
از ایــن طــرح حکایــت دارد. وزارت 
کار طرح یارانه دســتمزد را با هدف 
کاهــش هزینه های اشــتغال نیروی 
کار جدید بــرای کارفرما و به منظور 
پایداری و توســعه تولید و اشــتغال، 
افزایش فرصت های شغلی در بازار کار 
و حمایت از بنگاه های بخش تعاونی و 

خصوصی دنبال می کند.
بــه اعتقاد کارشناســان و فعاالن 
اقتصــادی، اجــرای این طــرح موثر 
موجب رونق بازار کار و اشــتغالزایی 
بــرای جویندگان کار در کشــور می 
شــود. جامعه هدف این طرح شامل 
التحصیالن و  اولی ها، فــارغ  شــغل 
جوانان بیکار جویــای کار در مناطق 
محروم و کم برخوردار از اشــتغال و 
همچنین بنگاه  های اقتصادی رسمی 
فعال در شهرستان های کم برخوردار 
است و به موجب آن ۳۰ درصد مبلغ 
دســتمزد نیروی کار به صورت یارانه 
از طرف دولت و به مدت یک ســال 
به کارفرمایانی پرداخت می شود که 
نیروی کار شغل اولی را در بنگاه جذب 

کنند.
عملکرد  گــزارش  نتایج  تازه ترین 

طرح یارانه دستمزد از افزایش تعداد 
از  اســتقبال کارفرمایان  داوطلبان و 
این طــرح حکایــت دارد، به نحوی 
که طبق آمــار وزارت کار تاکنون ۳۹ 
هــزار و ۲۲۹ نفر از متقاضیان کار در 
این طرح ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد ۳۳ هــزار و ۵۵۵ نفر موفق به 
انعقاد قرارداد کار شــده و به بازار کار 
راه یافته اند.6۸۲۳ کارفرما نیز در این 
طرح مشــارکت کرده اند کــه آمارها 
از افزایش تعــداد بنگاه های پذیرنده 

نسبت به دوماه قبل حکایت دارد.
به موجب این گزارش، خوزســتان 
بیشــترین تعداد جویندگان کار ثبت 

نــام کرده و جذب شــده و همچنین 
بیشترین کارفرمای مشارکت کننده را 
به خود اختصاص داده است. داوطلبان 
متقاضی کار جهت بهره مندی از این 
طرح باید مــدرک تحصیلی دیپلم و 
باالتر داشــته باشند و سن آنها از ۳۷ 
ســال تمام بیشتر نباشد؛ شرط سنی 
برای زنان سرپرســت خانوار جوینده 
کار نیــز تا ســقف 4۵ ســال تعیین 
شده است. داوطلبان و کارفرمایان به 
منظور بهره مندی از مزایای این طرح 
https://pyd. ســامانه  به  می توانند 

mcls.gov.ir وزارت کار مراجعــه و 
ثبت نام کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره عنوان کرد؛

سهم ۷۰ درصدی ایرانی ها از بازار پیچ
رئیس اتحادیه فروشــندگان پیچ 
و مهره تهــران با بیان اینکه در حال 
حاضر نظارت در این بخش بســیار 
ضعیف اســت و مواد اولیه عادالنه به 
دســت تولیدکننده نمی رسد، گفت 
که تولیدکنندگان در ســال ۲۰۲۱ 
توانســتند ۷۰ درصد از پیچ و مهره 
مورد نیاز کشــور را تولیــد و تامین 

کنند.
نورالدین مهری با اشــاره به تولید 
انواع پیچ هــای ســرمته ای با گرید 
بندی هــای مختلف کــه در صنعت 
خودروســازی  مورد استفاده است، 
گفت: با توجه به اینکه اســتفاده از 
پیچ و مهره در تمام ابعاد و انواع تولید 
کاربرد دارد و هیچ کاالیی بدون وجود 
پیچ و مهره نمی تواند کار کند، نیاز به 
این کاال در همه صنایع قابل لمس اســت. به گفته وی تولیدکنندگان داخلی بعد از انقالب با تکنولوژی صنعت در 
سال ۲۰۲۱، توانستند بر پایه علم و دانش، ۷۰ درصد از پیچ و مهره مورد نیاز کشور را تولید و تامین کنند. در کل 
ســاختار تولید پیچ و مهره کاماًل تغییر کرده و توانستیم بخشــی از واردات این حوزه را در داخل تولید کنیم. البته 
اگر مواد اولیه مورد نیاز تامین شود و ساختارهای پیچیده که گاهی موجب کندی یا مانع برای تولید است، برداشته 
شود و دولت هم از تولیدکننده حمایت کند، می توان بخشی از ۳۰ درصد مورد نیاز دیگر را نیز در داخل تولید کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران با بیان اینکه بخشی از تولیدات داخلی می تواند با نوع خارجی رقابت 
کند، تصریح کرد: نکته قابل تامل، نیاز به نظارت قوی بر اختصاص مواد اولیه و تولیدکنندگان است. در حال حاضر 

نظارت در این بخش بسیار ضعیف است و مواد اولیه عادالنه به دست تولیدکننده نمی رسد.
گفتنی است سال ۱۳۹۹ رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره تهران گفته بود که سهم تولیدکنندگان داخلی 

نصف بازار پیچ و مهره است که به نظر می رسد این سهم حاال افزایش یافته است.

تازه ترین گزارش عملکرد یارانه دستمزد، اعالم  کرد؛

افزایش استقبال جویندگان کار از یارانه دستمزد

نایب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس بــا بیان اینکه ارز مــورد نیاز واردات 
کشــور حدود 4۰ میلیارد دالر در سال است، 
گفت: در حال حاضر صادرات غیرنفتی ما نیز 
نزدیک به همین رقم است که می تواند همه 

مصارف ارزی ما را پوشش دهد.
علی اکبر کریمی  با بیان اینکه تعادل بازار 
ارز کشــور بر مبنای عرضــه و تقاضا تعیین 
می شود و به شکل دســتوری نیست، اظهار 
داشــت: تالطمات ناشــی از نرخ ارز به طور 
مســتقیم بر تولید و تجــارت خارجی اثرات 

منفی می گذارد.
 وی با بیان اینکه ناپایداری نرخ ارز ممکن 
اســت صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد 
کند، گفت: بانک مرکزی موظف اســت با این 

نوسانات مقابله کند.
* نداشــتن بدهی خارجی به منابع 

ارزی کمک کرده است
کریمی با بیان اینکه در ســال گذشته به 
علت تمهیدات دولت سیزدهم، وضعیت عرضه 
ارز در بازار بســیار مثبت بــود ، بیان  کرد: در 
دولت ســیزدهم صادرات نفت بسیار افزایش 
پیدا کرده است و به همان میزان نیز با وجود 

تحریم ها، کسب درآمدهای حاصل از فروش 
نفت نیز نسبت به گذشته تسهیل شده است.

نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس  با بیان اینکه آمارهــای بین المللی 
هم ثابت کرده است وضعیت مطلوب ارزی را 
داشته ایم، اضافه کرد: خوشبختانه ایران بدهی 
خارجی هم به ســایر کشورها ندارد و همین 
قضیه به ثبات منابع ارزی ما کمک کرده است 
و در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای تامین 

منابع ارزی خود نداریم.
* تأمین کل نیاز ارزی کشور از طریق 

صادرات غیرنفتی
وی با بیان اینکه ارز موردنیاز واردات کشور  
حدود 4۰ میلیارد دالر در ســال است، اظهار 
کرد: در حاضر صادرات غیرنفتی ما نیز نزدیک 
به همین رقم 4۰ میلیارد دالر است و بنابراین 
به زودی صرفا از محل صادرات غیرنفتی خود 
می توانیم نیازهای وارداتی خود را تامین کنیم.

کریمی با بیان اینکه تقاضای ارز مسافری 
و دانشجویی که در بازار آزاد تامین می شوند 
نیز در حال تامین شــدن است، عنوان کرد: 
تالطمــات اخیر ارز بیشــتر مربوط به عوامل 
روانی است و جوالن دالالن در بازار ارز است.

* ذخیره کاالی اساســی بیش از حد 
متعارف است

وی با اشــاره به اینکــه برخوردهای اخیر 
دســتگاه های امنیتــی در روزهای گذشــته 
بســیار مؤثر بوده اســت، عنوان کــرد: االن 
هیچ دغدغه ای برای تأمیــن ارز موردنیاز در 

زمینه های مختلف ارزی وجود ندارد.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس  با بیان اینکه ذخیره کاالهای اساسی 
در کشور بیش از حد متعارف است، گفت: در 
حال حاضر هیچ نیاز ارزی که بدان پاسخ داده 
نشده باشد، وجود ندارد؛ هر کاالی اساسی که 

نیاز کشور است در حال حاضر به صورت کافی 
وارد کشور شده است.

* میزان ذخایر ارزی کشــور   از سال 
2020 به بعد افزایش یافته است

یکی از مؤلفه های مهم برای تعیین نرخ ارز 
به غیر از مباحث کالن اقتصادی همچون نرخ 
تورم و نقدینگی، موضوع تخمین میزان ذخایر 

ارزی یک کشور است.
هر چند آمار رسمی از میزان ذخایر ارزی 
اعالم نمی شود اما شــواهد نشان می دهد که 
میزان ذخایر ارزی کشــور در سال های اخیر 
به خصوص از سال ۲۰۲۰ به بعد افزایش یافته 

است زیرا ایران از هر دو منظر تجارت غیرنفتی 
و صادرات نفت توانسته است نسبت به گذشته 

وضعیت خود را ارتقا دهد.
مجید شاکری، کارشــناس  حوزه پولی و 
بانکــی در همین باره گفته بود:  »شــکی در 
این نیســت که درآمدهای نفتی ما نسبت به 
دو سال گذشته بســیار بهتر شده است زیرا 
در ســال ۹۹ یعنی در زمان ریاست جمهوری 
ترامپ، قیمت نفــت در کمترین میزان خود 
قرار داشت و درآمد ارزی کشور، از این محل 
به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.«

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
نیز بــه نقل قول از بانک مرکــزی گفته بود: 
»طبق گفته رئیس کل بانــک مرکزی منابع 
ارزی ما بیش از هر ســالی در طول ۱۲ سال 

گذشته است.«
همچنین در ماه جاری، صندوق بین المللی 
پــول در یکی از جدیدترین گزارشــات خود، 
میزان ذخایر ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد 
دالر اعالم و ایران را به عنوان ســومین کشور 
بــزرگ دارنده ذخایــر ارزی در منطقه غرب 
آسیا، شــمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی 

کرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: میزان ذخایر ارز  و کاالهای اساسی بی سابقه است

وزیر صمت:  سود بازرگانی خودروهای وارداتی متغیر است
وزیر صمت گفت: عرضه خودروهای وارداتی در بورس کاال و متغیر بودن سود بازرگانی این خودروها، از ایجاد رانت و تقاضای کاذب در این حوزه جلوگیری می کند. سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه در بحث واردات 
خودرو تدابیری اندیشیده شده که از رانت احتمالی جلوگیری شود، اظهار کرد: به دلیل عدم واردات خودرو در سال های گذشته، اگر خودرو در شرایط غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه شود شاهد افزایش قیمت خواهیم 
بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صمت برای از بین رفتن این رانت احتمالی، دو تدبیر اندیشیده است؛ نخست آنکه خودروهای وارداتی در بورس کاال که قیمت ها به صورت شفاف کشف شده و قابل رصد است، 
عرضه شوند و دوم اینکه سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت بازگردد؛ با این دو تدبیر، رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد شود و به تقاضای کاذب دامن بزند کاماًل از بین خواهد رفت. فاطمی 
امین ادامه داد: تجربه گذشته نشان می دهد تمامی کاالهایی که در بورس کاال عرضه شده اند از وضعیت مطلوب تری برخوردارند، برای مثال می توان فوالد یا سیمان را در این حوزه نام برد. بنابراین یکی از دو اصل اساسی 
در رهایی از رانت احتمالی واردات خودرو و شفافیت بازار، عرضه خودروها در بورس کاالست. وی تصریح کرد: عرضه در بورس کاال چند ویژگی دارد، یکی از این ویژگی ها فضای کاماًل شفاف بورس و کشف نرخ ها بر اساس 

مکانیزم عرضه و تقاضا است. این شفافیت در اعالم میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش کمک می کند که بتوان وضعیت را به صورت دقیق تر رصد و برای بهبود شرایط بازار برنامه ریزی و اقدام کرد.
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دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان خبر داد؛

 رشد ۶۰ درصدی صادرات آبزیان 
در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱

علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان گفت: »از سال ۷6 که این 
اتحادیه با عنوان اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران در اتاق بازرگانی ایران ثبت شد، 
در جهت کمک به صادرات آبزیان کوشیده است تا به رسالت اخالقی و حرفه ای خود 

به عنوان یک تشکل ملی عمل کند.«
وی در اشاره مختصر به موقعیت زمانی شکل گیری این اتحادیه اظهار کرد: »از آنجا 
که اعضای این اتحادیه به تدریج در کنار صادرات در زمینه واردات و تولید صنعتی نیز 
فعالیت داشتند، پس از بحث و بررسی فراوان سرانجام در سال ۱۳۹6 با تصویب مجمع 

عمومی به اتحادیه تولید و تجارت آبزیان تغییر نام داده شد.«
خدایــی عمده فعالیت اعضای این اتحادیــه را تولیدات صنعتی آبزیان، واحدهای 
فرآوری و بســته بندی آبزیان، صنایع کنســرو، ادوات صیــادی، تولید تجهیزات و 
مکانیزاسیون مانند دســتگاه های هواده و اخیرا پرورش ماهی در قفس برشمرد و در 
زمینه مورد آخر نیز گفت: »پرورش دهندگان ماهی در قفس مشکالت بسیاری دارند 
که در موقعیت دیگری جای واکاوی و رسیدگی خبری جداگانه ای دارد؛ اما با پیوستن 
این دسته از فعاالن به اتحادیه تولید و تجارت آبزیان که در قالب کمیته پرورش ماهی 
در قفس به مشــکالت اعضاء رسیدگی خواهند کرد، امید است تا متولیان امر مسائل 

این عزیزان را مورد رسیدگی قرار دهند.«
*لزوم استفاده از ظرفیت پرورش ماهیان آب های شور و لب شور

وی در خصوص عمده ترین مشــکالت مشــترک اعضای اتحادیه تولید و تجارت 
آبزیان که در فرایند توسعه و رونق کسب و کار دست و پاگیر بوده اند افزود: »با وجود 
ظرفیت های کنونی آب های پشت سدهای کشور و رودخانه ها و کم آبی در حوزه آب 
شیرین، باید تولید آبزیان کشور به سمت ماهیان آب شور و لب  شور حرکت کند؛ کما 
اینکه در حوزه پرورش میگو، ســاالنه سطح زیرکشت و صادرات آن در حال افزایش 
هست.« خدایی مصرف سرانه پایین آبزیان در داخل کشور را که برخالف سایر نقاط 
جهان با ۲۰ کیلوگرم در ســال حدود ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم است دارای فاصله عنوان و 
خاطرنشان کرد: »اگرچه نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که در سال ۵۷ خورشیدی 
مصرف ســرانه آبزیان در ایران فقط یک کیلوگرم در سال بود که در همان هنگام در 
جهان ۱۰ کیلوگرم بوده است و به لحاظ مقایسه نسبت یک به ده آن سال به یک دوم 
ارتقاء یافته است که گویای رشد خیلی خوب بوده است. در عین حال نباید رویکرد ما 
صرفا صادراتی باشــد، اما با وجود بازار صادراتی خوب، مردم هم باید به محصوالت ما 
اقبال نشان دهند و از این گوشت سالم که به کمّیت و کیفیت زندگی آنها غنا و ارزش 

می بخشد، بیشتر استفاده کنند.«
*صادرات آبزیان ایران به ۵7 کشور جهان

دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با اعالم اینکه در ســال جاری به ۵۷ کشور 
صادرات داشــته ایم گفت: »البته برای افزایش رونق مصــرف داخل نیز باید رویکرد 
افزایش فرهنگ سازی و مصرف را داشت؛ کما اینکه این امر نیز منافاتی با رونق صادرات 
ندارد و در این صورت ظرفیت صادراتی نیز افزایش خواهد داشت.« خدایی یکی دیگر 
از موانع و مشــکالت را ممانعت غیرکارشناسی و بدون توجیه از پرورش ماهی تیالپیا 
عنوان کرد که خاص آب های شــور و لب شــور است و امکان توســعه دارد و باید از 

فضاسازی مباحث سیاسی و ادعاهای واهی علیه پرورش ماهی تیالپیا پرهیز کرد.
*رشد ۱۵ درصدی وزنی و 60 درصدی ارزشی صادرات آبزیان

خدایی در خصوص مقایسه صادرات هفت ماهه سال ۱4۰۱ با ۱4۰۰ به استناد آمار 
گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت: »مجموع آبزیان ایران اعم از آبزیان دریایی،میگو، 
قزل آال، ماهیان گرمابی، خاویار، کنسرو ماهی تون، ماهیان زینتی و خوراک و مکمل 
در همیــن بازه زمانی از حــدود ۷6 هزار تن به ارزش ۱۰۹ میلیون دالر به حدود ۸۸ 
هزار تن به ارزش بیش از ۱۷۲ میلیون دالر ارتقاء یافته اســت که رشد ۱۵ درصدی 
وزنی و 6۰ درصدی ارزشــی را نشــان می دهد.« وی با استقبال از برخی راهکارهای 
اتخاذ شده از ســوی دولت جدید، به رونق صادرات آبزیان به عنوان یکی از توفیقات 
قابل مالحظه اشــاره کرد و گفت: »افزایش کشورهای مشــتری آبزیان ایران نتیجه 
همکاری و مساعدت چندجانبه اعضای اتحادیه، سازمان های شیالت و دامپزشکی به 

عنوان ارگان های زیرمجموعه جهادکشاورزی بوده است.«
دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با اشاره به اهمیت حمایت از صادرکنندگان 
به عنوان سربازان جبهه جنگ اقتصادی، خواستار تسهیل گری فعالیت بدون دردسر 
صادرکنندگان از مسیرهایی شد که دشمنان جمهوری اسالمی ایران متوجه کانال های 

انتقال ارز ناشی از مشکالت ناشی از تحریم ها نشوند.
*اشتغال 260 هزار نفر در صنعت شیالت به صورت مستقیم

خدایی در رابطه با تعداد اشــتغال آفرینی صورت گرفته در حوزه آبزیان نیز گفت: 
»کل مجموعه شیالت اعم از صید، فرآوری و ... حدود ۲6۰ هزار نفر را مستقیم شاغل 
کرده اســت که در این میان ۵۰ درصد نیروهای واحدهای فراوری  و صنایع کنسرو و 
بخش های آموزشی و تحقیق و توسعه، بانوان هستند.« دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت 
آبزیان با بیان اشــتغال متخصصان، کارشناســان، دامپزشکان و فعاالن حوزه محیط 
زیستی در بخش آبزیان به اهمیت تغییر رویکرد متولیان امر در صور مجوز راه اندازی 
واحدهای شــیالتی اشــاره کرد و گفت: »از آنجا که اقتصاد ما خرد است و واحدهای 
آبزیان کشورمان کوچک هستند این مساله به لحاظ قیمت تمام شده به تولیدکننده 
و صادرکننده لطمه می زند. کما اینکه وقتی کشور ما در تولید قزل آال اول است، اما در 

بهترین مقدار 4 هزار تن از ۱۵۰ هزار تن تولید صادرات رخ داده است.«
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معاون اسبق وزارت اقتصاد:

موتور رشد نقدینگی خاموش نشده است
معاون اســبق وزارت اقتصــاد اظهار 
داشــت: در واقع َدررفتن فنر ارزی دیر یا 
زود اتفاق می افتاد و امکان کنترل بیشتر 
از این هم وجــود ندارد و قیمت ارز خود 
را بــا قیمت های جدیــد تعدیل می کند. 
امــا درباره اینکه ایــن افزایش قیمت ارز 
اثر تورمی دارد یا خیر؟ باید توجه داشته 
باشــیم که تقریبا هزینه تمام شده کلیه 
کاال و خدمات به صورت مســتقیم و غیر 

مستقیم به نرخ ارز بستگی دارد.
محمدعلــی دهقان  دهنــوی، معاون 
اسبق وزارت اقتصاد، درباره تبعات افزایش 
نرخ ارز در سیاست های مهار تورم و رشد 
تورم ناشــی از افزایش نــرخ دالر اظهار 
داشــت: دربــاره اثرات افزایــش نرخ ارز 
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشته 
باشیم این است که ریشه ایجاد تورم رشد 
بی رویــه نقدینگی بوده و رشــد بی رویه 
نقدینگــی خــود را در افزایش قیمت ها 
نشــان می دهد. در کنار آن باید توجهی 
به شرایط کشــورمان هم داشته باشیم، 
از آنجایی که دولت بــه صورت تاریخی، 
بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار است، 
می توانــد نرخ ارز را کــه به نوعی یکی از 
قیمت های اقتصاد است، کنترل و سرکوب 
کند. لیکن طی ســال های اخیر این رویه 

تاریخی مخدوش شده است.
وی گفت: وقتی گفته می شــود رشد 
نقدینگی باعث افزایش قیمت ها می   شود 
در واقــع  کاهــش ارزش پــول ملی هم 
یکــی از نرخ های اســت که این رشــد 
بی رویــه نقدینگی آن را متاثر می ســازد 
ولی تا زمانی که دولت – به معنای بانک 
مرکزی- بتواند از طریق مدیریت انتظارات 
و عرضــه ارز کافی به بازار از افزایش نرخ 
ارز جلوگیری کند، این تاثیرگذاری به طور 

کامل رخ نمی دهد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد: 
در چنین شــرایطی می توان با استفاده از 
کنترل نرخ ارز، بخشــی از اثر تورم زایی 
رشــد نقدینگی را خنثی کرد یعنی اگر  
مثال نقدینگی رشد 4۰ درصدی را داشت، 
میزان افزایش نرخ تورم ۲۰ درصد باشد. 
البته اینکه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم 
افزایش یک به یک نداشته باشند، دالیل 
متعددی دارد که یکی از دالیل می تواند 
جذب بخشی از نقدینگی در بازار دارایی ها 
باشد اما در کشــورمان یکی از مهم ترین 

دالیل، موضوع کنترل قیمت ارز است.
وی تاکیــد کرد: کنتــرل قیمت ارز 
متغیری نیست که بانک مرکزی همیشه 
امکان اجرای آن را داشــته باشد چراکه 

به دالیلی از جمله اعمال تحریم ها، توان 
ارزآوری کشــور محدود شده و دسترسی 
به همان مقدار ارزی که تحصیل شــده، 
نیز ســخت اســت از این رو قدرت ارزی 
بانک مرکزی مانند گذشته نیست. عالوه 
بر این، ممکن اســت براســاس تحوالت 
سیاسی و اقتصادی انتظارات مردم نسبت 
به نرخ های آینــده ارز تغییر کند. در این 
صورت از یــک جایی به بعد، امکان مهار 
رشد نرخ ها وجود نخواهد داشت و دیدیم 
که در یک ماه گذشته قیمت ارز رشد ۱۵ 
تا ۲۰ درصدی را تجربه کرد و این میزان 
افزایش نسبت به ابتدای سال به بیش از 

۳۰ درصد هم می رسد.
دهقان دهنوی گفت: در واقع َدررفتن 

فنر ارزی دیــر یا زود اتفــاق می افتاد و 
امکان کنترل بیشــتر از ایــن هم وجود 
ندارد و قیمت ارز خــود را با قیمت های 
جدید تعدیل می کند. اما درباره اینکه این 
افزایش قیمت ارز اثر تورمی دارد یا خیر؟ 
باید توجه داشته باشیم که تقریبا هزینه 
تمام شده کلیه کاال و خدمات به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم به نرخ ارز بستگی 
دارد. این استاد  دانشگاه افزود: برای مثال 
کاالهــای وارداتی مصرفی به صورت صد 
در صد به نرخ ارز وابستگی دارند. از سوی 
دیگــر کاالهایی کــه در داخل هم تولید 
می شــوند بســته به اینکه چقدر از مواد 
اولیه آنها از طریق واردات تامین می شود 
به نرخ ارز وابستگی دارند اما مابقی کاالها 

و خدمات به دلیــل اثر افزایش هزینه ای 
که نرخ ارز بــر روی قیمت های عمومی 
و هزینــه زندگی و دســتمزدها دارد، به 
صورت غیر مســتفیم از نوسانات نرخ ارز 
متاثر می شــوند. بنابراین با در رفتن فنر 
ارزی، تورم باز هــم افزایش پیدا می کند 
و بخشــی از فاصله یک به یک با رشــد 

نقدینگی جبران می شود.
وی دربــاره اثر بازگشــت نرخ دالر بر 
اقتصــاد اینکه آیا اثــر تورمی آن خنثی 
خواهد شــد، اظهار داشت: در طول زمان 
ممکن است با نوســانات نرخ ارز مواجه 
باشــیم و اگر اقتصــاد قوی تر و پول ملی 
تقویت شود که البته در سال های گذشته 
این اتفاق به ندرت افتاده یا اینکه انتظارات 
به طــور خوش بینانه ای تغییر پیدا کند و 
از سوی دیگر انتظارات نسبت به نرخ ارز 
فروکش کند و یا اینکه دسترســی بانک 
مرکزی به ارز تســهیل شــود که بتواند 
ارز بیشــتری را تزریق کند، مجموع این 
عوامل می توانند منجر به تقویت پول ملی 

کشورمان و کاهش نرخ ارز شوند.
رییس سابق سازمان بورس گفت: در 
این شــرایط کاهش قیمت ارز همانطور 
که گفته شد می تواند به طور مستقیم و 
غیر مستقیم بر روی هزینه های تمام شده 

کلیــه کاال و خدمات اثر بگذارد و به طور 
قطع این بازگشت بر قیمت ها تاثیر گذار 
خواهــد بود اما باید توجه داشــت که در 
اقتصاد و به طور معمول قیمت ها به سمت 
پایین چسبندگی دارند به این معنا که به 
راحتی به همان اندازه و همان سرعتی که 
افزایش پیدا کرده کاهش پیدا نمی کنند 
اما رشــد نرخ متوقف می شــود.  دهقان 
دهنوی تاکید کــرد: از آنجایی که موتور 
رشــد نقدینگی خاموش نشــده، ممکن 
است رشدهای بعدی نقدینگی اثر کمتری 
بر روی افزایش قیمت ها داشــته باشد و 
تا مدتی می توان با قیمت هایی که کمی 
کاهشی شده اند یا نســبتا ثابت شده اند 
مواجه باشــیم تا اینکه تحــوالت بعدی 
نتیجه را معلوم کنــد. وی درباره ادعای 
مهــار تورم درحالی کــه از ابتدای دولت 
نرخ دالر از ۲6 تومان به ۳۵ تومان رسید، 
گفت : گمان نمی کنم دولت چنین ادعایی 
داشته باشد چراکه مردم تورم در زندگی 
خودشــان لمس می کنند و گزارش هایی  
رســمی که از مرکز آمار و بانک مرکزی 
درباره تورم می دهند به ویژه درباره برخی 
از اقالم که مصرف روزانه مردم هســتند 
نشان دهنده تورم است و تورم خود را در 

این اقالم نشان می دهد. 

طبق ابالغیه گمرک؛

واردات لیفتراک دست دوم آزاد شد
طبق ابالغیه گمرک ایران، واردات لیفتراک مســتعمل با ظرفیت ۱۰ تن و باالتر 
و با قدمت سال حداکثر ۱۰ سال آزاد شد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک 
ایران موضوع آزادســازی واردات لیفتراک مســتعمل با ظرفیت ۱۰ تن و باالتر و با 
قدمت سال حداکثر ۱۰ ســال را ابالغ کرد. در این نامه آمده است: پیرو بخش نامه 
اجرایی شــماره ۲۸۷۱۳/۹۳/۲6۹۳۳/۱۱۳/۷۳/6۵ مــورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ این مرکز، 
به پیوست تصویر نامه شــماره ۱۹6۰۳۵/6۰ مورخ ۱۵/۰۸/۱4۰۱ اداره کل مقررات 
صــادرات و واردات وزارت صنعــت، معدن و تجارت موضــوع تصمیمات متخذه در 
جلســات مورخ ۱۰/۰۸/۱4۰۱ کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات و واردات مبنی بر اعمال شــرط قدمت ساخت حداکثر ده سال برای واردات 
فقط لیفتراک مســتعمل تحت ردیف تعرفــه ۸4۲۷۲۰۱۲ با ظرفیت ده تن و باالتر 
ارســال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه ثبت سفارش فقط با 
ارز متقاضی و منطبق با مشخصات کاالهای وارداتی و اعمال سایر مقررات مربوطه و 
ارائه مجوزهای قانونی صرفاً از لحاظ مستعمل بودن و حداکثر سال سخت قابل ورود 
اقدام الزم معمول دارند. بدیهی اســت کماکان واردات و ترخیص کاالهای مستعمل 
از طریق بازارچه ها امکان پذیر نیســت لذا ورود لیفتراک های مستعمل تحت تعرفه 

۸4۲۷۲۰۱۲ با قدمت بیش از ده سال مجاز نیست. 

کولر آبی؛ صدرنشین صادرات لوازم خانگی
دبیــر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک با بیان اینکه 
صادرات لوازم خانگی کوچک مبلغ چشمگیری نیست، گفت که به طور سنتی کولر 
آبی بیشــترین صادرات را داشــته و در حال حاضر نیز بیشتر صادرات لوازم خانگی 
مربوط به یخچال و کولر آبی است.ابوالقاسم شانه ساز اظهار کرد: رقم مشخصی هم 
از میزان صادرات وجود ندارد، چرا که لوازم خانگی کوچک بیشتر به شکل مسافری 
صادر می شود. برای مثال صادرات ساالنه اتو حدود ۲۰ هزار دالر است که بیشتر هم 
به کشورهای همسایه صادر می شــود.به گفته وی پیش بینی می شود کل صادرات 

لوازم خانگی در سال ۱4۰۱ حدود ۳۵۰ میلیون دالر باشد.

معاون طرح و برنامه خانه صمت جوانان ایران خبر داد: نخســتین بانک ژن 
پیاز زعفران ایران در اســتان خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه افتتاح 

شد.
در این بانک ژن، پیاز زعفران از ۵6 اقلیم مختلف ایران گرد آوری شــده تا 
پژوهشگران کشور تحقیقات خود را برای اصالح ژنتیکی و ثبت یک گونه خاص 

با نشان زعفران ایرانی در سازمان خوار و بار جهانی انجام دهند.
سید احسان مصطفوی، مدیر عامل کارخانه نوآفرینی زنجیره ارزش زعفران 
و انبار ســپرده کاالیی بورس زعفران تربت حیدریه به عنوان مجری این طرح 
در این مراســم گفت: بانک ژن با همکاری دانشــگاه تهران، پژوهشکده تربت 
حیدریه، دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر پژوهشکده های فعال کشور در حوزه 
زعفران، طی مسیر خواهد کرد. ایران مهمترین خواستگاه زعفران جهان است 
و با ایجاد این بانک گام مهمی در ثبت و صیانت طالی ســرخ ایران براشــته 

خواهد شد.
مدیر باشــگاه خالقیت، آموزش، حمایت و بهره برداری زعفران، کمیسیون 
ملی یونسکو ایران در ادامه افزود: در بانک ژن پیاز زعفران با اختصاص فضایی 
بالــغ بر ۳ هکتار، ضمن جمع آوری، نمونه بــرداری و آزمایش پیاز زعفران از 
مناطق زعفران خیز اســتان های خراســان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان 
شــمالی، اصفهان، کرمان، کرمانشــاه و دیگر شــهرهای فعال حوزه زعفران، 
اطالعــات جغرافیایی زمین، فاصله پیاز مزروعه در بانــک ژن از مزرعه مادر، 
اطالعات اندازه پیاز، اطالعات نحوه مدیریت کشــت و نگهداری زمین و سایر 
موارد دخیل در تغییرات ژنتیکی پیاز ثبت می گردد و به منظور آنالیز آزمایش 

آب و خاک زمین، از خاک مزرعه نمونه برداری انجام می شود.
معــاون طرح و برنامه خانه صمت جوانــان ایران ادامه داد: تاکنون در هیچ 
کشــوری چنین بانکی ایجاد نشده اســت، هدف از ایجاد این بانک تحقیقاتی 

رســیدن به یک گونه خاص زعفران اســت تا با نام برند »زعفران ایرانی« در 
سازمان خواروبار جهانی به ثبت برسد. در این بانک ژن، پیاز زعفران از ۵6 اقلیم 
مختلف ایران جمع آوری شــده و بزودی پیاز زعفران از ۱۰ کشور تولیدکننده 

زعفران نیز، به این پژوهشگاه منتقل خواهد شد.
این بانک با صرف ۲ میلیارد تومان اعتبار در زمینی به مساحت سه هکتار 
دایر شــده اســت و بزودی در ۲ هکتار دیگر فعالیت های پژوهشی گسترش 

خواهد یافت.
مدیر عامل شــرکت طالی سرخ ایرانیان افزود: امید است با بهره برداری از 
نخستین بانک ژن پیاز زعفران بتوانیم با فراخوانی فعاالن عرصه علم و پژوهشی 
زعفران، ضمن ایجاد بستری نوین جهت ثبت و معرفی ژنوم زعفران ایرانی در 
عرصه جهانی، به بررســی روش ها و پیامدهای ناشی بر تغییر ژنتیک پیاز در 
اراضی تحت کشت زعفران، روش های بیوتکنولوژی در بهبود ژنتیکی زعفران 
به عنوان محصولی خاص و انحصاری پرداخته و با صیانت و حفاظت از محصول 

استراتژیک ملی زعفران، حافظانی شایسته از طالی سرخ ایران باشیم.

عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران 
می گوید در بازار عراق تغییر مهمی برای کاالهای 
ایرانــی رخ نداده اما برخی محصــوالت که با ارز 
4۲۰۰ تومانــی تولیــد و صادر می شــدند، کار 

دشوارتری دارند.
علی شــریعتی اظهار کرد: کاالهای ایرانی در 
بازار عراق، در ســطوح مختلف و به شکلی متنوع 

صادر می شــوند و ما هم در ســطح دولتی و هم 
در ســطح بخش خصوصی به این کشور صادرات 
داریم. آنچه که معموال بر عملکرد صادراتی ما به 
عــراق تاثیر کوتاه مدت می گــذارد نیز مربوط به 
عملکرد صادراتی دولت می شود. چه در صادرات 
میعانات و چه در صادرات برق، دولت ما به عراق 
صادراتــی دارد که در ماه های مختلف با توجه به 
شرایطی که به وجود می آید، امکان ایجاد تغییر در 
آمارهای صادراتی را دارد اما جز آن، در بازار عراق 
هیچ اتفاق جدید و مهمی برای کاالهای ایرانی رخ 

نداده و روال کار به طور معمول ادامه دارد.
بــه گفتــه وی، آنچه که مربوط بــه صادرات 
کاالهای مصرفی به عراق می شود، در نهایت مسیر 
خود را طی خواهد کرد. شــاید در برخی ماه های 
ســال مانند فرا رســیدن محرم یا ایــام اربعین، 
محدودیت هایی به وجود بیاید اما در نهایت و پس 
از آن، صــادرات ما روال عادی خود را طی خواهد 
کرد. آنچه که در آمار سال جاری مطرح شده نیز 
هر چند افتی را نشان می دهد اما در صورت طی 
شدن روال عادی می توان انتظار داشت که تا پایان 

سال این اعداد جبران شود.
عضــو اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به روند رو 
به رشــد اقتصاد عراق در ماه های گذشته، تصریح 
کرد: براوردها نشــان می دهد که پول ملی عراق 
توانســته خود را تقویت کند و ارزش این پول در 
ماه گذشته بیشتر شده و پیش بینی می شود در ماه 
جاری نیز این روند ادامه پیدا کند. از سوی دیگر 
رشد اقتصادی عراق نیز ادامه پیدا کرده و همین 
موضوع بازار این کشور را گسترش داده است. برای 
مثال بحث بلک فرایدی در عراق به شــدت مورد 
توجه قرار گرفته و به نظر می رسد بازار خوبی در 

این حوزه به وجود آمده است.
شــریعتی به تغییراتی که در شرایط صادرات 
برخــی کاالهای ایرانی به عراق به وجود آمده نیز 
اشاره کرد و گفت: برای مثال ما به عراق صادرات 
چیپس داشتیم که این محصول ضریب جذب 4۰ 
درصدی روغن دارد بــا ارز 4۲۰۰ تومانی تامین 
می شــد و از ســوی دیگر بذر و کود حمایت های 
کشاورزی در تامین سیب زمینی می گرفت. شبیه 
به مورد صادرات شیرینی و شکالت به پاکستان که 
با حمایت های ارز دولتی انجام می شد، محصوالتی 
مانند چیپس نیز حاال اگر قصد صادرات داشــته 
باشــند، باید با ارز نیمایــی تولید کنند که قطعا 
شرایط شــان را تغییر می دهد. از این رو شاید ما 
همچنان در این حوزه ها مزیت صادراتی داشــته 

باشیم اما کار دیگر مانند سابق نیست.

افتتاح نخستین بانک ژن پیاز زعفران در ایران

وزیــر اقتصاد گفــت: در هفته هــای آینده ســهام وثیقه 
خودروسازها با ســهام های دیگر از ســوی دولت که در نوبت 

واگذاری های فوری وجود ندارد، جایگزین خواهد شد.
 ســید احسان خاندوزی  درباره جمع بندی سه جلسه ای که 
با فعاالن دانشــگاه و صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران 
خودرو و سایپا برگزار شــد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و وزارت 
صمت پیش از این که بخواهند الگوی واگذاری دو خودروســاز 
بزرگ کشــور را نهایی کنند توافق کردند تا در ســه نشســت 
نخبگانی که در دانشگاه شریف، دانشگاه شهید عالمه و امیرکبیر 
برگزار شد نظر صاحب نظران اندیشکده ها و مدیران بخش های 
مختلف صنعت را ابتدا اخذ و با کســب نظر و پیشــنهاد های 

جایگزین مدل را نهایی کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلسات همگرایی خوبی داشت و 
تقریباً در مورد اغلب مسیرها به یک اجماع کارشناسی رسیدیم، 
افزود: نکته مهم این اســت کــه همه بر لزوم تغییر مدیریت به 
ســمت کارایی بخش خصوصــی اتفاق نظــر دارند همچنین 
بر مســئله لزوم تغییر نظام قیمت گــذاری های غلطی که در 
بخش خودرو وجود داشته و حرکت کردن به سمت شفافیت و 
رقابت و حذف داللی ها و واسطه ها اجماع نظر دارند. وی ادامه 
داد: همچنین بر مسئله اصالح نقشه تنظیم گری وزارت صمت 
به عنوان سیاســتگذار صنعتی کشــور و چشم انداز بلند مدت 
سیاست صنعتی اجماع نظر داشتند که به چه ترتیب قرار است 

با خودروسازی و فعاالن زیرمجموعه بخش خودرو عمل شود.
خاندوزی گفت: حل مســئله سهام تودلی که گره در حوزه 
مدیریتــی و مالکیتی صنعت خودرو ایجاد کرده باید در اولویت 
قرار بگیرد نیز مورد اجماع نظر بود بر اســاس چارچوبی که در 
این سه نشســت مورد بررسی قرار گرفت امیدوارم ظرف هفته 
های آینده وزارت صمت مدل نهایی پیشنهادی خود را قطعی 

بکنــد و ورود به واگذاری ســهام دولت خودروســازی ها، یک 
ورود دوراندیشــانه تخصصی و بلندمدت با دل نگرانی نسبت به 
سرنوشت این بنگاه ها و صنعت در آینده باشد تا برخی از تجدید 
نظر ها و بازگشت ها مسیر معکوسی که در برخی واگذاری ها در 
سال های گذشته رخ داد در این مورد و در دولت سیزدهم شاهد 
نباشیم. وزیر اقتصاد درباره سهام وثیقه خودروسازان هم گفت: 
با توجه به دستوری که به رئیس سازمان خصوصی سازی دادم 
طی  هفته های آینده ســهام وثیقه خودروسازها با سهام های 
دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد 

جایگزین خواهد شد و مانعی از این پس برخورد نخواهد کرد.
وی درباره محل هزینه وجه دریافتی ســهام هلدینگ خلیج 
فارس اظهار کرد: در قانون بودجه ۱4۰۱، تقریبا مبلغ ۷۰ هزار 
میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت دیده شده است که 
مهمترین و ارز ترین بخش آن مربــوط به واگذاری ۱۲ درصد 
از ســهام بلوک هلدینگ خلیج فارس بود که معامله در حالت 
رقابتی با یک خریدار دارای اهلیت انجام شد و حصه نقدی آن 
حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین شده و بخش زیادی از آن 
به شــرکت ســپرده گذاری مرکزی واریز شده و با نهایی شدن 
این مقدار در هفته آینده معامله نهایی خواهد شد و بزرگترین 
واگذاری خصوصی ســازی کشور این بار با اهلیت سنجی انجام 
شــده که با رقابت ۳۲ درصد باالتر از قیمت پایه صورت گرفت 

را به شکل موفقیت آمیزی در هفته آینده قطعی خواهیم کرد.

جبار کوچکی نژاد ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اشاره به اهمیت بسیار باالی بنادر شمالی برای اقتصاد 
ایران در مقطع زمانی کنونی، گفت: اتصال بنادر شمالی به ریل، 

الزمه توسعه ترانزیت در کشور است.
بــه گزارش پایگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، جبار 
کوچکی نژاد  با اشاره به ظرفیت های بسیار باالی بنادر جنوبی و 
شــمالی کشور، اظهار داشت: در بنادر جنوبی کشور از ظرفیت 
بسیار خوبی برخوردار هستیم و خوشبختانه توانسته ایم بخش 
قابل توجهی از این ظرفیت ها را فعال کنیم، همچنین در بنادر 
شمالی کشور ظرفیت باالیی داریم اما متاسفانه نتوانسته ایم به 
خوبی از تمامی این ظرفیت ها در شمال کشور بهره مند شویم.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: فعالیت بنادر شــمالی و جنوبی کشور با همه ظرفیت های 
موجود موجب اشتغال آفرینی و رونق اقتصادی کشور می شود و 
بــه همین دلیل باید همه تالش خود را به کار گیریم و بتوانیم 
شــاهد پویایی بنادر کشــور، رونق تولیــد و صنعت، وضعیت 
مطلوب صادراتی و وارداتی کشــور، ترانزیت باال و غیره باشیم.

کوچکی نژاد با بیان اینکه اتصال بنادر شــمالی کشور به ریل و 
شــبکه ریل سراسری یکی از مهم ترین الزامات توسعه ترانزیت 
کشور از طریق حمل ونقل دریایی است، عنوان کرد: بسیاری از 
صاحبان کاال عالقمند هســتند کاالی خود را نه از مسیر جاده 
بلکه از طریق ریل و پس از تخلیه و بارگیری در بنادر به مقصد 

منتقل کنند.
* عملکرد بندر امیرآباد در صادرات مطلوب است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر 
اینکه بهره مندی از کریدور شمال جنوب و توسعه ترانزیت کشور 
از این مسیر نیازمند اتصال بنادر و به ویژه بنادر شمالی به ریل و 

شبکه ریل سراسری است، گفت: بنادر انزلی، کاسپین، امیرآباد، 
نوشــهر و آستارا بنادر مهم شمالی کشــور هستند و باید همه 
آن ها به ریل متصل شــوند، همان طور که امیرآباد از این مزیت 
برخوردار اســت و به خوبی توانسته در حوزه صادرات عملکرد 

مطلوبی داشته باشد.
* ضرورت اتصــال 3۵ کیلومتر اتصال ریلی از 

رشت به بندر کاسپین
نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در مقطع زمانی 
کنونی بنادر حاشــیه دریای خزر از اهمیت بســیار باالیی برای 
کشور برخوردار هســتند، اضافه کرد: اگر بتوانیم ۳۵ کیلومتر 
اتصال ریلی از رشــت به بندر کاســپین را برقرار کنیم و شاهد 
اتصال کامل شبکه ریلی بنادر شمالی کشور باشیم به طور حتم 
توســعه ترانزیت و حمل ونقل کانتینری کشــور محقق خواهد 
شد.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ترانزیت کاال نقش ویژه ای در رونق اقتصاد 
شمال کشور خواهد داشت، گفت: اگر قرار است ترانزیت کاال از 
جنوب به شمال و بالعکس را داشته و بتوانیم شاهد حمل ونقل 
دریایی و ترانزیت کاال از کشــورهای جنوب آســیا به روسیه و 
اروپا باشیم و بالعکس، باید به توسعه بنادر شمالی کشور بیش 

از پیش توجه کنیم.

وزیر اقتصاد: 

سهام وثیقه خودروسازها در هفته های آینده جایگزین می شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

 بهره مندی از کریدور شمال-جنوب 
نیازمند اتصال بنادر شمالی به شبکه ریلی است

معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد؛ دپوی ۵۰۰ هزار تن برنج در انبارهای مازندران
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن برنج در انبارهای مازندران باقی مانده و دولت باید برای خرید یا عرضه آن در بازار برنامه ریزی کند. محسن رضایی در پایان سفر دو روزه به مازندران با 
اشاره به پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به مازندران اظهار داشت: اعتبارات خوبی به استان تخصیص داده شده و کارهای خوبی در حوزه زیرساختی و زیربنایی صورت گرفته است. وی تعهد ارزی را از جمله مشکالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مازندران بیان کرد و گفت: حل این مشکل می تواند درآمدهای ارزی کشور را باال برد و درآمد مردم را رشد دهد. رضایی کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان را از دیگر مسائل بیان کرد و 
با اشاره به بازدید از بندر امیرآباد آن را جز بنادر کم نیرو یاد کرد و خواستار افزایش ظرفیت آن به ۱۰ میلیون تن شد و گفت: طرح توسعه ظرفیت بندر باید تهیه شود. معاون اقتصادی رئیس جمهور مازندران ظرفیت پایانه 
روماک را ۳۰۰ هزار تن بیان کرد و گفت: چشم اندازی از کشاورزی آینده را در این پایانه می توان دید. وی انجام سرمایه گذاری برای تکمیل پایانه صادراتی خاویاری را الزم برشمرد و نیاز این طرح را ۵۰۰ میلیارد تومان 
ذکر کرد و گفت: این طرح ها می تواند سبب جهش اقتصادی در مازندران شود. رضایی با تاکید بر توسعه زنجیره های ارزش و صنایع شیالت و مرکبات گفت: در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن برنج در انبارهای مازندران باقی مانده 
است و مقرر شد راهکاری برای خرید برنج از مردم صورت گیرد. 

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از شکســته 
شدن رکورد تولید ماهانه خودرو در کشور در آبان سال جاری پس از گذشت 

پنج سال خبر داد.
عبداله توکلی الهیجانی افزود: خودروسازان کشور در هشت ماهه ابتدایی 
امســال توانســتند پس از موفقیت های پی در پی، نزدیک به به ۷۵۰ هزار 
خودرو تولید کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵ درصدی 

نشان می دهد.
وی گفت: این درحالی اســت که از خرداد ســال جاری، روند تولید عبور 
مســتقیم و توقف تولید خودروهای ناقص پس از گذشت بیش از چهار سال 

متوالی شکل گرفت.
*تثبیت جریان تولید در صنعت خودروی کشور

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
دیگر می توانیم بگوییم که تثبیت جریان تولید در صنعت خودروی کشــور 
شکل گرفته اســت، ابراز امیدواری کرد: پس از ترمیم جریان تولید، توسعه 
پلتفرم هــای جدید و تولید محصوالت کیفــی و رقابتی در صنعت خودروی 
کشور شتاب بیشتری به خود بگیرد، همان گونه که در گام دوم برنامه تحولی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت این مهم مد نظر قرار گرفته است.
توکلی الهیجانی اضافه کرد: نکته درخشــان کار خودروســازان و زنجیره 
تأمین توانمند داخلی این اســت که فقط در آبان امســال بیش از ۱۲۲ هزار 
خودرو در کشور تولید شده که رکورد تولید در همه ماه های پنج سال گذشته 
از ســال ۱۳۹۷ تاکنون را شکسته است و نشــان از عبور از بحران تولید در 

صنعت خودروی کشور دارد.
وی خاطرنشــان کرد: نکته مهم دیگر، میزان تحویل خودروها توســط دو 
خودروســاز اصلی کشور اســت که با توجه به کاهش چشمگیر خودروهای 
ناقص داخل پارکینگ نســبت به سال گذشــته، در عمل بیش از ۳۰ درصد 

افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت:

رکورد تولید ماهانه خودرو در کشور 
پس از ۵ سال شکسته شد

عضو اتاق بازرگانی ایران:

 تغییر مهمی در بازار عراق 
برای کاالهای ایرانی رخ نداده 
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دبیر اجرایــی اتحادیه صادرکنندگان 
خشکبار با اشــاره به تعرفه نیم درصدی 
و غیررقابتی شدن محصوالت باغی گفت: 
امسال خشکبار از ۳ میلیارد دالر صادرات 
سال گذشته به کمتر از یک میلیارد دالر 

رسیده است.
تغییــرات اقلیمــی یکی از مســائل 
مهم و مطــرح جهانی در چند دهه اخیر 
بوده که یکی از معضالت عمده زیســت 
محیطی را به وجود آورده اســت. در این 
راستا ایران یکی از کشورهای بحرانی در 
حوزه کمبود آب به شــمار می رود. سال 
هاســت هشــدار بی آبی با خشک شدن 
دریاچه هــا، رودخانه ها و تاالب ها، کاهش 
ســطح آب های زیرزمینی، فرونشســت 
زمیــن، تخریب کیفیت آب، فرســایش 
خاک، بیابان زایــی و طوفان گرد و غبار 
به صدا درآمده اســت. این یعنی بحران 
آب بزرگترین تهدید کشور بوده و بخش 
کشاورزی یکی از نخســتین حوزه هایی 
است که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار 
خواهد گرفت. در این باره کشاورزان قادر 
نیستند شرایط اقلیمی را کنترل کنند، اما 
انتظار است مسئوالن و مدیران به کنترل 
وضعیت بحرانی پرداخته و چاره اندیشی 

کنند.
یکی از راهکارها برای اســتفاده بهینه 
از آب و کاهــش مصرف آن افزایش بهره 
وری با اصالح الگوی کشــت اســت. اگر 
مدیران باالدستی نتوانند شرایط موجود 

را به درســتی مدیریت کننــد بازارهای 
بین المللی یک به یک از دســت رفته و 
بــه رقبا واگذار می شــود. در حال حاضر 
بخشی از بازار جهانی محصوالت ایرانی به 
کشورهایی مانند ترکیه واگذار شده و این 

روند ادامه دارد. 
زین العابدین هاشــمی، دبیر اجرایی 
اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار درباره 
بهــره وری و کاهش آب بــری در حوزه 
کشــاورزی گفت: نخســت باید به سوی 
محصوالت دارای مزیت رفت که با توجه 
به بحران فعلی خشکسالی، کمترین آب 
بری را داشته باشند. محصوالت خشکبار 
از آن جمله بــوده که هر دو ماه یکبار به 
آبیــاری نیاز دارند. وی افزود: بر اســاس 
مطالعات انجــام شــده در وزارت جهاد 
کشــاورزی محصوالتی ماننــد هندوانه، 
گوجه و… آب بر بوده و باید در این بخش 

اصالحاتی انجام شود.
*غیررقابتی شدن محصوالت

هاشــمی در ادامه سخنان خود گفت: 
با وجود مزیت های رقابتی خشــکبار در 
حوزه صادرات سهم ایران در بازار جهانی 
در حال کاهش است و کشورهایی مانند 
آمریکا و ترکیه بازارهای خود را توســعه 
داده اند. او با اشاره به تعرفه نیم درصدی 
صــادرات محصوالت کشــاورزی تصریح 
کرد: بر اســاس بند »و« تبصره ۸ قانون 
بودجه ۱4۰۱ کل کشور، تمامی کاالهای 
گــروه کشــاورزی و غذایــی موظف به 

پرداخت نیــم درصد از ارزش محصوالت 
صادراتی به دولت هستند که چالش هایی 

را به وجود آورده است.
دیــدگاه برخی از کارشناســان حوزه 
کشــاورزی و اقتصادی بر این اســت که 
دریافت نیم درصــد عوارض صادرات آب 
مجــازی نباید از همه انــواع محصوالت 
کشــاورزی و صنایع غذایی دریافت شود 
چــون مصــرف آب در تولید محصوالت 
متفاوت بــوده و در برخی بیشــتر و در 
برخی کمتر اســت. از طرفی در این بند 
قانونی چون به صورت عام صحبت شده 
و از طرفــی آئین نامــه اجرایی برای آن 
تدوین نشــده، نهادهای اجرایی آن را به 
تمام بخش صنایع غذایی از جمله حوزه 
شیالت تعمیم داده اند که اساس پرورش 
و تولید انواع ماهی، میگو و… در آب انجام 
می شود؛ اما در زمره صادرات آب مجازی 
قرار ندارند چون آب مصرفی در این حوزه 
جاری بوده و به چرخه مصرف برمی گردد. 
از نگاه فعاالن حوزه کشــاورزی ابهامات 
زیــادی در روند اجرای این بند قانونی به 
وجود آمده و اثر منفی در میزان صادرات 
انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر 
محصوالتی که جزو کم آب برها هستند 

داشته است.
*کاهش صادرات

دبیر اجرایــی اتحادیه صادرکنندگان 
خشــکبار با اشــاره به حاشــیه سود ۲ 
درصدی محصوالت عنوان کرد: در تعیین 

تعرفه محصوالت کشاورزی تخصصی نگاه 
نشــده و با وجود آب بری پایین خشکبار 
این محصــوالت هم مشــمول پرداخت 
تعرفه نیم درصدی شــده اند که این امر 
مزیت رقابتی آنها را نسبت به رقبا از بین 
برده است. به طوری که امسال خشکبار 
از ۳ میلیارد دالر صادرات ســال گذشته 
به کمتر از یک میلیارد دالر رسیده است.

هاشمی در ادامه سخنان خود با بیان 
اینکه ســازمان ها و نهادهــای گوناگون 
عملکــرد جزیــره ای دارند عنــوان کرد: 

افزایش هزینه لجســتیک و حمل و نقل، 
چالش های سیاستگذاری ارزی و… عواملی 
است که تولید و صادرات محصوالت باغی 
و خشکبار را با مشکالت عدیده ای رو به 

رو کرده است.
این کارشناس حوزه کشاورزی یادآور 
شد: محصوالت کشاورزی از کمترین یارانه 
برخوردار هســتند اما در سیاســتگذاری 
ارزی بین محصوالتــی که یارانه دریافت 
می کنند و کاالهایی کــه یارانه کمتری 

دارند تفاوتی گذاشته نمی شود.

هاشمی با بیان اینکه تمام محصوالت 
همگن نبوده و نباید یک قانون برای تمام 
محصوالت وضع شــود تاکیــد کرد: در 
تمام دنیا برای محصوالت اســتراتژیک، 
سیاســتگذاری ویــژه انجام می شــود تا 
توسعه مورد انتظار محقق شود امری که 
در اقتصاد کشور نادیده گرفته شده است. 
به عنوان مثال در حالی که اشــتغالزایی 
در بخش کشاورزی است اما پتروشیمی 
بیشــترین یارانه را دریافــت می کند که 

اشتغالزایی پایینی دارد.

پرداخت ۸۱۳ میلیارد تومان پول چایکاران
رییس سازمان چای کشور گفت: تاکنون بالغ بر ۸۱۳ میلیارد تومان معادل حدود 

۸۵ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
حبیب جهانساز با بیان این مطلب گفت: از این میزان خرید ۷6 درصد سهم دولت 
بــوده و ۲4 درصد دیگر از ســهم دولت باقی مانده که بــرای پرداخت به موقع وجه 
چایکاران، مکاتبات و اقدامات الزم را برای تخصیص پول از ســازمان برنامه و بودجه 
کشور انجام داده ایم. وی سهم پرداختی کارخانجات دولت به چایکاران را تاکنون حدود 

۹۰ درصد عنوان کرد.
جهانساز تصریح کرد: خرید برگ سبز چای از چایکاران گیالن و مازندران به دلیل 
شرایط خاص و اقلیمی با موافقت و ابالغ وزیر جهاد کشاورزی تا دهم آبان امسال ادامه 
داشت. وی ادامه داد: به رغم تغییرات اقلیمی و خشکسالی شدیدی در سال جاری تا 
دهم آبان بالغ بر ۱۱6 هزار و ۳۱6 تن برگ ســبز چای به ارزش ۹4۹ میلیارد تومان 
خریداری و بالغ بر ۲6 هزار ۱۷۱ تن چای خشــک تولید شــده است. رییس سازمان 
چای کشور با اشاره به این که تولید برگ سبز چای نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ 
درصد کاهش نشان می دهد، گفت: اگر عملیات بهزراعی و افزایش سطح احیای باغات 
چای را نداشــتیم، امســال با کاهش بیش از ۲۵ درصد تولید برگ سبز چای مواجه 
می شدیم. وی اضافه کرد: در اردیبهشت امسال، هم سرمای دیررس داشتیم و هم در 
فصل بهره برداری میزان بارندگی حدود یک سوم حد نرمال بود که خساراتی به باغات 
چای کشور وارد کرد. جهانســاز افزود: ۸۰ درصد باغات چای کشور در اراضی دیم و 
به بارندگی وابسته هستند و گیاه چای به شدت به رطوبت خاک و هوا نیازمند است.

بیشترین شکایت سرمایه گذاران از کدام بخش هاست؟
۲۷4 شــکایت از وزارتخانه ها در آبان  امسال بابت صدور مجوزهای کسب وکار به 
درگاه ملی مجوزها واصل شده  است که مجوز تأسیس واحد تولیدی صنعتی بیشترین 
شــکایت را از طرف عالقه مندان ســرمایه گذاری و تولید دریافت کرده اســت.طبق 
اعالم وزارت اقتصاد، در رتبه های بعدی پر شــکایت ترین مجوزها، پروانه اشــتغال به 
کار مهندســی با ۱۸ شکایت و مجوز آموزشــگاه علمی و زبان با ۱4 شکایت و مجوز 
احداث جایگاه ســوخت با ۱۳ شــکایت قرار دارد.در آبان ماه گذشته وزارت راه با ۱۳ 
شــکایت، وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت با ۱۰ شکایت و وزارت 
میراث فرهنگی با هفت شــکایت بیش  از سایر دستگاه ها شکایت از طرف داوطلبان 
سرمایه گذاری تولید به درگاه ملی مجوزها داشته اند.عالوه  بر این  در ماهی که گذشت، 
۲۹ شکایت بابت مشاغل خانگی به درگاه ملی مجوزها واصل شد که به دلیل قطعی 
درگاه صدور مجوزهای خانگی در نیمه اول ماه گذشته بود و بعد از از سرگیری صدور 

آنی مجوزهای مشاغل خانگی در نیمه آبان گذشته، این شکایت ها قطع شده است.

رییس ســازمان بورس گفت: در برنامه داریم ضوابط پذیرش شــرکت های 
دانش بنیان را در بازار ســرمایه سهل تر کنیم. مجید عشقی در اولین همایش 
تامین مالی غرب کشور که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه یکی از 
ماموریت های اصلی بازار سرمایه تامین مالی و کمک به تشکیل سرمایه است، 
اظهار کرد: در کشــور ما به صورت سنتی رسم بر این بوده که عمده بار تامین 
مالی بر عهده سیســتم بانکی بوده و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی طرح های 
اقتصادی با سیستم بانکی بوده که البته این نقش در سالهای اخیر مقداری به 

سمت بازار سرمایه انتقال یافته است.
وی با اعالم اینکه در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تامین مالی به سمت 
بازار سرمایه منتقل شــده، عنوان کرد: امیدواریم با طراحی نهادها و ابزارهای 
مالی مناســب این نقش را افزایش دهیم تا بازار ســرمایه نقش موثرتری در 

تشکیل سرمایه در کشور داشته باشد.
عشقی با عالم اینکه از یک ســال پیش تاکید بر ابزارسازی و نهادسازی و 

گســترش نهادهای مالی بوده، عنوان کرد: طی این مدت راه اندازی صندوق 
های سرمایه گذاری را پیگیری کردیم تا نیازهای بخش های مهم اقتصادی را 

برآورده کنند و تنوع خوبی در بحث صندوق های سرمایه گذاری داریم.
عشــقی همچنین با بیان اینکه در گذشته حضور شرکت های دانش بنیان 
در بازار ســرمایه حداقلی بود، گفت: با توجه به اینکه این شــرکتها می توانند 
نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا کنند به این نتیجه رسیدیم که باید راهکاری 
در نظر گرفت که شــرکت های دانش بنیان خصوصا شرکت هایی که کسب 
و کارشــان در حوزه دیجیتال است بتوانند نقش موثرتری در بازار سرمایه ایفا 
کنند، لذا ضوابط پذیرش این شــرکتها در سازمان مصوب و ابالغ شد و اولین 
شرکت مورد پذیرش قرار گرفت و در برنامه داریم ضوابط پذیرش این شرکتها 

را سهل تر کنیم.
رییس ســازمان بورس ادامه داد: قدم بعدی که برداشــته شد تامین مالی 
جمعی اســت که برای طرح های دانش بنیــان خصوصا طرح های کوچک و 
متوســط بسیار راهگشاست و تاکنون ۳4 طرح از این طریق تامین مالی شده 
و امیدواریم با معرفی درست این ابزار مالی طرح های بیشتری را تامین مالی 

کنیم.
وی به وجود صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم که می تواند شرکت 
های دانش بنیان را تامین مالی کند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 
۲۰ صندوق جســورانه در کشور راه اندازی شده که منابع خوبی هم دارند، اما 
یکی از معضالتی که در این زمینه وجود دارد این است که ارتباط خوبی بین 
مدیــران و گردانندگان این صندوق ها با طرح های حوزه اقتصاد دانش بنیان 
ایجاد نشده و اگر مدیران این صندوق ها با فضای سرمایه گذاری حوزه دانش 
بنیان آشنایی بیشتری پیدا کنند و این تعامل بیشتر شود، می توانند به راحتی 

شرکت های دانش بنیان را تامین مالی کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

واردات خودروهای فرانسوی 
فقط ممنوع شده

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید بر اساس آنچه که اعالم شده ممنوعیت 
فقــط برای واردات خودروهای فرانســوی بوده و امــکان همکاری با آنها در 

خطوط تولید یا قطعات وجود دارد.
محمدرضــا نجفی منش اظهار کرد: ممنوعیت اعمال شــده از یک زوایه 
می تواند برای صنعت خودروی ایران نتیجه مثبت داشــته باشد. در صورتی 
که شــرکت های فرانســوی احســاس خطر کنند که بازار ایران را از دست 
می دهند قطعا امکان مذاکرات تازه برای همکاری در خطوط تولید مشترک 
چه در خودرو و چه در قطعات وجود خواهد داشت و آنها باید در این زمینه 

تصمیم گیری کنند.
وی با بیان این که کنار گذاشــتن خودروهای فرانسوی در بحث واردات به 
معنی خالی شــدن بازار نیست توضیح داد: آنچه که در این زمینه بیشترین 
اهمیت را دارد عمل به برنامه اعالم شده از سوی نهادهای تصمیم گیر است. 
این که ما از سویی باید استانداردهای ۸۵ گانه خودرو را رعایت کنیم و از سویی 
دیگر خودروهایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو به کشور وارد کنیم قطعا نیاز 
به بررسی های جدی دارد. با توجه به این مقررات تعداد خودروهایی که امکان 
وارد شدن به ایران را دارند محدود می شوند اما قطعا در بازار نمونه هایی برای 
ورود به کشور وجود خواهد داشت که البته فعاالن در این بازار باید نظر نهایی 

را در رابطه با آنها ارائه کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به امــکان ایجاد تغییرات جزئی در 
مقررات واردات خودرو بیان کرد: نظر شــخصی من این است که می توان 
حداکثر حدود پنج درصد از ســهم واردات را به خودروهایی با قیمت های 
باالتــر اختصاص داد زیرا به هر حال در جامعه ما افرادی هســتند که به 
دنبال خریدن خودروهــای گرانقیمت تر خواهند بود و در صورتی که نیاز 
آنها در این چارچوب پاسخ داده نشود باز هم فشاری تازه به خودروسازان 

داخلی وارد می شود.
نجفی منش با اشاره به لزوم توجه به فناوری های داخلی و ارتقاء آنها تاکید 
کــرد: موضوعی که برای صنعت خودروی ما اهمیت زیادی خواهد داشــت 
اســتفاده از فرصت واردات برای انتقال تکنولوژی و همکاری با شرکت های 
خارجی در خطوط داخلی اســت. در این صورت می توان انتظار داشــت که 
در کنار واردات خودرو شــرایط برای ارتقاء صنعت خودروســازی کشور نیز 

فراهم شود.
وی افزود: این همکاری ها می تواند برای مشتریان این خودروهای وارداتی 
نیز شرایط بهتری را فراهم کند زیرا موضوعاتی مانند قطعات یدکی یا خدمات 
پس از فروش اهمیت بســیار زیادی دارد و در صورتی که فکری به حال آن 

نشود خریداران این خودروها در آینده با چالش مواجه خواهند شد.

رییس سازمان بورس:

پذیرش شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه سهل تر می شود

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره( گفت: ۱۵ پــروژه به ارزش 
۲۹۹۵ میلیــارد تومان در دســت اجرا 
داریم کــه ۲۱۲۰ میلیارد تومان از منابع 
داخلــی تامین اعتبار می شــود و ۸۷۵ 
میلیارد تومان توســط بخش خصوصی 
سرمایه گذاری می شــود همچنین ۱۸ 
پروژه به ارزش ۳ میلیارد یورو برای بخش 

خصوصی آماده داریم.
ســعید چلندری در نشســت خبری 
به مناسبت ســالروز عملیاتی شدن شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( اظهار داشت: 
عملیات ساخت فرودگاه امام )ره( در سال 
۸4 به پایان رسید و فرودگاه عملیاتی شد.

وی ادامــه داد: در دولــت یازدهــم 
تصمیم گرفته شــد این فرودگاه به شهر 
فرودگاهی تبدیل شود و اواخر اسفند ۹۳ 
به شــهر فرودگاهی امام تبدیل شد و از 
اواخــر آذر ۹4 با انتصــاب اعضای هیات 
آغاز  مدیره عملیــات شــهر فرودگاهی 
شد. سرپرست شــرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینــی )ره( بیان کرد: منطقه آزاد 
فرودگاه پــس از تصویب، در ســال ۹۸ 
عملیاتی شد و عمال فعالیت های دیگری 

در شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( آغاز 
کردیم. چلندری افزود: شــهر فرودگاهی 
امام با توجه به استقرار دولت سیزدهم و 
توجه جدی به فرودگاه فعال شده است.

هسته پیشران مناطق آزاد از اواخر ۱4۰۰ 
به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کــرد: ۱۵ پروژه به ارزش 
۲۹۹۵ میلیــارد تومان در دســت اجرا 
داریم کــه ۲۱۲۰ میلیارد تومان از منابع 
داخلی شهر فرودگاهی تامین اعتبار می 
شود و ۸۷۵ میلیارد تومان توسط بخش 
خصوصی ســرمایه گذاری می شود؛ ۱۸ 
پروژه به ارزش ۳ میلیارد یورو برای بخش 
خصوصی آماده داریم که ۱۳ پروژه آن در 
محدوده منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام 
اســت و ۵ تا در محدوده شهر فرودگاهی 
است. وی اظهار کرد: برای ترمینال شماره 
۳ با متــراژ 4۱۰ هزار متر با ۸ شــرکت 
چینی و 4 شــرکت داخلی صحبت کرده 
ایم و در حال بررسی هستیم.تا پایان سال 
بحث ترمینال ۳ از طریق بخش خصوصی 

به تفاهم نامه یا قرارداد می رسد.
چلنــدری اظهار کرد: فــرودگاه امام 
قرار بــود هاب اول بار منطقه و هاب دوم 

مســافری هوایی منطقه باشد که تاکنون 
محقق نشده است اما امیدواریم با اجرای 
این پــروژه ها به تحقق اهــداف مذکور 
نزدیک شــویم. وی ادامه داد: ۱۱ شرکت 
هواپیمایی داخلی و ۲۳ شــرکت خارجی 
داریم که به ۵۰ مقصد و ۲۸ کشور پرواز 
انجام می دهد. چلنــدری اظهار کرد: ما 
بــرای اجرای پروژه های خود هیچ نیازی 
به بودجه دولتی نداریم از منابع شــرکت 
یا سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده 
می کنیم اما دستگاه ها کمک کنند ما از 
ظرفیت بخش خصوصی به خوبی استفاده 
کنیم. سرپرست شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینــی گفت: احداث باند ســوم 
شمالی در مرحله فراخوان است باندی به 
طول چهار هزار متر به باند شمالی اضافه 
میشود. وی درباره گالیه اخیر وزیر راه و 
شهرسازی از فرودگاه امام گفت: همیشه 
گفته ایم که فاصله زیادی با فرودگاه های 

سایر کشورها داریم.
چلنــدری بیان کــرد: مــدت زمان 
مدیریت در شهر فرودگاهی امام خمینی 
همیشــه کوتاه بوده اســت و در گذشته 
افرادی کــه چندان اطالعــی از صنعت 

هوانوردی نداشــتند به این شرکت وارد 
شدند و موجب شد با این مشکالت مواجه 
شــویم.در دولت های یازدهم و دوازدهم 
مدیریــت ها را در شــهر فرودگاهی امام 
خمینی دیدید، زمانی که ما آمدیم تالش 
کردیم فــرودگاه متحول شــود،ترمینال 
ســالم که قابل راه اندازی نبود در همین 

دولت راه اندازی شد.
چلنــدری اظهار کــرد: در ایام حج و 
اربعین ۲۰۰ هزار زائر از شهر فرودگاهی 

اعزام شدند یک پرواز جا مانده نداشتیم.
چلندری اظهــار کرد: همین ترمینال 
یک از ســال ۸4 به بهره برداری شد هیچ 
اقدام توسعه نداشت.در سال های ۹۳ و ۹4 
من دو بال شرقی و غربی به این ترمینال 

اضافه کردم اما اجازه ندادند اجرا شــود. 
چلندری اضافه کرد: ترمینال یک فرودگاه 
سال ۸4 برای روزی ۳۰ پر باز راه اندازی 
شد، در سال ۹۳ ظرفیت 6 میلیون مسافر 

داشتیم امسال ۸ میلیون جابجا کردیم.
سرپرســت شرکت شــهر فرودگاهی 
امام خمینــی )ره( گفت: در فرودگاه امام 
خدمان پاسپورت به صورتی دست انجام 
می شــود  در کدام فرودگاه بین المللی 
شرایط اینجور اســت، ما اعالم کرده ایم 
تــا ۳۰ میلیــارد تومان بــرای تجهیز به 

پاسپورت خوان کمک می کنیم.
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی اضافه کرد: از ۱۱ شب تا ۸ صبح 
پیک پروازهای ما است، در مدت کوتاهی 

6 هزار مسافر پشت گیت گذرنامه منتظر 
می مانند. اما با این حال باالی 6۰ درصد 
عملیات حج و ۸۲ درصد عملیات ارتباط 
از فرودگاه امام انجام شد. چلندری با بیان 
اینکه بازسازی ترمینال شماره ۱ تا پیش 
از سال جدید آغاز می شود، گفت: ۲ هزار 
متر از ترمینال شماره ۳ در دولت سیزدهم 
تکمیل خواهد شــد. وی دربــاره بودجه 
شرکت گفت: خرداد امســال عدد ۹۰۰ 
میلیارد تومان برای بودجه ما پیش بینی 
کرده بودند ما درخواســت اصالح دادیم 
به هزار و ۷۰۰ میلیون تومان اما سازمان 
برنامه ایــن رقم را برای ۱4۰۱ به ۲ هزار 
میلیارد تومــان افزایــش داد. چلندری 
بیان کرد: فرودگاه امام زیان ده نیســت و 
در ارزیابــی مجمع عمومی وزارت راه این 
موضوع مشخص شده است؛ در 6 ماه اخیر 
باالی 6۰ درصد درآمدهای ما تحقق یافته 

است و به پیمانکاران بدهی نداریم.
وی دربــاره طلــب از شــرکت های 
هواپیمایی، گفت: از دو شرکت هواپیمایی 
شامل ماهان و هما ۲ هزار میلیارد تومان 
طلب داریم اما مذاکراتی انجام دادیم که 
به نتیجه مطلوب رسیده است. وی گفت: 

در مورد پروازهای قطر روزانه پنج تا شش 
پرواز توســط قطر ایرالیپ داریم هما نیز 
تقاضای ۵۸ پرواز داده است که به تدریج 

برنامه ای می شود.
سرپرســت شرکت شــهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( گفت: بیشترین مقصد 
پــروازی ما به اســتانبول بوده اســت و 
بیشترین مسافر ما نیز به استانبول دست 
در هفت ماه اخیر یک میلیون و ۳۳6 هزار 
مسافر به استانبول داشتیم و مقصد بعدی 

در فرودگاه ، نجف و سپس دوبی است.
وی گفت: بندر خشــک شرکت شهر 
فرودگاهی امام خمینــی به زودی کلید 
می خــورد همه مشــوق های مالیاتی در 
مناطق آزاد را در فــرودگاه امام داریم با 
دبیرخانه مناطق آزاد همکاری مناســبی 
داریم. چلندری اظهار کرد: در حال حاضر 
ماهان بیشترین مســافر در فرودگاه امام 
جابــه جا می کند و پــس از آن ترکیش، 
ایران ایر، قشم ایر و آسمان در رتبه های 
بعدی قرار دارند؛ در حال حاضر در فصل 
کاهش مسافرتی هستیم و روزانه ۱۱۰ تا 
۱۳۰ پرواز داریم که نسبت به هفت ماهه 
ســال ۱4۰۰ میزان ۵۸ نفر رشد داشته 

اســت و ۸۰ درصد افزایش مسافر نسبت 
به مدت مشابه ۱4۰۰ داشتیم. وی گفت: 
پیش بینی می شــود امســال به عدد ۷ و 
نیم میلیون مســافر در سال برسیم. وی 
با بیان اینکه هتل فرودگاه امام ســودده 
اســت، گفت: ضریب اشغال هتل بیش از 
6۰ درصد اســت، در تاخیر های باالی 6 
ساعت مسافران به هتل هدایت می شوند 
و ممکن است در یک روز سه بار هر اتاق 
تکمیل و تخلیه شود اما در هر بار هزینه 

یک روز کامل دریافت می شود.
چلندری درباره ســامان دهی تاکسی 
های فرودگاه گفت: تاکسی های فرودگاه 
فعال هستند و البته برخی از آنها فرسوده 
شده اســت مشــکلی که داریم در مورد 
کرایه تاکسی ها است که اعالم می کنند 
با این هزینه ها کرایه ها چندان پاسخگو 
نیســت و بین ۲۹۰ تــا ۳۵۰ هزار تومان 
دریافت می کردند ما برای آنها ۲۰ درصد 
افزایش دادیم اما اعالم می کنند با توجه 
به هزینه ها چندان مناســب نیســت از 
سوی دیگر برنامه ریزی کرده ایم برای آنها 
سیســتم پرداخت الکترونیک راه اندازی 

شود و دریافت نقدی نداشته باشیم .

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( خبر داد؛ ساخت ترمینال ۴۱۰ هزار متری با سرمایه گذاری بخش خصوصی

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛ تورم ۶۰ درصدی در محصوالت خوراکی و آشامیدنی
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین6۰,۵ درصد برای دهک هشتم تا 64.6 درصد برای دهک اول است.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ۱4۰۱ برابر 44, ۰ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 4۱.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰.۲ درصد برای دهک اول 
نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین6۰.۵ درصد برای دهک هشتم تا 64.6 درصد برای دهک اول است. هم چنین اطالع مذکور 

در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین۳۲.۹ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ۳6.6 درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۸, ۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۷.۹ واحد درصد( ۰.6 واحد درصد افزایش 
داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به 

ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار:

صادرات خشکبار به یک سوم کاهش یافت
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نایب رئیس اتاق ایران: تأمین مالی شرکت های اقتصادی کشور از بازار سرمایه ناچیز است
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه طی حدود ۱۹ فصل اخیر تأمین مالی یکی از اصلی ترین معضالت فعاالن اقتصادی در فضای کسب و کار بوده، گفت: متأسفانه سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعاالن اقتصادی حقیقی 
کشور رقمی ناچیز است. حسین سالح ورزی در همایش منطقه ای تامین مالی غرب کشور که در کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اینکه طی پنج سال اخیر فضای کسب و کار کشور به صورت فصلی و مستمر توسط اتاق 
ایران پایش می شود، اظهار کرد: در  ۱۹ فصل اخیر تأمین مالی یکی از سه مانع اصلی پیش روی فعالین اقتصادی بوده است. وی ادامه داد: اگر نگاهی به آمار و ارقام تامین مالی از بازار سرمایه داشته باشیم و چنانچه بخش 
دولتی، نهادهای عمومی، شــهرداری ها و ... را کنار بگذاریم، ســهم بخش حقیقی کشور از تامین مالی بازار سرمایه رقمی بسیار ناچیزی است. عضو شورای عالی بورس از عالقمندی سازمان بورس برای مشارکت بیشتر در 
تأمین مالی شرکت ها و پروژه ها یاد کرد و ادامه داد: امیدواریم با این روند بتوان از ظرفیت تأمین مالی بازار سرمایه بیشتر استفاده کرد. سالح ورزی با بیان اینکه بازار سرمایه گسترده و توانمند، در کنار تکنولوژی به یکی از 
مصادیق توسعه یافتگی کشورها تبدیل شده، خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما آنطور که باید از این بازار استفاده نشده است.وی تاکید کرد: یکی از دالیلی که باعث شده آنطور که باید شرکت ها از بازار سرمایه استفاده 
نکنند لزوم شفافیت در این بازار است که برخی شرکت ها بواسطه ساختار قدیمی و تداخل مالکیت و مدیریت در این زمینه دچار چالش هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت:

پرداخت حقوق از بودجه عمرانی صحت ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعالم 
اینکه بودجه عمرانی برای افزایش حقوق 
کارکنان دولت اختصاص نیافته اســت، 
گفت: طرح کاالبرگ الکترونیکی مشکلی 
در تامیــن  مالی و در تامین بودجه ندارد؛ 
لذا وعده داده شد که پس از اجرا در یک 
اســتان به شکل آزمایشی، ماه های آینده 

برای کل کشور انجام شود.
احســان خاندوزی در نشست خبری 
هفتگی خود با بیان اینکه مســئله طرح 
کاالبرگ الکترونیکی مشــکلی در تامین  
مالی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
این امر، نظــام پرداخت یارانــه را متاثر 
می کنــد، الزم بود دولت از مطمئن بودن 
زیرســاخت فنی اطمینان حاصل کند و 
تغییــرات در وزارت کار قدری تاخیر در 
بهره برداری پــروژه انداخت  اما وعده داده 
شــد که پس از آنکه این طــرح در یک 
اســتان به شکل آزمایشــی پیاده شد، از 
ماه های آینده برای کل کشــور انجام می 
شــود. وی ادامه داد: این  طرح مشــکلی 
ندارد و مشــکلی در تامیــن بودجه هم 
موجود نیســت، پیش بینی این است که 
دوره آزمایشی یک ماه به طول بیانجامد و 
بعد از یک ماه برای سایر استانها هم انجام 
شود. خاندوزی با اشــاره به کاهش تورم 

نقطه به نقطه در فصل تابســتان، اظهار 
کرد: در تابســتان ۱4۰۱ شاخص بهای 
تولیدکنندگان به ویژه در بخش کاالهای 
صنعتی و معدنــی وضعیت خوبی دارد و 
شــاهد کاهش آن بودیم. تورم فصلی در 
بخش صنعت در تابســتان امسال ۱4.۸ 
درصد کاهــش پیدا کرده و به منفی ۲.۳ 
درصد رسیده اســت که نشان دهنده نه 
تنها ثبات، بلکه اندکی کاهش در قیمت 

کاالهای صنعتی در تابستان است.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه تابستان 
۱4۰۱ نســبت به فصل قبل ۱6.۲ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت و تورم ســاالنه 
بخش صنعــت در تابســتان ۷.6 درصد 
کاهش داشــته است. در حوزه معدن هم 
شــرایط به همین ترتیب اســت و تورم 
فصلی تولیدکنندگان در بخش معدن ۹.4 

درصد کاهش داشته و تورم نقطه به نقطه 
تولیدکنندگان ایــن بخش نیز ۱4 واحد 
درصد کاهش پیدا کرده و تورم ســاالنه 

۲۱.۷ درصد کاهش داشته است.
خاندوزی اظهار کرد: این اعداد و ارقام 
حکایت از این دارد که در حوزه محصوالت 
و کاالهــای مرتبط با صنعــت و معدن 
در ســمت تولیدکنندگان شاهد کاهش 
قیمت ها هســتیم که امیدبخش است در 
فصل پاییز و زمستان شاهد افزایش قیمت 
کمتری در سمت مصرف کنندگان باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه 
در حوزه خدمات تورم افزایشی بوده است، 
اظهار کرد: این میزان از ۲.4 درصد بهار به 

۱6.۲ درصد تابستان افزایش یافته است.
خانــدوزی ادامــه داد: گزارش هــای 
تولید کاالهای صنعتی و معدنی نشــان 

می دهد که تولیدات صنعتی و معدنی به 
شکل کمی در شش ماهه اول امسال هم 
شرکت های معدنی بزرگ ما ۱۲.۷ درصد 
افزایش تولید داشــتند و هم شرکت های 
بزرگ صنعتی ۵.۳ درصد افزایش میزان 
تولید را تجربه کرده اند و میزان فروش هم 
۹.۹ درصد در هفت ماهه اول سال بیشتر 
شده است . وزیر اقتصاد تصریح کرد: اخیرا 
در حوزه تامیــن ارز دارو مشــکالتی را 
شــاهد بودیم که در تامین بازار و قیمت 
دارو خود را نشان داد. دارو حساس ترین 
کاالیی اســت که دولت برای مدیریت ارز 
آن همــه جانبه پای کار اســت، چراکه 
سالمت مردم شــوخی بردار نیست. وی 
یادآور شد: مشکلی که پیش  آمده بود با 
سرعت و جدیت بیشتر سعی شد جبران 
شود و نارضایتی ها با سرعت برطرف شود. 
اقدامــات برای تخصیص دارو و تامین ارز 
برای واردات دارو و تولید دارو با ســرعت 
خوبی پیش مــی رود که امیدواریم ظرف 

هفته های آینده مشکالت برطرف شود.
خاندوزی تأکید کرد: طبق اعالم بانک  
مرکزی بیش از سه میلیارد دالر تخصیص 
ارز به این حوزه محقق شــده است. برای 
تامین برخی کسری ها نیز اقدامات عاجلی 
بــرای واردات انجــام شــده و با گمرک 

هماهنگــی صورت گرفته تا ترخیص این 
محموله ها با اولویت انجام شود.

وزیر اقتصاد با اشــاره بــه گالیه های 
پیمانکاران در پروژه های دولت در زمینه 
تخصیص اندک برای پروژه های عمرانی، 
اظهار کرد: در شــش ماهه اول سال 4۰ 
هــزار میلیارد تومــان تخصیص عمرانی 
دولت بود و در مهر و آبان 4۰ هزار میلیارد 
تومــان دیگر تخصیــص عمرانی صورت 
گرفت. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره 
به اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف 
اموال تملیکی اظهار کرد: در هفت ماهه 
امســال انهدام کاالی قاچاق 4۷۰ درصد 
و فــروش کاالهای متروکــه 6۸۰ درصد 
نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشــته اســت. وزیر اقتصاد ادامه داد: از 
محــل بودجه عمرانی بــرای هزینه های 
جاری استفاده نمی شود و طرح این ادعا 
که بودجه عمرانی بــرای افزایش حقوق 
کارکنان دولــت اختصاص یافته، صحت 
نــدارد. خاندوزی همچنیــن اظهار کرد: 
بودجه اشتغال از ۱۳۰۰ میلیارد تومان در 
سال ۱۳۹۹ به 46 هزار میلیارد تومان در 

سال ۱4۰۱ افزایش یافته است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که آیا تحوالت اقتصادی را در آینده شاهد 

خواهیم بود؟ اظهار کرد: اساسا سند تحول 
دولت را با فصل چرخش های تحول آفرین 
آغاز کردیم که این اقدامات مشخص نقطه 
عطفی اســت که دولت بر اساس آن می 
گوید در چهار سال خدمت چه اقداماتی 
انجام داده است. ابعاد تحوالت اقتصادی با 
تدوی ســند برنامه هفتم توسعه و الیحه 

بودجه ۱4۰۲ تشریح خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که 
وضعیت تصویــب طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه و مجموع درآمد چگونه است؟ 
تصریــح کرد: طــرح مالیات بــر عایدی 
ســرمایه که مالیات بر سوداگری و داللی 
اســت، جزو طرح هایی است که موجب 
کاهش انگیزه برای نقدینگی های غیرمولد 
و ســفته بازی در کشــور می شود. ۱6۰ 
کشــور دنیا این قانون را مصوب کردند و 
ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم.

وی یادآور شــد: جزئیــات این طرح 
امســال در کمیســیون اقتصادی دولت 
نهایی شــد و در دســتور کار مجلس نیز 
قــرار دارد و به محض تصویب، دولت آن 
را اجرایی خواهد کرد. خرداد امســال هم 
طرحی به نام قانون مالیات های مستقیم 
در وزارت اقتصاد تهیه شد و آماده ارسال 

به کمیسیون اقتصادی دولت است.

رئیس گمرک خبر داد؛

افزایش ۹۰ درصدی ارزش صادرات شرکت های دانش بنیان
رئیس کل گمرک ایران عملکرد شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت خارجی 
که در فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک قرار دارند را اعالم کرد که بر اساس آن، 

ارزش صادرات این شرکت ها ۹۰ درصد افزایش یافته است.
علیرضا مقدسی در خصوص عملکرد تجارت خارجی شرکت های دانش بنیان در 
هفت ماهه ســال جاری گفت: میزان تجارت خارجی شرکت های دانش بنیان که در 
فهرست فعاالن مجاز اقتصادی گمرک قرار دارند، در این مدت بیش از ۵۲ هزار و ۹۳۹ 
تــن و به ارزش بیش از ۲4۹ میلیون و ۳۳۷ هزار دالر بوده اســت.رئیس کل گمرک 
ایــران افزود: در این مدت میزان صادرات این شــرکت ها به لحاظ وزنی یک درصد 
کاهش داشته اما از حیث ارزش ۹۰ درصد افزایش یافته است و میزان واردات هم در 

این مدت به لحاظ وزن پنج درصد و از نظر ارزشی ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر کار:

 ۳۱۶۰۰ فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شد
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف گذاری ایجاد اشتغال در 
سال ۱4۰۱ نسبت به سال قبل به دو برابر یعنی 4۵ هزار فرصت شغلی افزایش یافت 

و در هفت ماه از سال جاری ۳۱ هزار و 6۰۲ فرصت شغلی محقق شد. 
مهدی مسکنی در مورد سهم بخش تعاون در اشتغال پایدار و موثر، اظهار داشت: 
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار شــرکت تعاونی فعال در سطح کشور فعالیت دارند 
که برای بیش از ۱,۹ میلیون نفر در کشور فرصت شغلی به وجود آورده است. وی در 
مورد کارهای انجام شده در بخش تعاون،  گفت: در طول دولت سیزدهم در سه نوبت 
)در هفته های تعاون دو ســال اخیر و دهه فجر۱4۰۰( در مجموع ۸۲۷ طرح تعاونی 
با اشــتغال ۲۵ هزار و ۷۷6 نفر و سرمایه گذاری ۱۰۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری 
رسید.  معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اشتغال ایجاد 
شده توسط تعاونی ها در سال قبل بیان کرد: در سال ۱4۰۰ هدف گذاری برای ایجاد 
۲۳ هزار فرصت شــغلی حاصل از اجرا و تشکیل شرکت های تعاونی پیش بینی شده 

بود که بیش از ۵۳ هزار فرصت شغلی محقق شد.

طبق آمار، طی هفت ماهه ســال جاری بالغ بر هشت میلیون تن صادرات 
اقالم فوالدی صورت گرفته که نســبت به مدت مشابه سال گذشته برای همه 
مقاطع تخت، محصوالت و آهن اســفنجی کاهشی رقم خورده است؛ این در 

حالیست که دو ماه ابتدایی سال روند صادرات فوالدی ها افزایشی بود.
بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی هفت ماهه امسال یک 
میلیون و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شــده که نســبت به یک 
میلیون و 4۸6 هزار تن صادر شــده در مدت مشابه سال گذشته شش درصد 
بیشتر شده است. پس از آن صادرات شمش فوالد نیز افزایش ۱۸ درصدی را 

ثبت کرده است.  
صادرات سایر اقالم فوالدی در مجموع هفت ماهه ۱4۰۱، همچون مقاطع 
تخت، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
افت صادرات چهار درصدی برای محصوالت فوالدی و افت 46 درصدی برای 

مقاطع تخت و آهن اسفنجی ثبت شده است.
همانطور که اشاره شد، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، یک میلیون 
و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شده که یک میلیون و 4۱۵ هزار 
تن آن میلگرد )با رشــد هشت درصدی نسبت به سال گذشته(، ۹۱ هزار تن 
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع )با افت ۱۳ درصدی( و ۷4 هزار تن تیر آهن )با 
افت یک درصدی( صادر شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در 

هفت ماهه ۱4۰۰، افزایش شش درصدی رخ داده است.
صادرات شمش فوالد )فوالد میانی( با رشد ۱۸ درصدی از چهار میلیون و 

۵۷ هزار تن به چهار میلیون و ۷۹۹ هزار تن رسیده است.
از مجموع کل شمش صادر شده، یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن سهم اسلب 
است که صادرات آن در هفت ماهه امسال ۳6 درصد کمتر از میزان صادر شده 
در مدت مشابه سال گذشته است. همچنین۸6۰ هزار تن بیلت وبلوم صادر شده 

که چهار درصد بیش از میزان صادرات آن در هفت ماهه ۱4۰۰ است.

 صادرات محصوالت فوالدی چهار درصد نســبت به صادرات آن در هفت 
ماهه ســال گذشته کاهش یافته و از یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن صادرات در 
نیمه نخســت ۱4۰۰ به یک میلیون و 4۲۳ هــزار تن در مجموع هفت ماهه 
۱4۰۱ رســیده که ۳۵۸ هزار تن آن در مهر ماه صادر شده و الباقی متعلق به 

نیمه نخست سال است.
ظرف هفت ماه ابتدایی امســال، ۲۰۱ هزار تــن مقاطع تخت و ۳۷۸ هزار 
تن آهن اسفنجی صادر شده که به نسبت ۳6۹ هزار تن مجموع مقاطع تخت 
فوالدی و 6۹۸ هزار تن آهن اسفنجی ادر شده در مدت مشابه سال ۱4۰۰، هر 

یک کاهش 46 درصدی را تجربه کرده است.  
از میزان مقاطع تخت فوالدی صادر شده، با کاهش ۵۱ درصدی ۱4۱ هزار 
تن ورق گرم، با کاهش ۳۰ درصدی 4۷ هزار تن ورق پوشــش دار صادر شده 
اســت. ۱۳ هزار تن ورق سرد نیز در این مدت صادر شده که نسبت به میزان 

صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد بیشتر است.

بررســی ها نشــان می هد که بانک ها و موسســات 
اعتباری کشــور تا پایان مرداد ســال جاری ۱۰ درصد 

بیشتر از پایان سال قبل وام داده اند.
طبق اطالعات منتشــر شده از ســوی بانک مرکزی 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری تا پایان 
مرداد امســال، معادل ۳۸۹۵.6 هزار میلیارد تومان بوده 
که نســبت به اسفند سال گذشــته با رشد ۱۰ درصدی 
مواجه شــده است. همچنین، تســهیالت قرض الحسنه 
۹.۸ درصد از کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد 
تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۳6.۲ درصد و فروش 
اقســاطی با ۱۵.۷ درصد است. از نظر عددی نیز، در پایان 
مرداد سال جاری ۳۳۸ هزار میلیارد تومان از کل تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه 

بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۲۳.۹ 
درصد رشد را نشان می دهد.

*عملکرد بانک های تجاری در وام دهی
از سوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۸۲۲.۸ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که با رشد ۱.۹ 
درصدی مواجه شــده و ســهم وام های قرض الحسنه از 
این میزان تسهیالت ۹۹.۷ هزار میلیارد تومان است که 
اعطای این وام از سوی بانک های تجاری در پایان سال 
گذشــته ۱4.۹ درصد افزایش یافته است. گفتنی است 
۱۲.۱ درصد از وام های بانک های تجاری را قرض الحسنه 
تشــکیل می دهد. در بانک های تجاری کشور نیز، سهم 
عمده تسهیالت پرداختی مربوط به تسهیالت مرابحه با 
۳4 درصد معادل ۲۷۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. 
عالوه بر این، ۱۸.۱ درصد تســهیالت بانک های تجاری 
به رقم ۱4۹ هــزار میلیارد تومان در پایان مرداد ماه به 
تسهیالت فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم 
در اسفند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. به 
صورت کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های 
تجاری در پایان مرداد امسال به مرابحه، فروش اقساطی 

و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
قرض الحسنه  وام  چقدر  تخصصی  *بانک های 

دادند؟   
همچنین، بررســی عملکرد بانک هــای تخصصی در 
پرداخت تسهیالت تا پایان مرداد سال جاری نشان دهنده 
این اســت که تسهیالت اعطایی با ۱۵.۲ درصد افزایش از 
رقم ۵۰۰.6 هزار میلیارد تومان به عدد ۵۷6.۷ هزار میلیارد 
تومان رسیده که سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان 

تسهیالت اعطایی بانک های تخصصی معادل ۳۱.۲ هزار 
میلیارد تومان بوده که با افزایش ۲۲.6 درصدی در مقایسه 
با پایان سال قبل مواجه شده است. گفتنی است که ۵.4 
درصــد از وام های بانک های تخصصی را قرض الحســنه 
تشکیل می دهد.  بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شده 
در بانک های تخصصی کشــور مربوط به فروش اقساطی 
می شــود؛ به نحوی که در پایان مرداد سال جاری ۳4.۷ 
درصد کل تســهیالت اعطایی این بانک ها به رقم ۲۰۰.۳ 
هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم 
در اسفند ماه سال گذشته به میزان ۱۸۸.۱  میلیارد تومان 
بوده است. بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی 
تسهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی که ۲۲ 
درصد کل منابع تســهیالتی این بانک ها در پایان مرداد 
امسال به میزان ۱۲6.۸ هزار میلیارد تومان در این بخش 

پرداخت شده است.
*عملکرد بانک های غیردولتی و موسســات 

اعتباری در وام دهی 
طبق این گزارش، بررسی تسهیالت اعطایی بانک های 
غیردولتی و موسســات اعتباری در پایان مرداد امسال 
نشــان می دهد که تســهیالت این بانک با ۸.۷ درصد 
رشــد به رقم ۲4۹6 هزار میلیارد تومان رسیده و سهم 
تسهیالت قرض الحســنه از این میزان تسهیالت ۱۰.۱ 
درصد )۲۵۲ هزار میلیــارد تومان( بوده که اعطای این 
نوع تسهیالت در این نوع بانک ها در پایان مرداد امسال 
۲۸ درصد رشد داشته است. همچنین، 4۱.6 درصد کل 
اعتبارات ارائه شــده به متقاضیان در بخش مرابحه این 

بانک به رقم ۱۰۳۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

میزان صادرات فوالدی ها در ۷ ماهه امسال 

شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین )WPIC( اعالم 
کرد که انتظار دارد در ســال ۲۰۲۳ پس از مازاد بسیار 
زیاد در ســال جاری، کسری فلز مورد استفاده در اگزوز 

خودروها، صنعت و جواهرات وجود داشته باشد.
این سازمان اظهار کرد: استفاده خودروسازان افزایش 
خواهد یافت و ســرمایه گذاران از فروشــندگان خالص 
به خریــداران خالص تغییر خواهند کــرد و تقاضا را در 
سال ۲۰۲۳ با ۱۹ درصد افزایش به ۷.۷۷ میلیون اونس 
افزایش خواهند داد که بیشــترین میزان از سال ۲۰۲۰ 

است.
شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین اعالم کرد که قطعی برق و تعمیر و نگهداری در معادن در آفریقای جنوبی 
به عنوان تولیدکننده برتر، عرضه را محدود می کند و سال آینده کسری ۳۰۳ هزار اونس ایجاد می کند. این سازمان 
همچنین اعالم کرد که بازار امسال ۸۰4 هزار اونس مازاد عرضه خواهد داشت که کمتر از ۹۷4 هزار اونس مازادی 

است که در آخرین گزارش سه ماهه خود در سپتامبر پیش بینی کرده بود.
تقاضای صنعت خودرو با افزایش تولید خودرو و مقررات سخت گیرانه تر که نیاز به فلز بیشتری در سیستم های 

اگزوز برای خنثی کردن آالینده ها دارد، افزایش می یابد.
شورای ســرمایه گذاری جهانی پالتین گفت: تولیدکنندگان همچنین برای صرفه جویی در هزینه، پاالدیوم را با 
پالتین ارزان تر جایگزین می کنند، به طوری که این جایگزینی ۳4۰ هزار اونس تقاضای پالتین در ســال جاری و 

اندکی بیش از ۵۰۰ هزار اونس در سال ۲۰۲۳ را شامل می شود.
شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین گفت: خرید شمش و سکه پالتین در سال آینده با افزایش خرید در ژاپن 
4۹ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که خروج فلز از صندوق ها و مبادالت معامله شده در بورس باید به میزان 
قابل توجهی کاهش یابد. به گفته این سازمان، تقاضا از سوی صنعت دومین باالترین رکورد در سال ۲۰۲۳ خواهد 

بود زیرا استفاده از شیشه سازان ۵۲ درصد افزایش یافته است.
شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین عنوان کرد که علیرغم عرضه بیش از حد، دسترسی به پالتین محدود بوده 

است زیرا چین ۲.۵ میلیون اونس از اوایل سال ۲۰۲۱ وارد کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، ترور ریموند، مدیر اجرایی شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین گفت: این واردات مازاد، 
چه اســتفاده شود و چه به عنوان موجودی نگهداری شود، از مجموع مازاد جهانی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فراتر 
رفته و برای ورود مجدد به بازارهای غربی برای رفع کســری در ســال ۲۰۲۳ به دلیل کنترل های صادرات داخلی 

در دسترس نخواهد بود.

معــاون وزیر تعاون از ایجاد یــک میلیون و ۸4۷ هزار 
فرصت شغلی در بخش تعاون طی یکسال گذشته خبر داد 
و گفت: ۵۲ درصد اتحادیه ها در بخش صنعت و کشاورزی 

و 4۲ درصد در بخش توزیع و خدمات فعال هستند.
بر اســاس قوانین باالدستی، بخش تعاون یکی از ارکان 
اقتصاد کشــور به شمار می رود به نحوی که مطابق اصول 
4۳ و 44 قانون اساسی، یکی از بخش های مهم اقتصادی، 
بخش تعاونی اســت کــه با پویایی آن بخــش اعظمی از 
مشــکالت اقتصادی از نظام توزیع تا بیــکاری برطرف و 
گام موثری در جهت ایجاد اشــتغال پایدار و حذف داللی 

و واسطه گری برداشته می شود.
فقرزدایی، توزیع عادالنه ثروت و درآمد، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه کارآفرینی، تقویت تولید 
ملی و تجمیع سرمایه های خرد از جمله مزیت های تشکیل بنگاه های تعاونی است. بر اساس گزارش ها هزینه ایجاد شغل 

در بخش تعاون ارزان تر از سایر بخش هاست و با سرمایه اندک می توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد.
مهدی مسکنی؛ معاون امور تعاون وزارت کار، از افزایش ۳.۵ درصدی ثبت تعاونی ها طی یکسال گذشته خبر داده و 
می گوید: در دولت سیزدهم و طی یکسال گذشته اشتغالزایی در بخش تعاون ۲.۵ درصد افزایش یافته و یک میلیون و 

۸4۷ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است.
وی ضمن اشــاره به روند افزایش پرداخت تسهیالت در بخش تعاون از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون 
گالیه کرده و می گوید: تعاون طبق قانون اساسی کشور یکی از سه بخش اقتصادی است ولی تحقق سهم ۲۵ درصدی 
بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی هنوز محقق نشــده و به گواه سرشــماری سال ۱۳۹۵ سهم تعاون در اقتصاد در 
حد 6 درصد است. آنطور که معاون وزیر کار گفته، ۵۲ درصد اتحادیه ها در بخش صنعت و کشاورزی و 4۲ درصد در 
بخش توزیع و خدمات فعال هســتند و راهبرد اصلی معاونت امور تعاون، مردمی کردن اقتصاد تعاونی و تقویت بخش 

مردمی تعاون است.
در حال حاضر بســیاری از کشــورهای جهان اقتصاد خود را بر پایه تعاونی ها بنا نهاده و از این طریق ضمن توسعه 
فعالیت ها و مشارکت های جمعی به تجمیع سرمایه های خرد مردمی و افزایش بهره وری و رشد اقتصادی دست یافته اند.

کارشناسان معتقدند بخش تعاون از ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد 
و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارد؛ از این رو چنانچه رشد و توسعه تعاونی ها 
به اندازه ای باشــد که اکثریت مردم را در برگیرد، ضمن خلق فرصت های شغلی به کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادالنه 

درآمد در جامعه منجر خواهد شد.

طی یکسال چقدر شغل تعاونی ایجاد شد؟شورای سرمایه گذاری جهانی پالتین: پالتین در سال ۲۰۲۳ نایاب می شود

رئیس انجمن پرورش دهنــدگان قارچ خوراکی ضمن اعالم خبر افزایش 
میزان تولید قارچ در کشور عنوان کرد که واحدهای جدید یا واحدهایی که در 

حال احداث هستند، باید حمایت شوند.
مهدی رجبی با بیان اینکه تولید قارچ امسال نسبت به سال گذشته افزایش 
داشــته است، گفت: در سال گذشــته ۱۸۵ هزار تن قارچ در کشور تولید شد 
که امســال پیش بینی می کنیم این رقم به ۱۹۵ هزار تن برسد. وی علت این 
افزایــش تولید را احداث واحدهای جدید عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۰ واحد 
جدید تولید قارچ در کشور احداث شده است. رئیس انجمن پرورش دهندگان 
قارچ خوراکی اضافه کرد: امســال افزایش قیمتی در قارچ نداشتیم و با وجود 
اینکه باید قیمت ها تغییر می کرد ولی بخاطر شرایط موجود بازار در حال حاضر 
افزایش قیمتی نداریم. وی تصریح کرد: قیمت قارچ عمده و فله کیلویی 4۵ تا 
۵۰ هزار تومان و قارچ بسته بندی نیز ۷۰ تا ۸۵ هزار تومان است. رجبی با اشاره 
به اینکه امسال توانسته ایم قیمت نهاده ها را کنترل کنیم، گفت: نهاده های مورد 
نیاز برای تولید قارچ کمپوست و خاک است که با کمتر کردن حاشیه سود از 
۳۵ درصد به ۱۵ درصد جلوی افزایش قیمت تولید قارچ گرفته شد. در حقیقت 
کم شدن حاشیه سود اگر چه به نفع تولیدکنندگان نیست، ولی آنها همچنان 
به تولیداتشان ادامه داده اند. رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در 
پایان گفت: متاســفانه برای واحدهای جدید یا واحدهایی که در حال احداث 
هستند هیچگونه حمایتی وجود ندارد. بانک ها به این واحدها اعتبار و تسهیالت 

تخصیص نمی دهند و نیاز است که این واحدها حمایت شوند.

افزایش میزان تولید قارچ در کشور

 کدام بانک ها
 بیشتر وام دادند؟
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مجتبی پورمقدم، کارشناس مدیریت 
منابع آب اســتفاده از آب های نامتعارف 
را موثر برای توســعه نوار ساحلی کشور 
دانســت و افزود: کشاورزی پایدار و تولید 
محصــوالت در محیط های شــور، یک 
فن آوری بــا رویکرد زیســت محیطی و 
بهره برداری اقتصادی و پایدار از منابع آب 
و خاک کشور، تعریف درست شور ورزی 

است.
مجتبی پورمقدم، در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه میزان آب تجدیدپذیر کشور، 
حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در ســال 
بوده و بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
در سال ۹۵، سرانه آب تجدیدپذیر کشور 
به ازای هر نفر در سال ۱4۵۰ مترمکعب 
است، گفت؛ همچنین سرانه آب مصرفی 
کشور ۱۲4۷ مترمکعب به ازای هر نفر در 
سال است و از نظر سرانه مصرفی، مشابه 

امریکا و استرالیا هستیم.
وی با بیان اینکه از نظر میزان ســرانه 
آب تجدیدپذیر و مقایســه ایــن رقم، با 
ســرانه آب مصرفی وضعیت مناســبی 
نداریم، گفت: نســبت ســرانه مصرف بر 
ســرانه آب تجدیدپذیر کشــور بر اساس 
آخرین برآوردهای صورت گرفته در سال 
۹۵ بالغ بر ۸6 درصد بوده است، یعنی ما 
۸6 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور را 

در طول سال مصرف می کنیم.
وی بــا بیان اینکه بر اســاس گزارش 
اعالمی از ســوی فائو، مصــرف بیش از 

4۰ درصــد منابــع آب تجدیدپذیر، یک 
فاجعه اســت و نباید بیش از 4۰ درصد 
آب تجدیدپذیر برای مصرف برنامه ریزی 
شود؛ افزود: این درحالی است که ما بیش 
از ۲ برابر ســقفی که بایــد برنامه ریزی 
مصرف شــود را مصــرف می کنیم. این 
کارشــناس مدیریت منابــع آب با تاکید 
بر اینکه در نتیجــه مصرف ۸6 درصدی 
آب تجدیدپذیــر کشــور، تاالب هــای و 
رودخانه های ما خشک شده و نتیجه این 
اقدام، دیگر خشکســالی طبیعی نیست، 
بلکه دچار خشکســالی القایی شــده ایم، 
گفت: کشــاورزی حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد 
مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده 
و با وجود اینکه مباحثی چون آبیاری های 
نوین، تحت فشار و ... در بخش کشاورزی 
اجرا شد، میزان مصرف آب در این بخش 
در مجمــوع کاهش پیدا نکــرد، چرا که 
شاهد توســعه عرضی سطوح زیر کشت 
بودیم. پورمقدم افزود: این درحالی است 

که قرار بود با تغییر سیستم های آبیاری، از 
مصرف آب بخش کشاورزی کاسته شده 
و آب صرفه جویی شــده برای طبیعت و 

احیای آن، تخصیص یابد.
وی بــا بیان اینکه راهــکار تولید آب 
ضرورتی انکارناپذیر اســت، گفت: نسبت 
آب تولیــدی از روش هــای نامتعارف به 
مقدار مصرف، بسیار کم است، برای همین 
تولیــد آب از روش های نامتعارف، راهکار 
مناسبی برای رفع تنش های آبی نیست. 
باید میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 
را کاهــش داده و آب را در طبیعت آزاد 
کنیم، در این صــورت اگر بتوانیم از آب 
شــور دریا چیزی تولید کنیم و محصول 
آن در بازار مصرف، جای خود را باز کرده 
و از تقاضای برخی محصوالت کشاورزی 
متعارف کاسته شــود، آبی برای طبیعت 
خواهیم داشــت که این کار با شورورزی 

امکان پذیر خواهد بود.
این کارشــناس مدیریــت منابع آب 

با بیــان اینکه برای پایدارســازی نواحی 
مرزی و ساحلی کشور، باید منافع کشور 
به صورت عادالنه در ایــن نواحی توزیع 
شــود و ایجاد اشتغال پایدار، از مهمترین 
اقدامــات در این زمینه خواهد بود که به 
استقرار و پایدارسازی جمعیت و رونق نوار 
ساحلی منجر می شــود؛ ارزان ترین روش 
ایجاد اشتغال نیز کشاورزی است، افزود: 
توسعه نوار ساحلی در جهت تحقق اهداف 
پدافند غیرعامل اســت و هرچه توســعه 
نوارساحلی بیشتر محقق شود، بیشتر به 

رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
پور مقــدم با بیان اینکــه در جنوب 
کشــور بحث کانون هــای داخلی تولید 
ریزگرد مطرح است که شور ورزی با ایجاد 
فضای ســبز می تواند کانون های داخلی 
ریزگرد را غیرفعال کند، گفت: عدالت در 
برخورداری، توسعه یافتگی، اشتغال زایی و 

پایداری مرزها از نتایج شور ورزی است.
وی با بیان اینکه آب هایی با شــوری 
بیش از ۱۲ هزار میکروموس بر سانتیمتر 
برای کشــاورزی رایج مناسب نیست؛ اما 
برای شــور ورزی، آبی مورد استفاده قرار 
می گیرد کــه درجه شــوری آن بیش از 
این میزان است، گفت: شوری آب دریای 
آزاد حدود 46 هزار واحد اســت، این عدد 
در چابهار ۵۳ هــزار واحد، در بندرعباس 
۵۸ هــزار واحــد و در بوشــهر 6۷ هزار 
میکروموس بر سانتیمتر است و می توان از 
این آب بسیار شور، برای تولید محصوالت 

مختلف اســتفاده کرد. این کارشــناس 
مدیریت منابــع آب با بیان اینکه شــور 
ورزی رقیب کشاورزی معمولی و متعارف 
نیســت، گفت: می توان با توســعه شور 
ورزی، دانه های روغنی، کود کشــاورزی، 
علوفه مناســب دام و محصوالتی را تولید 
کرد که کاربردهــای مختلفی در صنایع 
دارویی و غذایــی دارند. پور مقدم با بیان 
اینکه هیچ زمانــی بیش از ۸ درصد روغن 
مورد نیاز کشور که در سال ۹۵ بالغ بر یک 
میلیــون و ۲۰۰ هزار تن بوده را در داخل 
کشور تولید نکرده ایم و بیش از ۹۰ درصد 
روغن کشور از خارج تأمین می شود، گفت: 
درحالی که با اســتفاده از شــور ورزی، از 
آب شــور دریا می تــوان دانه های روغنی 
مرغوبی به تولید رســاند که بخش قابل 
توجهی از نیاز روغن کشور را پوشش دهد. 
وی با بیان اینکه کشــورهای حوزه خلیج 
فارس به بحث شــور ورزی ورود کرده اند 
و در عربستان نخل هایی کاشته شده که با 
آبی با درجه شوری ۱۰ هزار میکروموس 
بر سانتیمتر، خرما تولید می کند، گفت: 
این اقدام مشترک ICBA دبی با وزارت 
کشاورزی عربستان است که ۸ گونه نخل 
شورپســند در این کشــور کشت و بهره 
برداری می شــود. به گفته وی، همچنین 
در کشورهای مکزیک و اریتره، نمونه های 
موفق و با مقیاس باال، شــور ورزی توسعه 
یافته و گیاهانی با کاربری های متعدد به 

تولید رسیده اند.

این کارشــناس مدیریت منابع آب با 
بیان اینکه در ایــران نیز طرح مطالعات 
توســعه سواحل جنوب کشــور از طریق 
شور ورزی در سال ۹4 کلید خورد، گفت: 
از سال ۹4 تا ســال ۹۷، ۱۱ مزرعه شور 
ورزی در نوار ســاحلی کشور ایجاد شد و 
نتایج بســیار مثبتی در تولید محصوالت 
شورپسند داشته ایم اما متأسفانه با وجود 
نتایج مثبت این طرح که تالشــی شبانه 
روزی برای این اقدام دانش بنیان صورت 
گرفت، از ســال ۹۷ با قطع ردیف بودجه، 
دیگر شاهد ادامه آن نبودیم، درحالی که 
در سال ۹۷ معیارهای طراحی نیز از نتایج 
مطالعات استخراج شده و آمخاده اجرا در 

مقایس های بزرگ تر بودیم.
پورمقــدم با بیان اینکــه ۳4 میلیون 
هکتار اراضی شــور در ایران داریم که با 
در نظرگیری ظرفیت نوار ســاحلی، ۱.۵ 
میلیون هکتــار زمین در نوار ســاحلی 
جنوبی کشور با پتانســیل مناسب شور 
ورزی داریم، اظهار کرد: شــور ورزی نیاز 
کشــور بوده و حرکت به این ســمت در 
آینده، اجتناب ناپذیر است و توسعه نوار 
ساحلی کشــور با شــور ورزی، عالوه بر 
هم گرایی باال با محیط زیســت، کمک به 
منابع آبــی و راهکاری موثر برای کاهش 
تنش آبی کشور، اشتغال زایی خوبی برای 
مردم محلی داشــته و به پایدارســازی و 
توســعه جمعیت در نوار ســاحلی کشور 

کمک موثری خواهد کرد.

مشکل شیرابه های زباله سد هراز به کجا رسید؟
رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شــمالی درباره وضعیت مشــکل 
احداث ســد در محل رهاسازی شیرابه زباله گفت: احداث سد مجوز زیست محیطی 
را دارد. مطالعات مدیریت دپوی زباله انجام شــده، گزارش نهایی توسط مشاور تهیه 
و تنظیم شده اســت و در مراحل تصویب طرح در کمیته راهبردی مدیریت پسماند 

استان مازندران است.
ســد مخزنی هراز بر روی رودخانه ای با همین نام در آمل در حال ســاخت است 
که به عنوان ســد »منگل« هم در طراحی های اولیه شناخته می شود و در سال های 
6۹ و ۷۰ ردیف اعتباری در بودجه ملی کشــور را دریافت کرد اما به دلیل اختالفات 
سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی عملیات اجرایی آن حدود ۱۸ سال بعد در سال 

۸۸ آغاز شد.
به گفته کارشناسان و مسئوالن مربوطه با اتمام ساخت سد هراز ذخیره آب سطحی 
مازندران به ۱4 درصد خواهد رسید اما برخی نگرانی ها از جمله ورود شیرآبه های زباله 
آمل به داخل ســد اجرای پروژه را با اما و اگر مواجه کرده اســت که به گفته رئیس 
حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شــمالی؛ احداث سد مجوز زیست محیطی 
را دارد. مطالعات مدیریت دپوی زباله انجام شــده و گزارش نهایی توسط مشاور تهیه 
و تنظیم شــده و در مراحل تصویب طرح در کمیته راهبردی مدیریت پسماند استان 
مازندران اســت.  به طوری که پیشتر نیز بهزار برارزاده مدیر عامل آبفای مازندران با 
اشــاره به چالش آبرسانی در اســتان توضیح داده بود: ما در استان مازندران ۳6۰۰ 
روســتا داریم که تنها ۱۷۰۰ روســتا و ۹۹۰ هزار نفر از جمعیت تحت پوشــش آبفا 
قرار دارند، تصدی گری روســتاها با آبفا اســت اما مقاومت کاذبی را از سوی شوراها، 
دهیارها و آبدارها در تحویل روستاها به آبفا شاهدیم، در حالی که ما آمادگی خدمت 
رســانی به دورترین نقاط روستایی را هم داریم. وی تاکید کرده بود: همانگونه که در 
حوزه روســتایی محدودیت داریم در شــهرها هم تنش آبی و محدودیت در خدمت 
رســانی وجود دارد به دلیل اینکه عرضه و تقاضا برابر اســت، در زمان پیک مصرف با 
چالش مواجه می شویم و مجبور می شویم با تانکر آبرسانی کنیم، بنابراین درخواست 
6۷۰ میلیارد تومان اعتبار را داده ایم. ارسالن هاشمی درباره آخرین وضعیت ساخت 
احداث سد هراز با توجه به انتقاداتی که در زمینه جانمایی در محل دفن زباله مطرح 
بود، اظهار داشــت: پیشرفت فیزیکی سد ۵۲ درصد و 6۸ متر از ۱۵۰ متر ارتفاع سد 
خاکریزی شده است. وی با اشاره به ظرفیت مخزن سد زمان راه اندازی افزود: ظرفیت 
مخزن ســد ۲۵۰ میلیون متر مکعب خواهد بود. رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و 
حوضه های شمالی درباره وضعیت مشکل احداث سد در محل رهاسازی شیرابه زباله 
گفت: احداث ســد مجوز زیست محیطی را دارد. مطالعات مدیریت دپوی زباله انجام 
شده و گزارش نهایی توسط مشاور تهیه و تنظیم شده است و در مراحل تصویب طرح 

در کمیته راهبردی مدیریت پسماند استان مازندران است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اســالمی گفت: در حوزه خانگی 
سیاســت های نادرســتی که در قیمت گذاری و تعرفه 
گذاری داشته ایم باعث شده هدر رفت در حوزه خانگی 

بیشتر شود.
امان اهلل حسین پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب 
منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شورای اسالمی 
دربــاره مصرف و هدر رفت باالی گازخانگی در کشــور 
گفت: متأســفانه معضلی که در کشور داریم و دولت ها 
و مردم نتوانسته اند آن را ساماندهی کنند بحث مصرف 
انرژی و هدر رفت آن در همه حوزه های حامل های انرژی 

است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: یک حرکت 
خوبی که برای کنترل مصرف انرژی شروع شده، تعرفه 
گذاری پلکانی در حوزه برق است. این طرح در حوزه گاز 

خانگی هم باید اجرایی شود.
حسین پور ادامه داد: در حوزه مصرف خانگی در حال 
حاضــر ناعدالتی در اســتفاده از گاز خانگی وجود دارد. 
برخی که مصرف زیادی دارد از یارانه بیشتری برخوردار 
می شود و آن کسی که مصرفی ندارد باید مبلغ استفاده 

اش را پرداخت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی توضیح داد: تعرفه گذاری 
پلکانی گاز خانگی بهترین راه برای استفاده درست از این 
انرژی است و عدالت را برای ما برقرار می کند. کسی که 
استفاده زیادی از گاز خانگی دارد طبیعی است که باید به 

صورت تصاعدی هزینه مصرفش باالتر برود و خانوارهایی 
مثل مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و اقشار ضعیف 
جامعه مصرفشان به حد استاندارد هم نمی رسد ولی اینها 
هم هزینه گاز را به اندازه مرفهین و پرمصرفان پرداخت 
می کنند. حسین پور در ادامه بیان کرد: این مسئله باید 
با اجرای تعرفه گذاری پلکانی اجرا شود. هم دولت باید 
برای حل آن الیحه بدهد و هم مجلس در بودجه ۱4۰۲ 
باید اصالحات الزم را انجام دهد تا نحوه استفاده از انرژی 

در کشور ما توسط مردم اصالح شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی ادامه داد: با 
توجه به شرایط کنونی که رو به سرما می رویم و طبیعتاً 
مصرف گاز در کشــور باالتر خواهد رفت. اگر نتوانیم به 
خوبی فرهنگ سازی کنیم تا صرفه جویی درستی انجام 

دهیم، این مسئله به صورت ریشه ای حل نخواهد شد.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس در ادامه با بیان 
اینکه حتی مواد غذایی هم در کشور ما مصرفانه مصرف 

می شود توضیح داد: بیش از ۲۵ درصد هدر رفت در حوزه 
مواد غذایی داریم و در حوزه انرژی هم در مقایسه با سایر 
کشورهای دنیا مصرف ما خیلی باالتر از کشورهایی است 
که به نوعی از لحاظ ذخایر انرژی هم رده ما هستند ولی 

صرفه جویی خیلی بیشتری از ما دارند.
حســین پور ضمن تاکید بر اینکه متأسفانه مصرف 
بهینه انرژی در کشور ما ساماندهی نشده است افزود: در 
حوزه انتقال که جز وظایف دولت اســت باید ساماندهی 
صورت بگیرد تا پرت انرژی نداشــته باشــیم. در حوزه 
مصارف صنعتی و خانگی هم نتوانســته ایم مصرف را با 
روش های مختلف از جمله فرهنگ ســازی و استفاده از 
وسایل گرمایشی استاندارد به صفر برسانیم. یکی دیگر 
از عدم اســتاندارد سازی ها در حوزه خودرویی است که 

مصرف ما در زمینه بنزین را بسیار باال برده است.
رئیس مجمع نمایندگان خراســان شمالی در ادامه 
بیان کرد: در حوزه خانگی سیاست های نادرستی که در 
قیمت گذاری و تعرفه گذاری داشته ایم باعث شده هدر 
رفت در حوزه خانگی بیشتر شود. در این چند حوزه باید 
یک اصالح و عزم جدی رخ دهد تا هدر رفت انرژی را به 

حداقل و صرفه جویی را به حداکثر برسانیم.
وی در ادامه بیان کرد: قرار نیست چون منابع گازی 
ما زیاد است به همین دلیل هدر رفت انرژی زیاد باشد. 
طبیعی است که با این نوع مصرف یک روز منابع انرژی 
ما تمام خواهد شد و برای نسل های آینده و فرزندانمان 

باقی نخواهند ماند.

وزیر نفت خبر داد؛

ثبت باالترین رکورد صادرات 
نفت در آبان  ۱۴۰۱

وزیر نفت از ثبــت باالترین رکورد صادرات نفت  خــام، میعانات گازی و 
محصوالت پتروشیمی ایران در آبان ماه امسال خبر داد و گفت: این باالترین 
رکورد از ســال ۱۳۹۷ )شروع تحریم های ظالمانه ترامپ علیه ایران( تاکنون 

است.
به گزارش شــانا، جواد اوجی ظهر در آیین صبحگاه مشــترک بسیجیان 
صنعت نفت با ســالم و درود به آســتان شهیدان دفاع مقدس، امام خمینی 
)ره(، شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و بسیجیان حاضر در این آیین اظهار 
کرد: خدا را شاکرم به بنده توفیق داد در جمع بسیجیان بی ادعای صنعت نفت 
حاضر باشــم. وی با درود به روان پاک امام خمینی )ره( به دلیل کار ابتکاری 
سامان دهی سازمان بسیج مستضعفین بعد از انقالب اسالمی گفت: این کار با 

هدف استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی برای پیشبرد اهداف نظام به خوبی 
شــکل گرفت. همان طور که می دانید در جنگ تحمیلی هشت ساله حضور 
پررنگ اقشار مختلف مردم در قالب همین بسیج سبب شد دشمن نتواند یک 

قدم از خاک کشور را تصرف کند.
وزیر نفت افزود: پس از انقالب و جنگ تحمیلی در دوران سازندگی تفکر 
بسیجی در ایران همچنان نقش آفرین بود و در همه عرصه ها سبب شکوفایی 

شده، این تفکر در میان کشورهای آزاده نیز گسترش یافته است.
اوجی با بیان اینکه رویکرد اســتفاده از ظرفیت مردمی و تفکر بســیجی 
در دولت ســیزدهم برای غلبه بر کینه و تحریم دشمنان ایران در دستور کار 
قرار دارد، اظهار کرد: از بدو آغاز به کار این دولت، کشور با مشکالتی همچون 
تأمین ســوخت زمستانی، کمبود ســوخت مایع در نیروگاه ها، انجام نشدن 
تعمیرات اساسی در برخی پاالیشگاه های نفتی و گازی و تشدید تحریم های 
بین المللی و از همه مهم تر فروش و صادرات نفت، میعانات گازی و محصوالت 
پتروشیمی مواجه بود که خوشبختانه با همت و تفکر بسیجی کارکنان صنعت 
نفت و تالش آنها توانستیم بر این مشکالت غلبه کنیم. وی با تأکید بر اینکه 
پیش از دولت ســیزدهم رقم صادرات نفت و میعانات گازی کشور آنچنانی 
نبود، گفت: بنده پارسال در آیین صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت در 
حضــور کارکنان صنعت نفت قول دادم که با تالش این کارکنان و نیروهای 

مسلح کشور افزایش صادرات نفت و میعانات گازی رقم خواهد خورد.
وزیر نفت افزود: صنعت نفت ایران در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد 

و باالترین تحریم ها بر این صنعت اعمال شده است.
*پیگیر جدی موضوع مالیات و اجرایی شدن ماده ۱0 هستیم

اوجــی با بیان اینکه در یک ســال و نیم اخیر در بحث معیشــت و رفاه 
حال کارکنان صنعت نفت اقدام های خوبی شده است، تصریح کرد: در بحث 
اخذ مالیات حقوق کارکنان و اجرایی شــدن مــاده ۱۰ وظایف و اختیارات 
وزارت نفت به طور جدی از مسئوالن ذی ربط در حال پیگیری هستیم تا همه 

کارکنان این صنعت به حق و حقوق خود برسند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

سیاست های نادرستی در قیمت گذاری گاز خانگی وجود دارد

مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی 
نیروگاه های برق حرارتــی اظهار کرد: از 
۱۳۲ نیروگاه موجود در کشــور، سوخت 
دوم ۱4 نیــروگاه مازوت اســت و مابقی 
نیروگاه ها از سوخت دوم گازوئیل استفاده 
می کننــد و باید گفت کــه کمتر از ۱۰ 
درصد نیروگاه های کشور قابلیت استفاده 

از مازوت را دارند.
عبدالرســول پیش آهنگ در خصوص 
میزان مصرف ســوخت نیروگاه ها گفت: 
براساس آمار روزانه ۷۷ میلیون متر مکعب 
گاز در نیروگاه هــا مصرف شــده، هفت 
میلیــون لیتر گازوئیل و ۲۰ میلیون لیتر 
مازوت مورد اســتفاده قرار گرفته است و 
در تهران از سال ۸۸ تاکنون در هیچ کدام 
از نیروگاه ها از مازوت استفاده نشده است.

وی با بیان این که در این منطقه، تنها 
نیروگاه  بعث قابلیت استفاده از مازوت را 
دارد کــه آن هم از ســال ۱۳۸۸ تاکنون 
هیچ گونه مازوتی را استفاده نکرده است 
تصریح کرد: زمانی کــه نیروگاه ها از گاز 
اســتفاده می کنند ضمن این که مشکل 
آلودگی آنها کمتر می شود هزینه تعمیر و 
نگهداری نیروگاه کاهش می یابد به همین 

دلیــل تمایل بخش برق اســتفاده از گاز 
اســت. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
بــرق حرارتی با تاکید بر این که نســبت 
به سال گذشــته مقدار گازی که تحویل 
نیروگاه  می شود بیشتر است، ادامه داد: در 
ســال ۹۰ درصد گاز و حدود ۱۰ درصد 
سوخت مایع به نیروگاه ها به طور میانگین 

تحویل داده می شود.
تا  هــا  نیــروگاه  *تعمیــرات 

اردیبهشت به پایان می رسد
مدیر عامل شرکت برق حرارتی گفت: 
در کشــور ۱۳۲ نیــروگاه و 64۰ واحــد 
نیروگاهــی داریم کــه 6۸ درصد مالک 
خصوصــی و ۳۲ درصــد مالــک دولتی 
دارند، در ســال جاری ۱۰۷ هزار مگاوات 
در دست تعمیرات است که از این میزان 
۳۳ هــزار و ۵۰۰ واحد به تعمیرات رفته 
و تا پایان اردیبهشــت تعمیرات آن تمام 
می شــود و واحدها در تابستان در مدار 

خواهند بود.
عبدالرسول پیشــاهنگ با بیان اینکه 
سال گذشته چهار رکورد در صنعت برق 
ثبت شده اســت، اظهار کرد: نیروگاه ها 
۹۸ درصد آمادگی را با تعمیرات ۹4 هزار 

مگاوات ثبت کردند که در این راستا ۷۲ 
پارامتر پایشی وجود دارد.

وی بــا بیــان اینکه بــرای اولین بار 
توانســتیم یک واحد را ظرف ۸ ماه نصب 
و راه اندازی کنیم و این در حالی اســت 
کــه این زمان در گذشــته ۳6 تا 4۰ ماه 

بوده است.
مدیر عامل شرکت برق حرارتی ادامه 
داد: رکــورد دیگر اضافه شــدن 44۰۰ 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بوده 
و عالوه بــر آن ۱۰۳۵ مگاوات واحدهای 
جدیــد را ارتقا دادیــم در نتیجه ۵۵۰۰ 
مگاوات به ظرفیت اضافه شد که با تولید 
پراکنــده و تجدیدپذیر به 6۰۰۰ مگاوات 

رسید.
نیــروگاه   یــک  *راه انــدازی 

زمین گرمایی تا پایان سال
پیش آهنــگ در خصــوص آخریــن 
نیروگاه هــای زمین گرمایــی  وضعیــت 
اظهار کرد: تا پایان امســال یک نیروگاه 
زمین گرمایی در مشکین شهر به ظرفیت 

پنج مگاوات نصب و راه اندازی می شود.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق 
حرارتی در خصــوص از رده خارج کردن 

۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه در کشــور اظهار 
کرد: نیاز مصرف با تولید همخوانی ندارد 
و ما همیشــه دنبال نیاز مصرف هستیم. 
زمانی رشــد نیاز مصرف پنج درصد بود 
اما در ســالی که خاموشــی اتفاق افتاد 
شاهد ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی در کشور 
بودیم. با توجه بــه این که قیمت برق در 
دنیا حدود هفت ســنت است و خاموشی 
۱,۵ دالر خســارت را تحمیل می کند در 
این شرایط برای عبور بحران تابستان که 
۳۰۰ ساعت اســت باید تمام واحدهای 

فرسوده و راندمان پایین را وارد مدار کنیم 
و برای این موضوع برنامه  ریزی کرده ایم 
که بودجه ساالنه آن نیز تخصیص می یابد 

تا به مرور این مساله انجام شود.
*احداث یک نیروگاه ۵00 مگاواتی 

در کنار نیروگاه ری
پیش آهنگ با بیان این که مقرر شــده 
که کنار نیروگاه ری یــک نیروگاه ۵۰۰ 
مگاواتــی نصب شــود و این نیــروگاه از 
مدار تولید خارج شود، ادامه داد: ظرفیت 
کنونی نیروگاه ری 4۸۰ مگاوات اســت و 

ایــن طرح را برای نیــروگاه بعثت نیز در 
دستور کار داریم. وی در خصوص راندمان 
ایــن نیروگاه هــا گفت: در حــال حاضر 
راندمان نیروگاه های کشــور ۳۹,6 درصد 
اســت که با به مدار آمــدن بخش بخار 
نیروگاه های ســیکل ترکیبی این عدد به 

باالی 4۰ درصد افزایش می یابد.
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصــی بــرق حرارتی بــرای افزایش 
راندمان نیروگاه برنامه  ریزی های متعددی 
صورت گرفته و مقرر شده که ساالنه ۰,۷ 

درصد افزایش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق 
حرارتی با بیان این که سال گذشته موفق 
شدیم ۱۰۳۵ مگاوات واحدهای موجود را 
ارتقاء دهیم تصریح کرد: از ۱۳۲ نیروگاه و 
64۰ واحد نیروگاهی در کشور 6۸ درصد 
مالکیت خصوصــی و ۳۲ درصد مالکیت 
دولتی دارند کــه با همکاری های صورت 
گرفته موفق شــدیم تابستان را به خوبی 

پشت سر بگذاریم.
پیش آهنگ با بیان این که سال قبل ۹4 
هزار مگاوات تعمیرات در کشور انجام شد، 
ادامه داد: ســال جاری ۱۰۷ هزار مگاوات 

تعمیرات صورت خواهد گرفت که در حال 
اجرا اســت و براســاس برنامه  ریزی های 
صورت گرفته تا پایان اردیبهشت ماه این 

تعمیرات به اتمام می رسد.
مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی 
برق حرارتی اضافه کرد: تاکنون ۳۳ هزار 
مــگاوات را وارد دوره تعمیرات کرده ایم و 
امیدواریم بتوانیم این واحدها را برای سال 
آینده در مدار داشــته باشیم. همچنین 
برنامــه  ریزی برای احــداث نیروگاه های 
جدید صــورت گرفته و در ســال آینده 
۳۰۲۵ مگاوات نیــروگاه  جدید وارد مدار 
نیز  نیروگاهی  واحــد  می شــود. ۱4۰۰ 
براساس تفاهم نامه ای که با بخش صنعت 
داریــم وارد مدار خواهیم کــرد و مابقی 
6۰۰۰ مگاوات را انرژی های تجدید پذیر، 
تولید پراکنده و نیروگاه های DG به خود 

اختصاص می دهند.
وی با بیان این که در حال حاضر عمر 
برخی از نیروگاه ها به 66 ســال می رسد، 
گفت: اما تمام ایــن نیروگاه ها با ظرفیت 

نامی همان ابتدا کار می کنند.
پیش آهنگ با بیان این که یک برنامه 
برای جایگزینی نیروگاه ها با راندمان کم 

با نیروگاه های راندمان های باال در دستور 
کار داریم، گفت: در بندرعباس نیروگاه دو 
کوهه و زرند کرمان و نیروگاه سهند این 

طرح را در دستور کار داریم.
کشــور  از  تکنولوژی  *دریافت 

خارجی برای نیروگاه زغال سنگ
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق 
حرارتــی با بیان این که براســاس برنامه 
 ریزی های صــورت گرفته احداث نیروگاه 
زغال سنگ ســوز طبس در دستور کار 
قــرار گرفته و مطالعــات روی بحث های 
تکنولوژی در دستور کار است و در حال 
حاضر بویلر این نیروگاه را به یک کشــور 
خارجی ســفارش داده ایم تــا بتوانیم با 
تکنولوژی باالتری کار را پیش ببریم و از 
این طریق آلودگی این نیروگاه نیز کاهش 

می یابد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
برای صادرات تجهیزات به کشــورهای 
دیگر اظهار کرد: تاکنون به کشور عراق، 
سوریه، مالزی و اخیرا روسیه تجهیزاتی 
را صــادر کرده ایــم و در این زمینه نیز 
شرکت مپنا اقدامات خوبی را انجام داده 

است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی: ۱۰ درصد نیروگاه های کشور قابلیت استفاده از مازوت دارند

رئیس انجمن صنفی سی ان جی اعالم کرد؛ صادرات مخزن سی ان جی ایرانی به کشورهای اطراف
رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور با تاکید بر اینکه پتانسیل باالیی برای ورود به کشورهای دیگر در حوزه سی ان جی وجود دارد، گفت: یکی از کشورهایی که در دولت قبل در مورد آن بحث می 
شد، عراق بود، مذاکرات برای احداث ۵ جایگاه نیز در آنجا صورت گرفت ، اما به دلیل اینکه این کشور در اکثر نقاط خط لوله گاز ندارد این موضوع معطل ماند و اجرایی نشد، اما همچنان عراق می تواند 
یک گزینه قابل بحث باشد. محسن جوهری با بیان اینکه روسیه از سی ان جی به عنوان سوخت خودروهای سبک و سنگین استفاده می کند و در حال حاضر صادرات مخازن سی ان جی از  ایران به 
این کشور و کشورهای اطراف انجام می شود، اظهار کرد: اگر دولت از شرکت های داخلی حمایت کند و موانع برداشته شود، تاثیر بسیار خوبی در افزایش تولید و درآمدهای صادراتی کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به حضور شرکت های توانمند داخلی در حوزه صنعت سی ان جی، پتانسیل باالیی برای صادرات تجهیزات سی ان جی به کشورهای دیگر وجود دارد، اما آنطور که باید به 
آن توجه نشده است، گفت: نیجریه در این حوزه مطرح است، تاکنون به نتیجه خاصی در نیجریه نرسیده ایم، اما احتمال عقد قرارداد در این رابطه زیاد است. رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور 
در خصوص میزان ارزآوری صادرات تجهیزات سی ان جی در نیجریه، گفت: این مساله بستگی به این دارد که نیجریه چه میزان تمایل به سرمایه گذاری در این بخش داشته باشد و چه تعداد جایگاه 

احداث و چه تعدادخودرو دوگانه سوز شود، اگر تعداد جایگاه ها و خودروها زیاد باشد، این مساله می تواند ارزآوری خوبی برای ما داشته باشد.

کارشناس مدیریت منابع آب:

مصرف بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر فاجعه است
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رئیــس اداره احیــای تاالب هــای 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل 
خوزســتان با اشــاره به خشک شدن 
6۰ درصــد از مســاحت تاالب هــای 
کشــور، گفت: تقریبا تمام تاالب ها در 
پایین دســت منابع تغذیه کننده آن ها 
یعنــی رودخانه ها قــرار دارند بنابراین 
حق آبه تاالب ها در باالدســت رودخانه، 
با مدیریت غیر صحیــح آب در بخش 
کشــاورزی و یا صنعت پیش خور شده 

و یا بلعیده شده است.
موسی مدحجی اظهار کرد: تاالب ها 
بخش مهمی از دارایی های هر کشــور 
محسوب می شوند اما متاسفانه در ایران 
هنوز ارزش این عرصه ها مغفول مانده 
و حداکثر دلیلی که ممکن است برای 
حفظ تاالب هــا در نظر گرفت ترس از 
ایجاد منبع ریزگرد و طوفان های نمکی 
اســت؛ در حالی که جلوگیری از ایجاد 
منبع ریزگرد، ممکن اســت در اولویت 
چندم و حتی شــاید اولویت هشــتم 

ارزش های تاالب ها قرار بگیرد.
وی افــزود: ارزش اول تاالب هــا به 
دلیل کاهش مخاطــرات مانند کنترل 
سیالب اســت. ســایر ارزش های یک 
تــاالب به ترتیــب کاهــش و کنترل 
آالینده هــای آب، تامیــن آب، تفرج و 
توریسم، تنظیم و حفظ تنوع زیستی، 
تولید مــواد غذایی و صنایع دســتی، 
ارزش های فرهنگی، تعدیل گازها مانند 

کربن و تعدیل کنندگی گرمایش اقلیم 
و برخی موارد دیگر هستند.

تا 20  تاالب  ارزش هر هکتار   *
برابر یک هکتار زمین کشاورزی

رئیــس اداره احیــای تاالب هــای 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل 
خوزســتان بیان کــرد: از نظر جهانی، 
میانگین ارزش اقتصــادی قابلیت های 
هر هکتــار تاالب در ســال حدود ۱۵ 
هزار دالر برآورد شده است. برای اینکه 
بزرگی این ارزش اقتصــادی را بدانیم 
کافی است آن را با ارزش اقتصادی یک 
هکتار زمین کشاورزی در سال مقایسه 
کنیم که میانگین آن کمتر از یک هزار 
دالر اســت. به طور کلی و بسته به نوع 
تاالب ارزش هــر هکتار تاالب، حداقل 
پنج برابر و حداکثر ۲۰ برابر یک هکتار 
زمین کشــاورزی اســت این در حالی 
است که متوسط مصرف آب سالیانه هر 

دو نیز تقریباً یکی است.
مدحجی عنوان کرد: بنابراین حتی 
از نظر ارزش اقتصادی نیز دغدغه کشور 
برای پاسداری و حراست از تاالب ها باید 
بسیار بیشتر از توسعه کشاورزی باشد 
در حالــی که تاکنون ایــن گونه نبوده 
است و تاالب ها به عنوان دارایی و ثروت 

فراموش شده قلمداد شده اند.
* 60 درصد از مساحت تاالب ها 

خشک شده است
وی تصریــح کرد: در حــال حاضر 

۳۰ درصد از ۲.۲ میلیون هکتار سطح 
تاالبی ثبت شده کشــور در خوزستان 
قرار گرفته اســت کــه از با ارزش ترین 

تاالب های کشور محسوب می شوند.
رئیــس اداره احیــای تاالب هــای 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل 
خوزستان با اشاره به وضعیت آبگیری 
تاالب های کشور گفت: در مجموع 6۰ 
درصد از مســاحت تاالب های کشــور 
خشک شده اســت که دریاچه ارومیه، 
تاالب هــای جازموریــان، هورالعظیم، 
شادگان، هامون و گاوخونی از مهم ترین 
این مساحت ها هســتند. مسلم است 
این وضعیــت تنها می توانــد به دلیل 
ثمره نداشــتن شناخت از ارزش واقعی 

تاالب ها، دست اندازی به محیط تاالب ها 
و یا کوتاهی در تامین حق آبه زیســت 

محیطی آن ها باشد.
وی افزود: باید توجه شــود که تنها 
حق آبه تاالب هامون به آب های ورودی 
مرزی وابسته اســت و سایر تاالب ها از 
آب های درون سرزمینی تغذیه می شوند 
اما سوال اول اینجا است که این حق آبه 

کجا رفته است؟
مدحجی گفت: تقریبا تمام تاالب ها 
در پایین دست منابع تغذیه کننده آن ها 
یعنــی رودخانه ها قــرار دارند بنابراین 
حق آبه تاالب ها در باالدســت رودخانه، 
با مدیریت غیر صحیــح آب در بخش 
کشاورزی و یا صنعت، پیش خور شده 

و یا بلعیده شده است بنابراین خواسته 
یا ناخواســته تامین حق آبه تاالب ها در 

اولویت آخر قرار گرفته است.
و درشــت مشــکالت  ریز   *

تاالب ها
وی بیان کرد: از مجموع چالش های 
تهدیدکننده تاالب ها در ایران، اولین و 
مهمترین مســاله تامین نشدن حق آبه 
است البته مشکل تاالب های کشور تنها 
در حد تامین حق آبه نیست و مشکالت 
دیگــری مانند ســاخت و ســازهای 
توســعه ای مثل جاده و یا ایجاد مراکز 
کشف و اســتخراج نفت و گاز، آلودگی 
ناشــی از ورود پساب ها و فاضالب های 
کشاورزی و صنعتی، تعدی و تجاوز به 

حریم تاالب هــا و تغییر کاربری اراضی 
تاالبی نیز از مشکالت بعدی هستند که 

باید مورد توجه قرار بگیرند.
رئیــس اداره احیــای تاالب هــای 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل 
خوزستان گفت: در مورد تامین حق آبه 
تا سال های پیش، روشن نبودن مقدار 
حق آبه و نداشــتن الزام قانونی دستگاه 
متولی آب یعنــی وزارت نیرو بهانه ای 
بود تا پایین دست ترین نقطه رودخانه ها 
که تاالب ها هستند در اولویت آخر قرار 

بگیرند و از حق آبه خود محروم شوند.
مدحجی ادامــه داد: متاســفانه با 
تصمیم های غلط و به طمع اســتفاده 
بهتر از آب، همان بالیی را که کشــور 
شــوروی سابق از سال ۱۹6۰ تا ۱۹۸۷ 
بر دریاچه آرال )چهارمین دریاچه بزرگ 
دنیا( آورد و هزار و یک مشــکل زیست 
محیطی، معیشتی و بهداشتی بر مناطق 
مجاور دریاچه آرال واقع در کشورهای 
استقالل یافته قزاقســتان و ازبکستان 
تحمیل کرد، از ســال ۱۹۹۲ به بعد بر 
دریاچه ارومیه و تاالب های هورالعظیم، 
شــادگان، جازموریان و گاوخونی و ... 
آوردیم تا تصمیم های مســئوالن عالی 
رتبه ما در کنار تصمیم های مســئوالن 
شــوروی ســابق درس عبرتــی برای 
دانش آموزان جهان باشــد تا با محیط 
زیست و تاالب ها این گونه رفتار نکنند.

وی با اشاره به تجربه ناموفق احیای 

دریاچــه ارومیه، افــزود: هم اکنون نیز 
با وجود اینکه حق آبــه تاالب ها دقیقا 
مشــخص شده و دســتگاه متولی آب 
موظف به تامین حق آبه شــده اســت 
امــا پس گرفتــن حق آبــه تاالب ها از 
حق آبه داران نسبتا جدید، بسیار سخت 

و دشوار و بلکه غیرممکن شده است.
* از توســعه کشاوری آب بَر در 
باالدست تاالب ها تا بذل و بخشش 

حق آبه ها
مدحجی بیان کــرد: در ایران فعال 
درد اصلی این مســاله نیز نیست بلکه 
مشکل اساســی تر این است که توسعه 
فعالیت هــای آب بَر از نوع کشــاورزی 
به  باالدســت رودخانه های منتهی  در 
تاالب ها، هنــوز به شــدت ادامه دارد 
و در باالدســت رودخانه ها، ســاختن 
ســازه ها و بــذل و بخشــش حق آبه 
تاالب ها بــه بخش های دیگر رواج دارد 
و هیچ چشم اندازی از تغییر رویکردها و 
مدیریت زیست محیطی دیده نمی شود 
بنابراین متاسفانه همچنان باید نگران 
تاالب های کشور و آینده آن ها بود و تا 
تغییری در این رویکرد مشاهده نشود، 
رفتن به سراغ راهکارهای دیگر بی معنا 

است.
رئیــس اداره احیــای تاالب هــای 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل 
خوزســتان عنوان کرد: در ســال آبی 
گذشته )اول مهر ۱4۰۰ تا ۳۱ شهریور 

۱4۰۱( بیشتر تاالب های کشور تجربه 
بدی پشت ســر گذاشتند و در بدترین 
شرایط به ســال آبی جدید وارد شدند. 
ســال آبی جدیــد نیــز در حالی آغاز 
می شــود که نویــد فرا نرمــال بودن 
بارندگی ها در آذرماه به گوش رســیده 
اســت و امید ســالی نرمال از نظر آبی 
در بیشــتر نقاط کشــور به جز حوضه 
کرخه، شدت یافته است بنابراین اکنون 
لب تشــنه تاالب های کشــور منتظر 
تصمیم های حکمرانان آب است که آیا 
در ســال آبی جدید حق آبه تاالب ها در 
اولویت قرار می گیرد یا همچنان باید در 

ته صف باقی بمانند.
وی افزود: امید دوســتداران محیط 
زیست و متخصصان آب کشور این است 
که بر اســاس معیارهای پذیرفته شده 
جهانی برای همیشه اولویت تخصیص 
آب زیســت محیطــی رودخانه هــا و 
تاالب ها بر نیاز بخش های کشاورزی و 
صنعت چیره شود و با این نگرش علمی، 
این ثروت ها و جاذبه های طبیعی کشور 
بتوانند حق آبه طبیعی و مصوب خود را 

دریافت کنند.
مدحجــی بیان کرد: بعد از حل این 
مساله است که توجه به دیگر مشکالت 
و حل تدریجی آن ها اهمیت می یابد و 
رفع این مسائل می تواند نفسی تازه به 
تاالب های کشور بدمد و درد تاالب ها را 

ترمیم کند و تسکین دهد.

رئیس اداره احیای تاالب های محیط زیست خوزستان : حق آبه ای که بلعیده شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران: پسماند و ضایعات سوزی از مهمترین عوامل افزایش آلودگی هوای تهران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از آغاز گشت و پایش شبانه روزی صنایع، معادن و واحدهای صنفی استان همزمان با فصل سرما و افزایش آلودگی هوا در تهران خبر داد. علیرضا مزینانی با بیان اینکه با 
برنامه ریزی انجام شده گشت و پایش های شبانه در حوزه کل استان که از طریق ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان ها و ستاد اداره کل اجرا می شود، افزود: هدف از انجام این گشت ها و پایش ها کنترل منابع آلوده 
کننده هوا و مقابله با تخلفات احتمالی به ویژه در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل هفته است. وی با اشاره به اینکه این پایش ها به طور ویژه از ابتدای آذرماه آغاز شده و در ۱۳ محور اصلی برقرار است، اظهارکرد: در این مدت 
۲۱۳ واحد صنعتی مورد پایش قرار گرفته اند که حاصل آن هشت مورد توقف فعالیت آالینده و صدور شش اخطاریه رفع آالیندگی برای واحدهای متخلف از سوی ماموران اجرایی این اداره کل بوده است. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان تهران با تاکید بر اینکه سوخت مصرفی نیروگاه ها و واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی استان به طور روزانه و مداوم رصد و پایش می شود، تصریح کرد: از ابتدای آذر ماه ۹۲ مورد بازدید از واحدهای معدنی 
و تولید شن و ماسه و آسفالت هم که دارای بار آالیندگی هوا هستند صورت گرفته و نکات و مالحظات زیست محیطی به این واحدها تاکید شده است. مزینانی در ادامه با اشاره به اینکه طی این مدت ۱۱ مورد نظارت و 
بازدید از عملکرد شهرک های صنعتی و ۱۲ نیروگاه و واحد بزرگ مقیاس صنعتی استان نیز انجام شده است.

نماینده ساری در مجلس شورای اسالمی

 مسئولین نسبت به رفع کمبود دارو در جامعه تدبیر اساسی کنند
نماینده ســاری در مجلس شــورای 
اســالمی با انتقــاد از وضعیــت دارو در 
کشور گفت: چه کسی باید مشکل گرانی 
و کمبود دارو را مدیریت کند؟ احســاس 
می کنــم وزیر بهداشــت جــای دیگری 
زندگی می کند یا اینکــه افرادی او را در 

پشت صحنه مدیریت می کنند.
علی بابایی در جلسه علنی روز گذشته 
)یکشــنبه( در تذکری گفت: فرمایشات 
مقام معظم رهبری فصل الخطاب اســت 
و باید همه دولتمردان و ســران قوا تابع 

محض ولی فقیه زمان باشند.
وی همچنیــن در تذکری بــه وزیر 
میراث فرهنگی و گردشگری گفت: آقای 
ضرغامی شما وزیر فرهنگ، کشور یا امور 
خارجه نیستید پس به جای فرافکنی در 
گفتمان ســازی انحرافی به شرح وظایف 
خود عمل کنید؛ شــما وزیر گردشگری 
هستید و انگار فراموش کرده اید وزیر کدام 

وزارتخانه هستید.
این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه 
در تذکــری به وزیر آمــوزش و پرورش 
خواســتار تبدیل وضعیت کامل نیروهای 
نهضتی، حق التدریسی و پیش دبستانی ها 

و اجرای دقیق رتبه بندی معلمان شد.
بابایی در تذکری بــه وزیر نفت بیان 

کرد: اعمال محدودیت ســوخت گازوئیل 
برای ماشین های سنگین مشکل ساز شده 
است. مگر وزیر نفت در این کشور زندگی 
نمی کند؟ حتی ســوخت آزاد هم وجود 
ندارد. از طرف دیگر ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز چــه کاره اســت؟ این وضعیت 
کار کردن را برای کشاورزان مازندرانی و 
دیگر افرادی که ادوات سنگین دارند دچار 

مشکل کرده است.
وی همچنیــن با تاکیــد بر لزوم حل 
مشکل باغداران خطاب به وزیر بهداشت 
بیان کرد: آقای عین اللهی شما در داخل 
این کشــور زندگی نمی کنید؟ مشــکل 
گرانــی و کمبود دارو را چه کســی باید 
مدیریت کند؟ احســاس می کنم شــما 
جای دیگــری زندگی می کنید یا افرادی 
در پشت صحنه شما را مدیریت می کنند.

بابایی در ادامه با طرح این پرسش که 
از دیپلماسی اقتصادی شما چه خبر است، 
گفت: وزیر خارجه باید پاسخگو باشد؛ ما 
نماینده ملت هستیم و باید بدانیم برجام 

چه خواهد شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از نبود  مدیریت 
در بخشودگی جرائم کارآفرینان به تأمین 
اجتماعی گفت: فعاالن اقتصادی به تأمین 

اجتماعی بدهکار هســتند باید چه کسی 
این جرائم را  مدیریت کند؟ باید برای رفع 
مشکالت جوانان مملکت فعالیت شود و 
آنها منتظر ســاز و کار حمایت از تولید و 
اشتغال هستند عالوه بر این جلوگیری از 

تورم نیز ضروری است.
* عضو کمیســیون بهداشــت 
رفع  به  نســبت  مسئولین  مجلس: 
کمبود دارو در جامعه تدبیر اساسی 

کنند
عضو کمیســیون بهداشــت مجلس 
شورای اســالمی گفت: مســئولین باید 
نسبت به رفع کمبود دارو در جامعه تدبیر 
اساسی کنند و مردم  نیز همکاری داشته 

باشند.
دکتر یحیــی ابراهیمی اظهــار کرد: 
کمبود دارو مربوط به کل کشــور است و 

تنها مختص به لرستان نیست.
وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت، 
هشــدارهای الزم را به وزیر بهداشــت، 
رئیس جمهــور، رئیس ســازمان برنامه و 
بانک مرکــزی داد که حتما مــواد اولیه 
شرکت های تولیدکننده دارویی را تامین 
کنند، افــزود: عواما متعددی دســت به 
دست هم داد تا در مجموع  شاهد کمبود 

دارو در سطح جامعه باشیم.

عضو کمیســیون بهداشــت مجلس 
شورای اســالمی در خصوص تامین ۵۰ 
هزار شــربت آنتی بیوتیــک در مقابل دو 
میلیون جمعیت لرستان، گفت: این میزان 
داروی وارد شده به استان با وجود تعداد 
داروخانه ها و تعداد بیمــاران قابل قبول 

نیست.
ابراهیمی عنوان کرد: مســئولین باید 

نســبت به کمبــود دارو در جامعه تدبیر 
اساسی کنند و مردم  نیز همکاری داشته 
باشــند. نماینده مردم سلسله و دلفان در 
مجلس شــورای اسالمی گفت: همچنین 
پزشکان تنها در مواقع ضروری دارو برای 
بیماران تجویز کنند و به مردم اســترس 

وارد نکنند.
وی بیــان کــرد: در لرســتان مانند 

سایر استان های کشــور به لحاظ تامین 
دارو وضعیت حادی نداشــتیم و با وجود 
شرکت های پخش دارو و سها، شرایط در 

لرستان بسیار حاد نبود.
ابراهیمی اظهار کرد: این پروســه ای 
است که در کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اســالمی روزانه رصد و پیگیری 

می شود تا مشکل حادی اتفاق نیفتد.

استاندار تهران:

 در حوزه امنیت بحران نداریم
اســتاندار جدید تهران گفت: از مشــورت و پیشــنهاد 
فرهیختگان و همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و توسعه 

کشور دارند دریغ نمی کنم.
علیرضا فخاری در آیین تکریم و معارفه استاندار تهران 
گفت: نگاه ما به آینده و امیدبخشــی آینده به استانی است 
که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جایگاه ویژه ای 
قرار دارد. به شکلی که از لحاظ وسعت بیست و نهمین استان کشور و به لحاظ جمعیت 
نخستین استان کشور است. وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد صنایع و ۷۵ درصد اقتصاد 
ملی در تهران شــکل می گیرد، افــزود: وجود صنایع و بخش های مهمی از حوزه های 
گوناگون در تهران پیچیدگی هایی را در این اســتان شکل می دهد به شکلی که شب 
گذشته در آخرین ســاعات گفتند که برای فردا با توجه به آلودگی هوا چه تصمیمی 

بگیریم و مدارس تعطیل شوند یا خیر ؟ این اوضاعی است که با آن درگیر هستیم.
استاندار تهران ادامه داد: در نظام برنامه ریزی برای دهه های آینده فکر شده اما در 
هر مقطعی نیازمند بازنگری هســتیم. اگر این کار در فرآیند درستی انجام شود قطعا 
شــاهد تحول اساسی خواهیم بود. توجه به کرامت انسانی انسانها و توجه به تقاضای 
عام مردم برای داشتن زندگی راحت بدون دغدغه در سیطره امنیت استوار از مسائلی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. استاندار تهران به عنوان رییس شورای تأمین است 
و وظیفه نظارت بر دســتگاه هایی که به مردم خدمت می کند را دارد؛ امروز در حوزه 
امنیت دچار خدشــه شده ایم اما ما بحران نداریم. قطعا امنیت زیرساختهای توسعه را 
فراهم می کند و جریان عادی کسب و کار و امورات جاری مردم باید خود را به خوبی 
نشان دهد و البته اینها در فرآیندی مشترک شکل می گیرد. وی تاکیدکرد: به مدد و 
همت همه همکاران در این مسیر گامهای استواری برمی داریم و قطعا در این مسیر 
از توجه، تذکر و مشورت و پیشنهاد همه فرهیختگان ، بزرگان و همه کسانی که دل 
درگروی پیشــرفت و توسعه کشور دارند دریغ نخواهیم کرد. همچنین از حسن نظر 
رئیس جمهور و وزیر کشــور که این مسئولیت را به من دادند تشکر می کنم؛ البته به 
موضوع جوانگرایی اشاره شد؛ لذا باید فردی از آقای منصوری جوانتر برای استانداری 
می آوردند اما با توجه به فرمایشــات رهبری افراد باید دلشان جوان باشد و بانشاط و 

استوار در جهت خدمت به مردم گام بردارند که تالش می کنم؛ اینگونه حرکت کنم.

رییس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن 
وزارت بهداشت از احتمال ورود دو واکسن »پنوموکوک« 
و »روتاویروس« به برنامه واکسیناسیون کشوری از سال 
آتی خبر داد و گفت: در تالشــیم ضمن تامین اعتبار در 
بودجه ســال آتی برای واردات این واکســن ها، در عین 
حال بتوانیم به تولید داخلی این دو واکســن برســیم تا 
از ســال آینده به برنامه واکسیناسیون کودکان زیر یک 
ســال اضافه شوند. دکتر سید محسن زهرایی با اشاره به 
اینکه پنوموکوک یکی از باکتری هایی اســت که افراد از 
اوایــل دوران کودکی با آن مواجهه پیدا می کنند، گفت: 
این باکتری می تواند در ناحیه حلق کلونیزه شود و مدتی 
در مجرای تنفسی فوقانی فرد وجود داشته باشد. در واقع 
مواجهه با آن ضرورتا به معنای بیمار شدن فرد نیست. او 
با اشــاره به اینکه پنوموکوک  انواع و سوش های متفاوتی 
دارد، تصریح کرد: پنوموکوک سروتایپ های متعددی دارد 
که ممکن است بیماری زایی متفاوتی داشته باشند. برخی 
تمایــل به تهاجم و بیماری زایی باالتــر دارند. گروه های 
سنی کودکان زیر ۵ ســال، گروه سنی سالمندان باالی 
6۵ ســال، افراد دارای بیماری  زمینه ای، ضعف سیستم 
ایمنی، شکســتگی قاعده جمجمه، کســانی که طحال 
خود را برداشته اند، بیماران پیوندی و... در معرض ابتال به 

عفونت های جدی و شدیدتر پنوموکوک هستند.
* چرایی بروز همزمان آنفلوآنزا و پنوموکوک

وی در خصوص بروز همزمان پنوموکوک و آنفلوآنزا،  

بیان کرد: احتمال بروز عفونت های دیگر به دنبال ابتال به 
آنفلوآنــزا افزایش می یابد. در واقع یکی از عوارض جدی 
آنفلوآنزا بروز سینه پهلو یا پنومونی است که می تواند در 
اثر خود ویروس آنفلوآنزا یا ابتالی همزمان به عفونت های 
باکتریایی ایجاد شود که یکی از باکتری های اصلی که به 
دنبال عفونت آنفلوآنزا می تواند ســبب عفونت ریه شود، 
پنوموکوک اســت. با توجه به اینکه طی دو ماه گذشته 
شــاهد افزایش موارد آنفلوآنزا در کشــور بودیم طبیعتا 
عوارض عفونت های تنفسی می تواند بیشتر دیده شود که 
یکی از آنها که می تواند قابل انتظار باشــد بروز عفونت 
پنوموکوکی اســت. زهرایی با اشاره به اینکه پنوموکوک 
می تواند عفونت های گوناگونی در بدن ایجاد کند، اظهار 
کرد: عالوه بر بروز پنومونی )عفونت ریه( می تواند سبب 
بروز عفونت جریان خون، عفونت موضعی در مغز، قلب، 

مفاصل و... شود.
* انواع واکسن های موجود پنوموکوک

او بــا بیان اینکــه علیه باکتــری پنوموکوک ۲ نوع 
واکســن وجــود دارد، بیان کرد: یکی از انواع واکســن، 
پلی ساکاریدی است که ســال ها است در دنیا استفاده 
می شود. نوع دیگر واکسن کنژوگه است که این واکسن ها 
می توانند در ســنین پایین زیر دو سال هم تزریق شود 
که ایمنی زایی خوبی هم دارد. از آنجایی که پنوموکوک 
انواع متعددی دارد، در واکسن های مختلف کنژوگه که 
کارخانه های مختلف تولید می کنند می توانند بر حسب 

توانمندی تعداد ســروتایپ های متفاوت و بیشتری در 
واکسن را تحت پوشش بیاورند. واکسن هایی که اکنون 
در بازار ایران و جهان وجود دارد، واکسن های ۱۰ و ۱۳ 
ظرفیتی پنوموکوک است. منظور از ظرفیت این است که 
مثال واکســن ۱۳ ظرفیتی ۱۳ سروتایپ رایج از باکتری 
را پوشــش می دهد. افراد با توصیه پزشک می توانند این 
واکسن وارداتی را از بخش خصوصی تهیه کرده و تزریق 
کنند. وی افزود: طبق اطالعات بنده برای ســال جاری 
ســه نوع واکسن پنوموکوک وارد شــده است و در بازار 
دارویی کشور موجود است. وی به برنامه وزارت بهداشت 
برای تولید واکســن پنوموکوک اشاره کرد و گفت: این 
مهم با این هدف دنبال می شــود که بتوانیم همه بچه ها 
را تحت پوشش برنامه واکسیناسیون پنوموکوک ببریم و 
چند سال اســت که این کار را دنبال می کنیم؛ هرچند 
که می دانیم با تاخیر و عقب ماندگی در این برنامه مواجه 

هستیم.

مدت هاست که ادغام سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی مطرح و موافقان و 
مخالفان زیادی دارد. در حالی نهادهای تخصصی محیط زیست با تشکیل وزارت محیط 
زیســت موافقت می کنند که برخی از مسئوالن و کارشناسان از مخالفان آن هستند. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: از جانب رییس جمهوری دو ماه فرصت 

داده شده تا روی این طرح کار شود.
در روزهای اخیر و در پی برگزاری جلســه شورای عالی اداری کشور در اولین روز 
آذرماه، بار دیگر ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی سر زبان ها افتاده 
است. علی سالجقه -رییس سازمان حفاظت محیط زیست - درباره ادغام دو سازمان 
حفاظت محیط زیســت و ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: روز 
سه شــنبه )اول آذر ماه( این موضوع در شورای عالی اداری کشور مطرح شد. از جانب 
رییس جمهوری دو ماه فرصت داده شــده تا بر این طرح کار شود و دوباره در شورای 
عالی اداری کشــور مطرح شــود. وی افزود: موضوع ادغام دو سازمان از مدت ها پیش 
در دســتور کار سازمان اداره امور استخدامی کشــور قرار گرفته بود اما به تازگی این 
ســازمان با توجه به نشست هایی که داشــت، به این نتیجه رسید که وظایف قانونی و 

مسئولیت های هر دو سازمان تا حدود زیادی با یکدیگر انطباق دارد و به همین دلیل 
با ادغام آن موافقت کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت نظر خود را درباره این موضوع بیان کرد و 
گفت: اعتقاد من براین اســت که اگر بر این طرح به طور مطلوب و عالمانه کار شــود، 
همچنین تمام ضوابط آن دیده شود می تواند به نفع کشور باشد. سالجقه در پاسخ به 
سوال که آیا این موضوع به نفع محیط زیست نیز است گفت: بله! چراکه محیط زیست 

و منابع طبیعی از لحاظ لغوی متفاوت هستند اما به لحاظ محتوایی یکسان هستند.
در حالی ســالجقه پیگیر ادغام این دو نهاد متولی عرصه های طبیعی کشور است 
که ریاست سازمان جنگل ها را پیش از این برعهده داشته است اما این طرح موافقان و 
مخالفانی دارد. از جمله این موافقان می توان به محمدتقی دستورانی - رئیس دانشکده 
منابع طبیعی و محیط  زیست دانشگاه فردوسی مشهد – اشاره کرد. او بر ضرورت ادغام 
ســازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوربه عنوان دو نهاد 
حاکمیتــی و فعالیت در قالب یک وزارتخانه قوی تاکید کرد و گفت: در این شــرایط 
امکان پاســخگویی به مجلس و مردم هم فراهم شود. از جمله مخالفان ادغام سازمان 
حفاظت محیط زیست و ســازمان منابع طبیعی می توان به معصومه ابتکار - رییس 
اسبق سازمان حفاظت محیط زیست - اشاره کرد که با تاکید بر پیامدهای منفی ادغام 
سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر اظهار کرده بود: اگر 
ادغام این دو سازمان در وضعیت فعلی انجام شود، طرفی که آسیب خواهد دید سازمان 
حفاظت محیط زیست است که پس از ادغام، زیر مجموعه یک معاونت بزرگ تر خواهد 
شــد، در حالی که اکنون سازمانی مســتقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است. در 
صورت ادغام نکته خطرناک این است که مشخص نیست کدام سازمان نقش حاکمیتی 

و اختیارات را خواهد داشت و کدام ناظر خواهد بود؟
در آخر باید گفت مشــکالت محیط زیستی کم نیستند؛ از خشکسالی، فرونشست 
زمین، خیزش گرد و غبار و آلودگی هوا گرفته تا آلودگی نفتی خلیج فارس و وضعیت 
نامساعد برخی از گونه های در معرض خطر انقراض حیات وحش. حال باید منتظر ماند 
دید که آیا تصمیم  جدیدی برای متولیان این حوزه گرفته می شود و آیا این کار به نفع 

محیط زیست و منابع طبیعی رنجور کشور است یا نه؟

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت اعالم کرد؛

احتمال ورود واکسن »پنوموکوک« و »روتاویروس« به واکسیناسیون کشوری از سال ۱۴۰۲ مهلت ۲ ماهه رییس جمهور برای چکش کاری 
طرح »ادغام محیط زیست و منابع طبیعی«
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داریوش فرهنگ:

بهرام بیضایی در حرفه خود یک فیلسوف است
کارگردان »افســانه سلطان و شبان« 
گفت: بهــرام بیضایی یک ویژگی خوبی 
دارد اینکه او ســوال های نه زمان حال 
بلکه آینده را هم می داند و در حرفه خود 

یعنی سینما و تئاتر یک فیلسوف است.
موزه ســینمای ایران در ادامه انتشار 
سلسله برنامه های تاریخ شفاهی خود به 
مناسبت زادروز داریوش فرهنگ بازیگر 
پیشکســوت ســینما ، تئاتر و تلویزیون 
بخش هایی از گفتگــوی این هنرمند را 
منتشر کرده است که در زیر می خوانید.

فرهنگ درباره سلطان و شبان گفت: 
گاهی وقتی می گوییم شاید همه چیز از 
یک جرقه آغاز شد تصور می شود شاید 
اغراق باشــد اما درباره سلطان و شبان 
واقعا همه چیز از یــک جرقه بود. یادم 
می آید در حوزه تئاتر از نظر کاری و مالی 
آشــفته بازاری بوجودآمده بود و یک بن 
بست مطلق جلوی روی ما بود به همین 
دلیل به فکرمان رســید که در تلویزیون 
فعالیت داشــته باشــیم و بهترین روش 
برای ما این بود که به شــعار گروه تئاتر 
پیاده برگردیم و به شعار آن توجه داشته 
باشیم که باید کار تازه ای انجام بدهیم و 
کاری باشــد که هیچ فردی آنرا تا بحال 

انجام نداده باشد.
وی بــا اشــاره به همــکاری خود با 
مهدی هاشــمی، ادامه داد: یادم می آید 
فاصلــه خانه من و مهدی هاشــمی کم 
بود و دائم باهــم صحبت می کردیم که 
به چه داســتانی برسیم. چیزی که بین 
ما جالب اســت اینکه ما هنوز هم برای 
صحبت کــردن وقت کم می آوریم. یادم 

می آید ساعت یک ربع به پنج صبح بود 
که مهدی هاشمی گفت یافتم یافتم )به 
روش نیوتــن( و صدایش آنقدر بلند بود 
که من آن را شــنیدم. یــک کتابی بنام 
عالم آرای عباســی دســتش بود که در 
یک صفحه آن داســتانی مربوط به یک 
پادشاهی بود که او را با یک شبان جابجا 
کرده بودند. چیــزی در حدود پنج خط 
بود و همین پنج خط داستان »سلطان 
و شبان« شــد که من و مهدی هاشمی 
تصمیم گرفتیم با هم به شــمال برویم. 
یک خانه کوچک اجــاره کردیم که دو 
اتاق داشت و نیت کردیم تا ننوشتیم به 
تهرام برنگردیم و در طول ۱4 روز سریال 

را در ۱۲ قسمت مشترکا نوشتیم.
فرهنگ بیــان اینکه بــا روحیات و 
خلقیات یکدیگر خیلی آشنا بودیم، بیان 
داشت: خانه ای که در آن اقامت داشتیم 
دو اتاق داشــت مهدی در یــک اتاق با 
تعداد زیادی کاغــذ و قلم و من هم در 
اتاق دیگری با کاغذ و قلم بودم. به عنوان 
مثال، مهدی قرار بود قســمت ســوم را 
بنویسد در پایان قسمت سوم نوشته بود 
ســلطان بانو تو بانوی ما هستی یا بانوی 
وزیراعظم و من بی آنکه خوانده باشــم 
ادامه آن را می نوشــتم. آنقدر همه چیز 
بهم نزدیک بود که انگار همه متن را یک 

نفر نوشته است.
وی دربــاره همکاری خــود با بهرام 
بیضایی نیز گفت: بهرام بیضایی شــیوه 
خاصی در فیلمســازی و بازی گرفتن از 
یک بازیگر داشــت. در سینما زمانی که 
یک شخصت واقعی داریم به عنوان مثال، 

من یک روشــنفکری هستم که گوینده 
فیلم های مســتند هستم و وارد داستان 
می شوم زمانی که رئالیستیک با این مرد 
برخورد می کنیم دیگر تبعات نمایش های 
غیرواقعی در این شخصیت جا نمی افتد. 
درمجموع بیضایی به یک مراسم و یک 
آئین خاصی در بازیگری می اندیشید که 
در فیلم های تارا، باشو، مسافران هم بود 
و از نظر من این نکات سمبلیک مربوط 

به تئاتر است.
این بازیگر سینما و تلویزیون در پاسخ 
به سوال فریدون جیرانی مبنی بر اینکه 
چگونه با وجود تســلط بــه کارگردانی 
توانستید در جلوی کارگردان دیگر نقش 
آفرینی کنید؟ گفت: خیلی کار سختی 
اســت در فیلمی به عنوان بازیگر حضور 
پیدا کنی درحالیکــه خودت هم دانش 
کارگردانی را داری. مخصوصا اینکه قرار 
باشد برای یک نفر دیگر بازی کنی زیرا تا 
سلیقه ها باهم هماهنگ شود کمی طول 

می کشد آنچه مسلم است بازگر نمی تواند 
ســلیقه شــخصی خودش را در فیلمی 
حتی اگر کارگردان هم باشد اعمال کند 

و باید تابع محور اصلی فیلم باشد.
وی ادامه داد: بــرای من در جاهایی 
کمی سخت بود زیرا در جاهایی به سلیقه 
خودم اعمال می کــردم. یادم می آید در 
یکــی از اختالف نظرهــا در یک صحنه 
بهرام بیضایی یــک جمله خوبی به من 
گفت که از آن تاریخ به بعد من ســعی 
کــردم آن را رعایت کنم. او به من گفت 
»هر وقت خواستی فیلم خودت را بسازی 
سلیقه های خود را آنجا پیاده کن اینجا 
یک فیلم دیگر است و باید در یک زمینه 
خاصی حرکت کنی«. بهرام بیضایی یک 
ویژگی خوبی دارد اینکه او سوال های نه 
زمان حال بلکــه آینده را هم می داند و 
در حرفه خود یعنی ســینما و تئاتر یک 
فیلســوف است و به همین دلیل من در 

فیلم او خیلی مبهم بازی نکردم.

نکات مهمی که در استفاده از قطره گوش 
باید بدانید و رعایت کنید

نوشــــــین طاهری نوری- بســیاری از مشکالت گوش از جمله عفونت 
گوش میانی، گوش شــناگر، موم بیش از حد گوش و گوش درد با قطره گوش قابل 
درمان هســتند. اگر چه می توان قطره گوش را بدون تجویز پزشــک نیز خریداری 
واســتفاده کرد اما گاهی اوقات خیلی از اف راد نحوه اســتفاده از آن را نمی دانند و 

ممکن است به جای درمان به گوش خود آسیب برسانند..
انواع قطره گوش

 مواد شوینده بر پایه اسید برای از بین بردن موم گوش
 محلول های الکلی و اسید استیک برای پیشگیری از گوش شناگر

 آنتی بیوتیک برای درمان عفونت های باکتریایی
 دارو های بی حسی برای کمک به بی حس کردن گوش درد

موارد منع مصرف قطره گوش
در صورتی که پرده گوش پاره شده باشد هرگز نباید از قطره گوش استفاده شود 
مگر در مواردی که پزشــک خالف آن را توصیه کرده باشد. انجام این کار باعث می 
شود مواد شیمیایی به طور بالقوه به گوش میانی آسیب برساند و این امر همچنین 

شامل قطره گوش آنتی بیوتیکی برای پاکسازی عفونت ها نیز می شود.
پزشک

در صورت وجود درد شــدید، ترشــحات بیش از حد یا ســر و صدا که به دنبال 
تســکین فوری درد و فشار ایجاد می شود اغلب می توان گفت که پرده گوش پاره 
شده است. اگر فکر می کنید پرده گوش شما نیز پاره شده است به پزشک مراجعه 
کنید و تا آن زمان از قرار دادن هرچیزی در گوش خودداری کنید. در بیشتر موارد 

پرده گوش در طی چند روز خود به خود ترمیم می شود.
نکات قبل از استفاده از قطره گوش

هنگام اســتفاده از قطره گوش توجه داشته باشــید که ابتدا دستورالعمل های 
محصول را با دقت بخوانید و در صورت مشــخص نبودن دستورالعمل ها و هر گونه 
سوال درمورد عوارض جانبی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. همچنین تاریخ 
انقضا محصول را بررسی کنید و اگر قطره ها منقضی شده و یا آلوده به نظر می رسند 

آن ها را دور بریزید.
قطره گوش بهتر اســت در دمای اتاق و به دور از گرما و رطوبت نگهداری شود. 
قطره هایی که بیش از حد سرد یا گرم هستند سبب سرگیجه و حواس پرتی شما 

میشوند.
به خاطر داشــته باشید همیشه قبل از استفاده قطره گوش دستان خود را با آب 

و صابون بشویید.
شستن دست

این دستورالعمل ها در صورتی که تنها هستید یا حتی فردی درکنارتان است می 
تواند در استفاده از قطره گوش به شما کمک کند:

 حوله ای را از وسط تا کرده و آن را روی میز قرار دهید.
 سر خود را روی حوله گذاشته و گوش آسیب دیده را به سمت باال قرار دهید.

 الله گوش خود را به عقب و باال بکشید تا مجرای گوش برای ورود قطره گوش 
کامال باز باشد.

 قطره گوش را به تعداد توصیه شده در مجرای گوش خود بچکانید.
 الله گوش را به آرامی فشار دهید تا قطره به مجاری گوش برسد.

 حداقل به مدت ۱-۲ دقیقه در همان حالت بمانید.
 در صورت نیاز این کار را باگوش مخالف نیز انجام دهید.

نحوه استفاده قطره گوش در کودکان
استفاده از قطره گوش در کودکان به فردی کمکی نیاز دارد به خصوص اگر کودک 
خردسال یا بهانه گیر باشد. در این حالت یک نفر قطره را در گوش کودک می ریزد، 

در حالی که فرد دیگر کودک را بی حرکت نگه می دارد.
این روش کمی متفاوت اســت زیرا مجاری شنوایی در کودکان کوتاه تر و دارای 

زاویه افقی است.
 حوله تمیزی را از وسط تا کرده و آن را روی زمین یا تخت قرار دهید.

 از کودک بخواهید ســرش را روی حوله گذاشته در حالی که گوش آسیب دیده 
اش رو به باال باشد.

 در صورت نیاز ، بزرگســال دوم می تواند ســر کودک را بی حرکت نگه دارد به 
خصوص اگر کودک بهانه گیری می کند.

 شــخصی که قطره را درگوش کودک می ریزد باید الله گوش او را به آرامی به 
عقب و پایین بکشد تا مجاری شنوایی اش باز شود.

 تعداد قطرات تجویز شده را در گوش کودک بچکانید.
 الله گوش را با آرامی فشار دهید یا در گوش کودک پنبه ای قرار دهید.

 کودک را برای چند دقیقه در همین حالت نگه دارید.
 در صورت نیاز این کار را با گوش مخالف تکرار کنید.

قطره گوش کودک
این روند برای کودکان خردسال و نوزادان کم و بیش یکسان است. نوزادان را می 
توان در پتویی پیچیده و در حالی که آن ها را روی بازوی خود به حالت گهواره نگه 

داشته اید، قطره را در گوشش بچکانید.
برخی عوارض جانبی یا مشکالت استفاده از قطره گوش

ساختار گوش بسیار ظریف است و می تواند با داروهای مختلف واکنش متفاوتی 
نشــان بدهد. اگر بعد از اســتفاده از قطره گوش واکنش های غیر طبیعی دارید به 
پزشک مراجعه کنید . این امر به ویژه در صورت واکنش آلرژیک که با سوزش ،خارش 

،قرمزی یا بثورات موضعی مشخص می شود همراه است.
در صورت بروز بثورات، کهیر، خس خس سینه، تنگی نفس، سفتی قفسه سینه، 
تورم صورت، حواس پرتی یا ضربان قلب تند پس از اســتفاده قطره گوش به دنبال 

مراقبت های پزشکی باشید.
اگرچه این امر نادر اســت اما اســتفاده از قطره گوش گاهی اوقات میتواند یک 
واکنش حساسیتی شــدید به نام آنافیالکسی ایجاد کند که در صورت عدم درمان 

ممکن است منجر به کما، شوک، نارسایی قلبی و حتی مرگ شود.

مازیار لرستانی: به خاطر حاشیه ها نمی توانم شناسنامه بگیریم
مازیار لرستانی پس از تصمیمی که چندی قبل گرفته، روزهای نه چندان خوبی را می گذراند و همچنان با حواشی دست و پنجه نرم می کند. این بازیگر حاال از دردسرهایی که مدام برایش پیش 
می آورند گله دارد و طی تماسی از ما می خواهد خبرهای نادرستی که درباره ی ازدواجش مطرح شده را تکذیب کنیم. مازیار لرستانی با گله از وضعیت پیش آمده پس از  انتشار خبرهای دردسرساز، 
با عالمت سوالی بزرگ می گوید: نمی دانم اینها شوخی شان گرفته است!؟ آن موقع که زن بودم حاشیه نداشتم و حاال هم می خواهم با آبرو زندگی کنم، واقعا برای من دردسر درست می کنند. وی با 

ابراز گله از وضعیت موجود گفت: به دلیل انتشار اخبار حاشیه ای پس از تصمیمی که گرفتم، به من شناسنامه نمی دهند. من به واسطه ی همین دردسرها هیچ کاری نمی توانم انجام دهم.
لرستانی در پاسخ به این پرسش که آیا در این مدت  با پیشنهاد کاری برای ایفای نقش در فیلم ها و سریال ها مواجه بوده است؟ تصریح کرد: تا شناسنامه نگیرم نمی توانم کاری کنم که فعال به 
دلیل مشکالت حاشیه ای که برایم پیش آمده این اتفاق ممکن نیست. او به حاشیه های اخیر و اخبار نادرست درباره ی ازدواجش اشاره و تاکید می کند که هرگونه خبری درباره ی ازدواجش را قویا 

تکذیب می کند.

باستان شناســان ایران و فرانسه در کاوش مشترک در محوطه اشکانی و ساسانی 
»ویرانشهر«، بنای یادمانی با کاربری مذهبی یا حکومتی کشف کردند.

فصل چهارم این کاوش به سرپرســتی »میثم لباف خانیکی« و »روکو رانته« در 
محوطۀ ویرانشهر، واقع در شمال شهر فاروج استان خراسان شمالی با مجوز پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری، از سر گرفته شده است. کاوش های باستان شناسی این 
فصل، در ادامۀ کاوش های فصل های پیشین در سه ناحیۀ دروازۀ غربی، تپۀ جنوبی و 

میانۀ محوطۀ ویرانشهر تمرکز دارد.
لباف خانیکی در این باره گفت: بررســی و کاوش باستان شناسی این محوطه که از 
سال ۱۳۹۸ آغاز شده، نشان داده است ویرانشهر در دوران اشکانی و ساسانی، مسکونی 

و در ناحیۀ درۀ »اترک« دارای مرکزیت سیاسی و اقتصادی بوده است.
مطالعات و بررسی باستان شناسان ایرانی و فرانسوی بیانگر این است که سکونتگاه 
یافته شده به وسعت ۱4 هکتار با دیواری دفاعی محصور می شده و در گوشۀ شمالی 
آن بخش محصور دیگری قرار داشــته که احتماالً بــه عنوان ارگ، مقر حاکمان این 

سکونتگاه را تشکیل می داده است.
سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه ویرانشهر همچنین گفت: بر اساس بررسی 
بقایای معماری و شواهد سطحی، برج هایی به فواصل متوالی در طول دیوار تعبیه شده 
بود و سازه های معماری ُخرد و کالن در داخل محوطه برپا بوده اند که امروزه به صورت 

تپه ماهورهای نامنظم در پهنۀ محوطه قابل مشاهده اند.
لباف خانیکی با بیان این که در نتیجۀ کاوش فصل چهارم، ســاختار دروازه، شامل 
معبر ورودی و برج های مکعب مستطیل شکل جانبی مورد شناسایی قرار گرفت، اظهار 
کرد: کاوش باستان شناسی در تپۀ جنوبی نشان داد که در این بخش از محوطه، بنایی 
یادمانی با کاربری مذهبی یا حکومتی برپا بوده و ساختار آن از دیوارهایی خشتی به 

پهنای سه متر بهره می برده است.
او همچنیــن گفت: گمانه زنی در بخش میانی محوطۀ ویرانشــهر از وجود بقایای 

معماری در این بخش از محوطه پرده برداشت.
سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه ویرانشهر ادامه داد: نتایج مقدماتی کاوش 
فصل چهارم محوطۀ ویرانشهر حاکی از آن است که این سکونتگاه به فراخور اهمیت 
سیاسی و دفاعی درۀ اترک در دورۀ اشکانی و ساسانی یکی از مهمترین مراکز جمعیتی 
ناحیۀ شمال شرق ایران محسوب می شده و شاهد رویدادهای تاریخی تعیین کننده ای 

در این منطقه بوده است.
لباف خانیکی گفت: ادامۀ کاوش ها در این محوطۀ تاریخی، اطالعات ارزنده ای در 
باب تاریخ معماری ایران و نیز سنت های سفالی خراسان در دوران تاریخی را در اختیار 

پژوهشگران قرار خواهد داد.
»ویرانشــهر« یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی دره اترک اســت که یکی از 
مهم ترین شریان های ارتباطی شرق به غرب نیز بوده و از دیرباز، توجه باستان شناسان 
را به خود جلب کرده اســت. باستان شناسان ایتالیایی که پیش از انقالب این محوطه 

را شناسایی کرده اند،  تاریخی معادل دوره ساسانی را برای آن پیشنهاد داده بودند.
مطالعات باستان شناســی در این محوطه تاریخی به عنوان بخشی از فعالیت های 
مشترک دانشگاه تهران با موزه لوور  پاریس تعریف و از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و 

بر اساس تفاهم نامه پنج ساله پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور انجام می شود.

»هریســون فورد« ۸۰ ســاله برای بازی در پنجمین قســمت از سری 
فیلم های اکشن و ماجراجویانه »ایندیانا جونز« جوان می شود.

به گــزارش هالیوود ریپورتر، »جیمز منگولــد« کارگردان فیلم »ایندیانا 
جونز« که ســاخت این مجموعه فیلم را از »اســتیون اسپیلبرگ« تحویل 
گرفته، قرار است برای قسمت پنجم این فیلم، سکانسی را بسازد که در آن 
بینندگان می توانند شخصیت »ایندیانا جونز« با بازی »هریسون فورد« را بار 

دیگر در دوران اوج خود تجربه کنند.
بر اساس اعالم شماره جدید مجله امپایر، سکانس آغازین فیلم »ایندیانا 
جونز ۵« در ســال ۱۹44 و حدود هشــت ســال پس از وقوع رویدادهای 
فیلــم »مهاجمان صندوق گمشــده« اتفاق می افتد و در آن با اســتفاده از 
فن آوری های جوانســازی، »هریســون فورد« به مبارزه نازی ها در یک قلعه 
مــی رود. همچنین از تصاویر فیلم قدیمی »ایندیانا جونز« و همچنین ژاکت 
اصلی این بازیگر در فیلم »مهاجمان صندوق گمشده« برای ایجاد بهتر این 

سکانس، استفاده شده است.
استفاده از تکنیک های جوان سازی در آثار سینمایی کمتر مورد استقبال 
مخاطبــان قرار گرفته، همانطور که »رابرت دنیرو« در فیلم »مرد ایرلندی« 
و »کرت راســل« در فیلم »نگهبانان کهکشــان ۲« چندان طبیعی به نظر 
نمی رسیدند اما »هریسون فورد« تاکید دارد که فیلم جدید »ایندیانا جونز« 
کــه هنوز عنوان خود آن فاش نشــده با موفقیت از این فن آوری اســتفاده 

کرده است.
پس از این سکانس، فیلم جهشی به سال ۱۹6۹ دارد و در آنجا »هریسون 
فورد« را در شکل و شمایل امروزی اش در نقش »ایندیانا جونز« می بینیم و 

بسیاری از حوادث اکشن فیلم نیز در این بخش روی می دهد.
آخرین قسمت از مجموعه »ایندیانا جونز« با عنوان کامل »ایندیانا جونز 
و قلمرو جمجمه بلورین« به کارگردانی »اســپیلبرگ« در سال ۲۰۰۸ و ۱۹ 
ســال پس از ســه گانه اصلی این مجموعه به ســینما آمد و با بودجه ۱۸۵ 
میلیــون دالری در نهایت به فروشــی بالغ بر ۷۸6 میلیون دالر در گیشــه 

جهانی دست یافت.
»مهاجمان صندوق گمشــده« )۱۹۸۱(، »ایندیانــا جونز و معبد مرگ« 
)۱۹۸4( و »ایندیانــا جونز و آخرین جنگ صلیبی« )۱۹۸۹( ســه فیلم از 
ســه گانه اصلی هستند که همگی آن ها را اسپیلبرگ کارگردانی کرده و این 
مجموعه فیلم تاکنون به فروش نزدیک به دو میلیارد دالر در گیشه جهانی 

دست یافته است.
»جورج لوکاس« که به خلق شــخصیت »ایندیانا جونز« کمک کرده در 
قسمت پنجم تهیه کننده اجرایی خواهد بود و »جان ویلیامز« آهنگساز برنده 
۵ جایزه اسکار نیز بار دیگر موسیقی متن این فیلم را خواهد ساخت، ضمن 

این که »هریسون فورد« نیز بار دیگر ایفای نقش اصلی را بر عهده دارد.
مجموعه فیلم های »ایندیانا جونز« حاصل همکاری »استیون اسپیلبرگ« 
کارگردان و »جورج لوکاس«، فیلمنامه نویِس دستیار و تهیه کننده آن است 
و »هریســون فورد« که نقش اصلــی را بر عهــده دارد، در این فیلم نقش 
ماجراجویــی بی پروا را ایفا می کند که در جســتجوی دســت نیافتنی ترین 

گنج های دنیاست.
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